
GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook in de publieke secror is het 
doel van automatisering 
effici encyverbeteri ng. Dat kan 
alleen worden bereikt als auto
matisering en organisatie perfect 
met elkaar in de pas lopen. 
Daarvoor is maatwerk nodig. 
Door specialisten die het 
karakter van (semi)overheids
organisati. es door en door 
kennen · de mensen van HCS 
Public Automation Services. 

HCS Public Automation Services 
is een all round automatiserings
bedriJf voor lokale overheden en 

nutsbedrijven. Voortgekomen ui t 
de publieke sector zelf. 
Met ken nis van de materie en 
ervaring als geen ander. Dus bij 
ui tstek in staat de juis te onder
steuning te bieden, precies daar 
waar nodig . 
HCS Public Automation Services 
be.hoort rot het veelzijdige HCS 
concern : een garantie voor 
kwaliteit en continuïteit. 

HCS Public Auramation 
Services levert automatiserings
oplossingen inzake alle relevante 
roepassingen voor de (semi)-

overheid, is actief als facilitair 
regiocentrum, verzorgt het gehele 
tra je ct van de kantoor
automatisering en adviseert 
inzake sys teemintegratie. 

HCS 
Public Automation Services 

Nassauplein 3 
Postbus 436 

2000 AK Haa rlem 
Telefoon 023-3193 67 

Fax 023-3109 3 7 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 

Weggeefaanstekers met Uw naam zijn 
goed als relatiegeschenk. 

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

*** ~u~ RECLAME 

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 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm"a< ADIDAS Saucony~ *KARHU 

en werpschoenen. RUUD WIELART SPORTS, 
DA'S EEN lAAK 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 

Sports 

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 

GÖBEL 

SPORT 

Haarlem-Noord 

privé: J. van As 
Berkenstraat 43 , Haarlem 
Telefoon 253355 

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

uw drukwerk tDt in 
de puntj~s verz()rgd ... . . . . ' ...... -.. 
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rijksstraatweg 95 
2024 db haarlem 
~ 023 - 27 44 44 

Autobeklederij 
VANBEEM 

11 ~ 
I ll T 
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Eig . T. F. Andrews 

Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

de Plavuizenspecialist 

LAAT ZIJN STEMPEL OP UW VLOER ZETTEN 
VERBINDINGSWEG 36A 2061 EL BLOEMENDAAL TEL. 023·273629 



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 7 M A A R T 1 9 9 1 
(gewijzigde datum) 

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. Vijziging 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) 

Het bestuur stelt voor te benoemen: 
Carla van der Klei - commissaris 
Nico Treep - commissaris 

Voordrachten van kandidaten voor een bestuursfunctie dienen, ondertekend 
door 5 stemgerechtigde leden en vergezeld van een bereidverklaring van de 
kandidaat, 3 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 
12. Rondvraag 

Namens het bestuur 

José Capellen 
secretaris 
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AftVERS LAG 

1 9 9 0 

--~ ,_-:r,, he:._;..:.;.:...'- dèrt c<::~ a.v. HAl'ü?L:R-1 70 jê:\ar testend !.;> . .n er uitffi"aard werd 
· --::-·_ : ..:;eöJli'~t reesr het V-"ë1."loJc:n, ~...:co.s het VG<>ral de toe}:o.11St. v·an onze vereni
'~;Li.r~3 u.-L::: beJ.ai .... (Jrij~Ke aa.r~;.:~cht J.::re~ ,. 
._ i0 in mei ui b"JdYr:te·.ht .:2 !:~t"".! ..eJiis.rd.:a vc::ar· d~ per ie&~ ~10 - 1995, w•::mi gedrage.n 
door sen brede ve...--teqerrwoonlig.ing va11 de v•o:re..11iginq. D::Y.:>r de v-eranb.v-oordeli jke 
cammissic, die bP....st.,:;irl uiti Han Baauw, Jos Van Belle, Jcx;é capellen, Joop 
Vëm Dr'une..1, Kco.s K.:'.ers, Sanó.'ra KlesSE'.r, Rienk Postmr.a {'\lcx:n:·zitter), Reel 
Pz.makers, Br..:.r.t. Steen en Gerko Vos, zijn alle facetten van de verenigifB door
'Jelicht en -i_s cr· een çooe-qeo sb.lk bal€ · d. v(X)r de komP-...n::" ;" 5 ja2.r aan de leden 
voorge lt2:gd. 
uit de 1-:eleidsnota blijlet duidelijk dat een vere.nig]_ng- vooral aangewezen is 
e;p een <JlOot organisatorisch :kader. Naast het bes~t..ur moet..e.'1 er diverse ca:.n
r:ds;;;ies \·.'E.t:J\:z3an1 zijn an1 e-2n ver>~:mig.i.ng g0f?d àraaiende tr~ hc-A.'!:den. &.n van de 
purrte-:1 i.:1 de p.Jciorite.:itc:T-.J.ij ~;t v:::i' .. J:ï:" 19:?0 'tvo-S fJê..n ook het bezetten v-ar1 diverse 
t.).'Jt"lJ.t'issi ",_-:;. Hieri.1 5.s hel bet:. tuur bij:.:-0 gesla<..~q:L 
Ir:. het bJ8êde putt \r._m d&ze priori.teit.enlijst: "Het aarstellen van teclmisa'1e 
trainerstc is gcot.exe:els voorzi2n. 
Het. den.1e p . .znt: "De organü·::1tie \=an een xholie.renveldloc;p" kon helaas door 
fout,iENe plann.irlÇI nie-'.: doorgam. 

"-Jieu.hT dit jaar wa..s de ,&vene:qrenten Cblmn.iss.ie (EC), bestaande uit: Jaap van 
1-:J-eu:.::'X.ê.n .• C:::rcla va:1 d.::T Klei, René M.::>es:man en Ellen de ïr?eyer. Zij hadden de 
i."'.a.ak op zich g~~•~....n om het 70 jarig jubileum een fet=>...stelijk tintje te geven. 
_ . .x..··wel b--"t gr::er1 cf':E_;_cieel jubileum is, werd dit heugelijke feit: in het week
c:i.lKie va1; 6 en 7 oktob2r, ·t.i.jde.'l.S de Or.i!erlirtge Wedstrijden, ge•>(iecd. 
"0;:; Zät.e.:t\'"k9 <="·i::.or,.J ü1 het teJ..·s:l van de jeugè. clie, met: het oplate..'1 v-an 70 rode 
en h·:i tt.e 1:.>alJ onnen het st.;:;1"tsein voo:r het fe&,"t gaf. Na een dag vol sport en 
3pû -.;-.rerd d?- za"cerdag afg<->..rorxi met een feestavond voor de jeugd. 
~1p zonJag •·;aren öe ~-mioren aan de beurt. :rz. werd net zo e.nthousiast gestreden 
r;et zakk-1YS::1 als n:E,t de reguliere atletiek:-.-:)00-erdelen. De dag werd besloten 
r .. ;.:>t f~2JA heerlijK hxld lxi!ffet E>.n een fee.s'-wvond. 
''\jt:.er;s dit feest t..rt~d de hs2r I>iclenaars i.n de bl~t)es gezet vamvege het 
"2it ciit hij bij"l.."l 70 jaar J..:i.d is va.n de vereniging. 
:c.2n Jeslaa]d ge.heel. Wij danken de EC har"-\.Elijk voor hun inzet;. 
GoJ( in het ,.fficiële cluborgaan van a.v. l-!AAR!.B-1, De Wissel, v.rerd aandacht 
l:'f>.St...eE:.-d aan h2t jübil-&.}m. Clubhlad :rurm:.-:rr ~~ storrl voor een groot deel in het 
:.-.~,;<c~.n van het ïO- ja":'i.g b3Staan. 

np at1et1ekgebioo ware.n E~ dit jaar qeen echte uit.schieters. Kees van Dammele 
op<"Sàe het jaar: goed met zijn Je plaats tijàen.s de ï-fid-wintzr marathon in 
~"X:.:ldoc::.:n ( 2. 2S. 07.) . ~~ ,Je Ne.der·landse Irrloor .Ka!ïpioe.'I1SChapper~ kon allee.'1 
~iarc Kok tot goede prPstai.:ies };::c-A! .. e.n. Bij de NederJ.arrl.se Ot.ltdoor Karnpioen
schar:'!JE:'n zijn <?lle..'1 öe PaJ.;;E~n var:. i'Iarian.ne van de L.i.r.de en V.B.rvin Jsselt ee.-'1 
vermeldirtJ w-aard. :fn het. ?erslag v-ctn de TC volgt. ee..'1 uitgebreidere cpsamnti.n.J 
-Jé.T:. cle J?rest:.~_tif~S. 

}J..;·ï= h0t elr.d Vd.l'1 ht-..:c jaar vH.?.l"den t:J-s O?=Je..sc."rrikt dcY.)r een tragische gebeurte
nis. Oe-> 23 de-:.:e'T!i..'ËX over1ec-rl 1 tijdens de training, on:.; I.a.nge-Afstarrlslid 1heo 
van Gij te.nb:.:->ek. 



Tot zover de j nleidirq v? .... "1 het j2l.at"V-erslag va11 mijn e-\?rste jaar als &..ccreta
re!:'-se v0n a.v. Hl'illRi..il-1. Ee.t'1 jaar v.-aarin .ik veel 9eltexd heb. O.Jk heb :ik er
varen, dat er heel wat hi~i kc..'ffit k.ijke:n au ~~1 vereniging als de a.v. H~'lAPJ.J~H 
d:raai.e.llde te houden. lüs de e.11e h-west.ie is cpJelost. dient zi.ch de volgen1e 
alweer aan. il( hoop dnt steer..'ls neer lE-de..1 er van dcxn:-dror~cn raken dat \.\.re 
het samen moet:en doe.n. Degen-en die ons hf'.!t afgelcpen ja;:rr terzijde h'? .. bben 
gestaan ~dl ik hart"--elijk àarJ<:en VlJOr hun inze'c en steun. 

Het lede.nbesÇand 
Ook dit jaar -werd de le..ienadministratie weer op uitst.e.k.e.rrle wijze bijgebouden 
door Jas Van Belle. 
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Bij het lezen van oovenst.aa...'1de ta~llen moet rnen ermt::."'e rekening houden; 



- dat in de kolom 'eraf • bij de mannen D-junioren ocik is opgencmen 1 lid 
dat is afgevoerd .ivm cont:db....rtieschuld 
dat in de. kolom 'e:t:'af' bij de mannen Senioren ook is qxJP....JlCRfen 3 leden 
die zijn afgevoerd iVIn contributieschuld 
àat de 2 Jroe.I1 die tijdens de jaarvergadering zijn benoenrl tot lid van 
verd.ie..'"1.c;t:e eveneens zijn opgenarnen in de kolom 'erdf', hoewel dit geen 
opz~"'qingen zijn; zij zijn in de kolom 'erbij' bij de leden van 
verdienste W€€X cpgevoerd. 

Het best:~~ur 
We namen het afgeJ.c:pen jaar afscheid van 2 l:estuursleden. Wi.TU Hartman was niet 
herkiestaar in zijn functie als p~.nni~-t:E>.r en Baltien de Wit kon haar: 
fun..r::tie als secretaris niet langer combineren met haar actieve gezinsleven. 
Na de jaarvergadering zag de bestuurssamenstelling er als volgt uit: 

Voorzitter Joop van Drunen 
Secretaris José capellen 
PE>Jmingmee.s-ter ,Jös Van Belle 
Cc!imn.issaris 'I'ruus van VorJrst 
Commis...c;;ar is Gert Jan Kok 

Het bestuur vergr1derde het afgelopen j aar 1 x per maanJ, terwijl het dagelijks 
bestuur in de zon~an:len wekelijks en in de wintermaarden 2-wekelijJr~ ver
gaderde. Een delegatie van de besturen van a.v. HAARLEM en K. A.V. Hollam 
h:ebl'1el'l in de loop van t1et jaar een eerste gesprek gevoerd om te kamen tot 
een nauwere samarrwerk~ u~t, op langere termijn eventueel een fusie. 

De Clubbladcammissie (CC} 
In 1990 bleef de redactiecommissie (=CC) ongewijzigd. Nioo TreP..p zorgde i.mmer 
"">eer vcor gccl verzorgde kopij, René van dP..r ZWaag leverde trautv de bijdragen 
van de Laiïge Afstand Groo._p, José car:ellen verwerkte alle kopij en René Ruis 
zorgde voor een gestencild clubblad. Deze saJrenwerki.nJ leveroe \-leer 10 x een 
clubblad op. De vergaarploeg o.l.v. Ril Hartman zorgde, (met een beetje, dure, 
hulp van de PIT}, dat de Wissel bij u op de deurnat :belandde. 

De J'e:!JgdCXJl11IUi.sst~ (J"C) 
De JC orrlertüelà ook in 1990 de contacten IDt::-t de jeugo'traine....""B en zorgden voor 
het wel en wee van onze jongste jeugdleden. 
De lerle..'l van de JC wat'E'Il: Roel Raxr..ake.rs (jeugdcoörd.inator), Emmy Ramakers, 
Nienke Sov..."""'ller, Joke Verton en Yvonne Zandstra. Roel was tevens de wedstrijd
secr-etaris voor de jorqste jeugd ., Na de oooerlinge wedstrijden heeftRoel de 
scepter van het wedstrijdsa..-retariaat overgedragen aan &mny en zullen zijn 
arrlere taken wo:rde'1 overgenarrer1 door de overige leden. (zie verslag) 

De lange Afsta."f)j Commissie (IAC) 
De leden van de IAC zijn: .Be...."'t Beesten, P'dul van Diepen, sylvia Goes, Ruud 
Porck, Johan Sneek, Bert &'t.een, Gerko Vos, René van der zwaag. 
OOk in 1990 was de l.l"\C weer actief voor de haar toevertroulr.tie leden o.a. met 
het organiseren van een inforroatie-avt...,xrl met de sprekers Frans de Jong en 
Jan K.Ylippenberq. 
Door de I.AC werd.~! de navolge.vrle wedstrijden geheel in eigen beheer georga
nisee.ro: De Brederodecross, als orrlerdeel van de Ka.'1nerrer Cross CcaTpetitie, 
P..n de Spaa.rnwvudeloop. Ve.l:'der we...">"d een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
organisatie \lcm de Rl.m van Zandvoort en van de Lions Loop. 

De Technische Commissie (TC) 
In 1990 werd een nie"Lt\<Ie TC benoerrd. In deze TC n.:nren plaats: RP..Jlé van der 
Zwaag (voorzitter), Han Baauw (secretaris), sandra Klesser en René Ruis (le
den) . Namens het be.stuur zit Joop van Drunen in de TC. Joop .is tevens de 
t:rah·üngscxXSdinat~r. Na een wat moeilijke start krijgen de leden van de TC 
een steeds duidelijker beeld van hun functie bümen de vereniging. ( zi.e ver
slag) 



pe HOC van de Geza--nenlijk_g Haarlense At_letiek Vere.'1.i_g~"1 (vK.!C) 
\~ler:om werd op.ze vereniging in dl::: \.\CC ve:t:tegenwoordigd door Joop van Drunen, 
RE>.né Ruis en Tru:u .. s ·van Voorst. Door een nijpend tekort aan gediplCI!'ref>..rde 
ju.ryleàen en aan organisatorisch kader b:innen de woc zijn er het afgelopen 

. jaar minder v.redstrJ.jden op onze eigen atletiekbaan georganisef"...rd. 

Ov~ige activiteiten 
Dat er niet altijd commissies gevontrl dienen te v.urden voor diverse activi
teiten bleek uit het feit dat enkele train.ingsgroepen zelf ook actie orrler
namen. Zowel de Lar~e Afst:.am- als de Midden Afstarrl-ploeg organi5e(='..rde ieder 
ee..11 train.in;JSW€e.l(end die beiden zeer geslaagd waren. 
Het vele werk ~î behoeve van de tot..oflotto werd OOk dit jaar \-Jeer verzorgd 
door Hil Harbnan en W.L"'ll Molenaars. 
,Jaap v-an Deursen volgt nnmenteel de cursus looptrainer. Crrla van der Klei 
start.te vol enth.ousiasme de ~""tlrsus. Helaas moest zij, na een ernstig on
geval tijde.11S de cursus, van verdere deelname afzien. 
Clp de op een na laatste dag vcm het jaar werd een allezinsgeslaagde oude
jaarsbijeenkomst georganiseerd (na de training), waar ongeveer 100 leden acte 
de presence gaven. 

Het Krachtcent....~ 
Het krac.'1t:centrum heeft de voortdt...rrerrle zorg va.TJ het bestuur. Tijdens de storm 
in het begin van 1990 wa::; de dakt:edeJr.king besc.l-tadigd en ~t worden hersteld. 
Bij de sctülderbeurt blee.k dat de dakgoten emstig waren aangetast, besloten 
vterd am de hou-tP_n goten te vcorzien van een zinken biP.ne....Tlkant. Maar niet 
allet=>..n de ooitenzijde vroa:.J de aarrlac::ht. Helaas moesten we constateren dat 
er vëülk onzoPT~Jldig met hei: nate~iaal werd omgesprongen. 

Prestaties 
IEdere atle{e)t(e), die het afgelopen jaar heeft deelgenamen aan wedstrijden, 
heeft op zijn/haar wijze (een) prestatie(s) geleverd. Ook m.irder aansprekerrle 
Pn onoprerkel ijke resultaten kunnE'..n hele goede, Of.it€rk.elijke prestaties zijn. 
De divers-e prestaties tijdens karrqpioensc::P..appen zijn owenc:aren in het verslag 
van de 'K:. Wel wil i.1t nog ~ken dat vooral de middenafstandploeg o. L v. 
Koos Kiers zeer actief en enthousiast aan allerlei wedstrijden heeft deelge
nomen. 

- - - - - - - - - - - - - -. . .. . .. . . .. . . .. . . . . 

Een te.....rugblik naar het jaar 1990. Wat bet.eken:le dat voor de p.Ipillen en ju
nioren cjd bij a . v. P.M.RJBf? 
Na het doorbladeren va"'l. alle tien nummers 1990 van ons fraaie clubblad "DE 
WIS-SEL", alsrrroe de verslagen van de jeugdcommissievergader~ hebben we 
ee.'1 korte sameiwatti.ng' gernaatt. OVer de trainingen, de wedstrijden, de neven
activiteiten1 het ~t:erk van. de jeugdcommissie en nog veel ~ ••••• 
Dit jaarverslag 1990 zal dan ook in 1991 weer vaak als raadgever geraadpleegd 
kunnen worde."l: het goede behouden en het overige trachten te verbeteren! ! 

De trainin::t-e-n 
De traini.n:Jen in de "winterrraan:.len11 januari, februari en november en december 
von:len plaats zowel binne..r1 als ruiten. Buiten, op zorrlag morgen, op onze vaste 
prachtige lokatie in de duinen aan de Zeeweg in OVerveen. Binnen,q:> "WOensdag-
of donàe:ruagmiddag, in verschillerrle sportzalen in Haarlem. 

De trainirxJen in de "zCl!rel:1nël.anden11 maart, april, mei, juni, juli, augu!:>"tUS, 



september ~1 een stukje ok'" .... öber vonden plaats op de eigenlijke thuisbasis, 
de kunststofat letiekbaan in het Pim Muliersportpark in Haarlem Noord. Dit 
gebeurde op maarè.ag- en dorrle.rdag-mickiag enjof -avond. 
Wat betreft het deelnemen van de jeugdatleten aan de train.inJen kunnP..n we 
zeggen da·t over het algemeen met veel plezier en inzet is "gewerkt". Dit is 
dan \veer voor onze jeugdtra.inet-s een reden om ~t enthousia.sroo en goede :moti
vatie dCX)r te gaa">"l. 
De beleidsnota van a.v. HP.ARLEM v<:-À)r de per i ooe 1990 - 1995 is heel duidelijk 
in wat wij alle jeugdatleten :r~...n bieden en wat wij van hen verwadlten. Dit 
geldt trcu\-,'e.iîS oo.l<:. voor onze jeugdt.rai..nel."'S. Een incidentele, al dan niet 
tijdelijke, schorsing van een jeugdatleet weqens ''nri.n::ler goed gedrag" hoort 
daar helaas ook \'lel eens bij. (tik de V&Varrjing Vdn de jeugdtrainer bij de 
-junioren c aan het eind van het :baanseizoen 1990 bleek noodzakelijk an de in 
de beleidsnota Ve:L'1ll2lde doelstellingen na te leven. In een tijd v-an trainers
schaarste \I.'C'.S dit voor jeugdcammissie en testuur bepaald geen gemakkelijke 
bP...slissL11g maar het belang van de jeugdatleet staat voorop: een plezierige 
en des...l<urdige ·training voor alle jeugdatleten binnen de groep. 

[1..-e w.::.."dstri iden 
Uitslagen en verslagen zijn uitgebreid in het clubblad weergegeven. Hier een 
kort averzic.ltt met de WE:dstrijden "'ëlar a.v. HAARLEM met pupillen en C/D-ju
nioren a.:.'lJl\-.<ezig was. Het aantal a.v. HAARLEM jeugdatleten staat ( tussen ) • 
Pt.millen 
Cros.~-etit:l§ 1989/1900 ~t deel.."laaDe 9 pupillen in voorromen (1989) en Het 
'!Wiske (13/1) ~:rrt 4 pupil.lE>..n in de finale te Hoofddorp op 10 :maa...rt 1990. Voor 
de crosscampe-titie 1990/1991 schreven 3 pupillen in. crosswedstrijden in 
santpoort op 10 november 1990, 8 decerober in Wijk aan Zee. 
Naar de indoor.~trijd in HOUI'RUSl' L"1 Den fi...aag gingen 15 .PUPillen op zondag 
18 maart. 
De pupillen gingen naar de volgende baanwedstrijden: 
21/ 4 Haarle.u (.21), 12/5 castricum (25), 9/6 santpoort (15), 23/6 Beverwijk 
(20), 30/6 Li588 (7), 2:2/8 Santpoort (3), 25/8 Haarlem (19), 8/9 Beverwijk 
(5) , 15/9 Lisse (8), 6/10 Haarlen p de onderlinge WErlstrijden (35 ! ) . 
En dan was er nog de kgppghledstrijd op 1 september waar vele pupillen net hun 
vader of moeder aan mee .hebl::e..11 gEdaan. 

~Iu:U.ore.."'l 
C:.-osscqmpetitie 1989/1990 met deelnat-ne 8 junioren C/D in voo:rrorrlen 1989 en 
Het 'l'wiske op 13 januari 1990. In de finale op 10 maart 1990 2 a.v. HAARLEM 
junioren. Voor de crosscorrpetitie 1990/1991 schreven 6 junioren C/D in. 
Crosslopen op 10 no'..rember in santpoort en 8 december jl. in Wijk aan Zee. 
Naar de indoorwed.stri id Ü1 Houtrust in Den Haag op zor.dag 21 januari 1990 
zijn 18 a.v. HAARLH-I junioren gegaan. 
Ndar de volger.de baanwedstrijden zijn we gegaan: 
21/ 4 Haarlem (22), 6/5 Leiden (10), 24/5 Kramne.nie (2), 2/6 Amsterdam (9), 
9+10/6 Heerhugavaard meer:Y-amp incl. ~rovernachting (22}, 30/6 Beverwijk 
(3), 7+8/7 Haarlem meerkanp (9), 25+26/8 Amsterdam lanielijke C-dagen (6), 
1+2/9 Sant:p:>ort IW....erka..-rp (1), 9/9 castrio~nn (5), 15/9 Kron'UllE>.nie (7), 22/9 
Santpoort (7), 23/9 Amsterdam (1), 6+7 /10 Haarlem orrlerli.nge wedstrijden (33}. 
Verder werd deelqenanen aan de C/D <X.'?fl'IPC2titie met twee ploegen jo~ c en 
D ploeg C?n twee-! plC>Eqen meisjes C en D ploeg. 
~tit.iewedst.:djden te Aal.smaer 28/4, Haarlem 16/6 en 19/5 te Santpoort. 
Verder heeft een aantal D-junioren met hun ouders deelgenamen aan de ks:?ppel
t.ve0.stri id te P..aarlem op 1 &9pterr.b2r. 

Wedstrijden Pupillen en ,Junioren C/D algemeen 
overeenkomstig het beleidsplan a.v. HAARLEM. 1990-1995 t.a.v. begeleidi.IY;J 
kunnen we Vel..ïïl!?lden, dat bij allH oo·vengenoerrde \'ledstrijden de coördinatie 
t.a.v. inschrijving, WErlstrijdinfo, wijze van vervoer en begeleid.in:} ter 
plaatse werd geregeld door het wedstrijdseccetariaat van de jeugdconuni.ssie. 



Bij vrijwel alle wedstrijden was begeleiding vanuit jeugdcommissie enjof 
trainers aarrwezig, of ~""'E!rd ee_n ardere p:l.SSe.rrle oplossi.rg via oud.ers gevonden, 
~ .. -ranneer het zeer kleine deelname ootrof (1 of 2 deeLïe.Irel"S bijv.}. 
Ni.et. onve....'ïnEüd mag blijven de grote inzet van wrostrijdorganisatoren en ju
ryleden, alsrne:le besturen van alle verenigi..-1gen zorrler welke het al::s:>luut 
ofl.l:OClgelijk zou zijn atletieJD<iedstrijàen t..e org-cmiseren. Mede namens alle 
jeugdleden HARTELIJK DANK ! 

De clgbkanlpioene.ry 
jo~ pupillen c 
meisjes pupillel B 
jo:n:Jens pupillen B 
rneisjes Fl\.lpillE>n A 
jongens pupillen A 
meisjes juráoren D 
jongens junioren D 
meisjes junlaren C 
jongens jmüor:en c 

.NE'V~~ I mt~ 

Patriek Hassop 
Marieke ·van Essen 
,Jetbro Hiche1 
Jre.r.,îa Andrews 
R..errco Ve...rton 
Bo...rja Koning 
Paul Filmer 
rtl€raud de Rooij 
M.:muel Wolff 

*** Mascottewedst.rijd: Van de ingezcn:ien ontwe....---pe.'1 werd er één door de 
jeugdleden uitverkoren. DB nascotte is er, maar nu de r..aam nog. Wordt 
het. "Or..-e Joop11 of 111isso'1ien "Spikeyn of . . . .. wie weet. De mascotte is 
een "st.oere horrl" qe-worden. 

*** Informatie-ayond: Öp 24 april. vJerd in het. krac:.'1.tce:ntrum voor ouders van 
onze jeugdleden een avond çehoude...'1 me·t algemene inforrratie omtrent het 
baanseizoen 1990 en een uiteenzetting over de medische kant van atle
tiekbeoefening door: jong-e:ren. 

*** Ruilbeurs: Do.x JaJce Varton q:gezet. 'l'ijde..'lB vas·te trai..'TLngsavonden 
aal'.bod van nieu'VJe ~~~ gebl:uikte sportkleding en sche>enen. Alleen sport
spullen in goede staat kunnen door de jeugdlede.i wurd211 ingebracht ter 
verkoop. Er •v1orden vaste, (redelijke) prijzen gevraagd. 

*** MeeJ;J.<ill~.:·-\.:ee.,~errl: op 9 en 19 juni in Heerhugowäard. 'P.veedaagse 'Wed
strijd V(X)r CiD junioren bij l.V Hera met kai1~:>ef>..rovernach:ting in tenten 
aan de rarrl van de atletiekba an. De deelr'...a..-ne ·van a.v. HA.l\RLEM bestonj 
uit 22 ju.."1.i.aren. 

*** a.v. HP..AP._J..H1 jeugdcross: L'!e Lar.ge Afstarrlgroep van a . v. HAARLEM organi
seerde op zor~.ag 26 at..-·gus·tus een cross in Santpoort op het terrein van 
het Provinciaal Ziekenhuis; de "Bredercdec::ross". In het voorprcqrarro:r.a 
va11 de "grote jongens en vrO'..Y...Jet'111 een echte jeugdcross met soep toe en 
OC'.k nog zweirm>e..rl. Volge..ryj jaar hopelijk w'eer e.'1 dan met z 1 n allen Ireedoen! 
Bedankt L.A.groep ! 

*** Koppelweds-trijd: Op zata.l'"'dag 1 septe."Uber werd de .irnniàdels txaditionele 
koppelwedstrijd voor pupill<?.n en D junioren net hun ouders gehouden. 
E.en sportieve en çrezellige dag VXJr iedereen. Zelfs het atletiekblad 
nAtletie.k'\<~t?..reld' 1 schonk er, mèt foto, aa..'îdac.'lt aa11. 

*** Çrotg_ clubactie: dank..zi:j de inzec van vrijviel alle jetl<Jdleden, die elk 
àrie lote:i k::egen t.P...:::: verk<.IOIJ , tezamen met de verkoop door de jeugdcom
missie, bracht deze actie voor a.v. HAARLEM ( 50% v-an de netto opbrengst 
·te besteden door de jeugdcornmissie) e€Jï kleine DUIZEND gulden op! Een 
pri.TOa resultaat . 

*** a.v. HAARLEN 70 jaar: ter gelegenheid hiervan -vmren er rondCQ'U de onder
linge wedstrijde..n tal van extra activiteiten op 6 en 7 oktoter. zelf 
gebakken t.aa..--tjes door jeugdleden sma.akt.en heerlijk, 70 luchthallormen 
in de a.v. !-IA.l\RLEM kleuren rcxxi e.î wit gjr..gen de lucht in met, op een 
kaartje, de namen van elk jeugdlid eraan. Er kwamen 12 reacties terug 
tot uit v.m. Oost-Duitsland en Polen toe, brieven gingen terug en Tielig 
jeugdlid heeft er een corresp::mdentie-vrierrl{in) an overgel'la.lden. Ook 
~rerden er minstens 70 jaar oude SJ.::>elletjes gedaan. Daarna. eten in de 
grote feesttent. Dag- en weekblade.l1 en ook weer de Atletiekwereld plaat-



sten foto 1 s :met t.ek..c:;t van en over onze jeugdleden, EEn prima sportief 
en sezelliq ~lee:kein:le. Met da.rik aan vele helpers o.a. de EC! 

*** OJÇ!e.is?r~Vj~.J!1(orr~E:t: zorrlag na de training op 30 deceruber. Met trakta
t .. ie..s. Er :mogen trot.-wer...s re;;t \-lat rr~.r: ouders komen q:.) zo'n dag. De 
jeugdCOl'!ïnissie en het bestuur zoudP..n dat zeer op prijs stellen. Wordt 
het nog gezelliger. 

*** !l.iJ~dsselá:oo_ ;:mdere verenigi~ï: L"î de 11At.letiekvlereld" plaatste de 
jelll;Pcommissie een artikeltje met het verzoek aan atletiek.-verenigingen 
in ee.i'1 ander deel van het land. contact op te I'lE:'.fOOl1 met a.v. HAARLEM voor 
uitwisselingscontacten. Daarop zijn tot heden twee reacties gekO!.'OOil 
(Jl..alten en Arnhem) • Hopelijk zal dit leiden tot wederzijdse uitwisseling 
van jeugdleden. F'..c wurden plannen gemaakt voor 1991. 

*** ,Het Ni§êeltje: In 1990 werd geprol:le.erd, met wisselend sucxes, de jeugd
lede.t'l een bijdrage te laten leveren aan HUN clubblad, Via zgn interviews 
met jeLXJdleden en door het uitdelen van blanco wedstrijdverslagpapier 
p--~.r \vedstrijà aan enige a.v. HAARLEM dee.lnemers • 

.Q§_i.§uad.Q2ml:nissie 
Eirrl 1989 heeftRoel R.amakers 1 als tussenfase, de t.aken van de jeugdcommissie 
op zic.h 9ename11. Tot en met het einde van het baanseizoen dus in 1990. In 
1990 kreeg Reel welk~ steun van de nieti1ve jeuc-pcornmissi~leden Erany Ramakers, 
Nien.l.:e &..""XJffie.t', Joke Verton en Yvorme Za:ndstra. Deze laatste vier VO:rmE'.n dus 
va.'lél.f oktober 1990 de jeugdcomrr.:issie. Zij zouden deze graag uitgebreid zien, 
bij voorkeur met ee11 :man ! ! , als vijfde ste.tu"1punt. 

De jeugdcartmlissie k\vd.J."'U in 1990 6x bij eJJc.'lar waarbij de volgend.e zaken werden 
besproken en geregeld: 
* wedstriid.'S-....ocr§tar.i.?at inschrijving wedstrijden (in 1990 meer dan f1200,00 

i."1.schrijfgeld) , .begeleiding naar wedstrijden, wedstrijdi.nfonnatie, uitslag
verwerkincJ eon publikatie clubblad, bijhouden van clubrecords junioren C/D 
ei1 individuele jam:prestat.ielijsten. 

* :tra i ninqsza)c~n r:let jeugdtrainers en bestuur bespreken 
·it voo:rbereiding 1 uityoe::.+im nevenactiviteiten I evenementen (zie elders in 

dit verslag) 
* .aanlevere ... .n zelf (Je:maakte _m_y..90r clubblad (verslage..'l, uitslagen etc.) 
* ê.QQiale _t§deleidir..s: ie:qggJ.eden, contacten ouders, info nieuwe leden. 
:\: ,verstr~en infom.tie p='-XS, te weten dag- e.11 weekbladen en vakblad 11atle

tie:.we.reld". Betref-t: evenementen, die als clubpronotie worden uitgedra
gen. In 1990 bijv. koJ;:.pelwedstrijd, a.v. HAARLEM 70 jaar (~t ballonnenac
tie). 

* bijdragg___gan I medeomgn.isatie jaarlijks te houden scholierenveldloop (ge
plande loop in 1990 niet doorgegaan, staat vJel op de ag~Jda voor 1991) 

J..· financieel beJ.'1eer jeu.gdl:ydget 
* opzetten pr0100tie-acti vi te i ten als bijv. a.v. H.AARLEM. sweat..ers e."l a.v. 

HAf..\RL.fM zon/regenparasols bij wedstrijde.."1. 
* r_.eriod.iek overleg bl?..stuurjjeugdcommissie omtrent alle zaken aangaande a.v. 

HAARI...E}î's jongste jeugd (8 tjm 15 jaar) 
* assistentie bij thuis(jeugd}wedstrijden, jurerir.q etc. 

·ru.r_s:wr 
In een t ijd \'Tdar je bij veel vere.n.igirqen hoort, dat vrijwilligers het voor 
gezien houden orrdat, door een steeds kleiner "WOrde.rrl kader, de druk en daar
door de te besteden tijd te groot wordt, m:>gen we bij a.v. HAARLEM beslist 
niet mopperen. Integendeel wat de jeugdcommissie betreft zijn we met z'n 
vieren bijna compleet. We wachten op een vijfde kracht zcrlat vle ook in het 
nieuwe jaur 1991 ';.fe.-"r ook zelf plezier mogen beleven aan het atletiekplezier 
vai"l onze jongste a.v. HAARLEM jeugd ! 
Ook in 1991 kunnen we aldus ons motto weer laten horen: het goede van 1990 
l::ewaren en het overige trachten te verbeteren. De jeugdcamnissie heeft er 
zin in. 



~ 
'J.'FX:P.NISQ!E a:Mfi&":>J:E 

3a.~tel:&._@: René van de.r Zwaag {voorzitter) 
Sardra .Klesser 
.Joop van D.ru.'Tlen (l::.es-tuursafgevaardigde) 
René Ruis 
Han Baauw ( sc.-cretaris) 

ia de totstandkoming \laJl de beleidsnota in het voorjaar van 1990, is de TC 
:Jevor.md. Door het nog ko:r.:te .besta.an van de ~, heeft deze commissie neg niet. 
ü te veel concrete zal(e.."ï. gedaan. Wel heeft de 'IC en"k.ele verarrler:i.ngen binnen 
1et trai..nP.._rso::n:ps aar~ebracht. 1-1Bt naJT€ het creëren van een nieuwe groep, 
'lamelijk de breedtegroep, is een duidelijke verander.ing dit jaar. 

rJ:aillers vqgr seniore..11 en .A/B-jeuqd: 
iet huidige trainerscorps zie·t er als "\rolgt uit: 

Sprint Rtmd ~Jielart 
r;tidden-afstan.1 Koos Kiers 
Lange-afstand. Evert Vdli Ravenst.erg 
Breedte greep Bert Steen 
vlerp=rrs Les Br~ 
Horàen/Polshcx.Jg Nare Kak 
Jtuîioren A/B Roald Hetteling 

:>rest.at.ies 
!erli.jkheid gebied te zeggen àat er het afgelcpen jaar weinig aanspreken::le 
)rest:aties geleverd zijn. 

~ed.erlandse F9J!1Pioenscllappe.t: 
:NIX:DR: Zilver voor Marc Kak op de 60 m horden in 8,14 sec en een 48 plaats 

bij het rx:>lsst.:okhoogsprin;;en met 4,80 m 
XJI'iXOR: Bro:ns voor l>'..ari.anr.t€ van de Linde op de 10.000 m in J4.37,46 

Zilver voor f>iarvi.n Isselt bij de jongens A op het hink-stap-sprin:Jen 
~t 13,40 m 

listricts Kampioe&!scha~n 
le plaats voor Marianne \.'iiD de Lirrle op de 3000 meter in 9.51,23 
1 e plaats voor P..emco steen bij het hOO'Js.r..ringe..n tOOt 2, 10 m 
3e plaats voor IP......s Brown bij het discusr.verpen rnet 46, 06 1n 

~J.ubkampioenscha~ 
Dames 
Here.! 
He.re..11 L . A. : 
Meisjes A 
Jon<:Jens A 
Meisjes B 
Jongens B 

~ti ties 

Sarrlra Kles..ser 
Fran.~ Versteeg 
Evert v-an Ravensbo...rg 
Brema stoete 
Dennis Hei j li1k 
Chantal Brui jn 
steven Spanjersberg 

Ie a.v. HA.?>JUE.>t werd het afgelopen jaar weer vertegenwoordigti door za.vel een 
lanes- als een herenploe.g. 
le damesplceg, uitkon~e in de 4e klasse, rehaalde in de eerste roooe een 
,e en in de tweede ronde een 2e positie. Dit bracht hen lamelijk op de 15e 
1laats; net niet voldeerde vcx:>r de finale. 
1e herenploeg moest dit jaar wederan genoegen :neJll:m met een plaats in de 
legradatiepoule. In deze degradatiep::rule wm de hoofdklasse werden we 2e en 
;itten we volgend jaar Lil de nieuw te venren eredivisie. 



De A/Bjongens en de B jongens k\l.<artleJl beidt~ .:L1 de finale maar .bellaalde.n geen 
hoge plaats (88 en lle). De A/Bi:neisjes behaalden het 1r.eest in het CX:XJ sprin
gende resultaat. In e.ers+...e i.l'lst...a.'ltie hadden zij dG finale cp 1 (één) {:-unt :na 
gemist. [))or het afz.eggen v-ct.'1 een ploeg rrcchten zij toc:h deelnemen aa.'1 de 
finale en wistF..n hiert een g0€rle 4e plaats te bema(.:htigen met €:<"'..:!1 ploa::J die 
maar uit 5 meisjes l::.es+-..ond! 

_Interlands 
Marianne van de Linde vertegerl\ltoordigd.e Nederland tijdens de West-Athl..etics, 
waar ze 58 werd op de 10.000 roeter in ee1·1 nieu-w clubrecord van 34.20,90. 
Verder werd Marianne nog uitgenodigd voor deelnaJne aan de Eki.den lJJarathon in 
Japan. Een rrarathon in etappes. Zij wo..s hier de se loopster en n&l1 de afstarrl 
van 5195 meter voor haar rekening. Haar tijd 18.26 en een we plaats. In 
totaal werd ha?...r ploeg lOe van d8 16 deeL"Y'~e ple>e:Jen. 

- - - - - - - - - - - - - -.to•••••o~ .. •a•••o 





De A/Bjongen.s e.n de B jongens b-.rarnem 'beide m de f.inale maar .behaalden geen 
hoge plaats (8e en lle). De AiBmeisjes l:éhaalden het neest in het oog sprin
gende resultaat. In e:erste instantie hadden zij de finale op 1 (één) pmt na 
gemist. Door het afzeggen van een plcr.:::g !llJC.hten zij toch deelnemen aan de 
finale e.>1 wisten hiert een goe:ie 4 e plaats te bemachtigen met een pl~ die 
maar uit 5 meisjes bestond! 

_Inter lands 
Marianne van de I.álxie vertegenwoordigde Nederland tijdens de West-Athletics, 
Wdar ze se werd op de 10.000 meter in een nieuw clubrecord van 34.20, 90. 
Verder werd Marianne nog uitgenodigd voor deelname aan de Ek.iden ïlfarathon in 
Japan. Een marathon in etappes. Zij was hier de se loopster en na1n de afstarrl 
van 5195 :rooter voor haar reJ({:ming. Haar tijd 18.26 en een 10e plaats. In 
totaal werd haar ploeg 108 v<H1 d.e 16 deelnen}"'..:nde ploegen . 

. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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'JAN DE REDAKTIE 

'ren cn.r-:;rvloede (hoop ik) ook op de ze pag~. r:a :wg me.ar eens 
de mededeling dat de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
een week is ui tgesteld en nu gehouden zal worden op donder
dag 7 maart 1991. Het mag du{delijk zijn dat op deze vergade
ring all'= stemgerechtigde leden van onze vereniging ver
wacht worden. Ben je verhinderd dan graag even schriftel~k 
afmelden bij de secretaris. 
Alle stukken omtrent de vergadering vinden jullie voor in 
dit clubblad. S.v.p. aandachtig lezen. 

Net als voorgaande jaren, gaan we ook dit jaar in de maand 
maart, op zondagochtend trainen op de atletiekbaan. Zelfde 
tijd , maar andere plaats! 

Het beloofde verslag van ~-~arianne 

ervaringen tijdens de Ekidon Marathon 
tegoed. Dit clubblad was al overvol 
Wissel. 

v.d. Linde over haar 
in Japan houden jullie 
daarom in de volgende 

In deze Wissel geen Lodi's Hotline maar 3 pagina's met een 
mooie lay-out. Graag zou ook ik over apparatuur willen 
beschikken waarmee ik dergelijke pagina's zou kunnen maken. 
Wie weet in de toekomst? Een mens moet wat te wensen hebben . 

Kopij voor de volgende Wissel inleveren op 

ZONDAG 17 MAART 

\!Jat tips voor alle kopij-leveranciers. Al tijd rekening houden 
met randen van de pagirià' s. Minstens 2 cm aan alle kanten 
van het papier vrijhouden. Zorg dat de kopij goed zwart is. 
Vooral computer uitdraaien zijn vaak te grijs. Bij schrijf/
tekenwerk een goede zwarte stift gebruiken. 

girorekemng 643883, bankrekening 56.80.10.477, t.n.v. pennmgmeester a.v. "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 

Pupillen A: 
0. (Olivier) Sluitman 
G.J. (Gert Jan) Wiersema 

Senioren: 
P.M.W. (Peter) van Gils 
G. (Getachew) Ayele 

Senioren L.A. 
M.A. (Martin) v.d. Weiden 

JAARVERGADERING 

EEr-! HART~LIJK WELKOM AAN: 

Franz Schubartlaan 74 
Berliozlaan 7 

Amsterdamsevaart 108 rd 
Lorentszstraat 437 

Van Oosten de Bruynstr. 143 

2102 EM 
2102 EE 

2032 EE 
2041 RP 

2014 VP 

HEEMSTEDE 
HEEMSTEDE 

HAARLEM 
ZANDVOORT 

HAARLEH 

De jaarvergadering is een week opgeschoven en is nu gepland op donderdag 7 maart 
1991. Stemgerechtigde leden dienen zich s chriftelijk af te melden bij de secretaris 
indien zij niet in de gelegenheid zijn de algemene ledenvergadering bij te wonen!!! 

A T T E N T I E T R A I N I N G S 0 V E R Z I C H T A T T E N T I E 

Vanaf zondag 3 maart verandert de duintraining in een baantraining. DE GEHELE MAAND 
MAART WORDT ER ZONDAGOCHTEND DOOR ALLE PLOEGEN VAN 10 TOT (half) 12 UUR OP HET PIM 
MULlERSPORTPARK GETRAIND. Na afloop is er gelegenheid om, tegen een geringe vergoe
ding , iets te drinken in de "kantine'' van het krachtcentrum. 
I.v.m. de paasdagen wordt de zondagochtend training van 31 maart (1e paasdag) 
verschoven naar maandag 1 april (2e paasdag). Dit is geen grap!! 
Vanaf donderdag 4 april neemt de zomertraining weer een aanvang. Vaste trainings
dagen zijn maandag- en donderdagavond . Uitgebreide informatie volgt. 

COMPETITIE SENIOREN 
12 mei Breda (erediv.) Haarlem (2e klasse) 
16 juni Utrecht (erediv.) Huizen (2e klasse) 
8 sept finale/degradatie 

INTERESSANTE WEDSTRIJDEN 
4 mei 
9 mei 

18 mei 
25/26 mei 
1/2 juni 
1/2 juni 
25 juni 
28/30 juni 
3 juli 
26/28 juli 
8/11 aug 
24/31 aug 
1 sept 

om aan te schaffen: 

Ter Specke Bokaal 
Ver. Spaarbankbokaal 
Gouden Spike 
Districtskampioenschappen 
NK Meerkamp senioren + est. 
NK tlieerkamp junioren + est. 
Ad Paulen I'1emorial Games 
NK baan junioren 
Heidemij bokaal 
NK baan senioren 
Europese Kamp. junioren 
Wereldkampioenschappen 

11 11 

a.v. "haarlem " wedstriJdShirts met klubembleem d1v. prqzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. priJzen 

verkrijgbaar bq JOOp van drunen 

COMPETITIE JUNIOREN A/B 
28 april Beverwijk 

23 juni Haarlem 
15 sept finale 

Spartaan Lisse 
AVR Rotterdam 
A.V. Holland Leiden 

Hercules Dordrecht 
De Sperwers Emmen 
KNAU Hengelo 
AAV'36 Alphen aan de Rijn 
Suomi Santpoort 
PSV Eindhoven 
Tessaloniki 
Tokyo 

11 

speel mee in de toto/lotto 

mlicht1ngen b1j mevr. hartman tel. 256036 





Ter nagedachtenis aa'î Thee van Gijtenbeek 

Zondag 23 december werd de complete Haarlemse loopwereld opgeschrikt door het 
wel zeer plotselinge heengaan van de in de Haarlemse lange afstand-kringen 
zeer geliefde Theo v2n G~tenbeek. 
Theo werd slechts 37 jaar en laat een vrouw en zoon (1 jaar) achter. 
Niets wees er op dat het niet goed ging met Thee en h~zelf straalde dan ook één 
en al ge zondhei rl •üt . De waarheid blee.k, ·· achteraf, anders te liggen. 

, • r ~ ,.. 

Vóór de bewuste zondag had Thee op zaterdag middag nog 25 kilometer met de 
Ba~-groep meegelopen in de Amsterdamse waterleidingduinen. Daarb~ had h~ zich 
, i'=!t gespaard, maar Thee was niet het type om echt tot de bodem te gaan. 

Zéér tegen z~n gewoonte in, had Theo die zondag besloten om niet met z'n vaste 
loopgroepje om half tien b~ de Oase te startten, maar om weer eens een club
training mee te doen . Dit mede, omdat Theo ervan hield mensen te ontmoeten en 
de sociale contacten op een hoog peil te houden. 
Die ochtend stond er een strandtraining op het programma. Vanaf het militair 
s chietterrein werd er met ~waal f man van de l.a . -groep van Evert (op het strand 
nog aangevuld tot 15 ~an) een aanvang gemaakt om via de Zeeweg naar het strand 
t e lopen . 
Daar ik Thee al weer een t~dje gemi s t had in m~n groep had ik me al snel naast 
Theo genesteld om weer eens b~ te praten. M~n eerste indrukken: Theo zag er 
bleek uit, dat t erwij l h~ alt~d een volle kleur had . Gedurende die v~f kilometer 
waarbij wij naast elkaar U epen had Theo het vooral over z 1 n werk. Bij de firma 
Hosokawa Micron Europe B.V . - z'n eerste baas -was Theo meer dan 20 jaar werk
zaam a.ls onderhouds-technicus . Deze firma is bezig de vestigingen in Nederland 
flink te her indelen en te verplaatsen, waarb~ ook een groot aantal ontslagen 
zouden vallen . Ook de baan van Theo was lang niet zeker. Daar Theo in de onder-
~~~ na~raaj zat hield dit Theo - als gevoelsmens - zéér bezig. 

Door z~n werk voor deze fi rma had Thea een zeer onregelmatig leven en maakte 
hij reizen over de hele wereld . Wat hij echt er alt~d in z'n koffer meenam waren 
zijn loopschoenen, want Theo hield ervan om toch even een gaatje te vinden om 
even lekker de dingen van zich af t e zet-ten via een duurloopje. 

Al lopend naar het stranci hadden we het ook nog - al grapjes makend - over 
Theo 's gewicht van 93 kilo. In zijn directe buurt l iepen i mmers nog twee "zware" 
jongens: Jan Mooy en J an Soomer, beiden ook ruim 90 kilo. Theo had vaak gepro
beerd via mar~~hcn-traiD ing, dat gewicht naar hertenden te brengen, dat lukte 
echter amper. Theo was zo geschapen. 
Op het strand dede n we kort wat oefeningen en loopscholine en daarna een be
slist niet overdreven tempo-train i ng. Zonder klok , Nadat dat erop zat maakte we 
aanstalte met de groep terug te lopen naar het beginpunt. 
Vr~wel direct daarna viel Theo tot grote ontsteltenis van allen, die rond hem 
liepen . Het was 11.15 uur, strandpaal 61.750 m. De ernst werd door velen onmid
dellijk j ngez l en <:.n direct vertrokken er drie ma:1 Of:l op verschillende punten 
alarm te slaan. Doordat er een fietstocht op het strand gehouden werd, kwamen 
er vee l mensen langs. Eén van die mensen was ziekenbroeder en samen met Jan 
Soomer werd Theo, èie nie t meer bij kennis is geweest, gereanimeerd. Pas na zq'n 
25 minuten was er apparatuur aanwezig. Deze mensen hebben zich enorm ingespan
nen. Het mocht echter n i et baten. Onze sportvriend Theo was op het moment dat 
hij viel al kansloos. Een sectie zou dat later uitwijzen. 
Machtel oos e~ met stomheid ges lagen moest er door 10 man teruggelopen worden, 
terwijl Mac H1rs, Conno du Fossé, Dick Kloosterboer en ondergetekende met de 
auto van het strand wegreden om de onheilsmedede ling aan de familie te vertel
len . Een rr.ede deling die in de Haarl:.1se atle tiekkr i ngen als een bom is inge
slager, . Twee dagen r;a Kerstmis waren velen a anwezig bij d~ kerkdienst en was de 
opkomst bij '".Jest~rveld 10 enorm. De zaal_ pui lde uit en er werd. op. waardige wijze 
afscheid genomen van de ons veel te vroeg ontvallen sportvriend. Hillebrand de 
Lange verwoordde dat voortreffelijk in een herdenkingsteespraak namens de atle
ten. 
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Het heeft mij hevige str~d gekost om mijn vakantie eventueel te laten schieten en 
zodoende nar:1r de erernatie te kunnen gan,n. 's Maandags na de be:r~uste zondag ben 
ik toch op ski vakanti.e gegaan. Toen en acht:er·af bekr-uipt rnij t1et gevoel iets 
heel bijzonders gemist te h~bben. 
Via gesprekken later- met z'n vrouw Mar ie José zijn we ~·Jat meer te weten gekomen 
over zijn zo plotselit~e overlijden. 
Zonder het gewei;en te hebben b 1 eek Th.:~o al twe•:: keer ee:cd~r een soort ha!'t
aarwal gehad U! hebben. De hoofdoor?.[l(\}{ moet gezocht wor·den .in het feit, dot 
zijn kran~mlagader vl.:ll·; oij een bochtje voor 70% was dichtgeslibd. Dit is e..:n 
vorm van ~lde.r-verka.lki ng d.i.0 cp zo' rt jonge Jeeftijd heel :.~elden voorkomt. 
Wanneer 'l'heo dit ëJ.lle~o: op tijd geweten ::-:ou hebben, dan ~; tond hem beslü~t geen 
pr-ettige toekom~3t te wachten. Hij zc.Ju e~n by-pass operaUe moeten hebben onder
g<lan. Een operatie, <li~~ na een aantal jaren weer :,:ou hebben moeten pJaas·t
vinden. Theo zou, zowel met werken, ah; met lopen hèbben mueten stoppen. H~j zoü 
pillen (bloedverdunnend) moeten zijn gaan slJkken en zelfs het spelen met z'n 
zoontje ~ iets wat hij graag deed - wa~ al gevaarlijk. 
Hem Ü3 . d-it alle~> bespaar·d gebleven. 

Theo, rust in vrad~ - we zullen ja nooit vergeten. 

Evert van Ravensberg 

DANKBETUIGING 

Mede namens de familie dank ik hiermede bestuur, sportvrienden 
en leden van de atletiekvereniging "Haarlem", voor de warme blijken 
van medeleven na het onvetwachte heengaan van Theo. 

Uw aanwezigheid, de bloemen, en de gesproken en geschreven 
woorden hebben ons diep bewogen en gesterkt: 

Marie José van Gijtenbeek-Stokman 
Cas 
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an het 
\ 

tro front 
BARENDRECHT 2? DECEMBER 1990 KERSTCROSS C.A . V. Energie 

b02 Deelnemers kwamen over d e fini.shLjn . De ~•f te leggen afstnnd 15 km. 
E·.?n u .i t;~; tekend re sul. taat van 1\d Cool bergen een 34e pl aa Ls , Lijd 0 . 49. 19. 
l)uk de pre':.~t~lhe van V.ictor Zonnevel.d <.!en 43e pla;::tts in !Jet totaal klassement 
ma<-.H' een 2 ·~ plai:1 ts bij de Vet. J, t.ijd 0. 4~. 46. 
Evert 'J<Jn Ravensber.t; f' jnishte j ui st n.og bij de e·~r·s ·t : e :LOO, op de 90e plaats 
·in de t;ijd van 0 . ~-,l.Li6. 

1\orU) cruss ~2200 meter. /\8.n de st:.1rt "-Ouden versch~jnen Jan de Hu :i.ter en Lex 
\vo lff. L. <:tat.:->tgenoemde zag tijden~; het jnl oren de l<uill;jes niet, gevo.Lg dikke 
enkel on niet lopen. 
Het LoL.:wl aantal deelnemers 3an de 2?00 metf~r wr~ ~; 78 . Jan 1\w;:~m als 1 5e binnen. 
Zijn tijd 7 . 24 .5 min. niet onverdienstelijk. 
flan de grote cross 8800 meter , k wamen ma<1r .l i~·fst 264 deelneme rs over de finish . 
Ad Coo.lbecgen verdedigde o p een goede man :i.er de "Hoarl. em" kleuren. HiJ werd 
47A met een tUd v~n 32 . 35 . 3 min. 

Üèlme~; _~!1~00 meter ( 52 dee 1_!2~~ ters) 
:3 . Mari:.nme v. d. Linde 21. 4 5 . 00 

Heren 3200 meter (90 deelnemers) 
27. Peter vun Gils 11. 09 .00 
29 . Jon de Hu iter 11.10 . 01 
·19. Dav.i.d BJ. om 
~.i2 . Edwi ti Meure 
55. Jaap van Deurse n 
61. Ger WesseJ. 

11. :n . oo 
11.34.00 
11.40,00 
lJ. . 49 .oo 
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f~ren 8000 n~ter Vet I (63 deelnemers) 
23 . Ron Bons 32.08.00 

H.eren 11.200 meter ( 1 34 deelnemers) 
~2 . Ad Coolbergen 40.00.00 
84. De nn is Heyink 44.06.00 
89. Marce l Verzijlberg 44.30.00 



van het 

DEN HAAG HOUTRUST-SPORT 16 DECEMBER 1990 

Aantal "Haarlem" de.;:.:lnemers/sters 10. 

nesul·taten 
Chnntal Bruyn M.A. 300 m 3e tUd in 44.26 sek. 
Brend0 Stoete (nu mejsje af) zagen we in aktie bij de dames. De 150 meter lever
de een 3e plaats in het totaal klassement op, 19.32 s. Verspringen, hier een 3e 
plaats met 5.26 m. (Een uitstekend debuut voor Brenda bij Je dames). 

;!_on gen~ 
50 mete~: Rens .de Gr~aff 

1 ~·jo meter: Barry Doodeman 
:JOO m0ter: Alexander Br-okx 

1000 meter: Steven Spanjersberg 

Heren 
bO rneter: Oscar Soethout 

300 meter: Lex Wo1ff 
600 meter: f!:dwin Meure 

Lex Wolff 
1000 meter: Jon de Ruiter 

?.08 s 
18.97 B 

41.09 s 
2.52.69 s 

6.38 s 
36.97 s (2 series totaal 5e) 

1.27.82 s (le serie, 4e) 
1.2'l.75 s (2e serie, 3e) 
2.32.13 s Een uitstekende 2e plaats van de 

in .totaal. 29 dee lnerners. 

DORTMUND 30 DECEMBER 1990 

Op de één na 1.aatste dag van het "Ha8-rlem" jubileumjaar 1920 - 1990 was het 
Nico Treep (u weet wel de ontwerper van het fraaie omslag Kerstnummer de "Wis
sel") cHe het Hallensportrest des T\JS Westfo.lia Hornbruch in Dortmund opluister
de. 

60 meter Männer Vorläufe: Je lauf 1. Nico Treep - H3arlem NL 7.1 sek 

B Endlauf: 4. Diezelfde Nico 7.2 sek 
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D~N HAAG HOUTRUST-SPORT 13 JANUARI 1991 

~8 ~L~i~ne n me t het vrouwvolk. 

60 __IT:S_'ter me i s Jes A series 
Chantal Bruyn 8.60 

~00 r;e te.r meisjes A (totaal klassement) 
9. Chanta l Bruyn 27.88 

200 r-:eter d..1mes ·---
3 . Brenàa Stoete 26.61 

60 meter meisjes A B-finale 
1. Chantal Bruyn 

Verspringen dames 
3. Brenda Stoete 

8.67 

5.31 

~ij h~t manvalk zagen wij o. a. aan de start verschijnen Chris v.d. Werff die na 
lange tijd weer serieus aan de training deelneemt. 

60 meter jongens A series 
Barry Doodeman 
Al exanèer Brokx 
Rens de Graaff 

60 met8r heren ser~cs 
Jscar Soe t hou -1:; 
Ch:1s v.d. \IJerff 
fJ:' .. cu Tn:ep 
Edward Loter 

1500 meter h~rt:n 

7.96 
8.18 
8. 27 

7.27 
7.31 
7.33 
7.50 

Verspringen jongens A 
1. Barry Doodeman 
2 . Rens de Graaff 

400 meter heren 
Lex \'Jolff 
Nice Treep 
Edwin Me ure 

5.83 
5.29 

51.04 
53.94 
53.99 

Hier ~erd de stal van Koos Kiers vertegenwoordigd door Jan de Ruiter. Totaal 
kwamen i n de ver sshillenàe s eries 34 atleten aan de start. Jan liet na afloop 
t~ei~er' dc1t :üj tijàens de race last kreeg van een droge keel. Hij behaalde in het 
tctaa_L Llass.::mcnt een verdienstelijke lle plaats, zijn tijd 4. 06.00. In totaal 
z:J.g~n w~j déze .L~ ... nge indoordag 12 "Haarlem" atleten/tas in aktie die vergezeld 
van een aantal supporters een gezel lig dag beleefde . Een goede onderbreking 
~an Ge winter~raining. J) 

VE LSEN 20 JANUARI BREDERODE LOOP 

SiJ <:J~nkomst op het terrein waren de heren senioren net begonnen aan hun loop. 
0i t on ze groep deden Bob en Etienne mee . Na e ven gezien te hebben hoe zij in 
d~ weds~rijd lagen, wisten wij wat ons t e wachten stond. Vol goede moed gingen 
w0, Nathal ~ e en ik een rug (buik) nummer halen. 
~~dens het i nlopen kwamen José en Sandra erbij, de ploeg was compleet. 

l.\' _,:art. 
·,·'cor· ~~ <:, z o l ovp, ri:ijn eers t:e, was het motto ' uitlopen ' , dus heel voorzichtig 
2tarL2n . 08 eerste r m1de was het moeil ijkst , mijn loop-ritme was niet goed, mijn 
é.d.:Jmhali ng zwaar en veel te snel, en i edereen verdween in de verte. 
De h :eede ro:1de was eigenlijk nog moeilijker, maar wij kregen hulp van Ellen die 
een ronde met ons mee liep. Mijn ritme was nog niet lekker , ik had het gevoel 
u2t ik sn2ller moest lop8n maar bleef toch bij het oorspronkelijke plan. De derde 
~ende gi ng lekker, ik kon mijn ademhaling be ter r egelen en wist dat ik de loop 
kon uitln98il. Ik begon wel pijn te voelen onder in mijn rug. De laatste ronde 
liep tegen m~r. verwachting in veel minder. De pijn in mijn rug werd erger en 
ltet tempo dat Bob en Etienne aangaven kon ik niet volgen . Na even gewandeld 
'cc heb t•ém had ik geno;;g moed verzameld om door te kunnen gaan . Door een sprint 
aan h~t e inde eruit ta persen ei~digde ik nog in stijl en in minder dan 20 min. 
na de winnaar als laatste . Bert er is nog werk aan de winkel!!! 
SanJra en José hebben trouwens goed gelopen. 

Andy Hodge 

De uitslagEn van deze cross vinden jullie elders in het clubblad. 
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BLESSURE BULLETL"'4 A'IL~Ti~:K 

ACHILLli:SPEESBLESSURE 

Een veel voorkomende klacht bij hardlGpen is achillespc~blessu;c. Bij hMJlopen 
rreedt de blessure vrijwel nooit plotseling op, maar volgt de weg van geleidelijk 
toenemende klachl.en. 
Het i.s dan ook een typisch voorbeeld van een overbelnstingsblr!}sure. 

In heL begins!adium van deze blessure is er slechrs sprake Y3l! een ticht. zeurend 
pijngevoel na een zware o( langdurige inspanning. De pees is vooral pijnlijk 10 een 
gebied J tot 5 cm boven het hie!be.en (zie tekening). 

Bij her niet nemen van tegc:nmaau·egelen treden na en1g~ 

rijd ook pijnklachten op bij het begin van de iuspanniug. 
Deze k:achten verdwijnen meestal tijdens het wa..l'ië' lopen. 
maar kren w~er terug na de in.o.panni.ng. !u dit stadium is 
er ook sprake van typische ochtendslijfbeid van de pees. 
[n een ve rder stadium nemen de pijn!Jachtcn nog meer 
!oe en zal hardloper niet meer (goed) moedijk rijn. 
Als er dan tocb nog wordt doorgcspon, is de hms g.ront 
dar Je i'lchillespees gebcel of gedeeltetijk scheurt. 

OORZAKEN 

De helangrijksle oorL..aJ:co voor deze blessure rijo: . 
J.. De matige doorbloeding van de achillespees; mèl name in gebied 3-S cm oovl!n 

het hielbeen. 
')' .... Overbelasting wasrdoor kleine b~chadigingen in het pe;:sweefscl omstaan. D;:;,or 

het herhaaldelijk overbelasten outstaan er ;;t~ds meer l.-Jeine besclt.adigir ;en, die 
niet tijdig kunnen herstellen. De overbelastin~ wordl vooral in de hand ge·,vc.rkt 
door de volgende faktoren: 
- i.o een korte tijd te . veeL te vaak en te snel hardlopen 
· verkorte kuitspieren 

lichte voetafwijkingen 
· het lopen op een bacdc: ondergrend (asfalt. beton) 
- het dragen van slecht schoeisel 

het niet onvoldoende u.itvoeren van een warming-up. 

HOE TE VOORKOMEN 

1. Begin altijd met een goede warming-up. Lo.;:-p 5 à 10 miu.utc:n n.l.~ m en veer 
dan in ieder geval de twt:e velgende rei.d•ingsoc:feniJ..gen u.it. Ieder~ r;dening pel 
been 2 tot 3 maal herhalen. Bij iedere herhaling moeten èe spieren 
ca. 20 seconden gerekt worden.Dc oefening nld verend uitvoeren. 

----------·---~ ------------~ 

- ~ -

Jcruliespees 

k!ach !engebred 



2. Zorg vt,oral voor een goede trainingsopbouw. Voer het tempo, de tijdsduur van 
de trainjn~;eo uiwrst geleidelijk op. Hel pceswcdsel past 7ich :;lcchts iangzaaro 
aan verandering •'an belasting a<~n . Ook na een hlessu.rc of ziekte moet de 
lraining weer geleidelijk wt. het oude niveau worden opgevoerd. 

3. Loop zoveel mogelijk op zachte. OlH.lergn.HJt! (bo:-;, gra:;). 
·t . Draag. goed pa.,scndc loopschoenen mei een s~· hokdcmpendc '!.ooi, een stevige 

hieistcun en een hoge sorpek hiclrami. 
Bij een (lichte) voc!aiwijking is het raac:.i :~•am da :n rekening mee te houd<:n door 
:-:chocneu !c kopen d;c J e al\\~jking tegengaan (bijv. schoenen met een anti 
pronatie wig ais d:.: voelen "naar hinnen knikken'') . Win hicrvoo; altijd deskundig 
;\dvics in . 
Het is onk mogelijk om hic.rvo0r :;peciak Joo ltj e~ in de loopseboenen te dragen. 
Deze moeteil dau wel door ct.:n orthopedisch schoenmaker op maal worden 
gemaakt . 

5. Bcëimiig de i1 aining, <~llijd met een çooling down. 
Deze bestaa l uit enkele minmen rustig uitlopen en in ieder geval het uitvoeren 
van de 1wcc lH:schrcven rckkingsocfeningcn. 

WAT 1\'IOET IK DOEN WANNEER IK TOCH EEN ACHILLESPt•:ESHLESSURE 
KRIJ{; 

L i )p tijd de. training vcrminde ren uf staken. ()cd gehoor aan de aiarmsignalen 
van het lichaam. 
lk !wbm:rijkstc maat rcgei is te voorkomt:.n da! beginnende klachten verergeren. 
Voer lil ittk:r geval ;!Îk bovcn~taandc prcvcnt!cti p~ llll. 

2. Ais de blessure in een bcginst;Jdium ;,ukecrt. onmiddellijk na de !raiuing l5 lol 

20 minute n kodeu mcl ijs. Dit kan o a. door het been op een stoel te leggen 
met :.:en rhstic zakje m~t ijskion!jc~ onder de achillespees (een dunne theedoek 
voc rk<ïml mogelijke lmidheschadigi.ngcn. F.vcntuccl na 2 uur herhalen) . 

3. Meerdere muien pef dag de twee bescbreven rckking.<;oefcningcn uitvoeren. 
4. Waonct~r de ccfeoiugen niet de gewenste cffekten opleveren, ga dan binnen twee 

weken naar de huis:.nt.:; (of evt. in overleg met deze) naar het SMA. 
5. Fy~;iothcrapcutische hulp/ondcrsîeuning kan de k.!<Jchten helpen verminderen. 

Bij hef samenslci!en ·:au de lekst werd door de KNAU gebruik gemaakt van de 
biessurebullclins van de Gelderse Sport Fedcra!ic. 

Nadere informatie uvn de S.M.A.'s is te verkrijgen bij !11:( N.LS.G .Z.: 
teL mooR - 2NR4 

Koninklijk~ Nederlandse Atletiek Unie 
Bondsbureau, 
Rich!crslaau 2, 343l AK NIEUWEG E IN 
Postadres : 
l' oslhus 567, 3·'1Jü J\N NIEUWEGEIN 
TeL 03•102 - 32420 
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Duf, duf, duf van de feestdagen en het kostte 
heel wat moeite om de voorthollende kalender 
ook werkelijk helemruli af te lopen. De L.A. 
vergadert tegenwoordig ook wekelijks om de 
stroom van ak.-tiviteiten in goede. banen te leiden. 
Binnenkort wordt de frequentie opgevoerd naar 
2 of 3 keer per week. We worden erg aan elkaar 
gehecht en de koeken (Sylvia) zijn heerlijk. U 
begrijpt het a.l, u kan haast elk weekend wat 
leuks met ons doen. 

Voort. hollende kalender 

MAART 

1
2.c Aalsmeer. Afstand: 10 EM W;w:: ?? 

Start:?? uur. 

.3e Verkade \Vasa. Afstand: 2, 10, 30 km 
Waar: AV Zaanland Zaandam, Start: vanaf 
12.00 uur. 

Openingsklassiekcr Alphen AfstiiDd: 15 
km (Vet en dames), 20 km (Sen) fuar: 
Spn:hal Alphen a/d Rijn, Slill1: vanaf 
14.00 uur. 

Purmerend. Afstang: 25 km Waar:??, 
~: vanaf 11.00 uur. 

Clicks!oop. Afsmnd: 4, 8, 21 km. ~: 
Strand Zantvoort . .s..tw,: 13.00 uur. 

Schoort Afstand: 21.1, 30, 42.2 km. 
~: ?? . SJmt: vanaf 10.30 uur. 

Spaarnwoudeloop Afstand: 30 ( wedstijd), 
10, 3 en 1 km. ~: Spaarnwoude bij de 
roeibaan. Slru:t. 11.00 uur voor 30 km. 
Andere afstanden vanaf 10.30 uur. 
Paul van Diepen doet aanval op 
clubrecord 30 km !!!! 

3()e Zilveren molenloop. Afstand: 20 km. 
Waar: Rijpwetering. Start: 14.00 uur. 

APRIL 

1c 0 Golden Tulip. Afsta.l!d. 20 (wedstrijd), 
10 en 3 km.~: Golden Tulip 
Schiphol naast viaduct snelweg. Slarl: 
vanaf 12.00 uur. 

- 12 --

.", 

we Bergloop Spaarnwoude. Afstand: 6, 9 en 
16.1. Waar: Spaarnwoude. Start 19.00 
uur 

MEI 
3.e Ter Speckeloop. Afstand: 5, 9 en 15 km. 
~: Sportpark Ter Specke (de Spartaan) 
Lisse. S!ill:t.: 19.00 uur. 

L.A. Kommissie 

De kommissieleden worden verzocht niet meer 
met opzichtige groene boswachters-ja..'>sen te 
ver~hijnen. Wat meer gedistingeerde lange 
regenjassen zijn welkom. 
V oor het serieuzere genre hebben we o.a. te 
vertellen dat: 
• A.Jk wedstijden die de L.A. kommissie 

organiseert een ~ deelname betekenen 
voor alk A.V. Haarlem leden. 

• De Lions-loop in mei komt in een heel 
ander jasje (een lange!) te zitten. Meer 
informatie in het volgende blad. 

• Wegens enom1 sukses, nu op 6 oktober 
weer een 800 m boulevard-run met ook 
een lOkm. 

• Wilt u alle lange-afstand uitslagen , waar 
Haarlemmers in voor komen, opsturen 
aan Paul van Diepen. Hij schijnt 
kontakten te hebben ons plaatselijk 
dagblad. 

Ander leuks 

• Een Berlijn-marathon zonder muren. Voor 
ong f 310 is er een reisje van 27 sept tot 
30 sept. Vervoer, slapen (zal wel niks van 
komen) en lopen (ook niet) zijn bij de 
prijs inbegrepen. Informatie bij Alben 
Perwerd a. 

• Donkere avonden nodigen niet direkt uit 
om in je ééntje te trainen. Maar je kan 



zowat de hele w·eek wel ergens in 
groepsverband lopen. Verschillende 
loopgroepen met verschillende start
plaat:;;cn en -tijden, verschillende nivo's 
enz. 

ZOiVDA.G 
lQ.OO uur. Duintr.tining 

MAANDAG 
18.45 uur. Bapploeg van ong. 60 
mensen, geschikt voor aJJe snelheden, 
start bij de chinees aan de AlrJSterdamse 
vaart. Afstand ong. 12 km duurloop. 

D/NSD1\G 
lltill1Jurr. Evenploeg van ong. 1 0 
mensen geschikt voor wat snelleren, start 
bij Dreefzichr. Afstand ong. 10 km 
intervaltraining rond de Haarlemse Hout. 
18.45 uur. Benploeg van ong. 15 
mensen, gevarieerde training geschikt 
voor alle nivo's. Duur ong 5 kwartier. 
Start Ingang Bleek en Berg 
Kennemerduinen (achter de hockey-( ik 
kan het woord niet eens schijven) velden. 

WOENSDAG 

INTIEM CROSSJE 

17.3!Lllirr. Ploegje van Santpoorters (± 
8). Normaal nivo duurloop van ong 1 uur 
met V{..-rsnellingen. Start bij Crematorium 
Drie huis. 
18..45 uu~. Weer Bapplocg van ong. 60 
mensen, geschikt voor alle snelheden, 
start bij de splitsing Hoog en 
Duinendaalseweg voor "het kopje" 
Afstand ong. 12 km duurloop. 

DONDERDAG 
Diverse krachtrainingen 

VRIJDAG 
Uitrusten, maar wie weet is er een idioot 
die nog wat weet voor deze avond. 

ZATERDAG 
10.30 uur Groepje A. V. Haarlemmers 
doen ong. 17 km duurloop met 
versnellingen (beetje spelen met elkaar, 
werd mij verzekerd). Start OASE 
waterleidin gduinen. 
~Alweer een Rapploeg van ong. 
60 mensen, geschikt voor alle snelheden, 
start bij de OASE waterleidingduinen 

. Afstand van 14 tot 27 km duurloop. 

Een: sfeertekening van onze Brederode-cross is het doel. Uitslagen krijgt u wel van de man op de groene 
bladzijden (zo groen als zijn jas).Nee dus, ik moet zelf ook de uitslagen nog doen.(pffft) Bovenstaand 
b~jvoegelijk naamwoord {intiem) is de enige juiste schets die er voor te geven is. Een beetje ronddarren 
tussen het zacht wuivende struweel en dan opeens: EEN PAARD of twee. Dat is de Brederode -cross. 
Onze wedstijdleider Ben Stoete kwam, zag en venrok bijna weer want die nacht had Koning Winter net 
gedaan alsof hij het druk had. Lullig zo vlak voor ons crossjc. Maar goed Koningin Slechte Winter was 
ons gunstig gezind en zij blies met haar wanne adem alle rijp van het parcours. (wat intiem?) De harde 
grond was nog net op tijd rijp(= zacht) voor een echte cross. Om 11.00 uur trok de eerste groep ten 
strijde. De. organisatie had aan alles gedacht deze keer, zelfs om de hekjes op tijd open te zetten zodat Evert 
zijn steeple evaring niet kon uitbuiten. Maar u begrijpt het al, de twee paarden hadden hierdoor een uiterst 
gezellige ochtend. De mannen, want dat was de eerste groep, hadden het zwaar want de tussenstand van 
de crosscup loog niet en sommigen moesten no<lig nog een paar konleurrenten slopen, niet doorhebbende 
dat zijzelf op hun beurt door het naast hogere echalon van konkurrentie gesloopt werden. Zonder filosofies 
te worden kunnen wij ons nu wel afvragen waar het hardlopen eigenlijk voor dient. 
Het publiek wordt verwend op dit terrein want de strijders trekken wel acht keer aan de tribune voorbij. Zo 
kunnen de toeschou"':ers de aftakeling van de atleten van zeer dichtbij en met een hoge frequentie live 
meemaken. Ik dwaal af. De uitslagenlijst zegt genoeg over de 4loodzware ronden en de finish daarna. 
Ook dames en veteranen hadden hun strijd. Niet minder heftig, niet minder zwaar en soms niet eens 
minder snel maar welminder in aantal. Ook deze sti.jd liep vlekkeloos. Verbroedering en vcrzustering alom 
na zo'n evenement, niet in de laatste plaats door een uitstekende catering van Dik en de geautomatiseerde 
uitslagenverwerking waar een middelgrote marathon trots op kan zijn. Uitslagenlijsten direkt voor iedereen 
beschikbaar. Met twee PC's en een veelvoud aan deskundigen (wie crossteer eigenlijk nog?) moest dat 
natuurlijk lukken. Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat er in ieder geval één Haarlemmer de 
konkurrentie liet bijten. Evert geeft als trainer het voorbeeld. Tot slot had de organisatie nog echte wild
wesl attraktie in petto.Met een groepje paarden opdrijven totdat ze weer achter het hekje zaten. Enkelen 
(Com;o!! ) toonden hun ware aard, verkregen van verre voorouders. "Al met al geslaagd" was de algemen 
mening van de organisaüe,onder het opeten en drinken van de overgebleven konsumpties. 

Bert Boesten 
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De einduitslag van de crosscup 

Alcen àiegenen die minimaal 3 wedstrijden gelopen hebben kwamen in aanmerking voor deze 
eindklassering. 

SENIOREN 

5 
9 
13 
16 
17 
IS 
37 
39 
50 

Evert van Ravensberg 
Ton vanDoom 
Wim Bergisch 
Conno du Fossé 
Ruud Porck 
Bert Boesten 
Jan Mooi 
Arie de Goede 
Hans Adelaar 

VETERANEN 1 

6 
13 
15 

Dick Kloosterboer 
Lex van de Pol 
Pieter Terrol 

283 punten 
264 punten 
249 punten (dit met hulp broer Barry) 
237 punten 
235 punten 
233 punten 
157 punten 
151 punten 
125 punten 

282 punten 
256 punten 
240 punten 

Nog wat uitslagen van veld, bos en weg. 

13 jan Egmond aan Zee 21.lkm 

Wim Westerholt 
Bert Boesten 
Kees .Hermans 
Alben Ferwerda 

!3 j<Ul Lisse 

Pau1 van Diepen 
Conno de Fossé 
Lex van de Pol 

20 jan Leimuiden 

Kees van Dommele 
Wim \Vcsterholt 

27 jan Grotebroek 

Wim Westerholt 
Dick de Waal M 
Kees Hermans 
Mark van Leuven 

2 feb Apeldoorn 

Lex van de Pol 

3 feb Uithoorn 

Paul v<m Diepen 

1.17 
1.21.40 
1.29 
1.30.38 

2l.lkm 

1.09.40 
1.17.40 
1.28.30 

2Llkm 

1.14 
1.14 +iets 

25km 

1.27 
1.34 
1.39 
1.43 

42.2 km 

3.23.46 

lOEM 

52.35 

2e plaats 

le plaats 
2e plaats 

6e plaats 
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prikbord 
Kennemercr oss: Helaas zijn de uit
slagen van de laatste loop niet 
bij de redactie bl nnen gekomen. 
Well icht een volgende keer. 

L. A. tr3j_ninJ];sweekenq: 
In het weekend van 1~/16/ 17 maart 
wordt er een trainingsweekend ge
o r ganjseerd . De reis gaat naar 
Garderen. Kosten tussen de f 50,~ 

en f 60,=. Alle prominenten gaan 
mee. Opgeven bij Evert. 

_Spaarnwoude l oop: 
Een prachtig info vel over deze 
loop kunnen juJ.lie vi nden achter 
in het Wissel t j e . De junioren en 
pupilJ en mogen hem inkleuren en 
inleveren bij onze voorzitter. 



b_ !(;.~4'-~0WL 

1~ . ~ t(aW\d~Vl 

ll, _ ~ ... 1<}4~-~~- ~oi. 

;') ')_ ~ ok g ... "'-:1"' 

J.s. C.vJ.-~ l.JW..~L~ 
<) (j 

Zondag was ~r c:~en cru::-J!..jîo\~r' it-· i~-· t ·-..\f i.,:;k(~ 

Dat: ""é~s r eu:::(-; ge z~ll..~ .1:.~ .. 

Hll Wllll~l~l 

~ hî~IV\L")là-k_,~~ 

5· fU.-,~- 2-a~o..-

1 j . stt!rho..v-. Sr-r·t.cnk 

l1 . ~RW\,V) V. ('Y"AI.;, 

All~ma ~~J mc .. 1sen en ee \. -...; ·!~"-htw:-:.l~-,._ tnf·l f":rw t- ~ 2.l.j,'(;p _!. ·!-~\' t:;.l(;: riing;en .. 

Ma<=~r toen ktoJam de weds c.r i jo he " w.x ge<jn B/'lllUI'\ke J ij\; p....._rko·n· ik werd 5rle en de 
eerste 12 moeheen door n .~L ~e fina le. 
JI.\. mocht dus ook naar de fi.n :I-LC en J~i<lr l":·n H; hee.1 erg b_lij om. 
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D~; B/\LLONNENWEDS'f.'RlJl.l 

r•Iijrt ballr)ll kw ·...i m in het vroeget~e Oost- Duisthmd in l1el p}u3t:sjA Meckle_nbu~ . 

Ik wDs meL mijn ballon 3de. l'l:i.els Lunt:z. w~lH 2ctc. En Gu:ido r-1olnar wa::; le. 
\tlij kw:'tmen met zijn àr-iëen in de krant in het Haarlems Dagblad . We kregen 25 
gulden, c..lie bra<'hten we n tar het dierena:;;icl. Maar i.k (Rebecca), NieJ.s en 
Guido, mochten ~lle 3 één gulden versnoepen. 
Nie1s ~n ik (neb€cca) ging~n het gelrl naar het dicren3siel brengen . Toen kregen 
w0 ook nog een rondleiding. Heel leuk hoor . 

Van Rcbecca Ramakers 

\-\o~\O'f~ 

~an ~e..b Le. ~n ~ 
qyoo.t s r R 0..1 ~QJe" ~ 
\"\ e,t; *ç, 0 U..,W a n ~ tt 1:'~ A)l 

Wij :.;ijn naar het dierena::;ie.l geweest om geld te brengen. 
Dat geld hebben WG gekregen van de krant, voor de ballrn1r~nwedstr~d. 
1'ocn kregen we een rondleiding. 

I 
.. f 

Eer·st gingen we mwr de honden on daarna nanr de katten. De zieke honde n zaten 
apnrt. 
Daarnaast zaten dure jonge kate~tjes en hun moeder . 
We 7.ijn ooh nog bi.i de kéltten geweest. 
~~onun.i ge kat t;en wordon gebracht en andere worden gevonden. 
gén k:.Jt wn~3 aangereden en had wel honderd hechtingen. 
En ze waren erg blij met het geld. 

- II -

Nicls Luntz 



T R A I N I N G S T I J D E N 
============================= 

ZON""D.AG, Mlli t a.ir terrein, ZHewetr Overveen t.o. Amasin:-;_Asia 

10o00 - 11p30 uur : meisjes en jongens pupillen ABC 
meisjes on jongens j~mioran C/D 

'w()J<::N"SDAG t f:.JUlus::;chool 1 .Tunoplantsoen, Haarlem-Noord 

16.00 ~ 17.00 uur : meisjes en jongens pupillen ABC 
17.15- 16.15 ~wr : meis,jes junioren C/D en jongens junioren n 
DOtilli:iRDAG. Pa.ulusschool, Junonla.ntsoen 7 Haarlem-Noord 

16.00 - 19 .00 uur : jongens junioren C 

CORRECTIE CLUBRECORDS 
=======================~==~~=c====~====== 

In het vor ige Wis s eltje ( kerstm ~mer) werden f a beste jaar
p.re s tati ol.ijste:n vermelçi en een overzicht van de clubrecords 
Junioren C/ D. Elk jaar wordt het clubrecordbord bijgewerkt aan de 
hand van de beste jaarprestatielijsten. Dat hebben we ook gedaan 
met de lij s ten van 1990. Maar •••• o • ~ •••• • ••• wat is gebleken, het 
clubrecordbo!.-d '.vas (nog) niet bijgewerkt met behulp van de beste 
jaarprestatielijst en 1989 !! I! 
Daarom nu de volgende correcties : 

Neisjes junioren C: 

Ko g el 
Speer 

w. Ha an 8.84 ( i.p.v. M. Kok met B.55 ) 
M. Kamerling 26 .14 ( i.p.v. M. Ko~ met 25.92 ) 

junioren D: 

60 i•'lli rd H. de Rooy 10c7 ( Lp.v. 12.·2 M. de Rooy ) 
Ver M. de Rooy 4.50 ( i~p.v. J. Ramakers met 4.32 ) 
6 Kél.mp M. de Rooy 2485 pnt ( i.p.v. B. Koning rnet 2232 pnt. ) 

Jongens junioren C: 

Omdat de 1000m nog niet op het clubrecordbord voor junioren C jongens 
stond genot eerd werd in 1990 Manuel Wolff geplaatst met een tijd van 
3.00~1 • In 1989 was echter Rogier Botman op de 1000m sneller en we l 
met ee~ tijd van 2 .51.0 

Sorry voor dit " foutje " en attente lezers van het Wisseltje bedankt 
voor het àoörgeYen ervan. Het clubr;~cord bord zal 100 % correct varw.f 
de eerste baantraining aanwezig zijn. Naast veel atletiekplezier h o pe n 
we dat we ook in 1991 het bord V8 ak zullen moeten bijstellen door ni euw e 
clubr ecords van jullie ! 

JAARVER s ·L AG J E .U G D 
==========~====================== 

Belangrijk. voor JOU en je Oti'1JSRS/VE11ZOIWERS ! t Lees het goed door 
e n " bele <~ f '' nog eens het afgelopen a.tletiekseizoen. Het J~a.rrer .s l at; 

jongste jeugd ( pupillen en Junleren C/D ) staat in deze ~</issel in he t 
ee.r:ste gedeelte!!! J .A AR V T.l R GA n E ·R -.- ~, _ l!.i.... ...-' · t i .iJG 

=======~~==~==========~=~=~== 

De JAARVERGADl<JRI ~m 1991 ! Ouders/verzorgers van pupillen en C/IJ 
j u nioren zijn van harte welkom ala toehoorder op de A.V. Haarlem 
jaarvereadering welke gehouden zal worden op : NIET OP 28L2 :~"lAAR: 

DONDEHDAG 7 NAART 
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NOG i 1 
" . 

Op d 8 Lt.:::t.stt~ dar, 'JA.!~ het; j a2.r i 990 ~ bi jna. 3 maanden na. bet 
oplaten ervan - werd er e1eer e en ball on ~;evonden ~;n kregen -we 
';; "!rich t l!é'>-n de vindr:T. Het '!la;c1 de bal lon va.n NA.N:DA l'vlf~LTER, ~telke 

werd gevonrtan i n Wildeshausen in Noord Duitsland, nog vlak voor 
de grote Z '-~e richting SkanJ.ina:.vië . De vin·Jst.:;r heet Susanne Wem.ken, 
wo.:ntt Bm::·ger•::schst.r:a.s :::.:? )6-A , ?900 OlJenburg .in Duinland dus" 
No.nrla hpeft de brief inmiddels gekregen e n vi'nd het leuk op de 
uitnod ic:i.n~.; van Je 13 jari.go Susa.nne in te gaan om met elkaal.' te 
gaan correspondereno 
:r rom·it':ns mnt de kerstàa.gen ontvingen wij r.f~erdere nieuwjaarswensen 
van eerdere vinders in Duits l a nd en Oost-Duitsland (v/m) en Polen. 
E.r •~ orden 'bri0v en ::tance;~o.wligr1 P.n z:eJ.f~ o •• • o •• bczoekeno Nou, wat 
een ·ba.llollrlenaktie a l niet r~an lo s!nakt~ n ~ 

n T / 

==~='~ =====~===~=:=====:==~~=~ ~~~~ .~-----...-----~-

De crosscompetitie zit er op wat betreft de voorronden. Alleen 
de grote finale in Grootsbro ek or 9 MAART volgt nog. 
GT\.0~)SUITSLAGEN:Bl~VEHWIJKj\-.II,JK AAN Zr~E 8 december ·1990o 
-~-------,- I . "" 
Paul Filmer ~ jun C ) 23e plaats l 2ö), Peter Markwat l jun D ) 2e 
plaats ( 25), RemcoVerton ( jun D-1e jrs ) 2e p laats ( 32 ), Pim 
~) oomer 11 e plaats ( 32 ), RQmoo van BeJ.le 12e· plaats ( 32) en Andre-w 
Fung -A-Loi 31e ( 32 ) 
Vincent v/d Lans ( pupillen 198 1 ) 2e pJ.aats ( 23 ) , Ren~~ Soomer 
!::; " . , •. ·t" ( ., ., l 
... J\. p.!..aa ~:l \ t.. ) 1 

Christa Verton 29e pla 1ts ( 31 ) 

Op î 2 januari 19:::'1 '1.1erd <~r de laD.tste voo:ct'Ollde gelopen van de 
crosscomp;3ti tie: in HBT T\..JISKE Na tuurt;ebJed nabij OOSTZAAN. 
De uitslagen: Pa.ul Ji'ilmer 34c ( <14 ) 1 Peter Harkwat 2e (26) 

Remco van Belle 9a (3 1), Andre~-Fung-A-Loi 30e (31) 
VinGent v/d Lans 2 c ( 24 ), Rene Soomer Sc ( 24 ) 

Voor de PINALE ln Grootebroek zijn u.ite;enodigd ( deelnemers krijgen 
noG '.Jericht via de jet:gdcommi ssie ): Peter Mark-wat, Remco van Belle, 
Rene Soom Rr en Vincent van de Lans. 

A • V • HA.AR LEr-1 SF A.ARNWO'UDE JEUGDLOOP 
=======~==~==========~====~========= 

Voor ALLE Pupillen e n junioren C/D J'ONG-E:NS EN MEISJES van 
A.V. Haarlem '..IOrdt er door A.V~ Raarlt~m zelf (!)een jeugdloop 
g{wrg0.nJ seerd in het r ecreatiegebied SPAARNWOUJ)E op: 

ZONDAG MAART 
We rekenen op jullie deelname. Nade:r.· n~euws volgt I!!!! 
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V A N D E J E U G D C 0 M M I S S I E 

Dat de jèugdcomrnissie .niet bepaald stil zit hebben jullie kunnen 
lezen in het JAARVERSLAG 1990t dat voo:::.•in deze Wissel stae1.t J 
Lees het zalf en laat het ook lezen door je ouders/~erzorgers !!! 
De laatstA jeu.gdcommissie-vergadering 'Was op 9 januari j"l. en 
de volgende zaken kwamen aan de orde ( werd oveJ.' gepraat ): 
bef,'€deiding van jeugdlAden naar wedstrijden :z;omers~?izoen 1991, 
rds1u.i ten polstokh.oogspringbak ( verboden ·terrein voor pup.i1len 
en junioren ! ), scholierenveldloop 1991, mgken A.V. U~<1rlem 
sweaters, uitwiRReling contacten met andere verenigingen ( op 
op.roep in blad " Atletiekwereld " :~i.jn twee reacties ontvangen uit 
Aalten en Arnhem), voorbereiding zomertraining, gedrag en misdragen 
j<mgdleden f.m hoe hi~r ruee om te gaan, medai.11everrlelinc bi.j 
~edstrijden, voorlichtingsavond voorjaar 1991, jaarverslag 1990, 
A .. V. Haarlem mascotte ( volif:~~md Wissel t,je nieuws ! ) , betrekleen 
ouders bij jurering jeugd·wedstri.jden (ini'o aan ouders volgt) 
en vele andere zaken~ o.a. info~lad algemeen en wedstrijden. 

Wie geinteresseerd is in eon copie van het gehele verslag, dat 
vun elke jeugdcornmissievert-;."tdering wordt eernaakt kan dat aan-
vragen bij de jeugdcommissie. 

Nog even de namen en adressen/tel,, nrs van de jeugd con:misaieled en 
voo~ ais ~ vragen heeft: 

EmP'JY Rumakers, L. van Dalelae.n 66-a, 2015 EV Haarlem 
N~enka Socmer, Jasmijnstraat 8, 2014 TA Haarlem, tel. 327913 
Jo~e Verton , Ommerbos 125t 2134 KC Hoofddorp, tel. 02503-39865 
Yvonne Zand st:r::-t, Dr. J .R. Thorbeckelaan 63 t 2104 XII Heemstede 

teL 023-291266 

We hopen binnenkort - bij voorkeur een ~ - nog een vijfde naam te 
mogen noemen zodat de jeugdcomminsie weer geheel compleet iso Wie ??? 
Graag contact opnemen met een van genoemde jeugdcommiGsieleden. 
vlelkom ! 
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\J~NDY TVISK 

'> nrle L!jk weer een::; .:~en Lnter'view. lli t i.ntcrv .i ew ü; v<m vorig ja::tr en li.gt o1 
t1'~'1 l\.;d E: tijd •>P n ~ Un burtlau. Mijn excu~-;es hj ervoor . 

lliendy TvJif,k i~ geboren op ?4 novE:'l•ber .1.~7B. Zij i.s nu t weede .!-•ars D- jun.Lor. 

ioJ :::Ii: vind je von de tr<li.rüng .in de Zd<-t.l, duLnen , baan') 
D.i.<:: vind .i.l{ e r·g leuk, vour.::tl op de b<HHl, GOO , 100, speer , d.iscw' en horden . En 
:in de z a a] voJleybal .~11 "btarten". 

lJJo.t vj nd jP. van de tr·;ün,-n<' 
Ernmie geeft altijd leuke er; gezelJigl~ t.raini.ngen . 

.HN~ onderga je de \vec!str·ijcl ·.>n op de b a:m, indoor of ere:>:;'? 
Mees La i. zijn :::ç ·=rg sp<.1nnend en het . .is leuk om te .· 1 .cm wat <\ndel·en pre:::; teren. 

vJa t. v.ir.d jl-~ v ~-m het. \'Ji f.;~ ; elLje , en weet je nog "Je1:ke" d :ingen (Jill te doen met 
dt-; club? 
1 n het.: \!Ji ~:;se i.lje s t~-.~on, vind dç, mee: . .; Lal grwrvi ge dingen en ook rie verh<:~ len 
van wed;-;tr~jden zijn erg leuk. 
Net 0uaJ ~> vor·ig jaar met z'n :"llen n~·i<· ll' de d11.i nen. 

\vat v ·.i.nd j<:) zo fijn cnn ~ tt. J eti~x, en cine je o ok nog aan een nndere spor t'' Zo 
ja, w:~t v1.11d je daar fijn v ~m? 

IJ-: v.i.nd het ,e:ewoon een 1 cuke :;port om te doen, .ik vleet niet waarom. Op school 
doe :i. J<: 1110t vJat andere kinderen extra gym, dan doen we over~;J.agen , handstanden , 
rncts1~gen ~rHbieren enz . 
Het is erg leuk omctnt. goed Le leren zodat je IH:!t m.i.>;:~çhien later ook nog l<an. 

Op welke ~5choo1 :.: .i t j..::':> 
.l1<. z .i i, clfl de Ant.on i.us:;;choo.l . 

1/.ht:. .i,;: je f:<voriete rnuzi ek? Heb je nog (Wtl hobby? 
Mijn f<:woriet;en muzj,~k is p ormuzjek . 

.Lk ,:;peel ci\/J<'•rsfJ.u.i i; . 

W:c1<tr heb je een verschrikkelijke hekel aan? 
Ik vjnd het verschr· .ikkelijk o rn te voethallen . Et' naar kijl·;t~n (op t.v) vind ik 
wel leuk . 

Wa t ewt je gt·a:·tg, en vnt besl i:-.;1.. niet? 
Pannekneken , ~atat en poffertjes enz . 
Spin:lzie lust ü ; echt n:iet. . 

Tot slc•t : jouw mop vo\.)r heL Wü~se1 tje : 

\!Jat z1 t onde r de gt'ond en heeft. non i t hoofdpijn? 
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