
GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook in de publieke sector is het 
doel van automatisering 
efficiencyverbetering. 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
organisaties door en door 
kennen : de mensen van HCS 
Pubtic Automation Services. 

HCS Pubtic Automation Services 
is een all round automatiserings
bedrijf voor lokale overheden 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 Pubtic Automation Services 
behoort tot het veelzijdige HCS 
concern: een garantie voor 
kwaliteit en continuïteit. 

HCS Public Automation 
Services levert automatiserings
oplossingen inzake alle relevante 
toepassingen voor de (semi)-

overheid, is actief als facilitair 
regiocentrum, verzorgt het gehele 
traject van de kantoor
automatisering en adviseert 
inzake systeemintegratie. 

HCS 
Public Automation Services 

Nassauplein 3 
Postbus 436 

2000 AK Haarlem 
Telefoon 023-3193 67 

Fax023-310937 
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rijksstraatweg 95 

2024 db haarlem 
l@ 023 • 27 44 44 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 

(/ 

u L 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

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

GÖBEL 

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

deceuninck 

DAKKAPELLEN MET UNIEKE DETAILS 

DAKDEKKERSBEDRIJF 

KOZIJNEN 

RAMEN 

DEUREN 

SCHUIFPUIEN 

DAKKAPELLEN 

BEKLEDINGSPROFIELEN 

ENZ. ENZ. 

SANTPOORTERSTRAAT 31 2023 DA HAARLEM 
TEL 023·360665 

8. 8t1/tlter 11. v. 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

Telefoon 023-29 21 20 
of: 023-29 29 30 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 {lltdtêa 

voor service 
en kwaliteit 

meer dan 
25 jaar ervaring Vraag vrijblijvend 

prijsopgaaf 

radio • tv • video 
wassen • koelen 

Elke inlichting 
zonder verplichting Kleverparkweg 11-Haarlem-Tel. 25 28 47 

De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Wij geven een 

sportieve korting. 

~ ~ti~ OFJooic ~ ML4l'B ~ 
Pum~ AoloAs 5aucony~ fii!'KARHu 

RUUD WIELART SPORTS, 
DA'S EEN lAAI< VAN VERTROUWEN ! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 
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I v. dalelaan 66a 
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VAN DE REDAKTIE 

Ik heb niets teveel gezegd vorig keer, toen ik meldde dat 
deze Wissel wel een 
keer kopij dat vrij 
trouwens aan de Jeugd 

"dikke " zou zijn. Zowaar ook eens een 
op tijd binnenkomt. Mijn complimenten 
Commissie die zijn altijd op tijd! 

Veel te lezen dus in dit clubblad. "The Story of Over loon" 
op de pagina's 3 en 4. En ook nog van beide kanten belicht. 

Onze wedstrijdsecretaris doet al tijd zijn uiterste best om de 
vele wedstrijduitslagen leesbaar op het papier te zetten . 
Die resultaten staan op de pagina's 7, 8 en 9. 

Natuurlijk ook de competities, die voor de 2e klasse ploegen 
dames en heren goed verlopen is. Beide een 1e plaats. De 
"jonge" A/B jongens ploeg deed het ook niet slecht met hun 
derde plaats. De heren Eredivisie ploeg zal er de komende 
wedstrijd hard aan moeten trekken. Zij behaalden in Breda een 
12e plaats. De verslagen van de competities staan op de 
bladzijdes 9 , 10 , 11, 12 en 13. 

De L. A. ploeg had rond Koninginnedag bezoek uit Frankrijk. 
Evert heeft een uitgebreid verslag geschreven dat valt te 
lezen op bladzijde 16 , :7 2 n 18. 

Natuurlijk is het Wissel tjP ook goed gevuld met di verse 
wedstrijduitslagen. 
Helaas moest de pupillencompetitie wedstrijd van 4 mei j 1. 
door het slechte weer worden afgelast. De pupillen krijgen 
a.s . zaterdag 25 mei een h~rkansing. VEEL SUCCES! 

Kopij voor (ik hoop) een dikke Wissel inleveren op: 

MAANDAG 17 JUNI 1991 

Noteren dus ! ! 

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



officieel nieuws 

EEN HARTE LIJK WE i.. KOM /1 AN: 

Pupillen C: 
A.D . G. (Alain) Bindels Tesselschadestraat 75 

Pup i .llen A: 
M.P:rh:'"(Mart~jn) Delemarre Spümkop;.;Lr.aat 6B 

,J unj oren D: 
H ~M:'·-( Hohbert) ~)eh .i ppers 

Sen.i or•en: 
~71~~)~~) St oe te 
s. (Schelto) Scheltens 

COMPETITIE SENIOREN -----

Chr. Bruningsstraat 11 

v.d. MeerstraaL 3~ 
Boerhavelann B-·Ll3 

16 jun.[ Utrecht (ere,üv,) !luizen (2e kln~;sc) 

8 sept finale/degradatie 

INTEJ1ESSANTE WEDSTRIJDEN 

~02:3 D<~ flAAiiLI.•:M 
?03::, HC HJ.\Aïlf.,.EJJ! 

CCir,1PET1 'L l:: JUNIOHr~J'i \ /:; ------------- ··-~·-

2:1 ,j,_;ni f 1a a;'\~ c:·o~ 

15 Sèpt fJ.r r l 

1/2 juni 
1/2 juni 
;~5 juni 
~8/30 jun i 
3 jul:i 
~26/28 juli 
B/11 aug 
24/31 aug 
1 sept 

NK /vl(~e:dwmp ~;en i oren + ,.;~ l . I-!Hrct:lec: Dcró·ec h t. 
NK r.1eerkdlll)' jUt' j ()l ' <.'rl •. e· . t.. ÜP. :::>pe CWt~r·.; Emn:en 

1\d Paulen !ll!ernor i .11 C:1mer: 

NK b•::.<.:m j \IJ :.i ()l~en 
llei.de;mij boJ.:a:IJ 
NK baan t.';enj cr<}ll 

Europ~:~-::t~ Kamp. juni()t"' ' "\ 
Were 1. cll-;ampj nc·r:sr:h;:ppt~J; 

11 " 

HEAN l Mf.\ TI ECUH:3US 

i<Ni\ll He'l , .e ~ r; 

1-'\AV' :JG i\ j p; ;c:n :l:Jn 

Tc)ky o 

" 

Indien or genoeg beJ;.mgstell:Ln_g vom· )~-;, •..:il ; , .v. !1~'·''"~ ... · 

.. ' ,. ; 

geven een reanirnat :i.. ecur~.;u~; t;e volgen in!'":, •~J ·, :.::nTcentrum Vd!l H;;arlcm. Ko.J.en ne>J,; 

nader te bt:palen. Voor een •. ur~-:;us z.ijn rrün i m:vü J 0 pert"-Onen nodi.g. Uj 1:f~eg~:Jn \."lOrd L 
van twee J.e:';:::tvonden v~1n 2]~ uur. De curSt!~; W(~rdt ~J.r:e~~ l otcn 1:-::t -2en di pl om<•. v:-m d ·:~ 
Nederlandse Hsrb;tich ti ng. 
rrogrammaover;ü cht He21n i ma ti €CI.ll'SUS: - · j rJ.l.o ·i. di nr~ ; 

- beknopte ;.uv•tu;r.ie en f.v ~;j dlor; i <~ ; 

- t.he"ret.:i scl'J<-. 11.i Ll~g .. :1J' ; de hnnd V<'.• ~ l'•:.;J 

f1apover· ; 
pr<"tkti scliL~ vc\ard i .. v;f<l~dt~n hac trn:Js~;~\f't~ _, .. 

o p mond tJ,: adem i ng; 
-- t.oe tf~ i ng \/ 1n de 1 eer~; t ' >:f'. 

! i 

Heeft u beJ.angstell:ing voor deze cur ~-; us rl:.Jr, J..:unt u 7. i ch ~J.:Hlmeldcn hi.i Jo:;é ,, ;>p;,:. Jl. '• 
tel.: 023- 374869, tijde~3 werkdagen: 02510- ~0895. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstnJdShlrts met klubembleem d1v. pnjzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. pnJzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lot1o 

inlichtingen b1j mevr. hartman tel. 256036 



tlnd,."nf~~ cl&'t tl!! ~tr.H?'l op~n twe~ j.:tr ~n h tn? .\ f.lo~d \llè\t'f!n bi!V~l1 ~!'f btl 
leh~t:h~J.ling "' ~'=-'> hll>t tiJd vm~r een "-' ntier·~ om~flvhHJ Vdbf ht:!t 
t:r-;~\i ntng~wm,'!,(t:=nd. t>:l t . keer· h~t.hfen H~ ·vtmr i '@ts ··tu)(U@Utt!r!J 
o~lct:n'! èn. i.4e ~ i 11g~n ne~r een hm.ts btm9al Ut-'lfHWt! M@t · .~an ·övftlrdi.kt: 
Z~H~mb~d. 
, i)<'(t\1"' bijn8 f. P-der-ee:-n t:?en nv ji.'l:~rköt'r·t had .. ginÇJ~fl w~ met de 
t~@i n· n~m~ O~erlonn. Dè rest moe~t ma~r met ' d~ èuto (~t~kk~r~). 
nm 17. !5 w~~ h~?t vi'?r;Lf\r~eler, qeblaz~r1 biJ het. . station v.!t.n Hê«'rlern; 
: -dd t::.i'" f'C! n hi~J.d zic:h. vo~:Jrbf.!!~lttiq .aan t:i~ ~l~@:?!>~:wokem · Ujd èhd- öfl 

'·te · t1-~nt:. Nt\ t~len mAt:\1 t:Jver·~t8.pp~n ~ tHm !tt:h~ë\hpart: l j; · ~E!n 
q~plutH:h'" r·d:g T-~k ~nnep ~n Ë:~n ç:tedeelt:t?l:tjti mi!!l1.ukt.l!? v~r!stt!..-"t-'giHy 
!'> t:tnd da~r tot t:ltE ~ ~t.{)mmr:> verb.':'zinq t!l!n t.exi öp OMB t~ 'waclitun 
di~~6n~ no~ n~ar ti~ bunqalów-jets~r ver-vp~rd~ öOk; · 

N"'t.LH.JI"' ii Jk moe~t eer~. t het.· :r.w~mb~d t)~br-uHtt -wttrdeN btn de 
vP.r-mtJ~hmi~l:'j~il van cte reis ven oms _e.-1 .t~ !5po~lt!t1. Ïtli!M ·w~. t)f!lhtU!g 
q~bAddMr-d harld~~ en weer t~r uohw~m~n in d~ hui~J~U bi~fk;d~t,·~~ 
!'Jlll\Jd(er·~ P-t" MoJf àl <nou J~ al) war-en. Nu t~~h M(!t. f~t:?~t· .: j)Al .. i!c:ht 
QO~tf 1o!lt:H~r!;f-~n. · Hf?t wer-d r~~ t:>r.l("?,.e Vett•bt.liJHinr.t~n ·~t1 t!~tf ·'.zf3öt:Je 
t:lfl'öUW~ho~r- f?~n J::crt.~ ner.:h t.n.l5t. <tü .:•t i ~d~r@ètl w.:.l-1 tf~~l"' ~Vf:!n ttVr.r' 
tP. ~tH"fd~P.n~ qeloo-f i k> ~ ,.,ant t~m n~q~~,, uur We:!!- d~ ~gr-g.t~ th.i~trloot:) 
.P..l ÇIP-p-1 and. 

Ët!r!!t. Ptm her:! · klein nnt.bLP-JE" en daar·n~ dr-~vett · lniS:fll"'. tlot( rlP
d~m~~ ded~~ ~~2~\lln ~~~. Het w~m qe~n· hmel i w~r-~ trQlMin~, m~~r
dt!:\t lm11 .ooJ( hi ~t. w~nt.. r~r- mo~~t .-:-H tmq t~~ll · h~J. ~botll bööth!t!ha~tH!i-·r 
qt!d~l'lh ç..mrtif!:>rt• Toen dP.:<:f?. qedar.wl v~a, r .. ~n~ volydftl eer,· 'vr-i.J ·'gr-oot 
ontb~. jt. '.dit: i~ du~ t~~t"' 'tmder-~tê1t ~ment. ~ ). J~ wal!! nog· mt!ë'll"' Hef 
kl~~r- rn~t ~t~n a' er mD~~t w~~r ge16pen ward~n. D~~• traiNing 
vl P.Î oofè w~J m@:'t~· m~ r-~r- t1i Ht l ec.len~E-n is hf:'t déer-ovf:'?r met 11\é ~ens, 
~H~!:'!!t:hf.t.m f·u=:eft het.: i.et!; te m.ahm met. liL't U( fl i@\: mf!f! ktm ··t.rain·en 
vaMW~~~ e~n bJ ~~sure? 

Al~·f:mt~P~I'ïnlng na in!5pr.:t.nn:lnq \'IP.rd ~r e~n lt>uhe film tJei:oç:md t 
E:t?n vi~ Çt~na~md ' ~land.:\. Hevr-ouv1 turti~ Na~ ··wee;- ~~ng w~ergf\iotts ·! 
<Ooi~ dit. i~ ~en Lmdc:~rst..:\t~menH 1'1~.-:w ""' lul eren mo~t · ·er ·w@éor' 
newerkt wor-d~n. En dug mn~sten de atl~ten W@~r q~~n hardlbpeH. 
O'.:J~( d~Ar ~~.~et U< m~ nlets van t:e ftnrf.nneren, watit ih vtmd het 
t."W'!:'mb~d t.~ çreJ< · <h~ Bart.>. . 

Het vbf~~nd@ d~t on het programme stond~ wa$ h~t ~vond~t~n. Uit 
''-.'~~ p~tf~f.:t. g~twg~ni se~rcl ~n · kl a"'r gem~r.\Jd: r:foc;r .. ohte c~~tk Jàn · dfl 
Rui let", H~t Wr.;i~ he~l 1 P-fd~er f-?tl vol qeiHfe lc~f?r /f\AQ Jen teJ<er" weér 
~~e ! Op h~t g~bl~d ven ~ti~uette heb I~ d i~ evond-ve~l g~l~~r-d. 

~ ~ Avtmds 7'.. :l.ht w~ fli!i\ d~ ti~mr:=-s !:Jfi!;l"-'ha.:;I d t .e hebben rtlH!U" hÉ!t dor-p 
n~g~~~; @tl hebbtm ~-~~ on!! in eetl a ·f endm- t:~t~ pt'irna v~r-rnl'\akL tk 
~ ai rl~@~ ~~ht~r ni~t ta ve~l _over ultwtJden.·Het W$S . di~ n~~ht 
f."'P.M ~t.uh r·u~t:! oer dë~n de Yór j qe n~ch t . D;. .. d: Z'Olt wel i ets te maken 
g~h.!ld hmtnm . hP-bb~n inet de b~z i gh~den VEHl ov~;-d~g.. · 

Op ~ör;d.!lq i·n~r·d er" ~!31ecH:!!" twee k~~w _getré\ind, Tt.l~!l~n d~ 
t.t·af. ni nt;1êh t.fi:lor- hebben . ~•e de mt."'r·"'t.hon ván Rot_t~rdl\m 9f!.<&k~n en 
moest.tm t.öt ver-bt\z i na v~n somml qen fjph de hui !!.J~f3 tU:hoöf'l~~maeht 
vmr:deh• bit! d•m hebben \'Ie .m .. "t!i" .. niet: mr.er· Çlez:womrnèn• ·orttdt\.\:.. 1~mand 
:tö vt'l~tid~liJk-~m~ t:lm et· ~tm kal:! !:1-tr-~al ~n tè !3t:n.dteris · . 

F~i~ ~~dauch~d en kl.êr voor de l~nqe rei h h•ar hui~ be~~v~M 
w~ bh~ •~t'~t notl na~r- dé plaatselijke ChJne~~ alW~èr W@ W~~r ~~n 
reNdez:-vou~ h~dJen met d~ ~~ eerder aeno~md~ d~me~. ~•t ~leh . w~~ 
r: . .-Jt< h ier- ~n;; 11oetl ( aPIQE'~Id i: eh er tto~n C86b clug) l! ever . pat~t. had, 
~~zl~n ziJn ~en~rige blikke~ naa~ de vl~~b iJ ghl~gen p~tatk~~~m). 

Op tf~ · t!H-ugweg ~ë\yer" 1-1~ ~et·$!: Denr-.i s .·nog op_ het V@!rJ(e~rdE! 
p~n"bn ui_t~tr:~.ppP-n en· d~~'rna mt:11:!st P.r noiJ -~~n hèel r. 1 ê!l. i~ ·me! sJ~ 
Qetroo~t \-lord~fl voordat WP- in Haarlem eat1kwamen. <Htlpeli jl( han · 
.1cihn vo.l ttt:rnd Ja ~,. .. cmh weE?r- mee a15 hiJ hmm i ngt~ hi t!t · trioet 
t r-otiWen.) 

Lex 



TER KENNISGEVING 

W# willm luidruchtig vitrtn dat wt 
, op 9 april j.l. in stilte getrouwd zijn. 

John en Sabine Meure 

Om aJns: hlijft: 

U wordt vrijdag 19 april a.s. om ?0.00 uur 
verwacht in "De Zoete Inval", Haarlemmtr
straatweg 183 te Haarltmmtrliult. 

Dilltrtraal 10, 1034 MP Haar/tm. 

HE:T "THAlNTNGS" WEEKEND 

Situatieschets: vrijdagavond, een aantal dames uitgezakt op een bank, ~an de 
koffie, zich voorbereidend op een lange rit naar Overloon. Om danr te inte
greren in de middcn-lange-afstandsploeg, vanwege een trainingsweekend. 
We hadden er veel zl n in, vooral in het eind rijden hè Sandra! 
A ~ ngekomen in Overloon, huisje opgezocht en geinstal leerd. Na een kleine aanval 
op het meegebrachte voedsel, houden we zowaar een groepsgesprek. We spreken 
af dat we alles tegen elknnr mogen zeggen, ctat we veel gaan sporten en vooral 
vee ·! lol gaan hebben. Dat lukt aardig , :;a~ker als je zo 'n stelletje gestoorden 
mee hebt. Koos komt, t ijdens zijn veekenningstocht, op het lawaai af en de i nte
grnt ie is compleet . 
. D.i:ljn, h ier een verslag van het v1e~)kend van rle openhe .i d. 
Zaterdagocht;end: 7.00 uur (!). Sandra pt'obeert op subtiele wijze "het eigen 
huis " wakker te maken. Met een vers kopje thee, dat wel. Omdat we niet veel 
~mders kunnen dan dit te waarderen, besluiten we als t.egenprestatJe uit bed 
t;e lwme n en onze sportkleding aan te b'ekken. De eerste training ( 'IJa:t loter ook 
de laatste blijkt) begint met ongeveer 3 km inlopen. Hij eindigt met •••.• een 
3 k rr. j_nlopen. 
Ah we l, ontbijtje, boodschapje, l<offie{t:je) met taartje, fietsje! 
Een fietstocht. door het Brabant~e- Limburg~e .l and met als middelpunt een wandel
t ocht door de winkelstraat van Venray. Jawel, de dames moeten weer zo nodig 
g~lcl spenderen . We mogen wel stellen dat we daarin aardig geslaagd zijn. 
N8 het avontuur van José, die Uri Kellet-s" techniek toepast op het fietssleutel
tje van Car1a, toch weer "huiswaards". 
Op het park terug~ekorncn zien wc een aantal rondl opende s portievelingen, maar 
wij lle~:;lui ten om een d1Jik in het zwembad te nemen. 
Sandra probeert een aantal van ons de techniek van de borstcrawl bij te brengen. 
Na een "klei.ne evaluatie" van de eerste dag, zl ttend in het pi erebadje, gaan 
we toch , .maar iets voor ons 7.elf kokkerellen. 
Onr,e t •:djfe ld door ons aroma aangetrokken (van de l..;off :i e dan) komen de boys bij 
ons een bakkie doen. Ons spelletjes repertoire van Triviant en Biggen slaat 
als een drumstel op een borrel. Daarom gaan we maar een bot'rel halen in Big 
Ci t y Overloon. Nou wat .i.s die Blg. Maar ze heboen wel een Amerikaans biljart •.. 
Z011J~gochtend mogen we uitslapen van Sandra, tot 8.00 uur. Een ultgebreid zon
di:lg:;oHI;bijt.je gaat er al tijd in en daarna weer op de fiet:.>. ~>pentaan asperges 
gf:t> \: ()keu en een ex.cursie gevolgd door een champignon kwekerij. 
Na een heerl i.ike tocht, wind tegen, komen we moe op het park terug. We zijn toe 
aan oni> middagdutjt~. 

U.i. t p;eHlapen en i ngepal< l; brengen we nog een bezoek aan de 
en daarn;:1 weer de lange re.is naar Haarlem terug. 
J3ed<-1nkt. j ongens , volgend j aar mogen jullie met ons n1ee! 
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plaatselijke Chinees 

Ellen, Carla, Sandra 



KONINKUJKE NEDERLANDSE A1J.ETIEK UNIE 

IJwNit<artlb: 
011111 rtf-"1:08/lv/U .275 
~ 1!wftbn 11( flulf 

uniortn 1991 

Gaael!t be1tvur, 

Yoor deelnamt u.n htt 10: bun ~or 11nioren geldl!!l dt volgende *Mtl'den 
tn 11a1etan (zfe b1J1lgt). 

~ vtrl&ngdt lillitttll ~!den t/fll 111 400 • tn 1nc1111taf dl 400 e llardtn op 
ècasis Vlfl t~lliltl'!l!!isdtt - H~.I"!!~i~tg. . 
Op a!Je t&ellnlsc!M !ldll81"& .crdllft zcwel bij dl l'llMIII al$ vrouwen In 
Pl'inc:lpe niet net'!' dan 15 personen totgellt~ o~ buis ven dt fntomt 
aolectitfiOrc zotls die ook vCOI' dt loo-p,.,..rs ;tldt. l4at ia aclluua VIII 
het Nr:f•al taeoestaan a1nta! Hèlne.ers Yoot elk na.er ~bben voortJ 
rec:ht nA dtelnue de ~ 1 {OOUÓI!lft eb.Hleo~innur) vltl de dhtl-ich• 
karpi01t!lstlleppen. Zij kuMtn op het ~ wurop :U tapiotft riJn 
;tf!Ordtn zonder •er insc:hrfjvtfl, zonder dat zlj au dt H11iet llehbtn 
vol dun. 

Op de 100 ll , 100 m "' 400 os zijn dt dHlllfiM!'t{sttr'} dfa un "" tstafet· 
itl'!llliDir <Mln-n tlltONtiecll ttllrtgtncllt1gd tvtnefl!S •t fn aebt!IUIIt •an 
h•t 11Ui11UI « dHI~~~art op te 9t'teA 1 Würuit die bttrtffii!OI !>loef 111 
worGin sa•11g.tsta ld. · 
Atlehn die 1«1rden opot90VIII voor dt 4 x 100 e , ~n • fnditn ziJ dat 
wtllltn • vftlc011111 op dt lotl ID cri 200 a, ronUr un df 1iaiet te hebben 
YOldettl. Wel tdlttr •beste• tijd 01)01\ltll. Hetztlfdt "lift voor dl èMlne• 
llrt aan de 4 J1 400 a anmNI. Zij ~ • .toncie'r Uil ltt lttitt ü lltbk11 
wolclean • deel~ 1411 dt 400 a il'lCIIY'I~i. 

Zoals btitnd 111Drdtn do w.Hr tuàe kankuptoenschappell 'lOOf' stn10f't11 
9acf'tii\ISNrtl doOl' P.S.\1. te €fltdhCY811 ap M, 27 tft 28 julf 1991 • 

........ -.-.... -
0/ll!ltlll:}rrJI--

~--H.Jit---~1/J--. IIl·!JN 

Voor c!uln._ ven districttkUIIIIO'CMII un dt 11K aun 1100r j!lniore?~ ;tlclt 
onderatunde. 

111 r891l11t9 die voor ll. Uflforen pldt, xoals hbr~OYel' ouehMt~en, dat <la 
goud*" llltdei11ew1"''aers v~~:~ de dfstrittslc~iott'ISchApl)en autollllthcl! 
ltll'tR'"*e~t1gd Jfjlt CJ! het JnC ~nioren geldt oolc voor dt> junfcren. oe 
lliSI\IIrt 1 Ylft een ~.-r b1j .dt dfstr1~tk4111!1iOefm:htppe11 voor de A· en 8· 
junfortn zijn op het btt"rfucSt lll!lllel' auttwt1teh gllrecMfgd bij het NK 
lun vo"r dl junior~ A/1. llorule lnse.h1'1jvlng vf• ee11 ~-ro!'IIIHer INit 
ft'l"lllldiat van het. behu 1~ k_,ioenacll1p 11 tchtll' ..el ftoodzaka H jk. 

!ltltt 't1' fendtli jke groet, 

e&Mns ~~ 11ct Ie at let fekeventnenten 
KONINKliJKE NEDERLANDSE ATLETtEX UHIE 

ï{. 

c:.--· 
L-.. 

O.W. S1j1, seerttarfa 
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uitslagen uit stad-= dorp <= of 

gehucht overal vandaan geplukt ! 
door Joop 

26 APRlL A.V. "HERA" HEERHUGOWAARD 

Wim Ber~~isch had er dle avond kennelijk z.i.n in. Wim finishte op de 1500 m als 
le in 3.56.1 sek. een dik PR, Denn :is Heyink werd van de 24 deelnemers lle in 
4.19.7 sek. ook al een PR. Op de 3000 m zagen we Getachew Ayele in aktie resul
taat een 6e plek tijd 8. 57.8 sek. en een derde PH deze avond. 
Maarten Hartman (weer terug O!J het oude nest na zijn "ui tshlpje" naar Holland) 
alsmede Les Brown kwamen uit ln een werp tweekamp. 

Les Rrown 
Maarten Hartman 

Kogel 
12.38 m 
10.17 

Discus 
43.28 rn 
34.52 

De B-junioren Martijn Spruit, René Stol en Allard van Zwol volgde het voorbeeld 
va.n hun trainer Les met de volgende resultaten: 

Martijn Spruit 
René s ·tol 
All.ard van Zv10l 

Kogel 
11.26 m 
10.20 
10.92 

D:i.scus 
34.12 m 
26.92 
29.10 

Sp~er 

25.36 m 
~:35 . (32 

29.26 

3 l'wTEI 1e WEDSTRIJD KENNEMEH CIRCUIT SUOMI SANTPOORT 

Barstens koud was het die avond, mede daardoor ook geen enkele sfeer jammer! 

Vele supporters waren in Santpoort aanwezig om het duel op de 800 meter (met 
als inzet een plaats op dit onderdeel voor Breda, competitie Eredivisie). Han 
een bleek smal zenuwen smoeltje, Jan een kopie hiervan. Direkt na de start 
]iet men er geen gras over groeien, i n een hoog tempo gingenHanen Jan (een 
zanf,duo?) over de Santpoortf.;e pi.s te. Ondanks het gure weer was het Han die 
als le over de finishlijn kwam in de goede tijd (zeker gezien de omstandigheden) 
van 1.55.39 sek. Jan 3e 1.57.72 sek. Lex Wolff 5e 2.00.39 sek. 
In de 2e ser'ir~ zagen •JJe Wim Bergisch n1et grote voorsprong zegevieren, tijd 
2.00.40 sek. 
Overige uitslagen: 
100 meter dames: Lilian Koptein 15.41 sek. Lilian kwam ook uit op een werp 
·tweekamp: kogel 8.21 rn en di. sct.t~-> 19.80 m. 
100 meter het'en: 2.e Guus Groskamp 11.80 sek. 
400 meter heren: 2e David Blom 54.48 sek. 
3000 meter heren: 3e GetBchew Ayele 9.07.92 sek. 

9e Dennis Heyink 9.29.00 sek. 
800 meter jongens A/B: René Stol (B) 2.34.93 sek. 

Stefan Huisman (A) 2.32.41 sek. 
D:i.scuswerpen heren: Maarten H3rtman 30.02 m 

jongens A: Alexander Brol< x ;.?6. 98 rn 
Jongens B: Eené Stol 27.38 m PR 

\oJerp tweei<GJTrp jongens A Koge_! 
Mark van Dijk 8.28 m 

Werp tweek<'lmp jongens B: 
Martljn Spru j i~ 11. 03 
Al.lard van Zwol 11.13 

- 7 -

Discus ---
22.58 

36.04 m PR 
28.80 



~ i·;'É' I OOKMEER AAC/ ADA AMSTERDAM 

De uitslagen van deze wedstrijden beginnen met de regel : akelig koud e n me t 
veel wind zo af en toe. 

M3.Fianne v . d. Linde verdedi.gde de "Haarlem" kleuren op de 3000 meter. Mari an
ne en 6 heren liepen deze race. Drie heren liet zij voorgaan en 3 h e r e n konden 
haar hielen kussen. 
l'o1ar ianne v.:e r'd 4e in Je g oede r.ijd VCln 9 . 45 . 5 sek. 

5 MEI HOORN HOLLANDIA 

Spi_i_nt tweeiz;:~mp 

Goede sprinttijden van Oscar Soethout in het vroege ::;ej.zoe n 1991. 

O~>car Soethout 
llnn B0auw 

Temperatuuc + 16 grnden. 

100 m 
11.29 
.LJ.76 

200 m 
22 . 79 
23. L15 

18 MEI GOUDEN SPIKE LEIDEN 

Voor de l9e maal organiseerde de a.v . Holland Leiden dez~ wedstrijd. Een wed
st:rijd die z:i eh al tijd mag verheugen in een behoorlijke deelname van de Neder
l<mdse top a tleten. 

Rernco ~:>teen zorgde op het onderdeel h oogspringen voor een " Haarlem" overwin
ning . Remco sprong ~2 .07 meen goe d re:3ultaat in di t prjlle seizoen. 
Wlm Bergi sch deed het op de 1500 m ook uitstekend. Wim werd 4e ln zijn serie 
tijd 3. 56. 12 sek. hetgeen ee n PH betekende . Ad Coolbergen werd in dezelfde 
serie 7c~ j.n 4.00 . 4~-1 sek. 
Guu~"; Groskamp l<wam op de 100 m Lot een v,oede tijo van 11.34 sek. 
Lex \\lolff werd 2e in zijn ~:;er) <.l 400 m, ti,id 50.29 sek. 

Ook tijdens de .Jubi.Jeum•.-;eds trijd van de u.v . ' 'E;:;;taven" uit Leiden was het be
paald geen fee~tcJUk weer in ~e Leid~e t~ut. Wederom te koud voor h et lever en 
vGn goede prestaties. 

Lex Wolff ging vnn start in de 2e serie 800 m. Hij liep eer1 verdienstelijke 
r ace . Wanneer h~j echter de moecJ had .ç,ehad om vJ;:ti.. eerder aan te zetten dan had 
er toch meer ingezeten . Lex we rd me t 1 . 56 . 63 sek. ~e in zijn serie. 
Tn de z.g. "Top" Sèrie 7.~lgcn wij H.:-u1 Baauv.J en J~m de Htdter aan de start. Een 
redelijk snell e le ronde. Han ,q:i rtg op :!:: :soo m J:m voor bij. Han he e f t het f l it
sende van vorig jaat' D<)g n iet te gr azen, ma.;H- we ll)ch t i·wrnt d<:~t met de zon . 
Jan dç;arent:egen loop t beduide nd minder dan v1w ig jaac , mam' één tl~oost Jan, 
jij l jep vorig seiZ\)en je be:..;te Lijd op 24 augustu:.:, laat on:_:-. nu ni.ct ;;: o l;.:mg 
w<:Jc hten! Han '.)e .i n J • !::i3 . 78 :.;ek. Jan 9c :in l. SC. . 76 ~;ei-: . 

Tenslotte o p cle 5 krn Ad Coolbergen . De ç erste r·on<.it=m g in,g hij goed mee in de 
kopgroep, rna<'lr hij moe s t ::,; .fhöl~t-m , ee n 7e pl<J.<t1..~;, ·t;ïjd l.~).t~6.68 s . 

Op de l>e~:ende 2e Pj nl::st<::rdagv~eds t;rijden v a n de G .i\. C . sprong Hemco St.een e en 
hoogte vnn 2.(J6 m, dezelfde hoogte al s de Haagse J ac co Boekhouder . Re mco werd 
?e , goed voor e n i.g ge .i. d \. l le m~:~;;g rnoet. tens.Lut t:e ook gevuld worden) . 
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20 MP DEN HAAG (u weet wel de 2e enz. enz. enz. ) 

Wedstrijden van Sparta aan de Zuid Larenstraat 

Alexander l3rokx, Maetijn Spruit en René Stol. Drie boys uit de werpstal van 
Les Brown. De 3 jongens kwamen uit in een werptweekamp. 

Alexander Brokx (A) 
Martijn Spruit (B) 
René Stol (D) 

kogel 
8.11 

11.25 
10. 5/l 

discus ---
30.90 
34.80 
26.87 

0-0-0-0-0-0-0 

A/B COMPETITJE TE BEVERWUK 28 APRIL 

totaal ----
le 811 pnt. 
2e 1120 pnt • . 
4e 898 pnt. 

Het was weer eens zo ver. De A/B jun:ioren jongens hadden hun eerste competi
tie wedstrijd tn de 2e klasse. Heel de ploeg, Manuel, Jeffrey, Steven, Stefan, 
Alexander, Barry, Rens en Martijn, ging onder lelding van Han met de trein 
richting DEM, Beverwijk. Aangezien Manuel een enkelblessure had opgelopen moest 
Han nog heel de ploeg omgooien. Een aantal dingen vielen op: het: koude weer, 
de tijd die is gelopen over de ~ maal 100 meter estafette met twee invallers. 
Steven met speer en de vele PR's die sneuvelden. Onder andere Barry met ver 
en 100 meter vlak, Jeffrey op de 800 me ter, SteL'l.n op de 3000 meter ( manr 
liefst 37 secondes onder z~jn oude PR), Alexander op de 1.100 meter en Martijn 
op kogelstoten ( 10.33 meter met 6 ld Jo) . De vele PH' s ontstonden waarschijnlijk 
door de mentale steun die ons gegeven werd door Mark van Dijk of misschien wel 
door de aanmoedigingen V<.Hl. Joop van Drunen. Rond 16.30 uur moest Alexander 
het laatste onderdeel afwt=lrken en w<J.s A.V. Haarlem weer klaar. Aangezien Han 
snel naar huis moest (hij moest Italiaans koken!!!) weten we niet wat de eind
ui t;slag if;, nlf.lar dat zal ongetwijfeld in deze ed .i tie van het clubblad staan. 

4 x 100 m estafette 
Haar-lem 

400 meter 
Alexander Brokx 

3000 meter 
Stefan Huisman 

Verspringen 
Barry Doodeman 

Discuswerpen 
Alexander llrokx 

Toi;aal uitslag: 
1. Noordkop 
2. Waterland 
3. H~~arlem 

4. Wieringermeer 

uitslagen: 

48.6 

55.9 PR 

11.08. 6 PH 

5.93 PH 

28.46 

6313 pnt 
6035 
5733 
5402 

100 meter 
Barry Doodeman 

800 meter 
Jeffrey Drommel 

Hoogspr.i.ngen 
Martijn Spruit 

Kogelstoten 
Martijn Spruit 

§_t"Je~rpen 

Steven Spanjersberg 

5. Haarlemmermeer 
6. Hylas 
7. C<lstricum 
8. Holland 

Martijn Spruit 

12.0 PH 

2.12.7 PR 

1.70 

10.33 PR 

42.32 

5228 pnt 
4444 
3995 
3192 

OPEN GOUDSE KAMPIOENSCHAPPEN 9 ME:l ALPHEN A/D HIJN 

Omdat Hené zonodig moest "speerwerpen", moesten wij, Spruit en René onder lei
ding van de boss, heel vroeg vertrekken v~muit Haarlem. Na een matige tot ?.eer 
goede le worp, die he1ac.1 ~3 ongeldig v~<3S, kwam er· nog zo één. Gelukkig was de 
derde worp wel geldig e.n met speer behaalde hij een afstand van een slordige 
36 meter. Belaas geen ere-rnetaal voor René uit Bennebroek. 



Nu kwam het discuswPrpen en kw~m de rest vnn de llaBrlem- equipe in ac t i e . De 
dweil v~n Haarlem deed het voor zijn doen heel goed en behaalde me t z ijn worp 
van bijna 40 meter een goede 2c pl aa ts. Da rtn mocht ook niet klagen , me t zijn wor
pen . Als 1a ~tste gingen Wd met z':l allen kogelstoten. ne import-sper taan deed 
het zeer go0d met z'n 10, :Jt3~"J:-;2 meter. M;:;r tijn haJ de finale net n j e t, bere .i kt, 
maar " gooide" te eh zo'n 11 meter. l)a :.1n was ook te vred~n met z 'n sJ ord igc lü 
meter. Tevreden g i ng de hele HaHrlem- equipe weer o . l . v. Daan (the boss) i n de 
"Vl mo" va.n Van Dijl-:: t:erug C)rfl ee1':st René j n z'n .~ehuchi.. ar t;e z.et ten e n lat e r 
vclgde Spruj.t . . Eert ges}é.l<_•gde d .. ,g, groetjes 

Hené, 1\lar t.ijn en Daan 

p:i r_::cuswer·pcn _j ong•:~ns B 
t'i J.rtijn Spruit 
O;·tan V<)n Di.il<: 

§)jlC~rwer_'pen jongenG H 
Hené SL ) } 

u .i. t::; lage<J : 

3!S . l6 

2 5.38 

'16.68 

l~Jge I s~.ot-en j o~ens Ji 
Marqjn Sprul t 
Hené Sto.l 
lJaun v;·1n Dijk 

DEDEN ~JE HET , OF DEDEN lv'E HET NIET 

10 . 88 
](). 26 

7 . 70 

nat \rj ;}S de VI'r-Jag die on.;; a .Llemaa] bezig hü~ld. l!Jat h i.eld ons bezig ! Het ops t e l 
len va n een ~·e k.Lus~>c cl<.otn1e;:; p.loeg . En juv.'û l hoor , na ve e l afzeggi ngen door 
~~;ch•)Oh;erl{-weei <:, ge::odoet trde :1ch lll.espees, een weds t:rijd .in Tur kije, een " conce rt" 
en mogelijke terugtrekking, !-;regen we het voor elkaar om een groep je i n e lkaar 
te zet:t.en . Tussen .l1 . 15 en 1?.30 uur kwam jedereen binnen dre u t el e n en we rd 
eJ' wat ing elopen en sprongetjeB gemankt in afwach b1Jg van de 4 x 100 es t äfe i;
te . N<·.• ook wat ver:..;chu.i v.i.ngen in de;:e 4 manf;/vrou;.J formatie vonden v-te e en goe
de vergangster in de persoon van Ellen en warempel we werden ze l fs l e met d e ze 
furmat.:ie. Onze <:er~;te overwj_nni ng '-'las b .innen en onze dag kon d us al n .i. e t mee r 
stuk! 
Tmm kwam •)nzc nieuwe asm"j nst.: ten tonele . Jawel weer een Stoete (helaas , nu 
is het bJlk l eeg!!) Later bleek rleze aanwinst erg gunstig uit te val l e n , wan t 
Toos br·acht ons een dj kke over·winning bij het speerwerpen . 
\..'ndertu~;sen w<:-1s EJ len bi.i het k<.;gelstç,ten bezig ook voor de ploeg een overván
ning binnen te c,J.epcn . Na 4 pogingen dachten '"i.i ja , mc.wr hela<.~s ... . . Maar ook 
d; t k o n on·: 1üei.. deren , want uit de Lussen:3tanri n<l 3 nununer~J Ld.eek dat ;;e 
eer ste si:onden (joepie). Terwijl Brencla z.i eh voorbereidde op haar 100 m hor d .. :::n, 
J.J cp José :~rondjes op de bmm . Dj_t is Lnrienla<ld een 800 m. Ondanks de vele 
aanmoed.q~ingen k\v <;Hil zij rLi.8t. a ls eecste over c!tJ fj.ni sh . 
Hei:. vol t._cnde nwnrn<.-H' w<'is ;!e 1.00 m horden T-.:!! 1 a<~n de start. verscheen l:3ren d8 . 
Onc'iersteund door ei~ .:1anrnoed ig i ngen zweefde ze <JVer de ho.)rden heen. En met dit 
z weven hualrle ze een overwinning binnen. ND een t1ui g ing voorbij de fi n ish n aar 
het: aRnmoed.i gende pub1 .i.d~, werd haar d.~ eervolle naam "cie vliegende non " ·toe 
gekend. 
De 3000 m w~s aan de beurt en daar wat Geertje' Zij ronde ~een rondje~ te veel 
t.~n ha;1J d .. :: d::w.rdoor de puutèn voor om·, binnen. 
l·!oog . .. . 1 eui<: • •.. Toos 1veer. \'.leer c~tm St:oe te die zweefde, al.hoewe .l nu r ugwa8rts , 
tot een voor ons voldoende huugtc. Ooi< Ellen g:i. nf~ weer ar-m de slo.g bij het di s 
c~iswerp.::n. Ze • . .,;.i erp r.k d:i.:·; è tn.~ en hij J Ui\d<ie .Ln het veld, joepie we hadden weer 
punten . 0 je•2, w:1 t: wé~ S Aneska '.>J e er z.enuwach ti.g 1 t•~r'wijJ ze: d i e 100 m al t:i.g 
keer ge lopen heeft . En w <Ji:ll"' ?.iju d.! e zenuwen nu voor nod i.g al.s ze met de 100 m 
h.:1ar :;;e r :ie ruim w.i.nt . . • . . 
Nug ;_~ nummers te ~30n, ver en 1100 m en we Btonden 2e. Zouden w<'! het halen o f 
n .i.et . Om de spanning ~r i n te houden , ve r srpingen : f3rend<.~ hooft -,, oortaan al 
leen dë L ~;tc keer te !~fwingen want döt is toch al Lijd de ver <~ te. Aneska l iep 
L•>t ; f;lot de 400 m, w;'J.~Ir ze v1eer vcrschr .i.kkelijl<. zcm1wdcht. .i.g voor w.::~s , maar d i t 
w~~,:; vtederorn n1Ht nod i g wat ze le:i.p groots en vierd 3e j n clc ~;er .ie . En rmn het 
(: ; ;:d bleek m;.tL4.r weèr met een onderbezette p) oen kom je er ook, want wij we r d en 
l (~! 

~en .1 ·i d van de damesploe g 

P.S. C3rl.n (on~e pJoegle.irlster! ~ ) l1edémkt voor de peptnlj..; en support.!! 
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COMPETITIE DER BEESTEN 

Zondag 12 mei ontvangst met koffie en cake. De beesten van de 2e klasse worden 
klaargestoomd voor de strijd. Ton van Tol, ja ja nog steeds lid, opent de 4 x 
100, tijd 45.90 3c plaat::-;. 0 ja, er liepen ook nog ~-j andere cracks mee. De 
grootte klapper, kogelstoten door Monsieur Etienne (zonder puntjes) de 
Groot. 2 Geldige stoten le plek 12.22 m. Speerwerpen: broer Ivo heeft prikstok 
overgedrsgen .aan broer Steven, goed voor 40.28 m volgens e:igen zegge "matig". 
Dit beest in opkomst wordt aan zijn uitspr<:lak gehouden. Vergelijk de laatste 2 
uitslagen met de Eredivisie ploeg en u weet de .•... En nu voor de wat oudere 
lezet'tjes onder ons, U herinnert zich vast nog wel Ron Antheurüssen. Elf jaar 
schijnt hij geen horde gepakt (?) te hebben, nu was hij goed voor 19.1. Maar ook 
dit gA.a·t sneller (Ron is weer op àe baan gesienaleerd). Hierna de beurt aan 
Edw8.rd Letervoor z'n 2e onderdeel. Long jump, 6.05 redelijk konstant gespron
g en . Hij schijnt samen met Joop veel te oefenen met een schepje en een zeef je. 
Over naar alweer een crack die bezig is met z'n come back (op rijm). Hoogsprin
g")n 1.75 m, discuswerpen 31.74 (hier~j gehinderd door de jury van het vorige on
derdeel) naam: Maarten Hartman. 
De echte snelle mannen: Edward Leter/Jerry Brouwer respectievelijk 11.7 en 11.9 
snel of niet? Geef h'et: antwoord aan de ploegleider. Goede inzendingen worden 
beloond met eeri plahtsje in de 2e ploeg 16 juni te Huizen. 
Tijd voor de dravers om de juiste hoeven onder te binden en aan te treden. 400 
Meter, ook hier een come back Willem Gebe 54.0, en David Blom 52.7. Vervolg 
van de dravers: 1500 m. Jerrey Suilivan 4.07 (volgende keer 8 boterhammen 's 
ochtens , is beter) en Barry Bergisch 4.16.5. Voor beide dravers stond er na 
aîJoop een grote ba k vers stro klaar. Hierna de dweil pauze en de 5000 m. Ton 
van 
Doorn en Getachew Ayele hadden ruim de tijd gehad om uit te slapen, tassen te 
pakken en de krant van zond~g (sluik reclame) te lezen. Beide pupillen liepen 
zeer sterk en gingen gezellig met elkaar op (als je zoveel te ouwenalen hebt 
ga dan bij elkaar op de thee). Getachew 15.39 en Ton 15.52 (heb je dit gelezen 
Coolhe1·gcn) • 
Prolongatie van het succe~;: ook na de volgende wedstrijd gaan we gezamenlijk uit 
eten (voor degene die dit willen). Juryleden en aanhang ook welkom. 

Ploeglijder Jaap 
(niet beschikbaar voor de Eredivisie, maar met geld is alles mogelijk) 

uitslagen: 

100 met,:;r -------
1\nef.>ka. de W_i.ndt 
Edwnrd Lete:r 
Jerry Brouwer 

800 meter 
José Capellen 

1500 meter 
Jerrey SuÏlivan 
Barry Dergi.sch 

!5oe;elstotcn 
Ellen de Weyer 
F~tienne de Groot 

Versp:rjngen 
Brenda Stocte 
EdiiJ<:~rd Le·ter 

Spe~erpe!2 

'.l'oo~; Stoe te 
Steven Spanjersberg 

Totaal 

13.5 
1:1.. 7 
11.9 

2 . 56.0 

4.07.0 
4.10.5 

6.83 
12.22 

5.26 
6.05 

41.62 
40.28 

1. Haarlem dames met 6616 pnt. 
1. Haarlem heren met ?527 pnt;. 
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400 meter 
Aneska de \IJindt 
David Blom 
W.Lllem Gebe 

3000 meter 
Geertje Berkelmans 

5000 meter 
GetachewAyele 
Ton van Doorn 

D.iscusv1erpen 
Ellen de Wcyer 
Maarten Hartman 

Hoogspr .i.ngen 
Toos Stoete 
Maarten Hartman 

4 x 100 m estafette 
d;;mes 
heren 

66.6 
52.7 
54.0 

13.13.0 

15.39.0 
15.52.0 

19.14 
31.74 

1.50 
1.754 

53.1 
45.9 



ZONDAG 12 MEI EREDIVISIE HERENKOMPETITIE BREDA 
===================~==================================== 

Ja, inderdaad go ed gelezen EREDIVISIE. Met ingang van dit jaar bestaa~ de 
kompetitie uit een landelijke kompetitie met eredivisie met 12 ploegen, een 
1~ divisie met 24 ploegen en daaronder een distriktskompetitie met een 1e 
klasse van 12 ploegen per distrikt en een 2e klasse waar de rest in terecht 
kan. 
Het hoe en waarom het zc·ver heeft kunnen k c·men is me eigenlijk ontschoten. 
Ik lees er de AW op nA-: nr.14 (19 september) een grote kop met "Nieuw com
petitiereglement haalt het niet" doet al v€rmoeden dat een en ander niet 
zonder slag of stoot is goedgekeurd. Het artikel begint met: "Nadat vorig 
jaar besloten was om de competitie aantrekkelijker te maken voor deelnemers 
en pers, onder andere door invoering van een regionale competitie (per 
distrikt), • • • • etc" en het eindigt met "Een aantrekkelijke competitie 
met korter durende wedstrijden staat in het vooruitzicht." 
Blader, bladerr bladeT. • • • • • 
A\.f nr 18 ( 19 december): Het nieuwe competi tiereglemen·L werd zvnder discussie 
goedgekeurd. Het artikel begint met:" Eind ·1989 werden enkele ui tgangs
pun ten voor een nieuwe competitie geformuleerd. Dvel: het aantrekkelijker 
maken voor atleten, toeschouwers en pers. 11 En even verder lees ik: ''Voor de 
eredivisie lijkt het procramma we: ~ - p ie huidige hoofdklasse o Op veel nummers 
zal echter met slecht ~~n de elnemer gewerkt worden. Hierdoor is het mo ge lijk 
ge1vorden om de eredivisie mannen èn vrouwen j_n één 1..;edstrijd te verwerken." 
Dàààg voor iedereen aantrekkelijke competitie met korter durende wedstrijden. 
Wie bovenstaande geciteerde artikelen in zijn geheel le e st ~n op 12 mei in 
Breda is geweest zal verbaast zijn over zoveel na!viteit. 
He t kogelslingeren begon om 11~00 uur 9 wat Gosse noodzaakte om 's morgens 
om 7.07 uur de trein ~it Alkmaar te nemen en d8 4x400m was om 18 "00 uur 
afge lopen. 'smorgens om 9 uur verzamelen en 1 s avonds om 20.00uur thuis en 
dan heb ik nog niet eens op de uitslagen ge~acht. 
En het zo mooi ktl.."l.nen zijn ., Het weer zat in ieder geval mee, af en t ,) e een 
lekker zonnetje. Haar de iJ:.lechte organisatie verknoeide een hoop. Nummers 
die te laat (speer i uur) tot veel t 0 laat (4x400 bijna 1 uur) begonnen. 
Uitslagen di e bijna een uur na afloop van een nummer werden omgeroepen. 
Tussenstanden en uitslagen die na een aarzelend begin op gegeven ogenblik 
op het scorebord helemaal niet meer werden bijgehouden. Tevvel mensen op 
het middenveld en op de baan 0.a . privé trainers van bekende verspringers. 

l'Taar vooruit, laat ik me eens met de ·,Jedstrijd van orn e ploeg zelf gaan 
bezighouden. 
Gos se V od e Vel<le ' zr.a.ls reeds gezegd voor dag en dam/ op, beet traditie 
getrouw de spits af. Hij k c.n zijn :iraai t nog niet helemaal vinden en iederee:1 
weet hoebelangr~k dat is bij kogelslingeren en bleef met 37m88 (622) zo'n 
2~m achter zijn b este p:':'es atie het vorig ja8.:r • 
.::en verande.cing t. ~; .v. het vorig jaar is o.a 01 dat d.e L1xi00m nu aan het 
begin van de middag w ~rdt gelopen. (Bij diskw. aan het eind overlopen min 
100p.) Alles ging gelukkig goe1 en Rob Schluter, Oscar Soethout 9 Guus Gros
kamp en Ren~ Mo e~man persten er een 43.22 (1707) uit. En dat was toch een 
paar jaar niet gebeu~i. 
Op de 800m liet Jan de Ruiter zien, dat dat duidelijk z~n domein was, goed 
meegaand in de 18'-~ë-rie li (~ t hij 1.55· n neteren (835) 
Jammer, ·~at via een ingewikkeld c:--mput ~rprogramma de uitslagen van de series 
op de diverse loopnlli~~ers tot één l~st ztn samenge7oegd, zodat de behaalde 
plaats in de serie niet meer is terug te vinden. 
Marc Kok op de 110m horden b egint to~h wel wat aan snelheid in te boeten. H~ 
wist met m~e ite de 15.59 (788) te bereiken. 
Op de JOQ.:1!!_si;_eep~~ moest Marcel Verzijlberg Evert van Ravensberg doen . ver
ge ten, da~ vi el niet mee, op de eerste plaats om1at Evert zelf_aanwezl~ was 
en op de tweede plaats omdat duidel~k wat teveel gewicht met ZlCh meetli
lende ~arcel slecht achterin het veld kon ~g elopen en ein1igde in 10.26.82 

(6 64). 



Nu eerst maar wat technische nummers. Alleen op kogelstoten en verspringen 
2 man, ~e rest slechts ~~n. 
Rob Schlüter nam de springnummers voor zijn rekening. Nog niet helemaal in 
vorm 1 maar ik denk, dat we daar o p kunnen wachten. Het werden bescheiden 
12m96 (671) en 6m38 op resp hiükstap en !.,t~ Op dit laatse nummer moest hij 
llemco Steen voor zich dulden, die~42 sprong. Terwijl deze Remco ook het 
hoogspringen voor zijn rekening nam en dat met een sprong van 2m00 (857) 
heel goed heeft gedaan 1 daar een gedeelde 3e plaats mee haalde, wat-het 
hoogst bereikbare was voor een Haarlem atleet deze middag. Aardig detail 
dat ook broer Misja nu voor AAC uitkomend eenzelfde hoogte behaalde. 
Oh j~, de punten bij het verspringen vergeten: 689 en 697. 
Snel verder met de 100m. Os car Soethout was deze middag onze snelste man 
11.49 (690) ver vo o r de in de achterhoede strijdende Ren~ Moesman 11.70 (644). 
Op de 400m kunnen we zeggen, dat we goede presta ties hebbEm gezien. Zowel 
Han Eaauw als Lex Wolff bleven , zij het met minimaal verschil, onder de 50 
Han ietsje sneller 49.98 en 49 .99 (beiden 806). Dat beloofde wat voor de 
4 x 400meter l 
De be ide 1500m seri e s waren ~m de vingers blj af te likken. In de eerste 
liep Jaul-TäS"J2:.ers gemakkelijk i n het kopgroepje mee en eindigde in 3. 52.71 
(880) en liep Wim Bergisch bijna steeds alleen tussen koploper en achter 
volgers , die hÎJop het laätst nog vrij gemakkelijk van zich af wist te houden: 
4.00.02 was zijn deel (816) Vooral de manier van lopen doet ons veel ver
wachten. 
Oscar Soethout was onze man op de 400m horden. Aanvankelijk goed gestart 
raakte hij onder'''eg toch aardig in de problemen" Een bijna · val en een dubbele 
Rietberger met een hoge jurywaardering brachten hem na 58.35 sekonden over 
de finish (74~) En dat was warempel beter dan wat hij het hele vorig jaar 
had gelopen. 
Op de 200m kon Guus G~oskamp geen r e l van betekenis spelen. Hij moest genoe
gen neffieilmet 23 .. 26 (714) Zelfs Moe sman dacht 9 dat hij dat sneller kon. 
Maar wacht~ we k~men Guus nog tegen. 
We zullen eens even de werpnummers bekijken: Les Brown was weer onze sterkste 
man. Een zeer goe de diskusworp van 45m46 (790) bracht hem voor in het peloton. 
Bij het k,;gelstoten hadden we iets meer van hem verwacht: 12m93 ( 661). 
\va t ons erg veel punten heeft gekost is het uitvallen van Fred v.d. Wal 
(rugklachten) daardoor moest Ruud Wielart kogelstoten 11m01 (532) en het 
speerwerpen we rd verzorgd (nou ja) door Pim Göbel, die na deze sportive 
prestatie 38m44 (46 7) voorlopi~ wel een tijdje stil zal zijn. En dat is . heel 
wat voor Pim. 
Dan de 5000m maar. We hadden gedacht Ad Coolbergen cnder de 15 minuten te 
kunnen zien duiken, maar het mocht niet zo zijn: 15.17.37 (802) 
In t ussen is Marc K~k ook al klaar met het polsstokhoogspringen. Hij plaatste 
en goede 4m50 (93~en daarmee de beste Haarlem prestatie neerzettend. 
Niets vergeten ? Dan tenslotte de 4x400m. Met grote verwachting naar uit 
gekeken, want na de 400 meters en de zin die het kwartet erin scheen te 
hebben b e loofden veeL En z,' gebeurde ook Guus Graskamp, Jan de Rui.ter 
Lex VJolff en Han Baam.,r eindigden in 3 ~ 19.16 en dat is gemiddeld onder de 
50 l! (1629) 
He l aas ondanks de g oede sfeer in de ploeg konden we niet voorkomen, dat 
we aan het eind van de dag slechts de 12e plaats bezetten. Echter als we 
zien hoe klein de verschillen zijn, dan moet het met wat versterking luk-
ken een paar plaatsjes te klimmen. Ren~ 

S T A N D ============= 
1 • AAC 22.114 7- Sprint 20.108 

2. PSV 21 . 223 8. kav Holland 20.044 

3. Lycurgus 20.701 )~ AVR 19.665 

4o V&LTC 20.463 10 o Tinn 19.606 

5. Argo 1 77 20 c 189 11- Startbaan 19.547 

6. Hellas 20.,.174 12. HAAR.LEM 19.446 



RLESSUREBULLETIN ATLETIEK 

UESKLACHTEN 

Er bestaan vele somten liesklachten. Eén van de manieren waarop liesklachten 

kunnen omstaan, is als gevolg van een chroni.'iche overbelasting van één van de 

spieren die het been naar binnen bewegen (de zogenaamde adduktoren). 

De irritatie van één of meer spiervezels veroorzaakt een zeurende pijn in de 

liesstreek, met name bij lange afstand lopen. De pijn kan uitstralen naar de 

binnenhot van de dij. 

OORZAKEN 

Faktoren die bijdragen aan deze typische lange afstand fopers-blessure zijn: 

• het niet goed uitvoeren van een warming up met rekkingsoefeningen, met name 

voor de spiergroep aan de binnenzijde van bet bovenbeen. 

• het te snel opvoeren van het aantal trainingskilometers per week. 

"' "verstappen" 

Lange afstand lopers 7ijn e ..... tra gevoelig voor deze blessure als één van de 

volgende ( sportrelevante) afwijkingen aanwezig is: 

* verkorte spiere:.J aan de binnenzijde van het bovenbeen 

• zwakke buik.o;pieren 
$ een beenlengte verschil 

• !age rugklachten 

HOE TE VOORKOMEN 

Naarmare iemand stijver is, is de kans op een liesblessure groter. Het is daarom 

van belang om de volgeode richtlijnen goed op te volgen: 

.. Zorg voor een goede doorbloedit:g door 5-10 minuten rustig irtlopen en los

makeode bewegingen. Draag hierbij een trainingsbroek. Massage met allerhan

de smeerseltjes kan slechts als aanvulling worden [Oegepast, maar kan nooit de. 

normale aktieve warming-up vervangen. 

~ Voer de volgende rekk.ingsoefeningen uit om de spieren op lengte te brengen: 

Trek io zit m~'-t de handen orn de enkeis de hielen zover mogelijk naar de 

billen. Druk zacht met de cUebogen de knicëen naar beneden zonder dat het 

pijn doet. óuig de romp iets voorover. In de uiterste stand 20 sekonden 

vasthoud~n en 2 à 3 maal herhalen. De spanning voel je aan de binnenkant van 

de dij. 

Vanuit een spreidstand met rechte rug verplaatst je het gewicht zo ver mogelijk 

naar hel gebogen been zooder dat het pijn doet. ln de uiterste stand 20 

sekonden vasthouden eu 2 à 3 maal herhalen. De voet van het gestrekte been 

\.VÏjst recht naar voren. De spanning voel Je aan de binnenkant van de dij van 

bet gestrekte been. 

- .lil -



• Voer deze rekoefeningen eveneens uit in de cooling down na afloop van de 

training. Het resultaat is dat je minder iast zult hebben van spierpijn, stijfheid 

en vermoeidheid. 

• Voer de spierversterkende oefeningen uit voor de buikspieren en voor de 

spieren aan de binnenzijde van he( bovenbeen. 

• Inàien er sprake is van een beenlengteversebil van meer dan lcm. kan het 

nuttig zijn dit gedeeltelijk te kompenseren door een vcrhoging in de zool van 

de schoen. Vraag hierover advies aan een deslmnàigc (b.v. op een Sportme· 
disch Adviescentrum). 

WAT MOET IK DOEN WA.Mtt'"EER IK TOCH EEN LIESBLESSURE KRIJG? 

l. Rust nemen of veel minder hardlopen (het is immers een overbelastings blessu

re) 

2. Voer alle bovengenoemde "preventietips'' uit 
3. Laat de spieren van het bovenbeen masseren, om de -..-erhcogde spanning lc 

verminderen. 

4. Wanneer deze maatregden niet het gewer..ste effekt opleveren, ga dan binnen 

twee tot vier weken naar d~ huisarts of naar het Sportmedisch Adviescentrum 

(SMA). Zij kunoen zonodig naar een fysiotherapeut doon·erwijzen voor 

behandeling. 

5. Pas wanneer je voiiedig klachtcnvrij bent bij belasting van de aangedane 

spiergroep en de spier goed op lengte en kracht is, kan de training weer 

(verder) uitgebreid worden. 

Bij het samensteUen van de tekst werd door de KNAU gebruik gemaakt van de 

tekst van de Blessurebulletins van de Gelderse Sport Federatie. 

Nadere infonnatie over de .S.MA.'s is te verkrijgen bij het N.I.S.G.Z.: 

Tel. 08308-21984 

KoniniJijke Nederlandse Atletiek Unie 

Postadres 

Postbus 567, 3430 AN Nieuwegein 

Tel. 03402- 32420 

- l~ - · 



f~.::... .~" .. : -:_ - F.ii'::::ï;'L :.:.....:·J..ii~r..r..JI'~ - i\NGERS - RAAHLfJ'i - lu'iG.ERS ~ HA..\f!L!M · ... ANGERB 

Van z ~nóag 28 april t/m wo~;sdag 1 m~i was on~e langs alntandgroep weer 
ga6th~er van 6en gro&p Fr&nse atleten uit Angere. 
I n tegenstel l ing tot ~ndere jaren ·bestond d~7.e - dit keer 13-koppiqe - groop 
niet uitsluitend uit senioren maar hadden de junioren .met zeven stuk~ ( deux 
g arçor.~ nt c~ fille a; de overhand. 
~a een voor~ran~en uiterst ge~inge overschrijding van ds afqasprok@n tijd, 
die door de Eenuwachtiga Haarl@~mers werd opge~~ld roet het ophalen van hun 

. HAVO-~rtlns, arrivee~·den ~a die sondagavond bij de not-runn.ing captain 
· G&rko Voa. Het ija wor d gelijk gebroken niet: hs·t schudden van dsrtien paar 
h~ nden ~ n he~ de rti0n maal herh~len van het bonajoer. Hierna konden we 
è indPlijk een aanval doen op d@ soep en de stokbroden. De Franaen lieten 
~~ et. e chb.r .bij di& atokb-ccden {m~m nad gerakend op twee stekbroden de · man) 
Jui~~lijk ~f~~ten, z~ hadden msQr ~andaeht voor stinkkaas~ Paturain, knof~ 
l ook en ueer van dat e~~t · zaken. 
Rond ~en t·.ur o:f! elf waren de ro"i.B.qen gevuld · n k~nüen we ken" ·'. s maken met 
d~ p~rsofo1 n{enj vo0r wie wij perscon:ijk ~l~ gaetheer/vr.ou~ ~ouden optreden. 
!k~el f Y. r.~eg d~ kleln$te maar meest pittige v &n net ge~elschap t9egeweten 
t e ~ijn . Ben naar h&ar t. egÇ?en t oekomstige aportlerareó!J~ Laurenera Quirion. 
Ze ~leek op sportg~bied op veel mar~ten thuis t~ ~ijn? met alg paasi6 
naftinq (wi l~-~atarkano~nî. Aan~komQn i n mijn huis in Hoofddorp v!~l haar 
<J3lij !\ mijn tri&tlon"... fi.e tll op en ~;a 111to nd ..:-rop /;!<'! vo l g.e nde. ·daq @r een rit 
op t e mogon maksn. Ts-.-<?:;H-; .._.ond :t<'t ~L~ mij n krachthonk op !lloldc:r û a ideale 
Plaz:.s;;r:.cc;:,rnmod;1 ci.H. · . 
De volgende d. ..- g z ou e:t·. m~t de 9r oep bij <le OASE om 9 ~ 45 verzameld worden 
'-·oor C. i!n ochtend-loopje. :Oaar ik. n·og wat we:d~~:umheden h~~ in Am9terdam 
uas ik a l zeer vroag uit de ve~en cm op tijd t erug ·te zijn oro haar naar da 
·~ulntom t.e brcr.gc n. Te:n;~·rijdend -uit Amll"t$1rd&m Eag ik op· tie Hcofddorplie 
dreven co:.lpl.eet: i n o~ :b.~ste houding (öllt!en 1"1ét zadel ~at wel e:rg hoog) 
on~!! Ltn~re1".c ~ ver.n~ · t end uithalen op · mijn" ~t:a.len roe, mat spagetti•stuur . 
.let" .., :::ar ZE$: t o c h wc;l ut>m k ik aan ·o·..rer hield en niat tij alleen. · 
ry~ arna ~nel naa~ dc ~ duinen , a l waar zich al een flinke greep gevormd had. 
~en bla~wa ê n 'ory een ~ela r ondi (voor de li~fhêhper~r stond op het pro
q r amm'-'. . DMH" C':lnn o (flp ar an vço"r de. wedgtr i jé. v an. de volgende dag) en Ever1: 
t kuitbl@~a~re) da~~ n i e t aan deel konden.nem~n le~k het da leiding wel lauk 

c.leZ0 tWSi:t her:en da n ie t l c-;pende Fran56 dames (twee wat. u udere en (la benjami.n) 
- on.J t o le iden ..la d~ b l o l!'men .;;how e~Jn paar kilome t er. verder bij Frsna Roo~en. 
Conno h!.·i het. ~:ced s n a d~n :minuut beke k1!n e n Evert waande zich li.!!!ver op de 
duintö:.?f' •m v&n á e ga lei :r:-:::nda . 
·::rl! lukJdq konden w:l. i CH1U èr i ts kwartier later weer . acharen onder het ~wetende 
•:nlk d ::.~ tojuiGt ~às tt>ruggajcè!Ud van hun oc htend.loopje. 
De middag werd óoo!g~bracht met allereerat e en bszoek ~an - het Van Gogh-museurn 
HJ. l:! r hl e!tfi:a de P r:an" en :::<.-i! !" aanàacht te hebb~m voor "hun" F.nmss schilder•, 
:-;cal ~:: J:-ic.-;Hi t , Toulcl~ 5~ Lautr ac, Chacal e.a. · 
Di t Fr nnse; ch&uvin iBme g i ng ook op ale e r over .!.Uto'a gei.Jproken werd. 
Chi troén Em Renault w~ren natuurlijk dti merken en d>1ar reden de Angers-
ganger~ natu~rlijk in, · 
~~a h&t bezoe ::: aan hat "verplichte" Var. Gogh wali er eÄn miMJ.er verplichte 
"'anê~l!ng door Aros t··:r.dam. F.~n bezoek aan d i! "'wallen" kon daarbij niet 
ui tbl t jve!' en ve r.i.;, ... cht v~el H~arlemmers ha.dden in~ens brillen. op en qingen 
zich ,m··H&~!'~lc!:ms 'J . d r:,ç:-e;.r .• 
na de2~ opwindends gebeurte~i~aan wa6 hat weer ~frei~en na ar de q&stqezinnen 
wtHH' men achtar e $n glä~ wi jn en een a:teviqe maaltijd weer tot rust kwaJII. 
Qt'l EJvo ;1d werd b91ü ot.en met s e n bezoek aan d.R kerroi!l op de G:rote Markt. 
0e Fr<Hl!J~ j \n'i.oren -...•a r l!n hiar niet meer waq t.e slaan en ock Bertje . Boeeten 
• n • n;.lbliner·, Joha nr;at'l Sne ek voelden zich o ndanks hun ruime driê krui.ajllle 
>-re ez: 15 jäar. Nadat a l hun ge ld er doorheen was gejaagd, probeerde Johan 
d it &1 b t•delend bij eer.. s t raatlantaarn. nog enigs!!ins áan te vullen. 
u a V0l<p .:.s .. ito; g koni~~::.u de :r·r~n.s~n in de ocht.end k-ennismaken met de typicsche 
' oll a:-~;;3s~ folklor11 vnn Konin9irme~ag. via de teloviai@l tilles rondom de b6-
: oe!\;~r;, v an E<?at%' i x ên " l i"t f.l " de vlooienmarkten die overa l om de hoèk t .e 
'J .ind e: n wa,~ an. 

"Mi jn" I.a·1-::em;e w~r· t<r ..:. l i::. ve>o.r et!n fietstochtje. D~mr ik t ooh vier fiatsen 
. ~e::~, w~s een x:acefi~t<.< sn :: l q !'!vonden ·. Op esn flinke buh:eling n~ •JOelde 2ij 
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zich al SJ?oc,ltig thu.is op mj_jn cu1f> r.ac<tt-mCl"lf>ter me t beugelstuur. Via het 
fi~taan cnt~;~~ao.rden we dive.cse polder~ctiviteiten rondnm het 30 aprU-gebeuren. 

Na vlngt kiJcro~tre waz het tijè ons g~reed t~ maken voor h~t grote evenem9nt 
de W0.ftterhout - loop in Beverwijk. Aldaar was het weer een grote reun!e van 
mensen die jf!> in die kort~ tijd al a&rdig hebt l e ran k!!nnen en taalproblemen 
ni~t onve~brugÏlaar hosven d. j n. 
Allé d8elnGroênde fl~~rlemmers én d~ vier FranF.e ~~nioran verschenGn aan de 
tt~rt van dê wedstrijdloop ever 20 kilom~terf t&ni 1j1 de zsven Frar.ae jaugd
ledcn, een F~anse dame en Bianca (van Connc} dê acht-xilornetarloop êen 
internationaal tintje gaf. 
G.t:ote man op d@ 20 kilometer was natuurlijk om; a F.ees vr,;.n Dommele • .Ke&e!, die 
ondertus~cn al8 v~teraan alla senio~er.records o~ de weg op efQtanden boven 
de halve mo.rat.hon op 2:ij:1 naam heeft ~te.an, had Beverwijk uit.sekoaan óm 
~ijn ®che.mele 1.06 op da:Ec afet&nd. i!en5 flink op te poet~en. Achter de on
houdbare ~innaar Cor SaelmanB (~elgim) mtre0d ~~es ondanka zijn 41 jaar 
lange tijd om de twe~da plaats en moeat hij !ich paa cp de l~atats 400 m0ter 
gewonnen 9éven. Via tues0n-ti.jden van 31.38 op de lOkm. en -\7 . 15 op de lSkm. 
kon h~t ni!!lt mi~t">c!m d&t het é~n j&àr oude clubrecord ven P'äul van Diepen 
v~n 1.04,52 er aan ~ou gaan. Mat zijn uiteindelijke derde plaats {veruitdl 
~erate veter~an} in~Jhl03,55 ~ette Kees een ab~olute toptijd voor ~en veteraan 
ne~r en verscheen e~ijd cp d~ze afstand in de boeken die zich kan meten 
net de tijden op de 15~ .. .-n, halve marathon en 25iun vnn om;:e club. 
Achter Kee~ liep ons oud-clubgenoot Vic Zonn~veld naar een klassetijd van 
net over de l.Oe. Hij werd nog voor~f gegaan Qoor de zich weer geheel 
harvonden Tem ven Doorn. dia met ê&:ü ti.jd van 1.07.39 over een half jaar 
hooç k4n acoren bij Ge v~teranen. Ja, j~ ook deze krantanjongen wordt oud! 
Bij da dames w~a er van enige strijd ge~n sprake mat Marianne van de Linde 
aan de ~tart. Doordat zij grotA delen alleGn liep ~nêUVP.lde net niet het 
p~rcouraraccrd, m~~r van een clubr6cord wa8 hier wel sprake. Mari~nne liep 
in Hoofddorp wel ooit eenmAal sneller, maar hier bleek achterAt dB afatand 
niBt geh~el te kloppen, zodat de 1.12,03 nu als dam~a-record geldt. 
Pijnlijk voor da ?.ransen wes dat Marianne &lle Franeen heren de baas was, 
ma.ar als ~xcuus hadden :zij dat allsn reeds vl'!ltaraan waran en hun bel!lte 
tijd gehad ht~b~n. Als laat~tü uit de groep finishte ~essieur Berna~d. 
Hij viel alG echte h6~r volleuiq uit 2ijn rol door mêt varhe~en qezicht, 
onder luide aatmme6iqingen, de b .atgte metëra af te leggan. 
Op de acht ki1orz,et9r lieten de Frant'1fln zien een sociaal volkje te ~ijn. 
In t'ifeè g.~oepj~Sa lopa11d bleven zij langdurig elkaar eteunen (al leek hêt 
bi i de twee do groep w~ü een n11aikr: v.nsj e} . De twee Pr.sntte junioren finishten 
vl!!k achter elkaar rond de 33 rnir.ut~m. Lau:re~ce trok hier da dames-kar met 
een tijd van net ove~ de 35 minuten • 
.Bianca kw~m Ill.Gt veel geluk on;eschondtm uit de atri.jd. Z.:!.j werd op de 
tsru9weg in de %ij aangerec!>:m èioot· een a~ocVüe automot·i liat . di~ :tich 
oa"rna ondarJ;:~ nanwe:ïiiqe politie uit d~ voetê n wia ·t te mak0n. . 
Na een zeer lang wachten op de prij~ uitraiking, waarbij onzs ~ees ondanks 
zijn derde iftot&!ill'ipb.ats met baCiuidand minder ge ld n&ar hui~ ging dan qe 
achte:r hem finish~nda aeniorenf was he t. ,.:eer afreizen n.aar het gastgezin 
~~ ona op te maken vo~r de spetterende slot&voná in net clubgebouw van de 
!JiWluh Haarlem. Onze tErugr·'!!i5 vanuit llevi! n dj k voerde over de top van Ken
nemerland (het Kopj'! van Bloemendaal}. Oa door Alpen-toppen verwende 
J .. aurence werd er riiet warm of koud vr!n. Du5 op naar de volgende baziens-
wanrdiqheidt Zandvoort-beach. Na ~~rder op de dag 20 kilometer gsfiet$t te 
hebben, daarna een w~detrijd van a kilometer (+ in- t!n uitlop~n) 11e.d8&1'l 
ta h~bben, Volg~n nog enkele kilometera op het strand, Zij hield echter -
~n dat zou 's-a~onds op d~ f~~etavond wel blijkan- nog ~at energie ovar. 
In het best ~el gezellige en door Ar~o Molenaar {de grot~ regelaar) g$-
huurde clubgebouw van d~ !jsclub Haarlem zou hot p~ogr~~a m~t de Fr~naan 
worden afgesleten. All~~~erst stond er &en gran4ioo~.koud buffet ons te 
wachten, Ren buff~t wa~r i~de~ ~ich maer dan goêd is~oed a~n desd en ons 
werd voorgeschoteld door de zuster van Arno. Arno die moet js in era houden! 
Onder bet rondvliegen van gtokbrodan ward het 0en en and~r door de axport
Fransl!l:ln. Conno du FotH~~{.,.v.d.Sloot) op d~ gevoelige plaat wu~tgeleqd. 
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Namen~ dr! 1'H'ln~9r~ pcoq6.~ !!\es:ü•u:r i!Prn&r.6 if, e&n En.<;Qlll met. wel heel Vf!lel 
fran!~ lnvloeden in eèn .~'~P9!'ah ons t.~ b\':!lo.~.nktan. Aan het einde van d.jn redè 
k~am @~n ~i;ant!~ch~ ~edail~e t~ vöorschi)n en ~rko ~ooht d a~ al• v~rt•g n• 
lroordtgà't in ontvan9'1Jt nemen. 
Gerko, cp ~ijn beurt, bleet niet achtar ~n via ~en uitar8t korte spe~ch 
reiktP. hij all~ Fr&n~ên ~~n nok uit ~n w~rä da&~oor op ~e fr~nta manier 
!!:et minstens ~0 to(§nen beli)öNL ''an dit: zeaU.g wa:.:en er m3tU' l!&f4t '!!IN 
afkomatig v~n B6rnard. Da qêsoandoGrd~ tonq~oen (door. die vieY-e Ron Bonê) 
l1le4tt uiL 
Na al dus for.mal.i. t.:ei'\:.en wal! het t'le beurt aan cr.z;a 0 • .r. daJcJtt>pel \Johan Sneek. 
Ntt vat probl.trmên met de qeluids··in~Jtsllatie waq qew&rJr.t te hli\hben, bfH)on 
i~der ~11nr. loA to kémën. Om de vsrrnoei~h~id van de weBterhout-loop wat we9 
t.t! ~rken, ~erd &r tu,aen al dat 9ehos door .i@!der nog minstens è8~ 11t•r ijs 
w~g9ew~rltt. ~ i ' raneen kre9Gn de llm&ak tlink t~ pakl:sn &n al fln&l ttardon d 
~aarl~êrB ui~q~6aaqd vat tG 2inqon. D~ al licht-b~nevelde d~kkapal Johan 
toond~ - gelijk tijn Ie~3e insla~ en bracht twee zware IerQe drorikenmano•liede• 
ren ten gehore. De nedêrlaag eor6Gr op d@ dag tegen Arno op de 8 kilometer 
sat h~~ kenn~lijk b~hoor.lijk dwar6.D~ nGdorlan~a~ inhrgng •tak ~ohter wel 
b~hoorlijl• af t~gen d~ ~angcou®uns van de Franeen. Zij 2onq~n lied na lied, 
~cupl0t na couplt!t , met ~:'n allen u~.t volle horet ntf!tl en kregen mteun ·van do 
~ollandGre mêt ritmisch handgeklep. On~e tc~kom8tiqe CAmpinq-b~titter A4je 
Conlbergên (hoe klinkt dat op z'n Frans} me~kte qoedè aier bij de Pr~naen 
door ~elf. ~en fr8na couplet in te zstten en uit te zlngan. 
Na het dngE:"n hadden ~e tw@e smaaJ.'...m~tk~ra .Anne (juffrouw pretoog) en Laurence 
(prachti~e zangstem) weer wlit ~nderl!! voor 09en. fla hat ut.eedt!J h~rhalen van 
~0n liedje over een serpent i8lang} wa~ het de bedoelin9 äat dG pernoen 
.. aar ótu:e t.wea dolle roina • e - na het bt"~fH.ndi •, l!n van hun lio~ - na&r we :ten 
door d& qespreidA benen van de eteede qroter vordsnde polonaise kroop en 
~ansloot . tat uit vooral ~oo~ teedoen vun de Hollandet& niet zonder slag ot 
stoot ging m09@ duid@lijk ~ijn. Ronnia Bons ldie jon9an tit nat in de 
overgang) kroop ~et 7-'n hoc~~ op kruishoogte door ~e ~nen. Ad Cool kr~e9 een 
9lns drank over ~ijn hoofd 0n be~r Victor, dacht dat bij e~ halverweg~ &1 
was en nam bij het opataan Bvert mas ~3 lucht in. Al ~ot al ean doll& avond. 
Jammar J~i:. «!!r van NBaarlc.m"kant qee;n junloran !Hm~ezi(] ~aren. DQ rranctm 
~illtn daar toch e€n bestje ·naar toe w~rk8n. · 
:.b !lsn is het wGsr a!ra:l.zen gebla~en. Het bonsjoer Würdt. n\1 o rêvaar, maar 
n~ wöl ~~t intie~r d~a bij do eereta ontmoeting. De vrlend~nkring is weer. 
fl~nk uitq~br~!d. 
Na ~n~éle oponthouden~ e&n oichte Caur met ~pullen die nog binnen atá$n en 
een ander ~i2< ook f!6n c'lt:nl van :tijn zaakje& vergeten hsd, vertrf!kkan de 
uH:~lu.itt?nei Fran!le IJC;"'~ur!jl'-er.s t-.r41ier, o:::t al vrott9 in d~ avond thuie te zijn. 
Dit n ~ teen no~ dri.e atops or1 ...• nog evan ~e et.en. 

Evort van Ravaneber.g 

Uitel~gs ~0 kilometer, 3. ~~es van Domrnele 1 .03,55 {le vet.!- clubrecordl, 
15. ~on v~n Doorn 1.07,39, 18. Vic Zonnevold 1.08,03 !le vet.II), 22. Wim 
~e~terholt 1.0~,33, 23.~oe~ Hordij& 1.10,4~; 24. Conno 4u Foas~ (ex-fr.) 
1.10,51, ~9. Martin v.d.Weid~n 1 . 11,42, 31. Marinnn& v.d.Linde 1.12,01 
\13 d~.me - eluh:tecor.d) 'ARoK 13"K.J Ul.t-.9<> 1 \;]Bt.tt-&~kM. J.~o.<?t 1 l'-"<~ .q.A,/t.2·~•.il 

f/7-1 . 

flir.nenqE~>komen uit!!l'iqen! 

-~_!lle! - ~~-~~~-~V!_lllr_l:,_:~!.:_de!~-·~-<:.1Hil\i - vot.o.rancn-inter lar.d Ned~:mlgifi-:_X;:. 

5000 me~er 1. Re~~ va~ Dommele 14.57,21 lp.L •• ) 
2. Piet Vonck (NLt 14.57,47 
3. Otnar vém :-loten (Bel.) 14.57,6 

;:.tt wa;:; do e\3 r 1.!Le keer dat r·;;~t< wen van Piet Vonck(mëex-voudig N~d.](ampioenl. 
300 1'.1eter voo.r het e:infe zette O::ees cru n:..;;c :bovc,n :ziin p .r . ''l:.n 14.5!1,5 te 
~ind \g~n de ~ind a-p.rint in. J\l~l:. nog 100 meter te .lopen kw~rncn :zow~l van Noten 
6ls Vonck over 1:\o!:e& heen, ml'\ar op 50 meter van dl'! t~tre·.~P tllttt. 1-\t~e~ no9 eens 
;>~an te zetten en Vo~':'k (de ko•~ .:l. ng van de lli.ndapr:int) tE> kloppen met rr,iniem 
verschil. Drie man 01nn~n een halve seconde, spanning t?n top. 

Tudüje (lct.anbu.l) - intet"nati.or~a~e hüve ~-t_~og 12 ms.t 
---·~~--

Di!!m.~"' 3. :-1arianne v.d.Lindl'! 1 . 1s~ao (p. r. . +clubrecord) 

; ; r! ·::m!'lt'l.ndl.g:l'>"'o1en W!la.rvndcr dèZ{' loop p.la<Jtllvindt :r.ijn niet bepa~ld o ptimaal 
(enor.m~ smoklucht van h~t verk~"r ~n open riool) , ~aar 1000 dollars na afloop 
pl·ls g~atia reis, vergoed kenn~ljjk vee1. Vorig jaar had Marinnne al eens 
proefgedra~id cp de~e loop. 

12 m!:.L_:: ___ ~-~~ (Bdgiè.ll ·· ir:~~!E~onale...l?..1 5-lf>_~~.l_q:i-_~~~ .. ~-!_ste!l'·1} 
Here::~ 22. Conno du Fosa~ 51,03 

hlj deze traditionele loop voor Conno (i.v.m. familie aldaar) liet on~Q 
3S-jarige fo~ograaf ~e~r wAt ven zijn war~ kunn~n zien. Viêr dagen later 
(Lions-loop) •.<~as het opnieu"" raak. 
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L 0 D I I s hOTLINE 

- Na 106 liefdesscènes stopt Dallas. Dallas = Norm. Dus heren, ga liever wat meer 
trainen. 

- Rotterdam, 21 
, De uitslag 

april 
344e hans Verwey 
352e Ruud :t-orck 

12)5e Albert Ferwerda 
1263e Ronald v.Bochove 

Vraag aan de finish ~ Ben Je helemaal 
- Beverw~k, 30 april - 20 km. 

2.48.04 1907e Lex v.d.}·ol 3.18.34 
2.48.13 2174e .Dik Nol 3.22.13 
3.07.51 3231e Jacques Kalisvaart 3.33.59 
3.08.23 3724e Arie de Goede 3-3~·43 
komme loupe, dan ? 

wat l!ivert in ieder 5eval nog wel mag bewegen zi.Jn z'n vinE:>ers • .Dus voor !let ver
slag van aeze wedstr~d zie zivn btdrage ·elders in dit blad. 

2 x clubrecord : Kees v.Dommele 1.03.55 en lVarianne v.d.Linde 1.12.03 
- .Nieuwe .Brug, 5 mei 

Of ze hebben 'mal gelopen (!•laassluis,Rotterdam), of ze gaan 'm noe, lopen (U
trecht), ze z~n allemaal duidel~k in vorm. Dat kun je ook wel van Kees zeggen. 
Toch ? Verder de Jaarl~kse reUnie van Dick, Marius en Ril. En KeesJe, voor ons 
ben Je gewoon Kees hoor. 

2e K.ees v.:Oommele 51.25 1•1arius Jaspers 61.08 
Ton v.Doorn 53.25 l'iarc v.Leuven 62.17 
~aul v.d.Pol 56.5~ Jaap Swart 62.28 

maar eerst nog: Wim westerholt 56.01 hil de Lange 62.34 
Ronald v.Bochove 57.20 Martin Strookman 63.27 
IV1artin v.d.weiden 57.24 hans Feters 64.51 
Hans Verwey 58.44 Lex v.d.Pol 67.59 
Dick v.d.Vlugt 59.13 René v.d.Zwaag 73.27 (4r.) 
~ees heruans 59.39 hans Adelaar 73.27 (4r.) 

Toch is het altiJd opvallend, dat juist degenen met kleine beentjes op een par
cours bestaande uit kleine rondes, zo goed uit de voeten komen. 

- Andenne, 9 mei - 5 km. (baan) 
Ik zeï;,.toch. .á.l: in vorm ! Kees v.DoJ.1llllele 1e in 14.57.21 (=p.r.) 
Kees blivft aan het gummen in ztn p.r.-boek. 

- Alkmaar, 9 mei - 21 km. 
Ach, de arme ziel. HlJ komt van z~n schamele spaarcentjes niet verder dan Alk-
maar. Ron Bons 

- Istanboel, 12 mei - 21 km. 
1.16.26 

En mevrouw ? f'levrouw gaat helemaal naar Istanboel (volledig verzorgd) 
loopt nc& narder ook. Aktie Ron het land uit ; giro 797 • 

3e Narianne v.à. Linde 1 . 15.38.94 = Clubrecord ! 
- brugge, 12 mei - 15 km. 

Vol6 ens Conno een aanrader om eens met een groep naar toe te gaan. 
22e Conno du ~oss~ 51.03 

- Utrecht, 12 mei - de hele en de halve 

En 

Nog lang galmden de discussies na in Hoog Catharfjne : 2.30.59 of 2.31.00 ? 
Jaap, als Je nu eens gewoon wat vroeger opstaat, dan hoef je je niet iedere 
keer zo te haasten op het eind. De zon nodigde menigeen uit voortvarend weg 
te gaan. De man met de hamer (1V1.C. Hamer?) was mild gestemd. lilJ sloeg zacht-

jes. 1/2 Keeshermans 1.16.46 
De .nele~ Wim wasterholt 2.30.59 

Dick de Waal M. 2.44.46 (p.r.) 
Martin v.d.weiden 2.46.30 (p.r.) 

- Bloemendaal, 16 wei - Lionsloop - 15 km. 

Jaap Swart 
Nare v.Leuven 
hans :Peters 

2.59.57 (ev.p.r.) 
3. 00. 58 (p.r. ) 
3.08.48 

~annen, dat wordt weer pro~pen. Pardon dames. Ik bedoel er is nog weinig ruimte. 
1e ~ees v.Dommele 48.59 11e Wiebe Havinga 52.55 39e Arno Molenaar 59.07 
3e Ton v • .Doorn 4~.52 12e Paul v.d.~ol 53.05 64e Lex v.d.Pol 64.32 
6e Getachew AYele 50.32 1)e Ronald v.Bochove 53.49 74e Ren~ v.d.~waag 66.16 
7e Conno du F'ossé 50.36 i7e Kees Hermans 54.22 78e 1v1artin l'~iolenaar 68.31 
9e Ruud }orck 52.38 18e Hans Verwey 54.41 86e Ton v.d.Linden 69.42 
10e hartin v.d.Weiden 52.38 24e hartin Stroolanan 57.08 97e Pieter Terol 78.37 
Ja, maar •••••• jullie zij nu toch oud genoeg om zèlf db weg te vragen? 

- Snel nog even : Dordrecht, 20 mei - 15 km. Kees v . Dommele 47 . 22 
:t.ie:.Goo 
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GEHOORD VAU 'SPIKEY, OUZE AV HAARLEM JEUGD MASCOTTE 
••aaAdaa~a~=~=x:ccn•~~~==~=-~=~a=~a•~=~~=aaDQ~~~~a 

" D\3nken jullie nou nog een beetje aan mij ????? " 
Hebben jullio mij gekozen als AV Haarlem mascotte en lig ik 
mooi nog steeds op zolder bij de Familie Gotink t Ik wil 
hier beat blijven hoor bij deze hartstikke gezellige en 
aardige fa.milief waar als jullie mij hebben gekozen als 
AV Haarlem mascotte wil ik ook naar jullie training en velè 
wedstrijden toe l Wie haalt mij op en bij wie mag ik logeren ? 
Dan kan ik volgende keer in jul:ie clubblad ook elke keer mij 
laten horen. Afgespr<.'ken ? Volgende keer komt SPIKEY met z'n 
eerste woorden in jullie clubblad het " Wisneltja " En denk 
erom SPIKEY hoort alles op en rondom de baan. Van alle Pupillen 
en C/D junioren. Jullie zijn gewaarschuwd ! ! !!!!!! 
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OPGEPAST ALL~~AL !!I I 

SPIKEY KOMT ER AAN EN IS EEN 

ECHTE FLAPUIT ••o~••••• 



SCHEMA ZOMERTRAININGEN 

MAANDAGAVOND EN DONDERDAGAVOND ATLETIEKBAAN HAARLEM-NOORD 

18.15 19.,30 uur mej_sj es en jongens pupillen ABC (1983/1980) 
16.15 19.30 uur rneisjoa eh jongens junioren·~n (1978/1979) 

' i8.15 19 .. 45 uur ~ meisjes en jongens junioren C (1976/1977) 

NJU1EN/ADRESSEN JEUGDCOMMISSIELEDE~ 
Joke Verton Omroerbos 125 2134 KC Hoofddorp 02503-39865 
Emmy Ramakers Lo v Dalelaa.n 66-a 2015 EY Haarlem 023-240311 
Yvonne Zandstra Drc JR Thorbeckel 63 2104 XH Heemstede 023-291266 
Nienke Soomer Jasmijnstraat 8 2014 TA Haarlem 023~327913 

Joke ( wedstrijdinschrijving en ruilbeurs ), Emmy ( trainingazaken ) 
Nienke ( 19~· 1 uitsluitend uitslagenverwerking ) • 
Activiteiten gezamenlijk: Joke, Emmy, Yvonne 

!I~~~=Y92~=r~~!~~~~=~!~SL~=~~~~2~~~ 
Raadpleeg het (bijgewerkte! I! ) wedstri"doverzicht in dit Wisselt e. 
Voor twee wedstrijden zal op de training aan alle C D junioren een 
apart info-vel worden uitgedeeld. Het gaat om de clubontmoeting met 
AVA 1 70 uit Aaltel} op 8 juni ( clubontmoetingsweekeinde 7/8/9 juni ) 
in Haarlem en de KNAU-Jubileum~edstrijd op ~oensdagavond 19 juni op 
de atletiekbaan in Haar lem. Voor deze beide evenementen ver~achten 
we een enthousiaste inschrijving van ALLE C/D junioren!!!!!!! 
Ook voor de tweede com etitie-wedstri~ D unioren zal een apart 
info-vel op àe training worden uitgereikt . opstelling ploegen ) • 
In het vorige Wisseltj e schreven we een stukje over de NK-meerkamp 
voor junioren CLD in Haarlem op 28 en 29 september a~s. 
Als voorselectiawedstrijà hebben we gekozen voor de tweedaagse 
wedstrijd in HUIZE~ ( bij Hilversum ) ~24 en 25 augustus. Iedereen 
kan daarvoor inschrijven en enige kanshebbers voor plaatsing cp het 
NK te Haarlem ( via selectie op districtskampioenschappen meerkamp 
7 en 8 september in Heerhugowaard ) zullen nadrukkelijk worden uit
genodigd in Huizen mee te doen. Begeleiding aanwezig, gé~n kamperen, 
dus zaterdag én zondag vervoer Haarlem/Huizen en terug!!! 

De PUPILLEN hadden het weer bepaald niet mee op zaterdag 4 mei bij 
hun~erste competitiewedstrijd in Haarlem~ Was het eerst nog alleen 
wat donker, na een goed uur begon het echt te regenen en te regenen 
en nog harder ta regenen" Om ongelukken te voorkomen ( uitglijden 
bijvoorbeeld bij sprint, hoog of ver op een spekgladde baan ) ~erd 
de wedstrijd voortijdig afgeblazen. Alleen de estafettes blijven 
als resultaat staan., Alle overige nummers worden " overgedaan " op 
~]~DAG .~/ ME~ weer in Haarlem. Alle pupillen hebben inmiddels een 
apart info-vel via training oî thuis in de bus ontvangen met de 
mededeling van verschuiving ! Ook daarin de uitnodiging op WOENSDAG 
22 mei mee te doen in Santpoort bij Suomio En nu maar rekenen op 
mooi weer ! 
Voor alle verdere wedstrijden kunnen ALLE pupillen en junioren nu 
gaan kijken naar de wedstrijdoverzichten ! Veel atletiekplezier ! 
En •••• ~ ••• de laa t ste inschrijfdata ( en wedstrijdgeld ) niet vergeten 
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COMPETITIE 
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H A A R L E M 
•::::.:c;:::;.';;l:::::21i::=::~===:a 

De eerste van de drie competitiewedstrijden voor C/D junioreno 
Doordat deze wedstrijd in de voorjaarsvakantie viel waren deze 
dag enige C/D junioren niet beschikbaar. Maar het is toch gelukt 
op papier vier volledige ploegen te maken. Hoe deze het gedaan hebben 
lees je hieronder. Verder vermelden we nog dat het weer deze dag mooi 
was, de jurering in het veld goed en vriendelijk terwijl de wedstrijd
organisatie via de computer voor uiterst snelle tussenstanden en eind
standen zorgde. Kortom een geslaagde C/D junioren competitiedag op de 
eigen atletiekbaan in Haarlem. 

JONGENS JUNIOREN C AANTAL PUNTEN: ~ ESTAFETTE; 5).4 sec. 

De jongens junioren C van AV Haarlem zijn ingedeeld in de eerste 
klasse. Dat 'Wil zeggen ~ dat op de nummers 100 meter horden, 100 
meter vl~k, hoog, ver, kogel, discus en speer er twee atleten per 
vereniging moeten worden ingezet. Per onderdeel ~orden dan de 
resultaten ( via puntentelling ) van de beide atleten geteld. 
Op de nummers BOOmeter en 1500 meter behoeft roaar één atleet te 
~orden ingezet. Daarnaast telt de estafette zeer zwaar mee wat 
punten betreft. Estafette 4x 100m. 

Eldridge Isselt: ver-5o80m, 100hrd-15.7sec 
Polle Oudshoorn: discus-18.1Bm, 100hrd-19o9sec 
Arjan Hendriks 800m-2.30o9, s peer 24,96m 
Gerard Brink ver-3o93rn, kogel-6,72m 
Paul Filmer 1500m-5o10o0 , 100m-13.Ssec 
Steven v Waarde: 100m- 14.0sec, hoog- 1 . 35m 
Arjen de Bruijn: speer-3 1.86m, hoog-1.30m 
Olivier BarrE!'re}ih koge1 - ·10. 05m, di scus 22.86m 

EINDUITSLAG 

1) DEM 10o100p 
2) TRIAS 9.701p 
3) Haarlem B.955p 
4) Caatricu. 8o736p 
5) Holland 7o634p 

JONGENS JUNIOREN D AANTAL PUNTEN: 2257 ESTAFET'rE: ~ 6 sec 

De jongens junioren D van AV Haa rlem zijn ingedeeld in de eerste 
kJ.asse. Dat wil zeggen , dat op de nummers 80 m horden, 80 m vlak 
1000 m, hoog, ver, kog~l, discus, 
vereniging moeten worden ingeze t. 
resultaten ( via puntentelling ) 
Daarnaaat telt de estafette zeer zwaar mee wat 
Estafette 4 x 80m. 

Paul Rijs 
Guido Nelnar 
Remco Yerton 
Remco va n Belle: 
Ingo Ruijterman: 
Peter Markwat 

BOm hrd-16 ~ 3 s ec, kogel 9.00m 
80m hrd-1 5 .7 sec, v~r-3.75m 
80m vlak-11.5 sec 
BOm vlak-11.8 sec , kogel 6.13m 
discus-16a)6m, hoog-1.30m 
1000m-) .10o2 , discus- 16o32m 

Door het onverwachte missen van Andrew mistte de ploeg pun - nop de 
nummers ver en hoog. Doordat daarnaast Remco Verton niet kon starten 
op de 1000 meter tuimelden we van e en 3e plaats naar de 5e plaats in 
de eindui t slag. Net een complete ploeg gaan we in de 2e en 3e compe
titiewedstrijd zeker revanche nemen ! We rekenen op iedereen 1 
1) De~-1 8228p, 2) Triaa-1 6604p, 3) Holland 6054p, 4) Castricum 5998p 
5) AV Haa rlem 5257p, 6) Trias-2 5237p, 7) Dem-2 1492p 
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VERVOLG COMPETITIE C/D J UNIOREN 
c==~~a=3~---~=m=~=~====~=tt~-~~~~~=~== 

ZATERDAG 27 APRIL IN HAA~ 

J)e meis,j es junioren C van AV Haarlom zijn ingedeeld in de tweede 
k l asse. Dat wil zeggen, dat op de nummers 80m hrd, 80 meter vlak, 
1COOm, h oog, ver, kogel, discus en speer er ~én atleet moet worden 
ingezet per vereniging . Er mogen echter per onderdeel twee atleten 

- \Yoràen ingezet, echter de beste prestatie telt. Om het risico te 
voorkomen, dat door het onverwacht afvallen van een atleet een 
onderdeel onbezet blijft ( geen punten dus l ) proberen -we zoveel 
mogelijk twee atleten per onderdeel in te zetten. Ook nog gezelliger 
Dau.rnaast telt de estafett e zeer zwaar mee voor de puntentelling. 
Estafette: 4 x 80m. 

~ISJES JUNIOREN C AANTAL PUNTEN: 4123 ESTAFETTE: 5]o) sec 

Meraud de Rooij 80m hrd-13o6, ver-4o15m 
Samira Ghazelhaij: 1000m-3o42.B, kogel 6.2Bm 
Nanda Meij er speer-21.76m, hoog 1.35m 
Ingeborg Zandbergan: k:ogel-7o)511l. discus 17.72m 
Debby Boer : 80m-12~ 8 sec 
Einduits1a&:1 Dem 4492p, 2) Haa r lem 4123p, 3) Castricum 3035p 

( Dem-1, Hol land en Trias komen uit in de eerste klasse ) 

MEISJES JUi-UO:HEN D A![TAL PUNTEN: 4059 ESTAFETTE: 34.5 (12 
De rne i r.>jol'! j uniren D van AV Haarlem zijn ingedeeld in de tweede 
klasse. Det «11 zeggen, dat op de nummers 60 hrd, 60m vlak, 1000meter 
hoog, ver- kogel en speer er één atleet moet worden ingezet per 
vereniging. Er mogen echter per onderdeel t-wee atleten worden ingezet 
echter de be ste prestatie telt. Om het risico te voorkomen, dat door 
het onver-.:ach t afvallen van een atleet een onderdeel onbezet blijft 
(geen punten dus ! ) proberen we zoveel mogelijk t\Yee atleten per 
onderdeel in te zetten . Ook nog gezelliger ! 
Daarnaas ~ t e lt de estafette zeer zwaar mee voor àe puntentelling. 
Estafette 4 x 60 meter. 

Joanna Andre~s 60mhrd-12.5 sec, hoog-1.35m 
Laura Donkerkaat 60mhrd-12 . 8 sec, 60m-9o2 sec 
Meike Bax 1000m-3.37.1 , hoog-1.00m 
Wendy Twisk 1000m-3 . 41.2 , speer 14.80m 
Nar janne ~~ Sambeek: 60m-O .. 5 ä~a ;· kogel 8.62m ~ ~~· 
Jeasic& Ramakers : ver-4.20m, speer 16o52m ~-~ --;p--. ~ ' ... 

Hlchelle Rieu : ver-3o 41mf kogel 6.60m ___L- --~ '0 - - -ra , -

Ei!:.dui tsla.g: 1 ) Dem 4280 punten, 2) Haarlem 4059 punten, 3 )Castricum 
3470 punten, 4) Suomi 3426 punten 5) Trias 2788 punten. 

(Dem-i, Trias-1 en Holland komen uit in de eerste klasse ) 

In deze wedstrijd \Yerd het clubrecord ESTAFETTE gebracht van 35Q6 
( 13 april openingswedstrijd ) naar 34.5 sec. Door Jessica, Wendy 9 
Joanna en Mar janne. Het was hun tweede estafette deze dag omdat de 
eerste estafette een dwiakwalificatie opleverde door een niet geheel 
correcte wissel. Dat kost t e wel een " straf " van îOO punten maar het 
mooie nieuwe clubrecord maakte alles meer dan goed!! 

I 

\ \ 
I "\ 

C_-=:MM--------.. 
~--... ____,/ 
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DISTRIC~SKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN[~ 

AJ1STELYEEN IIRNELVAARTSDAG 9 NEI 

Esn ~Ger druk bezette vedstrijd met sterke tegenstand voor 
J de !V Haarlem jongens en rodejen D-junioren. Inschrijvingen van 

velo clubs ult distrio·t WEST-1 we.artoe behoren geheel Noord-Holland, 
Utreoht en de Flevapoldere 
G"-'lu..'!tkig was het prachtig mooi atletiekweer. AV Haarlem wa.a er met 
Peter Mal~k-wat, Remco van Belle en Remco Verton en Joanna. Andrews. 
Meike Bax, Marjanne van Sambeek, Wendy Twisk en Jesaioa Ramakers. 
En niGt te vergeten namens AV Haarlem Joke van de jeugdoommissie en 
Onno de jeugdtrainer D-junioren. En met V3rsohillende .fans {ouders, 
broers sn zusters) arbij waa het een gezellige ploeg. 
De u i tslagenlijst ia op dit moment nog niet binnen zodat we de 
cvroplet~ uitslagen voor het volgende Wisseltja moaten ba~aren. 
Wel kunnen we alvast varklappan dat er de nodige PR's ( persoonlijke 
records ) zijn verbete~d. En zelfs het clubrecord ver voor m6isjes D 
word door ~w.rjanna gebracht van 4.50m naar 4o52m. Daarnaa3t evenaarde 
Marjanua het clubrecord 60 meter vlak in een tijd van 894 •eo. Daze 
tijd was goed voor een derde plaats in da finale en darhalve aen 
bronzen made : lle. Een aantal AV Haarlem junioren D-1e jaars moest op
boksen tegen de "grote " meid~n en boys D-2e jaars l Juist daarom een 
falicit~tia waard voor vale AV Haarlemmers deze wedstrijd goed in de 
t:e;d~trijd mee t e doen en hoog te eindigen I Er warden meerdore finale 
plaatsen behaald via Barisa en halve finales. En soms werd er net naast 
een medaille . geg·rspen. Maar een ding hebben we allem.aal deze mooie dag 
iot~l gehad e Een hcerli,jke zonnJga dag in d8 bui tenluoht. De pupillen -
~elka ~en totaal ver~egonde ~edstrijddag op 4 mei halver~ege afgelast 
zagen -word.an - zouden jalours geweest zijn op zo'n mooi. wedstrijdweer 
Ds complet~ uitslagen - waarin we iedereen noemen - dus in het Yolgende 
Wieaeltj~. 

.. T tf B I 1 E U M-W E D S T R I J D 
~s•a~aa•"••~~--~~~aA~-fi~•v••••aca 

!Mi' t . . . 
~~90 
~ 

JA !1. R 

Op dg training krijgen - zoala al aarder in dit Wisaaltje in vermeld -
bi~~enkoÀt all~ C/D juniorGn een info-vel over deze JUBILEUMWEDSTRIJDe 
De wedatr- .:tj ~ 1~ op WOE1iSDAGAVOND 19 JUNI en begint om 18.00 uur op do 
eigen a tletie}:baa.n in Haarlomo Op b -:J -zoek komen vale verenigingen uit de 
regio. Gohrijf besliet tn en namn na afloop je PRACHTIGE JUBILEUM
GESCHENK in ontvangat. Voor [.L_!(]. deelnemer ie ar een prachtig oadeau··l 
DONDERDAG )0 ?1EI IS BESJ,IST DS ALLERLAATSTE INSCHRIJFDAG BIJ JOKE l t t I 
~oaten flo 1 1-- p~_~l~mer. Deelneming aan MAXIMAAL 2 nummers f 
Pro5r~!l~: ,jor..fiens-C 100ro 9 BOOm, ver, hoog, kogel 9 speer 

.Jong : ns-:D BOc-1 1 î OOOm, ver, hoog~ kogel, discus 
m,eisj~ ' 80m~ 600m, ver, hoog, kogel, disous 
melsjee-D 60mF 600m, ver, hoog, kogel, apeer 

Op d& tr~ining kr i jg ja dus een herinneringa-inio. Maar met deze gegevene 
kun je het beste natuurli,jk maar beter zo rap mogelijk inschrijven bij 
,Tok® ( via t.m,lning of ·telefonisch ) • Regel ltel je inschrijfgeld 1 I! IJ 
We vsrwacbten IEDEREEI!~ Thuisblijvers krijgen beslist spijt. En niet all.tJen ~ . 
vanwego dat prachtiGe cadeau natuurlijk. Het ie gewoon een heel bijzon
d~re wedstrijd dezs avond. Daar moet je bij 1-ijn l 
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W E D S T R I J D 0 V E R Z I C H T P U P I 1 1 E N . Z 0 !-1 E R 1 9 9 1 

\-/EDSTRIJD ORGANISERENDE 
nATlJ!I-1 VERENIGTliG 

z,~ 1'§/4 Gez Haarl Ver 

-'l.k q I_. Gez Haarl Ver 
~ yJ 

COt-rPETITIE-1e 

Ui ~a 1 9 I Startb-:-A'v-éèn 

"'o· 22/5 Suoroi-Santprt 

2:A 8/6 Castricum ~ 
COMPETITIE-2e 

ZA 15/6 Dcm-Beverwijk 

zo 18/8 Gez Ha.arl Ver 

ZA 24/8 Dem-Bever.wijk 5 
COMPETITIE-.2!:_ 

ZA ·r /9 Jeugd,c-Ha.arlem 

ZA 14/9 AVA 164-Aalaneer 

ZA 21/9 s uo m.:t -s an tpo.rt 

ZA 5/10 A.V.Haarlem 

. MEISJES-B 
( 1902 ) 

evt îOOOm 

JONG·ENS-B 
( 1982 ) 

evt 1000m 

NETSJES-A 
( 1 80-'81) 

evt 1000m --

JOlTGBNS-A 
( 

180-'81) 

evt 1000m 

EST KOSTElf 
J/ N 3K7îóoo 

40-ver-b~l 40-ver-bal 60-hoog-kog 60-hoog-kog J 3,-/1 ,25 
40-v-er-ba.l 40-ver-·bal 60-hoog-kog 60-ver-kog J ~ 3,-/1, 50 

40-hoog-bal 40-hoog-bal 

40-hoog-bal 40-hoog- ·bal 

40-hoog-bal 40-hoog-bal 

40-h oog-bal 40-hoog-bal 

40-hoog--kog 40-hoog-kog 

géén 1000m g één 1000m 
40-hoog-kog 40-ve:r-kog 

.2. u D_.!Ji I Eï p I 1 

60-ver -1-::og 

60-ver-b<i.l 

60-ver-kog 

60-ver-bal 

60-hoog-kog 60-ver-·kog J ) 
) 

3,-/1,50 

2,50/1 ,--

3 '-·I 1 , 50 
(1000m?) 

...;er;îe. 1rs ver:1e :irs 
60-noog-k8g 60-hoog-kog' H 3,-/1,50 
60-ver-kog 60-ver-kog 

alleen 1e jrs wel 1000rn 
60·-ve:r-kog 60-hoog-kog 

K 0 P P E 1 -~p S T R I J D 

lf 4,-/---
(g@hjOOO) 

) 
J) 3,-/1,50 ____ .,. __ _ 

40-hoog-kog · 40 ... hoog-kog 60-ver-kog 60~ve1·-kog li 3/JJ /1 , 50 

Eventueel F'I!fALE pupillenoompeti t ie 
( Indien een groep pupJllen zich nit?t plaatst voor de ze finale 

eventur -1 andere wed strijd op i1/9 of 28/9-.info volgt ) 

0 N D E R L I N G E W E D S T R I J D E N --------

P..VJ:lLrJFf~ (g·eboren in 19f:3 ) altijd ze-lfde driekamp: 40rn,ver,bal +evt. 1000m 

LAATS'l'E DAG 
IIISCHRIJVTin 

~ 

.4 april 

18 april 

6 mei 

13 mei 

27 mei 

3 ,juni 

8 a.ug~stu.s 

15 augustus 

2 septernbir 

2 september: 

info volgt 

.. ., ,_, 
::.-. 



. INSCHRIJVEN ELKE TRAINING . BIJ .JOKEL.Y.ER20N .. (TELo 02503-.39.865) . , 
1-l:EERK/c!-~?EH C/D INSTUIFWEDST!l!JD!<jlf 
Z!E O::DRRAMT 1 W E D S T R I J D 0 V E R Z I C H T J U N I 0 R E lf C/D Z 0 11 E F. 1 9 9 1 ZIE ONDERAAN J.l!ll 

Y.'EDSTRIJD- ORGA!TISEREll'DE ONDERDELEN MEISJES-C ( '76 en'77) ONDï:::IUlELEU JONGENS-C ( 1 76 en '77) KOSTEN: LAATSTE DAG 
:DATU?-! YERENIG!l!G PER NR INSCHRIJVING· 

--------------------:-------------~-------------------------------------------------------------------------------------------- ... 
Sn 17/~ Gez~Haarl Ver 80m,600m,ver,speer,4x80m 100m,B00m,hoog,spaer,4x100m 2.-- 4 april 
lU: 27t .. • Gez .'Ha.e.rl Ver COMPETITIE 1a wedstrijd Cül'lPETITIE 1e wedstrijd -,-- ----------
10* H,t,.. AVA64-Aal9i!eer 80m,600m,ver,koBel,speer 100m,800rn,ver,kógel,disous 2 125 25 april Ü] 25/5 1 AV Lycurrrus DISTR.KAMP:80rnhrd ,6oorn,diso,hoog,~100mhrd 1 800m,hoog . spaer,polathoog J 1· 

1 .,Z7.0
0
. 26/5 KRO!'il·!ENIE Jllm~KAt'..P:300mhrd ,DOm, 1000m 9 speer, 300mhxd,100m, 1500JJ ,diso,kogel,va:r;, 2,50 . 6 mei 

26/5 . . · vor ,4x80m 4x1 OOm ,DISTTIICTSKAMPIOENSCHAPPEN 
~ ZA 1/6 DEM'7.Beverwijk ~~ 2e wedstrijd COf·lPET!TIE 2e wedstrijd - 1-- ·----"-----

. ZA B/6 .Je~e;dc,Haarlan CLlJBONT110ETING AVPL.J.!L::...l!l.LTEN CLUBOZ.IT110ETING AVA '70 - AALTEN 
ZO 16/6 AV CASTR!CUl'~ 80m,600m 1hoog,discus · i00m 9 1500m,hoog 1diecua 

· WO 19/6 GEZ~IlAARI, VER KUAU 20 JAAR JUBILEUl!WEDSTRIJD KNAU 90 JAAR JUBILEUMWEDSTRIJD 
. ZA . 22/6 SUOjli-Santpocrl yONPETITIE 3e ~edetrijd COMPETITIE 3a wedst.rijd 

-..... - ini'o· volgt 
i3,juni 
.info volgt 

ZA 29/6 DEH-;:Baver"ijk- 80m 1 80rnhrd,1000rn,ver,kogel,diaoua 100m,100o~.hrd,800m,ver{kogel,speer 2,50 17 juni 
ZO 18/8 GEZ ;HAARL VER 3-kamp(Som,hoog,speer) 3-kamp(100,hoog,speer) totaal14,-- 8 augustus 
ZAl 24/8 1 AAC~.Amstardam 80m,30?mhrd,1000rn,kogel,disc 1ver,4:1fn 100mhrd,1500m,spesr,hoog polstl>3,50 15 auguetus 
zoj 25/8 J NAT.JUN-C EElEN 80mhra,600m 1 speer,hoog 100m t 300mhrd 1 800m,kogal 1diac,ver,4c100; 3,50 5 augustus 

. ZA 31/8 Holla.nd ·oarn Comp.?IN; evt. 3k(150,hg,k)1000-H~Coml! .. ll!H evt; 3.k(100,hg,di)800-~ 5,- 19 a.ugueh.a-ni. 
; ZO B/9 AV é.ASTRICUM 8Óm,ver 1 epesr,600m 100m,ver,speer,800m 2,-- 26 augustus 
· zA ~ 21/.2 Lyc}Krommenie 3k(BO,ver,hoog)(kogel,diso,ap)600m 3k(100m,ver,hoog)(kogelpdise.ep)800m~ 4r3k/lnr 2,a,9. aep. 
: ~5~/10 AV llAARLEM OHllERLDIGE WEDSTRIJDEH/CLU'BK.A1'1PSCHAP Olf.DERLI1lGE WEDSTRIJDEN CLUBKAMPIOEN; ---- info volgt 

·--~~---.:.:{~~---~.Y!!22:~!!!!~~-.-~~~~2~J!1j2~!~~-~!_~!_I.!g~~12-------Q~~2~Q!:'l'±T!!~L~§L~--~Lf?1 _________ =::::_ __ !!!!~-Y~~~.t-----
. ONDERDELEN M.EISJES-D ·( 1 78 en '79) ONDERDELEN JONG~ ( '78 en '79) 

·-rl-;:n::.---Gëï"inàäxYvë-r··--;om~Töööru~vër~'kög.ëï~4x6örn--------~-äör.t, 1öööm~iioö"i>~kögöï~4isö-m------·---2:::---~:-·;;j,;,:n---:----
~ Gez ·Baarl Ver CClf>lPET!TIE 1 a wedstrijd COMPETIT~E 1e wedstrijd ··,-- --------> 
·- BtJ 9/5 1Staitb-Amst;..vem DISTRIC'.l'SKA11PIOENSCHAPPEN: 60m, ve:; DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN: 80 1 80hrd, 
._....,~ 4x60m, 60mhrd ,6oo, 1000,roog,k~-el.. disc, speer . 1000,ver,hoog,kogel,àiso 1 spaer,4x60rn ! 2,50 22 april 

U. H/~ AVA 1 64-Aalsmeer 60m,600m,ver,kogel,speer 80m,1000m,hoog,kogel 1 disoue 2,25 25 a.pril 
ZA · 1/6 Dam-Beverwijk 'cO~li'ETITIE 2e weelRt.ri jd COlliPETITIE 2a wedatrijd ---------" . 
ZA S/6 Jeugdc.Haarlem CLUDOI1Tl"i0ETING AVA 170-AALTEN CLU.l30NTMOETIHG AVA '70-AALTEN info voltrt 
ZO 16/6 AV Castricum 60!!! 1 1000m ,ver,kogel 80m 1 1000m,ver 9 kogel 2,-- 3 juni 
\1[0 19/6 Gez Haa.rl Ver KNAU 90 JAATI JURU.E~i~WF.DSTRIJD !.!!!L90 JAAR JUBILEUNWEDSTR:11,g info volgt 
ZA 22/6 SUOJ1!-Santpoort COHPETITIE )a weàat:djd CCH1PETIT!E 3a wcdst~ijd -~-------
ZA 29/6 DEM-~averwijk 60m,60mhrd 1 1000,hoo~,kogel 1diacus 80m 180mhrd 1 1000 1 hoogfkogel 1 apeer 21 50 17 juni 

-zo 18/8 Gez Ea.arl Var )kamp(60rn-ver-ko1•el} 3 kamp(80m-ver-ko~Jel} totaal' 4,-- 8 augustus 
ZA 31/8 IIoll!!-ndia/rtoarn Coop FIN; evt.3kt6o,ver,sp)too-Rt:ur.a Cömp. FI.N;. eV"t.)k~80 9 ver 1 ke)1000-lrsum 5,- 19 -a.ugustua-ni 
ZA 7/9 Jeug?c.Eaarlem JUNIOR D-OUDER KOPPEl~·:!.'RI~]. JUiHOfl{D-OUDER KOPI'~STRIJD 2 sephmbar 
ZO 8/9 AV C~stricum Om,hoog,npeer,1000rn 60m 1hoog,speer 1 1000, 2 1 - - 26 augustus 
ZA 21/9 Lyc .Krommenie 3k( 60-ver-lcogel )2l:( kogel-disc )600m '5k( 80-ver-~otr~l )2k( koLrel-die8\ 100gm .1 ;-~,;;a-,.1rr2: 9 eep 
ZO 22/9 Dl a u-w W-A 1 da.m NATIONALE JUfiiOR-D SPELEN: 60m, ver t lfATIONALE v UNIO~-D H.PELEN: 8 m, 8 mhr,. 

60rnhrd, 1000m ,hoog,kogel 1diso, speer 1 OOOmthoog, ver ,kogel ,diac, speer ·3 ,-- 2 september 
:'lA/lO 5,6/10 AV H~ARLEM OlTDERLil\GE \o/EDST!UJDI~!~/CLUDICAHPS..<lli@ ûrffi~RLINGE WEDSTRIJDEN/CLUBKAMP!OE}!§S.---- info volgt 
·zA • ./10 AVA '70-AALTEN CLUBON'TMOETIHG t1B'.i' AV HAARLE!·i CLUBONTJ>lOETING l1~HAARLEM info volgt 

·MEERKA?-li'EN:....l.e.;"""l.l~:~ .f'~,..i;~ot;~, :!-,/1 ~---fW'li Ze:.~m- {çfilO}, 29/30 juni Û'l'RECHT( C jun ) , 24/25 augustus--rc/D) llUI&iij!. 
rlEEP.KAM'PËN1 INSCi!R!JYEli 2 WEKE~i ERVOOR ! ! l DTSTUIFWEDST~IJDEN: . ZA 18/5 C/lJ-JUN. A 1DAl1 .. 



Zaterdag }1 mei : Wedstrijd Junioren C-D AVA 64 te Aalsmeero 

Ik heb mijn wagtin vol gelaàen 1 vol roetcqo•ooojongo meiajee!l!! 
Dat was jola zaterdag het geval, 1 auto met meisjes en 1 auto met 
j&ngenst ia totaal 7 junicreno 
En oo wat wil je n8g moer, prachtig weer inoooAalsmeer. 
Er werd goed gepresteerd, en Persoonlijke Records werden 
verbrokene Ook •r1erden er halve en hele fine.le 's gehaald. 
Het was geen drt.Jc bezochte -wedstrijd, daardoor ging allee 
heel rustig ~n het was hd~l gezelligo 
Twoa medaille~ werden er door Haarlem atleten mee na~r huis 
genomeno 
Prima gedaan allemaal, en d~-\r_ hi ?ronder alle ui talagen! ! ! ! 

~ ~ ~® ~ 0 ,-, ~- ~ ~ .J~ -a_ ili--- ~~ 
Paul Filmer(C2) ~ 100m o: i3o5/13o)o - Discus:22o08m. - 800mot2o28.3 

Peter l'-tarl-::vat(D2)~80mc~11o8/11o9~- Kogel:6.,76m.- 1000m.:3o10o7 

Re~ce Verton(D1) :80m .. ~11Q4o 

!ianda Meijer(C1): 6oom .. :L58"6" PR!lL 

I~1ITa D@nkerk~at (D2): 60m .. :9~7 ~Ver 

- Kogel : 7e14mo 

3~~63m PR!! 

Wendy T•,oJisk( D2): Kogel: 6o 08m - Speer: 16o 26m- 600m,.: 1., 58o 9 PR! ! ! ! 

Jess!ca Ra.ma.kers(D2): 60roo:9o0/9 .. i -Speer: 16a68m.- Yer ; 4o24llo 
.,.. .r... -- ,- r "....,. ~ ja' I"" !':':. -• ~ ;;r et <&? <til! _;;r .:ij)' <#- ';J --:;;;<---
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CORRECTIES CORRECTlES 

Bij de wedstrijd van 13 ~pril te Haarlem zijn in de uitslagen de tijden verwisseld 
vrl.n Hemco Verton en Peter fi.18.Tk\v:1i.: op de 1000 m 

Juiste tijrl: Feter Markwclt: 3.17.S (le) 
Hemco Verton: 3.19 . 'l (2e) 

Inmiddels .heeft. Peter r~arkw:3t aJ een ti.jd van 2 maal ;~ .. lO.O gelopen op de 
1000 m (competiLie C/D en districtskumpioenschappen D-junioren Amstelveen 
9 me.i. jl. 

Vorige keer stond in het Wisseltje een interview met Sanne Piscaer. Haar 
n<J.orn is <:!chter: 

SANNA 

We zu.lJ.en het n<:1oi t meer fout doen! 

Hoe oud ben je? 
19 jaar. 
Heb je een vriendin? 
ne-:e. 
±ou je de pupillen tv.i1len tr;J i.nen'J 
Nee , omdat ik lieverouwere kinderen train . 
Wat vind jij het leukste onderdeel? 
K<>gel (lang over naged3ch ·t) . 
W.ie vindt je de best•3 profatleet uit de hele wm·eld? 
Sergei Bobka . 
Wut vind je van kinderen di8 in de training echt zitten te kljeren? 
Vervelend, pubera<.üachtig vooral bij jongens. 
Wa·t .tS je 1 ievelinw;ei;E!n? 
l:)annel<oek met ragout. 
En welk eten vind je t otaal nieL lekl{er? 
Hlj vindt alles lekker. 
Dp welke school zit je en vind je het: daar leuk? 
Cios Overveen. Ik vindt het niet leuk ik vindt het eindeloos. 

tvlop: gast: Ober hocveel kost het orn hier twee weken te slapen 

Ober : ik weet het niet meneer er is raag nooit iemand die het heir langer 
dan één weGk heeft uigehouden. 

Interview door Paul RUs D 2e jaars. 

Vraag nan Paul: Wat vin~ je van ja trainer? 
Heel J.euk, in het: begin mmmm, Hl<~ar nu heel leuk, je moet hern eerst leren 
k,~nnen. 
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llr~l ol,-E -L IA r.-Ä-lTI~Rl roofvogel 

-~ Î woongebled van de Samis 

----r---~-- -1---1 t--l wol van een schaapkameel 

-----+---1----t-l------ r--- -f+- -----1-- -1- --1 :::~::,el bij holZwem~n 
~----t----1-- ·-t·--~--- · ·-1 . pinctn 

j-----·-1--1·---,--T·---+-------1-l Waddenelland 
1-+--r--r-1-+-+---,,andbouwvoerturg 

r-~--i----H-r-1 ··"'" .. lw • .,d •• " d,,. ciJ'"'' 

!·---~ -. ·-,--- ---t---j .. ---- Nederlandse provincie 

!--~'-- . ~- - . ,~--,· - --j·'·------1.--· -. 1 . tegonscherm 

~ --~f-~~~-t ~---1--j blaasinstrument 
. ___ __._ .. I . I __ j_ ___ _l __ _ 

Vu! d~ Julets n;;;;clM !n. Een heh
b<ïn wo al 'VOOTgod88n. Bij een juisle 
bvulllng 'II'OO'OOn de ~arsie lalters 
ean get&gde. Oe \l(ï!gánde leUer
gropên :tijn (18bf'Uikl (da gabru!kte 
loltêrgrapan voot het eerste weord 
zijn &I doorgêslreE!pt) 

/ a ~ a ~ bad - burg -9f{- de - derd 
- ~~ - en • hon • la -~- land - land 
- lap - len • llm - lop • ma ! me -
muts - noot - pa • pe - pet - f,ltJ - q; -
for • troo - trom - va - wol. 

Spreekwoorden maken 

Mt:tt de lal!erblokjan kun je een 
spreekwoord maken. 

Om je op weg 10 heipen: hel gnal 
over de beesten die je op do ;eke
n!ngen ziet 

Rebu~ 

ll 
- ok 

·-·- ····--·- ·- - -- ---

Peardesprong 

Spring met de paardesprong uit het 
schaakspel een bekend Nederlands 
gelegde bij alkRar. 
Begin linksboven (cirkel). 
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