
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 
Public Automation Services. 

HCS Public 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 Public 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 

- ~ (' ~! I 
... ; ·~ .r ~ 

e • 
IS Se 

,lc .... \ -4 
; ·-'. · I 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 
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rijksstraatweg 95 
2024 db haarlem 
!@ 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 

(/ ' l 11 I 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdam straat 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 

decauninek 

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. "· 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

Telefoon 023-29 21 20 
of: 023-29 29 30 
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Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 {JJLdtêa 

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 

Oe 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. 

~ i!J~ OEtmic ~ -.16 $-

Pum*à< ADIDAS Saucony~ *KARHU 

RUUD WIELART SPORTS. 
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN ! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1 920 

Jaargang 46 

Nummer 5 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redactieadres · 
JOSé capellen koninklijk goedgekeurd 

ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. juni 1991 

rijksstraatweg 377. 2025 db haartem 
tel. 023-374869 tel overdag · 02510-26895 

voorzitter· 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haartem 
tel 023-244340 

secretaresse: 

josé capellen 
njksstraatweg 377 
2025 db haartem 
tel. 023-374869 
overdag : 02510-26895 

penningmeester/ 
ledenadministratie. 

jas van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
tel. 023-272338 

wedstrijdsecretaris . 
(AIB tun +senioren) 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haartem 
tel 023-244340 
giro. 550553 

wedstriJdSecretaris 
lange af.stand: 

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

jeugdcommissief 
wedstrijdsecretans 
(C ID JUn. + pupillen) 

emmy ramakers 
I. v daletaan 66a 
2015 ev haartem 
tel 023-240311 
giro · 1554804 
t.n v j . verton 
hoofddorp 

3rts · 

f. s. g m. knuvelder 
praktijk 
van oosten de bruijnstraat 5 
2014 vm haartem 
tel 023 -340480 

VAN DE REDAKTIE 

Het gezegde "haastige spoed is zelden goed" bleek weer eens 
waar. Bij het maken van de vorige Wissel had ik het zo druk 
en daardoor zoveel haast met het optijd gereed hebben van de 
stencils, dat ik wat ben vergeten. 
Bij het interview in het vJissel tje stond geen naam. Dom, 
dom, dom. Sorry Paul Rijs, de maker van het interview. Bij 
deze laat ik iedereen weten dat je 

ONNO MANTEL 

hebt geinterviewd. (Natuurlijk ook mijn excuses aan Onno!) 

Over naar deze Wissel. 
Bijzonder weinig verslagen dit keer. Helaas deed de jongens 
A/B ploeg zeer weinig moeite om het verslag van hun competi
tie van zondag 23 juni op tijd in te leveren. Gevolg geen 
uitslagen hiervan. 

Gelukkig wel van de senioren competities. Voor 2 van de 3 
ploegen verliep de 2e competitie ronde uitstekend. Bij de 
dames mede dankzij de inzet van Marianne v.d. Linde en bij de 
heren eredivise plo~g o.a. door onze nieuwe aanwinst 
Schelto Scheltens. 

Gelukkig zorgt Joop steeds weer dat alle uitslagen van de 
vele wedstrijden die onze atleten afstropen, in het clubblad 
vermeld worden. 

Na dit clubblad voorlopig even geen volgend nummer. Ook wij 
gaan met vakantie.. . naar de zon ui teraard (als die ten
minste ergens schijnt!). 
Voor degene die niet op vakantie gaan, maar zich volop op 
wedstrijden en andere leuke akti vi te i ten storten; verslagen 
kunnen jullie inleveren uiterlijk op 

MAANDAG 19 AUGUSTUS 

op bovenstaand redactieadres. 

Prettige vakantie!! 

g1rorekening 643883. b nkrekenmg 56.80 10.477, t n. v pennmgmeester a." '"haarlem · te haartem 
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CQii.!Pf:TlTlL SENIOHEN 
;J- :-;ëpt --f.i..n::~le/degr :Hlatie 

INTERESSANT~ WEDSTRUDEN ·-·------
'1 jllL 
~>6/28 jul) 
8/il aug 
~~4/31 RU.(', 

J sept 
:J/6 okt. 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

B:1l~enessergrach t 2' _J_ rood 

Roernervisschers trant 11 Il 

Vom'zorgstraat 5 rood 

Hei de mij bokaal 
Ni': b<1an sen.i.or ~:~n 

Eurn pc<:;e K3.mp . j L:n i oren 
\t.Jercldkarnp.i.r.Jenschappen 

11 OI 

2011 JS HAARLEM 

2026 TK H/\1\HLEM 

2013 VM HAAHLEM 

COMPETITIE JUNIOREN A/B 
1 5 sepi: finale 

Suomi.. SantpC>,)I't 
PSV Eindhoven 
Tc·;sa.l onik:i 
Tol<y<.J 

11 

Onderlinge Wedstrijden A.V. HAARLEM 

REANIMATIECURSUS 

t:r hebhen zich a l di. verse mensf:n opgegeven voor de r eanimatiecursus. Er kunnen er 
:101: r c'er hij . Kosten l:i ggen ong~veer rond de J 2S , == . Voor een cursus zijn minima Rl 10 
;-;en-;onen n o d .i g . Ui tgeg<1an wordt van twee lei;avcinden van 2Yz uur. De cursu s wordt 
afj~ .:- sl oten met een diplc:na van de Nederlandse Bar1:stichting. 
Pco.r. r : unr1 :.~.overzicht Rean.i ma tiecursus: - inl eiding; 

- belmopte anatomie en fysiologie; 

~
I -theoretische uitleg aan de hand van üen 

. flapover; 

I 
~· , I - praktische v a:1rdigheden hartmassa[l.e en mond 

. ·~ op rrond beademing; 
r.b--- - toetsing van de lee~s t of . 

l~l 
:i -------~ 

i 1ee ~ t. u Lel:'m.•_;:.; te .ll i ng voor de z.:: cun>us d:<n kunt u zich aanmelden bij José Capellen 
tel .: 023- 374869, tijdens werkdagen: 025l0- 26895. 

Een "f!eds-JtgS wonckr 
werd voor ons heel b/jzonder. 

Wij zijn d~ trotse cuders geworden van ten zoon: 

om aan te schaffen: 

Hij !s gebor~n op 20 juni W91. 

Rletk11mp 45 
1.9?1 BM Vel~rbroek 
Tel. 023 . 384565 

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

verkrqgbaar bij joop van drunen. 

JOOST 

HI.IIB EN MARJAN AKERSlOOT 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen biJ mevr. hartman tel. 256036 



ADRESW!JZIGING: 
Lilian Kaptein, Botter 52, 1991 MK VELSERBROEK, tel.: 389432 

uitslagen uit stad== dorp= of 

. gehucht overal vandaan geplukt ~ 
door J oop 

Eerst wat r echt zetten . In mijn verslag over de eerst,e ";eds trijd van het Kennemer 
Circuit d.d . 3 mei j 1. te Santpoort ben ik René Moesman voorbij gef ·i.etst. René 
sorry! Zijn prestaties: 100 mtr. 11.77 sec. , ~00 m~r. 23 .~5 sec. 

Nog een \<Ieds trijd op 3 me i. j 1. Daarvan kwamell de ui tslélt>;en t e laat b i nnen voor 
plaatsing in het mei riummer van de Wissel. Het gaat hier om de wedstrijd om 
rte 9e Ter Specke Bokaal t e Lisse. 

150 m C-îinale 
2 . Guus Groskamp 

Hoogspringen 
2 . Remco Steen 

3000 mete r --------
17.12 13. Ad Coolbergen 8 . 42.88 

1.95 

24 MEI UTRECHT A.V. PHOENIX 

Ron Antheuni sse probeerde het in Utrecht, resulaten: 

100 meter totaal 22e met 13.3 sec. 
400 meter horden een 4e plaats met 62.3 sec . 

25 en 26 MEI DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN WEST J ATOS AMSTERDAM 

Brend8 Stoete: 

100 meter heren: 

200 meter heren: 

LlOO meter heren : 

800 meter heren: 

HSS: 3e 10 . 42 m 
200: 2e in de serje 26 .96 s e c . 

6e in de finale zelfde tijd 26.96 sec. 
2e Nico Treep 11 . 60 sec 
Je Guus Groskamp ll.GO s ec 
~ f inale Gu us Groskamp 11.37 sec. 
fi nale 6e dezelîde Guus 11.37 sec. 
serie 3 , 3e Guus Grooknmp 22 .84 sec. 

4e Oscar Soethout 23 . 33 s~c. 
seri e 4 , 4e Lex Wolff 23.42 s ec. 
Guus mocht ook in de ~ finale aan de start komen . Een 
4e plaats in 22 .71 sec., een tijd die recht gaf op een 
f inale plaats. Hier Ge in 22.63 sec. 
een 2e plaats jn de 3e ser ie voor Lex Wolff in 50 . 40 
In de f i nále 50 .44 sec. en een 6e plaats . 
4 Lopers in de series en daar bleef het bij. Geen finale 
plaatsen h:ier. 
serie 1, Se Jan de Huiter 1 . 56.01 

7e David Dlum 1.58.90 
serje 2, 3e Han Raauw 1.b6.39 

Se Barry Bergisch ? .00. 66 
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1500 meter heren: 

5000 meter heren : 
110 m horden heren: 

3000 m steeple chase: 
Verspringen heren: 

Discuswerpen heren: 

3 s~rios op tijd. I~ de 2e serie kwamen aan start Wim 
Bergisch en Ad Coolbergen. Wim deed het uitstekend 
een 2e plaats en een dijk van een PR 3.55.11 sec. Het 
gaat uitstekend met Wim, ga zo door. Ad kwam net niet 
onder de 4 min ., 4e in 4.00.26 sec. In het totaal klas-
sement Wim 2e, Ad Be. 
een 14e plaats voor Ton van Doorn 15.36.47 
serie 3, 1e Marc Kok 15.5B sec. 
Marc raakte licht geblesseerd en zag van verdere deel-
ne.me af. 
Dennis Hey ink 7e in 10.32.B7 
5e Rob Schlüter 6.47 m 
9e Nice Treep 5.76 m. 
2e Les Brown 45.44 mtr. 
16e Maarten Hartman 35 . 1B mtr. 

Ondanks enkele goede tot zeer g8ede prestaties toch wat teleurstellende presta
ties van de "Haarlem'' atleten! ! ! 

Ook de B jongens togen in het zelfde week~nd naar de Districtskampioenschappen 
echter in Krommenie. 

De eerste dag (25.5 .91): Heel àe Haarlen1-ploeg kon , (drie jongens junioren 
B). met z'n allen in één auto, na~Glijk die van Van Zwol senior. Ik moest al 
om 12 uur discuswerpen , waardoor Al lard e•1 René 3~ uur te vroeg aanwezig waren. 
Ik wierp de discus naar een afstand van 34.64 meter, genoeg voor de derde 
plaats en dus een ro1ooie plak. Na een lange pauze van zo'n 2~ uur (doorgebracht 
met het kaartspel van René) konden we einde lijk gaan kogelstoten. Iedereen van 
Haarlem bleef onder de maat. MartDn, Allard en René werden respectievelijk 7de, 
Bstc en 9de r .. et de vol gende afstanden: 11.06 m, 10.66 m., en 10.25 m. 
De tweede dé.'.g (2f3.5 . 91): Aange7- ien Allard z i ch alleen maar had ingeschreven 
voor kogelstoten, ging hij de ze dag dus niet mee. Met behulp van de heer Stol 
begaven wij ons r ichting K1·ommenie. Rcné liep op èe 800 meter een PR, namelijk 
2.23.3 minuten. En bij speer wierp hij 3B .76 meter ver, ook een PR. Ikzelf deed 
het heel wat min~er. Bij hocg k~am ik tot een matige 1.65 meter. 

Martijn Spruit 

29 !~EI L~IDEN INSTUIF',~'EDSTRIJD DE "BATAVEN" 

Een viertal "Haa!'lem" a t l etei1 gi r.ge!"l va!1 ::; tart op de eoo ~neter. Hun resultaten: 
1e serie: 7e Davi~ Blom 1 .57.5 

Be Ad Coolberg~n l .S7 .9 
3e serie: 6e J aap van D~~rben 2.01.3 

7e Harry Ván Ell< 2. 01.4 

1 .J 'JNI :JOrtl)REC!!'i' A.V. "HERCULES" 

Nederl 3.ndse Kampioenschappen P.stafettes "Haarlem" kwam met 2 ploegen uit op 
rle 4 x 800 meter cstafettP. heren. 
l e p loeg : :·-:_ j ~~r- ~ ~im Bc~gis:h - Jan de Ru i te r · - Paul Jasper~ 

ï~d over de 3~00 meter 7.50.17 s ec. Goed voor een 1e plaats in de 
2e serie. Tevens gc'3d voor de e·: enering van het CLUBRECORD. 

2e pl oeg : . .:-_ ~· .:- ~ ''' SuJ.li v- ,: - ~.'i Coo:.~2:-g..: :1 - B:::r1· y Be::-g i sch - Bart Blom 
2e serie 3e pl aats, tijd B.10 .47 sec. 

2 J UNI OPSN AMSTLRDA;.: c.E Khi'Ct"I ::'Ef~SCHAPPEN OOKMEER 

We gingen rr.et de "HaarJ..o m" ploe,g richting B~auw Wit, Ookmeer. Na een half uur
tje te hebben ingestote:~ kw-::lm de hëer Bl'C'wn binnenwandelen, die ons nog wat 
technieken bijbracht. Dit hiel~, want Martijn werd eerste met 11.33 m en René 
tweede met 10 .87 m PR. r:r_ de; .:.eLj!:8 .;·ed.:' 1: ~.s i. !, cntvan.:;:st te hPbben genomen, 
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gingen Les, René en Martijn discuswerpen. Martijn ha d ZDn dag en werd weer eerste 
met .een afstand van 35.16 m. Les volgde het voorbeeld van zijn pupil en werd 
ook eerste met een worp in de 43 meter. Ondanks een prachtige worp, werd René 
vier~e. Na het discuswerpen meteen hoogspringen. Dit ging niet al te best: 
René haalde de aanvangshoogte (1.50 m) net niet. Martijn sprong weer een matige 
1.65 m. René moest daarna nog eventjes de speer wegwerpen, wat hem overigens 
redelijk lukte. Hij wierp 36.39 m. Ook was er een mooie tweede plaats voor Geta
chew Ayele op de 3000 meter steeple 9.49.91. Jerrey Sullivan liep een 1500 
meter in 4.09.04 sec. en Stefan Huisman (J.A.) een 400 meter in 62.97 sec. Al 
met al was het een geslaagde dag. 

René en Martijn 

5 JUNI INSTUIFWEDSTRIJD STARTBAAN AMSTELVEEN 

800 meter 1e serie: 5e David Blom 1.59 . 0 sec 
3000 meter: 2e ·Jerrey Sullivan 8.48.8 

19 JUNI BEVERWIJK DEM 3e WEDSTRIJD KEHNE M"S R CIRCUIT 

Hoewel nog lang geen zomer, deze avond toch reàel i_i k goed weer. 
Een behoorlijk aantal "Haarlemmers" kwame!1 in he t Beverwijkse aan de start. 

Sprint/Spring tweekamp dames: 100 m 1e Brenàa Stoete 12.74 

Sprint tweekamp dames: 

Sprint tweekamp heren: 

800 meter heren: 

800 meter J .B.: 

3000 meter heren: 

Werp tweekamp heren: 

Werp tweekamp J.B.: 

verspringen 2e Brenda Stoete 
100 m 4e Aneska de Windt 
200 m 3e Aneska de Windt 
100 m 2e Le·x Wolff 
200 m 2e Lex Wolff 

5.26 
13.54 
28.77 
11.66 PR 
23.06 PR 

100 m 1e Guus Groskamp 11.14 PR 
200 m 1e Guus Groskamp 22.56 
100 m 1e René Moesman 11.53 
1e serie: Ger Wessel 2 . 00.58 
2e serie le John Meure 2 . 06.39 
2e serie 4e Jeffrey Drommel 2.10.75 PR 
? serie 9e René Stol 2.31.28 
1e serie 3e Kees van Dom~ele 8.44.86 
1e serie 4e Jerrey Sul livan 8.51.98 
2e serie 9e Paul v.d. Pol 9.52.16 

J.A. 2e serie 17e Stefan Huisman lO.Ll8.78 PR 
kogelstot en: 4e Les Brown 12.82 
discuswerpen 1e Le s Brown 44.52 
kogelstoten 5e Martijn Spruit 10.90 
discus 3e M3rtijn Serui t 36.60 PR 
kogelstoten 6e René St ol 10.74 PR 
discuswerpen 6e RenB Stol 23.76 

Een goede avond voor de "Haarlem'; afvaardiging. 6 Persoonlijke records kunnen 
in de boeken bijgeschreven worden. 

16 JUNI 2e COMPETITIE HEREN 2e KLASSE TE HUIZEN 

Zondagochtend verzamelen met de gehele ploeg inclus ~ ef de Er epl oeg die ons 
kwam uitzwaaien. Na de koffie en de afmeldingen a fgereisd me t de ladies en 
supporters richting Huizen. Toeristische route , om11:egen , ongeluk, n:3ar we kwa
men er just in time. 
Verslag van de wedstrijd, of nee, eerst nog even i ets anders. De 2e ploeg is 
2e klase en komt uit in de districts competit~ e . (De Er eploeg in de landelijke 
competitie). Het meedoen in de 2e ploeg kun j e zien als een ops t apj e naar de 
Ereploeg, goede competitiewedstrijd , gratis wed~trij::! , e:1z . In,~i. en je wordt opge-
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stelct/gevraagd en je kunt niet, mag niet, durft niet of je hebt gewoon geen 
zin, zou het misschien praktisch kunnen zijn wanneer je dit kenbaar maakt bij 
de ploegleider cq. T.C. of in noodgevallen het bestuur. Eikels bedankt •...• 
of niet soms? 

Laten we beginnen. Het enige "collegiale" nummer dat atletiek bezit, de estafet
te. Voor ons de 4 x 100. Edward, Maarten, John en Etienne liepen en wisselden 
als beesten 47 . 4 sec. Alleen de jury diskwalificeerde de heren, naar ik later 
vernam dubieus. Aan het eind van de dag liepen ze - inmiddels cracks - de 4 
x 100 over. David i.p.v. Edward (blessure) wissels beter, tijd; 47 . 9 sec. 
Vervolgens onze man die we met moeite voor de 2e ploeg hebben kunnen behouden. 
Etienne de Groot met de ronde ijzeren bal 11.27 m. 110 m Horden Ron 22.7, hekjes 
springen moet je op jeugdige l eeftijd oefenen . 
Long jump in the rain. Dit onderdeel duurde 1~ uur. Dit f e it op zich is een 
fantastische prestatie van de jury. 0 ja, bijna vergeten, Edward sprong 5.73 m. 
Discuswerpen uitgevoerd door een van de chauffeurs; M. Hartman. Twee behoorlijk 
goede worpen en de verste worp werd genoteerd op 36.84 m. Hierna voor deze 
meerkamper hoogspringen 1.65 m. 100 m, op dit onderdeel zouden 2 atleten mogen 
uitkomen, maar ja nu dus Edward 12.0. Hi ~rna de Long Distance Ducks op de 400 
meter. De één gehuwd en de ander nog (ne t) niet . John en Da~id mochten (?) 
in de zelfde serie uitkomen, baan 6 en 5. John 55.1 en David 52.3. Speerwerpen, 
vroeger een spaanse famili e aangelegenhe id, nu Etienne de Groot, bij het in
werpen 46 m 21 cm en 12 mm, bij de we dstrijd

3
38.94 m. Last van de spanning , slech

t e prostaat, vermoeid, ik weet het niet. 3 /4 rondje joggen voor Jerrey en 
Barry. De boy's konden de kopgroep niet bij houden en hadden respectievelijk 
4.05.2 en 4.14.6. Hierna mochten 2 verse stalpaarden zich duizelig draven op 
de 500.000 cm. Allebe i hadden ze een goede haas, en als beloning kregen ze 
na afloop een worteltj e en een tijd onder de 16 min. Mohammed 15.59.a en Ton 
15.33.9. Ook ditmaal werd e r na afloop weer een Haarlem etablissement bezocht 
voor ~en maaltijd. Even voor de duidelijkhe id, voor de mensen die zich opgeven 
om mee te schaften wordt er gereservee rd (ere+ 2e ploeg dames en heren). 

The boy di e na afloop de koffie ve rzorgd 

16 JUNI 2e COMPETITIEWEDSTRUD DAMES 2e KLASSE TE HUIZEN 

Om kwart voor tien moeten we verzame l en in het krachthonk. Uite raard is slechts 
een kl e in gede~lte van de ploeg(en) op tijd. Dat mag de pret niet drukken, des 
te meer koffie kan er gedronken worden (daar schijn je harder van te lopen). 
Rond half elf worden manne n , vrouwen en speer ingeladen en kunnen we op weg, 
richting Utrecht of Huizen (of was het Almere?). Ook ondergetekende vertrekt, 
met als bagage onze r e isle idster e n twee heren. De laatste twee gaan bij gebrek 
aan radio in de auto maar slapen ; in opge vouwen toestand gaat dat het beste , 
heb ik me lat~n vertellen .... 

Met ons gangetje van 90 à 100 op de s ne lweg hebben we genoeg t ijd om alle borden 
te bestuderen, zodat we ruim voor de anderen op de baan arriveren (wie niet 
sne l is moet slim zijn). En ja hoor , 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
hebben de overige dames en heren ook gevonden waar er vandaag gewerkt moet 
worden. Gelukkig z it de warming-up er voor hun dan al op . 

En dan nu de wedstrijd . Ik vrees dat ik hi er erg kort over zal zijn. Een week 
nadien word ik gebeld of ik er verslag over wil doen (ja hoor!) en of ik het 
vanavond wil inleveren (!).Dus zit ik hier nu te zwoegen. Geen programma meer, 
uitslagen nooit ge zi en , mijn geheugen nog in een verhuisdoos. Maar goed, daar 
komt-i e .... 

We beginnen met de estafette . dat weet ik nog. Wat er daarna gebeurt staat 
even slecht in mijn herinnering als de organisati e ter plekke is. Slecht dus. 
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In willekeurige volgorde dan maar. Aneska loopt de 100 m en 400 m, ze vergeet 
dat de laatste afstand vier maal de eerste. is en gaat op beide nummers even 
hard van start. Helaas, er wordt flink .. met hamers gesmeten onderweg. Aneska 
komt als eerste door de eerste (binnen)bocht en als laatste door de laatste 
bocht. Brenda neemt de horden voor haar rekening, later zal rde verspringbak 
volgen. Het springen zit in de familie, zus Toos doet het in de hoogte. Hoewel 
Toos ook wel ver kan, maar dan met de speer. De andere technische nummers wor
den, met iede~ een geheel eigen techniek (zeg maar geen), verzorgd door Lilian 
(kogel) en Ellen (discus). Onze troef dit weekend is natuurlijk Marianne. Na 
twee rondjes inlopen (800 m) begint ze aan het echte werk, de 3000 m. ·Ze drib
belt op haar gemak de eerste rondjes achter een niets vermoedende "concurrente" 
aan, haalt in, loopt uit en zegeviert met een enorme voorsprong. 

· Ik geloof dat ik alle nummers gehad heb. Wat van deze dag bijblijft is dat het 
koud en nat is (maar soms ook droog en warm, zodat in ieder geval één van ons 
de volgende dag ziek is), dat wed~ hele dag eerste staan, dat het ene protest 
de andere fout opvolgt, dat we uitèindelijk zonder uitslagen naar huis gaan 
en dat we inmiddels weten dat we als tweede zijn geëindigd. José zal ongetwijfeld 
de uitslagen erbij zetten. 

Namens de dames, Lilian 

uitslagen àames en heren 2e klasse 

100 meter 
Aneska de Windt 
Edward Leter 

800 meter 
Marianne v.d. Linde 

1500 meter 
Jerrey Sullivan 
Barry Bergisch 

Kogelstoten 
Lilian Kaptein 
Etienne de Groot 

Verspringen 
Brenda Stoete 
Edward Leter 

Speerwerpen 
Toa::; Stoete 
Etien.ne de Groot 

Totaal 

13.1 
12.0 

2.23.1 

4.05.2 
4.14.6 

8.00 
11.27 

5.16 
5.73 

38.24 
38.94 

400 meter 
Aneska de Windt 
John Meure 
David Blom 

30ÖO.meter 
Marianne v.d. Linde 

5000 meter 
Ton van Doorn 
Mohammed Koultouma 

Discuswerpen 
Ellen de \1./eyer 
Maarten Hartman 

Hoogspringen 
Toos Stoete 
Maarten Hartman 

4 x 100 m estafette 
dames 
heren 

68.8 
55.1 
52.3 

10.13.6 

15.33.9 
·15.59.8 

16.52 
36.84 

1.50 
1.65 

53.0 
47.9 

2. Haarlem dames met 7399 pnt. (1e wedstrijd 6616 pnt.) 1e Zuidwal met 7473 pnt. 
·3. Haarlem heren met 6877 p'nt. ( 1e wedstrijd 7527 pnt.) 1e GAC met 7334 pnt. · 

Opmerking: De prestatie van Lilian Kaptein (kogel) is eigenlijk 8.32 m. Na pro
test (het zou verbeterd worden) is dit helaas niet gebeurt. De uit
slagen verwerkipg duurde te lang zodat hierop niet gewacht kon wor
den. Bij het punten totaal zou dus eigenlijk nog 24 punten opgeteld 
moeten worden, dus 7423 pnt. 

0 jee, alweer vergeten, de horden nummers. 
100 m horden: Brenda Stoete 16.1 
110 m horden: Ron Antheunisse 22.7 

- 7 -



~~~DAG 16 JUNI EREDIVISIE HERENKOMPETITIE UTRECHT ---=========================================================== 
Een uur na afloop van de wedstrijd was de computer helaas niet een staat 
een uitslag te produceren. 's Avonds door belangstellenden ~pgebeld (het 
Haarlems Dagblad en klubgenoten) moest ik helaas (weer) het antwoord op 
de klemmende vraag 'hoe staan we ervoor' schuldig blijven. Natuurlijk was 
wel de eigen prestatie bekànd. Tot mijn verrassing vond ik de volgende 
morgen in de Volkskrant een kompetitieuitslag met een puntentotaal voor 
onze vereniging, dat ik zelf ook al had uitgerekend. Aan de hand daarvan 
heb ik onderstaande stand opgesteld. 

plaats na 2 wedstr. 1e wedstrijd 2e wedstrijd verschil totaal na 
2 wedstr. 

1 • AAC 22.114 ( 1 ) 22.664 ~ 1 ) +550 22.389 
2. Haag atletiek * 20.463 (4) 22.019 2) +1556 21.241 
3. Psv 21.223 (2) 20.849 (3) -374 21.036 
4. Lycurgus 20.701 (3) 20.840 (4) +139 20.770 
5. Hellas 20.174 (6) 20.178 ( 5) +4 20.176 
6. kav H0lland 20.044 ~8) 19.911 (7) -133 19.977 
7. HAARLEM 19.446 12) 19.968 ~6) +522 19.707 
8 . Sprint 20.108 ( 7) 19.171 9) -937 19.639 
9. Ti on 19.606 ( 10) 19. 5 17 (8) -89 19.516 
1 o. Startbaan 19.547 ! 11 ) 19.152 ( 10) -395 19.349 
11 • Argr.' 77 20.189 5) 18.415 ~12) -1774 19 . 302 
12. Avr 19.665 9) 18.487 11 ) -1178 19~076 

* voor de fusie was di± V&LTC 

Opm~ de stand is voor ons misschien wat geflatteerd Sprint miste de 
aanvangshoogte bij polshoog wat al 884 punten van het verlies van 937 
verklaard, en Argo werd op beide estafettes gediskwalificeerd wat prak-
tisch het hele verlies verklaard. · 

Opm 2: De t o taalstand na 2 wedstrijden is de beginstand van de derde wed
strijd (NOTEER: 8 SEPTEMBER AMSTERDAM) di e net als de ; _,' eerste 2 wedstrij
den in ~~n poule wordt v , rw erkt. Het gemiddelde van de erste twee wedstrij
den+ 3e wedstrijd b e paalt de eindstand van de kompetitie. De bovenste mag 
zich kampioen van Nederland noemen (en winnaar van de PH-beker), de onder
ste 2 degraderen naar de 1e divisie. 

Zo, nu weet iedereen hoe we ervoor staan me t de mo~elijke kons okwenties . 
Nu de wedstrijd zelf. Opvallend was het ontbreken van twee zeer oud gedien
den. Go see v.d.Velde en Eve r t van Ravensberg. 
Dit vraagt om een stukje geschiedenis. Om met de laatste te beginnen. Eve~t 
maakt zijn debuut in de kompetitieploeg in 1971 op de 1500m (ca 4.22,-) • 
We komen dan uit in de 1e klasse. In 1972 promoveren we naar de hoofdklasse. 
Zodat er in 1973 gesteepled moet worden. Evert doet dat en komt do or een 
val in de waterbak doornat over de finish (er is nog geen k ogelslingeren). 
I n de jaren '74, (1e klas), '75 en '76 (2e klas) is Evert vaste keus op 
steeple en 1500m, al naar gelang het nummer voorkomt. We stoten nu meteen 
doo~ naar de hoofdklasse, die intussen verrijkt is met kogelslingeren. 
Gosse neemt van begin af aan dat nummer op zich. We spreken nu over 1978. 
n~ begint met 23m38 en wee± dit in de l oop van de jaren te verbeteren tot 
43m54. Slechts in 1980 kan ik zo vlug een wedstrijd vinden waaro p beiden 
t eblesseerd zijn. Vanaf 19 79 t/m 1984 worden we 6 keer 2e van Nederland. 
Deiden hebben hierin steeds een groot aandeel gehad. We blijven tot op de 
dag van vandaag in de hoofdklasse, maar bereiken de eerste 6 nimmermeer. 
Laar nu de redenen van de afwezigheid. Voor het kogelslingeren heeft zich 
vanuit het Groningse een krachtpatser zich aangemeld lu~erend naar de naam 
Schelto Scheltens. Hij studeert en woont in Haarlem en verruilde zijn oude 
klub voor de onze . Dat hij een aanwinst is blijkt wel uit zijn prestatie, hij 
slingerde maar liefst 54m74 !! 
Dat Evert niet steepJ s de was het gn ·: ~lg van een ta~inekkige blessure. Maar 
h ij zal t o ch voor zijn plaatsje o p moeten passen, want zijn opv0lger staat 



te dringen. Getachew Ayele liep een b~zonder goede race. Het ontbreekt hem 
nog aan wat ervaring maar z~n t~d van 9.37.63 kan nog met tientallen sekon
den worden verbeterd. 
We zullen de nummers even langslopeng de sprint. Guus Groskamp in grootse 
vorm hield René Moesman uit de ploeg. Met resp 11.18 ! en 22.55 was h~ een 
verzamelaar van veel punten. En we z~n ook blij Chris v.d.Werff weer in de 
ploeg terug te hebben. Hij liep een zeer goede 100m in 11.53. 
De 400m: hierop verbeterde Lex Wolff zich met 0,02 sec zich t.o.v. de vorige 
wedstr~d en tevens de beste seizoen prestatie van Han Baauw met 0,01s ! 
Han zelf was geblesseerd geraakt en had er beter aan gedaan een invaller te 
laten l o pen, het werd nu 52.99. 
Jan de Ruiter wordt zo langzamerhand een gedegen steunpilaar van het bouw
werk dat kompetitieploeg heet. Ook deze keer een s~lide 1,54.12 Klasse !! 
Onze vaste topscorer Paul Jaspers stelde ook deze maal niet teleur: 895 punten 
met een t~d van 3.51.10. Wim Bergisch begint echter steeds beter aansluiting 
te vinden en zal zich zeker n0g wel verbeteren gezien zijn progressie en z~n 
tijd van 3o56.12. 
Van Ad Coolbergen op de 5000m hadden we t~d verwacht die zolangzamerhand 
eens naar ~e 15 min zou gaan, maar Ad had het niet gemakkel~k en finishte 
in 15.32.16. 
Op de 110m horden ontbrak Marc Kok wegens vakantie en Frank Versteeg (lang 
niet getraind) voelde zich niet geroepen het nummer over te nemen, zodat 
Oscar Soethout voor beide hordennummers moest starten. Beide starts en nog 
beter oo~ de finishes waren OK resp 15.88 en 58.11. 
De verdere technische nummers. 
Op het hoogspringen wordt Remco Steen een betrouwbare hoeksteen van ons 
bouwv1erk: 2m00. Op het polsstokhoog moest Pim Göbel ons Marc Kok doen verge
ten. Dit is niet helemaal gelukt, Over de smoes waarom hij 5 minuten na aan
vang zonder stokken!!! pas arriveerde is een gemakkelijk een smeuig klubblad 
te vullen. Oh ja, bijna de prestatie vergeten te vermelden: 3m60. 
Onze vaste ve~- en hinkstapspringer Rob Schlüter deed ook nu weer goed werk: 
6m54 en 13~03. Remcc Steen nam e.p. het tweede nummer verspringen mee:6m29. 
ï~ et werpen: behalve de prestatie v a n Schelto hadden we nog twee kanjers in 
de _ pl~eg. Rob Bu~tsma nam het speerwerpen van Pim over en wierp gelijk maar 
58m08. En ook Fred v.d.Wal was weer terug in de ploeg. Ik weet niet wat hij 
de laatste t~d allemaal gedaan heeft, maar het heeft hem zeer goed gedaan. 
Kogelstoten 14m16 !!! Ik moet nog een hele tijd terugbladeren om een zo'n 
g oede prestatie op kogel te kunnen terugvinden. En dan Les, als we het toch 
over oud gedienden in de ploeg hebben: kogel 12m57 èn diskus 44m34· 
Resten nog de estafettes. Geen reserve ploegen meer tegenwoordeg. We begin
nen de wedstrijd met de 4x100m. Gaat het fout, dan na afloop van de wedstrijd 
over lopen met puntenaftrek, maar dat was gelukkig niet nodig. Alles ging 
in één keer goed: Chris v.d~Werff, Oscar Soethout, Nico Treepen Lex Wolff 
liepen 43o82. Het alt~d bloedstollende slotnummer de 4 x 400m met de acteurs 
Guus Graskamp, Wim Bergisch, Jan de Ruiter en Lex Wolff, ja hij alweer 
kwamen tenslotte tot een tijd van 3.22.10 
Al me t al hebben vre ons in deze wedstr~d aardig kunnen verbeteren en zien 
we het behoud van het eredivisieschap optimistisch tegemoet !! 

EN D~NK EROM 

W 0 R D T V E R V 0 L G D 

8 S E P T E M B E R 

Prr 



A V Haarlern ziet talent in Etiop/sche asielzoeker. Gelachen• A.yele 

' k wil graag voor jul ie land gaan !open' 

( 

' 
·~ 

(,(•' .d;· r; P .. ': :.• !or:r·! :.'1 ,ri.: u~ r; ja.;H vo~H· A .V H,li!d . m. ,.In F. ! iop1~ ~on ik iîH:t t.:ij -
v~3n. f'o/~tjn ;r '.J, ·t •.:;i ~~ v ~rc·o~·tJ, rt'ii :.LH,d i'-'.;t.L.':e;. 'fdt i~:'f ~ .. ~ v.r;;c.btPn.': 

•f ();"t.:L .· ;;~· F-··i l)~:t)[t-;t:ri~ •l.' •'!.) · .. . \'ti(iUI"~~ 

;-,; d t.:'t:n t.wa; (• avondtJcl lnlrtt; staan dE· 
zwcetpareb glimmend op ziJn donkerb rui· 
;1c gei.:Hlt. Maa r v<.n venm,eidheid v.ii c! t~ 
::2-jangt:• [tiopi i:·r C~! ! aclww i\~·t~le niel · i\P. · 

k n. Sn 1ds ··er. klein ia;:r is !tij. rw.dai niJ ,.Jjn 
Jand unl\h:ch~te, liU van At l {~t!v~ .. \'(• r(·n;.~_.:n~.~ 
llaa , it·rn. De B<!vc.-wijb(· ati<.:li(•>,n :ii;~< · t" 
t~t ' l'~ !-,}pr..., r h~;J.t da! h;f in /'\Vf'tl e· ;i: •. ~n! 

op Lle midden ,ll~t':JIHk'n l-;.··.Jt '"'.'• >1:d "~. 
Zc·li t:r(hJ!l; l rk Uwpi0r 1·:,1 , r:: •; r:a;ul' r<:· fJP 
dt: I)V.,adilnl. 

\.r'lgr. .. n~ 7Îjll t t·~tn1g!!IJ(~!PJi i .t\~~r·l~: \·en t)pi· 
'>c.:he Afrik<!<lH~t· hcirdh,i'"l: . /Îj!l h• !t: .. p 
h<Jdgt t!.~ 'an d•~ t~rnpo ... ·v.i ,t..t- tingi :J'i. L·-~n 
coostar; te .,llt'Jlwid luj!('H k<m kJ r !Îl . -\.1, 
ef:r: t/·k gtt..~t l1ij ,,.r..!ti s1~n1 t:n /Îf~: ·.'H:·i ;vt'lar 
bij u:tlo.;-nnr. Op Jë.t r I i! fl''ll l lil, /.!Ch zci..er 
I•(_~~~ v I!\ei · n~n.·· \. ·.:n :; .. è ~- ~· itit:k trt"ht d~· 
i· tiup!t'r l.:ch o~en.-,t:~l•jnl ;jk uiet~ 4lt.H~ ( ) p dt: 
tr:L~ 1. :)~ L;r:~ [,i; i:.~ ~- ·~· n. I-~r._~rlit~f~P stijl tt 1-.h·;
f',·n flifl hJc,vr!, -.. ·;L ,h .. Jr~r : u /(/ unH..:~~- Jrr .• 
H enh:r.:t ! .n iïJ ' 'I 1 !d~· :1.'-t~\ .~l.; Jl~1 t ;~·!'-. 
Zl! q''. }, i~:t h!! dl~ . .. ('~ 1 I' ( \. ! f,.k tt·P~{ ·) 
,t.:;;· i•H.,,i. ï' , \rnv.,~! ...... r;i .. ·· 

1 t 11 j:J:~-" ~. :. ~:L ·dt~. ·ll , ('r.PII ·\y,~!~. ~ l ~ ;~: · 1 t•l 

f"'l' \(t~~ !,;;;gl:.: 1 .n t!~~~ i ~~~; d~. · 4_\·. ~i 
k :Jl . ,\l·:1;1l n;11d ~!ti; f!tJr; .•!t,-~L:! l:."lJ grnPn• 1f 

~\ , t'!- ~ .:1ll<. !t.·kg~c,: J, tJp~ ~. ~.itu~ L~; :: "'··~~ tP 
"" .in· ~~ b:; } i~ . r ·U lt:!d . l ;;JI ._1 b:J !'f~ ~( :~~v. q 

; . i.Ï (l';i · J~(t~SL,;>I r1l li (.\(• l;JJddt ·;:.!!. !ai: .i·_ :!. 
;.:u;..:· Ki~·; ... . ~.Jijd!':l dr. ~ fT1~1~UldL.l t.'t- u·~~ iJ~(~r 
\ , ··, r~-~.~!;,:rl •'.'\' \\'i:h· . .tÏl, t ;,l l., l \ r tif;p.c .. t l7! 

1.J~-H i.4..i!_~ilJ ... /~it· n1J(ÜH~n:.r 1 ~:l'•. 1.r1 'L i~J· iu -
::dtf d•JO tDf c Li .:. 1\aL I j :nJ11..''\ ~-.i_Jil' 
l-.=; ~r~.)c-c t.·f·!:St ~·t ,! 1:~ ~ <,Jh ... Jl:t ~(i uni\':;"kr· 
h·.L l u. kan lr.; d~r.·r ;'f\f: ~'~:~:r :~.:_; .. , , _ 
J,.\ ~l d,j!-n~ r, n .:,~ rk: !t~! ··~\:· h:: . ~- i in ... ~{ l:.. 1 ): ~ 
!i.-n,a· ",._ ~• ':J \tu ·, ,\\·Cl•:: ;~.. I)Pf l: 1 t ) '·-:1 dt.· 
nac.d!ll;! :. : .. L. \.u ah~ \UIJrf.•, c·: .. ~,t:t. lr··.·~:;rjl. 

\.'t.J.Igl lt:! .1ritf:\ ~-:~·:n• ! t:n ,,-- • f.!î:~ L:J :: i · \·r~.i d';_._ 

aïHt\'.' t)/.ü:g \. l'l ':.-~.i t th.: 1 d~~ , ... rp, \ft _ , ·';~'
Î 1 ll~t " · t~~ ~.h' ~=t~}e!.t.v ,)kc'" 'liD ..;(h :·'c i""tiit· 

ru~ 'il t H doori Jr~·k~·n t•:l k ~ :i f 1_i ..:.ï ;n ilt' 

-~~ .. :liJ.J .. ·id rul'\.'~ !nb~lil 1 - • • •• .. ct 
"-. , : ltf'H l~t .. ·( l\.V .• :v..• ! " ;' ~> : ) :0 ' !! ;: \.ilo ~; 

i'!J.& .. ~g\ : 1 \ VI.)\ I! ll ( H .täCl ' \..._ ; ,\.·,;11 '· U I :! -' (d 

kt· r v.ril tl!j b~~\·P' Pit-:l p~nt :. ·n J ~q 1'! 1"rt. ··;~ d:~ . 
. .".d n l n ·.~lliflg :'.H! Jpf·t?\,·tgt ' ;1 b!~ de tu:~!u: .. \ 
'iJke bt· ·; !ng or i · ~j [ti .J !Ü\. t {·;·:1 j-: i::~;. 
'J·~~\ · ,n, ',..rl;~;iJ.,\'t "'"l-~'lt~:'ftf)P l. .. f. ··,·,:t',l' .J.,,.',,'t.,,··1·,,', • 
r.. ,. d .... ~ -· J· • -~~:-.. : ..:.~ ::.. ·' .• 
su~g"~)' :>rJ:l~n~rn 1~: ;\. Llt·ri:t~J<i '( J·: •. ~- ~n' ·!
fig;;-rHe ,.i .. J;):~.-r ~- -~·(•L r;.) ··ti.:! d;~, :, l _: :\1,.'• ' ~; 

v0n ;·.iin voJl!jkt~ h::t..fd d-r. ;t'...- :i J~;-Lj:~~·: 

n1iHlH~n hi;. ";;... ·· ;! ·· ,.:.. -..,.:-}(~.: r1 ,. ~ni;1: 
nir~t··.ft. en ;'1' op .· !~lil qj }" r\ ;~' 1;;·;-,fl!l. 

,, .. i . '! : \:~~ .. 11 f·:·: t: •.· :l : tr_· ~ ..... : •. -.1t r 
uit.si:.~k , 1d t 1! J:· ~~· t ·~: t • ••• ;1 i ' 
pnnr: ~;; , _: .~~ ;"' j ~~ ,.·JI:r _;u.~i ',!! 1 ~: ;:. ~ 1 .~ ._i . 
!t·p~·!:. 1 ' jJ.·· .'·~·:ci. r:~id·i~? t d ~1 c'···l~ .\l.'t 

\fl fl{·~; j,!,' I 'I i;r; \.'l~: h:,_.r~·i') ;~ ' 1 '~:t' ' , r.; 
;,A._fi~ .~ !~J•. }l J ;.r•:·; l . ~i ': , 1 l.r~ 

d·:r··.~;t~' 1 :; .; i"~f ~~~~ .. L·~·t .er~. ,,\' t ·: 

\ ~ ~J~ n. ij >.\it. :'lJi···. 7:u:·! ilt 1 Hl:. r .. , 1(1: 

lf .IOel I. I"' 'ft·.! t'•·'!i ft .. 'ip ~ •·· t 1 1 

t_!'ln ;iu;~ ht ·.l: H r·t .. t _;~;;~;-i'):; i. ·.;,,,,_. 
--~\..ieL.:.•.: <i' t . .JJ, :; ., •. '" c,. 
\..·l~f·~~· /t ~-J :ii:~:--. ;, .. '1! !'':i~-: ,; ! .... 

' .. • ;ld ~ !Î (T'I. opi_ ' IC, . d '~ ~ .• 1 .·.,.··,.·. , : ~, '. ! :- ; 

,I IJ 't 

;~\ •i \ .~ r~\ if:i!' ::~lf. ~ ~ · 't. 
I ! ' ~ • ( :' ' I 'il L .. '!! . ~ ·; '•. \ \ q. :~: 

\ •kid ,_:.. I !t il .. dt 
c dan€. ~-c ·-.::,i"h~. 
).,, ,• -,t_;,' . ,) ~I\ • I' 1 ( 

'. I ~ :· • t'" • •·. I d . ·, 

ie' ._, , . i i r '· .' --... j), J 

J . .JZ'; 1, ';~ ~ r'. J :..l 1 1 ~ 

•.• 't' 

. .. 
'. 

. . 

I, 'i 

, _. 

i.t ; J 

, . 
~ • t . 1 

s :, r ,_ ' : • ·- ", : :--.. ~ •· : ... ·1.} ~:. ! ; . . \ ~·· . 
f•.!\' Ï '· I ·.~:~-: ! :~ ' t' 1 '.l I ~ ' I , · 

! : l • : ' ',; , J Î:l ;.;~ t ·:' ' ~ • !_' !, ! ; : 1 t ' ~ .: ' o ' ; I ! ~ t -.. , : 

' '!; 

l·'.' .. '; "] ·' 
I ' • ; ,t_t I ._ , Dr ''( 1· . 

('-f"'! : "'- ~ . I ' ' • , < 

(; \ ~ I ;._; 

f ~ \ o ( J ~ \ .l : I i ,1!1 

'~ 'I I ~ ! ) 

'· ' 

I ! 

.• J 

\' 

! ' •• ' • J.•;. I 

. ·. , .. 
.. h (:1 !l f· 

I 



L 0 D I I s HOTLINE 

- Tussen S.V. V. en .B'ei.Jenoord is het niks geworden, dus werd het S.V. V. /Dordrecht '90. 
Als het nou eens niets wordt tussen A.V. Haarlem en K.A.V. Holland, wordt het dan 
A.V . Haarlem;suomi ? 
De komende t~d opletten met wie Joop naar het bondsbureau r~t. 

- !"logge. 
l:(et is alweer een tJvdJe geleden, maar verdient zeer de aandacht ~ 14 april -
S!'anderswoudloop - 1 0 km. vrouwen 1 e Car lien liarms 3 3. 48 - 2e l"larianne v.d. Linde 
in 3 3 • 5 8 ! !! (mannen- 33e l;aul v.Diepen 33.10) 
Vo~:,elenzang - 2 Jt:ni - 21 km. 
hJv komt steeds dichterbi.J. In Bevenvijk liep hlJ nog undercover om zjjn collega's in 
de ~:,aten te houden (kruispunten goed afgezet, vet.3 goed geholpen blJ het overste
ken etc., enz.). ~u weer wat dichterbi.J èn op net schavot. V~fhuizen liep toch goed; 
wat te denken van die dommelse lJick. J3.ij l-'ieter speelde z'n baanverleden op. Rond
Jes lopen kan ie als de beste, maar rechtdoor wordt wat problematischer. 

1e Kees v. Dorume le 1.0~.36 40e ~are v. Leuven 1.26.45 
3e Kees Hord.ijk 1.14.46 50e flans P eters 1.27.59 
6e Dick de Waal 1v1. 1.15.07 59e Lex v.d. l:'r.l 1.28.42 
7e l•!artin v.d. Weiden 1.15.48 ?Oe hans Adelaar 1.29.39 
~e ~ees Rerruans 1.16.28 142e Ton v.d. Linden 1.41.52 

17e Eert bols 1.22.36 167e René v.d. ~waag 1.55.29 
Haarlem - 9 Juni - 15 km. 
1•1et John, r:nze eigen A.V. Haarlem-brandweerman, in de hoofdrol. .filJ werd kampioen 
b~ de veteranen 2. 
Over h::utin v.d. Weiden heb ik het nog niet veel gehad. I11aar het moet er uit. Het 
is ••.•. , Ja •.•. eh •.•.• , nou h.ij loopt namelijk alt.ijd zo constant èn constant 
goed. De dag na de marathon, de dag voor de marathon, de dag van de marath~n, al
ti.Jd. ha:r:tini één keertJe. E;en halve marathon in bijvoorbeeld 1.44; van teleurstel
ling s~t Je je loopschoenen naar de pr~zentafel. Nooit, nooit meer zul je één 
stap .hardlopen. De volgende dag mag je weer gewoon 1.15 lopen. l!ién keertje maar, 
alstJeblieft. 

(1e) Wim Westerholt 49.25 ! 
Martin v.d.Weiden 52.57 
Dick de Waal h. 53.33 
l:'aul v.d.l:'ol 54.17 
Kees fiermans 55.31 

bergen - 15 JUni - 2 ·1 lan. 

Ronald v.Bochove 
Nare v.Leuven 
Jaap Swart 
J ohn Jong boom 

56.50 
58.48 
59-15 
60.38 

De r~ermiscours onder de hal-;-e marathons. E,n zwelll.IIlen en bier na afloop. l!in ver
Jaard~en; maar daar kwam niet iedereen 

Ruud }? orck 1.20.05 
Dick Aarts ·1. 27.48 
Arie de Goede 1.29.40 

Alleldoorn - 15 JUni ·- 10 E.l'l. 

meer aan toe. 
Albert l!'erwerda 
1\.nakkie }Jol 
René v.d.z:,waa.g 

1.31.25 
1. 31.45 
1.47-17 

O:Ildat \vim er niet was ir. de duinen, ging ie maar wat voor zichzelf lopen. 
:&,erste dus. 

Kees v. Dommele 52. 11 
Leiden 16 juni - halve + hele marathon 

" Eclatant succes AV Haarlem 11 

KlJk, dàt had i~ het Haarlems Dagblad moeten staan. 1v1et een foto van het succes
volle ::;r5.o, op de schouders genomen door de uitzinnige supportersscr~re, gade ge
slagen door het eveneens succesvolle halve marathon-tri.~. Iviet als inzet een 
breed lachende voorzitter van onze vereniging. Niets van dat alles. Om het een 
klein beetje te compenseren heb ik bovengenoemde foto "bij dit stencil ingeleverd. 

F 0 T 0 

De nele : 

De halve 

(3e) Wim Westerholt 2.27.03 
Kees Hermans 2.40.20 
1v1arc v. Leuven 2. 5~. 16 

hartin v.d.Weiden 
hans };'eters 
Lex v.d. Pol 

1.15.23 
1.2?.02 
1.28.13 

-Naast een snelle brandweerman heeft Duin 
en Kruidberg ook een snelle rotaryman. 
Albert ] 'erwerda - 10 km. ( 4e) in 38.4 7. 

Tot Zzzon. _,,-



BlESSUREBUu.ETIN ATLE11EK 

ENKELKLACiffEN 

Bij atletiek kan een verzwikking van de enkel opU"eden met een (gedeeltelijke) 

scheuring van de enkelbanden. Bijna aJtijd betreft het hier beschadiging van de 

buitenste enkelbanden. Vaak treedt een zwelling op en is na verioop van tijd een 

bloeduitstorting te zien. Bij een enkelverzwikking is bewegen en belasten van het 

e-nkelgewricht pijnlijk of zelf onmogelijk. 

OORZAKEN VAN DEZE ENKELBLEsSURE 

Een enkelverzwikking kan optreden door: 

"Verstappen" b.v. op een zachte ondergrond (bos!) of op het 

'binnenrandje" van de baan. 

Een verkeerde afzet of landing bij b.v. vcrspringen of hordenlopen. 

Als iemand al eerder enkelklachten beeft gehad, is hij/zij vaak extra kwetsbaa..r 

voor her opnieuw oplopen van een enkelbiessure. 

HOE VOORKOM IK DJ}ZE ENKELBLESSUllE? 

1. Kijk, ti_jdens lopen op een zachte ondergrond, waar je jè vce":ten neerzet. 

2. Zorg voor een goede wnditie en een goede techniek hij de afzet en landing. 

3. Draag stevige, goed passende sportschoenen. 

4. Bij zwakke enkeis of eerder doorgemaakte enkelblessures verdient het aanbe

veling om voor de spieren, die roudom bet eukelgewdcht a3Ilhechten., extra 

spierversterkende oefeningen uit te voeren. 

Voer daarnaast aanvullende "evenwichtsoefeningen" uit. 

5. Tijdens trainingen en wedstrijden kan een preventieve ondersteuning van de 

enkel nuttig zijn in de vorm van een zwachtel. tape of een enkelbracc. Een 

dr.skund.ige (b.v. een fysiotherapeut of ee.n spo.rtsrts, werkzaam op een 

Sportmedisch Adviescentrum) kan je advies geven over de aankoop van zo'n 

enkelbrace of over de aanleg van een v.Yachtel of tape, zodat je het na een 

aantal keren zelf kunt doen. 

WAT KÀi.~ JK DOEN ALS DEZE ENKELBLESSURE (TOCH) IS ONTS1~<\AN? 

L Bdast de enkel uiet door erop te lopen en houd bet been zoveel mogelijk 

omboog, zodat de bloeduitstorting zo gering mogelijk blijft 
2. Koel direct door de enkel onder koud stromend water (met schoen en sok nog 

aan} te houden of door er een coldpac.k of een zak met ijsklontjes tegen aan 

te houden. Het koelen moet zeker 20 minuten worden aangehouden. 

- l2 -
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Bij gebruik vau een coldpack of ijszaf'moet er iets (b.v. eco sok of een 

, theedoek) lussen de huid en bet ijs gelegd worden ter voorkoming van 

mogelijke huidbeschadiging. 

3. Laat zo snel mogelij~ een drukverband aanleggen door een deskundige (arts, 

fysiotherapeut of sportmasseur). Hierbij moeren geen vette watten worden 

gebruikt. Onder vette watten wordt het namelijk warm, waardoor het effect 

van koeling verloren gaat. 

4. Herhaal het koelen met een coldpack of ijszak w vaak. mogelijk. Het beste 

kun je hierbij periodes van .:'.0 minuten afwisselen met periodes van 20 minuten 

zonder koeling. Koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positief effect 

hebben op het tegengaan van de bloeduitstorting en zwelling, maar bedenk 

wel: hoe eerder boe beter! 

5. Raadpleeg na deze eerste hulpmaatregelen je huisarts. Deze kan je zonodig 

adviseren een röntgenfoto vw bet gewricht te laten maken in bet zieke.nhuis 

om beschadigingen van bot e rl/of enkelbanden uit te sluiten. 

6. Probeer in de eerr.te 2 lot 3 dagc.n na het oplopen vau de blessure zo min 

mogelijk op de enkel te Jopen. Gebruik eventueel in overleg met je buisarts 

krukken. 

7. Laat de enkel niet masseren en gebruik geen warmte (of warmte-inbrengende 

zalven) . Hierdoor bestaat namdijk de kans dar de bloeduitstorting ten gevolge 

van de enkel- verzwikking toeneemt. Blijf de enkel meerdere keren op een dag 

koelen zolang de enkel gezwollen is. Eventueel kun je na it.vee of drie d~n 

wissdbadcn toepassen. 

R. Oefen zoved mogelijk. Vana.f het begin is het, afhankelijk van de pijnklachten, 

roegelijk om de voet onbelast op en neer te bewegen. 

In een iater stadium moet de spierkracht van de spieren die aanhechten 

rm1dom het enkelgev.'ricbt a?.nvuilend worden getraind. Daarnaast moet je bet 

"evenwicht" (coördinatie) optrainen door éénbenige standoefeningen of door 

het uitvoeren van oefeningen op een oefentot Deze éénbenige standoefeningen 

kun je moeilijker maken door het andcn~ been been en weer te zwaaien of 

door op een zachte mat of oefentol te gaan slaan. 

9. Zeker io àe herstelfase is he~ aan te bevelen een :z:;,achte~ tape of enkelbrace 

te gebruiken. Als de enkel echter "zwak" blijft aanvoeien, of als je er nog door

heen gaat, is het verstandig om de enkel te blijven ondersteunen. 

lO.Overieg met je trainer over een zorgvuldige tniningsopbouw met inachtneming 

van bovenstaand~ tips voordat _ie weer volleilig aan .vedstiijden deelneemt. 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unfe 

Bondsbureau, Richterslaan 2. 3431 AK Nieuwegein 

Pos1.bu~ 567, 343{} AN Nieuwegein, tel. 03~-DZ- 32420 

Bij het ~met'!SteUen wm de •eicst V.'Cld gebruik gernaekt vaH de tcl:st van de Blessurebulletins van de 

Ge!óersc Sport Peder.me. 

De inustr.:~ti~ werden Ier bc.;;cît'lling gesteld door i;et G.S.P. en net N.!.S.G.Z. 

Bij het N.I.S.G.Z. is nadere informatie u: \"Crltrijgcn 0\..:r de Sportmediidle Advies=~tm (S.M.A.'s) 

op tel. 083f8-21984. 
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D E V A K A T U R E B A N K 

Wij zoeken op zeer korte termijn: 

EEN VOORZITTER VOOR DE JEUGDCOMMISSIE M/V 

op vrijwillige basis 

jev~.OM.~ '-'~~ 

\3.~·~50~ 

zs~. ~Sc:~!>~ 

:J~. ff\w-c co JcvN.:\eM 

Wij hebben behoeft aan een enthousiast persoon die 
in het bezit is van en.i.g or ganjsatorinch talent 

Tevens hebben wij p l aats voor enke lt: leàen 
in diezelfde jeugdcommissie. 

Leuk g r ap je hè, mao.r even in ernst. Beste men~en ah~ u zo nu en dan enkele 
uurtjes vrij heeft meldt u dan aan nls l i d van de jeugdcomrnü~s:i e . 

WIJ HEBBEN U DRINGEND NODIG. 

INSCHR!JVING JEUGDWEDSTRIJDEN 

Vanaf begin april verzorg ik samen rnet Emmy de inschrijvingen voor wedstrijden 
voor pupillen en C/D junioren. 
Het verloopt tot nu toe erg leuk . we·hebbcn regelmatig leuke aantallen atleten 
die mee doen a an de verschillende wedstrijden. 
Nog even wil ik vooral ouders van pupillen er ob wijzen dat als u een saldo 
gestort heeft voor uw kind, dat niet betekend dat hij of zU autom3tiscn Js inge
schreven V \)Or de versehiJ lende wedstrijden. U moet ?.elf steeds per wedstrijd 
uw kind aanmelden. Het ve~schuldigde bedrag wordt dan van het S3ldo afgetrokken . 
Dus wel steeds even aanmelden! 

Vriendelijke groet, J oke Verton . 

- 1.4 -



SPIKEY 
::.:::-=.=-=:::.~ .l:ln:C:::-J:':Q:., 

WE US T ,TUL LIE 

V A K A N T I E !fl 

W A T S P I K E Y J U 1 1 I E T E 
----~------~~~~--~--~.~~~--~ 

V E R T E L L E N 

REEF1.' 

Spikey is hard aan vakantie toea Wat h eeft hij een atletiekreizen 
gemaakt met jullie~ Niet al l een thuis op de eigen baan, ·maar ook 
naar AmHtelveen, Santpoort, Beverwijk~ Castricum. En misschien 
binnenkort zelfs mee naar de finale competitie ( meisjes D ? ) 
in Hoorn ? Wel had Spikey graag naar Aalten gegaan in oktober 
ma.a.r dat gaat helaas niet door . Heeft n.iet aan Spikey gelegen ! 
Wat wel door gaat zijn de vele wedstri jden in jullie (bijgewerkte) 
wedstrijdoverzichten. Schrijf vooral op tijd in, dan weet je zeker 
dat je meedoet en • •o •e•5 Spikey kan weer me e op reis met jullie. 

Wat een wedstri jden, wat een verslagen. Haar nog leuker vind Spik.ey 
jullie clubblad worden als JULLIE ZELF eens (weer) schrijven of 
e_en tekening make11. Vraag je thuis eens om een avond niet te hoeYen 
a fwassen, heb je mooi even de ti j d om een verhaaltje te schrijven 
of een tek~ning te roakeno Waar b lijven jullie ??? Stel Spikey niet 
teleur anders zal hij " maatregelen 11 treffen ••••• o 

Spikey heeft .goede ogen; leest hij in het vorige clubblad een 
" interview u .. zonder naam. Moet volgens Spikey zijn Onno, een 
van de jeugdtrainers tot de grote vakantie . En zou een 2e jaars 
Il-jlmior de 1000m gelopen hebben 1n 2c10 o0 ?? Dat moet natuurlijk 
3 o10.0 zijna Maar verder: alle uitGlagen foutloos ! 

Spikey ziet bi.j hoogspringen vaak pijnlijke gezichten van jullie. 
Net de ·a:r:men/ellebogen bij de landing over de vaak ruwe mat. Dat 
geeft nog wel eens schaafnlekkeno Ideetje van Spikey: er zijn 
l'and.ja s te koop, welke je om dat deel van je arm doet en., •••• geen 
nar e schaafplekken meer. Doen ! 

Vanw ege de vakantie op ti ;jd. inschriJven voor de wedRtrijden na 
de zomervakantie. Zie weds tri jdschema ! 

Oh ja, niet vergeten: de training in ,de zomervakantie gaat gewoon 
door, je weet wel op MAA1~AGAVOND en DONDERDAG

AVOND om 18o15 uu.r. Wel zullen sommige groepen samengevoegd worden 
in verband met vakantie van velen van jullie zelf en van trainerso 
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UITWISSELINGSWEEKlUNDEN AV HAARLEM/HAARLEM - AVA '70/AALTEN 

GAAN NIET DOOR ! ! ! ! ! ! ! 

WAAJWM HET UI'rWISSELINGS\>.'EEKEINDE 7 , 8 EN 9 JUNI MET AVA '70 UIT 
AALTEN UIET . IS DOORGEGAAN ! HEEL J AHMER, MAAR WAAJt. o. o o •• eo o o co o 

Omdat slechts 11 aanmeld ingen zijn ontvangen van de bijna 
40 ( ! ) C/D junioren van AV Haarlem is besloten zowel het 
weekeinde in Haarlem op 7, 8 en 9 juni a.s. alsmed e het uit
wisselingsweekeinde in .Aalten (Geld erland) half oktober a.s. 
NIET door te laten gaan ! . 
~t de organisatie in Haar lem a l geh e el r ond was ( baanhuur·i 
j rr~ycorp s en opzet activiteiten dit weekeinde ) zijn we zeer 
t e leurgesteld te moeten consta.teren 9 dat een door ons van te 
v oren ingeschat aantal AV Haarlem aanmeldingen van zeker 25 
lang niet -werd geh aald. Bij eerdere AV Haarlem activiteiten 
zoals de estafetteloop Ha arlam-Beekbergen ( 1989) en het 
meerkamp kampeerweekeinde in Heerhu g owaard ( 1990 ) ontvingen 

.- wij binnen enkele dagen zo'n 25 aa.nmeldingeno Echter daar werd 
de overnachting door AV Haarlem gereg eld en voor het uitwis
selingsweekeinde 7, 8 en 9 juni moest -als enig e bijdrage 
dit gehele weekr.dnde - een beroep worden gedaan op de ouders 
van de deelnemende jeugdledeno 
Persoonlijke -al dan niet telefonische navraag bij de bijna 
29 niet inz enders van de antwoordstrook l eerde, dat veelal 
de bereidheid ontbrak voor twee nachtjes een jeugdlid on
derdak te geven in het kader yan de uitwisseling. En dan te 
weten, dat AVA' 70 uit Aalten met z'n 21 C/D jeug,lleden ALLE 
bijna 40 C/D jeugdleden van AV Haarlem een weekeinde lang in 
oktober acs • . had willen ontvangen voooo•o•o 

J AHMER t JAMMER I J Al>'tMER ! ! ! ! ! 
EEN GEMISTE KANS Tw'EEM.AAL PER JAAR ,EEN FANTASTISCH WEEKEINDE 
TE ORGANISEREN VOOR ONZE AV llAJL~LEM C/D JEUGDLEDEN !! 
De 11 AV Haarlem C/D junioren én hun ouders willen we bedanken 
voor hun spontane aanmelding. Voor dit club-weekeinde- een te klein 
aantal maar op zich zijn we blij, dat er met ons clubleden zijn 
die zo'n ge'Woon fantas tisch plan we l positief benaderen. 

----· --
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DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN -D 
HEMELVAARTSDAG 9 MEI IN j\1>1STELVEEN 

In het vorige " Wisseltj e " hebben jullie al een stukje verslag 
gelezen van deze districtswedstrijd. Daarom nu alleen nog de be
loofde uitslagen van de AV Haarlem deelnemerso . 
REMCOVERTON D1) : 80m-11o8sec, ver 4o08m(31/50) 
REMCO VAN BELLE D1) 80m-11o9~ec , speer: ·27.00m (8/25) 
PETER MARKWAT D2) 1000m-3o10.4 (9/35), kogel: 6o18m 
WENDY TWISK D2) s finale 1000!)o40o2 (6e), kogel: 6.12m,sp: 15.88m 
JESSICA RAMAKERS D2) ver- 3o78m (27/38), speer: 13o44m 
MEIKE BAX D1) : 60m-10o1, fin 1000m-3o50o3 (8e), ver,3.18(35/38) 
MARJANNE V SAMBEEK(D1) s 60m-8o4/~~7/~9 6/fiQ.(3e), ver 4o52 (CR) (5/38) 

noeg t 1o~~m 15 25J 
JOANNA ANDREWS (D1) 60mhrd-11.8 1 ifal~ 11.6 (6e) hoog 1o35m(8/25) 

ver: 4.11m \14 38) 
Estafette meisjes junioren-D ( Jessioa, Wendy, Joanna en Marjanne ) 
4 x 60m in 34.8 sec en een zesde totaalplaats. De ~innende tijd was 
van de ploegen Hollandia/Hoorn en DEM/Beverwijk in 33.1 sec. Met het 
pas verbeterde clubrecord 34.5 komen we eraan ! 

Oe plaatjes van links naar rechts stellen woordjes voor 
van vijf letters. Als je de woorden goed invult, lees je in de 
eerste vakjes, van boven naar beneden, de naam van een 
vogeHamilie. 

2 

3 

4 
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PUPILLENWEDSTRIJD IN ./I..MSTEL VEEN BIJ AV STARTBAAN 
ZATERDAG 18 MEI 

Een klein groepje, maar ze hadden er zin in. Wie ? Vincent,Rene, 
Mark, Arthur, Rinaldo, Rebecca en Marieke. Een " verre " uitwed-
str ijd in Amstelveen. Als je het . weet is deze atletiekbaan niet zo 
moeilijk te vinden, maar als je er voor de eerste keer komt en er zijn 
die dag toevallig enige wegomleidingan, dan •• o ••••• ben je een hele 
tijd onderweg. Vraag maar aan Rene ( of zijn vader ). Maar iedereen 
toch prima op tijd. Het was heerlijk mooi weer en dus tijd voor de 
vele vaders en moeders om de ligstoeltjes neer te zetten langs de baan. 
Door de grote groepen deelnemers ( heel Amsterdam schrijft in op deze 
mooie 8 (l) banen brede atletiekbaan, omdat er nog enige sintel(stof) 
banen zijn daar ) werd het wel een beetje laat. Ook door de zeer uit
gebreide huldiging prijswinnaars tot slot. Maar.o •• Qzo'n slot is toch 
ook "1el erg leuk met alle deelnemers er om heen en ouders. 
We ver lieten met Rebecca en Rinaldo en "coach " Jessica als laatsten 
om •o•••half zeven de baan. Maar wel tevreden, een fijne sportieve dag 
en mooi weer. 
En dan nu de uitslagen: 60m sprint ~ kogel 

VINCENT V/D J~NS (A1): 
RENE SOO}lliR (A1): 
11A.RK SNEL ~A2) t 
ARTHUR VAN VONDEL A2): 
RINALDO GARRONE A2): 

REBECCA RAM.AKERS ( A2) : 
MARIEKE VAN ESSEN (A2): 

10.1 !23/45l ~.85 15/45) 
9o9 ~6/45 3.48 24/45l 

10.1 32/41 3.37 31/41 
9.9 30/41) 3o47 28/41 

geblesseerd 3.60 25/41 

10.2 (29/40) 3o46 (25/40) 
9e8 (7/16) 3o65 (2/16) 

4.43m 138/451 5.42m 24/45 
6o65m 23/42 
7o40m 14/42 
6o78m 21/42 
4o74m (36/40) 
5o75m (3/16) 

Per onderdeel werd door de organisatie op de uitslagenlijst aangegeven 
op welke plaats je bent gekomen van het totaal aantal deelnemers in 
jouw groep. Tussen haakjes ( •• / •• )hebben we dit aangegeven voor jou ! 
Weer eens wat anders voor de verandering. 
Ook werd el.· nog een 1000meter gelopen door: Vincent v/d Lans in 3.29o9 
( 4/40), Mark Snel in 4.29o5 , Marieke van Essen in 4o00.7, 

vogeltjes van denneappels 

Daarvoor heb je nodig: 
denneappels; hulsjes van beukenootjes; 
vetpon en veertjes. 

Maak het hulsje van een beukenootje 
met velpon vast aan het puntje 
van een denneappel. 
Aan de twee zijkanten 
en aan de achterkant 
plak je twee of drie veertjes. 
Om de buik van het vogeltje 
kun je een touwtje binden 
om het vogeltje 
zo aan een stokje te kunnen hangen. 
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EEE~~~~~~~!~!~==~~~c~Ym~gg~~i~~~~E~2~! 
WOENSDAGMIDDAG 22 MEI 
•R=~~~=~-~~=g•===~=u~ 

Een wedstrijd voor de pupillen op WOENSDAGMIDDAG ! 
H•t was even wennen in plaats van altijd op een zaterdag maar 
iedereen is het prima bevallen ! 
We waren er mat Marieke, Rebecca, Alain, Martijn, Ralf, 
Arthur, Mark on Sanna. 
Het was een mooie middag, om twee uur beginnen en een paar uurtjes 
later klaar. Een snel programma. Misschien een idee om vaker op 
een woensdagmiddag pupillem>~edatrijden te orga.rdseren ? 
En dan nu de resultaten van jullie . 

Marieke van Essen 
Sanna Piscaer 
Rebecca Ramakers 
Alain Bindels 
Martijn Dekker 
Ralf Teunisse 
Arthur van Vondel 
Mark Snel 

(A1) 

>!~~ 
( c) 
(A1~ 
(A1) 
(A2) 
(A2) 

60m- 9~5sec ver-3.57m bal-1485m 
60m- 9.7sec ver-3.62m bal-1606m 
60m-10 . 2sec ver-3e25m bal-2366m 
40m- 8o2sec ver-2.57m bal-1498m 
60m-12.1sec ver-2.74m bal-2106m 
60m-10.1sec ver-3.51m bal-3318m 
60m- 9.7sec ver-3.59m bal-3308m 
60m-10.1seo ver-3.14m bal-2582m 

Er werden ook nog 1000m gelopen door: 

3/14) 
4/14) 

16/22) 
15/2~) 
'Z3/Z7) 
6/27l 7/21 
18/21 

Ma.rtijn Dekker (4o47.0), Arthur van Vondel (5o00.8), Mark Snel 
(4o07o8) Alain Bindels (4o30.0), l-1arieke van Essen(3o4B.7) en 
Sanna Piscaer (4o08o1)o 

GoSATLE1)EKlt 
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HAARLEH 25 MEI HERKANSING PUPILLENCOMPETITIE 

Ja ~oor, herkansing, zo~~ig en ••••• zeer geslaagd, na de verregende 
competitiedag van 4 mei. 
Afwezig waren nu Rinaldo door blessure ( beterschap Rinaldo t ) en 
Martijn Delarnarre. Maar e~ waren ook 4 nisuwe inschrijvingen erbij 
gekomen 9 dus Joke had weer een mooie ploeg voor deze wedstrijd genoteerd. 
De estafette werd niet gelopen omdat deze 4 mei al geheel was verwerkto 
:Dus begon i.edereen nu toch wel héét";l ontspannen. 
Zo ontspannen, dat volgens mij onze " clubfotograaf " Bert prachtige 
plaatjes heeft geschoten. Dus wie weet wat er uit zijn doka (donkere 
kamer) tevoorschijn komt. Als ze net zo mooi worden als de foto's 
welke in de kantine hangen ••••• 
Niet één onderdeel heeft iemand gemist en via de begeleiding van 
Misja en Emmy, de beide trainers, liep alles op rolletjes. 
Voor Hathijs was dit de eerste wedstrijd, dus best wel spannend 
en onwennig, maar prima gedaan ! Trouwens iedereen heeft het goed 
gedaan, al zijn er wat punten waar zeker aan gewerkt moet worden. 
Naar een ding is zeker: de mascotte " Spikey " heeft jullie goed 
geholpen. Het is maar goed dat " Spikey " stevig in elkaar zit 
want er werd deze dag om hem ( of haar ??? ) gevochten bij ieders 
onderdeel aanwezig te zijn ! ! 
En dan nu de uitslagen van allemaal. 

ALAIN :anmELS -C: bal- 1.4-.84Jn,40m-8.,1sec,ver-2.6)m, 1000m-4.17o4 (3) 
CHRISTA VERTON -A1: kogel-4 .. 41m,60m-10a9,hoog-0.90 (14/19) 
JENNIFER BAS -A1: kogel-4.66m,60m-10.5,hoog-0.95 (12/19) 
MARIEKE V ESSEN -A1: kogel-6.05m,60m-9.8,hoog 1o10m 1 2/19) 
SAIDiA PISCAER-A1: kogel-4.83m,60m-9o5,hoog 1o00m 5/19) 
ANNA WITTEMANA1: kogel-4.30m,60m-10o7,hoog 0.85 15/19) 
MATHIJS TEENGS B: bal- · 15 .o 3fu!l ,40m-7 o 1, ver-3 .06m ( 7 /14) 
ANGELO FLU -A1 : kogel-5g06m,60m-9.6, ver-3o40m (15/33) 
VINCENT V/DLANS-A 1: kogel-4.76m,60m-9.9, ver-3.65m (19/35) 
RENE SOOMER -A1: kogel-5.37m,60m-9.8, ver-).61m (13/35) 
RALPH THEUNI~M : kogel-6.00m,60m-1Q.2,ver-3.51m (18/35) 
NIELS LUiffZ -A1: kogel-4.35m,60m-10.5,ver-3 o20m (29/35) 

(plaats 

en 

aantal 

deelnemers) 

OLIVIDl SLUITMANA1: kogel-4.63m,60m-10.0,ver-3o44m (21/35) 
GERT JA'N WIERSEMAA1: kogel-4.24m,60m-10.2,ver-3.34m (26/35) 
}aRK SNEL -A2: kogel-6.13m,60m-10.1,ver-3.48m (23/27) 
ARTHUR V VONDEL -A2: kogel-7.28m,60m-10.3,ver-3.34m (22/27) 
DIRK GOTINK -A1: ko~el-7e47m,60m-10o3,ver-3.36m (11/35) 
ESTAFETTE (GELOPEN 4 HEI): Jongens pupillen A-Haarlem 1: 38.1 sec (A1l 

4x60m " A-Haarlem 2: 40.9 sec (A2 
(4x60m)Meisjes pupillen A-Haarlem 40.5 sec (A1 

SPEER ! 2 IVff:TF.R LIING 

ff.)l.l TCf.l Sl!Nt;F!f 

.' I 1'-Tf.TEJi' TCll>'f 
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TW'EEDE COMPETITIEWEDSTRIJ:O JUNIOREU~· /D "-·-. 1 .·'/ _.I 
ZATERDAG 1 JUNI IN BEVERWIJK .· 

)' 
De competitie bij de junioren C/D bestaat uit rie wedstrijden. 
Na de derde wedstrijd wo·rden per ploeg de beste twee uitslagen 
in pQ~ten bij elkaar opgeteld. Een van àe drie wedstri jden, die 
met het l aagste aantal punten dus, telt dan niet mee. Dat kan 
heel gunstig zijn omdat die ploeg bijvoorbeeld die dag niet zo 
goed in vorm was of ' zelfs niet geheel compleet. En zoals je weet 
kost elk onbezet onderdeel veel ptmten. 
In het district West 1 van de KNAU, waarin vij uitkomen wordt op 
vijf verschillende plaatsen door vele ploegen aan de C/D junioren 
competitie meegedaan. Op zaterdag 1 juni bijvoorbeela werd er niet 
alleen gestreden in Beverwijk, maar hadden jullie ook nog " enige " 
onzichtbare tegenstanders in Amsterdam, Amersfoort, Hoorn en 
Utrecht. Na drie competitiewedstrijden wordt de totaalstand opgemaakt 
en gaan de zes (6) ploegen met het hoogst behaald aantal punten uit 
twee wedstrijden naar de districtsfinale, welke dit jaar wordt ge
houden in Hoorn op zateraag 31 augustus. En de beste ploegen daar 
worden weer uitgenodigd voor de landelijke finale. Maar zover is 
het (nog) niet. We zullen eerst moeten proberen - en daarvoor wordt 
de derde competitiewedstrijd héééél belangrijk - de districtsfinale 
in Hoorn te bereiken. 
Zodra we de tussenstand hebben ( na twee wedstrijden ) zullen we die 
jullie via de training laten weten. Heel veel succes en nooit ver
geten: laat je clubgenoten niet in de steek door af te zeggen als 

het niet echt nodig is . Bij de competitie werk je met z 1 n allen 
aan het uiteindelijke doel een zo'n ho og mogeli jk aantal punten 
te behalen.~ punten kunnen niet gemist worden •o••••••••• 

JONGENS JUNIOREN C ( AANTAL PU1~EN: 5776 Estafette: 58.2 ) 

Bij de eerste competitiewedstrijd 8955 punten. Nu " iets " minder 
zoals jullie zien. Jullie raden het al: een niet complete ploeg ! 
Met afzeggingen van Eldridge, Polle en Arjen waren hWl ploeggenoten 
niet echt blij. Starten aan een competi tj_ewedstrijd terwijl je weet 
dat je als ploeg niet compleet bent doet je niet echt enthousiast 
maken. Complimenten voor de jongens van deze ploeg, welke indivi
dueel hun uiterste best toch gedaan hebben zo goed mogelijk te scoreno 
De derde competitiewedstrijd- met beslist een complete ploeg - wordt 
dus heel belangrijk ! Hier de resulta t en van de tweede wedstrijd. 

Bastiaan 
Gerard 
Paul 
Steven 
Ol1vier 
Rob in 

Schippers 
Brink 
Filmer 
v Waarde 
Barreveld 
Douw es 

JONGENS JU:NIOREN D 

100m hrd-22.6 sec,1500m-5o20.6 
kogel-6.70m, BOOm-2.47.3 
100m-13p4sec,1500m-5.08.6 
îOOm-14.2 sec, hoog 1.30m 
kogel-1 0.74m, discus-24.28 m 
speer-25.70m, discus-27.16 m 

( AANTAL PUNTEN: 5562 ) Estafette: 49o 1 ) 

Met afzeggingen van Peter Markwat, Paul Rijs moesten de ovarige 
AV haarlemroers er stevig tegenaan. Toen ook nog Remco Van Belle 
zich moest afmelden mocht er verder niemand meer afvalleno Over 
ai·vallen gesproken: Remco van Belle waande zich even " ZORO " en 
\<~ aagde op de v oorafgaande donàerdagtraining een sprong vanaf àe 
tribune" Het ;,;as niet de eerste keer dat hij het ziekenhuis van 
binnen zag ~> maar wa t ons betreft wel de ·laatste keer ! Rernco tater
schap en we hop en dat je er weer vlug bij bent. Nu de resultaten 

Guido :t-1olnar( BOmhrd-15 o6sec, ·ver-3 o 97m)Robert Schippers( 80m-14o0 
1000m-3o57.1) Remco Verton(80m-11o2 ver-4.03) Inga Ruijterman (hoog 
1.25m discus 16.12m)Andrew Fung-A-Loi(hoog 1.10m kogel-5.80m) Julien 
Sillem( 1000m-3o40.8 discus-13.22m). 
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VERVOLG C/D JUNIORBN COMFh.'TITIE 

MEISJES JUNIOREN C (AANTAL PUnTEN: 4î30 Estafette: 46.6) 
Met z'n vie=en en dus precies een complete ploeg. Onder andere voor 
de estafette want met minde~· dan vier lukt dat niet ••••• 
N~ kun je met vier meisjes best een sterke ploeg hebben alleen mag 
er niet onverwacht iemand afvallen. We hopen dus dat volgende keer 
Debby en !ngrid er weer bij zullen zijn ! 
Compliment en voor de vier AV Haarl em meiden, welke prima gewerkt 
hebben in " teamverband « Net evenaring clubrecord Meraud 80mhrd 
En nu de resultaten: ' 
Herauà de Roo:i.j ( BOmh.rd-13. 2 \rer-4. 27m ) Samira Ghazelhaj ( rustig 
aan gedaan ivm herstel blessure kogeJ-6.17m speer-19.16m ) 
Nanda }1eijer (1000m, Uanda 1000m ?????Ja, !Tanda 1000m in 3.48 .. 6 ! ! 
hoog-1.30Q ) en Ingaborg Zandbergen 80m-12o1 discus-18.10m ) 

MEISJES JUNIOREN D (AANT AL PU}i'TEU: 4415 Estafette: 34.1 ! ! ) 

Met Me ik~, I.aura, Wendy, Joq.nna, J essica, Mar janne, Mariekè en de dit 
keer afwezige Michelle een heel goede ploeg. Samen goed voor vele 
punten, dit keer zelfs d ik 4000punten zelfs 4415 totaal. Met zulke 
totalen komt de finale in zicht, maar laten we niettevroeg juichen!! 
Van de ongeveer 35 (!)ploegen gaan er dus zes(!) naar Hoorn op 
31 augustus. Het wordt spannend en ook de laatste wedstrijd in 
Santpoert op 22 juni telt elk punt want vaak liggen de eerste 10 
ploegen vlak bij elkaar •••••• De resultaten van daze wedstrijd. 
Joanna Andrews 60mhrd-11.0 sec hoog 1.45 (CLUBRECORD) 
Laura Donkerkaat 60m-9.1 sec 60mhrd-12.6 sec 
Wendy Twist 1000m-3.3494 speer-13.48m 
Marjanne van Sambeek: 60m-B.) sec (CLUBRECORD) ver-4.25m 
Jessica Ramakers kogel-7.17m speer-1).08m 
Marieke Jonker ver-4.00m, kogel 7.68m 

De estaf ette in 34.1 (Joanna, Harjanne, Wendy en Jessica) betekende 
een nieuw CLUBRBCORD ! 

Deze tekening laat drie vierlingen zien. Vier meisjes, vier 
jongens er:t vier grootvad.ers. Valt he_t niet_ op ho~ ~prekend 
de vierlingen op elkaar liJken? Toch IS er rn elk llJtle van 
vier één meisje, één jongen en één grootvader, die anders 
is. Al is het maar een heel klein beetje ... 

- ') , ., -.... c_ 



TWEE - EN DR.IEKAHPEN AV SUONI 

Een onve:rwP~ohte ""edstrijd vam:ege het niet doorgaan van het 
uitwisselingsweekeiJ~o met Aalten ( lees elders in dit " Wisse l tje " ) . 
Twee - en D:r.iekam~~~n met de mogelijkheid een loopnummer apart t e 
doen,. Ne t 17 AV Haarlem aanmeldingen een goede inschrijving. 
Op de 1.ü tslap;enlj_j st staat - door de organisa tle vermeld: temperatuur 
cao 11~ graden, droog, en windkracht 1 a 2 noord west o 
nooTdat de pupillen in Castricu.rn deze dag een competitie-wedstrij d 
hadden \Jas s teun van trainers en jeugdcommissie daar nod i go De vad er 
vr1.n \-Ien.dy wiJlen we bij deze bedanken voor zijn inzet vo or de j unioren 
d ezo dag in Santpoo:rt (startnummers etc t~tc etc • ~ •• ). 
En dan nu de uitslagen met de nodige medailles, persoonlijke rec or d s 
en een blij gevoel bij ieder~en, dat het deze dag toch helemaal droog 
bleef ondanks de zeer sombere en donkere voorspellingen ! 

PAUL FILMER (Cl) 
PETEH MARK\</.~_T (D2) 
BASTLUlT-
SCHAAFSI1A (D1) 
HOBERT SCHIPPE:RS(D1) 
OLIVIER BAT~~EVELD(G1) 
BASTIAJ.lliSCHIPPEHS(C1) 
JULIEN SILLEN (D2) 

HERA1JD m~ ROOIJ ( C2) 
JOAN11A ANDREI:JS . tD'l) 
NARJANtfE V SAMBEEK(D1) 
JESSICA RAY~KERS (D2) 
INGEBOIC ZAjJDBERGE!'I( C 1) 
NANDA MEIJER (C1) 
WEh~Y TWISK (D2) 
KIIJliEKE JOW.<ER (D1) 

100m - 13o6 
80m - 12o5 

80m - ·12.6 
SOm-- 13o9 

SOm - 11.6 
60m - 9o3 
60ru - a.s 
60m - 9o3 

ver - 4.36 
v;;,r - 3o58 

·ve ~ ... ~ - 3 .. 57 
ve:r - 3.39 
koge 1·-1 0.65 
kogel--6.43 
kogel-6 .. 16 

ver -4.37 
ver -4~28 
ver -4.13 
ver -4.,29 
kogel-7.22 
kogel-6.,ï4 
kogel-6.,35 
kogel-6o88 

100rnhrd 20.3 ~ 6/1 1 ) 
80mhrd 16.0 9/14) 

BOmhr·d 17.4 r 2/14) 
80mhrd 19 .. 1 1 3/ 1 4~ 
speer 29.,80m 4/ 13 
speer 19.88m ( 1 2/'13 ~ 
discus 17.20m ( 2/4 

80mhrd 13<>6 ( 4/8 ~ 
60mhrd 10o9 ~ 1/7 
60m..h.rd 12.4 2/7 
60mhrd 13o4 3/7 
discus 18.,74 6/ 7 
discus 17o 54 7/7 
speer 18.,02 8/11 
spee1r 14o 52 10/1 1 



PUPILLEN COMPETITIE OP 8 JUNI- IN CASTRICUM 

Sommige " oudere n pupillen herinnerden zich de aparte grasbaan 
van vorig jaaro Maar wat zij nog beter wisten was het toen zeer 
slechte weer. En dan wordt het erg glad op graso Ook dit jaar 
waren de voorspellingen voor het weer deze competitiedag zeer 
slecht. Neen, toch niet ~eer r~gen en regen en regen op gras in 
C"aGtricum ? Nee hoor, het werd zelfs ht-Jerlijk atletiehleer en daar 
waren we allemaal heel blij mee~ Ook de m~nsen van de organiserende 
vereniging Castriclm, die bovendien deze wedstrijd aan alle deel
nemende pupillen een p ortemonnee als cadeautje na afloop mochten 
uitdelen~ Omdat de KNAU - ••aar jullie via AV Haarlem allema.al lid 
van zijn - dit jaar 90 jaar bestaat. 
Na de start met de estafettesJ welke eerlijk gezegd bij de jongens 
pupillen A1 en de meisjes -pupillen A1 nictt echt flitsend gingen werd 
begonnen met de afwerking van j.eders d!.'iekamro En dat ging een stuk 
beter tot zelfs prima bij de meesten van jullie o En daarna nog de 
1000m, welke vandaag alleen door de ptipillen D eh C werd gelopen. 
Hier volgen de resultaten. Maar eerst willen we nog even vermelden, 
dat het reuze geze l lig was met zoveel AV Haarlem ouders erbij deze 
dag met trainer Misja en Joke van de jeugdcoromissie. 

Alain Bindels (c) 40m- 8o2 sec ver-2o70m bal-12.11m (16/20~ 
Mathijs Te engs (B) 40m- 7.3 sec hoot;-0.90m bal-19.19m r0/19 Ralf Teunisse (A 1)60m-1 0.4 seo ver-3.f>3m kogèl-6.83m 9/36) 
Dirk Go tink (A1)60m-10.5 sec ver-3.43m kogel-7o66m 11/36) 
Olivier Sluitman (A1)60m-10~1 sec ver-5.41m kogel-5o15m ~18/36~ 
Gert Jan Wiersema (A1)60m-10.5 sec ver-3.41m kogel-5.45m 21/36 
Ni els Luntz ~A1)60m-10.5 sec ver-3o04ru kogel-5o00m (26/36) 
Martijn Dekker ,A1~60m-11.7 sec ver-2.55m kogel-4o27m p6/36) 
Arthur van Yondel~A2 60m- 9o9 sec ver-3o22m kogel-7o21m 17/30) 
Hinaldo Garrone A2)60m- 9o8 sec ve:r.-3.,17m kogel-6o42m (20/30) 
J'<lark Snel (A2)60m-10.5 sec ver-3o39m koge1.-6 o 6~!m ( 23/30) 

Harieke Van Essen (A1)60m- 9o6 sec hoog-1.10m kogel-?.45m ( 4/16) 
Sanna Piscaer (A1)60m- 9.8 sec hoog-1 o10m kogel-4o75m ~ 6/16) 
Jennifer Eas (A1)60m-10o7 sec hoog-0.95m kogel-3o55m 12/16) 
Christa Verton (A1 )60m-1·1.3 sec hoog-Oo95m kogel-3.84m 14/16~ 
Rebecca Ramakers (A2)60m- 10.2 sec hoog- ·1 • OOm kogel-5o 73m (15/20 

De estafettes gingen in 45~7 nee ( 4x60m) meisjes pupillen A1 en in 
40o6 sec (1x 60m) jongens pupillen A1. 
En dan nog de 2 1000 meters van Alain en Mathijs. Alain in 4.18o1 
(2e van de 8 deelnemers) en Mathijs in 4.31.3 met een 11e plaats van 
de 14 deelnemers. 
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\-iEDSTTIIJD ORGANISERENDE !1EISJES-13 
7 1 C)02 ) 

J01'WENS-·B 
( 1982 ) 

NE!SJES-A 
fîóo- '81) 

J"OHGEHS-A 
( 

1 80- '81") 
EST KOSTEN 
JTi1 3K;Îoóë ~1.1ill. VERENIGTliG ' ~ 

-------------------------------------------------------------~---------------------------------------------

zo 18/8 Gez Haarl Ver 
~ 

1:~ Dem-:Beverwijk j 
COT1P~TITIE:2_~ 

ZA 7/9 Jeugdc-Haarlem 

ZA 14/9 AVA 164-Aalaneer 

ZA 21/9 Buomi-Santpart 

ZA 5/10 A.V.Haarlem 

"+EVT. î OOOm +EV'r. 1 COOm +:EJV'T o 1 OOOm · +EVT. 1 OOOm . 
-·-·---

40-·hoog-kog 40··hoog-kog 60-ver-Y.og 60-ver-kog N 4,-/---- 8 
( #r. )000) -~~-llmii~~ 

g~én 1000m eó~a 1000m alleen 1e jrs wel 1000rn ~ 
40-hoog-kog 40-ver.,"kog 60-ver-kog 60-hoog-kog J ) 3 ~~·/is 50 ·j 5 

4\1mll!ülliS5ÓRII~~ 
.o u D E R I F u p I L !< 0 p p E ll._E D s J::....B.....Ll..ll -·---·~···-- 2 

40-hoog-kog· 40-ho:~g-kog 60-ver-koG . 60-ver-kog 

Evc:1tueel FiliALE pupillenoompatitie 
( Indien een groep pupillen zich niet plaatat voor deze finale 

eventueel andere wedstrijd op 21/9 of 28/9-·i.nfo volgt ) 

0 N p E R 1 I ?:i G E W E D S 1' R I J D E U ---- ~- ---

2 scpterrJJË' 

info volgt 

----------------~-------------------------------------------------------~-----------------------------------
~~E~Y~Zi}F}~.t~~~~~~2~~~~~ 
fUF .• ;.Ü'~~~::Q. (geboren in 19B3) altijd ze-lfde driekamp: 40m,ve:r. ~ ual + evt. 10COm 

L E T 0 p 111111!1 
• 1 't 1' 4 .. fl z 0 R' -G ER Y 0 0 R D l. T J E 0 p T I T D U~R·=~====~=~==3~~===u v --

I N s c H R I J F '1' y 0 0 R ·D E l.X E D s T R I .:ULU 
.LL. H A A R L E f-1 1 8 E N 2 L1. A u G u s T u s 
I N YE R B A N D M E T J E V A KA NT I E ! ! ! !! r! 
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WEDSTRIJD- Ol1CA!1ISEREHDE l!.,~!i~J2JU~.EJ.a.Q.J.,'7 6 en '77) ~~.2_Jtf~~ ( '7Ó en ' 77) KOSTElf LAATSTE DA G 
!JATUN v.EREHICIIIG . · PER NR lNSCHRlJV!Na -----------------·------- -·-· -- ----- ---------------------------____ " .. ___ -----------------· ... ----------------·- .... _ --------------------· . . . 
ZO 18/8 CEZiHAJ.RL VER . 3-kn.mp (80m,hoce,speer) 3-kamp(100,hoo0 ,tlpea:r) totaall4,-- 6 augustus 

.ZA} 24/9 1 AAC~Am~ter~_am t00r~~ ,300mhrd,1000m 1 kogol,d.iac,var.-,4..flï 100mhrd, 1500m,spaar 1 hoog polat.h~ 7 50 )5 aueuutue 
ZO 25/8 NAT rJUN-C~!J 80mhrd,600m,spen·,hoog 100m,300mhrd 180üm,kogel,disc,ver,•t<100. 3,50 5 augus t us 

, ZA )1/8 Holla.ndi-'oitoem Cr;mp .FIHi evt. 3k(150 1 h/l,k )1000-H 'sunComp F'IH; evt.' 3k( 100,hgtd1.)800-H'swn 5v- 19 augueh.a-n!. 
_;zo. 8/9 AV qASTRIC\i!1 60~,var, a pE. 'T,~00m 100rn,ver,sp!ler,BO?ra 2,-- 26 augu etue 
.. ZA . 2 09 LycHtromotanie 3k\ 80, vnr ,ho c:ff 1 (kol!el ,diao.ap )6oom 3k( 1 00m, ve:>:" ,hoog )l,kogo l,disc.sp) BOOm: 4 '3k/lnr 2 ,~~: , 9· ee.P . 
· Z.n/tD5r' .. 1? AV tiAARtEM ~}.LIHGf, ~DST_BIJ.DEN[CLY~~f1PSCHAP ONJJf1RLI!!GE 'ri~IliJDEU/CLU~K.AMP:!:~~!!_! ---- info volBt 

. QJ.l'Dr"J..lDJ:LENl1EtSJE~-D ·( '78 en '79) ONDEI!.DELEF JO~lGE!iS-D ( 178 en 179) 
·-··-~-··------·~ --- - ... ---""-'"-----~.~",·~~~~---------------'i'..~~~~~-----··--------·-------~--·~---------··------

·zo ~B/8 
ZA 31/8 
u. 7/9 
zo 8/9 
ZA 21/9 
zo 22/9 

)'.-\ZO 5,6( 1 <; 

Gaz Haarl Ver 3kamp(60m-vor-kofel) 3 kamp(BOg-ve:-koe•l) tataall 41-- 6 auguatuo 
!!oll!lndia/.ioorn Cor:Jp FIN; evt.3k. 60 ,vcr,sp )(p'J-B!:un C8!!l}lt FIN; .'evt~~ktBO,vc:r, krri1000-H\3um 5,-· 19 -l\UI)Uetu:a-nl. 
J r;ug-? ç .• Haari er., ,J1Jli~9R /D:..Q.~~ · ~n !{OPPELWBDSTfiiJD JUHIOTI D-OUDEll ~OPPEL\o/EDSTTI!JD. 2 se p tem bet: 
AV Caatr:!.c1;~1 60m 1 lloog, npeer, 1000rn Om,hoo.:s,apeer, 1000 1 2 1-- 26 au gustus 
Lyc, Kr ommen 1 e 3 k ( 60-vcr·- lco{!e 1 ) 21: ( kor;d-·d i AC )600m 3k( 80-ve:r.-Y.onl )?.!';( ~o'i~'l ~-d 1e8) 1 oogm 4f-)< ~3;3<,ür2;' 9 a op 
Dla•J.~< w-A ~ da.m tiATIO HALE JlJ"IOR·-D SPEJ,F:N:GOm,ver, 1/P.'Ï'IONALE Ju, .. cOrt--û ,;FEi "c;H : !:l ril, 8 rnhz;. . • 

:. &o:;:tml 1 10ÖOrr.,i10og 1 kogel,di()c 1 opc~er 1öoor;;-,hoc(.T,;Yer 9 kcgel,d.tiië,apoer ·3,-- 2 septe!l'ber 
AV R~ t,ilLZH ~~rDEnl..INCl~]_ WEJ}_ST;tlJ...:~W/CLUBKA!!PSCHI.P _OIWER4.ll'.!S'Ji.J.§.DS'tHIJDg!i/CLUBIW1PIOENSC'4,~--.. info voJ gt 

------------~------·-~ -----------------------------------· 

C0!1FETI'I'!Ef'INAL.B ( DTDU.;H :SLT ~BRSTE 6 P~C' :GEN VIA C0!1.?E;TI'riE ) • INFO VCILGT 
INDIEN niET IN FINALE IS ER JE KEUZE VAN EEN WEDSTRIJD IN HILVERSUM ( ZlE lN 
EET w'EDSTR.ÎJDSCHE!·1A EOVSJ'l "" --:! kaL.f.l p.l1u'l evt. loopnu.mrner r.aar keuz ~;. 

\ 
' 


