
GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook in de publieke sector ts het 
doel van automatisering 
efficiencyverbetering. Dat kan 
alleen worden bereikt als auto
matisering en organisatie perfect 
met elkaar m 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 Pubtic 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 
Pubtic Automation Services 

Nassauplein 3 
Postbus 436 

2000 AK Haarlem 
Telefoon 023-3193 6 7 

Fax023-310937 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 
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2024 db haartem 
@ 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 
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Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

ieden: de-i# tJffje aamJOff 

()aiZ ~~IZ CIZ ;zdvztea 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

GÖBEL 

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

decauninek 

DAKKAPELLEN MET UNIEKE DETAILS 

DAKDEKKERSBEDRIJF 

meer dan 
25 jaar ervaring 

KOZIJNEN 

RAMEN 

DEUREN 

SCHUIFPUIEN 

DAKKAPELLEN 

BEKLEDINGSPROFIELEN 

ENZ. ENZ. 

SANTPOORTERSTRAAT 31 2023 DA HAARLEM 

TEL 023-360665 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 

8. Biltiter IJ. v. 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

Telefoon 023-29 21 20 
of: 023-29 29 30 
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voor service 
en kwaliteit 

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. 

~ a~ O&ooic ~ ~• ~ 
PUm"A< ADIDAS Saucony"'tl ~KARHU 

RUUD WIELARI' SPORI'S, 
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 



In het weekend van 5 en 6 OKTOBEH is het weer zo ver. A.V. Haarlem organiseert 
da n haar jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden. Een wedstrijd die het baanseizoen 
1991 afsluit, een wedstrijd met je eigen ploegmaatjes, een wedstrijd op je eigen 
baan, kortom het wordt een heel gezellige dag want IEDEREEN DOET TOCH MEE?! 

HET PROGRAMMA 
De pupillen werken op zaterdag 5 oktober een meerkamp af. De meerkamp bevat de 
nummers 40 of 60 m, ver of hoog, kogel en 600 of 1000 m. 
De junioren B, C en D verwerken over 2 dagen de officiële KNAU meerkamp. 
B meerkamp: 100, ver, kogel, polshoog, l l Oh, discus, hoog en speer. 
Jongens C meerkamp: 100, ver, kogel, hoog, lOOh, discus, speer, 1000. 
Meisjes C meerkamp: SOh, hoog, kogel, 150, ver, speer, 600. 
Jongens D meerkamp: 80, ver , kogel, 80h, hoog, speer, 1000. 
Meisjes D meerkamp: 60h, hoog, kogel, ver, speer, 600. 
De meisjes junioren B, de meisj e s en jongens junjaren A en de dames en heren 
seniOl~en (ook Bert ploeg) en lange-afstanders verwerken op zondag een 6-kamp. 
De 6-kamp beva·t de volgende nummers: 100, ver, kogel, hoog, speer, 800 . 

. ·ZO DOE JE MEE 
Je vult onderstaand strookje in en neemt dat de eerst volgende training mee. 
De strookjes moeten vóór maandag 30 september in ons bezit zijn. 

JURYLEDEN 
Ëëi1Wedstrijd zonder juryleden is natuurlijk geen wedstrijd. Daarom doen wij weer 
een beroep op iedereen die ons maar w:i.l helpen. Bijvoorbeeld ouders, vriennen, 
vriendinnen en andere aanverwanten. Nog nooit gejureerd? Eens moet de eerste 
keer· zijn! ! 
Senioren die alleen op zondag wedstrijd hebben worden ook dringend verzocht 
op zaterdag bij de jeugd assistentie te verlenen!! 1 

GROTE CLUBAKTIE 
Natuurlijk koopt i edereen de2e dag minstens 1 lot v.d. Grote Clubaktie. Het komt 
je eigen club ten goede dus .... neem zeker f 5, = mee. DOEN!!! 

0 P G A V E F 0 R M U L I E R 0 N D E R L 1. N G E W E D S T R U D E N 

lk geef mij hierbij op voor de onderlinge wedstrijden 

NAAM: ......•.......•..•.......... · . · ... · · . · · · · • · · · 

0 Junioren A M/J 
0 Lange afstanders 

0 Senioren D/H 
· 0 Eert ploeg (o.a. nieuwelingen) 

-s. v .p. de juiste categorie aankruisen. 

0 
0 
0 
0 
0 

Jongens pup. A 
Meisjes pup. A 
Junioren c M/J 
Junioren D MiJ 
Junioren B M/J 

B 
B 

- wedstrijdgerichte atleten uit de ploeg van Bert dienen zich op te geven als 
senj_m'. 

0 P G A V E F 0 R M U L I E R J U R Y L E D E N 
(voor ouders, vrienden, vriendinnen, senioren en A-junioren) 

NAt\l\1: •••••••••• • •••••••••••••••••••••• • ••••••••••• 

Geeft zich op als jurylid voor 0 ZATERDAG 5 oktober 

U ZONDAG 6 oktober 

BOVENSTAANDE STROOKJE INLEVEREN VOOR MAANDAG 30 SEPTEMBER!!!!!! 
Of opsturen naar het secretariaat van de vereniging: Rijksstraatweg 377, 

2025 DB HAARLEM 

c 
c 





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

Jaargang 46 

Nummer 6 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redactieadres : 
josé capellen 

koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. augustus 1991 nJksstraatweg 377. 2025 db haarlem 

tel 023-374869 tel. overdag: 02510-26895 

voorzitter: 

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

secretaresse · 

josé capellen 
rijksstraatweg 377 
2025 db haarlem 
tel 023 -374869 
overdag: 02510-26895 

penningmeesterf 
ledenadministratie: 

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

wedstrijdsecretaris · 
(A IB JUn. + senioren) 

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

wedstrijdsecretaris 
lange a~stand: 

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

jeugdcommissie f 
wedstrijdsecretaris : 
(C ID jun . + pupillen) 

emmy ramakers 
I. v. dalelaan 66a 
2015 ev haarlem 
tel. 023-240311 
giro : 1554804 
t.n.v. j . verton 
hoofddorp 

arts: 

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

VAN DE REDAKTIE 

Als iedereen nu zorgt dat er een computer in zijn/haar huis 
staat, dan krijg ik het nog gemakkelijker! Een groot deel van 
de kopij stapel wordt drukklaar aangeleverd. Voor hen nog 
even 'n tip: zorg dat je lint niet te grijs wordt en denk 
aan de blad indeling (kantlijnen en onder- en bovenkant 
enz.). Misschien is er trouwens wel iemand onder die "compu
ter freaks" die het leuk vindt om het hele clubblad op de 
computer te doen, dan hoor ik het graag!!!! 

Dit keer was het enige tijdrovende karwei het uittypen van 
de vele, vele wedstrijduitslagen. Gelukkig al uitgewerkt 
door onze wedstrijdsecretaris. Ook dat zal 'n hele klus zijn 
geweest. Zijn jullie soms niet op vakantie geweest, want ik 
heb zeker zo'n 25 wedstrijden geteld waar Haarlem atleten 
gesignaleerd zijn. 

Er werden ook 2 Haarlem atleten gesignaleerd op de Papendal 
Games............ op de tribune. Hun ervaringen staan op 
blz. 4. 
Verder een vermakelijk stuk van de persoon, die nog steeds 
op zoek is naar een geldschieter voor zijn camping. Hij 
meldde overigens van de week dat hij wel interesse heeft in 
de functie van penning meester..... Dat lijkt mij te riskant. 
Het "stuk" staat overigens op blz. 10. 
Op blz. 14 verteld Kees van Dommele over de wedstrijdspan
ning tijdens de WK voor Veteranen in Finland. 

Tot slot wil ik iedereen met de neus op de bladzijdes 3 en 9 
drukken. Daar staat info over diverse cursussen die in 
september/oktober van start gaan. Het betreft hier cursus
sen Jeugdatletiekleider en recreatie-sportleid(st)er A. 
A.V. Haarlem kan deze mensen heel goed gebruiken dus ik 
hoop dat iedereen de info goed leest, serieus nadenkt, en 
mij dan enthousiast opbelt om zich aan te melden voor een 
van deze cursussen. 
Het laatste nieuws over de reanimatie cursus vindt u overi
gens ook op het prikbord van blz. 9. 

Alle competitieploegen die in de finale zitten wens ik veel 
succes. De verslagen verwacht ik op 

MAANDAG 16 SEPTEMBER 

in mijn brievenbus. 

g1rorekening 643883, bankrekenmg 56.80 10.477, t.n.v. pennmgmeester a.v. "haarlem " te haarlem 



officieel nieuws 

Pupillen B: 
R. (Ruby) Bagaart 

Pupillen C: 
i~-:~lT.hc1iie"l) Blom 
A. (Bas) v8n Leeuwen 

Sen.i.oren: 
J~erry) Amsterdam 
F. (Franco ) Marras 
R.J.F. (Ronald) Spaan 
H. ( Henn,y) 'J'iben 

ADRESWiJZIGING 

EEN HARTELIJK \lJELKCM AAN: 

Kloosterstraat 101 

Westergracht 89 zw/rd 
Bestenoerstraat 12 

Haya v Somerensingel 27 
Saenredamstraat 20 rood 
Ged. Herensingel 32 
v. d . Vinnes t r 3at 10 rood 

2021 VM HAJ\RLEM 

2013 ZM HAARLEM 
2014 AL HAARLEM 

2135 HW HOOFDDORP 
2021 ZR HAARLEM 
2032 NS HM\RLEM 
2023 AH HAARLEM 

l'oiJ v.d. Putte, Kamperstt'sat 5 rond, 201~: XZ HAAHLEM, tel.: 341893 

COMPET ITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B 
8 seJrt--f.i nafë/degraà3tie --··· 15 sept :finale 

INTERESSANTE WEDSTRIJDEN 
24/31 G.Ug Werclàkampioenschaf.Jpen Tokyo 
1 sept " " 

,, 
5/6 r>Y:.t. Onderlinge Wedstrijden A.V. HAARLEM 

THlMLOOPGOEKJE 
Het tej mloopboekjf' 1991-199?. J.S verschenen. In de 18e editie zijn opnieuw zo'n 2200 
lop~n opgenomen. De vcrkoopprijs is f 9,90. Dit is de vaste verkoopprijs. I nclusief 
adminis~ralickostcn kost het tr i mloopboekje f 12,~). Door overmaking van het ver
schuldigde ~oJrag op girorekening ~132662 ten name van KNAU, postbus 567, 3430 AN 
NIEUWEGEIN, l ~ rijp,t. u het gev-•enste boekj e z.s .m. toegestuurd. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirts met klubembleem div. prijzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. pnjzen 

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen. 

WU tl,ln ne•· ;,.;u)>J,iy ra« do g0i:i0Qt1c 

''lUl olt"'..o zooo• e-> broest.ltr 

Axel Jurriaan 

C..~Wii.Un t\3 
~13TA~am 

IY-!3 • SlOfit 

Wirmie ~o.tu:..!f 
r~ YM 13.00 !ct fS.OO uuv-. 

speel mee in de toto/lotto 

1nlicht1ngen bij mevr. hartman tel. 256036 



WE HEBBEN J OUW NObiG ALS JEUGDATLETIEKLEIDER 

Een van de grote zorgen van het bestuur en de jeugdcommissie is het feit dat 
er te weinig jeugdtrainers beschikbaar · zijn. Daa rom zoude n wij e rg blij zijn als 
er binnen de vereniging mensen zijn die wel iets voelen voor de cursus jeugd
atletiekleider en ooi< daadwerkelijk de jeugd van A.V. Haarlem training wil geven. 
Bij vo ldoende belangstelling zal het komende neizoe rt (september 1991 tot mei 
19!!!2 ) een cursus jeugdatletiek.leiuel' worden georganiseerd op de acc0mmodatie 
van atletiekvereniging A.V. Castricum. 
~Juni oren A, senior-en, veteranen, oude rs van jeugdle den, de nk er eens serieus 

overna! 

Dt Cllmlll Jue' r..AtJ' 'J I 
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Ja cle cursn ~ daartoe ~Md 
eNe ~ bcu.ldd die hr1 doel ~ --De dieode beftlt de ~ OMiudtlai: .......... . 

prillclpcl-~~ ~ 
ktsw:oba 't'lllt ~eo m de fll*k
Cisdle ~ _,. de ldktiá. 

rmdi . 
kt ~ ~·cc lllaat ~
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Oe talaJr: ~ ~ !7 ift!l. Do cunes 
Wodl. plam op ce. 'tUte lmled of oda€eed (n
tw'~ iD de weel. bij ..oorleer ) aor per bij
aû..._ 

fn_ lo oot e.e_n_ L.U..RSU..S 
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l~~~~llldcu~ 
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blfll<! TM de ~ ~ .....mij 
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icdrm: ~ lftC eat ll!dz&jltc ac
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ocbllcr ll!iaimad 15 ~ IÏjll. Rij bet ftlfltr:lke 
van de ~ WMit etDUr pm:t.d de 
reistijd ca ~ ftll de c:wsistca m llc>
perJc.t uqdijt te hcM!cz. 

Ko~ 

Voor lcdeo ._ 41: INAU ~ ck ._«* 
I 300,- (lllldaiW Clll'liUibllc:l e11 en• !\rw!eri).. 
Voor Giet~ ï. dit ~I «JJ.-. 

Meer informatie of aanmelden bij het secr~tariaat van de verem.g1ng: 
José Capellen, Rijksstraatweg 377 , 2025 DB HAARLEM, tel.: 374869 of 02510-26895 
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VERSLR6 VRH DE PRPEHDRL 6RHE5 

O•dat Haarl~• g~en atret~n had gezonden . besloten wij op eigen 
houtje als waarne»ers de strijd te controleren, H~t onvriJwillig 
l aten afstaan van vrijkaartjes van Jose door ons "as hier zeker 
ook ~ed~ debet aan. 

Ha een redeliJk voorspoedige reis ~oest er ~en 1560:-tje binnen 
de vier •inuten ingelast worden ow toch nog voor 4 uur bij de 
GaWJes aanwezig te kctnnen zijn. IHwaar we ~et~en als .twee brutale 
booswichten tussen de KHRU bonzen plaats nawen en onze visie op 
het speetakei luidruchtig uitdroegen wat ~chter wel z~er 
gewaardeerd werd en waardoor we de lachers op onze hand kregen 
(geen geintje.>. H~ zullen hieronder op geheel eigen wijze een 
aantal interessante nu~•ers bespreken, 

Bij de 116 horden ~aakte Thunnissen een sterke indruk~ •aar 
verspeelde ziJn kansen op de ove~winning door de allerlaatste 
horde op onorthodoxe wijz~ te new~n (Jf.38 sec). 

Op de 48~ ~tr, vlak wist Gretha Tro~p op indrukwekkende wijze 
de voor de. start uiter~ate _ irritant r~utelende (rookt · zeker flink 
watJ l5th~r Soossens vo_or te blijven (52,33 sec). ·BiJ de 11annenr 
op hetzelfde onderdeel werd Regilio vd. Vloot n~de ge•ist. Ene 
P.b~a sleepte hier de oYerwinning Heg in 47.61.1 De Tsjech Belusak 
(1flet een p.r. van in de 45 sec.> I iep "ge•akzuchtigw en in ze•r 
~bo!!"inabele stijl (dit is een undErstateJP.e.nt.> naaf" 47"84 in dl! 
r:mde-r~ serie .. 

Mieke vd. Kolk. lijdend voorw~rp van een weddenschap tussen 
Hi .~ 1Jergisch en 1-M Coolbergen~ ~ist ook de Jtonden ·open te doen 
vallen door haar prestaties •~t een vertesprong van 6.26 •tr. en 
werd daar~ee wiririares. 

P~tra Huybrechtse ~oest waarschijnlijk all~~n daaro~ Hellie · 
Coo~an voor zich dulden o~dat ze die dag al een 1~6 •tr. · bij de 
Junioren had afgelegd. Hij den ken dat Coo•an nooit ~eer in staat 
zal blijken dit Huz?ren stukje te herhalen. 

In de 80~ ~tr. B-s~rie ~annen wist Lalau de lache~s op zijn 
hand te krijgen door bij de 4~~ •tr.. (doorko~st +/- 54 . ~ec) als 
een bezetene te gaan versnellen o~ vervolgens 296 ~tr. later tot 
d~ ontdekking te ko~en dat hij zijn IichaaP. als een citroentje 
had uitgeperst. Bij de ~-serie stelde Ton B. danig teleur door 
achter een Belg te fi~ish~n in de · t ijd van 1.48.13. 

Op de 15{!1(;'1 P.tr. "haasc!'e" Siaak van Zuilen de weer · 
teruggekeerde.Bob Dielis en de ex-schaatser van Helden naar een 
doorko•st van 2 ~inuut 3(;'1 op de 1~9e ~tr. waarna van Helden het 
lef had o• in de laatste 290 •tr. Bob D, alsnog op achterstand te 
zetten. · 

Tot slot de 5f198 ,.tr. waar Henk Go.'lf! .l!H?r doo-r twe~ clubgenoten 
op een steil oplopend sche~a gehaasd Herd. Harcel ~ersteeg liep 
echter e~n vlak sche~a en wist ~et een laatste ronde van 58 sec. 
6o~~er behobrlijk achter zich te laten. Ver~eeg liep 13.51.31 en 
ons aller 6o••~r 13.55.95. 

Het :is Ja1.n1er dat alleen Tro1!tp en Dunant (kogel> er in zijn 
gesla~gd 'oP. e~n F-li~iet te behalen (TroP.p liep echter de li•i~t 
in een serie •et heren)~ Ne hebben ons echter uitstekend 
ver1flaakt.' 

De beste stuurlui Bart 1!< Lex 
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_cgp_Qr uit!zl~~~ .. · 
door Joop ' 

7 JUNI U.A.V. VITESSE UTRECHT- OVERVECHT 

I nstuifwedstrijd 800 m heren 2e David Blom 1. 59.24 sek 

7 JUNI 3e WEDSTRIJD KENNEMER CIRCUIT TE HAARLEM 
organisatie w.o.c. "Haarlem-Hol l and" 

Sprint tweekamp 100/200 m dames, meisjes A en heren 
3e Brenda Stoete 100 m 12.92 200 m 26.31 
1e Aneska de Windt 100 m 13.46 ?00 m 28 . 37 
Guus Groskamp J 00 m 11.11 200 m 22 . 3 7 De 100 m tijd van Guus be-
René Moesman 100 m 11. 60 200 m 23.77 tekende een PR, oké Guus! 
Chr i s v.d. Werff 100 m 11.51 
Lex Wolff 100 m 11.68 200 m 23 .23 

WarEtweekamp kaselstoten/speerwerpen 
le Allard van Zwol 
2e René Stol 
3e Martijn Spruit 
4e Mark van Dijk 

Speerwerpen jongens A 
Alexander Brokx 

1500 m heren 

kogel 11.23 
kogel 10.80 
kogel 10.66 
koge l 8.75 

36.36 

jongens B 
PR speer 28.84 
PR speer 31.44 

speer 23.74 
speer 30.48 

1500 ·m jongens A 
1e Wim Bergisch 3.55.82 le seri.e 4e Stefan Huisman 
2e Kees van Dommele 4. 05. 72 2e serie 
3e Barry Bergiscl1 4. 09. 7,1 " 5000 m heren 
Be Ronald van Bockhove 4.28.23 " 2e Ton van Doorn 

8 JUNI AAC AMSTERDAM - OOKMEER 

Koselslingeren 
7e + 1e bij de Vet. I Go~:;se v.d. Velde 39.78 m 

8 en 9 JUNI STUDENTENKAMPIOENSCHAPPEN GRONINGEN 

5.13.76 

15.37.2 

Schelto Schelteos Studentenkampioen kogelslingeren met een wor p van 54.60 m. 
Tevens behaalde Schelto het zilver op het onderdeel discuswerpen met een af
stand van 41.32 m 

21 JUNI AAC /ADA AMSTERDAM - OOKMEER 

Instuifwedstrijd, regenachtig weer. 

3000 m heren l e serie Mohammed Koultouma 5e 9.14.2 
2e serie Paul v~d. Pol 4e 9.52.6 

22 JUNI AAC AMSTERDAM - OOKMEER 

Kogelslingeren le Schelto Scheltens 53.94 m 
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28 JUNI INSTUIF HERA HEERHUGOWAARD 

3000 m heren 12e Paul van Diepen 
3000 m dames le Marianne v.d. Linde 
di scps heren Maarten Hartman 

9.15.4 
9 . 43.7 
37.80 

28 - 29 - 30 JUNI DE "MARS" NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN TE ALPHEN a.d. RIJN 

Een wel zeer kleine "Haarlem" afvaardiging tijdens deze jeugdtitel wedstrijd 
1991. 
Martijn Spruit kwam in aktie bij het discuswerpen. Martijn viel net buiten de 
finale (9e). Hij produceerde de volgende reeks worpen: 37.98, 34.24, 37.24. 
De worp van 37.98 was een nieuw PR voor hem. 
René Stol kwam op de 21e plaats bij het speerwerpen . 3.7 • .2(). .en -3.L2&.-.en ··:r~ongel:.-- · 
dige poging. 

29 JUNI A.V. AALSMEER - AALSMEER 
temperatuur 17 à 18 graden 

100 meter 2e Oscar Soethout 11.0 
400 meter 6e Oscar Soethout 53.5 

3 JULI SUOMI HEIDEMIJ BOKAAL 1991 SANTPOORT NOORD 
temperatuur ~ 20 graden. 

100 m heren series oe tijd (26 deelnemers) 100 meter dames 
13e Oscar Soethout 11.61 -4e Brenda Stoete 
18e Chris v.d. Werff 11.71 
19e René Moesman 11.89 400 m heren series 
25e Etienne de Groot 12.64 9e Lex Wolff 

14e Ger Wessel 
800 m heren series oe tijd (24 deelnemers) .20e. John Meure 

5e Jan de Ruiter 1. 53.14 
16e Wim Bergisch 1. 56.49 800 m jon~ens A 

6e Stefan Huisman 
500Ó m heren 
Getachen Ayele 15.44.65 Discuswerpen heren 

2e Les Brown 
11e Maarten Hartman 

5 JULI INSTUIF AAC/ADA AMSTERDAM - OOKMEER 
ideaal atletiekweer 

13.13 

oe tijd 
49.44 
51.35 
54.38 

2.26.15 

46.60 
33.44 

discus heren le Les Brown 44.96 m goed gedaan Les! 
100 meter 1e Willem Gebe 12.1 
800 m jongens A 5e Stefan Huisman 2.30.3 
800 m heren 1e Jan de Ruiter 1.54.8 2e serie 

4e Ger Wessel 2.00.3 4e serie PR 
7e Willem Gebe 2.06.6 5e serie 
2e Dennis Heyink 2.09.2 6e serie 

5000 m heren 4e Conno du Fossé 16 .11. 8 

6 JULI AAC INSTUIF AMSTERDAM - OOKMEER 

Kogelslingeren Be Gosse v.d. Velde 39.36 m 

6 EN 7 JULI ATOS AMSTERDAM 

Brenda Stoete kwam hier in aktie op de zevenkamp voor dames. Zij kwam tot 3913 
punten, goed voor een 3e plaats. Haar resultaten: 
100 mh: 17.1, hoog: 1.38, kogel: 9.66, 200: 26.7, ver: 5.18, speer: 30.78, 
800: 2.43.0 
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12 JULI INSTUIF HERA HEERHUGOWAARD 

800 meter jonB;ens A 3e Stefan Huisman 2.25.3 PR 

800 meter peren totaal 39 deelnemers de "Haarlem" deelnemers eindigde als volgt: 
3e Jan de . Ruiter 
4e Wim .Bergisch 

17e Ger Wessel 
23e ·John Meure 
25e John van Vliet 
30e Dennis Heyink 

1. 57.2 
1. 57.6 
2.03.7 
2.09.4 
2.04.5 
2.08.0 

3000 m heren: 50 deelnemers 
13e Conno du Fossé 9.16.5 

17 JULI INSTUIF AAC/ADA AMSTERDAM - OOKMEER 

Sprint tweekamp 100/200 meter jongens A en heren 
2e Alex3nder Brokx 
3e Stefan Huisman 
9e John Meure 

3000 m heren 
2~ Jerrey Sullivan 
5e Barry Bergisch 
6e Getachew Ayele 
13e Ad Coolbergen 

Kogelstoten jongens B 
1e René Stol 

3000 m dames 

100 m 
100 m 
100 m 

12.9 
13.4 
12.0 PR 

8.43.7 PR 3e serie 
8.81.5 PR " 
8. 53.1 PR 
8.37.1 

11 

4e serie 

200 m 25.8 
200 m 27.5 
200 m 24.9 

Speerwerpen jongen AB 
5e René Stol 38.44 

Discuswerpen jongens A en B 
1e Martijn Spruit 37.40 
3e Alexander Brokx 29.00 

11.41 met 61 cm een verbetering van zijn PR! 

le Marianne v.d. Linde 9.30.7 

19 JULI INSTUIF U.A.V. VITESSE UTRECHT 

5000 m Conno du Fossé 19e van de 71 deelnemers in een tijd van 15.54.37. 

20 JULI AAC AMSTERDAM - OOKMEER 

Kogelslingeren 1e Schelto Scheltens 53.40 m 

21 JULI A.V. WEERT- WEERT 

Schelto Scheltens had de verre reis niet voor niets gemaakt. Twee wedstrijden 
kogelsling~ren die dag. 
1e wedstrijd 4e met 53.26 m 
2e wedstrijd 3e met 53.24 m 

21 JULI LYCURGUS KROMMENIE 

Werp driekamp jon~ens B _:peer kogel discus 
3e René Stol 34.72 11.05 26.56 
5e Martijn Spruit 23.38 10.06 34.04 

Spring driekamp heren 100 200 400 totaal 
14e Ger Wessel 12.26 24.07 51.66 
20e Willem Gebe 12.12 24.42 55.31 

24 JULI INSTUIF "HAARLEM-HOLLAND" 

100 m heren series 
1e Oscar Soethout 
1e Guus Groskamp 
4e Wil..i.. em Gebe 
4e Nico Treep 
5e John Meure 

Resultaten instuif eigen bodem: 

11.2 1e serie 
11.3 2e serie 
12.4 11 

11.6 3e serie 
12.5 11 

- 7 -

100 m heren finale 
1e Guus Groskamp 
3e Oscar Soethout 

38 deelnemers 

10.9 PR 
11.2 



400 m heren series op tijd BOO m heren series 
Nico Treep 53.3 1e Barry Bergisch 
Bart Blom 53.9 6e John van Vliet 
John Meure 53.9 6e Jerrey Sullivan 
Willem Gebe 54.0 2e Wim Bergisch 
Ad Coolbergen 56.5 6e Ad Coolbergen 

1e Paul Jaspers 
Paul had de snelste tijd 

400 meter jon~ens AB 
Alexander Brokx 57.2 BOO meter jon~ens B 
Stefan Huisman 62.0 PR 3e René Stol 

3000 meter heren Versprin~en jon~ens B 
3e Conno du Fossé 9.07.2 2e s 2e Martijn Spruit 
7e Getachew Ayele B.55.9 3e s 3e René Stol 

Ko~elslin~eren heren Ko~elstoten heren 
1e Schelto Scheltens 52.94 3e Etienne de Groot 

Kogelstoten jon~ens B Discuswerpen jon~ens B 
1e René Stol 11.41 1e Martijn Spruit 

een verbetering van 
100 meter meisjes A 
1e Aneska de Windt 13.4 Ko~elstoten dames 

4e Brenda Stoete 
Speerwerpen dames 5e Lilian Kaptein 
5e Brenda Stoete 30.56 

2 AUGUSTUS INSTUIF AAC/ADA AMSTERDAM - OOKMEER 
een prachtige zomeravond 

200 meter heren 1e serie 400 meter jon8ens A 
4e Nico Treep 23.5 5e Stefan Huisman 

400 meter heren 3e serie BOO meter heren 3e 
3e Nico Treep 53.4 6e David Blom 
7e Willem Gebe 53.B Be Barry Bergisch 
Be Bart Blom 53.9 PR 7e René Stol JB 

zijn 

serie 

Speerweq~en jon~ens B 3000 m heren 1e serie 
René Stol 36.50 Jerrey Sullivan 

10 AUGUSTUS AAC AMSTERDAM - OOKMEER 

2.02.0 4e s 
2.03.B 4e s 
2.03.5 5e s 
1. 55.5 PR 
2.06.1 7e s 
1. 54.6 Be s 
van de avond! 

2.27.2 

4.99 
4.61 

11.17 

3B.6B 
PR met 70 cm. 

9.35 
B.25 

61.0 PR 

1. 57 .B 
1. 5B. 7 PR 
2.35.2 

B.49.9 

Kogelslingeren: Schelto Scheltens had kennelijk zijn dag niet. Een 2e plaats 
met 50.BB m. 

10 AUGUSTUS INSTUIG VITESSE UTRECHT 

1500 m heren totaal 74 deelnemers 
15e Barry Bergisch 4.0B.96 
29e Jerrey Sullivan 4.16.29 

Polshoog jongens A en B 
2e Steven Spanjersberg 
1e Niels Terol 

2.70 A 
2.BO B 

5000 m heren 51 deelnemers 
3e Conno du Fossé in de uitstekende 
tijd van 14.31.2B 

3000 m steeple chase 
3e Getachew Ayele 9.43.14 

11 AUGUSTUS INSTUIF LYCURGUS KROMMENIE 
droog en zonnig 

Ad Coolbergen probeerde het eens op een voor hem ongebruikelijk onderdeel name
lijk de 400 meter horden. Een 7e plaats in de tijd van 60.BB valt niet tegen! 

1500 m heren 1e serie 
6e Jerrey Sullivan 

11e Barry Bergisch 
12e Ad Coolbergen 

4.01.BO 
4.04.B5 
4.06.06 

Jerrey en Barry vestigde een nieuw persoon
lijk record proficiat! 
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13 AUGUSTUS INSTUIF A.V.A. AALSMEER 

100 meter heren 
2e Oscar Sbethout 
4e Nico Treep 

1.100 meter heren 
2e -·Ja~ de RU' i ter 

. 3e Nico Treep 
tle Bart Blom 
bc Lex Verbeel< 

11.1 
11.3 

52.0. 
52.1 
53.5 
r53. 9 

200 meter heren ----------
3e Oscar' Soethout 
5e Nico Treep 

4Q_Q__!T~~;;ter jongens I' 
4e Stefan Huisman 

1500 meter heren 
·----~ 

le BDrry Bergisch 
3e Ad Coolbergen 

? 2.,7 
;?. 3. ~J 

61.5 

4.00.0 
11.03.1 

V0or Nice Treep een goede wedstrijd daar in Aalsmeer. Zowel op de 100 m, de 
200 m en de 400 m liet hij zijn beste seizoenprestatie noteren. 
De 1500 meter van ~arry Bergisch betekende een PR. Barry de volgende wedstrijd 
onder de 4 min. grens! 

prikbord Heeft u ideëen 
neem pen of potlood 
en laat ons het weten! 

A.V. Ho.o.nb in ~'o01. 
OtlB..\-ü..'-'. ~ ~V\~\o~(. 0o\....... 
~ .... ~.c~'b~.\0J~~\pe.~ 
•. , •. ~""<CU>j ~ a.v.\(\~~ 
\t.>~ Cö.n..\o.. V. o\. -~ o~ 
E\ \.n.v-. c~ ................ ..., 
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A new breathe on the track - Mieke van der Kol k 

~u de Nederlandse kampioen?chappen en de eerste tNee ronden van d~ co~peèitie 
zijn afgerond, heb ik me afgevraagd hoe de prestaties van de Av Haarlem een 
zodanige impuls kunnen krijgen dat men weer op nationaal niveau e en woordje ffie~ 

kan spreken. Het is toch triest te moeten constateren dat de KAV Holland de en e 
~edaille na de andere wegsleept bij de Nederlandse kampioenschap pen, ter~ijl de 
Av Haarlem zich tevreden moet stellen met duels i n de marge. Op de 
competiedagen is het bijna niet anders. Hoewel de heren van Haarlem op hun 
collega's van Holland sl ~ chts weinig hoeven tol te geven, is het bij het niv eau 
van onze dames een en al droevenis. 
Wij zullen niet berusten in een afwachtende houding, maar daadkrachtig onze 
prest~ties zodanig verb~teren dat de Av Haarlem weer een d~ni g woordje mee kan 
spreken in de vaderlandse atletiek. 
Als middenafstandsatleet ervaar ik de inspanningen van de heer Kiers voor 
betere prestaties bij zijn pupillen als uiterst posit ie~ , doch wij moeten 
constateren dat behoudens de opmars van l~.Bergisch, het aantal PR's dit 
voorjaar aan de matige kant was. Om de ontwikkeling van de Haarlemse 
middenafstand een nieuwe impuls te geven, denk ik een beroep t e moeten doen op 
een atlete van de KAV Holland. Een impu ls die zeker op meerdere atleten een 
positieve uitwerkingskracht zal hebben. Het is daarna aan de sprinters en de 
technische mensen om uit dit initiatief zelf id een te on tw ikkelen om de 
prestatiecurve posi tief te beïnvloeden. 
Wij kunnen constateren dat de middenafs tan d bij on1e vereniging floreert, ma ar 
vrijwel inexistent is bij Holland. Ech t er de kloof met de nationale top is tot 
op heden niet overbrugd. I k heb me dan ook afgevraagd hoe de 
middenafstandsatleet dat stapje naar de nationale top kan maken. Ik denk dat 
wij hiervoor de hulp nodig hebben van een atlete van Holland, Hieke van der 
Kolk. De heer Kiers zou als technisch dire c teur de touwtjes in handen kunnen 
houden. de uitvoering op het veld moet hij dan echter overlaten aan de nieuw e 
veldtrainster Mieke. De heer Kiers zou verder een impu ls kunnen geven a an de 
middenafs t and van Holland, door bijvoorbeeld at leten uit Haarlem 2 voor de 

· competitie bij Holland 1 te plaatsen Een nog nader aan te wijzen atlete zou ~e 

Haarlemse atletes naar een hoger niveau te til len. ledere@n begrijpt dat Mieke 
niet voo r deze taa k geschikt zal zijn, omdat wij als middenafstan~satleet de 
volle aandacht verdienen. 
Wat maakt Mieke van der Kolk nu zo bijzonder aantrekkelijk als trainster. 
Allereerst za l haar fanantisme en enthousiasme gemak kelj jk kunnen overslaan op 
de groep. Natuurlijk zijn wij allen re€ ds enthousiast o: de training, maar 
Mieke is misschien de juiste prikkel. Immers de bekoorlijke persoonlijkheid van 
haar zal de hartslag van menig atleet gemakkelijk boven de 180 kunnen jagen. 
Daarnaast zal haar ervaring als meervoudig nede r·lands titelhoudster de 
middenafstand de nodige psyschische steun ku nnen geven die wij nu moeten 
ontberen . Hiervoor is het wel nodig dat zij r ?gelmatig na de tra i ning 
aanspreekbaar is, en niet zoals nu vaak plotsklaps verdwenen in de duisternis. 
Tenslotte verwachten wij van haar dat zij meerdere wedstrijden per jaar van 
haar pupillen bijwoont. Opdat wij ook in de toekomst op de televisie kunnen 
genieten van haar mooie prestaties bij het verspringen zal er echter wel op 
bepaalde momenten zelfstandigheid dienen te worden getoond door de at~eten. 

In het begin zal Mieke dan ook alleen de warming up en de cooling down hoeven 
te verzorgen. 
Wij verwachten dat het bestuur dit initiatief zeer waardeert en zich 
daadk.rachtig op de at le ten trans~ermarkt zal roeren. Wij wijzen er ten 
overvloede op dat een meerjarig contract aan te bevelen is. De transferprijs 
moet gezien haar uitzonderlijke waarde geen probleem zijn In afwachting van de 
transfer zullen wij Mieke reeds kunnen polsen voor een lucratieve overstap. 

Het Hartini-Bianco middle - distance racing team Haarlem 
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BLESSUREBUlLETlN ATLE11EK 

KNIE: MENISCUSKLACHTEN 

In het kniegewricht bevindt zich zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde 

een kraakbeenschijfje (meniscus). De meniscus zorgt ervoor dat het bovenbeen en 

bet onderbeen goed op elkaar passen en dat er een goede schokdemping plaats

vindt. 

Een scheurtje in de meniscus is een zeer beruchte blessure, die bij atletiek 

geleidelijk kan ootstaan door de knie veelvuldig heel zwaar te belasten. Dit is het 

geval bij het maken van diepe kniebuigingen of k:ikkersprongen. 
Mogelijke verschijnselen van meniscusscheurtje zijn: 
· gedeeltelijke blokkade van de knie ("op slot zitten"); 

· bet gevoel "door de knie te zakken"; 

- pijn bij het drukken op de gewrichtsspleet; 

- vochtontwikkeling in de knie tijdens of na het sporten hetgeen 

uiteindelijk dunnere en zwakkere bovenbeenspieren tot gevolg heeft. 

Bij een verdraaiing van de knie kan er een plotselinge scheur in de meniscus 

ontstaan. Meestal is er dan sprake van de volgende verschijnselen: 

· heftige pijn; 

- vochtvorming in de knie; 

- béwegingsbeperkingen (buigen, strekken, draaien). 

HOE VOORKOM IK DEZE KNIEKLACHTEN ? 

1. Voer weinig of geen oefeningen uit, waru-bij de knie heel zwaar wordt belast 

Maak dus weinig of geen diepe kniebuigingen en kikkersprongen. 

2. Wanneer je vermoeid bent, verslechtert de coördinatie en vermindert de spier

kracht. De kans op onverwachte bewegingen (verstappen, verdraaien) wordt 

daardoor groter. Zorg daarom voor een goede conditie en voer aanvullende 

oefeningen uit om de coördinatie ("evenwicht") en de kracht te verbeteren. 

Verdraaiing van de knie kan ook optreden bij de werpnummers, als de 

techniek niet goed is. Zorg daarom voor een goede techniek. 

4. Atleten met een overmatig lichaam.'!gewicht belasten hun kniegewricht extra. 

Als dit bij jou bet geval is ben je extra kwetsbaar voor beschadiging van de 

meniscus. Als er sprake is van een (te) hoog vetpercentage. kun je door ai te 

vallen deze kans verkleinen. 
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WAT KAN IK DOEN ALS DEZE KNIEKLACHTEN (TOCH) ZIJN ONTSTAAN '! 

1. Wanneer je knieblessure geleidelijk is ontstaan. moet worden onderzocht of er inderdaad een me

niscus is gescheurd. lo twijfelgevallen wordt tegenwoordig vaak met een "kijkoperatie" {arthroscopie) 
in de knîr.: gekeken wat er precies aan de hand is en wordt zonodig geopereerd. De meniscus zal, als 

bet maar enigszins kan, niet of slechts zeer gedeeltelijk worden verwijdeni De knie kan namelijk de 

schokdempende werking van de meniscus slecht m.is.c;en. 

AJs er echter s!otverschijm;elen of steeds weer opnieuw vochtvorming in de knie optreedt, is de kans 

groot dat er later ook andere knieklachten ontstaan. In dat geval zal de meniscus bijna altijd 
(gedeeltelijk) worden vern-ijderd. Het is dus onverstandig om met slotverschijnselen of vochtvorming 

in de knie door te blijven sporten. 

2. Wanneer de blessure plotseling is ontstaan (bijvoorbeeld door een verdraaiing) mag niet op het 

geblesseerde been worden gelopen en gesteund. 

3. De knie moet direkt worden gekoeld door koud stromend water, een coldpack of ijs (een handdoek 

tus.c;en ijs en been voorkomt huidbeschadigingen) gedurende periodes van 20 minuten, afgewisseld 

met periodes van 20 minuten zonder koeling. Koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positief effect 

hebbeu op het ontstaan van de zwelling. maar bedenk wel: hoe eerder hoe beter! Als er wordt 

gekoetd met ijs moet er b.v. een theedoek tussen bet ijs en de huid worden gelegd om een mogelijke 

hujdbeschadiging te voorkomen. 

4. Laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen door een deskundige (arts, fysiotherapeut of 

sportmasseur). Laat hierbij geen ve{te watten gebruiken. Onder vette watten wordt het namelijk 

warm, waardoor het effect van koeling verloren gaat. 
5. Raadpleeg na deze eerste hulpmaatregelen zo spoedig mogelijk je huisarts of bet Sportmedisch 

Adviescentrum (S.M.A.). Zij kunnen zonodig verwijzen naar bet ziekenhuis waar kan worden 

beoordeeid of een operatie nodig is. 

6. Revalidatie na een meniscusoperatie is zeer belangrijk. V!!rsterkende oefenin

gen voor de bovenheenspieren aan de voorzijde en achterzijde zijn noodza

kelijk, evenals goede begeleiding bij de sporthervatting. Hierbij is een goede 

samenwerking tussen fysiotherapeut en trainer van groot belang. Meestal kan 

na 8-12 weken, als de knie n.iet meer dik is, de looptraining worden hervat. 

Wanneer de knie in de herstelfase toch weer dik wordt is het revalidatie-

programma W'darschijnlijk te snel opgevoerd. Meldt dit aan de fysiotherapeut 

en raadpleeg zonodig je huisarts of het S.M.A. 

versterl<ende oerenino 
voor de bovenbeen· -
sp1eren aan de voorziide 

7. Ook in het geval dat D:leniscusldachten geleidelijk aan ontstaan zijn. zijn spierversterkende oefeningen 

en fysiotherapie vaak zinvol. Vraag bierover advies aan je huisarts of cp een S.M.A. 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

Bondsbureau, Richterslaan 2. 3431 AI< Nieuwegein, tel. 03402- 32420 

Postadres: Postbus 567, 3430 AN Nieuwegein 

Bij het samenstellen van de tebt werd gebroik gemukt wn de tekst van de Ble.uurebuUetins Vll1l de Geldel3e Sport Federatie. 

De illu..~mties woerden ter beschilling ge...<:teld door het O.S.F. en het N.I.S.G.Z. 

Nadere infomulti~ over de SportmE:discbe Advie'feeotra (S.M.A.'s) is te \>erbijgen bij bet N.!.S.G.Z: Tel. 08308·21984. 
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Komkomert1jd, k-wamkwammcrtijd, kortom er 
is weinig geschied de afgelopen maand. Dus 
weinig nieuws, uitslagen en gelukkig ook nog 
geen vergaderingen. Dit A4'tje volkrijgen (met 
zinnige onzin) zal heel wat moeite kosten. Goed 
fli.l)k war ge-kommmerdan maar. Uw-reporter 
heeft wel de hand kmmen leggen op een 
exdusief gedeelte uit de autobiografie van Kees 
van Dornrnele. Dit behelst ongeveer één week 
uit zijn gehele memoires. Voorts een kort 
interview met \Vim Westerholt Nu ik dit zo lees 
moet ik nog met mijn best doen om het op één 
velletje te krijgen. 

Voort hollende kalender 

AUGUSTUS 
1Lc Scheveningen- Haarlem. Af:;~tand: 27, 33 

en 47 km. \Vaar: Scheveningen. s.tsm: in 
overleg met de medelopers van àe LA. 
groep. Begeleiding met fiets aanwezig. 

SEPTEMBER 
115c Marathon Amsterdam. Afstand.: 42,2 en 

1 0 km. Waar: Museumplein Amsterdam. 
.S.wn: ?? uur. 

29C Dam tot Dam. Afstand: ló,l km. Waar: 
PH-kade Amsterdam. Start: 14.00 uur 
Jnschrijven vóór 7 sept n! 

OKTOBER 
13.e Marathon Eindhoven. Afstand: 41,2 km. 

.fuar: Centrum Eindhoven. S1ml: 12.30 
uur. 

2oe Trosloop Haarlem. Afstand: 21, l km. 
\Vaar: Markt Haarlem. ~1.rt: 12.30 uur. 
Inschrijven voor 15 okt ! ! ! 

zne Marathon Etten-Leur. Afst<md: 41,2 en 
21,1 km. Waar: Etten-Leur. Start: va 
12.00 uur. NK.vetet'anen inschrijven vóór 
5 okt!!!! 

L.A. Kommissie 

Deze club heeft zichzelf verheven tot een 
intellectuele praatgroep voor hardlopers die 
graag wat meer hardJapers op de training 
zouden ·willen zien. Kortom de opkomsten 
op de donderdagavond en dinsdagavond 
(H'lcmmer Hout) zijn zeer matig. 
Oplossing; nog niet gevonden. Er zullen nog 
minstens 25 praatsessies overheen gaan om 
eruit te komen. Intussen wordt ieder trouw lid 
gevraagd vast zijn of haar hollentle 
buunnan/vrouw mee te. nemen en (wie de 

- 1.3 -
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schoen past..) zelf een keer die atletie.kbaan 
(randweg linksaf) op te zoeken om te 
kontroleren of 'ie er nog ligt en zo ja of die 
training nou werkelijk zo beroerd is. 

Ander leuks 

• 

• 

• 

Evert heeft pijn aan zijn mm, met de fiets 
gevallen. Veel sterkte en hij verwacht 
minsten honderd kaartjes in de bus op het 
Kuinderbos. 
Gerko Vos is weer terug. Dus wedstrijd
secretariaat wordt weer door hem gedaan. 
Bezoodere dank aan René wegens de 
uitzonderlijke krnchtsinspanning dit twee 
(?) maanden over te nemen. 
Laatste weekend september weer de 
kontakten met ANGERS oppoetc;en en 20 
km lopen aldaar. Info bij Arno Molenaar. 
Alleenstaanden van harte welkom. Je 
loopt in ieder geval wat op : een goeie tijd 
of een nieuwe relatie. Beide tegelijk gaat 
wat moeilijk. 

Uitslagen 

Slechts een d1ietal oude bekenden hebben zich 
de afgelopen tijd verdienstelijk gemaakt. Meer 
dan verdienstelijk zou ik zeggen zelfs. 

5 juli Grootebroek NK 25 km 
Lex vd Pol 1.50.15 

21 juli Turku (Finland) WK-vet 10 km 
Kees v Dommele 31.48.62 (9e totaal !!) 

27 juliDavos (Swiss Alpine Marathon) 67 km 
Wim ~lesterholt 6.31.40 (48ste totaal) 

27 juli Davos (Sertig !auf) 39 km 
Kees Hermans 4.33.28 (55ste totaal) 

28 juli Turku (Finland) WK-vet 42,2 km 
Kees v Dommele 2.27.10 (4e totaal !!) 

5 aug Onderedijk (P v Alf en memorial) 21,1 km 
Lex vd Pol 1.32.52 



WERELDY~I.PIOFi~S(]-{.APPEN ATIETIEK VOOR VETERANEN 1991 

e:;~ _i~taY ~r•e:rclen de wereld.kë.unp ioen.'3chappen georganiseer-d in Turku (Finlaoo). Dit 
lç ·:m: rn L! goed uit, croat ï.·ri_i toch al van p lan waren onze vakant ie in Finland 
door te hrengen. 
Wij arriveerden op 2 ju l L e n vanaf dat ogenblik werd het prima zomerweer, zodat 
niets een optimale VO<)rl.--.ere iding in de weg hoefde te staan. 
Op 21 jul i slond mijn eerste nu..""l!ller. de 10 _ 000 meter. op het programma. Alle 
aardacht (voora l de Finse) ging uit naar Martti Vaini o. De dit jaar 40 geworden 
fi n h'::eft a.ls veteraan b?ee •."l'ereldrecords ge lopen (3000 meter in 8 .05. 08 en 
10. 000 meter in 28.30 .00), t.ePil i jl ook zijn 5000 meter e r mag zijn (14.05.79). 
In de "V:~akkere" eerste serie liep de Mexicaan Vera 29 .35. 37. dus dat beloofde 
-v:at .. Ik mocht starten in de serie van Vainio. Va i nio won makkelijk in 29.16.88 
en ik weed VO<.)l" he t eerst van mijn l even tweemaal gedubbeld. Ondanlr.s een goed 
verlopen voorbereid ing. die (m jsschien teveel) venmchtingen wekte. verliep het 
rd ~ :_ naar wens. Eei! V'?vee l aan spanning haè i nv 1 oed op mijn maag en en dat 
H<:ö!rl.o:te do<:;r- op mijn benen. Ik finishte in mijn ser ie als 7e in 31.48.62 en werd 
in totaal 9~. De Belg Qner VëH1 k'Oten werd 3e jn 30.47.12. dus in een ti jd die 
binnen mijn mcx;relijkl1eden moet liggen. Het beheersen van àe wedstrijdspanni n~1 
bl :Ul<t steeds weer een belangrijke voo:rwa.arde voor goed presteren ! 
')p 28 ju l i volgde r:ü_in t"reede nummer . de marathon. Spanning was er nu ook, mao.r 
vee l winder . De sta..rt was ohl 09.30 uur. en het. was toen al 19°C. Er was geen 
uitgesprol<en favoriet. en dat res ul tee:t:"de in een grote kop;:;roep van 15-20 man . 
. ::..: leidelijk werd die groep kleiner. en ik hoo:rue erb ij tot ca.31 km. We waren 
toen neg met vijf mön over . De twee Fin...'len beslisten h ier de wedstrijd. Het 
~ -arcm.:rs wo.s vanaf ca. 27 km zwaarder gewo:ruen (met veel vals plat). waardoor je 
lan~zaam je krachten voelde verdwijnen. De Zwitser Urnberg (p.r. onder 2.20) en 
d.e D .. ütsf:''". Wc->gner kond.en nog even volgen, ffi<1•TI' j}~ net niet meer. Urnberg viel 
l ·3ter sterk t erug en stopte zelfs. D-e DuJtser Y:on de Finnen na ca.35 km ook niet 
meer vo~ c,Pn, zodctt de Firuîen een dubhele overw ]nni ng beho.alden. Op 40 km had ik 
noc;r 33 sekonden acht0rstand. or_; de I\.ti tser, d i e . in die fase nCXJ meer kapot zat dan 
:i.k. I :( 1 iep l i1l!tJZaa.m op hem in, maar echt versnel len kon ik niet meer : ik kwam 
1• iteindelijk 11 sekonden tekort . l-1et mijn tijd (2.27 . 10) was ik zeer tevreden , 
~·.~:,J.:eY' omdè.t de twee vor-ige marathons mislul<ten. Er:m vierde plaats lijkt 
0nhevre<.::Ugend, maar is het njet. als je 0cht a lles gegeven hebt wat je kon. 
f'~E" t de Nederlè..ndse ploeg (o.a Hennie MentiPk lle bi j 40+ in 2.33 .32) werden wij 
t)t mijn verr ass i ng 3e . IX.ze uitslag las ik echter de volgende dag in de krant 
.Jus op het podium heb i k niet gestaan. Hijn medai lle heb ik echter op 15 augustus 
Jia de KNAU over de post t~ezonden gekrege n ! 

LJe t bi jft overigens een b i jzondere ervaring om wedstrijden te zien, waaraan 
::en~"e :-1 meedoen di e de pensioengerechtigde leeftijd al lang gepas seerd zijn. 
Ledereen moet voor zichzelf uitmaken. wannee:- het tijd ~<Tonit met \..fed..strijdsport 
~: e stc;)pen. Het nivea·J jn de verschj lleDds klassen is SOII1.'3 indn.»-:wekkerd, 
t.-;:rwi_il jk daarentegen ook regelmatig het geve-el hu.d dat de betreffende atleten 
1-.ll~ter met Hèdstrijden kunnen stoppen. Een leefti jdsgrens is hierbij niet aan te 
geven . gez·ien de onderling grote verschillen . 
C.e volgende WK (l993) woroen gehouden in Jaç-.an. Het aantal dee lnemers was deze 
k~er ruim 5000 (vrije inschrijving) en men verwacht de vo lgende keer nog meer. 
lJin alle- ••edst.rijden goed t e laten verlopen waren nu drie banen ncxiig - 1\.ui<u, 
Kaa.r.ina , Raisio- en de starts waren soms al vanaf 07.00 uur . In de (nabije ?) 
t.0:::-1 omst ?:r3l uen ongetwijfeld limiete n moeten invoeren, om het toernooi te 
kl-tnnen crgarü so.re1 1. 
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Hier volgt een interview. Dit inter-view kwam tot stand m.m.v. 
Mark van Dijk (interviewer) en m.t.v. M. Spruit '(intergeviewder). 
Ik heb geprobeerd er een serieus i11terview van te maken, ook al 
moest ik het niveau een beetje aanpassen. 

naam: 
.Uhhh .. Martijn. 
voornaam: 
Ja Martijn Spruit. 
lengte: 
Twee meter of zoiets. 
Jfaa t schoenen: 
47 ... Slagschip. 
Is dat het type? 
Nee. 
Wat i~ je specialiteit? 
hoog, kogel en discus. 
En wat is je specialiteit buiten atletiek? 
Je bedoelt sport? 
1'1aa.kt niet uit. 
Uhb .. groot zijn. 
Hoe laat ga je naar bed? 
Tien uur. 
!1erk auto? 
Ik heb geen auto. 
Wie is je idool? 
Poe ... Ahh .. Oooh ... Poe-Poe-Poe ... Uhh . . (en na 20 seconden kwam het 
volgende antwoord spontaan uit zijn mond:) . . Weet ik niet. 
w-aarom·? 
Ja, weet ik ook niet. 
Wie vind je de beste atleet? 
Dailey Thompson . 
En wie de slechtste? 
Allard. (Allard, nu moet Spruit zeker de steeplebak in.) 
Wat is je leukste ervaring? 
Dat er een tegen de paal springt bij hoogspringen .... Ik niet 
hoor <toch niet),iemand anders. 
Wat is je s.!echtste ervaring? 
Uitglijden bij hoog ... Als je aanloopt. 
Wanneer doe je mee aan de WK? 
Ha, ha, ha, waarschijnlijk nooit. (waarschijnlijk?) 
Waar heb je angst voor, behalve voor de steeplebak? 
Voor een rugblessure .. Een blessure aan m'n rug. (toch nutt1g dat 
hij het nog even goed toelicht) 
Wat is de slechtste film die je ooit gezien hebt? 
Batman 2 of zo . . (wat een kenner) 
Hoe adem je tijdens bet hardlopen. Door je mond, je neus of je 
oren? 
Door m'n mond. 
Wat is je favoriete kapsel? 
Ha,ha, een Van Dijk-kapsel.(hè,hè,eindelijk een verstandig 
antwoord) 
Wat is je mening over de volgende Jopen: 
Ome Joop? 
Wel aardig 
Joop van de Ende? 
Joop van de Ende is een kl**tzak (moe.t dit nou?) 
Joop van Drunen? 
Ja. f*ck you (wat een taalgebruik .. en in tweede instantie zei 
hij:) . . wel aardig. 
Joop Klepzeiker? 
Te gek. 

- 15 -



Wat is je favoriete bijnaam? 
l.ange. 
Wat heb je nog te zeggen tegen de atleten die dit interview gaan 
1 ezen? 

Waar ze wat aan hebben. 
Ik weet niPt . .... e('ht. niet. 
OK, bedankt voor het interview. 

PS: Niks in dit interviefv is verzonnen. Tot de volgende Wissel! 

Interview 

In de uitslagenlijst staat hij reeds vermeld, met de reusachtige afstand van 67 km yoor zijn naam. Wim 
Westerholt. Al weer even terug maar nog net voor het verschijnen van het blad via de telefoon een klein 
verh:-mltje wat zijn belevenissen waren over deze monstcrafstand. Rondje Haarlenunenneer is ongeveer 
dez.elfde afstand. Verder houdt iedere vergelijking op. \Vim heeft allereerst het prachtige natuurschoon 
beschreven wat hij onderweg tegenkwam, maar dat was niet alles. Hij kwam om te lopen, kapot te gaan en 
te winnen of in ieder geval zo hoog mogelijk te eindigen. Een trainingskamp van 4 weken in dit gebied 
moest voor de ideale vom1 op de grote dag zorgen. Prachtig weer tijdens de voorbereiding. De moraal was 
goed (denk ik zelf erbij). Het parcours zag er ongeveer als voigt uit: Op 27 juli start in Davos (1500 m), 
dan afdaling naar 1000 m. waarna op 50,5 km de Sertig Pas (2740 m) volgt, daarna weer afdalen naar 
Davos. lk zei reeds: geen vergelijking met de H'lemmerrneer, dus ook niet in het wegdek. Begin en eind 
een stukje asfalt, veel onverhard en veel ongebaand pad. Dus met handen en voeten naar boven soms. 
Wim had de route reeds van t.e voren verkend. De weergoden bepalen altijd anders als wij mensen willen 
dus op de dag van de race regen en boven (u madt het al) sneeuw. Niet alleen handen en voeten maar ook 
skistokken waren nodig om de afdaJing redelijk veilig te laten verlopen. Tot 24 km zat Wim w voorin dat 
een plaats bij de eerste lO mogelijk leek (vergis u niet: 1080 deelnemers). Glibber en glijden zorgden voor 
problemen en daar was een enkel van Wim niF.t tegen bestand. U kent Wim natuurlijk : doorgaan. Zelfs 
een tweede keer door de enkel (op 32 km) kon hem niet klein krijgen. De snelheid was er natuurlijk wel 
uit, maar deze exvaring moest tot het einde toe afgemaakt worden ondanks de handicap. Volgens zijn 
ze!!gen was Wim niet geheel gesloopt bij aankomst. De 48ste plaats in 6 uur 31 en 40 seconden. 
De laatste 39 km van de Swiss Alpine Marathon is tevens de hele Sertig Lauf. Kees Hennans werd hier 
55ste in een tijd van 4.33.28 van de totaal 233 deelnemers. 
Beide heren waten niet echt "kaputt" dus bovenstaande bleek een prima training te zijn voor de 100 km van 
Winschoten op 7 september!? Nu nog een paar lange duurloopjes van 50 en 70 km en dan komt het 
allemaal wel in orde volgens Wim. 

Bert Boesten 
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D E V A K A T U h E B A N K 

Wij zoeken op zeer korte termUn: 

EEN VOORZITTER VOOR DE J EUGDCOMMISSIE M/V 

op vrijw ; llige basis 

\'Jij hebben behoeft aan een enthoustast oe rsoon die 
in het bezit is van enig organisatorisch talent 

Tevens hebben wij plaats voor enkele l e den 
in diezelfde jeugdcommissie. 

Leuk grapj e hê , maar even in er nst. Beste mensen als u zo nu en dan enkele 
u ur tjes vrij heeft meldt u dan aan als lid van de jeugdcommü;::;ie. 

WIJ HEBBEN U DRINGEND NODIG. 
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WAT SPIKEY JULLIE 

TE VERTELLEU HEEFT •. ooo•••• 

SPIKEY is terug van vakantie en heeft 
dat geweten ooko Wat een dr\~te bij de 
eerste atletiekwedstrijd in Haarlam op 
zondag 18 augustus. Heer dan 400 deel
nemers l Maar Spikey heeft best genoten 
hoor ! Alleen niet zo hard aan mijn 
voeten en armtcm trekken. Jullie hebben 
mij wel alle hoeken van het veld laten 
zien. En jullie ( en ik dus ook ? ) gaan 
nog naar vele wedstrijden dit zomerseizoen. 
De meisjes junioren-D helemaal naar Hoorn 
voor de districtsfinaleo Wordt een feest
dag ! Op zaterdag 31 aueustus. En Spike:r 
gaa ~ ~ee naar Hilv~rsum met junioren voor 
een driekamp op 31 augustus. Haar eerst 
naar Huizen (meerkamp) of Amsterdam ( de 
nationale C-spelen ) 24 en 25 augustuso 
En daarna • • ••çoach kijk zelf maar in je 
eigen wedstrijdover~icht afgedrukt in dit 
clubblad. Schrijf op tijd in. Anders mis 
ik je ! .Junioron ik reken op jullie ! 

De pupillen hebben ook nog een paar fijne wedstrijden te doen ! Eerst de corrtpe
titie in Beverwijk op 24 augustus ( jammer üat de "ge-wone n pupillenwedstrijd op 
zaterdag 15 juni verregende ). Daarna op 7 september de jaarlijkse koppelwed
strijd voo-r ouders en pupillen ( apart infoblad via de training ) . En 14/9 naar 
Aa.lsmeElr en EXTRA 28 september naar LEIDEN. En tot slot de onderlinge wedstrijden 
in Haarlem. Ki,jk het allemaal good na. op je wedstrijdoverzich+., afgedrukt in dit 
clubblad ! Schrijf op tijd ino Doen ! ! ! 

Eindelijk weer een stukje van jullie zelf ( le o. s maar de stukjes van Sanna en 
Chrieta ) . Wie zorgt de v olgende Wissel voor tekst ??? Inleveren bij je trainer 
of bij Joke !!! Spikey wenst jullie allemaal weer veel succes ena •• o.plezier 

bij de vele wedstrijden 

NIET VERGETElh VOOR ALLE PUPILLEN El'f })-JUNIOREN EN HUN OUDERS IS ER 

eATERDAG 7 SEPT&~BEF DE JAARLIJKSE ÄOPPELWEDSTRIJD 
SPIKEY " WIE WIL ER AAN MIJ GEKOPPEJ.JD WORDEN ??????? " 

0 E W A S J 0 uw 

V A K A N T I E ? 



CASTRICUM ZONDAG 16 JUNI - JUNIOREN C1D WEDSTRIJD 
=~==~=;=~==~~-=~=~:==~==~==~==•~===c========~=~===a=;xa~= 

Op naar dQ atletiekgrasbaan van AV Castricum. Deze prachtig 
g~legen grasbaan aan do rand van de dui.nen zorgt a l tijd voor 
eQn fijne atletiekdago Als het tenminste niet regent want dan 
«ord t het we l erg glad. Maar vanöaag waren de weergoden ons . ~------...."-
gu.nstig gezind. Daarom ook goede prestaties., Een goede warming -

1
, 

up wedst r .i.jd voor de jubileum\oledstrijd van de 90 jarige lLr{AU -:i/1~~ 

een paar dagen later, namelijk woensdagavond 19 juni. . \ ( 
Haar nu de ui.tsla.gen van de <ledstrijd in Castricum: ~~'!!!liD~! 

Robbert Schippers (D1) ver-3o45,kogel-6o51 
Peter 1'1ar kwat (D2) BOm-12.,4/12., 5 , 1000m-3o 11 o2 
Bastlaan Schippers (C1) 1500m-5oi8v9(3e),disc-13.96 
Paul Fi lmer ( C1) 100m-13oB/13.2(1e),disc-23o42,1500m-5o22o6 

Joa.nna. AndreviS (:01) 60m-9o1/9o0(2e),ver-4 .. 34(1e),kogel-8o06 
Mar janne Sambeek v (:01) 60m-B.5/8 o5(1e ),ver-4.24(2e),kog~l-9o26(3• +Qli !) 
Wendy Twisk (D2) 1000m-3o33o7(1e),ver-3.20,kogel-5.98 

Een g:rote medaille- oogst zoals jullie zien. En ook een clubrecord ! 
Haar vooral l:en fijne atletiekmiddag voor allemaal ! 

KNAU JUBILEUMWEDS'l'RIJD i-iOENSDAGAVOliD î 9 JUNI IN HAARLEM 
=~=~~x~~~=====•s==a~===m=:an===~=======•==========~===a 

In Haarlem hadden we een van de drukst bezochte jubileumwedstrijden 
van de jarige ( 90 jaar ! ) KNAU van het gehele land. Op Yele plaataen 
in Nederland werd op dezelfde 'wensdagavond voor ALLE atletiekver
enigingen dezelfde wedstrijd georganiseerd. In Haarlem bijn~ 150 
C/D ,junioren van de verenigingen DEM, SUOMI, KAV HOLLAND en AV HAARLEN. 
Overdag nog: regen, maar 's-.q, vond s c ••• o ••• ozon en droog l 
Een goed georganiseerde avond ( wedstrijdsecretariaat en jury bedankt ) 
r::et een mooi ce,dea.u. toe aan het einde voor IEDEREEN o Vandaag dus elke 
deelnt.mHn· " winnaar 11 met dezelfde herinneringsprijs, een cadeautje 
van de jarige K.~."'fAU., We s t uurden de KNAU een brief je om jullie dank 
en natuurlijk de felic i taties over t·e brengen. Toï horloge, hè ? 
En nu de uitslagPn: 

M~1.·ieke 

Narjann e 
Laura 
Jessica 
Wendy 
Joanna 
Neike 
Mic.b.elle 
Meraud 
Ingeborg 
1'fanda 

Rem co 
Rennee 
Bastlaan 
Peter 
Stephan 
Paul 
I ngo 
Julien 
Robert 
Andrew 
Polle 
Paul 
Bastiaan 
Olivier 
Ste·nm 

Jonker (Dî) 
Sa.mbeek v (D1) 
Donkerkaat(D2) 
Ramakers (D2) 
'l'w isk (D2) 
Andrews (D1) 
Bax (D1) 
RiGU (D2) 
Rooij de (C2) 
Zandbergen)C1) 
Meijcr I, C1) 

Verton (D1) 
Bellev (D1) 
Schaafsma (D1) 
Markwat (D2) 
Sprank (D2) 
Rijs (D2) 
Rui,jterman(D1) 
Sillem (D2) 
Schippers (D1) 
Fung-A-Loi(D2) 
Oudshoorn (C1) 
Filmer 
Schipp'èrs 
Barreveld 
Waarde v 

r c1) 
~C1 ) 
tgn 

60m-9c1, speer-1 8.,22 
60m-8o5/8o3(2e), ver-4. 33 (3e) 
60m-9o4 1 ver-3o42 
speer-19oOO , ver-4o17 
speer-18o88, 600m-2.,00c8 
speer-17aBO, ver-4.25 
ver-3.42, 600m-2c03o2 
ver-3.03, 600rn-2,17c2 
BOm-11.5 ver-4o47 
discus-21o4B ( 2e ) en CR ! kogel-7.76 
hoog-1o35 600m-2o05o2 {2e) 

80m-1 1o6/11o7( 3e ) hoog-1s15 
80m-11o8/11.9 hoog-1o20 
BOm-12.5 ver-3o70 
1000m-3a15 o1(1 e) ver-3c76 
1000rn-4o08o7 ver -3a51 
ver-3.86 kogel-9. 23 
discus-13.60 hoog-1~30 
discus-i2o44 kogel-5.84 
ver-3.37 kpgel-5o73 
ver-3.,34 kogel-5o39 
100m-14o7 kogel-7o36 
800m-2o25o7 
800m-2o40o6 
kogel-101 :S4 
kogel-7otB 
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speer-24o72 
speer-23o06 
(1e) speer-29c32 
hoog-1o35 

(2e) 



:~<::t ~ hovgspr .:.ngcn 
- 2anloop 

- · h · ' J n ~e fase11: verdelen we 1~ vgrsc. 1~ .e.a 

-- af zet. 
- zwc~ef fa se 
- landing. 

_!?e_§c _~ r _ijy_ i .!!_S_ '-'.?.:.D __ h~t _h.9r.Q.e_!2l_2p~n _._ 

Vc ~schil lencte fas~n. - - - - - - - - - -
.1. • Dr: start. 
2 .. ! l~t versnell ; ngsgc(_,'~?l tE:. 
~. De ho rde p~~sage. 
-~ . riet sprinten tussen de bo rden. 
5. De uitloon met dP finish. . · ' 
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COMPETITIEWEDSTRI,.TD C/D JUNIOREN IN SAN'l'POORT 22 JUNI 

Na de eerste co~petitiewedstrijd op 27 april in Haarlem en de tweede 
co~t:peti tiewedstrijd in B.:~verw:i.jk op 1 ju.t'li nu dus de 3e en laatste 
wedstrijd uit deze serie in Santpoor t bij AV Suomi. 
De totale uitslag na drie wedstrijden hebben we nog niet ontvangen en 
zullen we in het volgende _ clubb l ad geven~ \-lel hebben we een uitnodiging 
ontvangen voor de MEISJES JUNIOREN D om deel te nemen aan de district~
finale in Hoorn op zaterdag 31 augu~·tus. Zij zijn geëindigd bij de eerste 
zes in hun IDU).e met .32 (!) deelnemende ploegen na drie comr;eti tiewadstrijd en. 
Zoals jullie wisten gaan de eerste zes ploegen per J)oule uit de competitie -
na d:rü1 wc:d strijden - in de dis·t.rictnfinale ui tmakan w:le zich kampioen van 
het district West 1 mag noemen ( Noord-Holland/Utrecht ). 
Hoe hoog ( maar niet bij de eerste zes ) de ploegen vRn de meisjes C en de 
jongens C/D geeindigd zijn horen .iullie nogo Naar nu de uitslagen van de 
3e wedstrijd in Santpoort op zaterdag 22 juni. 

JONGENS JUNIOREN C 

Een prima inzet van Paul, Arjen, Olivier, Victor, Arjan en Poll• welke in daze 
wedstrijd de clubkleuren hoog moesten zien te houden met een incomplete 
ploeg. Geen afbericht ( ondanks duidelijke instructie op de aanschrijving ) 
ontvingen we van Eldr.idge Issel t ~en Robin Dame~ es. De andere jongens waren 
daar niet echt blij mee. Bovendten misten we in de uitslagenlijst Arjan op 
de 800m, Polle bij hoog en Victor op de 100m ! De prima inzet van de laatst 
genoemdm bleef dus beperkt tot 1 nummer. En de wedstrijd begon nog wel zo 
serious met de wa.rnü.ng up voor de estafette. Zo serieus, dat de tijd van 
de aanvang ervan werd vergeten •• • •••o•••• Ja, zonder estafette en uitvallen 
van de nodige nummers mag je niet meer van een competitieploeg spreke'n -waar 
je met z'n allen de punten ( 2 atleten per onderdeel ! ) moet binnenhalen. 
Hulde voor de paar jongens vandaag -welke hun eigen wedstrijd toch prima 
hebben gemaakt vandaag ! Nu de uitslagen: 

Arjen de Bruijn speer-28.26m ~ hoog-1.40m 
Olivier Barreveld: kogel-9.75m , discu.s 25.22 
Victor ·rouw ver- 3 "62m 
Paul Filmer 100m-12o9 ' 1500m.·-5. 06 0 8 
Polle Oudshoorn: 800m-2o24.9 
Ar jan Handriks : 100m horden-20 .. 1 
Gerard Brink kogel-6.59m , 1500m-6o21.3 (!) 
De tijd op de 1500 m van Gerard durfden we eigenlijk niet te v~rmelden. 
Daarom ook de ontbrekende naam in het genoemde rijtje met prima inzet ! 
Win.l'len hoeft niAt ( •o~el als het kan ! ) maar gewoon gaan wandelen voor de 
grap kunnen je ploeggenoten ..... en de jury niet echt waarderen ! Volgende 
keer herkansing l 

11EISJES JUNIOREN C 

Waar een kleine ploeg in groot kan Z1Jno Met z 1 n vieren vandaag en dus 
precies genoeg om alle punten binnen te haleno Dat werd danook met over
tuiging gedaano Goed gewerkt meiden 
Ingrid Jonker: kogel-6o00m 
Nanda Meijer: hoog -1.30m 
Meraud de Rooij : ver -4.4f3m 
Ingaborg Zandbergen: discu~-13o44 

speer-15.12m 
1000m-3o49.7 
BOrnhr-13.2 
80m -11.9 

De estafette werd gelopen in 46.0 rondq 

D E E S T A F E T T E 
~~======~o==~;=~=~==~~~ .... ~ 
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VERVOLG COI1PETI TI E JUNIOREN C/ D SANTPOORT 22 JUNI 

J Oi.'GEN'S JUNIOREN" D 

Ondanks de a fwe2'.igh eid va n Guido een complete bezetting op alle nummerfJ 
e n. da n i e h et ook e en echte competitieploeg. Geen punt laten liggen op 
d eze dag en goRd Bameng ewGrkt . 
~ e e ot afet t e werd gelopen in 45o6 sec . 
Alle nurnmer s wer d en dus bezet door twee AV Haarlem atleten zoals dat ook 
is voorge s chreven voor d e poule waar jullie in uitkomen ( 1e klasse ) o 
Daa r komen d e uits lag en: 

Rem co Vf:i. n Belle kogel-6. 62m 80m-11o6 sec 
Rem c o Vert on ver - 3 . 69m 80m-11o3 s ec 
Paul Ri j s hoog -1 o30m 80mhrd-16o9 sec 
Julien Sillem : 1000m-3o 56 o6 80mhrd-16o1 sec 
Ba.sttaa !"l S chaaf~a: 80mhrd- 16 o1 80m -geen tijdnotering 
Andr ew Fu.,"Jg- A-Loi k ogel-5o54m v er-3 . 20m 
Inga Ruy t erman h.oog- ·t o2 5m diacus-13o34m 
Peter Nark\va t di scu s-16. 56m ·tOOOm-3o05. 9 

r eter met z 1 n ti j d van 3o 05. 9 bijna bi j het clubrecord dat al vanaf 
1970 ( ! ) s t aat op ).04o 40 .. Wie we et gaat het er dit Beizoen nog aan. 

!rEISJES J UIUOREH D 

'tle hebb <m he t a l vcrmeld i n di t Wi sselt je : d e mei sj esp l oeg junioren D 
van AV Haar l em gaat nc:;,ar de FINALg in Hoorn op zaterda g 31 augustus !I 
Van d e 32 d eelnemend e ploegen dus bij de eerste zes ( r echt op een 
f i naleplaats ) . De v l ag van de club moet mee naa r Hoorn voor het 
def i lce vooraf. Het 'WOrd t e en zeer sparu:.end e weds t rijd \-lant de eerste 
ze s ploegen z i tt en v lak bij elkaar wa t totaa l aanta l punten betreft ! ! 
Kaa r nog eerst de uit slagen van d e 3e comn~titiew ed s trijd met een 
prima t o t~~l - b ehaald door d e [GEHELE PLOE~- van 4679 punten! Het 
hongst e a.antal t ot nu toe . Van de dr i e wed str i j den tellen de t wee h oogste 
_imnt ~~nt otalen mee. De e s tafe t t e 'W erd gelopen i n een nieu 'W clubrecord van 
33a3 sec ( Jessica/Wendy/J oanna en r-:arja.ilne ) o 

1Jaura Donkerkaat 60m hrd-12o3 
J.ensica R?.makers speer-1 9 .24m v er-4o30m 
w~ndy Twü;k spe~r-1 6 .,66rn 1000m-3c36.3 
.Joa.nna Andre"'s hoog- 1o 40JTt 60m hrd- 10.4 (Clubrecord ) 
Nei ke Ba x h oog-1 • ·t Om 1 OOOm- 3 o36c3 
l'~ :u: jann.e van Saml'tH!ik kogel-8 o61 m 60m-8 o?. s ec (Clubrecor d ) 
Mich e lle Ri eu kogel-6. 30m 
I·t;.r ie k a Jonker ver- 3.97m 60m-9o1 sec 



C/D JUNIORENWEDSTRIJD IU BEVER1.fiJK ZATERDAG 29 JUNI 

Nog vlak voor de vakantie een wedstrijd d oen. Zo dachten Wendy en 
Marjanne ero-vere :Bi,j de i ns chr i jving st onden ook nog de namen van 
Joanna en de beide Remco's . Achteraf mi s s chien toch al in vakantie
sferen ? Daarom hier de re sultaten van Wendy en Narjanne. 

Wetdy Twisk: kogel 5.98m 1000m- 3.31.3 ( 3e plaats) 
60m sprint- 9e2 sec 

Marjanne v Sambeek: 60m- 8, 7/8o5/finale-8 "6 ( 2e plaats ) kogel-9.00m 

Twee deelneemsters AV H~arlem en ~···· 2 medailles. En vooral een 
gezellige atletiekmiddag. 

PHOENIX-rrEERKAMPVtFIDST.RIJD I N UTRECHT VOOR C-JUNIO.REN 
====~======~;==~==~=~===~=~==~=~========= ~==~=~===== 

Ingeborg heeft een he e l aardige tante ~onen in Utrechto Dus waarom 
geen meerkamp doen daar en ~ezellig bij tante overnachten ? Zo gezegd 
zo gedaan en ha.d AV Haa rlem e en vflrtegenwoordigster in het n verre " 
Utrecht op atletiekbaan Overvecht. 
Ingeborg had er het prima naar ha ar zin ( Gezellige meiden van andere 
verenigingen, hoewel wel erg fanatiek soms •••• ) 
De resultaten van Ineeborg Zandbergen: t otaal aantal punten: 2363(7k) 
80mhrd(17o59)-hoog(1o15m)-kogel(7.71m)-150m(23.,98)-ver(3o69)-speer 
(1Bo20)-2o22~84 voor d e 600m. 

Verborgen dierenamen 

In elke regel is de naam van een dier verborgen: 

Ja, appels eten is beter dan snoepen! 
VvtJ wonen aan de Molenweg. 

· Vader at met smaak! 
De rivier is breed. 

Ik heb ~.erst goed nagedacht. 
Hoor JIJ vreemde geluiden? 

Dat zullen we zelf uitzoeken. 
Je kunt van wol fijne truien breien, vind ik. 

Hele !~ndstreken zijn verwoest. 
Leer Je Ko al aardig kennen'' 

Veel eeuwen geleden d roegen de mannen ook al baarden 
Over een paa :- dagen kom ik. · 
1k ben van de partij Gerrit! 
Le brachten haar ziek thuis. 



PUPILLEN 3-KAMP IN HAARLEM ZON'DAG 18 A'JGUSTUS 
•====D•~==~~~~~==~~~~m=~==========~~====m==== 

:De eerste ;.;eJstrijd na de grote zomerv3.ka.ntie. Een wedstrijd met 
heel veel deelnemers. Iederoen had er dus weer zin in. Er waren 
wel ruim 400 deelnemers ! Maar niet alle~n pupillen, ook de wat 
oudere G/:D .)unloreno 
Er w;,-",re.n vandaag ;,;el 40 ,juryleden opgeroep~n en daar!laast waren er 
ook nog een aantal mensen voor jullie bezig op het wedst~ijdsecro
tariaat ( omroepen, computer voor de uitslagen, diploma's en medail
l9s, etca etcu) .D.::>.2.:cnaast àe EH~n:::;on van de ko.ntine en de EH:BOo 
Gehlkkig ·.varen ze er aJlemaal zodat rleze drukke wedstrijddag prima 
verliep, ja Zt~ lfs op de minuut volge:nR jullie tij ct schemao Alleen 
een klein regenbaitje tussendoor deed iedereen naar binnen vluchten 
of onder de :p3.ra.pluis o !'1aar dat was maar zo'n 5 minuten en de rest van 
de dag was het prima atletiekweer. Met een gezellige sfeer op en 
rondom de baan. Een fijne atletiekdag. 
De pupillen van Holl;;.ndia. uit Hoorn ( een groep van 65 ? ) kwamen 
precies volgens afspraak om 11.30 uur op de baan aano 1 s- Morgens al 
heel vroeg vertrokken uit Hoorn werd eerst een bezoek gebracht aan 
de grootste speel tuü1 V8.n Europa, de Lineushof in Bennebroek.,])e 2 
autobussen l)e:reikten de atletiekbaan keurig op tijd vanuit Bennebroek 
voorafgegaan door onz.e gids Emmy met de auto. Achter de schermen wordt 
heel wat geregeld zonder dat jullie dat ·weten ! Maar als jullie nu 
maar veel plezier beleven aan de atletieksport doen we het graag voor 
jullie. En van zo'n wedstrijddag als vandaag hebben we allemaal 
genoten. Een goed begin na de (luie ?) grote zomervakantie . 
En nu de uitslagP.n: 

Jongens Pmüllen A 1<:_ .. ..1:."'::.:::"'-rs ( 1981) 
Rene Soomer 
Vincent. v/d Lans 
Di.rk Gotink 
Angelo Flu 
Ralf ~?eunisse 

Sluitman 
Wiersema 
Slootjes 
L1.mi-z; 
1Jekker 

Olivier 
G~rt Jan 
Niek 
Nïels 
Martijn 
Jongens Pupillen A 2e_Jaa~~- (1980 ) 
Arthu.r 
}1ark 

V.?-n Vondel 
Snel 

Paul Witteman 
Jonsens Pupifu.r.!..ll 

Hatthijs Te engs 

Jongens Pupillen C 

(1902) 

(1983) 

60m 

9o6 
10.0 
10.2 
9.4 

10d 
1 O'o 1 
10o4 
10 o7 
1 Oo3 
11 0 1 

ver 

3.49 
3o76 
3o36 
3o32 
3o53 
3o:57 
3o36 
3.22 
)o1 0 
2.77 

~ogel 

h 0 02 
5o82 
7o09 
5o15 
6o48 
5.37 
5 .. 19 
5.83 
So32 
4.11 

0.90(h)4o20 

plaatf!; 

16/54 
20/54 
23/54 
24/54 
25/54 
32/54 
35/54 
37/54 
38/54 
51/54 

21/43 
27/43 
29/43 

7/20 

Bas van Leeuwen 8o3(40m) 2o60 11o56(bal~14/16 
Miehiel Blom Ba 7(40m) 2.89 10.18(bal)16/16 
( de aller-allereerste wedstrijd van Bas en Miehiel Goed gewerkt ! ) 



'VERVOLG: PUPILLEN 3 W1P HAARLEM ZONDJ\G 18 .AUGUSTUS 
~=~===~=========~===~~===~~==~====r-~==~=~======a=== 

Meis 1i_es PuEillen 60m ver kogel :elaate 

Marieke van I!~ssen (A1) 9o8 3o54 6o11 2/18 
Sanna. Piscaer (.A1) 9o.7 3 0 51 5o65 3/18 
Jennifer Bas _ (A 1) 10o7 )., 14 5o14 14/18 
Anna Witteman \A1) 11o0 2.,81 4-29 17/18 
Rebecca Ramakers ~A2) 10o1 3 .. 41 5o33 20/32 
Ruby Bagaart c ) 7o5 Oo90 3o 18 11/1.7 

(40m) (hoog) 
Do aller-allereerste wedstrijd van Rubyo Goed gewerkt 

JUNIOREN C/D 3 KAHP HAARLEl'1 ZONDAG 18 AUGUSTUS 

De junioren mogen ook best het eerste stukje lezen dat geschreven is 
bij de pupillen, welke daze dag ook met 'jullie op de baan waren. Doen 
Daar komen de resultaten: 
RemcoVerton (D1) SOm- 12~0 
Remco Belle van (D1) 

(D1) 
(D1) 

Robbert Schippers 
Ingo Ruijterman 

Marjanne 
Joanna 
Narieke 
Meike 
Wendy 
Jessica 
Ingeborg 
Ingrid 

van Sambeek (D1) 
Andre1-1s (D1) 
Jonker (D1) 
Bax (D1) 
Twisk (D4) 
Rama.kers(D2) 
Zandbergen (a) 
Jonker {C1) 

BOm- "i2 oÜ 

BOm- 14.,3 
BOm- gebl. 

60m-
60m-
60m-
60m-
60m-
60m-
QQE!
~-· 

8.8 
9 .. 0 
9o 1 

1 Oo 1 
9o) 
9o0 

12 .. 4 
13.2 

Paul Filmer (C1) lQQ!- 1~.6 

D1=1979, D2= 1978, C1~1977 

Marianne - rechtsonder - is verdwaald in het park_ Ze wil 
graag naar haar vriendin Unda, linksboven. Hoe moet 
Marianne wandelen om bij haar vriendin te komen? 

- 25 -

ver-3o69 
ver-3o68 
ver-3o35 
ver-3.57 

ver-4o24 
ver-3o92 
ver-3o60 
ver-3o00 
ver-3.36 
ver-4o23 
hoc.g-1.25 
hoog-1 o10 

kogel 
kogel 
kogel 
kogel 

6o60 
6o02 
6o21 
6 .. 60 

kogel 9o28 
kogel 7o78 
kogel 8o35 
kogel 6o21 
kogel 5o64 
kogel 7o42 
speer 17 o28 
speer 12o86 

hoog-1o30 sneer 20a 00 

12/25 
.15/25 
23/25 

1/20 
6/20 
9/20 

19/20 
21/22 
11/22 
20/21 
21/21 

14/21 



W A T Z I J E R V .A N VONDEN 

SANNA PISCAER EN CHRISTA VERTON SCHREVEN ONS EEN STUKJE OVER :OE 
PUPILLElT 3 KAMPln'EDSTRI!D IN HAAHLEM~ SCHRIJF JIJ OOK VOLGE:ND~ KEER 
EEN VERSLAGJE OVER JOU'w 'wEDSTRIJD ?'??? DOEN ! ! ! ! ! 
DnEVEREN BIJ JE 'I'llAINER OF BIJ JOY..E. 

VAN SANNA:" Ik was zenuwachtig ! Zondag 18 augustus., Gelukkig had ik 
geen spierpijn Yan de vorige dago De 60m ging wel goed, 
ik was 1e ! Marieke en ik stonden bijna gelijko Ik stond 

op de gedeeltelijke 2e plaats met een meisje van Suomi. Een uurtje 
later moest ik kogelstoteno 2x mijn p.ro verbeterd. 
Verspringen ging ook goArlq 
Nou~ kortom, het was een leuke dag. Wel een buitje maar daar ga. je 
niet d ood van. Uiteindelijk was ik 3e geworden. '' Sanna (A 1 pupil) 

VAN CHRISTA: 11 Op zondag 18 augustus zat ik te balen omdat er een 
wedstrijd was en ik buikgriep had. Ik klom op de baan 
steeds over hekken heen. Ik had miJn mooiste en nieuwe 

broekje aan en op een gegeven ogenblik toen ik weer over een hekje 
heen klom toen scheurde mijn mooie nieuwe broekje.o••• 
Maar gelukkig kan het nog wel gemaakt worden maar je blijft natuurlijk 
wel de naad zieno 
I'-1aar voor de rest was het wel leuk om de wedstrijd te zien, alleen 
pech voor mij ! " Christa ( A1 pupil ) 

Wie volgt de volgende Wissel met een verslagje. verhaaltje, tekening ? 

I N D E 

VOLGENDE 

W I S S E L 

OP DEZE 

PLAATS 

J 0 uw 

V E R H A A L ? 

D 0 EN ! ! ! ! ! ! ! ! 

VRAAG SPECIAAL 
WEDSTRIJDVERSLAG 
PAPIER AAN JO!::E 
OF JE TRAINER ! 
OP GE'I'lOON PAPIER 
MAG NAT1JURLIJK 
OOK o Dt'LEVEREN 
OP DE TRAilUNG 

1. Bij de bijen zijn de werksters groter 
dan de darren 

2. Mannetjeskrekeis maken muziek door 
hun dekvleugeis over elkaar te wrijven 

3. Miere~ zijn gek op het zoete vocht dat 
bladlwzen afscheiden 

4. De tong. van een kameleon is nel zo 
lang als het hele dier 

Noteerde 
letters achter 

de juiste 
antwoorden 

ener 
ontstaat 
een zin. 

5. De cobra of brilslang is giftig 
6. E~. bestaan 2000 verschillende glimwormen 
7. N:Jipaarden kunnen goed zwemmen 

ja E nee W 

ja I nee E 

jaS nee N 

jaP nee T 
ja J nee 0 
ja IJ nee S 
ja D nee V 8. Mannetjesolifanten wegen soms meer 

dan 60.000 kilo 
9. De olifant is het grootste landdier 

10. De krokodil legt 200 tot 700 eieren 
11. De luipaard wordt ook wel panter genoemd 
12. De bever is één van de grootste 

knaaadieren· 
13. Mannctjeshe~~en hebben geen gewei 
14. De grootste VIJand van de ~laas is het konijn 
15. Er bestaan meer dan 35.000 soorten 

slakken 
16. Een zalm kan over watervallen en 

stroomversneilingen heen springen 
17. De papegaais.?ort die men in gevangen 

schap m; .kehJk praten kan leren is de 
roodstaartpapegaai 

ja E nee A 
jaT nee N 
ja E nee A 
ja l nee P 

ja l nee S 
ja JJ nee E 
ja V nee M 

ja A nee 0 

ja A nee P 

ja l nee F 



J3este j:~.rige , 

VOOR DE 90 JARIGE KNAU 

Pos·rBU:l 567 

3430 AN !II!:!NEGEilf 

J:!.AARLEN , 1 9 JUNI 1 991 

Gf!fel.lci toerd met je 908 ;rer.iaardag. 

;::n iJedankt -roor je v~r jaardagsf eest j<? vanavond in Haarlem 

~~ar ~e mftt zo'n 1)0 rooi~jes en jongens een gezdllige en 

Sj>ortieve wedstrijd hebben gehad, 11et een "nel en goed 

georganiseerd prot,"'Xamma en " ......... heel mooi "Weer. 

En vanavorA ~aren ~c allemaal ~i~~ar met dezelfde prijs 

fienl hal':teli jk bedankt \"oor het fantaotische unieke horloge. 

ji](AU qo JAJJ\ : G E F El J, I C I T B E R D I!! I !I!!! 

Deo~ de jeugdco~i~sie vsn AV Haarlem en de volgende AV Haarlem 

deelnemers aan de KNAU 90 jaar jubileum~edGtrijd van vanavond: 

Michelle, Wendy, Joanna, Marieke, ~leike, Marjanne, Jessica, 

L.-..ura, Marjan, Ingebo·rg , Nandi!., Meraud, Polle, Guldo, Remco "n 

Re~co, Robert, Andrev, Baetiaan, Ingo, Julien, Staphan, Pot~r, 

Bastia"n, Paul en Pa.ul , Steven "n Ol.iYiar. 

Jeugdcommisgis AV Haarlem 
p/a Joke V~rton 

OmmerboB 125 
2134 KC Hoofddorp 

tel. 02503-~9865 

- 27 --

Met spo~tieve ~oetçn 

J~ugdcommisaie AV Haarlem 

Emmy Ramako:r s 1 Ni enke S o om~r 
Joke V~rton en Yvonno Zandatra 



W E D S T R I J D 0 V E R Z I C H T INSCHRIJVEN ELKE TRAINING BI J JOKE VERTON 

JUNIOREN C 

ZA 31/B 

zo 8/9 
ZA 21/9 

ZA/ZO 
5 en 6 okt 

~.lli2~. 
ZJ. 31/8 
~A 3"i/8 

ZA ·~ lq /; ' 

zo 8/9 
ZA 2 ·1 I(' . I } 

HILYERSU11 

C.ASTRICUN 
KROJ-ll>!:ElHE 

HAARI..EH 

HIL'/ERSUM 

HOOlUT 

HAARLEN 
CAS'I'RICtJH 
KR OI·r'1E NIE 

==========a~=====~=============~==~====== 

( 02503-3 9865 ) 

~~ ( 1976-1 977) 

3kamp(150/hoog/kogel) evta 1000 

JONGE NS JUlHOREN C ( 1976-19'77 ) 

3kamp(100/hoog/discus) evt 800 5,-·· na inschr. ruogelJ.Jl<. 
80m,ver,speer,60Cm 100m,ver,spee~~ 9 800m ponro 2,-- 26/8 
3k(80/ver/hg)(koge1/disc/sp) 600m 3k(100/ver/hoog)(kogel/óisc/sp)-800m 9/9 1 

4,-- )k/2,- lnr 
CLU:B;·~.NP IOEHSCHAP?:SJ:'T/Oii.D}.mLHIGE \.{EDSTRI.JDEN - H B E R K A H P 
IEDEREEN DOET Jv!EE ! SCHRIJF OP TIJD IN ! -,-- 30/9 

MEISJES (1978-1979) 

DISTR~CTSFINAL~ ! ! 

KOPPEL'viEDS·I'RIJD NET OUJ)ERS 
60m/hoog/speer/1000m 
31:(60/ver/kg·)2k(kg/disc) evt 600 

J..QHGEUS JUNIOREN D ('197 2-1979) 

3kamp(BO/ver/kogel) evt 1000 5 ···- na insçhr o • roog<H~JK 

info v·olgt 

KOPPEL\-IEDSTRIJD NET OUDER.S ! 2/9 zie infct 
60m/hoog/ spoer/1 OOOm :por nr 2,--26 augustus 
3k(80/ver/kg)2k(kg/disc) e~t 1000

4 3
9 ·s,ptemher 1 

ü tr I- , -- · r -- R , J t -- :é R 

zo 22/9 AT•!STEnDA.1"1 NATTOlfALE JUlHOR D-SPELEH 
60m/vcr/60mhrd/1000m/hoog/kogel 
dJ sous/speer 

N'ATIONALE ,JUNIOR D-SFELJm 1 
BOru/80mhrd/1000m/hoog/vAr/kogel 
di3cus/speer per nr .. 3,-- 2 september 

ZA/ZO liAARI.8~1 
5 en 6 okt 

P U P I L L E N 
~~~ 

ZA '{ /9 HAARLFl;'i: 
ZA H/9 AAJJSME3R 

ZA 28/9 LEIDEN 

ZA 5/1 0 HAA:E!.JT;}l 

CLUB:V.J!.NPIOEHSCHAPPF;N/ONDERLIN'GE WEDSTRIJ:DE1'1 = .l>lEE.RKl!.NP 
IEDEREEN DOET NEE ! SCHRIJF OP TIJD JN -,-- 30 s~ptember 

--------··---·~----------· ---------
IHSCHRIJVEH ELKE TEAINilW BIJ JOKE v~;RTON 
========a•======c======~======•======~=== 

(02503-39865) kosten 

KOP?EL\·iEDS~!UJil NET OUDERS VOOR ALLE PUPILLEN (zie infoblad I ) -,-- 2 september 
PUP-C ( 40r:t/ ver/bal) PUP-B ( trOn/hoog/koe;el) PUP.:.A( 60m/ver/kogcl) 1 ooon}t: 58 15oom J 2/

9 
p:JP-C ( 40/ver/bal ) PUP--B( 40m/hoog/kog,:;l) PUP-A( 60m/ve:r/koeel) ·1 000J'JJ :(: :: i6oom) 16; 9 
O:illEilLilTGE ~!EDS'I'RIJD:EN ! IE:UEREBN DOET EEB ! l -,-- 30 september 
SCHRIJF OP TIJD !N ! ! !!!! !! 
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