
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 automatisering~
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 

Fax 023-310937 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 
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ri jksstraatweg 95 
2024 db hoorlem 
!@ 023 - 27 44 44 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Spol'ts Cup '-
sPonrPnJJZEN 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 

(( 

u 

T 
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Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

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

GÖBEL 

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

decauninek 

DAKKAPELLEN MET UNIEKE DETAILS ~ 

•
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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. lttltlter IJ.v. 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

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

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. 

K;: ~a~ OEtooic ê -Gtfl ~ 

PUm"'A< ADIDAS Saucony~ * KARHU 

RUUD WIElARf SPOR1'S, 
DA'S EEN lJW( VAN VERTROUWEN ! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 • 32 20 20 



10.30 uur 
10.30 uur 
10.45 uur 
11.00 uur 
11.15 uur 
11.30 uur 
11.30 uur 
11.30 uur 
11.45 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.00 uur 
12.15 uur 
12 . 45 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 
13.15 uur 
13.15 uur 
13.15 uur 
13.15 uur 
13.45 uur 
13.45 uur 
14.15 uur 
14.30 uur 
14.30 uur 
14.40 uur 
14.45 uur 
14.45 uur 
14.50 uur 
15.15 uur 
15.45 uur 
16.00 uur 
16.10 uur 
16.20 uur 

JONGENSB 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT 
onderlinge wedstrijden 

zaxbg 6 oktd:ler 1991 

speerwerpen 
110 m horden 
100 m horden 

80 m horden 
100 meter 
100 meter 
discuswerpen 
hoogspringen 
100 meter 
speerwerp<=>....n 
versprin;Jen 
kogelstoten 
discu.S\ve.rpen 
verspringen 
kogelstoten 
speerwerpE=>..n 
speerwerpen 
hoogspringen 
verspringen 
kcqelstoten 
hoogspringen 
S?'~Ie.rpen 

spee.rwerpen 
hoogspringen 
hoogspringen 
1000 Tt'.2ter 

1000 meter 
verspringen 
spee....rwe:rpe;1 

600 meter 
spea-...t.ïverpen 

800 meter 
1500 meter 
1000 meter 
1000 meter 

Heren NW +IA 
Jorg-ens B 
Jongens c 
Jon:rens D 
Dames +Meisjes A en B 
Heren W + Jongans A 
Jongens B 
Jongens D 
Heren NW +IA 
DaJoos +Meisjes A en B 
Meisjes c en D 
Heren \v + JonJens A 
Jonqens C 
Heren NW +IA 
Dames + Meisjes A en B 
Meisjes D 
Jongens c 
Dames + !V'.e.isjes A en B 
Heren W +.Jongens A 
Herel'1 l-<~1 + IA 
Jongens B 
Meisjes C 
Jongens D 
Heren w + Jongens A 
Heren N\v + IA 
Jongers C 
,Jongens D 

(bak bij de kleedkamers) 

(aanloop bij de kantine) 
(bak aan de overzijde) 
(ri..n;I voor de kantine) 

(bak yoor de trilime) 
(ring aCh~ de discuskooi) 
(aanloop bij de kleedkamers) 
(aanloop bij de kantine} 
(bak bij de kantine) 
(bak voor de tribune) 
(ring voor de kantine) 
(bak bij de kJ.eedka~s) 
(aanlcq:> bij de kantine) 
(aanloop bij de kleedkamers) 
(bak bij de kanti.>1e} 
(bak bij de kleedkcuners) 

liaJ118s + Me..isjes A en B (bak voor de tribune) 
.Jongens B Q :J. 
Meisjes c en D ~ \ 
Heren W + Jongens A ~~~..,.. ~ \\. 
Dames + lvieisjes A en B · ..J ~ ~ • 
Jongens B r > ~ ~0 
Heren Ntl + IA t'\ \-... ~ ~-
Heren W + Jongens A }..ct» 

DAMES+ AB HEREN W+JONG A HER"EN NW +IA 
10.30 110 m h 11.15 100 m 11.30 100 m 10.30 speer 
11. 30 discus 12.00 speer 12.00 kogel 11.45 100 m 
13.15 hOO<J 12.45 kogel 13.15 V~ 12.15 ver 
14.45 speer 13 . 15 hoog 14.15 hoog 13.15 kogel 
16.00 1500 m 14.45 ver 15.15 speer 14.30 hoog 

15.45 800 m 16.20 1000 m 16.10 1000 m 

MEISJ"-KS c :M.f..ISJ13S D JONGENS C JONGENS D 
12.00 ver 12 . 00 ver 10.45 .100 m h 11.00 80 m h 
13.45 speer 13.00 speer 12.00 discus 11.30 hCXXJ 
14.50 600 m 14.50 600 m 13.00 speer 13.45 speer 

14.30 1000 m 14.40 1000 m 

Breng vooral je vriend(in) , vader en jof rnoeder mee om te helpen bij het jureren 
want daaraa'1 i s, zoals altijd, een schrijnerrl tekort. 
Bij de technische nummers zijn er 3 pog:in:Jen en is er geen finale. 
Vergeet geen spelden v;ant er moeten startnunm1ers worden gebruikt. 



.. 11.00 uur 
11.10 uur 
11.20 uur 
11.30 uur 
11.40 uur 
11.45 uur 
11.50 uur 
11.50 uur 
12.00 uur 
12.10 uur 
12.20 uur 
12.30 uur 
12.30 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 
13.00 uur 
13 . 15 uur 
13 . 45 uur 
13.45 uur 
14.30 uur 
14.30 uur 
14.30 uur 
14.30 uur 
14.30 uur 
15 . 00 uur 
15.00 uur 
15.30 uur 
15.45 uur 
15. 55 uur 
15.55 uur 
16.15 uur 

JONGENSB 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT 
onderlinge wedstrijden 

x.aterdag 5 oktober 1.991 

80 m horden Meisjes c 
60 m .horden Meisjes D 

100 meter Jongens B -
100 meter Jon;Jens c 
80 meter .Tangens D 

versprirgen Jongens B (bak voor de tr.ili.me) 
60 meter l'~isjes J."'llpil len A 

hoogsprin;Jen Meisjes c enD (bak bij de kantine) 
60 meter J ongens pupillen A 
40 meter Meisjes pupillen B en C 
40 meter Jongens pupillen B en C 

verspr.i..rJJen JongeiS c (bak voor de tribme) 
verspringen .Jongens D (~ ,an de overzijde) 
hoogspringen !>ieisjes pupi.1.len A (bak bij de kleedkamers) 
kogelstoten .TOlXJens B (ring voor de kantine) 
kogelstoten Meisjes pupillen B en c (rirr:J achter de discuskooi) 
kogelstoten Jongens pupillen B en c (ring achter de discuskooi) 
verspringen Jongens pupillen A {bak voor de trirune) 
kogel stoten ,Tangens c (ring voor de kantine) 
~>:ogelstoten Jongens D {ring achter de discuskooi) 
kogelstotet'a Jongens pupillen A (ring voor de kantine) 
kogelstob=>.n Meisjes pupillen A (ring achter de discuskooi) 
verspringen Meisjes pupillenBen C (bak voor de trib.me) 
verspringen J ongens pupillen B en C {rek voor de tri.J::mle) 
polsstokhoog Jongens B 
hoogspringen Jongens c (bak bij de kantine) 
kogelstoten f.teisjes C en D (ring voor de kantine) 
1000 meter Jongens pupillen A 

600 meter Meisj es pupillen A 
600 meter ~~isjas pupillen B en C 
600 meter Jongens pupillen B en C 
150 meter Meisjes c 

JONGENS C JONGENS D JONGENS PUP A JONGENS PUP BtC 
11.20 100 m 11.30 100 m 11.40 so m 12.(10 60 In 12 . 20 40 m 
11.45 ver 12 . 30 ver 12.30 ver 13.15 ver 13.00 kcqel 
13.00 kogel 13.45 kogel 13.45 kogel 14.30 kogel 14.30 ver 
14 . 30 polshoog 15.00 hoog 15.30 1000 In 15.55 600 In 

~ MEISJEP C MEISJFS D MEISJES PlJP A f.miSJFS PUP B+C 
11.00 80 m h 11.10 60 m h 11.50 60 m 12.10 40 m ~~\ 

~ .· 11 . 50 hoog 11.50 hoog 13.00 h<XXJ 13.00 kogel 

C( ~{ 15.00 kogel 15. 00 kogel 14.30 kogel 14.30 ver 

~~"' 
16.15 150 m 15.45 600 m 15.55 600 m 

l\/\/\/\/\l\/\l\l\/\/\/\/\l\1\/\l\l\ 

Breng vooral je vriend(in), vader enjof moeder mee om te helpen bij het 
jureren want. daaraan is, zoals altijd, een schrijnend tekort. 

Bij de technische nummers zijn er 3 J?CXlingen en is er geen finale. 

Vergeet geen spelden want er m::>eten startmnmners worden gebruikt. 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 

Jaarg<:mg 46 
"verschijnt 10 maal per jaar" 

redactieadres 
josé capellen koninklijk goedgekeurd Num:ner 7 

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

rijksstraatweg 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 

penningmeester/ 
ledenadministratie . 

JOS van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel 023-272338 

wedstrijdsecretans: 
(A /8 JUn +senioren) 

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

wedstrijdsecretaris 
lange af.stand· 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. 023 -250466 
g1ro · 122976 

jeugdcommissie r 
wedstrijdsecretaris : 
(CID jun. + pupillen) 

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

arts 

I. s. g. m. knuvelder 
praktijk . 
van oosten de bru11nstraat 5 
2014 vm haarlem 
tel 023-340480 

VAN Dl~ REDAKT I E 

~ie schreef er i n het vorjge clubblad dat cte ~ ames atletiek 
bij f\...V. H:'\:Jr l em niet ' 'ee -L vaurf->tcldel Dat. is bij dez.e dr:H1 
t;ven recht geze t_ Want wat blijkt, in het "compe h tie gebeu
t'en" r.ioet r1et 'Irouwel iji\ geslacht van A.V. H<:tm~lem van ~3ich 

~~pre keu . D~ me isje::' D L: ijn DJSTRlCTSKAf.'iPIOEN .in de 2e k l as:;e 
VAN Hl'.ETE GEFTLJCTTEFllD ME:U~EN nnmen:::: Je hele clu b. Maar 
ook dA " oud•~ cl<:tmes" :leden het helemaal rd.et slech t . Wel 
nee , :~ij deden het ui t::; t.el-;end. Vr i. end en vijand verbaasde z ij 
door in llun clistt·ictsf.i.n üe ;_'e ld ~ : :::;e een TWEEDE PLAATS t e 
behalen. Nu zul.len \'er·schi lJ.enrle ;J.:;l zergen, ja hoor J.~; , 

d~3-L i:; rn~1ar ;~e 1"'.l a~-;~.;e r z0 kan .iJ'. het o()k ~ ~tJ::·ta .r· oJ1 'Nij dan 
maRr weer blijven hameren op het feit Jat 2e kl~sse niet wil 
ze!~.f2_<~n een lage klct;,;~' e, r..~l~n· c2n moe e l ijkheid voor kleine 
p] o• .. ~gen ,Jm toch mee te doen aç;.n de competi t.i e. 
Er hadden LrouwAns me;:T rn.::n:.;en mGe:i. tE: rn(:: t de opmerki ng over 
de d~n:t~f.; [.~tle tiek .. Hun t""{~l~o.s kunt u lez,~n cp bl"':idz~jde 14 . 

We nemen een la2 t;::.; te spurt in het zomer:>eizoen 1991 . Er· l s 
nog een Nl< meerkamp voor C en 0 jun ioren op d e baan. en 
vet·<ler no;--: de Underlinge ven A.V. Haarlem en K.l\.V. Hol
land. 0::1n z:i. t het se _i zoeh e.r op . Dot betekend n i. et dat we 
d:.1n mao r even op onze l auwet-en klmnen gaan ru ~~ ten. Het 
wi.nter::;ei.zuen staat voor de deur-. Dus <.ie i~a.nt'i. ne moet 
O!Jgeruimd .en gesloten worden, è1et krachtcentrum moet .i.n 
gereedheid gebr~~ch t worden, de wi ntertrai ni.ngen moeten wor
den ingodeeJ d, de hobby' üO beurs staat voor de deur. Kortoru 
1ved-\ genoeg dur . Atletiek j s d an wel een zomersport, :nac.r 
het levert wel het hele jaar werk. 

Weei; u trlluwens W<-1t leuke man i eren zijn om on:t;e clubkas te 
sp<?kV..en. Ten eer~; te de Grot.e Club Akt ie . De:<:e gaat begj n 
ul-\tober \veer v<~n .:,-,t;.lrt. OoJ.-. wij doen hj_er aan mee . Natuurlijk 
l~ekenen -..ve erop dal alle leden en fam.ilieledcm hun steentje 

en lot~n (ver) kopen. Op onze Onüerl i nge Weelstrijden 
kr-ijgt u ru :irn:-;choots de ,t:_ce legenhe id. Een anctere mogelijkheid 
i.s a l s u vja de vereniging meedoet a<:tn Ab onnee Lot to . 
\vdar·sch ijnlijk heeft u hierover al .i.nf'ormotie g ehad j_n Uv/ 

br· l even bus. U kunt er meer over. le ;:.er: op 
wilt ;_1 lleJemactl goed geînforme:enl •.>~orden, 

met. m8vrou\'.' fl:wtman bellen (tel. blz. 2). 

b1 adzijdt" 
clan moet 

2. En 
v even 

Hebben jullis ~ 1 het strookje voor onze Onde rl i nge Wedstrljd 
ingt)J.ever.-d. Ted~~reen is v;;n har· te welkom. DuG niet vet~

geten! ilF~ ver-sla.e~n over deze 0. W. verwacht )_k op 

MAANDAG 14 OKTOBER 

girorekening 643883, bankrekening 56.80 10.477, t n v penningmeester a.v. "haarlem " te haarlem 



officieel nieuws 
Pupillen A: 
F.B.J. (Frans) van Essen 
L.G. \Linda) Roesen . 
Senioren: 
r:.J. (Eric) Noom 
J. (Jaap) Sloaten 

ADRESWIJZIGING 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

R~mplaan 78 
Laren t;zkade 158 

Pieter Kiesstraat 28 
Delistraat 76-II 

2015 GZ HAARLEM 
2014 CD HAARLEM 

2013 BJ HAARLEM 
2022 7.C HAARLEM 

Bob v.d. Putte, P.C. Boutenstraat 1048, 2025 LK HAARLEM, tel.: 389678 
Ad Coolbergen, Kleine Houtstraat S9 r, 2011 DH HAARLEM, tel.: 325098 

INTERESSANTE WEDSTRIJDEN 
5/6 okt Onder U nge Wedstrijden A.V. HAARLEM 

TRIMLOOPBOEK.JI<: 
Het trimloopboekje 1991-1902 i s v~rsct1enen. In de 18e editie zUn opnieuw zo'n 2200 
lopen opgeriomen. De verkoopprijs i s f 9,90. Dit is de vaste verkoopprUs. Inclusief 
administratiekosten ko:.;t het triml 1.10pboekje f 12, 50. Door overmaking van het ver
schuldjgde bedrag op giroreker1ing 4132662 ten name van KNAU, postbus 567, 3430 AN 
NIEUWEGEIN, krijgt u het gcwen~te boekje z.s.m. toegestuurd. 

Nt.jn Papa en HlJIH 11081fiden clj 11 Broo.vje •. 

~ant ~e WiSten nt.~t of 1k een Bartje W4S or Roosje. 

Hssr, hier blil! "ik d1cn, lll!lOONJn op 1 J99l 

.rm :tic bertt 1 

• I?OOSJE • wees 397!! sru en 

Oe Haa~l--•• •ereniginga~ aangoalaten bij ae •tiohtiDf ?.t.C,, wo 
ook oaaa varanigiftg, ~~ijgen tot op heden belenerijke bod~agoa in 
da oiubkaa uit ~ot lotto- en toto '•beuraa. . 
Daar howt in <!• loop Y&D het; ae!aoen 1ttlli'lll2 aq belengrijl<a 
,.oraiuteriao 1a. 
Ban aantal •en on•• win~aliara aal buiten ono oa 4nc~ 4o IMI •orden 
11ool·1iaa ••n a&l!! t<trllinal, l&n "oort oOJIS)utot' at nc:htetraek .. 
vat'bindiaa .. t Den KaaG. 
Van do l~galoo~e geldon voor hot apolon via 4o ter.inal vlooit goan 
oald ~Oat' in da alubkae van da aange•loton ve~onigingaa. 
Ion belanQTijka a4arlatino sowel voor da a~taura ·~• ook voor bet 
ja~dwerk, ••~<•~ in doae tijd ~an bea~initingeh op alle frobten. 
0111 too!'l do bij c!e T.!.C. &1Ln1J•alottn ••r•Di§iQGol'\, waaJ' onaa 
••ranivina ook doel v.n uitaaakt, van de lott~ I toto i~koasten 
blijvond te lat.n ~rofitaren, blijft er nov wel eo~ ~oval1.j~hei4 
over. H~oltjh bet apelen vie do abonnee/lotto, batveen oak voor 
V voo~óelea ~•ett. 
lewaaal hot tor~ulier invullen, do ••~btiçin9 tokonon en u hooft 
nl~t Rear alka week oen Uw lot~o/toto te don~en. llko aaanó aal er 
aan afQohrijving ••n Uw giro/bank ,laata.t~en en U &,.alt altijd 
~tee. 

111 oept.•ber/oktober tal 4~r do 'i'.!.C,-Yorallifilllfall een akth 
wordon gehoudaD voor de abonnee-lotto. ln el~e ~aarla .. e brievechuo 
zel oen envelop wordon ~aorgd waarin eon briaf, oen abonna~otto 
on oen antaoor.Stnvolop. 
Vul do lotto in, etoC> halt in de onYolop an at'llnJ' halll op. hto 
po•taeg•l 1• niet nodig. Zo helpt U Uw oportver•oiging ••n 
inllo01ahn an llurt. U ••lf «• ••t•rhei4 «•~ t1 -•S>•elt. 

om aan te schaffen: 

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

verknjgbaar bij joop van drunen. 

speel mee In de toto/lotto 

inlichtingen biJ mevr. hartman tel. 256036 
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~tr~o~g- ~>-ev"'·.·n ft~n . M~··;~~g_;·~~r~·;:;· 
, ,_ ... dan k linkt het gekJ etter· '-'an de 
halters weer i n ONS KfiACHTCENTHUM. 
Vele A. V. Haarlem atleten kunnen van OJ~ krac ht
centrum gebruik r.w!-;cl!, die mogel ij '·;hej d bi edt 1\. V. 
Haarlem jul l ie. Doordat het krachtcentrum zo ve&l-
vuldig d oor jullie gebruikt wordt, wordt het na
tuurlijk we l eens v ies. Vandaar da '.:; het , voordat 
de \<lintertraining::m v8n sta rt ga<Jn, grondig 
schoongemaakt moet worrlen. Als je binnenkort door 
een van de bestuucsJ.edün benaderd wordt me t de 
vraag of je wilt helpen bij deze klus, zeg dan JA! 
De club is er voor jouw, ben jij er· ook 

1_club!!! 

_l;:fi' 
-- .• 7.'"' ' , ____ _ 

I \ Î Heef-t u ideëen 
I ' ) neem pen of potlooa \ 
\ en iaat ons het weten~ 

"------------·-
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uitslagen uit stad ~ dorp ~of 

gehucht overal vandaan geplukt ~ 
door .Joop 

16 AUGUSTUS AM~TERDAM_OOKMEER A~C/ADA 

Wecrsoms t:.and i gheden : droog , vr-ij~11el winds ti 1 en een aangename temperatuur. 

-100 m~ter jongens A: 6e Stefan Huisman 62.1 sck 
LI OO ITH?ter heren: ? ·~ 

-~ serie 6e David Blom 53.1 
4e serie Se Willem Gebe 5:1.7 
11 " 6e John Me ure 54.5 
5e s e r· ie 5e Bart Blom ~)4 .o 

1500 meter heren: le s erie le Wim Bergisch 3.5S.6 PR 
2e r:eri e 2e Jerrey Sullivan <1.01.3 

5000 meter heren: 2e ~-;er i e 5e Conno du Fossé 15.33.4 
3 e serie l e Paul van Diepen 16.11.8 

16 AUGUSTUS INSTUIF AMSTELVEEN STARTBAAN 

Spring tweekamp here;1 100 m en 200 m 
3e Nice Treep 1i.4 707 totaal 1364 punte n 

8 00 me t e r he i~en : Je John van Vl i et 2.02 . 1 
4e Dennis Heyink 2.06 . 2 

2 5 AUGUSTUS SANTPOORT A.V. SUOMI 

1000 meter heren: 7e John van Vliet 2 .41.67 

22 AUGUSTUS INSTUIF AMSTERDAM OOKMEER BlAUW-WIT 

Spr i n t twe ekamp heren: met een vreemde eend in de bijt nml. Lex Verbeek een 
lOe pl aats met 1221 punten, 100 m: 11.9 en 200 m: 23.S 
800 meter heren totaal 8 series. "Haarlem" vertegenwoordigd door 7 atleten 
waarvan er 2 een PR vestigden. 

Jan de Rui. ter 1. S4. 6 
Ba t·t Blom 1.58.0 PH 
Da vid Blom l. 58.3 
J ohn van Vliet 2 .01.2 PR 
Wi J.l em Gebe 2 -03-2 
J ohn MP ure 2 .05.9 
Denn is Hey i nk 2 . 05.9 

24 en 2 5 AUGUSTUS DEN HAl\G OPEN HAAGSE KAMPIOENSCHAPPEN HAAG ATLETIEK 

We ersomstand i gheden zaterdag: wind - regenbuien - later zonnig en warm. 
zondag: zonnig - warm - weinig ~ind. 

resulta t e n za terdag: 

100 meter da mes: Brenda Stoete s erie .2e 13.15 en finale Se 12.73 een PR! I 
ver dames: Brenda Stoete S.29 m 
100 m mei s jes A: Se Aneska de Windt 13.52 
100 m heren 2e serie: 4e Nico Treep 12.09 

7e serie: 6e Jerry Amsterdam 12.31 

- 6 -



Kogelstoten jongens B: 3e Martijn Spruit 10.70 m 
Discuswerpen jongens B: 2e Martijn Spruit 40.90 m een ruime verbetering van 

zijn PR. 

resultaten zondag 

800 meter heren: 1e serie 3e Bart Blom 1.59.46 
2e serie 1e David Blom 1.58.54 
3e serie 6e Jan de Ruiter 1.55.46 

3000 meter steeple chase: 4e Getachew Ayele 9.57.16 

27 AUGUSTUS LISSE SPARTAAN INSTUIF 
een prachtige zomeravond 

5000 meter heren: 3e serie 1e Paul van Diepen 16.42.0 

30 AUGUSTUS HEERHUGOWAARD HERA INSTUIF 
18 graden, tegenwind 

100 meter jongens A: Stefan Huisman 13.7 
200 meter jongens A: Stefan Huisman 28.2 

30 AUGUSTUS UTRECHT VITESSE INSTUIF 

800 meter heren, 48 deelnemers, series op tijd. 
15e David Blom 1.59.41 

15 SEPTEMBER HI LVERSUM G.A.C. JUBILEUMWEDSTRIJD "60 + 4" 
geen wind 

Ge wc3strijd werd helaas gete.:!.sted door zware regenval. Door dat massale hemel
water werd de we dstrijd een half uur onderbroken. 

100 meter dames een overwinning voor Brenda Stoete 12.89. Brenda behaalde bij 
het verspringen een 2e plaats met een nieuw persoonlijk record van 5.45 m, uit
stekend gedaan! ! 
100 meter heren: 2e serie 5e Rob Schlüter 12.03, in de A finale een 3e plaats 
voor Rob in dezelfde t~d van 12.03. Rob zagen we ook in aktie bij het versprin
gen een 4e plaats met de afstand van 6.44 m. 
400 meter heren: 1e serie Jan de Ruiter 51.65 

A finale 400 r.J: 

B finale 400 m: 

2e serie 3e Edwin Meure voor het eerst onder de 52.0 nml. 
51.97 sen een nieuw PR voorEdwin 

2e serie 4e Bart Blom 53.51 en ook hier een PR 
3e serie 1e Ger Wessel 51.47 

3e Ger Wessel 51.55 
1e Jan de Ruiter 51.52 
2e Edwin Meure 52.70 
3e Bart Blom 54.27 

Bij de jongens B vras het René Stol die aan een werpdriekamp deelnam. René was 
deze dag goed bezig op 2 van de 3 onderdelen. Een persoonlijk rekord!!! 
Proficiat Rer.é. 
Kogelstoten 11.82 PR in he t totaal klassement een 3e plaats met 1460 pnt. 
diskuswerpen 28.54 PR 
speerwerpen 36.12 
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1 SEPTEMBER HOORN HOLLANDIA VEriENlGDE SPAARBANK BOKAAL PROMOTIE WEDSTRIJDEN 
elektronische t~dwaarneming 

uitstekend 2b tot 30 graden! de gehele dag zonnig 

100 meter dames 1e serie: 3e Brenda Stoete 13.26 
100 m B finale 1e Brenàa Stoete 13.19 
verspringen dame s: 7e Brenda Stoete 5.40 (rugwind + 3.30 m) 
100 meter meisjes A 1e serie: 3e Aneska de Windt 13.61 
100 m finale 4e Aneska de Windt 13 . 19 
100 meter heren 4e serie: 4e Jerry Amsterdam 12.15 

5e serie: 6e Nico Treep 12.31 
6e serie: 7e Lex Wolff 12.23 

400 meter heren 1e serie: 1e Edwin Meure 53.55 

2e serie: 
3e serie: 
4e serie: 

6e serie: 

2e 
2e 
2e 
1e 
2e 
2e 

Bart Blom 54.17 
David Blom 52.05 
Lex Verbeek 53.27 
Ger \;Jessel 51.66 
Jan de Ruiter 51.75 
Lex W0lff 51.44 

40C m horden heren 1e serie: 4e Oscar Soethout 58.30 
Discuswerpen heren: 38 Les Brown 46.16 
kogelslingeren heren: 1e Scheltc Schelteos 53.52 

4e Gosse v.d. Velde 42.86 
9e Les Brown 30.92 

400 me ter j 0ngens A: 4e Alexander Brckx 56.26 
Hoogspringen jongens B: 9e Martijn Spruit 1.65 
kogelstoten jongens B: ~e René Stol 11.97 PR 

2e Mar tijn Spruit 11.08 
Speerwerpen jongens B: Bo Ren~ Stol 35 .9 5 
kogelslingeren jong3ns B: 2e Mar t~P Spruit 24.26 

2e R2né Stol 20.34 

5 SEPTEMBER AMSTERDAM OOKMEER BLAUW-WIT INSTUIF 
bswo l kte zomeravond + 20 graden 

100 meter dames: 1e 3renda Stoete 12.6 
400 meter dames: 3e Erenda Stoete 61.2 
3000 meter dames: Marianne v . d . Linde in de uitstekende tijd, tevens haar beste 

seizo8n prestatie 9.27.2 
100 meter heren 2e serie: 4e Lex Verbeek 11.9 

3e .::; erie: 

400 meter heren 2e serie: 
3e serie: 

4e ser·ie: 

5e 
3e 
5e 
2e 
2e 
4e 
5e 
2e 

Willem Gebe 12.1 
Joon r.~eure 12.0 
Bart Blom 12.4 
Jan de Ruiter 51.8 
Edv;in Me ure 52.9 
~oJUlem Gebe 53.3 
John Me ure 54.1 
Bar t B::.orn 53.3 

1000 meter heren: 1le Jaap van Deursen 2.44.2 PR 
3000 meter heren le serie: 1e Conno du Fossé 9.11.0 

2e serie: 10e Ron Bons 10.22.7 
lle ?.r no Molenaar 10.22.9 

100 meter jongens A 4e :; ·~..:'ie: 4e Stefan Huisman 13.5 
400 meter jongens A 5e serie: 5e Stefnn Huisman 61.6 

J1 SSPTE~BER AMSTERDAM ATOS INSTUIF 
doui' Jaap 

Het weer was goed, de atlaten ook , supor ters het zelfde, alleen de prestatie? 
1e Serü Jan en David slakke start ( 12 man op lijn). 2e Serie Ger, Bart, Willem 
Jaap en John. De Haarlem e quipe liep constant, maar matig, alhoewel Ger had 
een PR. John had z'n dag niet tusse~ z~n oren! 3e Serie Stefan een PR. 
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uitslag 800 meter douche uitslag 
Jan de Ruiter 1. 58.0 2e 
David Blom 1. 58.5 niet op Atos gedoucht (smerig) 
Ger Wessel 1. 59.7 6e 
Bart Blom 2.??.8 7e 
~Jillem Gebe 2.02.2 5e 
Jaap van Deursen 2.03.4 le 
Stefan Huisman 2.23.5 3e 
John Me ure o.oo.o 4e 

A T T E N T I E 

laatste trainingsweek 
\IJegens de Onderlinge Wedstrijden op 5 en 6 oktober 
zijn de laatste trainingsavenden op maandag 30 
september en donder0ag 3 oktober . Op woensdag 
2 oktober is er géén training. 

wintertraining 
In het clubblad van oktober (Nr. 8) zal uit-

uabreide informatie komen te staan over de 
amende wintertrainingen. De wintertrainingen 
ullen medio november een aanvang nemen. 

. -----------~----------~~---------~ 

LET'S TALKABOUT THE GIRLS 

Na de le wedstrijd 7e met 6616 punten, na de 2e wedstrijd 5e met 7399 punten. 
Een schone lei in de finale op 8 september. Maar hoe verder, voor promotie is 
een le of 2e plaats nodig. Extra trainingen, een nieuw blik atletes, anabole, 
hoe bereik je zo'n plaats. Na 16~ uur vergaderen, het vervangen van de ploeg
leidster (Carla was op vakantie, de nieuwe ploegleidster José werd geveld door 
een ziekte en hoewel we het vrouwelijk wilde houden, kwamen we uiteindelijk toch 
bij een mannelijke ploegleider en wel Ben Stoete) het gebruik van externe energie 
(de mars van Joop) , werd er besloten om een mascotte in te zetten. Een hinkspie
triekwadraat aapje oftewel Jopie. 
Na de gezamenlijke heenreis , het eerste gezamenlijke onderdeel. De beter ontwik
kelde lezertjes weten het nu al, de 4 x 100 m met estafettestokje (voor deze 
run werd er een oude niet aerodymanische loden staaf gebruikt). Aneska, Ellen 
Toos en last but not least Brenda, die stiekem nog even het meisje in baan 
3 voorbij liep en als 3e eindigde. De samenwerking verliep dus dankzij het ver
gaderen en de straftraining perfect. 
Speer bleren, Toos met een trainingsgemiddelde van 0 per week, op techniek 
gooien en de concurentie achter je laten. Het leverde haar een eerste plaats 
op. Het einde van de zomer is al in zicht, jammer nu zijn de schepjes en vormp
jes al weer opgeborgen zodat er in de zandbak alleen nog maar gesprongen werd . 
De vliegende non le. (De afgevaardigde in d0 herenploeg had hier 3 pogingen 
voor nodig om deze afstand te overbruggen). Tijdens al dit geweld, liep Marianne 
de "wolken" van de hemel op de 800 m en kwam ruim als le binnen, waardoor waar
schijnlijk de zon ging schijnen. (Heeft ze niet een clubrecord gelopen met haar 
tijd van 2.17.6!?) Na dit ongelavelijk staaltje lopen, moest er alweer aange
treden worden voor de 100 m horden. Op dit onderdeel moet je iemand inzetten 
die de techniek goed beheerst, meestal een oud gediende dus. Brenda mocht die 
rol op zich P-emen. De hoogspringmatten lagen klaar voor zus Toos, zodat ook 
zij aan haar eindnummer kon beginnen. Nadat Marianne + 45 min . geleden een 800 m 
had gelopen, trad zij nu aan voor de 3000 m. Marianne-lapte de één na de andere 
en aan onze kant werd er zelfs aan gedacht te protesteren wegens te weinig 
tegenstand. Misschien was he t voor Marianne beter geweest dat ze met de 5000 m 
van de heren meeliep, net als de at~ete van Ada. 
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Een rechtstuk hardlopen , de 100 meter . Zowaar 2 deelneemsters aan de Haarlem 
kant. Aneska helaas geen PR. Ook Ellen verzette zich goed tijdens haar 100 m 
maar helaas werden er geen cijfertje achter haar naam geplaatst. Het gevecht met 
de bal en een rood laken . Als keu mocht de arm gebruikt worden. Lilian en San
dra wi lde geen van beide verliezen. Uiteindelijk moest Sandra zich toch gewonnen 
geven en kreeg Lilian de meeste punten op dit onderdeel. De 400 m, een zalige 
afstand voor de toeschouwers. J e ziet de loopsters zo mooi stuk gaan. Aneska 
opende rustig, geen terugval, dus een versnelling en een PR. 
Nog 1 nummer te gaan , wat een spanning. Om _deze spanning te doorbreken werden 
er foto' s gemaakt, adviezen gegeven aan de mannelijke midden-afstand versprin
ger, mannelijke collega 's aangemoedigd, met de mascotte gespeeld, getekend, 
gedoucht ':! n natut.:rlijk werd het laatste nummer van cie vrouwen bewonderd. Het 
soepkommen werpen. Voor de aanvang waarschuwde de concurentie elkaar, kijk uit 
voor Sandra (I am nat kidding), maar ja over de prestatie was ze niet tevreden. 
En wat zul l en jullie trots zijn op de dames , want al deze prestaties leidde 
naar een 2e plaats in deze districtsfinale. Het enige (? ) grote nadeel is dat 
als de dames willen promoveren het volgende seizoen de dames en heren ploeg uit 
elkaar gaan . En zijn er genoeg dames beschikbaar? 
We werden b':!loond met "één bosje bloemen" en een handdruk. Er ontstond enige 
strubbelingen op het ere-schavot, nadat bleek dat het district aan het bezui
nigen was op de prijzen . En terwij l de winnaars op de foto gingen met hun "beker" 
werd or,s "bos j e" verdeeld onder onze e igen vrouwelijke deelneemsters. Afgezien 
van dit was het toch een oergezellige dag en werd deze prestatie volle dag 
a fgesloten met een smaakvol Thais etentj e. Tot slot een bedankje aan de ploeg
leiders Ben Stoete er. Jaap van D=ursen. 

De ploegl e i der die laatste werd en 
de Slow-eater (onder de Thaise-eters wel bekend) 

LET' S TALK ABOUT THE BOYS ..... 

Voordat u dit uitgebreid gaat lezen , moet u weten dat dit stukje over de heren 
geschreven is door een at l ete van de deelnemende damesploeg. En als u de uit
slag van de damesp l oeg weet , kunt u al nagaan, dat dit stukje met het nodige 
optimisme is geschreven . 
Zondag 8 september werd er verzameld in het krachtcentrum. Er werd in de heren
ploeg vee l veranderd en onder het genot van koffie, thee en marsen werd er 
gezocht naar een nieuwe verspringer en wie weet een "mogelijk nieuw talent"! ! ! 
Nadat de weekend s tory's de ronde waren gegaan werd iedereen in de auto's ge
propt en gingen we op pad richting Amsterdam-Noord. Na een toeristische route 
kwar.oen we "uitgeslapen" op de baan van A t os aan. Terwijl ploegleider Jaap het 
wijzigingsformulier v.·eer enthousiast volsenreef, bereidde de estafette-boys 
zich zowel geestelijk a l s l ichamelijk op dit nummer voor. Willem in de startblok
ken, Etienne een recht stuk, Maarten een bochtje en Jerry om het af te maken. 
Dit moet lukken zou u zeggen, dus na de estafette van de dames, waren de heren 
er klaar voor. Een startschot, \Villem over de baan, stokje geven aan Etienne, 
Etienne over de bc.an, stokje wiss l en met Maarten , Maarten over de baan, stokje 
wilengeven aan Jerry, Jerry te vroeg weg, Jerry over de baan, conclusie .•... 
diskw&lificatie. 
Maar v:e gaan enthousiast door naar het volgende nummer, het hoogspringen. Vol
gens mij is het hoogspringen een nummer voor deelnemers die bijna niet trainen, 
kijk maar naar Toos en zo ook Maarten . Maar al zwevend over de lat kwam hij tot 
een mooie hcogtc en haalde de eerste punten binnen. Het volgende nummer is 100 
m horóen, een tweestrijd tussen Barry en Ron. Barry, voor het eerst in zijn leven 
over de he r en hoogte, in dezelfde serie als Ron. Ronkreeg de punten , want voor 
Barry waren de horden op een gegeven moment toch te hoog. Speer, Steven was 
zelf niet er-~ tevreden met zijn resultaat, maar ach er zijn weer punten binnen. 
\lle gaan weer doe:.:· 1!'8t een loopnur.1mer, de 100 m en weer twee deelnemers. Etienne 
en Jerry. Allebe i even een sprintje naar de fini s h en J erry was daarvan de 
snelste. 
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Na deze 100 m. deze 100 m vier keer, ja' . ..,el de 400 m. Willen en David in de baan 
en voor :wn ü; dit zo langzamerhand een peulschilletje. Dt.:s het discus'lierpen, 
en daarvoor stor:d Maarten in de ring . Ee n aantal pi r o uetj e s en füli to, weer 
puntjes erbij. Volgende nummer, daarvoor kwam d2 a ndere Blom in de baan . Bart 
gi ng voor de volle 1500 meter e n ":;;;ag de dood in de ogen", zoals hij netzelî 
beschreaf. Tegelijkert~jd wa:..; het verspr-ingen aan de gang. En v1ie hadden z e daar 
nou voor gevonden ... • de middenaf~tdnder Willem. Hij deed erg zijn best en met de 
hulp en 8anwij:7.igingen van de versp!'ingster van de darnesploeg kwam hij zelf verde 
r dan zlj, wa t haar e en ijsje kostte . Voor de 5000 m was de hulp van Conno en 
Ev..::rt ingeroepen, maar Conno wc.:m de Fmige d.L e finish te . Het laa ts te techni.sche 
nur:nner- wo~'l het kogelstoten. Etienne had h i er niet veel commer.taar op, toen ik 
die vroeg, maar ach het heeft een leuke foto opgeleverd. Aan het eind van deze 
middag, t~n\ti.jl de dames hun 2e pJ.aats vi erden, !:.regen de heren nog een herkan
sjng op de estafette. Een taieuwe tactiek, dezelfde atleten, op andere plaatsen 
(Willen en Jerry gewi s seld). Maar dit alles mocht niet baten, weer een diskwali
ficatie, dus nul komma nul puntje;:; 
wat hen, u verwacht het a l, een 12e en l aatste plaats opleverde. Jamm~r, jammer 
jammer. Met een goede estafette had dit een 7e pla a ts oî hoger kunnen zijn!! 
Maar al met al was dit een geslaagde en wespenvolle dag. 

100 meter 
Anesl<:.a de ~vindt 
Ellen de \&Jeyer 
Etienne de Groot 
Jerry Amsterdam 

800 meter 
Marianne v.d. Linde 

1~00 mete r 
Bart Blom 

Kogel::;tot~n 

Lilian Kaptein 
Sanàra Klesser 
Etienne de Groot: 

Verspri nge_~ 
Brenda Stocte 
Wil1em Geb8 

Speerwerpen 
Toos Stoetf~ 

Steven Spanjers berg 

100 meter horden 
Br e nda Stoe te 

De verspri ng-adviseuse 

u.i.tslagen da mes en heren 2e klasse 

13.2 
? 
12.0 
lJ .6 

2 .17.6 PR? 

Ll.]9.0 

9.40 PR? 

10 .68 

~:i . 31 
5 . 57 

39.38 
42.80 

16.5 
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400 meter 
Aneska de Windt 
Willom Gebe 
David Blom 

3000 meter 
Mar.i.anne v.d. Linde 

5000 meter 
Conno du F'ossé 
Evert v. Ravensb erg 

Di_s cuswerpen 
Sandrn Klesser 
Ma.nr ten Har tman 

Hoogspr.i.ngen 
Toos Stoete 
l\1oarten Hartma n 

4 x 100 rn e stafette 
dames 
heren 

110 meter h orden 
Hon Antheunisse 
Bart~y Doodernan 

63.4 PR 
52.9 
51.9 

9 .4?..6 

21.10 
33.84 

1. 50 
1.70 

52.9 
gediskw. 

17. 8 
21 . 7 ged:i.skw. 

------------------------------~~~' 



ZONDAG 8 ' SEPTEMBER EREDIVISIE HERENKOMPETITIE AMSTERDAM (OOKMEER) 
============================================================================ 
HAARLEN BEHAALT 5e PLAATS IN DERDE KOMPETITIEWEDSTRIJD 
~========================================================= 

Nie t zoals andere jaren een aperte kampioens- en degradatiepn~le maar in 
de nieuwe opzet alles bD elkaar in een derde wedstrijd. Eindstand'werd be
paald ddor het gemiddelde van de eerste 2 wedstrijden 0p te tellen bij het 
totaa l van de 3e wedstrijd. AAC werd kampioen , dus wat dat betreft is er 
in de n~euwe opzet nog niets veranderd, en Avr en Startbaan degraderen. 

Eerst maa r even de eindcijfers: 

UITSLAG 3e KOMPETITIEWEDSTRIJD 

1 • AAC 22.110 
2 . Haag atl 21.444 
3. Hellas 20.440 
4 . Psv 19.964 * 
5. H A A R L E M 19.739 
6. Ti on 19. 8 16 
7. kav Holland 19 .734 
8. Lycurgus 19.578 * 
9. Avr 19.521 
10. Sprint 19 AOO 
11. Argo'77 19.295 
12 . Startbaan 19.028 

* 0 op polshoog 

Maar nu de wedstrijd. 

EINDUITSLAG 

1. AAC 
2. Haag atl 
3. Psv 
4. Hel las 
5. Lycurgus 

KOMPETITIE 1991 

44.499 
42.685 
41.000 
40 .886 

6. kav Holland 
40.349 
39.712 
39.646 
39.377 

7. HAARLEM 
Bo Ti, .... n 
9. Sprint 

_10.:.. ~rfio~71 
11, Avr 
12. Startbaan 

39.040 
- }8.::_9~6- -

38.597 
38.378 

Als eerste bram om 11.00 uur Schelto Sche ltensin aktie. Zo langzamerhand 
is hij op de baan een bekend gezècht geworden en heeft intussen een aardig 
groepje werpers om zich heen; die erg enthousiast aan h et trainen zijn en 
naar wedstrijden gaan. Hijzelf slingerde de kogel naar 52m46 (837) en dat was 
een paar meter minder dan vorige keer. 
Om 12.00 uur barst dan de rest lod. Beginnend met de 4x10~m René Moesman, 
Osc a r Soethout, Nice Treep en Guus Groskamp kwamen dicht bij de beste sei
zoentijd~ 43.35 (1690). Direkt gevolgd door de 800m waarop Jan de Ruiter 
zijn ervaring gebruikte om een goede 1. 54.03 neer te zetten. 
Reeds bij het volgende loopnummer de 11 0m horden bleek al dat het chrono
logisch overzicht niet gehandhaafd zou kunnen worden. Marc Kok trok zich 
er niet al teveel van aan en liep een prima hordenrace: 15.27 (82 1

: ) 

Intussen was het speer«erpen afgelopen waarop Rob Buntsma er t.o "v. de 
vorige wedstrijd er een metertje bij de ed en net de 60m niet k on halen: 59m28 

(753). 
De 3000m steeple nu een heel jaar z~nder Evert v . Ravensberg en toch al onze 
derde loper. Na Marcel Verzijlberg en Getachew Ayele was nu Ad Coolbergen aan 
de beurt. En hij lipp met 9.34 .67 (815) de snelste tijd van de drie. 
Het kogelst~ten werd tegelijkertijd in twee ringen afgewerkt. In de ene Les 
Brown kon dit jaar de 13m maar niet halen, deze keer 12m71 (647). In de andere 
Fred v.d.Wal die door pijn in zijn rug (zoals hij aanwees ongeveer van linker 
schouder tot rechterbil) niet zijn normale vorm bereikte en Les nog net 
v oor kon bl~ven met 12m80 (652). 
Op de 1Ö0m li ep OscarSouthout een goede we dstrijd 11.2) (735) en bleef Nice 
Treep daar wat bij achter met n og niet gehee l terug van geblesseerd en weer 
wat mee r last na de estafette z e tte hij toch een 11.52 neer (683). 
Halverwege de middag was Marc Kek klaar met p ~ lsstokhoogspringen en dat is 
in het verleden met het dubbele aantal deelnemers wel eens anders geweest. 
Hij haalde 4m40 (909 en topscorer) onder het altijd waakzame oog van Pim 

Göbel. 
Op het verspringen deden we g~ ede zak~~ zowel eerste als tweede man zetten 
de beste prestatie neer' Rob Schlüter 3prong 6m57 (7'-' 3 ) en Marvin Isselt 
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terug in de ploeg sprong een goede 6m4?. Meteen gevolgd door het hink
stapspringen, dat chronologisch het verspringen zelfs wat in de weg zat, 
k on Rob Schlüter gel~k door. H~ hield de spanning er deze keer wel erg 
lang in door 3x achter elkaar ongeldig te springen en pas in zijn laatste 
poging de beste prestatie van dit jaar neer te zetten 13m38 (716). 
Op de 400m z~n we dit jaar beter gewend geweest. Waar z~n de tijden van 
twee man onder de 50 ? Nu bleven Ger Wessel met 52.00 (719) en Lex Wolff 
met 51.38 (745) er een heel eind vandaan. 
Intussen was het chronologisch verschrikkel~k uitgelopen bijna i uur. 
Heel vervelend voor l~pers om al die tijd warm te bl~ven. En dat betrof 
ook de 1500m l!pers In de eerste serie deed Wim Bergisch het erg goed. 
Welliswaar bleef h~ b oven de 4min, m~ar dat doet aan de prestatie niets 
af~ 4.01.50 ( 804). Hier ontbrak de geblesseerde Paul Jaspers en dat 
d e ed zich in de tijd zeer pijnlijk voelen. Jeffre~ Suilivan ging erg oner
varen te snel weg en moest dat op het eind bekopen: 4.13.13 (710). 
Intussen had Les Brown zijn diskus geworpen naar een afstand van 45m64 
(7 94) en dat was zijn beste prestatie in de kompetiti l~ dit jaar. En rondde 
Remco Steen het hoogspringen af met een prima 2m05 (900 bijna topscorer) 
Da a rmee hebben we alle technische nummers achter de rug, maar de loop
nummers nog lang niet. De laatste nummers gingen ruim e en uur (?!?!?!) 
t e l aat van start. 
De 200m met Guus Groskamp niet in 100% topkonditie kon niet aan zijn 
beste tijden geraken: 22.83 (757). 
de 5000m zal Kees van Dommele zo snel mogelijk willen vergeten. In het 
begin geprobe e rd met een te snel gro~pje mee te lopen brak hem verop in 
de wedstrijd lelijk o p. S teeds m~eizamere ronden lopend eidigde hij in 
15.50.57 (734) 
Tens lotte kwam eindel~k de 4x400m a an de start. Om 18.00 uur i.p.v om 
de b e loofde 17.00uur werd er gestart. Ae.rdig uitgangspunt was, dat we 
o p dat moment in de t o taa lstand van de drie wedstrijden bij elkaar pre
ci e s é~n punt voorsprong hadden o p Holland. Maar zoals de uitslag laat 
zi en konden we die voorsprong niet vasthouden. 
Ger We ssel, Jan de Ruiter, Han Baauw en Lex Wolff deden hun uiterste 
b e s t en lieten de klok 3.22.47 (1 555) aanw~zen . 

Toch nog laat thuis hadden we en hebben we weer stof tot praten en 
n a denken. Was dit nu die kompetitieopzet zoals we die ons wensten ? 
Duidelijk niet. En voor d e zoveelste keer zal er weer over gesproken 
worden en er zal ook wel weer iets veranderen. 
De to ek omst zal het uitw~zen. Ren~ 
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A NEW BREATEE 0!~ THE TRACK - I•1IEKE VAN DER KOLK - PAR'1' II 

Het Martini-Bianco middle-distance racing team Haarlem, of toch Ad Coolbergen? 

Via de meesT. logische wijze willen Jan de Ruiter, Lex Verbeek, Jaap van Deursen, 
Ger Wessel, Edwin Meure , David & Bart Blom en Willem Gebe reageren op het arti
kel van Ad Coolbergen (onder pseudoniem l"'artini-Bianco middle-distance racing 
team Haarlem). 

Zonder enige tweespalt te wjllen zaaien binnen de groep van Koos Kiers, plaat
sen wij een viertal kanttekeningen bij het artikel van Ad Coolbergen. Wij zullen 
hieronder puntsgew~s onze kritiek opsommen. 

1. Niet voor iedereen voldoet Mieke van der Kolk als vleesgeworden schoonheids
ideaal. Zij zal beslist haar sterke kanten hebben, m~ar voor sommige atleten 
is Mieke niet genoeg om de hartslag boven de 180 te krijgen: daar is meer 
voor nodig (met als treffend voorbeeld het witte wijntje voor Lex Verbeek 
en het broodje shoarma voor Bart Blom) . Overigens vermc3den wij dat de trai
ningsintensiteit bij Ad te laag l igt a~1gezien hij nog tijd heeft om naar vrou
wen te kij!<en tijdens de training. Missch ien is dat dan ook wel de reden dat 
hij meer wedstrijden uitstapt dan uitloopt (maar dit even terzijde ... ) 

2. De kritiek dat het sportieve niveau van onze dames één en Ql droevenis zou 
zijn is onterecht. Ten eerste kent A.V. Haarlem ov<:!rwegend "recreatie"-atle
tes, die niet verge leken kunnen worden met de wedstrhd atletes van K.A.V. 
Holland. Verschi llen in trainingsintensiteit, t rainingsfrequentie en houding 
ten aanzien van wedstrijden liggen hieraan ten grondslag. Ten tweede hoeven 
de enkele wedstrijdatletes die A.V. Haarlem binnen haar gelederen heeft zeker 
niet onder te doe n voor de dames van K.A.V. Holland. De wedstrijdresultaten 
van Marianne v.d. L~nde en van Brenda Stoete bijvoorbeeld spreken voor zich. 

3. Als wij als middenafstandsatleten bij wedstrijden psychische steun nodig heb
ben, zal deze niet bij Mieke van der Kolk gezocht worden. Geloof in eigen 
kunnen :hal leluja!), concentratie, de juiste muziek op de walkman, sterke 
verhalen en aan~oedigingen van de mede-middena fs tandsatleten zijn over het 
algemeen toereikend. En mocht het vledstrijdresul taat tegenvalle:1 , C:an is 
Hollandse nuchterheid troef: nabesctouwen wat er mis gi ng in de wedstrijd 
en de volgende keer gewoon opnieuw proberen. Dat Ad zijn psychische steun 
echter bij Mieke van der Kolk zoekt is enigszins te begrijpen. Zoals velen 
reeds opgemerkt zulle:1 hebben, poogt Ad tijdens wedstrijden smekend omhoog 
te kijken, hoper.de da-': de grote Trainer in den He:nel zijnde zijn smeekbeden 
om snelle tijden zal aanhoren. Helaas voor Ad blijft dit ook meestal bij hopen. 
Vandaar dat hij nu zijn hei l heeft gezocht in meer aardse psychische steun 
in de persoon van Mieke. 

4. Niet Mieke, maar ee:1 toekomstige gezamenlijke trainingsaanpak van de midden
afstandsgroepen van A.V. Haarlem en K.A.V. Holland kan een positieve uit
werkingskracht hebben op de prest~t~~s van mePig atleet uit de groep van 
Koos Kiers. Aan ons 0~1 dit tijdens ~e ledenvergadering aan bet bestuur ken
baa r te maken. 

Tot slot moeten wij helaas concluderen dat Ad zijn persoonlijke verlangens en 
idee~n op de gehele middenafstandsgroep projecteert: de z~ne zijn echter niet 
de onze! 
Hopende door middel van dit artikel voldoend0 afstand genomen te hebben van 
het arcikel van Ad, 

Met sportieve groeten, 
~ rç,'ij# 
~w 

The Ranja Trackjammers 
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U bent natuurlijk kapot van de Amsterdamse 
m:uathon (niet de organisatie bedoel ik), moe 
van de onderlinge 10 KM op de baan, stuk van 
de 10 EM bij de happers in de Oase, volledig 
uilgewoond van een weekend Angers, niet te 
genieten van een Beïlijnse Marathon of zoals ik, 
gewoon niet meer aanspreekbaar vanwege een 
10KMin SanFrancisco, In ieder geval is het 
zomerseizoen bijna ten einde en de winter staat 
voor de deur. 

Voort hoUende kalender 

SEPTEMBER 
.z2C Dam tot Da.'TI. Afstand: 16,1 km~: 

PH-kade Amsterdam . .s.tar.t: 14.00 uur 
Inschrijven vóór 7 sept ! ! ! 

OKTOBER 
~_ .. )·c ,. Zilveren Turf-Ioov. Afstand: 10,3 km en 

21,1 wedstrijd. Waar: De Meijen in 
I'vfijdrecht. Start: va 12.00 uur. 

13c 2e Run van Zandvoort. Afstand: 800 m 
voor Nederlandse Toppers. prestatie loop 
10 km. Wéillr: Boulevard bij Palace. Start: 
va 13.00 uur. 

.uc Marathon Eindhoven. Afstand: 41,2 km. 
Yf ~t ar:· Centrum Eindhoven. SW1: 12.30 
uur. 

2()C Trosloop Haarlem. Afstand: 21,1 km. 

i 
12:-)e 
..ü. 

W:.1ar: Markt Haarlem. Start 12.30 uur. 
Inschrijven voor 15 okt!T! 

Marathon Etten-Leur. Afstand: 41,2 en 
21,1 km. \Vaar: Etten-Leur. Start: va 
12.00 uur. NK veteranen inschrijven vóór 
5 okt!!!! 

L.A. Kommissie 

.. 

• 

Heeft u reeds nieuwe leden meeg:enomen? 
Bent u als bestamd lid al een ke~r wezen 
kijken? 
De Lange afstand Kommissie valt een 
beetje uitelkaar. Bert Steen heefi 
aangekondigd er mee op te houden in het 
nieuwe jaar en ook René van Zwaag heeft 
vage plannen daartoe. Even zal nog één 
winterseizoen trainen dus we zoeken: 

A LANGE AFSTANDS TRAINER 
B KOMMISSIE LEDEN 
C HARDLOPERS 
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Op 13 oktober wordt voor de tweede keer 
de Zandvoort Boulevard-run 
georganiseerd. Veel plaatselijke 
middenstanders doen mee en wij 
organiseren de technische kant. Er zijn 2 
series 800 meter rechtuit voor 
Nederlandse toppers. Een prominenten
loop en een 10 KM prestatieloop over 
boulevard en .strand. Begroot zijn 
ongeveer 25 vrijwilligers voor parcours, 
als jury, inschrijving, enz. Misschien zijn 
jullie te lokken met een mooi vrijwilligers 
T-shirt, een lunch·pakket, een 
borrel-na en ee~ gezellige dag. Die 
middenstanders toch. Aanmelden bij René 
vd Zw. of ondergetekende. Garantie voor 
bovenstaand p:;kket feestelijkheden 
kunnen wc nog niet geven. 

Ander leuks 

• Einde zomerseizoen op de baan is officieel 
na de onderlinge wedstrijden op 5/6 okt. 

• Start van de wintertraining in het duin is 
op zondag 3 november. Ik neem aan daî 
het weer 10.00 uur zal zijn. Kijk even 
naar de aankondigingen in dit of het 
volgende bt d. 

.. De diverse dinsdagavondtrainingen zulien 
in overleg met de trainer weer overgaan 
naar de \'vÏ.nterschema's en winter
startplaatsen. 

Bert Boesten 
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- Ean ande~e t ype machine dit keer. 
- De K.§l~I' Cros..§.__Cup 199111992 

De data : zondag 10 november 1991 (Wijk aan Zse) 
zondag 15 december 1991 (Hoofddorp) 
zond ag 19 j anuari 1992 (Santpoort of Spaarnwoude) 
zond ag 2 februari 1992 (Castricum) 

Wie liep er nog meer in Grootsbroek (op 6 juli) ? 
Onze Marianne. Ja onze, Ron. Elf ---- elfje. Kortom deze hotline is weer op de 
Franse toer. Anyway 9 Marianne werd op het naderlands kampioenschap 15 kilometer 
4e in een tijd van 56 e25. 
Giethoo r n 9 24 augustus - halve marathon 
Of ie noo i t mat vakant ie is geweest. 

1e (totaal ! ) Kees van Dommale 
Winschoten 9 7+8 september - 100 km. 

1.07.59 

Het had z ~'n mooie nacht kun nen worden. Helaas 9 even over de helft moesten zo
we l ~ees Herman s als Wim Wasterholt hun tent opzoeken. En daar was niet op ge
rekend. Er was slechts een slaapzak nver. Dat kwam mooi uit 9 dat ze zo afge
traind waren. Met z'n tweeën in één ! Werd het t och nog een mooie nacht. 
Santpoort 9 7 september - 15 km. 
De meRsten mo esten wee~ naar Santpoort te rug worsen gebracht. Zo wordt dat nooit 
wat. Dus hi e rbij de tussenti jden op 15 kilometer. 

Ron Bons 52.39 Lex v.d. Pol 
John Jongllioom 57 ~ 56 Pister Te rol 
Dik Nol 51.4 9 

Voge~enzang 9 12 saptembAr - 10 E. M. 

62 .26 
79.20 

Steeds ~eer wordt Hil v so~bij gelopen door daadgewone trimmers. Hil, eet je wel 
goed an ga j a wel bij t ijds naa r bed ? Jaap liep met roos ••• eh, Jaap liep met 
Roos. He t was dus helemaal geen doodgewone doordeweekse avond. 
1e Kees v.Dommele 53.03 10e Dick Aarts 64.51 22e Rob de Nieuwe 
2e Conno du Fossó 56.30 î2e Hil de Lange 65.03 25e Martin Molenaar 
4e Evo~t VoRavensb . 58.18 13e Hans Adelaer 65.16 26e Hans Peters 
5e Die~ de Waa l M.59.~ 1 16e Bas Suurmond 65.43 39e Ren~ v . d.Zwaag 
6e Kees Hordijk 60.42 18e Jaap Swart 66.17 
7e Marius Jaspers 60.55 21e Wim v.Etten 67.14 
Santpoort , 13 soptamber 10 km. (baan) 

67.39 
68.45 
68.48 
73.00 

NIEUW CLUBR ECORD vooc : Ma rianne v . d. Linde in 33.44 !!! 
Amsterdam 9 15 sep te~ber - 10 km. en marathon 

(dacht ik ook) 

Zo lees je da t Wes2el van Diepen wee r blij is, dat hij weer terug is, zo hoor 
je dat zijn broer Pau l het j~ist wat rustiger aan gaat doen. Maar beiden gaat 
het urn hun maatsc happe l ijke carrière. Da's mooi. 
Wim moest even een vlekje wegwerken. 
10 ~m . 21e Paul v. Di epe~ 35.46 

78o Fra nco Marras 39.31 
87e Arno Molen~ar (?) 40.02 

Haarlem, 19 september - 10 km. (baan) 

marathon 26e Wim Wasterholt 2.37.38 
259e Lex v.d. Pol 3.18.08 

Zeg Kees, kun je er ni e t eens voor zorgen dat , naar Be verw i jks model , er wat 
mee~ v=ouwen aan hat holle~ slaan. Opnieuw een macho-bastion dat moet uorden 
afgeb ro ka n. Kost even tijd , ma a r ze we nnen er wel aan. 

Piste r Terol 50 . 09 Hans Adelaar 
Ronald Spaan 45,56 Roel Ramakers 
Kick Sabalis 45 . 54 Franco Marras 
Ra lrh Geusenbro~k 42.48 Ma rcus Treep 
R2né v.d.Zwaag 41.21 Bart Wilmink 
René Moesman 41 .52 Nico Treep 
Aat Maarleve ld 41 .15 Marius Jaspers 
Sjaak Kalisvaar t 41. 13 Barry Bergisch 
J aa p Sloaten 41.03 Wiebe Havinga 
Jo han Sne e~ 39.31 Conno du Foss~ 
Jaap Swart 39.24 Kees Hordijk 
Hi l de Lange 39.18 Kees v.Dommele 

39.17 
39.14 
38.28 
37.51 
37.28 
36.52 
35.29 
33.53 
33.32 
32.40 
32.31 
30.52 

Ze Berlin zzzAngers 
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'.:JAT SPIKEY JULLIE TE 

VEHTELLEN HEEFT 

SPIKlW vcrwacht iedereen van jullie 
als :}oelnem<n· aan de OTillERJJINGE 
\.Jimsr.t'lUJDBN ! :De P'!JP.II,L."EN op za"terdat; 
5 oktober en de JU~IOREU C/JJ voor een 
meerkamp op zaterdag 5 oktober en 
zondag 6 oktober!!!!! 
Ko~t je niP.ts !! ! Geef je op bij Joke 
tijdens de training of telefonisch: 
0250) _- 398~ < UITEHLIJK 20 SEPTEI>'IBER ! ) 
~~N! :DOON! D~~! DOON! DWN 1 

SPIKEY heeft de laatste wedstrijden 
v-aL het baansoizo(n veel genoten van 

al h8t atletiekplezier van ju.lJie. W::t t een wed strijden zijn er geweest 
Je k..1.n"t er alles over lezen in dit \Vissel tje. En daarnaast ontzettend 
v-cel persoonlijke records u En daarnaast vele clubrecords. En daar
n<>.nst een paar fantantische prestaties op uationaal niveau 
SPIKEY 1dl de volgende AY liAARL.E!-1 a tl.;ten falioi teren: 

ELDHT.DGE ISSE1T o;e·t de'! yeJ~hete::·ing V<tn het clubrecord verspringen 
met een s,rong van 6.,34 m t:i.;jdens <le Nationale C-sy>elen in Amsterdam., 
Hc;t oude clubrecord ston,~ er al sedert •••••• 1954 ( met 6.0IJ.m ) • 
Lnndelijk een topprestatie. 
~isjesploe~ junioren-.Q met het behalen van de 1e plnats Jn de 
districtsfinalo na een vocrco;.;"tpe t i tie wet 28 ploegen uit Noord-Holland, 
Utre cht en Flevoland. 
Jorlnn::t. Andrews met het beh~ 1en van haar 2e plaats tijdens de districts 
rot-:erkamp finale in Heer~ugowaard meisje.s junior en-D. Tijd ons deze 
meerkamp werd door haar het ptmtentotaal op 2799 rrebracht en de 600m op 
1o47o7" Beiden een n.i.om~ c:lubro ·.;ord. 
Marjanne van Sa.rr;beek ( 60m in S .. 2 en kogel 9o26m en ver 4.52 ) bij de 
meisjes junioren D, Joanna Anorows nogmaals ( hoog met 1.45m en 60tnhrd 
in 10.4 sec ) evenGons meisje D, Ingeborg Zandbergen bij de meisjes 
junioren C (discus 21c4üm) en de meisjesestaîetteploeg juniorenD 
met een tijd van 33"3 ( Jes::.ica, Y!endy, Joanna en Marjanne ). 
In het volgende \<!is sol tje hoopt Spilcey PE'rF..R Markwat te felici toren 
r.iet een YP.l:"beterj.ng van het clubrecord 1000m jonëëiîS junioren D. Met een 
beste tijd van 3o05.9 heeft Peter bijna het sedert 1970 (!!!)staande 
clul;record van 3.04.40 te pakken •• o •• 

En verder ••••• ojullie allemaal met het prima baanseizoen met veel 
atletiekplezier ! ! ! ! ALLE :C'UPILLEN EN JUNIOREN C/JJ DUS 

T 0 T Z I E N S B I J D ::E 0 N D E R L I N G E 
=~n~~nu~=au~•~c•~~~m•~~a~~=~~==~=~=~=~=~=~=~===~~~==~ 

INSCHRIJ"v'E1i UITERLIJK HAANDAG )0 SEPTEI'"J3ER :SIJ JOKE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
~=~==•~=o~»~=~=~====~====~=~=~~a~~=~===:~=;~=~=~=Q3~~~==~~~--~~c•= 

-----------------------~----------------------------------------------------------
U~T OP ! LET OP ! LET OP ! LET OP ! LET OP ! LE'l' OP ! LET OP ! 
---------------------------------------~--------------------------
NA DE O}i'J)J:mLDTGE lt!EDSTRIJDEN I;l" HET WEEKEINDE VAU 5 EN 6 OKTOB!l!R. IS 
:8..11. GEEN TRAEHNG MEER OP DE ATLETIEKBAAN I'!AANDAG-AVOUD Eli DONDERDAGAVOND 

IN NOVD1J3ER STAR'l' DE WI1"'TERTR.AINIHG III DE ZAAL EU IN DE DUI1TEN ! ! ! ! 
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS 
~-==~=--~~~=====~===-==-

A1~AIN 

NA-1''rn r .:rs 
.,, JNC.EN'J; 

DIRK 
;\ ~TGELO 
lHBLS 

PJ\UL 
HUï3Y 
11!'-..TtiEKE 

CIUliSTA 

jEiUEFER 
A~~IA 

HEBECCA 

EDIDELS 

TE ENGS 
V /D L..A.NS 

GOIINK 
FLU 
I.UN'I'Z 

WITTEr•IAN 
BOG.fl,AHT 
VAN E:)SE:ti 

PISCAE.H 

VERTON 

BAS 
\HT'l'El".i.?,ll" 

RAJ-1AKERS 

( c) 

(B) 
(A1) 

,.A"' \ -~} 

\ }3) 
(A1) 

(A1) 

(A 1) 

(A1) 
(A1) 

(A2) 

ver -2o71 

ve17 -~3.,16 

l":oq_; -Oo 95 

hoog..:0,.95 
hoog-0.,90 
hoog-1o00 

hoog-0.,95 
hoog-0.,90 
ver -3.,63 

ver -3 ., 82 

ver -3o08 

ver- 3.,03 
ver- 2.66 

ver- _3.52 

40m -8.,0 

40m -7c2 
60m -9.,7 

6üm-10.2 
60m- 9o7 
60m-10.,ï 

60m-10o1 
<i-Om- 7o2 
60m- 9.,7 

60m- 9"~ 

60m-10.7 

Gom-10.,9 
60m-11o2 

60m-10.,3 

bal-1"3c 98 
1000m 4o15.7 
kog- 4o28 
kog- 5o 75 
1000m 3.,28.,1 
kog- 6.78 
kog- 5o59 
kog- 4o98 
1000m 4o04o4 
kog- 7o67 
kog- 3o24 
kog- 6o60 
1000m 4o08o1 
kog- 5o84 
1000m 3o50o5 
kog- 4o70 
1000m 4.01.4 
kog-- 4o87 
kog- 4o34 
1000m 4o1Ao5 
kog- 5 .. 92 

14/20 

11/19 
15/34 
(1e) 
17/34 
20/54 
2G/34 

23/30 
10/15 
2/20 

4/20 
(2e) 
13/20 

15/20 
20/20 

15/27 
BS'l;AFETTE meisjes pupillen A1~ 4x60m in 41~4 sec/jongens A1 in 40o0 

~~·~ ~:'kamp Huizen_ 24 en :?.5 augustus 

Een dag met een gai.ltje noemen ze dat. Hernco hud 24 a ugustus een wedstrijd in 
Hu.izen en Chrisl:o compeU tie .i.n Beverwijl.;. Gelukkig rnoe~o;t Hemco al om half 10 
;1~mwezig <>.ijn e:1 Chdsta pns om half 12; zodt.ü we met de hele familie, inclusief 
Peter Markwat die met ons meereed, al om kwart voor negen uil Hoofddorp ver
trekken. Gelukkjg maHr want de route-beschrijving · l iet ons i11 Almere belanden 
in plaats v~n ln Hujzen. Maar na enig zoekwerk reden wij om vijf over half 10 
de parkeerplaats on van de atletiekbaan van A.V. Zuidwal. Gelijktijdig met Emmy 
d .ie een \~;Jgen voleeladen had me·t "jonge meiden". Ook Nora 1\ndrews en Joanna 
waran al aanwezig zodat wij compleet waren. 
De jongens, Peter en Remco, moe~-; ten deze eerste dag sprint ver en kogel. Zon
dag moesten zij : 80 hordt:n, hoog , speer en J<lOO m, onderdelen die met veel. gezeJ.-
1 i glle.id en Pl"Dch ti.g vJeer werden afgewerl<.t. De jongens gnven elkaar niet veel 
toe: Hemcc was iets bei.:er op :~pt".i . nt en ver, Peter kogelde beter. Deze eerste 
d~g eindigden z0 resp. als 17a en ?le . 
De tweede dag was zutoJe l voor Re:nco als voor Peter spannend. Hemco had nog nooit 
horden en speer-werpen gedaan in een wedstrijd en Peter wilde proberen om het 
clubrecord op de 1000 m te verbeteren . Toen werd, het stu.i.vertje wisselen: 
Peter wRs iets beter op !1orden en hoog, Remco won van hem met speer. Daarn8 
was het tijd voor de 1000 m. Jammer voor Peter rlot hij in ~ijn serie geen tegen
stand had. Deze keer· haalde hij het clubrecord nog niet. De einduitslag voor 
de jongen:..; was: 

0 0 
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Pt-;TER :'L'i.RI{'.v AT : 
(D2) 7kar.lp 

., REf1CO VERT O~~ : 
(D 1 \ 7kn.m '~ , I • :y 

pn.."'lten 3032/ SOm.h:rd-16., ~-/ hoog-L2S/ kogel-7.81;. 
BOm-11.9/ speer-23a3Bc/ ve:r-3. 80/ 1000m-3.08.1 
pw1ten 2763/ BOmhrd - 16.9/ hoog-1.15/ kogcl- 6. 58 
BOm-1 1.8/ speer-2 5 .54m/ v er-3 . 82 / 1000m-3.23.7 

JOANHA A:i'YDREWS: punt en 2701/ GOmhrd -11 .. 7/ hoo c;-1. 45/ 
(D1) ~k~rop npePr-23a86/ ver-3.94/ 600m-1.51.3 
JE ~f"''CA h' .J. 2- '4/ , ~ \-, .l , .• :r. I ' 1 30 I - ~u.L • D.t<:~.lr:lp j!Uht.e:n <:: <j- 1 bUTiu,ru- )o.JÎ !lOOg- c ,' 

R.AJiAn:ms: (D2) sp•.3er-1 7o14/ ver-4.20/ 600t!-2.0LO 
w'E~my 'f1.-i'ISK pu.rlt en 1826/ 60mhrd-13. 3/ hoog-1 ~ üO/ 
(D2) Gkam:p "lp~e:r-14.,18/ ver--·3 .,68/ 600m-1.56.o 
i'TFJl.A1TD :DE ROOIJ:punten 2894/ 80rrürrd-14 .,8/ hoog-1 ~20/ 
(C2) 7kamp 150m-21.7 o/ var-4 .4Bm/ speer-17.7R/ 

knge 1--S. o;: 

kog<=>l-6 ., 72 
600m-1.,53 ç2 

5/60 

19/60 

41/60 

10/27 

De;~~ DlCc.rk;lL'l?\<1ed 8trijà telde mee a1s voorronde voor selectie van de 
~istrict s~edstrijden meerkamp district west-1 ( gehee l Noor~-Holland 
en Utrecht e n FlevoL:tnd ) in Heerhugowaard op 7 en A septer.1be:r~ 
Een ui t nodig:LnG kregen Joanna , f-leraud en Hemco. Op f:;'.:' Ond van de- te 
laat - ontv~nge~ uitslag~nlijst van de meerkamp in Huizen bleek, dat 
Peter ook e en uitnodiging v erà i_end had ! Of toch niet ? Zie onder ! 

Vel~v~n jullie behaal den in d 0 meerk1mp in Huizen pernoonlijke records 
En or was wPer een clubrecord te not·~ren: p11.1'l.tentotaal oeü::jes D van 
Joanna 2701 ( en dRt al als 1c jaars D ! ) en met 1.45 bij hoog een 
evenaring van h et clubrecord. Bij d.e fina le in Eeerhugowaard wordt een 
a:part e finale gehoud en tussen 1 e en :::~e j aé1r s junioren C en Do Hier in 
Huiz e n znten ie en 28 ja3rs nog bij elkaar in de totaal uitslag" 
Dat is ook de rP.cient da t Peter: (D2) met z'n 1Ge pla:-~tc niet een uit
noeliging ontvi:nt; voor de district s finale in Hee:rhugo;~aard en Remco 
(D1 ) met z•n 27e plaats wel ! 

EEN '/EHSLAGJE VA;ï EE:i.'J OOGGETUIGE 

Allereerst pr achtig weer, dus wat wil je nog mAer. In totaal 6 AV Haar lem 
at let en. Vier meicjes, twPe jongens. De ~feer wn.s prima o Begonnen werd 
er met borden YPvr é!e moifJjes junioren C. Snelle start en flitsend en 
snel erover hGen , maar ach wat een schrik, een h orde om en •••• ja, dan 
raak je uit b8.12.rw. Ba.len o.u ... naar huis?? Nee, do':lrg::~an!!! Ondanks de 
val lende horde werd een moo:Le plaats b eh;:w.ld in een groep van 27: 1 Oe. 
Got:d g '~da::;.r:. n~rmd • .De [;-::'nep bij ds ree.i.sjes junioren-]) Y/8.S " iets !! 

groter . In tota~i.l 62 deelueemsters ! rte t hoogspringen duurdr~ daarom niet 
minder .'lan 4 uur ! ! OndankG het lange wac!-1 -t on '1-?erd er door a lle drie 
de D m8isjes pr~ma gcso:r0ngen. De ~~~~~in~ w~s aan het einde te snijden. 
Ee::-1 g'E'desldc 1c ~~n.;:~t.s kor: Joarma del (~n met een a nde:.·e a tlete, knap hoor 
Henig pQr. vle}:d dit weekeinde weer v erbroken . Voor Wendy op de 600meter 
en het verspringen. Bij Jessica bij hoog en 600 meter. 
He t was een gezellig weokeinde ! 
En de jongens dan ? E{m andere oogget'J.ige :=;al over hun presta.tles sch::-ijvena 

JURILEUHWEDSTBIJD AV SUOl\ii ZONLAG 25 .AJjGUS'l1 US IN SAN'rPOOR'I' 
=~====~m=~==~=~=~====~c======~====~~=========~==~========• 

Dez.e jubileumwedstri,jd v2.n de 50 jarige AV SUOHI voor senioren en 
'' ouàere " jur.icren >;~erd geopend met een 1 OOOm voor jo::1gens pupillen 
A. Van AV Haarlem hebben de volgende jongens de 1000m gelopen. A.V SUOMI 
heel hartelijk gef eliciteerd met je 50 jarig bestaan en alle AV Haarlem 
jongens w~ren zeer blij met de mooie h erinnering ( voor allemaal ! ). 

VincAn t 'l/ d Lans 
Renee Soorr.er 
lE ek Sloot.ies 
Nïcls Luntz 

in 
in 
in 
in 

winnaar had 3. 25 .16 en vlak daar~a Vincent ) 
pr acht i ge 3e plaats en ook vlak erbij ) 
dik binnen de 4 minuten, prima ), 7e totaal 
1îe totaal 1 bijna in de top tien vandaag ) 

~ebben jullie h~t gezien bij de tijden ? Electronisc~e tijdopnacs mP.t 
vermelding van honderdsten van seconden ! 



Op zondag de 2e rlAg dat de NK voor d1! C-junioren a~n de gang waren, waren Paul, 
Eldr:ige en Ar jan a~n de !) i'· twt. Er·Lk •L .e de beg,eJ.e j ding en het. vervoer op zich 
iV:lm was di.e d:::~g wél il<lll de P<H'ti.j. H~t eerst~ or:derd~o:c L W<Js het versprj ngen. 
E1dri.gde l<wal ~f:icee!'dc ziel: na de 3e '-W.t'On,IJ, V;)Or· d .; :~ f'in~~.l.c. Dan het hardlopen 
rr:et At·jan, met !3 . 7 hli:olS hij de Ïninst ~, !~Cc•:-;:;vü1 .1e (;:;printer·) v nn die hele dag. 
Na de 100 m te hebben volbracht moe:-;!; hij nng 300 m hord~n do.:m dJe hij nog nooit 
had gelepen. D:<ar werd ie/hij <=- en n c: l::t:-rt~"te v~w, m.tccu::;vo lltH~ dan de 100 rn 
dw; een pr.i.rna presta U e dus. 
De 800 m van Faul w:.1s ook erg " r,.raci.eu:::" ;·' e V<ln z 'n poul, oo)( een pri.ma pre~;ta-
t.ie. Dan Eldrige weer na de ){. i'1n::lJe ltld!d<e lijk t.e l•<":~bLen afgelegd kv1dm de fi.nale 
aan de beurt. Na het pu~liek in extn~e hebben loten zltten s prong hjj met z'n 
lantst~ sprong 6.34 meter de beste prestot ie van ~lle vers pringer in cte ... . 
finaJ.e, dus NEDERLANDS Kl\MPll)F;N. Gef'e_Ll<: i tceni Eî.dr.ige . flaa.rle~oï heeft er weer 
een CH bij en een Nederland~~ KHmp:i oen ! 

Ar jan flendrikr.> 

N A T I 0 N A L E J U N I q..B.._f.:_ .• ....,__;N __ c_· _ SPELEN 

PAUL 
AJiJAN 
EL.DRI:DGE 

INGZBCRG 

:F'IlJifER ( C 1 ) 
EENDRIKS (C2) 
ISSELT (C2) 

ZAifDBERGEN( C 1 ) 

BOOmeter in 2o24o60 
300metar horden in 51c10 I 100m in 13o70s 
ver: 6o02 en in finale 6o34 ( 1e plaats van 

de r?B deelnemers en CLU.BREGORD ! Dit 
clubreco~d stond sedert 1954 ( ! !!!! ) op naam 
van R. Steenbergen met 6e04 metero Proficiat ! 
speer: 20 a20m I discus: 17o50m 

DRJEK!1MP HILVEW3lJM T l. AUGUSTUS 

Dit keer gjngen we op stap n:et 3 jortgen:3: Peter l'la rl--;wat, Ingo Ruijterman en 
Hemco Verton. \!lij hoerde n pas om half' één aanwezig te zijn, dttS dat viel mee 
dez e keer, maar het was bloedheet '~eer-. Het wa::; in Hilversum lang n:iet zo gezel
l.i.€'. aL.; in Hu.i.zen, m::lar dat znJ. we l komen omdat er tn<lar een hele kleine opkomst 
wa;;. Toch presteerden de jongens l euk . lJe resultaten staan hier(Jnder. 

~Y~l2~~~=~S~~~=~~~!~~~B~~~~=~~~~22l~~=~!~~!~~~=2~~~~~~I~Y~~~~ 
ZATERDAG 31 AUGUSTUS - DHIEKM1PWEDSTRIJD 
======~~=~=======~=-==b~=-:==•===========~ 

REHCO 
INGO 
PETER 

VERTON 
RUIJTEID1AN 
t-:.o\RKWAT 

1D1) 
Cn1) 
(D2) 

80m-11o6/ 
80m-12 .1/ 
80m~1"1 ~ 9/ 
·t ooom .in 

vcr-3.82/ kogel-6976 
ver-3c63l kogel-6o98 
ver-3D70/ kogel-7o84 
3ç 10.9 (1e plaats) 
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7122 
14122 

9122 



DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN MEERKAMP 7 en 8 SEPTEMBER HEERHUGOWAARD 

Tijdens de meerkampwedstrijd in Huizen kwalificeren 3 jeugdatleten van A.V. Haar
lem zich. Uitgenodigd werden: Meraud de Rooy (C2), Joanna Andrews (Dl) en Remco 
Verton (Dl). Tot haar teleurstelling kon Meraud niet meedoen omdat zij zaterdags 
naar school moet. 

Op zaterdag ging iedereen zenuwachtig op weg. Niet alleen de kinderen waren 
nerveus maar ook de begeleidende moeders hadden slecht geslapen. Joanna moest 
al vroeg beginnen met 60 m horden, waarop zij een prima tijd neerzette 10.05 
hetgeen haar een 2e plaats opleverde. Toen volgde het hoogspringen; altijd span
nend. Vooral toen de favoriete op dit onderdeel Janneke Beugeling van Hera 
zich bij 1.25 blesseerde en in huilen uitbarstte kregen de zenuwen alle meisjes 
in de greep. Het hoogspringen werd dan ook onder enorme spanning afgewerkt 
en de lat kwam niet hoger dan 1.40. Ook Joanna viel ten prooi aan de zenuwen 
en sprong 1.35 waarmee zij duidelijk niet tevreden was. Met haar laatste onder
deel van deze dag, kogelstoten, was zij ook niet gelukkig en zij eindigde deze 
zaterdag als 4e met 1425 punten. 
Remco hoefde pas om 13.00 te beginnen met de sprint. Hij werd 2e in zijn serie 
met 10.7. Daarna ver: dat lukt de laatste tijd niet echt en leverde hem een 
beste sprong op van 3.70 meter. Maar met kogelen sprong hij een gat in de lucht: 
een PR 7.03 

De volgende dag moesten de meisjes weer als eerste beginnen. Dit keer met ver
springen, en ja hoor het lukte, Joanna sprong eindelijke weer eens boven de 
4 meter na een eerste afgekeurde sprong omdat zij door de bak terug liep (nooit 
meer doen hè). Toch zakte zij terug naar een vijfde plaats in het klassement. 
Toen het leeuwennummer de 600 meter. Hierop werd zij 3e in een geweldige tijd 
van 1.47.7 een nieuw clubrecord. Gefeliciteerd meid! 
Remco begon ook goed. De 80 m horden, waar hij zo bang voor was leverde hem 
en nieuw PRop van 15.8. Dat is een verbetering van 1.1 sec. met zijn vorige 
tijd , en dat ondanks het feit dat hij over de horden ''huppelde''· Voortaan vaker 
meedoen als er horden getraind wordt mannetje, dan kun je vast nog beter. 
Hoogspringen is voor Remco altijd al heel moeilijk geweest maar deze zondag strui
kelde hij al over 1.10 en duikelde in het klassement naar een 18e plaats. Speer
werpen vindt hij leuk en hoewel hijzelf niet tevreden was toch 23.22 m. En dan 
Remco's zenuwennummer de 1000 m. Meteen in de le serie van start liep hij als 2e 
weg en kwam na 1 ronde met een losse veter door. Even twijfelde hij; moest hij die 
veter nou vastmaken of niet. Gelukkig besloot hij door te lopen (hij liep nog 
steeds 2e) en in de laatste bocht spurtte h~ zijn concurrent voorbij en hoewel 
die nog probeerde terug te komen won Remco deze serie. Hij werd 3e op de 1000 m 
met alweer een PR 3.16.5. 
Joanna wist dat zij zich met haar prachtige tijd op de 600 m sterk verbeterd 
had, maar dat zij 2e zou worden in het a lgemeen klassement had zij nooit verwacht. 

Einduitslag meisjes Dl 
le Janneke Beugeling Hera 
2e Joanna Andrews Haarlem 
3e Larissa Bronkhorst DE~ 

Remco met zijn PR op de 1000 m had zich ook prima verbeterd en eindigde als 
12e in totaal. Gefeliciteerd jongens, jullie hebben de eer van de club hoogge
houden. 
En Emmy hartelijk bedankt voor je begeleiding op deze dag. Ondanks het feit 
dat je eigen kinderen in Castricum moesten sporten toch hier aanwezig. Nog 
maas ls hartelijk dank. 

Joke Verton 
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V i:::. de voo:rselect.ie\.;ed strijden in district ·west -1 ( noorà-Rolla.nd/ 
Utrecht en Plevol:1nd ) ~JCrden gescheiclen 1 e en 2e jaars jm1ioren G/""'J 
,;es.:;lecteeJ:d voor deze finale meerkampen. Een ~li tnodiging ontvingen 
Rernco Verton en J"m.1nna A.ndre>.JG en }1eraud de Rooy. l'-1eraud moest -wel 
af'L~L"G&Cn in v t:,rbo..nd met sch0ol verplichtingen omd:-ü in een bepaalde 
periode ( ::.ate:ràags nog n..:iar school ! ) een beperkt aantal malen op 
zator(1ag vrij r:;evr.aa.gd mag \.JOrdE:n. ria::tr bi~i de onderlinge wedstrijden 
begin oktober is Meraud er zeker bij ! 
Rr7-r;:co en 2"oam:2. hielrlen de AV Haarlmn kJcu:nm mear dan hoog ;;;n 
c:i.nd .i&den in uit ·z;ee:r: sterke V<Üd op :prima plaatsen .. Ki,ik maar. 

VEHTON: (D1) punten 2794-7kamp/ 80m-1ia7/ ver-3v70 
kogel-7.03/ BOmh-15aB/ hoog-1~10/ 3peer-23.22 
1000~ in 3q16 o5 Pl~~ts: 12/20 finalisten. 

fdüJREVS: (D1) 1mnten 2799-6kamp/ 60r;.h-10o 5/ hoog-1 o35 
kogel-7a06/ ver-4.06/ speer-22a26/ 600m~1.47o7 
Plaats! 2e van de 16 deelne1ners (.finalisten) 

J·oanna voegde twee clubrecords toe bij de groep ju:c'lioren D en \vel; 
t:.oo ·to i 1 4·7· .., ( 1 ,-~... 'I · · ·· tt '• v\ . me ._r ~l o cl w:::. c -.;;)a 1 van •' :r .)an w~·, eman . en een ver-
betering van het puntentota;"'.l 6~-ca;n-p: 2799 ( \<RS 2701 door Joanna 
bRhaald dit seizoen in Huizen op 24/25 augustus )o 

EEN \vEDSTP.IJD IN CI\STH LCUM ·-·---- ---- ----~-------

Zondag e s~optemth~r was E:r eer• wcd~;;-t:r-ijd .in C.<str i cum wu0r we met een groepje 
_i(lngenf; en meisje~> hceng .ingen. 1!<: mocht met Ném J :1 haot~ oucters meerijden. Nanda 
<k~ed rnee :-:wn s peer· en f>OO meter. H<: t"iced mee El<1n 80 meter, Gpeer\•ierpen en ver
sprinren. Als allereer· ~- ~ moe s t ik BU meter lnren wat ~us niet erg lRkker liep 
op dut grns. Meteen da nrnA mo8Rt ik verpsringen waarhij ik stond de trjllen 
op rni_in benen. Een kle.ln uur· t:jc lr-Jt<:'l' v:au het. tijd om te g~an ~·;peer,verpen . Na 
een paar pog.i nge;1 ging een mei~>je~~. v;.m DEllil ons vC!or·hj. Met mijn pog.i ngen cl.ie 
:ik nog hnd i\W<1rn ~k :;;t<ó!ed:~ di .. ~b :.er bij zvr:!at i!-;. tweede werd. En het \·Jas mooi 
v.Jeer .. 

lngeborg Zandbergen 

Ct\STHJCVr<l 

7.alerdai,: 8 <_;el)tembE:I' VléH'ür:; er wed~~trijden .i.n Castricum. Er waren niet veel deel
nerilCl'!-3 . .i:l~ deed mee <:1an de 600 meter en speenverpen. Speerwerpen ging niet al 
te bes\.., ma':lr ik eincU.gdü • .. Lwrmee toch op de 3e plaaLs . De 600 meter ging beter 
en heha~lde Jaar~ee nuk rle 3e plaats. Verder wns de wedstrijd heel leuk. 

Nanda Meijer 
.JUNIORE1:'1"""1</EIDS'l1RIJIJ CASTRICUli Z01'DAG 8 SEPTEHBER 
=-====-======3========~~==~=====~=====•======~ 

In de ui tslagenli~i Bt misten we de re sultaten speor v-an Oli vier 
Barreveld en het veJ:.•:;;pringen V:=!.n Mer::1ud de Rootj. Geef zolf nog 
even jullie resultaten door aan het Wisseltje ! !ngeborg ver ? 

JESSICA RA11..1\KERS (D2) 60m-9c0/9.1(4c) boog-1.)0(5e) speer 15o18(6o) 
WENTIY T\-liSK (D2) 60m-9 .. 4/9o6è5e) speer-14.24(7e) 1000m-3.38.1 (3e) 
NANDA .NEIJER ~Ci) speer-20.52(3e) 600m-2d00"1(3e) . 
HE..'i.AUD DE ROOIJ \C2) 600m-1 .. 53.,5 (1e) v er·- ooo .... 

IN"GEEOHG ZAlHJBERGENf C1) s:peer-22 .22(2e) 80m-12 .4 ( na-inschrijving ) :ver. o o 

S.àl'URA GHAZELHAJ èc2) speer-16~62(5e) 600m-2 .04.9(4e) 
PETER HARK\.JAT (D2) BOm-1-2 . 3 spec:r-27.20(2e) 1nOOm-3.07o2(1e) 
P.n ... u1 FI:U1:S:: ( Cî) 'Ter-4&21(8e) ·toom-13.6/13o4 (3c) 
OLIVIER :SA:RRE'mLD ( C 1 ) speer- ... ~ , •••• • 

Rebecca Ramakers- m8e met zusje J0ssica-schoof aan bij de kleine 
pupillem1ed strijd en noteerde de valeende re;;uJ. ta. ten: (PUP-fl_2) 
60m-1 0.G/ ver-3.50/ kogel-5.90/ 1000m- 4.19 a6 • Een 4e plRat s in 
de driekamp en op de 1000E. 
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Koppelwedstrijd van zaterdag 7 septembe~ . 

Deze zaterdag hadden de pupillen hun jaarlijks terugkerende 
koppelwedstrijd.Wij~Martijn,Myriam,Lotty e n Cees Dekker deden 
voot- het eer-!":';t mee. '- s l1onJCns om kvJ.:;:.rt vû ot- tien vJar--en we cp de 
baan.Emmy en Jos waren al druk in de weer om alles klaar te 
zetten.Wij doken meteen de kantine in (we hadden nl. bardi enst ) 
en gingen al vast ko·ft= ie en thee ZL2t ten. Om kwat-t ovf?l- ti en 
druppelden de eerste atleten met hun koppelgenoot b1nnen.Er was 
direkt al een gezellige stemming waarbij het ons wel opviel dat 
er een aantal ouders soms wel wat zo~gelijk keken! 1 

Om hal~ elf de verplichte warming up die door Jan zou worden 
gegeven.Twee rondjes om de baan en daarna stretch-oefeningen.Een 
aantal van ons zaten 21 "goed stu!(" ten•1ijl :::e nog geen ondet-deel 
hadden afgewerkt. 
Na de oe·Feningen beqon de-" wedstt·ijd~Het was heel opvall.::?nd dat 
iedereen de theorie van de onderdelen prima wist te 
verwoorden.Helaas viel de praktijk voor sommigen nogal tegen.Bij 
het ha~dlopen w~s er menig pw _;il die het won van zijn/haar 
koppelgenoot.Maar niet getreurd want er werden vele P.R.'s 
gelopen.Zorgelijk was wel dat er v o or en na elk onderdeel 
driftig naar doping werd gegrepen in de vorm van het opwekkende 
middel cafeïne! 1 De juryled2n hadden dit echter niet zo in de 
gaten en deden ver-der· ooi:; dr·i-ftig mee met inname . 
Om kwart over- b 'Jee t ..... an:;n d ~~ ondet--dt':'len ha;·-dlcpen~ kogelstoten en 
verspr·ingen a~gehandeld.De ouders werden uitgenodigd om nog een 
1000 meter te lopen.De ene blessure na de andere werd vermeld 
zodat et- maar een bepe t-i=:t aantal mensen ove:·-bJ.ee-f. 
Na de 1000 meter was er in de kantine soep met stengels.Een goed 
idee na zo'n dagje buiten. <HE-t t.--Jas dr-oog maat· d a ar- was alles mee 
gezegd.) 
De prijsuitreiking,di e 
gezellige ma nier. 

door Jos prima werd gedaan,verliep op een 

Na a-floop nog even 
Deze dag is door 
zijn/haar best om 
alle andere ouders 

schoonmaken en de dag zat er weer op. 
ons als heel prettig ervaren . Iedereen deed 
er een leuke dag van te maken.Emmy,Jos,Roel en 
bedankt en zeke~ tot volgend jaar. 

Zondagmorgen half el~. 
Het enige wat ik kan bewegen zijn mijn vingers op •t toetsenbord. 
Voorzichtig opstaan en dan weer wat beweqen.01les is stijf en 
stram.Wat zal de dag nog brengen? Ach,we ~ien wel.Het was gister 
een prima dag en dat i s het belang~ijkste. 

SPIIO~Y: .. Cees en Nyr-iam bedankt voo17 het leuJ.:::e verslag en jullie hulp 
an inzet in dG kantine de?;e dag!!! Ook Ea.n::; Gotink en andere 
h·.~lpers ontzettend bedankt ! 



Eindstand jaarlijkse koppelwedstrijd dJ. 7 septembe r 1991. 

C.H. 

PUP-·13 
PUP-B 
J'tiP ·-C 
f'UP - C 
J'Uf' -C 
Pl!f'-- C 

Cat. 

Matthijs Teengs + Jan TPengs 
Ruby Roq<~art + Leen Bog<:1<1rl 
N:i.chnlas van tl"i.lteii 1 Peter van Hiltc:·n 
EH•il te \i <l H d1'r Lan::; .; Efi!II!Y Hamakers 
Ala)n Binde)~; ~ Nollique Bindels 
Lotty Dekker ~ Myriam Dekker 

Kopp(-~ l naam 

PUP -A1 Ren0 Soomer + Jan Sooruer 
f'l7P - i\J VjJJc~nt van (iel: Lans i· Nado van dt'r Lans 
PUP- Al Ma r ieke van Es s~n + Hanno van EsHen 
PUP -Al Dirk Golink + Hans Gotink 
PUP-- .\1 Chri:->ta Vert em + Ben Verton 
PUP- Al Anna Wittem<~n +,Jacques ~;' tteman 

PUP- AJ Ra1f Teullisse ., nerman Teuni.st.e 
rur-Al DIJvier Sluitman ~ Andre Sluilruan 
PUP --Al sa.nna Piscaer + ,lacqtH:! :-: D(~lamilrn-: 

PUP-A2 Rebecca Ramakers + Emmy Ramakers 
PUP-Al Martijn D0.kker + C1"~S Dekker 
PlJf' -·.1\.J 1\.}ru Twi.sk ; Tineh) Twjsk 

Ca.t. l\oppe1naant 

JUN-D~ Paul Rijs +Jan Bronstring 
JUN - D2 Jessica Ramakers + Roel Ramaker s 
JUN - Dl Marieke Jonker + Gcrrit Jonker 
.JUN-02 Wf~ Jii.lY Twisk ~ :\ ad. Twj~;k 

JUN - Dl Laura Donkrrkaal + Viljd Saks 
Ll! i:'l -- 02 Pet~r Markwat + Gr0et M<lrhwat 
JUN·- D2 Robbert. Schi]Jper + ~lü nke Soomer 
JUN - D2 Andre1.- Fung- ,\ -Loi + jtHtnit~ Fung ··i\-Loj 

totaal plaats 

258'7 l 
2280 2 
186] J 
.1411 4 
10'70 h 

.J 

770 6 

totaal pl.:1ats 

3070 1 
28 67 3 
27?.6 3 
2660 /1 ... 
2557 5 
~U53 6 
?.1 09 7 
?. 047 8 
19:~9 9 
l682 10 
'1676 ll 
14::'! 12 

totaal plaïlt.s 

3170 1 
JOU ') 

/; 

28 01 ] 

2553 4 
2393 5 
~2 9 5 6 
1.995 7 
1719 8 

Z.ou het dau t.ocli aan Je voornaam V<tH de vader 1igqen ???? 

PUZZELEN 

Vier rebussen verbergen vier Europese landen. Kunnen 
jullie die lancJen ontdekken? Heel vroeger - zo'n 50 jaar 
geleden - stonden er altijd rebussen op de sigarenzakjes. 
Ais jullie overgrootvaders een paar sigaren gingen kopen -
ZQterdags bijvoorbeeld - verpakie de winkelier die sigaren 
in· zo·n zakje. 
Natuurlijk werd de rebus, die er op stond, thuis opgelost. 
Bijna iedereen vindt rebussen leuk! 


