
De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden-
lange afstand K;: iC.--, OEimie ~ MLAIJ'B ~ 
en werpschoenen. 

Wij geven een 
sportieve korting. 

PUm-a< ADIDAS Saucony~ _".KARHU 

RUUD WIElART SPORTS, 
DA'S EEN ZAAJ< VAH VERTROUWEN ! 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPL/ES 

. ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

KleverpBrkweg TT 
2023 CA H88rlem 

Tel: 023 - 252847 
FBx: 023 - 255685 

Ost8destr8Bt 7 
2023 XA HBBrlem 

Tel: 023- 271424 
FBx: 023 - 255685 

meerdan 
25 jaar ervaring 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

, _ # G 
~· 4 ; U. 1802 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



MOÓIJ 
Schilders- en yZafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70 . Tel.:023-275566 Haarlem 

Fabrikant van kozijnen , ramen, 
deuren en sèrres enz. Leveran
cier van lamellen , plafonds 
wandbekleding, balkonhekken 
en tuinafscheidingen. 

SNELLE LEVERING AAN AANNEMERS, MOGELIJK DE VOLGENDE DAG 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

SpOI'IS 

Wanneer u meespeelt in de TOTO/ 
LOTTO, doet u er goed aan om uw 
formulier in te leveren bij ons eigen 
inleveradres: 

Mw. H. Hartman 
Corn. vd Lijnlaan 12 

of bij een van de onderstaande 
winkeliers die zijn aangesloten bij <~l> 
deT.I.C. ~ 

lotto x toto 

stichting toto inleverings combinatie W 
Sigarenmagazijn "Rokok", Timorstraat 109 - Drogisterij Brak, Jan Luykenstraat 67 - Sigarenmagazijn van 
Brakel, Marsmanplein 11 - Benzinestation Busscher, Marnixstraat 115 - Fa. M. Consten Speelgoed, Rijks
straatweg 437 /439 - Tabaccoplus/PTT "PRIMERA", van Nesstraat 71 zw - Sigarenmagazijn "'t Moortje", 
Schaterweg 50 zw - Tabak/PTT J. Meester, Santpoorterstraat 62 - Sigarenmagazijn Molenkamp, Vergierdeweg 
257 - •t Rokershuis Oud Schoten, Schaterweg 43 - Sigarenmagazijn "Rotonde", Rijksstraatweg 590 - Hob
byscoop, Plataanstraat 31 - Sigarenmagazijn de Waard, Velserstraat 10 - Kapsalon van Zalen, Acacia
straat 1 - Kapsalon Bosman, Oude Zijlvest 35 - "JoJo Buitenzorg",Tempeliersstraat 70 - Sigarenmagazijn 
Fabriek, Grote Markt 17 - Sigarenmagazijn Schoen, Zijlstraat 3 - Gas,Tabak etc. Wempe, Anthoniestraat 
61 -Sigarenmagazijn Faas, Gasthuislaan 117- Sigarenmagazijn van Mourik, van Marurnstraat 14 -Sigaren
magazijn "de Pijl", Pijlslaan 33 - Sigarenmagazijn Jonkers-Beukers, de Ruyterweg 24 - Tabakspec.zaak 
"Albert", Andalusie 4 -Sigarenmagazijn Koning-van Loon, Belgielaan 55 - Sigarenhandel/PTT Kales & v.d. 
Hulst, Pr. Beatrixplein 37 - Sigarenmagazijn Tabak, Nagtzaamstraat 40 - Speelboon "Hewi" bv, Amsterdam
straat 32 - Zuivel & Levensmiddelen A.C.M. van der Peet, Celebesstraat 19, Heemstede - Benzinestation 
Banhoorn, Leidsevaartweg 19, Heemstede. 

GÖBEL 

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

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken . 

Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein tei.023-252333 

uw drukwerk ffJt in 
de puntj~s verzfJtgd ..• 
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: ·fQtozetterij/drukkerij 
: :::: jos mathot bv 
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l ' # I 

•••• ..... 
Waarderweg 56 

2031 BP Haarlem 
m 023-343434 

Autobeklederij 
VANBEEM 

11 

u L 

Eig. T. F. Andrews 

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

Specialist in noten- en zuidvruchten 
Gen. Cronjéstraat 57 Haarlem 023 · 263265 
Spaarnwouderstr. 80 Haarlem 023 · 362046 

Bij inlevering van f 300,- aan kassabonnen* 
Ontvang U 250 gram gemengde noten 

Bij inlevering van f 1 00,· aan kassabonnen* 
Ontvangt U 250 gram vers gebrande pinda's 

•Kassabonnen ontvangt U alleen b•1 aankopen a contant •n de winkel 



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

Jaargang 47 "verschijnt 10 maal per jaar" 

redactieadres. 
jOSé capellen 

koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. 

NUJJ3er 4 

juni 1992 
rijksstraatweg 377, 2025 db haartem 
tel 023-374869 tel. overdag 02510-26895 

voorzitter 

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

secretaresse 

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

penningmeesterf 
ledenadministratie 

jOS van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
tel 023 -272338 

wedstnjdsecretaris. 
(A IB jun . + senioren) 

joop v drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 
g1r0 550553 

wedstrijdsecre taris 
lange af.stand: 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
202 1 em haartem 
tel 023-250466 
g1ro· 122976 

jeugdcommissief 
wedstrijdsecretans 
tC/0 jun . + pupillen) 

emmy ramakers 
I. v. dateflan 66a 
20 15 ev haartem 
tel. 023-240311 
9 ro. 1554804 
t n. v j . verton 
hoofddorp 

rts 

f <: g m knuveldtr 
pre klijk. 
vc.n oosten de bruijiJ tr, t 5 
20 14 vm haartem 
'i.0233' ' 0 0 

VAD DE REDAC'l'IE 

Even een testje .......... laq de Wissel donderdag op de deUl1lat, of was bet 
\~ijdag? Zaterdag 1ag bet niet geweest zijn, ~ant dan zou iedereen voor niets zo 
zijn best gedaan hebben. Ik ga er maar vanuit dat dit clubblaà vrijdag bij jullie 
in de bus is gevallen. Dan hebben de C jongens en 1eisjes nog rui; de tijd de 
resultaten van de vorige en àe prognose van de komende c competitie door te lezen. 
Jullie trainer Erik heeft zijn best gedaan. Zaterdag 13 juni is het aan jullie os 
te laten zien wat jullie ~1aard zijn. Vanaf deze plek wens ik jullie al vast HEEL 
VEEL SUCCES. In bet volgende wisseltje verwacht ik de verslagen van jullie 
competitiewedstrijd. 

De jeugd deed de afgelopen tijd trouwens meer van zich spreken. In diverse kranten 
kwam ik een foto met artikeltje over de Europaloop tegen. Natuurlijk blijft jullie 
eigen clubblad niet achter. Achterin het Wisseltje wordt uitgebreid terug geblikt 
op dit geslaagde evenement. Dank . a~~ Roel voor de foto's. 

Dat de kop van het zo1erseizoen er nu lierkalijk af is kunnen jullie wel zien aan 
dit dikke clubblad. Matuul'li jk vinden jullie de resultaten van de competitie 
elders in de Wissel evenals alle andere uitslagen. 

Deze keer ook even een inhaalrace wat betreft bet blessurebulletin. Twee voor de 
prijs van een, of zoiets. Beide over blessures bij bet speen~erpen. 

De atleten van de B-ploeg (Breedte- of Bertploeq) weten ondertussen dat Bert 
Haarle1:1 als woonoord heeft verlaten. Zijn nieuwe adres staat op de volgende 
pagina. Even noteren dus. 

Nieuw in deze Wissel is bet artikel TIPS VOOR lEDERKER dit keer over kogelstoten. 
Wij bevelen bet aan bij atleten en juryleden. 

Ik zit bet hele clubblad hier wel op te sommen, uaar eigenlijk is het natuurlijk 
de bedoeling dat jullie !LlJ',S zelf lezen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Niet 
alleen het clubblad wordt iaar half gelezen, ook de technische bulletins en andere 
paperassen die "men" ontvangt. Vooral de regels die aanvangstijdstippen en derge
lijke bevatten worden 'over het hoofd" gezien. Of heeft dat aeer Jet klokkijken te 
maken? Alhoewel, ik durf te wedden dat bijna iedereen op maandag 15 juni precies 
weet waneer bet 20.15 uur is. Iedereen zal dan op tijd zijn. Als ze dat nou toch 
ook eens bij trainingen, wedstrijden en vergaderingen e.d. zouden doen. Nou ja, we 
blijven hopen . In ieder geval veel plezier bij het voetbal 1aar vergeet de 
atletiek niet. Last but not least de 

DE IOPIJDA'I'CM JWBDAG 29 JUli 

op tijd natuurlijk. 

f]lrOrekelllflQ 6·1.3883, bankrekefllllQ, f; 8[, 10 177 f fJ . V penmngm >ter a V 't, c rfem' te haartem 



officieel nieuws 

EEH HAR'fRLIJI WELKat AAM: 
ropiLLEH A: 
A.C. (Arjan) Setzekorn Orionweq 68 2024 TE HAARLEM 
JUIUO:!>J:B D: 
M. (Hartbe) Sernee van Dortstraat 50 2023 JP HAARLEM 
JmfiOREH A: 
B.1'h. (Bastiaan) Spruit Wagenweg 90 2012 KH HAARLEM 
SENIOREK: 
R.F. (Rob) Bakker Het Hooge land 28 4213 DC 
M.W. (:üsja} Steen Finlandstraat 105 2034 AS 

!DRESWIJXIGL~EB: 
Lex Wolff, KaBpersingel lOc, 2012 DK H!A.JU.»t, Tel. : 023 - 311258 _____ _ 
Bert Steen, De Woude 35a, 1489 NC DE WOUDE, Tel.: 02981- 1428 

BELABG1UJKE WKOOYRIJDJ!!I ZQHERS!IW!B 1992: s.v.p. noteren in de agenda! 

juni 
zo 14 Haarle•[Holland Haarles 2e Mars COlpetitiewedstrijd junioren 
zo 21 Groningen en Heiloo 2e colpetitiewedstrijd senioren eredivisie en 2e klasse 
vrjzo 26/28 Sprint Breda Mars NK Baan junioren 

ili 
vrjzo 03/05 HAC Hel1ond NK Baan senioren 
zajzo 11/12 Attila Tilburg NK Baan Veteranen 

§eptepJ;.e,r 
zo 06 
zo 13 

?? finale/degradatie colpetitie senioren landelijk en 2e klasse 
?? finale Hars copmetitie A-junioren en veteranen 

\!iiDS'l'RIJDEH oP DE AMIRKBUN IIIIE'I' PIM KULIERSPQRTPARK Tl! BAARJ.III 
(Wij rekenen op een grote deelna11e van A.V. Haarlel atlete(s)n en onze juryleden! 

ju11i 
10 14 2e Hars junioren A co;petitie 
za 20 pupillen co~petitie 

Mi 
vr 24 instuif wedstrijd senioren en A/B junioren 

gyg 
zo 16 drie-kaJp pupillen en C/D junioren 
wo 26 instuif wedstrijd senioren en A/B junioren 

~~ 
za 19 finale pupillen coapetitie 

om aan te schaffen: · speel mee in de toto/lotto 

a.v. "haarlem" wedstriJdShirts met klubembleem div. pnJzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar b1j joop van drunen. 

inlichtingen biJ mevr. hartman tel. 256036 

, .. 



van 
her en der 

door joop van drunen 

Allereerst een recbtzettinq. In het verslaq van de avondinstuifwedstrijd van 8 ei jl. in Alsterdal
noord stond de 800 meter J.A. tijd van Haurice Ragelan niet vermeld. Zijn tijd 2.09.3 sec. 

Die rechtzetting is ook van ·toepassinq op een uitslaq van Barry DoodeJan. Bet betreft bier de wedstrijd 
van 12 april jl. De juiste uitslag JIOet zijn 2e Ban:y 100 meter 12.3 Se$). 200 aeter 25,3 seç. 986 
~· 

AJISTERDAH anus n&RÇBR A'l'LETiffiMI DISTUil 1 MEI org. A.v. '23 
Jongens A: k09elstoten: Maurice Hagelan 9.36 

speerwerpen: Kaurice Hageman 45.52 
Jongens B: werpdriekamp koqel discus speer 

· Martijn Spruit le 12.54 38.70 27.72 
René Stol ·. 4e 12.37 38.74 

Zowel Martijn als René boekte op het kogelstoten een nieUw Persoonlijk Record! 

Heren: 800 mtr.: 

versprinqen: 
Jongens A: 800 mtr.: 

le serie 8e David Blo• 
2e serie 5e Ger Wessel 

6e Bart Blom 
le Rob Schlüter 
3e stefan Huisaan 

1.59.2 
2.01.8 
2.02.2 
6.69 
2.16.9 een aanzienlijk verbetering van zijn PR 

Proficiat Stefan!! 

~IJK IIS'l'!JIFI!BDS'l'lUJJ> 13 HEI org. D.K.M. 
gunstige oJStandiqheden, geen wind 

Dat de omstandigheden gunstig waren deze avond ontdekte wij in de uitslagen, ~aar liefst 6 "Haarle." 
atleten stelde hun PR scherper. 

Heren: 800 Jtr. 

3000 mtr. 
Jongens A: speerwerpen 

400 Jtr. 
Jongens B: 100 atr. 

800 ttr. 
. kogelstoten 

discuswerpen 
speerwerpen 

1e WiJ Bergisch 1.55.1 PR (oud 1.55.5) 
3e Barry Bergisch 1.56.3 PR (oud 1.57 .4) 
4e David Bloa 1.57.3 
2e Jerry Sullivan 8.50.9 
le Maurice Rageaan 5.46.74 
2e stefan HuisJan 58.7 PR (oud 61.0) 
4e MartijD Spruit 13.1 PR · (oud 13.5) 
2e René Stol 2.21.8 PR (oud 2.23.3)· 
2e Kartijn Spruit 12.26 
3e René Stol 12.17 
2e Martijn .Spruit 41.30 
2e René stol 44.84 PR (oud 40.90) 

- 3 -



Heren: 100 Jtr. 4e Ger Wessel 11.8 
6e Wille• Gebe 12 .0 

200 atr. 2e Ger Wessel 23.7 
5e Willem Gebe 24.5 

800 atr. le serie 2e David BloJ 1.59.7 
4e Jerry Suilivan 2.00.J 
7e Bart Bloa 2.00.7 

IIKRRHtJGC1iM1I IBSTUIMJ>SmJD 22 MEI org. BBRA 

~: 800 ltr. Je Peter van Gils 1.59.9 
5e Bart Blo11 2.00.1 

PORMEREIJ) DIS'lRICTSWJPIQEISCJIAPP!J OST I 23 en 24 U1 otg. IIA-WIJQWIJG 

Een werkelijk bar slechte organisatie daar in Purlerend. Het begon al aet het chronologisch over&icbt, 
donderdaqJOrgen eindelijk binnen voor een wedstrijd die op zaterdag en zondaq verwerkt 10et worden. Het heel veel kunst en vliegwerk nog iedereen kunnen benaderen. De wedstrijden zelf waren ook chaotisch. Ook 
de uitslaqen waren een puuel 01 er uit te koaen! Haar bier toch de resultaten: 

Heren: 100 1tr. 5e serie 
6e serie 
\ finale 

200 atr. 2e serie 
400 Jtr. 2e serie 

5e serie 

finale 
800 ltr. 

1500 atr. A finale 
B finale 

kogelslingeren 

le Oscar Soethout 11.64 
2e Guus Groskalp 11. 70 
Je Guus Groskatp 11.4J 
4e Oscar Soethout 11.45 
2e Ban Baauw 23.72 
le Han Baauw 51.15 
le Lex Wolff 51.89 
Je Willet Gebe 53.59 
4e Han Baauw 50.66 
7e Jan de Ruiter 1.56.J8 

17e David Bloa 2.00.70 
20e Lex Wolft 2.02.74 
3e WiJ Bergisch 3.56.61 
2e Jerry SUilivan 4.05.42 
le Schelto Scheltens 54.72 Katpioen van bet district WEST I 

HU]li.IIJI D~ QST I 23 en 24 1fli org. KMRJ,PIJ'l!ll'P 

Meisjes B: versprin<Jen 
Jongens B: kogelstoten 

lle Heraud de Rooy 
!Oe René Stol 

4.38 
12.24 
12.02 
35.62 

~: 

discuswerpen 
speerwerpen 

13e Hartijn Spruit 
7e Martijn Spruit 
2e lliels Terol 
7e René stol 

54.64 wederol een PR voor Biels en zilver! 
45.04 ook voor René eenPR, beide Proficiat! 

B!IIW IJS"lUIFiiDStRIJJ) 28 1111 org. A.V. DU$ 

polsstokhoogspringen le PiJ Göbel 3.60 

LEIDEl UDERWJ)SE S'IUDflfHWMPIOEISQIAPPBI! 28 AA 29 Mil org. A.V. Bl'fAVEII 

Deze wedstrijden werden gekenaerkt voor de op de loopmm.ers JaSsale deelnale, %eer veel afaeldingen, schitterend zoJeiWeer Jet een pittige wind. 

- 4 -



800 mtr. David Blom 
Peter van Gils 
Ger Wessel 
Willel Gebe 

2.02.41 
2.04.23 Geen van de atleten 
2.06.31 overleefde de series 
2.07.47 

2e dag 

Vroeg in de Leidse Hout aanwezig. Oi 11.00 uur kwaM Scbelto Scbeltens in aktie bij bet kogelslingeren. Schelto veroverde hier de zilveren medaille net een worp van 55.52 mtr. 
Later op de dag zagen wij hem aan de gang in de discusring hier een zesde plaats .et 38.82 ~eter. 

****************** 

De eerste B-junioren competitie. Voor Haarlem zouden even een paar kanonnen aan de start verschijnen, zoals Eldridge, Robin, Daniël en Allard. Helaas, ze hadden alleaaal een (andere) reden 01 weg te blijven (de ene nog origineler als de ander). Na een enerverende treinreis, arriveerden we onder leiding van een stand-in ploegleider, Gra~d!aster B., in Beverwijk. Het openingsnUJJer bestond uit de 4 x 100 ~eter. Ha een flitsende start van Jimny Hendrix (Arjan), een perfecte wissel met Jeansb<ly (René) een noq betere iiÎssel 11et the Thrower (Martijn) en een gigailtiscb eindschot van lfuscle Man (Biels), Mlen deze kanonnen uit op een eindtijd van 51.2 seconden, sneller als de estafetteploeg van de A-junioren en dus de beste seizoenprestatie. Daarna kwa. Jeansboy weer in actie. Ba wat inspirerende woorden van Joop v. D. belandde de kogel in de buurt van de 12 meter (11.71). Bij het polsstokhoogspringen steeg Muscle Man boven zijn doen uit en haalde een prachtige hooqte van 3.20 1eter. Dit was niet verwacht door een enkele toeschouwer (Joop, belofte maak't schuld). Huscle Man was niet de enige met een PR Jeansboy liep in een heel goed ingedeelde race een prita tijd van 2.15.6 over de 800 meter (DAT KAN NOG BARDER!!!!!!!!!!!). The Thrower zat blijkbaar met zijn boofd als bij de examens, want bet discuswerpen ging voor geen teter (35.36). 
Na wat ontsparuïing allelaal kijken naar ~~t lang verwachte optreden van onze eigen Ji11y Hendrikx die zijn zinnen op de poedelprijs had gezet bij de 1500 meter. Zo gezegd, zo gedaan. In een tijd van 5.29.6 eindigde hij op de laatste plaats, ~aar helaas voor Jiuy was er qeen poedelprijs. Bij de 100 1eter vlak ging het gerucht dat hier wel een poedelprijs bij zat en JiJDy Hendrix begon vol verwachting aan zijn race. Wee.r werd hij laatste, .aar weer was er geen poedelprijs (voortaan toch Jaar voor goud qaan) 14.0. Bij het speerwerpen werd de enige overwinning van de dag gehaald door Muscle Man, die Jet een worp van 52.96 meter de concurrentie ver voor bleef, een PR. 
Als afsluiting mocht the Thrower gaan higbjumpen. Dit ging goed en de 1.70 aeter werd gebaald. Aan het eind van de dag kregen we allelaal (!!!!!) een (poedelpr)ijs van Joop v. D. 

Dan nu de uitslag· van de prijsvraag in de vorige Wissel. Er was Jaar één inzending, aaar belaas was de 
è~elneP.er aanwezig tijdens de wedstrijd. (Ban we hadden toch gezegd dat je niet aocbt deelneJen, ook niet onder een schuilnaai). Zodoende zal de prijs tot volgend jaar bewaard blijven (over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd). 

1992 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave tag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vora of op enige wijze, betzij elektronisch, 1echaniscb, door fotokopieën, opnaRe!' 1 of enige andere 1anier, zonder voorafgaande scbriftelijke toeste1ming van de auteurs (de Mars1annen). Ook is ten strengste yerbQden de test te wijzigen of in tE} korten. 

DE MARSKAlfflFJI!!!!!!!!!! 
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HOT IN THE CITY ! ! ! 

Ja. ook ik heb een computer ! ! Maar daar gaat dit stukje niet 
over, het onderwerp van dit stukje is: "De Dames-Senioren
Competitie bij Suomi Santpoort"-N. 
Een nieuw begin. nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. 
17 mei 1992 was de grote dag, 's ochtends werd er voor Joop in 
het krachtcentrum afgewassen totdat de rest van de groep zich 
bij de drie afwassers voegde en we dus "per auto" konden 
vertrekken. 
In een "goede" sterruning reden we binnen 10 minuten het sport
park binnen en rond, waarna we de auto's parkeerden en het 
veld op struinden. Daar ontdekten we de Heren alweer op het 
terras {of ze er al de hele ochtend zaten !). Ook wij maakten 
ons v ertrouwd met het terras, de kleedkamers en de kantine. 
Nadat iedereen was uitgezeten wer d er een Haarlem-plaatsje op 
het veld gezocht. na een grondige inspectie vonden we een plek 
wa~r we ons als atl e ten konden terugtrekken. Er werd nog wat 
gezeten. gegeten. omgekleed en ook werd er al ingelopen, door 
d egene die het ni et meer konden ophouden. 
En toen ... opeens ... was het 12.00 uur en kon het spektakel 
beginnen. Tijdens de esta fe t te werd er flink gestreden. zowel 
met stokjes, als met de concurrenten. Om ongeveer 12.15 uur 
waren wij Dames 2e klasse aan de beurt. baan 2. de spanning 
was te snijden. Bij èe wisse lpunten werden nog wat gesprekken 
uitgewisseld en toen opeens "bang" daar gingen de le loopsters 
al van start. J a cqueline ging er als een haas vandoor en 
gelijk werd de atlete in baan 3 al gepakt. Aneska. onze 2e 
loopster had haar eigen gevecht met het stokje. maar ook daar 
werden atleten verwoest . het 2e wisselpunt en we lagen 3e ! , 
Toos zoefde door de bocht en na de 3e wissel lagen we 2e. 
haalde we het of haalde we het niet. Brenda gooide alles 
eruit. ja ja ja ... nee, net niet ! Hoewel we gelijk over de 
finish kwame n, bleek er toch nog 1/100 seconden tussen te 
zitten ??? 
Na de estafette werden de twee volgende loopspektakels aan
schouwd . de 800 m en de 3000 m. Als er 1 persoon is die deze 
twee 1 oopnununers echt aankan. is dat Marianne we 1 . 
Elke keer staat de hele groep versteld hoe ze beide nummers op 
1 dag loopt en ze elke }{eer ook nog eens wint. In een woord: 
"Klasse"!!. 
Hierna lieten we de loopnummers even voor wat ze waren en 
gingen we door met twee technische nummers. hoog en kogel. 
Koelbloed ig traden beide Dames (Toos en Jacqueline) de arena 
binnen. De hoogtes werden gesprongen en de kogels werden 
gestoten. Punten werden gehaald en de concurrentie was al op 
een aardige achterstand gezet. 
I n de pauze zongen we onder leiding van Ellen oude kinderlied
jes om de tijd door te komen. 
De wind was aardig aan het waaien. wat voor de korte loopnum
mers niet zo gunstig was en zeker niet voor ~en 100 m hrd. wat 
het volgende nummer was. Van tervoren werd met de concurrentie 
de stijl van het springen doorgenomen en besloten dat. als het 
aan ons 1 ag. men voor de s -t ij 1 ook punten moest geven. 
Na de 100 m hrd.wat overigens voor Brenda goed verliep. volgde 
het speerwerpen. Ook dat was voor ons de moeite waard. want 
met een simpele vijfpas werd door Toos makkelijk de overwin
ning behaald. 
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Ook de 100 m loopsters hadden veel moeite met de wind, wat net 
als bij de 100 m hrd, wel aan de tijden te zien was. 
Hoewel ze allebei in een verschillende serie zaten, leken 
Jacqueline en Aneska \<7el aan elkaar gewaagd, aangezien ze 
beide dezelfde tijd liepen . 
Nog d rie nummers te gaan en kon ons de overwinning nog ont
glippen ?? De oplossing vindt u aan het eind van dit verhaal . 
400 m nieuwe tactiek volgens de theorie van Aneska, start in 
dribbelpas en laat u vallen tot de laatste plaats. start u 
motoren op 150 m voor de finish en haalt u iedereen weer in. 
uw overHinning is mooi 
Een nummer waar de wind wel te goede kwam, was het versprin
gen. 
Brenda. die dacht dat ze voor haar hele leven in de 5.20 m zou 
blijven steken, sprong nu eindelijk eens een stukje verder. 
gelukkig geen vloek ! 
Nog een nummer te gaan en terwijl haar discus naar een PR 
wierp. lag de rest van d e groep r.aar elkaars "favoriete" 
muziek te luisteren. Op het eind van d eze oh .?. o sportieve dag. 
werd als roodhuiden met veel tam-tam de overwinning gevierd !! 
We zijn er voor de volgende competitie alweer helemaal klaar 
voor ! ! ! 

Een der roodhuiden 

He!aas htbben ~e van de herenploeg geen verslag ontvangen. 

lffif.11 
lOO meter: 

400 teter: 

1500 Beter: 

Willel Geile 
Ronald Schut 
David Blom 
~Hllem Gebe 
Bart Blom 
Peter van Glls 

5000 1eter: MobaBed Koultou:aa 
. Bart_WilDink 

110 1 horden: Barry Doode:tan 
4 x 100 mtr.: 
hoogspringen: Kaarten Hart!an 
verspringen: Bany Dooèeman 
kogelstoten: Etienne de Groot 
discuswerpen: Maarten BartJan 
speerwerpen: Etienne de Groot 
totaal: 5e plaats 

12.3 
12.7 
53.1 
53.9 
4.16.2 
4.18.4 
15.47.8 
17.04.7 
18.3 
46.8 
1.75 
5.96 
10.98 
30.58 
41.30 
7145 pnt. 

~ 
lOC ~aeter : An~a de Windt 

Jacqueline Konernann 
400 ~eter: Aneska de Windt 
!WO meter: Marianne v.d. Linde 
3000 ~eter: Marianne v.d. Linde 
100 m h~rden: Brenda Stoete 
boogspringen: Toos Stoete 
verspringen: Brenda Stoete 
kogelstoten: Jacqueline Konenann 
discuswerpen: Ellen de Weyer 
speerwerpen: Tooo stoete 
Totaal: 1e plaats 

13.9 
13.9 
72.3 
2.24.6 
10.14.9 
17.5 
1.55 
5.41 
8.46 
17.04 
42.14 
7325 pnt. 

TUssenstand bij de heren een 6e plaats. 
Tussenstand bij de dames een 2e plaats. 
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~Q~~~Q __ ll __ ~I------~~~!Y!§!~---~~N~QMPETITIE DEN HAAG --------------------------------------=--====================== 
Kop uit de a.w.; VLOTTER PROGRAMMA, MAAR MINDER CONCURRENTIE 

Eindelijk was gekozen voor een ver~eiing van de dames en herenploegen over 
twee poules. Nadat vorig jaar al het programma was ingek~ompen betekende 
dit nu een heerlijk kort programm~je van 4 uur. Dit weegt ruimschoots op 
tegen de eventuele nadelen. (bijv. in één poule wind mee in de ander wind 
tegen, of minder konkurrentie, of dat niet meteen de stand van de hele 
eredivisie bekend is). Vooral nu de volgende wedstrijd in Groningen is, 
scheelt dat een slok op een borrel. Houen zo !!! 

Het is, dat de nieuwe indeling te belangrijk was om er geen kop voor dit 
artikel van te maken, maar eigelijk had deze moeten luiden: 

PIM GtiBEL HELD VAN "HAARLEM" 

l•rant deze jonge veteraan verbeterde het Nederlands rekord polsstokhoog
springen voor veteranen. Na de 3m90 hield hij het voor gezien om zo de 
volgende .wedstrijd zijn rekord nogmaals scherper te kunnen stellen. 

Daar nu even bij het begin beginnen. 
Eerste ploegopstelling zag er optimistisch uit. Daarna blessures/afmeldingen 
van Oscar Soethout, Erik Rollenberg en Fred v.d. Wal. Maar korte tijd daarna 
waren .er een paar verrassingen te melden: Misja Steen kwam weer terug 
en kon Erik vervangen en Oscar op de 110m hrd enwe kregen er een nieuwe 
naam bij: Rob Bakker , een gerenorneerde kogelstoter, vriend van Schelto 
uit zijn Groningse tijd, intussen woonachtig in het westen. Dit alles gevoegd 
bij de nieuwe naam/gezicht van Maurice Rageman (zoon van Hans) die via de 
Spa~taan nu bij 0ns is gekomen. 

De prestaties: 
100m ~ een a ardig windje tegen , er werd door niemand onder de 11 gelopen. 
Guus Gre skamp 11.42 en René Moesman, intusse~ voor 5 maanden naar de Statas 
vertrokken 11.91. 
200m: Guus moet n ~g een beetje in v~rm komen : ~3.17 
400m~ Gok hier nog geen lopers in topvorm, maar let op als we een maandje 
verder zijn: Lex Wolfff (ik weet no oit hoeveel effen) 51.02 enGer Wessel 
52.03. 
B OOm ~ Onze vaste kracht Jan de Ruiter gaat het dit jaar maken, hij zat zeer 
dicht bij de kop: 1.56.30 
1500m~ Zonder twijfel het mooiste nummer van de middag. Een koploper, die 
b ijna 1300m een voorsprong van zo'n 20m 0p het laatste stuk door Wim 
Bergisch te niet ziet gaan. Wim wordt nog zwaar bedreigd maar houdt stand 
en wint o p fantastische wijze deze 1500m: 3.59.32. In zijn kielzog zijn broer 
Ba rry meetrekkend~ die op 4.06.19 uitkomt. Voor beide een staande ~vatie ! 
5000m: Nadeel van sle cht 6 lopers op de 5000m is natuurlijk de grnte kanà, 
dat je alleen k omt te lopen en dat met deze lastige wind. Dat gebeurde 
Jerrey Sullivan. Vanddar, dat zijn 15.31.85 een zeer g0ede tijd genoemd mag 
\vorden. 
110m hrd Misja Ste en, zeer nerveus, het valt niet mee om Oscar Boethout 
te vervangen, deed het naar behoren. N:: g iets lager over de h orde11 'lopen 

1 

en er gaat nog wat vanaf, nu was het 17.27. 
4 00m hrd Han Baauw zeer nerveus, het valt niet mee om Ascar Soethout 

' I 1 I t e vervangen, deed het naar behoren. Nog iets lager over de horden open 
en er gaat nog wat vanaf, nu was het 58.11. 
3000m steeple chase: Getachew Ayele bleef met ).42.49 slecht een paar 
sekonden van zijn beste tijd van vorig jaar verwijderd. Ook voor hem geldt: 
Met het grc eien van het seizoen, zal zijn v orm nog wel groeien. .. 
La ten we eerst de estafettes eens bekijken: Aan het begin van de wedstr~d 
de 4 x 1C0m Rob Schlüter, Nico Treep, René Moesman en Lex Wolff lipen zo 
op het oog best een goede estafette, maar de tijd viel wat tegen: 44.02. 
Aa n het eind van de we~strijd de 4 x ~OOm~ Jan de Ruiter, Ger Wessel, Han 
Baauw en Lex Wolff moeten de v e lgende keer toch zo'n sekonde de man snel-
ler kunnen. Nu was het 3,27.64 
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"ltle vervolg&.n::. "!let de technische nummers. 
Voordeel van ueze poule indeling was, dat het kogelslingeren eindelijk een 
volwaardige plaats in het geheel innam. Niet op een bijveld en niet op een 
tijdstip, det~ er nog niemand is. Of Schelto Scheltens hier inspiratie 
uitputte? Ik denk van wel want hij wierp een nieuw klubrekord met 55m76!! 
(881 punten!!) 
Maar dat was nog niet de hoogste score: Rob Bakker bleek niet vo~r niets 
te zijn binnen gehaald. Met een stoot van 16m77 (zestienmeterzevenenzeventig) 
v erpulverde hij e . p. het klubrekord van Rein KnDl en Les Brown van 14m71 
en scoorde hij het hoogste puntent~taaJ: 892 punten. Nog nooit in de 'HAARLEM' 
geschiedenis vertocnt.op het nummer kogelstoten. 
Nu we toch met werpen bezig zijno 
A- junior en nieuwk0mer Maurice Rageman voelde de druk van een eredivisie 
wedstrijd ('·P zijn schouders rusten, daarbij kwam, dat het met deze wind lastig 
werpen was. Hij wierp nu een verdienstelijke 47m54· Maar dat wordt zeker 
meer. 
Het diskuswerpen, al jaar en dag het domein .· van Les Brown. Ook nu konden 
we weer op een solide prestatie rekenen: 42m82. 
En laten we tenslotte onze tweede kngelstoter niet vergeten: in de schaduw 
van llob Bakker (figuurlijk) st~ ~ tte Schelto 11m58. 

Dan het springen . 
De 'held' van Haarlem hebb en we in de aanhef van dit artikel al gen~emd. 
We gaan verder met hoogspringen. Net op tijd weer terug op het oude nest 
sprong Misja Steen de presta tie die we van hem verwachtten: 2m00 
Op de horizontale springnummers was Rob Schlüter duidelijk in goede doen. 
Op het verspringen een goede hm82 en dat was toch alweer een paar jaar 
geleden . En ap het hinkstap 13m12 
Tenslotte verving Nic 0 Treep op het verspringen de door studie perikelen 
uvermande Marvin Isselt met een sprong van 6m11. 

DE STAND ========== 
1 • AAC 
2. Haag atl. 
3. PSV 

21. 857 
20.998 
20 .2 14 * 

* 4. Ar go 19 . 899 
19 .851 

* deze klubs 
5- Ilion 
;;. HGlland 
7. Hellas 
8. Lycurgus 
9. HAARLEM 
1 "• 
~ ' 

Sprint 
11 • Sparta 
12. Ti ·"n 

19.577 
19.473 
19.358 
19.303 
19. 120 
18.097 
16.944 

* 

* 
* 
* 

~e volgende wedstrijd is op zondag 21 jtmi 

de poule indeling: 1 t/m 3 en 10 t/m 12 in Amsterdam 
4 t/m 9 (dus . ..rij ook) in Groningen 

- :; -

samen in áán poule 
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Druk, druk, dn1k, dat is het nieuwe credo. Daar 
doe ik dus vrolijk aan mee, want ik heb me een 
weekje verslikt in de copydatum. Dus, opgejaagd 
door José met de "inbrand.machine" hoop ik nog op 
tijd klaar te zijn. Kortstukkie dan maar, echter niet 
zonder te bedanken voor de geweldige aanloop 
naar en kadoos ten behoeve van mijn 33ste ver
jaardag. Nogmaals: ·de A V en met name de LA: het 
was geweldig!!!. Reserveer nu vast tijdig voor 
volgend jaar (17 mei) aangezieTï andere "vrien
den" de pl2atsen heel snel innemen. LIÖN's-loop: 
wann, parcours : warm + zwaar, deelname : wann 
+zwaar= w~inig. Maar de prijzen (hele mooie 
schilderijen van de Volksuniv~rsiteit Haarlem) 
logen er niet om. Verder ben ik emstig geblesseerd 
dus zal ik op de baan alleen in regenjas te aan
schouwen zijn. Een flinke fntitmand van het 
bestuur lijkt me op z'n plaats. 

Voort-hoUende Kalender 

AdUG lEI~JEJEN 

Hieronder een lijstje met baanwedstrijden voor· 
LA 'ers gedurende de zomer: 

woe 10 jun Aalsmeer 21.15 3km 
do lljun Beverwijk 20.45 3km 
vrij 19 jun Krommenie 21.45 Skm 
vnJ 19 jun Aalsmeer 20.30 Skm 
woe 24 jun Kronunenie 21.00 3kn 
VDJ 26jun Ookmeer 21.45 3km 
Vrij 17 jul Ookmeer 20.30 5km 
Vflj 24 jul Haarlem 21.15 3km 
\flj 31 jul Ookmeer 21.45 3km 
\''" IJ 14 aug Ookmeer 20.45 1.5km 
vrij 21 aug Bevervvijk 20.30 lOkm 
V IOC 26 aug Haarlem 20.30 5km 
èo 27 aug Ookr.:1eer 21.15 5km 
vrij 11 sep Zaandam :W.lS 3 JcJ11 

vrij 11 sep Heiloo 20.30 5km 
vrij 18 sep Ookmeer 21.00 5km 
vrij 25 sep SantpOJrt 2CAO lOkm 

Alle wedstrijden zijn van het z.g. instu iftype dus 
vooinschrijving niet nodig. Prijzen varieëren va~ 
f3.50 tot f5, -
Tr .JJ:utiO\ 

9 de Loop over de bodem van de Zee Afstand: 10 
EM. Waar: Lelystad Tiid: 20.00. 
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13de Mareloop Afsrand: · 10 km. Waar: A V 
Hylas Alkmaar Tijd: ll.ûD uur. 

lt~e Grachtcnlor) Afstd.r:tt 17,S krn. \Vaar: 
Amsterdz.m Tijd: ?? uur. Inlichting~n 
020 6428668 

:Oste 21km van Bergen A~stand: 21 km. 
Waaf: Bergen I..llii: 19.00 uur. Inliett
ingen 02208 96352 

2lste Midzon,e:-avond1oop Af:;tand: 10 km. 
Waar: A V Za~nland Zaandam Tijg: 
21.00 uur. Inlichtingera 075 352244 

lste Langs cie Vecilt /.fsiiinu: 15 km. V/a;;;: 
UAV Hellas Utrecht Tijd: 19.00 uur. 

llde Memorial Pie~ v Aphen AfstaP.d: 21 km 
NK. Waar: SAV, Ouderdijk Tijd: 18.00 
uur. 

Ui t de L.A. kommissi~ enz. 

• Naar aanleiding van de uitslag van cie Ll(_,[';'s 
zal voor de vrouwen Frederike Sieders van d~ 
AV Haarlemmermeer naar de regio wedstrijd 
in Libramont afgcva.ardjgd worden. Dij de 
mannen is dit onze eigen Mohamed Koul
touma. Helaas konden Echvi n Aardenburg en 
Kees v D(:;:nmde niet, maar een v.'aardige 
vervanber za! op 12 j ·Jli onze eer verdedigen 
in Lii:.·RA:tf:üi rr. 

,. Op d..; ar:dère p<...;;ina : het eer:~te strookje uit 
onze Electronische Finish Doos. De gedigita
liseerde !Jitsl::;g van de LION's-loop. Dank u . 
LION's. 



Uitslagen 
22 nu:! Wasa Verkade-loop 

? Jaap Swalt 

~.Jill!: Marathon Rotterdam 
491 Lex vd Pol 

OK Lex nr 17 zit erop. 

10 mei Dwars door Brugze 
33 Conno du Fossé 

15_mei A V Zaanland 
7 Conno du Fossé 
8 Ton van Doom 
11 Henny Tiben 

23 mei Eemmeer loop 
2 Jaap Swart 

.J{)km 
2.00.32 

42.2 km 
3.18.31 

15 km 
50.30 

.5__km 
15.51 
16.01 
16.39 

50km 
3.53.11 

Op mlar de 1 GO km van Winschoten nu ! ! ! ! 

31 mei MarathQn Leiden 
? Jaap SwanPR 

Rest van Leiden volgt later 

/ 
/ 
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23 mei LION'UQQn 
1 Kees van Dommele 
3 Mahamed Koultouma 
2 Ton van Doom 
4 Kees Hordijk 
5 Conno du Fossé 
3 r .... 1artin van der Weide 
6 Chris Pfrommer 
9 Hans Adelaar 
4 Lex vdPol 

15km 
49.42 
52.34 
53.23 
53.33 
55.36 
57.06 
58.02 

1.02.53 
1.05.25 



BLESSUREBULU8nNATLEnEK 
9·91 nr.l3 

SCHOUDERKIACfiTEN BU SPEERWERPEN 

Speerwerpen is een bleuuregevoelige werpsport. Bij bet speerwerpen kan een blessure aan de pezen en 
gewrichtsbanden in of rondom de schouder ontstaan. De pijnklachten ontstaan vaak geleidelijk in een 
periode dat er veel geworpen wordt. SODl! echter onr..ttaan de pijnlelachten door ~n worp. De oorzaak 
lutll dan gelegen zijn in een niet of onvoldoende (specifiek) uitgeroerde WRiming-up of een technisch 
verkeerde uitvoering VBn de worp. 
De blessure begint meestal met uurende pijnklachten die optreders aa de speerwerptraining. Als hier 
onvoldoende aandacht aan gege,oen wordt, kunnen tijdens bet speerwerpen pijnscheuten ontstaan die bet 
werpen uiteindelijk onmogelijk kWlllen maken. Als de pijalelachten hevig zijn. kunnen ze ook in het 
da.gWju leven optreden b.v. bij boven bet hoofd tillen/pillen. of slapen op Je aMgcdMc zijde. De pijn 
wordt lillak aan de buitenzijde van de bovenarm gevoelc!, net onder de schouder. Hierbij kan uitstralende 
pijn naar de cUeboog optreden. 

OORZAKEN VAN DEZE SCHOUDERKLACHTEN 

Deze pijnklachten berusten meestal op een irritatie van Un van de 
pezen die rondom de schouder aanbcchte!l. Vaak is er tevens sprake 
van een irritatie van &et gewricbtskapsel aan de voomjde van het 
schoudergewricht Het is bekend dat pe:zz:o en gewrichtsbanden 
IIIJIBl een matige doorbloeding hebbeo en dat genezing na een 
(overbel~·)blessure lang 7.11 duren. 

Mee~tal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het oat.stalll! van deze schouderldaehten: 
Onvoldoende aandacht voor een (specifieke) warming-up voor het speerwerpen. 
Te ueUe opvoering van het aMtal en de intensiteit van de worpen. 
Foutieve werptechniek. 
Onvoldoende !engte cu/of kracht van de scbooderspiere11. 
Te gef"ÎD8C of juist te grote beweeglijkbeid van het schoudergewricht. 

HOE VOORKOM IK DEZE SCHOUDER.KL-.CJITEN 1 

1. Voer na een algemene warming-up ee11 specifieke warming-up voor het 
speerwerpen uit. In deze Wlll'mi.ng-up moet onder andere aandacht besteed 
worden aan specifieke 'loswerk·' en relticingsoefeningen voor de schouder en 
romp: 

Houd de ~peer met beide hnoden nel zo breed vast dat been en weer 
ZWllaicn over bet hoofd met ge3trekte armen mogelijk is. De oefening 
wordt zwaarder door de hMden dichter bij el.knar te plaatsen. Hierbij 
mag geeo pijn gevoeld worden I 
Houd de speer met beide handen boven bet hoofd en buig m~-1. de 
romp o2ar links en naar recht.;. 
Leg de speer op de schoudert en leg de armen over de speer. Maak 
nu cuet de romp draaibewegingeu naar links en naar rechts. 
Breng de arm horizontaal zo ·;er roegelijk naar achteren eo steun b.v. 
tegen een m~ur. Houd de bondpalm b.ier!:ij naar binne!l/boven ge-
'"' ~ ...... : ... 1 

wr 
~ 

~~ ~~ 

De O!"lenlng wordt nog specifieker als je VI!Jluit d= positie de werp
boudillg wmeemt eD voorzlc:htig met de heupen Cll de romp indraait. 
Vouw de vingers in eU:aat Cll &trek de &r1llell zover 
mogelijk uit boven bet hoofd. Probeer bierbij met de romp licht 
achterover te buigen. 

Bij de uitvoering vaa de rellingsoefeniogen geldt dar er alleen een spier· 
spannixlg (dtl! gUn pijn) gevoeld mag worden en dat de oefCIIÎllg zo'n 15-20 
&eronden vastgebouden moet worden. Herhaal deze oefeningen enige malen. 

2. NIWI het uitvoeren van bovengenoemde (specifieke) "'osmaak· • en re.kk.ing5· 
eefeningen is het be!A!lgrijk de speerwerpi.Tain.ing te beginnen met 'prikken in 
de grond' en met worpen uit een verkorte aanloop (drie- en vijfpas). 

3. Leer een goede speerwerptechniek aan. Vraag je trainer hier goed op te 
letten. 
Hierbij is het vaa bela.ng om de speer vlû naast het hoofd al te werpen en 
"boven het hoofd langs door te balen'. 

4. Zorg voor een goeè~ trainingsopbouw. Voer de intCIWteit en het aantal 
worpen per training sleehts langtaam op. 

5. Voer voor de spieren die rondom de schouder aanhechten en de (hoge) 
rugspieren e>:tra spierversterkende oefeningen uit. ZU: de tel:eningeo voor 
enkele voorbeelden. 
In bet algemeen k11n gesteld worden dnt deze oefeningen 3 series van 10·20 
horbalittgen uitgevoerd moeten worden met een handhaltCil!je va.n 2·5 kilo 
(afhan.l:elijk van bet kracbtsniveau). Het is hier niet de plaats om een rolledig 
kraehtprogr~ te bespreken. Vrall8 hiervoor hulp aan je trainer. 

6. Als na e.en zware werptra.ini.Dg de schouder stijf alll!voelt laat deze dlll! 
llUWeren en voer zelf een ijsmassage uit gedurende zo'n 15-20 minuten. Het 
beste kUil je dit doen door een S.'IIeltend ijsblokje over de pijnlijke plek been 
en weer te bewegen. Ook is bet mogelijk eeo coldpacl of een zal< met kapot 
geslagen ijsblokjes op de schouder te leggen. Leg dan wel b.v. een theedoek 
tUJSen de huid en bet ijs om huidbeschadiging door bevriezing te voorkomen. 

WAT KAN IK DOEN ALS DEZE BLESSURE (TOCH) IS ONTSTAAN? 

rl 
~ 

T 
1. Stoppen met werpen of alleen nog maar ' technische worpjes rnaken uit verkorte aanloop', waarbij er 

geen pijn gevoeld mag worden Lijden' de training of de ochtend erna. De tra.iningsbelasting moet 
omlaag gebracht worden. het is immers een ovtrbelastingsblessure. 

2. Voer alle bovenstaande preventietips uit. Voer uu 3 tot 5 keer op de dag een ij!massage van de 
schouder uit. 

3. Wanneer deze mantregelen niet bet gewenste effect opleveren. ga dan binnen twee weken naar je 
huiJarts of in overleg met de:e naar een Sportmedisch Adviescentrum (S.M.A.). Zij kun.nen je dan 
vertellen of een beh!tndeling door een ~iotherapeut voor jou rinvol i.5 om de klachten te verminde· 
ren. 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
Bondsbureau, Richterslaan 2, 3431 A.K NIEU\VEGEIN Tel. 03402 · 32420 
Postadres: Postbus 567, 3430 AN NIEU'W'EGEIN 

N!~ere inform•tie ever de Sportme~isc~e Advi=t:ntn (S.MA'<) iJ ,. ,"ro;jgen biJ he: N.l.S.G.Z.: te! OSJOS · 2198-4. 
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BLESSUREBULLETIN ATLETIEK w ._.."..,rr'am··e=r~ 

9·91 nr.14 

EU.EDOOGKLACHTEN BU SPEERWERPEN 

Een vcd voorkomende blessure bij speerwerpen is de ·speerwerpers-elleboog". 
In een periode dat er \'eet geworpen wordt, ont5taa.n vaak geleidelijk aan pijnldacbtr.a aan de binnenzijde 
van de e!leboog. Soms echter ontstaan de pijnklachten door Un worp. De oor7.aalc. kan gelegen zijn in 
een niet oC onvoldoende speciliek uitgevoerde war'l!ling-up of een technisch verkeerde uitvoering van d~ 
worp. Ook de spieren in de onderarm lcunn.en stijf en pijnlijk aanvoelen. 1n sommige gevallen hn de 
cUeboog bij het bewegen kia.keu of dik worden. 

Als er sprake is van een speerwerpers·elleboog k:unneo de pijnkfuchten ook in het dagtlijks leven 
optreden bij: 

Maximaal &treUen of buigen van de eUeboog. 
Onderhands optillen v311 iets zwaars (b.v. een stoel). 
Stoten van de binnenzijde •an de eUeboog. 

OORZAKEN VAN DEZE ELLEBOOGKLACHTEN 

Deze pijnltlacbten berusten op een irritatie "an een gewricht5band 
Cll vazi de aanhechting van de spieren (pev:n) aan de binnenzijde 
vu de elleboog. Het i.s bekend dat pezen en gewrichL~banden maar 
eea matige doorbloeding hebben co dat genezing van eto {overbelas
~-) blessure l:mg zal duren. 
Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het 
ontstaan Yl!.ll deze blessure: 

Onvoldoende al!.lldacht voor een (specifieke) warming-up voor bet speerwerpen. 
Te snelle opvoering van bet aantal en de i.oteruiteit van de worpen. 
Foutieve werptechniek (zijdelings doortreUen van de eUeboog). 
Otivoldoende lengte en kracht. V!lll de onderarm· en schouderspiere a. 
Onvoldoende be•.veeglijkheid van de schouder en de lage rug. 
Strekbeperking of standafwijking (X-stand) van de eUcboog. 

HOE VOORKOM IK DEZE ELLEBOOGKLACHTEN 1 

1. Voer na een algemeDe warming-up een specifieke warming-up voor bet spet:r
werpen uit. In deu warming-up moet onder andere aandacht besteed worden 
aan specifieke "losmaak-" en rekliogsodeuingen .voor de onderarm, schouder 
en romp. Als voorbeeld: 

.. 

Buig de pots mamnaai achterover met gebogen elleboog, beweeg de 
hand naar buiten en strek daarna de cUeboog uit. 
Houd de speer met beido banden net zo breed vast dat heen en weer 
zwaaieo over het hoofd met gestrekte annen mogetijk is. 
Houd de speer met beide lumden boven het hoofd co buig met de 
romp naar lin.ks en naai rechts. 

I l 
.... 

Leg de speer op de schouders en leg de a.rmcu ol'a <!c. ~~~er. M;:.?.k 
nu met de romp draaibewegingen naM links en a:ar rechts. 
B(eng de arm horizontaal zo ver mogelijk naar acbtdr~n :~ steun b.v. 
tegen een muur. Houd de handpalm hierbij naar binner.;boven ge
draaid. De oefeo.ing wordt nog specifieker als je vanuit deze positie de 
werphouding aanneemt en voorzicht.i% wet de be:1pea en de romp 
indraait. 
Vouw de vingers i.o ellcaat en strek de armeu rover mogelijk uit boven 
bet hoofd. Probeer hierbij met de romp licht achtero,·er te buigen. 

~ 
~~ 

Bij deze rellingsoefeningen geldt dat er alleen een spierspanning (dus gétn pijn) gevoeld mag 
worden co dat de oefening zo'n 15-20 se~nden v:~.~tgebouden moet worden. Herhaal deze 
oefeningen enige malen. 

2. Naast bet uicvoeren van bovengenoemde (specifieke) 'losmaak-' ca rekkÎllg.lodeni~~g~::n i& het 
belangrijk de speenverpttaining te beginnen met 'pri.ilcn in de grond' en met worpen uit een 
verkorte aanloop (drie- en vijfpas) . 

3. Zorg voor een goede :rainingsopbouw. Voer bet aantal en áe intensiteit •tan de worpen per training 
slechts langzaam op. 

4. Voer ook voor de buigers van de onderarm spierversierkende oefeningeu uit . 
Dit kan b.v. door veelvuldig in een spons of veer te knijp~n of door met een 
gewichtje in de band de pols te buigen. 

5. Leer een goede speerwerpteelwiek aUD. Vraag je trainer hier goed op te 
letten. 
Van belang is om de speer vlak ua.ast het hoofd af te werpen ea "boven langs 
door te halen'. Met name zijdeling:; doortrekken van de speer kan tot deze 
elleboog-~Jacbten leider.. 

6. Als na een zwar.: we.rpüa.ining de onderarm stijf aanvoelt, laat deze dan 
mweren eo voer zelf een ijsmlt5Sege m~:t een smeltend ijsblokje uit van zo'n 
15-20 minuren aan de binneu....Jjde van de cUeboog .:n de stijv~ spieren. 

WAT KAN IK DOEN ALS DEZE BLESSURE (TOCH) IS ONTS1'AAN? 

k 
1. Scoppeu ruet werpen of alleen nog maar ' technische worpjes maken uit verkorte aanloop", waarbij er 

geen pijn mag worden gevoeld tijdens de trn.in.iug of de ochtend erna. De trainiDgsbelasting moet 
omlaag gebracht worden, omdat het eea overbelasti.ngsblessure is. 

2. Voer aJ.le boven.ttaande prevontietips uit, met vooral aandacht voor de rekkingsoe(ellÎilgeo en de 
ijsmassage die uker zo'n J-5 kr.11 r per dag uitgevoerd moet worden. 

3. SolllS is bet zinvol ee.n ondersteunende bandage of tape net onder de eUeboog aan te leggen. Laat 
dit beoordelen en eventueel voordoen door een (sport-)arts of fysiotherapeut 

4. Wanneer deze maatregelen niet bet gewenste effect opleveren, ga dan binnen twee tot vier wekeu 
naar je huisarts of, ia overleg met deze, naar een Sportmedisch Advi=ntrum (S~'\.tA.). Zij kunnen 
je dan verteUen of een behanddlng door een fysiotherapeut voor jou zinvol is om de klachten te 
venninderen. 

Koninklijke Ntderland.1e AtJetlek Unie 
Bondsburean, Richterslaan 2, 3431 AK NIEtJWEGEIN Tel. 03402 • J2420 
Postadres: Postbw; 567, 3430 AN NIEUWEGEIN 
Ntdere Informatie ""'rde Sportmedioche AcM...,.atro (S.M.A:•) is 1e verbiJ&<n blj hel N.i.S.G.Z: <el. 08308 • 21?34. 
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S.flbE ïips voor iedereen (1) 
KOGELSTOTEN 

Ye~kheid~ 
Baken de se-:t'.lr af (air..etlintlbwken). Dat vermind~rt cl.: bros dat îemand 
per ongeluk door de &eàct loopt Laat gU:u atleten in of naast de t:eetor 
of bij c:le rins; geef ze een plaats naast of achter de ring d.m.v. banken (ja, ook blhl:en) cf "vakken• (:.&et~:nt). Laat~ kop onbeheerd bij de ring: neem gewogen kO&cls in tmlaat 
alle kogels door de jury meenenteu bij aanwng van het nummer (of door de matcriaalplocg. :ruw onder begeleiding \'<ln een ju:eylid). De jury/m.aterlaalplocg nce:::nt de kogels ook weer mee tcnJg 

~ de berging bij wissclÏLJg van groep. 
Instoten gebeurt op afreep van de jl11'y. Cf'..n paar ailetetY stoten 'in', koge!s worden opgehaald, Wttt-na de beurt aan een volgend groepje is. Bij jonge jeugd kan het geen kwruld dat de jury voor aanvang van bet 
nummer de "spe~ts· uitlegt a.&.ll de deelnemen:; "pas naar de rÎI'g watmeel j~ opgeroepen wm-dt, pas 
~toten V!mmu.r de jury <!at a~ft"'f 

00 
~ 

T • • 
~rammg; 

Trainers, maak hel de jn."j niet te moeilijk: leer uw &.tieten stoten in plaats van werpen, dus 
de stoothand voor de c!!~ en de kogel mei los ach•er de sc.bouder. Leer ze ook achteruit 
de ring te ~tap;x:n, &.t vooû omt teieu .. t·stelling. 

Rege!-1. niew·: Ctf misschlen vemet~ 
W:umcer na d~ voorronde twee of meer gelijken op grond v-..n hun bes~c prestatie ruülr de 
finale rouden mogen, mear er te weinig fin.ale-piaatsen zijn, dan mogen zij toch allen nur de fi"lale. I"! dit geval '7.rorot dus niet n.aar de op Un na beste p~tie gekeken. Pupillen hebben 
&un finale, want zij doen een 3-krunp. Bij het bepalen van de t:induitsiag moet u ook ruw de 
prestaties vrn de eerste drie pogingen kijkenl Dit wordt .helaas nogal va1.t.; vergeten. Zijn er 

t.an het eirsd w..n de wed.~trijd &tkte!). met gelijke beste prestaties, dan kijken "-'C naar rle op é6n D.li beste 
:pr~t.atic, em.. 
Ah het onderrleel begonnen is, wordt er niet meer geoefend; eveatn~ «l!cen ,!_Ond~t kegel buiten de ring of sector. Pup.11en C stoten tegenwoordig met een kogel van 1 kg. 
Stoothoudiog: voet ~ de ring of het stootblok mag, ä.Q1! mag nieL De •stahiele houding" is niet meer verplicht, maar er geldt wtl •achteruit de ring, nadat de kogel op de grond is gekomen a. De kogel moet 
helemaal binnen de sectorlijnen neerkom2, erop is ongeldig. Kleefband op de hand mag alleen ter ddekking van een open wond. GUn vingers umen tapen. Géén handschoenen. 

Ju.:ytips: 
Vr~ de org?..nisatie hot ge·,.,l:icht van de kogels en het aantal pogingen op het jUI}iOrnl'.ilir-r te •n:nnelden. 
Het .i'.uyiid, dst het meetlint over het middelpunt van de ring moet houden, blijft elke kel!r in 
eb ring staan totdat de sector weer vrij i<;, dit voorkomt ongelukken in de sector door "te 
sneUe" a~eî:::n. Als een pt'pil bij zijn eerste Jk~g vooruit do:: ring stapt, :rou u hem/haar bij C:e t<-;~ede pogng in de wt;t; hmv.en g-..an s:aan. Jury-bij-de-balk: bet zou fijn zijn wann:!cr u elke presL'1tie harcic;1 zou vermelden, d3t houdt ~edereen geïnformeerd en op afstand. U kunt trouwens beter niet de kogei nakijken, cmd~t u twee belangrijker zaken te doen hebt, die al moeilijk genoeg te 

~:ombineren 2ljn: opletten of er w-el echt gettoten wordt (zie onder 'Training') en opletten of men reg!.,mcnt&ir binnen de rm:; brj!t. Verder wee~ u dat u moet meten tot dam- waar de atl~t mag komen, 
de binnel'..lant van fie b?Jk rlus. Gaat &t toch feut (~ie r:tadt geen fouten?), dan heeft de Scheirlsrechter twee mogelijkheden: VIM.Deer n van:lf het beg!n consequent verkeerd gemeten h~eft kan hij de uikte van 
de balk bij ~lb prestaties optellen, maar bent u er met zeker van. dan zal het nummer opnieuw getban moeten worden. 

Rob de Jong 
Werkgroep Wedftriid,.~gle:nent 
Sectie Atletiekevenementen 
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Programma APM 19911 Adriaan Paulen Memorial 
zaterdag 27 juni: 

I 0.00 u MAZDA dlnlc 
13.30 u TAPTOE 
15.00 u ATLETIEKINTBU.AND 

21.30 u "Nacht v.d. \PM' 

zondag 28 jun. 
I 5.00 u APM, topatleten uit 

25 landen 

Records In ~ engelol 

Wie herfnn1 "t xich niet de prestatie van de 
toen nog on ekende Richard Chellmo op de 
APM van '91 Bijna een wereldrecord op 
de I 0 kilorr ter. Oe liefhebbers van top• 
atletiek wor• n ook dit jaar op hun wenken 
bediend bij l 11 e editie van het APM· 
atletiekgala ;,et FBK-stadion In Hengelo. 

Extra span nd... 
• · laar beloof ~ extr3 spannend te worden op de APM: 

Barcel:>na ligt in het vooruitzicht en voor ~ ";ge <1 fl is de APM een laatste mogelijkheid om 
zich t2 plaatsen. Voor anderen is de APM , · ~r.:! rachtmeting, ee1 laatste vonmest. in een sterk dee!nemersve!d Daarbij zullen zij, onder .: o ;:.n de aanwezige intematiooale sportpers. 
~hun visitek.lanje afleveren! 

Tweedagentopatletiek... 
Oe APM bemat dit jaar niet uit één, maar twee ' · < 
APM is er zaterdags een aantrekkelijke atletiekir ' . 
en Westfalen. jonge talenten hebben zich dan 's mor&-1. 
waarbij in ieder geval 81en van Langen een Stul 

De deelnemers... 

~atletiek! Voonf&aand aan de bekende 
':liSSen onze eigen cracks, delwitserS 
Jonen bewijzen ojdens de Mazdadinic. 
' de coaching op zich zal nemen. 

Gecontneteerd zijn wereldkampioen en wereldrecc : uder (6.10m) polsstokhoogspringen 
Sergej Bubka. wereldkampioene 100 en 200 meter.• '!in Krabbe en ook hoogspringster 
Heike Hen kei. De volledige wereldtop disMWerpt • u bijna zeker aanwezig zijn in de perwnen van lars Riedel, Erik oe Bruin, de Hongaar Am !orvath evenals de Duitsers Schuit en 
Schmidt. Een sensatie op de 3000 meter en een prime;, 1 Europa wordt de Zuid-afrikaanse 
Elana Meyer. Zll zette in 1991 op de 3000 (8.3l"-' m 5000 meter (14.49.35) de beste wereldprestaties neer en fiep de IS km in 46 minUt' /eigens Jos Hesmens een zekere 
kandielaat voor goud in Barcelona op de middellang . istanden. Dat mág u niet missen!! Er zijn nog meer toppers gecomracteerd en met e··. lal'ltll wordt nog ondemandekL 

W.e slim is èn adetiekliefhebber, wacht niet af en bestct · kaarten! 
Telefoon: 07 4 • 459U4/ 459ll5 Vartaf f 12.50 \ ~ ,lwassenen en f 5,· voor jeugd tot 12 jaar heeft u toegang tot het hele pro,.amma. T\'< lagen lang topadetiek!! En veel 
entertainment met o.a. een Taptoe (FSK-stadion) en • ;ezellige Nacht van APM In de 
binnenmd. En nanrurlijk zijn er de nodige verrassend• mts, rond de APM op zondag. 
Dit jaar geldt een korliDi van 15 % bil bestel !I~ v 20 kaarten of meer, dus... 
-----~---···········-················ · ......•..........•... 
Ga gezellig mee met onze vereniging en eem z.s.m. contact op 
met: 

tf/!!-!P 
((~~('~ IJ H.A.C. NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1992 \\~~ 
'R~ ~Helmond 

Beste sportvrienden, 

In de circ:ulaire betreffende de Nederlandse Baanltampioenscllappen voor Senioren, welke op 3, 4 en s juli 1992 in Helllald worden qeorganiseerd ujn c1e entreeprijzen vermeld. 
!Mian o echter entreebewijzen 
entreeprijzen : 
Vrijdagavond 
Zateräag en zondag 
Pa asepartout 

beateleS voor l5 juni 1992 gelden de volgilnda 

fl. 2.50 
n. 1o,oo 
fl. 17,50 

BovencUen Krijg U bij iGdera 10 bes t elde JC:Urten van dezeJ.fde soort l kaart grat.is . Dus bijv. als U 10 passepartcuts betiteld mt.vangt '0 er lL 
---~..------------------------------------------------------------Hierlangs at'kniR>ell en opzenden 

~-
~wraü~ -- -~--- -- ---------- -- - -~----- - - --------
.Mnla wna.icd.D:l 

Ft.wt;a ·-- liloormJM~ 
'l'talef".._~ 

••• ••• • ••• • .• st Uks voor vrij d~gavond 

•••••••.••••• stUX. voor zaterdag 

.•••••••••••• atUks voor zondag 

••••••••••••• stuks pasaapartouts 

Totaal bedrag 

Zend oit beatelfo.mulier <Wl 
Secz:. H.A.C. 
Pil8toor Ve.rl:leekstraat. 3, 
5706 AR Helmond. 

Voeg l:lank of giroclleque bij t.n.v. 
Penningmeestar H.A.C. 
Fuutstraat 10, 
Hel.llald. 

fl, 2.50 

fl, 10,00 

fl, 10,00 

fl. 17,50 

fl. 

fl. 

n. 

fl. -------------

tl. 
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WEDSTRI JD0VERZICHT PUP ILLE~~ ZC~j_ ... ili__l9 92 

1aa ts :: 
gaturn on~ . v e I:.!~.D.iK.~ L .. k a;&Q. .1:0s ter1 1 OOJ,!r.'\ iî1s chz 
za 20 jun GEZ . HAARL . VER J j A2 60 ver ko 2-" e l .J 2 . 5 0 J: 1 , sa 4 jun 
a a nv 12.00 M/A2 60 hoo g ko gel ja 
3e competitie wedstr J/Al 60 ver koge l ne e 

M/Ai 60 hoog koge l nee 
J+M/E 40 ver bal nee 
J+M/C 40 ver bal ja 

·~· ~ . - -- ·~ -- ·.t:.. . -·-----
. . . ,, 

·~ v .) ~j cl g GEZ.HAARL.VER J+~i/A 60 ver kogel f4,00 nee ·:3 aug 
a . .l.-. ...... 7· • !i" J+M/B 40 hoog kogel nee 1 ..,_ a> ... 1".1 ·~· 

J+M/C . 40 ve..r bal nee ·: ...:..;. 

.. , 
1... ~ - z ·: aug rtAA.l<LEM KOPPELWEDSTRIJD 2 0 aug 
..,- ' 6 ·' .;;p CASTRICUM J+M/A 60 hoog kogel f3,50 f1,50 24 aug ' " 
:..:. -.: f" V 1 1 . 00 J+M/B 40 ver bal ja 

J+M/C 40 ver bal ja 
~ z. .. 1 q . ,, f · .~ ~~ UOMI/ J+M/A 60 ver ko:ge 1 f2 , SO est 20 a u g 
3 t.-:L!~J 12 . ü ) SANTPOORT J+M/B 40 hoog bal 1 est: est 

J+M/C 40 ver bal .f 1, 50 est 
z -t 26 !'> t:p hOORN finale pupillen competitie 

alleen op uitnodiging 
za o; Otd HAARLEM onderlinge wedstrijden / informa t ie 

t. z.t.· i :: clubblad 

-· 16 ·-



WEDSTRIJDOVERZICHT JUNIOREN ~]!_ZO~ER !992 

datum org. ver . 
~z~a~2~0~j~u~n~i BtAUW-WIT AMS 
~z~a~2~7~j~u=n~i SANTPOORT 
beste pres. 
opg. aanv 12.00 

za/zo HUIZEN 
27/28 juni meerkamp 
aanv 10.00 

za 4 iuli BEVERWIJK 

~~ HAARLEM 
aanv_ll .00 _3 _kamp 

0'1derdeten 
COMPETITIE 3e ~edstr ijd 
JjC 100+!00hrd+ver ofkoeel+speer /fOO 
M/C 80+80hrd+ver of kogal+disc/600 
JjD 80+30hrd+ver of k0gel+s~eerj60J 
M/D 60+60hrd+ver of kogel+disc /600 
J/C S kam~ 
~vc 7 ka;np 
J/D 7 kamp 
M/D 6 kamp 
distrikts finale c~mpe ti tie 

J/C 100 boog spe er 
M/C 80 hoog speer 
J/D 80 ver kogel 
M/D 60 ver kogel 
J/C za:!JOhrd 1500 speer hoog 

kosten laa::s: 

3 k 4 , -- l 1 j un 
2k 3,--
loopnr 2,--

fB, 00 i 1 jun 
!7,00 
!7,00 
!6,00 

op uitnod. 

3 kamp- 3 aug 
!4,00 

!3,75 30 jul zah;o 
22/23 aug 
aanv 11.00 

AMSTERDAM AAC 
nationale 
jun-C spelen 
(met selekt) 

M/C za:80 300 hrd 1000 4x80 kog disc ve r 
JjC zo:lOO 300hrd 300 4x100 kog ver dis pols kog.~l . 
M/C zo:80àrd 600 speer hoog 

za 29 ~ug 
_zal~o 
29/30 aug 
za 5 sept 
aanv 11.00 

HAARLEM 
SANTPOORI 

J+?A/D KOPPELWEDSTRIJD ?.4 a u,~ 
distrikts kamp. meerkampC/Dop uitn./ aanv 11.00 

li&.ERHUGOWAA.R12 J/C 100 l'OOhrd hoog kog ver disc 800 
M/C 80 &Ohrd hoog kog ver speer 600 
J/D SO 80hrd hoog kog ver disc 1000 

za 12 sept K_FOMMENIE 
aanv 12.00 2 en 3 

kampen 

za 19 sep HOORN 
aanv 11.00 "minibokaal» 

M/D 60 60hrd hoog kog ver speer 600 
J/C ·100+ver7hco6 of kogtdisc~~P /3CC 
M/C 80+~er+hoog of kog+disc+sp /600 
J/D 80+ver+kog of kog+disc /1000 
M/D 60+ver+kog of ko~+disc /600 
I/C 100 800 1500 100hrd 300hrd ver 

hoog kogel disc pol s 
M/C 80 600 1000 80hrd 300hrd ver hoog 

kogel speer 

.f2,00 20 

.,~, A c::: n 
J~ .... ,wv 
2k 3,50 
loopnrs .., --' 

f2' 00 2 s'ep 

· max 1 lang loopnr 
max 3 nrs totaal 
beste pres ope. J/D 80 1000 80hrd ver hoog kogel speer 

M/D 60 6GO 1000 60hrd VPr ~oog kog~l d~ sc 
zo 20 s~mt 
aanv 11.00 

AMSTERDAM 
landelijke 
D-spelen 
HAARLEM 

J / D 80 80hrd 100' ' hg ver kog dis ,~ sp !3,00 27 au8 

za/zo 
.QJP-4 okt 

N.B. 

M/D 60 60hrd 1000 hg ve r kog dis c sp 
(met limieten) 
ONDERLINGE WEDSTR IJDEN 
CID meerkamp 

een meerkamp bestaat uit de volgende onderdelen: 
eerste dag: I/C 100 ver kogel hoog 

M/C 80 hrd hoog kogel 150 
J/D 80 ver speer 
M/D 60hrd hoog speer 

. tweede dag: J/C 100 hrd disc speer 1000 
M/C ver speer 600 
J/D 80hrd hoog kogel 1000 
M/D ver ko gel 600 

- 17 -

24 sep 



C-Junioren Kompetitie 16 mei Heiloo 

Na ?Jat eerdere we.dstri.jden k'aar de meeste p.r. 's vJat aangescherpt werden" zou 
het "echte" ?Jerk dan e1.:ndelijk gaan beginnen. De verwachtingen vantevoren 
,,~aren dat we een redeli.ike kans hadden dat zowel de Jorl[lens aLs de meisjes 
zich met de beteren in de 2de krasse konden meten. Dit bleek naderhand redeZijk 
te kloppen. De meisjes eindigden in de poule-wedstrijd als t?Jeede. De jongens 
in eerste instantie ook als tt:,eede" maar door een fout in de puntenberekening 
bleek dit later een eerste plaats te zij n. Dit Zeek een aardig resultaat" maar 
aangezien er nor 5 andere poule-?Jedstr·Z:.jden u.1G1'en" ü.Jisten 1Je eigenZijk nog 
niets. Na tvat heen en weer gebet bleek dat binnen het distr>ikt Noord-!IoZtar.d" 
Utrecht" Flevoland. de jongene Jde staan en de meisjes 11de. Derde is natuurZijk 
prima" 71de valt toch uJat tegen.De twee beste groepsresuZtaten uit de 3 voor
uedstri,1den leiden tot de fir.a le op 4 juli in Bever?Jijk. De beste 6 ploe(!en 
doen aan deze p inale mee. De ,jongens moeten ·(; ; [Jtc.a·t; zi;rn deze te haZen. 
Voor de r:e::sJes zal deze aprave een stuk moeili3ker u.'orden. Ilillen de meisjes 
een kans maken voor deze .finale" dan zal het bij de komerule twee 1JJedstrijdeJ'I 
op 7 3 en 20 .juni in Amsterdam een stuk beter moeten gaan. Ik denk -we.Z dat het 
mo:reZijk is als iedereen de schouders er onder zet. Ik ga er vanuit dat dat 
gebeurt en heb de promos e-berekeningen è.aarop gebaseerd. Als prognose is het 
niet helemaal re~el; het is meer een ideaal-resultaat. Toch denk ik dat het 
niet onmogelijk is het te halen. liet betekent ?Vel een andere instelling: van 
een zo ~oed zijn we toch niet" dat kan ik niet" haal ik nooit instelling" naar 
een ik ga er tegenaan~ ~al eens laten zien ?Jat ik kan instelling. Ik weet zeker 
dat jullie het namelijk ?Vel kunnen" maar Je moet jezelf vel toestaan mij te geloven. 
Mocht het lukken om de streefresultaten te benaderen dan betekent dat ongetü.Jij-
feld een behoorlijke vpror!fr omhoog in de stand en wie weet een plaats bij de 
beste zes. 
Zowel de meisj es- als de jor~ensrloeg waren verre van kompleet: Janneke en 
L1:neke ontbraken bij de meisJes en Arjen(werk) "Julien en PoUe (blessure) bij 
de jonger>.s •• Jammer dat er zoveel a.fmeLdin.,_,.,en waren,~ want ,jullie benadeelden 
juU1:e eigen ploeg. 
Bij de meisjes ~~s Laura opvallend bezig met goede p.r. 's op de 80- 77.5 en 
de 80 horden - 15. 7 en een aandeel in de estaf~tte - 45.3 (klubrekord!J. 
Nanda was met kogel goed op dreef. Een p.r. en klubrekord met 9.?0 (de 10 komt 
nu echt in zicht). 
De jor-{_rens begonnen goed met een overwinning op de 4x100. Olivier had de 
ondankbare taak als 1:nvaller op te treden" maar deed dit prima. 
Steven liep een goede 100 horden. 7 6. 2 begint 1JJat te worden. Hoog is moei lijk 
met een open rug en 7.60 is dan goed. 
Paul R. verbaasde alles en iedereen (niet in het minst zichzel.f) bij ver door 
5. 7 4 te spr-z:ngen. 
Bastiaan liep een goede 1500 in 5.03.2 
Hieronder volgen de ploegopstellir'~en voor de 2de kompetitiewedstrijd 
op 7 3 Juni ·Z.:n Amsterdam. 

eerste k.w. progn. winst in E,nt. 
700 meter - Pau Z Fi Zmer 72.8 7 2. 6 29 

- Paul Rijs 13.7 
100 horden - Steven v. Paarde 16.2 16.0 17 
800 meter - Pau l Fi Zmer 2.29.5 2. 20.0 98 
7500 meter - Bastiaan Schippers 5.03.2 4.59.0 19 
Hoog -Steven v. Vlaarde 1.60 7. ?0 77 
Ver - Paul RiJs 5. 14 5.20 72 

- Julien Sillem 3.90 
Kogel - Olivier Barreveld 10.85 17. 30 . 21 

- Polle Oudshoorn 9.00 
Speer-~ - Arjen de Bruijn 33.60 (O.B.) 34.00 6 

- Polle Oudshoorn ;;e.oo 
D·iscus - Olivier Barreve ld 25.74 (P.R,) 28.00 36 

- Arjen de Bruijn 25.50 
4 x 100 - Paul. R. "Arjen, 

Steven., Pau l F. 51.8 51.0 57 
Totaal. 76 mei: 6594 pnt. Totaal wim;t :+372 !'nt. 

- 18 -



eerste k.t.:l. st ree ,;Ppres t. winst in E,nt. 80 meter - LauN::. Donkerkaat 71.5 17.3 40 - Linel<e Kroon 12.5 
80 hor den Laura Donkerkaat 7 5. 1 14.3 65 - Jess ica Ramakers 1?.2 76. 9 
1000 meter - Tlendy Twisk 3.34.8 5. 29. 0 36 
lJOO(f - Nanda Meijer 7.40 1. 50 82 Ver Jessica Ramakers 4.23 4.40 34 T • 1 l..J?-neKe Kroon 3.?0 
l'O(JeZ Nanda Mei;fez, 9. ?0 10.00 14 - Janneke de Vlas ?. 50 0peer Ingeborg Zandbergen 21.88 25.00 55 ·- <lanneke de VZas 75 . 00 Discus - InÇJeborg Zar.dbergen 18.78 22.00 71 4 x 80 Jessica 3 Naruia, 45.3 44.5 60 Yendy:J Lau ra 

Totaa.Z 7 C mei: 4533 pnt. Totaa"l winst . + 457 pnt. . 
YlilZen zve een kans maken cp een finaleplaats dan zulZen de s treefresultaten moeten worden benaderd. liet zou perfekt ~ ,-ijn a l s dat zou lukken. Ik weet dat ,jullie het kunnen. Heel veel succes, en ge"loof er maa:ro eens in! 

Erik 

De stand bi.i de ondertinqe kompetitie is als voZ-gt: (7 juni 1992) 
lvieisjes C 

7. Ingeborc Zandber~en 
2. Laura Donker kaat 

f!er.dy Twis k 
4, Nanda Mei j er 
5. ,_ïessica Ramahers 
C. L~:ne ke Kroon 
? • ~r anne ke de Vlas 

69 pnt. 
63 
6.3 
46 
28 
26 
22 
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:Zonqens C 

1. Pcrul Fû-mer 
2. Steven van Waarde 
3. Paul Rijs 
4. lirjen de Bruijn 
5. Bastiaan Schippers 
G. Olivier Barreve~ 

?2 pnt. 
55 
48 
46 
3? 
34 

?. JuLien Silïem 23 
8. Peter ~~rkwat(bles) 78 
9. Polle Oudshoorn 10 

Hoezo: Waar 

de stok? 

__ .. ----:J-
stok? z;ll,e 

;:r-



UITSLAGEN le COMPETITIE-WEDSTHlJD PUPILLEN . · 
op 25 april bij Blauw-Wit op de atletiekbaan Ookmeer. 

Jongens pupillen A-2 
plaats 

9e Ralf Teunisse 
lOe Rene Soomer 
15e Vincent v/d Lans 
1Re Olivier Sluitman 

60m 
9.8 
9.5 
9.6 
9.7 

ver 
4.04 
3.77 
3.76 
3.55 

kogel 
7.64 
7. 14 
6.49 
5.93 

De estafette van deze jongensploeg mislukte. zij werden 

lOOOm 
3.45.6 
3. 33' 9 
3.32.7 
4.09.8 

g e d i s kw<'\ 1 i f i c 0 e rel. V o 1 g end e k e e r b e t e r j on g e n s ! t o t a a 1 u i t s 1 a g jongens A-2: Haarlem 4491 punten en een Je plaats. Prima gedaan jongens. 

Jongens pupi 11 en A-l 60m ver kogel lOOOm 7e Matthijs Te engs ,- , . 8 3.55 4.74 4. 1 3' t 1 l e Jaap Demmendaal 10.4 3.36 5.44 4.13,1 22e Ruud de Vos 1 I . l 2.77 4.SO 

ondanks een incomplete ploeg toch een derde plaats voor deze jongens met 2344 punten. Wanneer vinden wij een 4e Al-pupil om deze ploeg compleet te maken??? 

Meisjes pupillen A-2 60m hoog kogel IOOOrn 
l e Marieke van Essen 9.6 1. l s 6.77 3.47,6 2e Sanna Piscaer 9.5 1 . 15 5.86 3.44,0 4e Lin9a Roos en I 0. 1 1 . 15 6. 15 3.57,3 

14e Christa Verton 1 1 . 0 1. 00 5.20 4. 1 1 • 6 

Pstafette: le haarlem 39.0 Totaal uitslag mt>isjes A-2: Haarlem 3875 punten en een le plaats. Uitstekend dames! 

Meisjes pupillen-Al 
8e Ruby Bogaart 

60m 
10.2 

hoog 
0 . 95 

kogel 
4.03 

tOOOm 
4.04.0 

Ruhy heeft in haar eentje de kleuren van onze vereniging verdedigd. Goed gedaam meid. 

UITSLAGEN C-D JUNIOREN WEDSTRIJD HAARLEM 3 MEI 

Jongens-D öUm ver hoog kogel Rernco van Belle 1 l . (, seïie 3.67 6.85 
11.6 l/2 fin 

Guido Molnar 11.6 4.01 6. 16 Ingo Ruijterrnan 1. 40 1 e 8 • 1 1 3e 

Meisjes-n 60m ver kogel 
Marieke Jonker 9. 1 serie 4.07 3e 8.52 4e 

9 . 1 1/2 fin 
9.0 fin 4e 

2e 
1 e 

Deze kleine opkomst was te danken aan de vakantie en aan het feit dat een groep van 8 C-junioren dit week-end aan de meerkamp in Heerhugowaard deelnam. 
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Meerkamp in Heerhugowaard. 

Op twee en drie mei waren er wedstrijden in Heerhugowaard waar 
we met een groepje jongens en meisjes heen gingen. 
Le d ?.·i e meiden waaronder Nanda~ Laura en ik bleven daar in een tent 
s lapen, die Laura van haar ouders mee mocht nemen. 
Bij het Mendel moesten we ons verzamelen, Laura en ik mochten met 
de vader en moeder van Nanda mee rijden en het leek we of we een 
v.eek met vakantie gingen. zoveel hadden we mee. 
De jongens mochten met Erik mee rijden in dat o zo grote autotje. 
Daar aangekomen kon de wedstrijd beginnen en dat heb ik ook wel 
gemerkt twee dagen lang :·.-rmdde . 
Bij de jongens waren de prestaties geloof ik wel goed en bij Laura 
en Nanda ook. 
Het leukste vond ik de tent op zetten dat was even puzzelen maar hij 
stond er en we konden er in slapen, nauw slapen je werd best vaak 
wakker van de koue 
We hebben lol en plezier gehad en daar gaat. het nma 

Ingaborg Zandbergen ~c2 

UITSLAGEN MEERKAMP JUN-C 2+3MEI 
jongens-C2 lOOm pnt ver pnt kogel pnt hoog pnt lOOh pnt 
15~ Steven 12. 9 649 5.08 636 9,18 482 1. 65 741 16.9 .544 2le Ar.jen 13. 2 607 4,73 566 8,27 435 1 '45 582 17.8 480 23e Paul F. 12.5 707 4,60 540 7,32 384 1. 35 499 19.0 405 24e Olivier 13.9 517 4. 61 542 10,96 568 1 '40 541 19.0 405 
vervo]g discus pnt speer pnt 1000m pnt totaaal Stev(:n 27,74 439 23,26 384 3.30,8 475 4350 Ar jen 25' 18 398 33,72 551 3.33,9 456 4075 Paul Filmer 24,04 379 27,08 449 3.12,8 597 3960 Olivier 27,30 468 28,26 468 3.35,3 447 ' 3920 Polle had ook ingeschreven maar was verhinderd; jammer. 

meisjes-C2 30h pnt hoog pnt kogel pnt 150m pnt ver pnt 14e Nanda l, 50 ó23 9,55 501 22.3 413 4' 14 446 19e Ingeborg 18.3 172 1 "" ,.~:u 389 8,23 433 24.1 293 4.05 428 r.teisjes-Cl 
17e Laura 15.6 338 1 ' 15 288 5,72 288 21 '8 449 3,78 374 

vervolg-C2 speer pnt 600m pnt totaal 
Nanda 20,54 334 2.00,8 417 2734 
Ingeborg 24' 16 400 2.24,5 199 2314 
ve_rvo 1 g-C 1 
Lau ra 13,99 199 1.54,4 491 2491 

Tijdens deze wedstrijd werden bij de meisjes 
verschillende clubrecords verbeterd. 

---------
UITSLAGEN PUPILLEN-WEDSTRIJD 9 MEI HAARLEM. 
Jongens pupillen-Al 60m ver kogel 
Se Mat t hijs Te engs - 9.0 3.67 . 6. 35 
JOe Jaap Demmendaal I 0. 6 3.24 5,76 
16e Huud de Vos 12.0 2.49 4.3! 
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jongens pupillen-A2 60m ver · kogel lOOOm 
7~ Rene So ome r 0 ~ 3.82 6.78 3 . 53,8 .· . I 
8e Ha lf Teuni s se 10.2 3.73 8.04 3.53,3 

!Se Ni els Luntz 10.2 3.47 5.58 
l6e Olivier Sluitman 10 . 2 3.20 6.42 

meisjes pup i llen- B 40m ver bal lOOOm 
8e Chantal v/d Zijden 7 .9 2 . 8 6 12.78 4.24,0 

meisjes pupillen-At 60m ver kogel lOOOm 
4e Ruby Bogaart 1 0. 1 3. 16 4.28 4. I 9, 9 

meisjes pupillen-A2 
2e Sanna Piscaer 9.7 3.5 5 6 . 72 3.49.2 
4e Marieke V Essen 9.7 3. 4 1 6. 1 3 3.48,9 
6e Linda Roos en 10.2 2.9 7 5.85 4.00,0 
Re Jennifer Bas 10. 3 2.98 4.68 

lle Chri s ta Ve rton 11.0 2.9 2 5.36 

We d e rom pr]ma prestat .i es · van a 11 emaa 1, doorgaan zo!!!! 
·---- ·---

~I TSLAGEN Ie KOMPETITIE-WEDS TRIJD C+D JUNIOREN 16 m('i HEILOO 
J ONGENS-C onciord. prestatie plaats 
Paul Filmer lOOm 12.8 le 
P~wl Fi J.me r BOOm 2.29,5 4e 
Bastiaan Schippers ISOOm 5.03.0 2e 
Steven v Waarde l OOhrd 16.2 Ie 
Steven v Waarde hoog l , 60m le(ged) 
~-:l~ll RiJs ver S,l4m 2e 
0! 1vi~r Barreveld koge l l0,85m Ie 
:Jr,u l Rijs discus 25,74m 2e 
,J l i. v i er Ba r re v e 1 d R peer 
Ba stiaan Sch ippers speer 24,46m 

estafette 51,8 
totaal 2e met 64 49 punten. 

3 e 
le(ged) 

punten 
663 
564 
616 
598 
702 
648 
562 
407 

405 
1284 punten 

We missen in deze uitslag de punten van Olivier op speer die in de 
uitslagenlijst niet voo rkomt. (????) 

MEISJES-C 
Lau ra Donkerkaat 80m I I . 5 4e 504 
Wendy Twisk 80m 1 I. 9 7e 
Wendy Twisk lOOOm 3.34,8 3e 450 
Lau ra Donkerkaat 80hrd l 5. 1 3e 375 
Nanda Meijer hoog 1 ,4 0m 2e (g ed) 541 
Jessica Ramakers ver 4,23m 3e 464 
Nanda Mei je r koge l 9,70m le 508 -Ingeborg Zandhergen discus 1 8, 1 8m 2e 272 --.. 
In~eborg Zandbergen speer 21,88m le 359 

estafette 45.3 4e 1060 
totaal 2e met 4533 punten 

MEISJES-D 
~·fa r j a rm e V Sambeek 60m 8. 1. 1 e 684 
Meike Ba x 1000m 3.34,4 l e 453 
Joanna Andrews 60hrd J 0. 2 1 c 549 
Joanna Andrews hoog 1, 45m l e 582 
f.,ic i ke Ba x hoog 1 , !Sm Be 
Mar janne V Sambeek ver 4.84m le 589 
Rebecca Ramakers ver 3,24m !Oe 
Marieke Jonker k ogel 8,23m 3e 433 
Rebe c ca Ramakers · kogel 6,8l m 1e 
Ma rieke Jonker speer !S.S4m 4e 234 

de estafette mislukte en moest overgelopen worden. 
estafette 34.3 1069 (toch nog) 

totaal J e met 459 3 ru nten 
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JONGENS-D 
Remco van Be 11 e 
Remc o van Belle 
Gui d o Molnar 
Robb er t Schippers 
Robbert Schippers 
Guid o Molnar 
Frans van Essen 
Remco Ve rton 
Martijn Delemarre 
J ng o Ruijterman 
Martijn Delemarre 

80m 
lOOOm 

8uhrd 
80hrd 
hoog 
ver 
ver 

11.8 
3.26,2 

i5.6 
17.7 
1,25m 
4,07m 
3,87m 
7,67m 
5,74m 
18,78m 

kogel 
ko gel 
di s cus 
discus 
Es tafette 

12,12rn 
45 . 8 

to t a al 4 e met 3672 punten. 

Se 462 
3e 504 
2e 338 
Be 
2e 426 
4e 432 
6e 
2e 403 
8e 
3e 284 
8e 
4e 1023 

Gelukkig waren er bij deze plo~g bijna alle nummers dubbel bezet 
zoda t we maar 1 beroep hoefden te doen op een invaller: Remco 
Verton. Wwant de avond voor de wedstrijd werd Ingo 110g even door 
ee n motor a a ngereden (gelukkig viel alles mee hij kon alleen deze 
kee r niet hoogspri11ge n ) en op de dag zelf raakte Remco van Belle 
g e blesseerd. Tijdens deze wedstrijd werden 

verschillende clubrecords verbeterd. 
PUPILLEN KOMPETITIE 2e WEDSTRIJD. 
De z e wedstrijd wer d gehouden op zaterdag 23 mei bij AAC/ADA in 
Am s terdam op de atle t ie kbaan Ookme e r. Hier volgt eetl verslagje van 
Marieke va n Essen. 

Sanna, Li nda en i k g i ngen samen met de auto naar Amsterdam. Toen 
we daar aankwamen za t a lleen Emmy er. Ze had de startnummers al. 
Na e er1 t i jdje kwamen de anderen. Toen Christa er was gingen we 
even oefenen op de estafette. Het ging wel goed. 
Na ongeveer 10 minut en mo esten de jongens estafette lopett. Ze 
we r de n da cht ik zes d e. Toen moesten wij. We moesten maar tegen 
and e re ploeg. Maar we werden wel eerste. 
Da a rna moesten we balwerpen. De eerste worp was het verste. Het 
we rd 2 1 meter en 16 cm. Een P.R.! Daarna moesten we sprinten. Ik 
was e er s te van mijn serie . Ik liep 9.3 sec. Ook een P.R.! Sanna 
had ook 9.3 gelope n. Dat was ook haar P.R. Linda had 10.1 gelopen 
e n Ch rista 11.1. Daarna moesten we verspringen. De eerste sprong 
had ik 3.60 en de laatste sprong 3.82; alweer een P.R. 
Toen moesten we een uur wachten voordat we de 1000 meter moesten 
l ope11. Sanna liep hem niet omdat ze buikpijn had,zei ze. Linda 
Ch r i s t a en ik liepen hem wel. Het was wel jammer dat het zo warm 
was maar gelukkig hadden we een goed plekje in de schaduw. Toen 
mo e sten we de 1000 me te r lopen. Er was maar 1 serie. Ik werd Ie, 
Linda 3e en Christa 4 c. Ik had 3.42,9 gelopen. Dat was ook al een 
P. R. Uiteindelijk werd i k 2e met de driekamp, Sanna 3e, Linda !Oe 
en Chris t a 12e. Het wa s een leuke dag. 

MARIEKE. 

UITSLAGEN PUPILLEN-KOMPETITIE 23 MEI 
jongens-Al 60m bal hoog 
5e Matthijs Teengs 9.4 2l,76rn 1. OOm 

tOe Jaap Derurnendaal 10.4 21, 62m 1, 05m 
totaal aantal put1ten van deze 2 jongens: 1724 

jongens-A2 
Se Ralf Teuniss e 10.0 36,72m 1,25m 

lle Rene Soome r 9.5 24,20m 1,20m 
12e Vincent v/d Lans 9.6 20, 12m 1 , 2~m 
J 8 e Ni els Lun t z I 0. l 2 2, 12m I , 1 Om 
Deze keer lukte hun estafette wel: 37.4 prim~ jongens. 
Totaal 4179 punten en een 4e plaats. 
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4.20,5 

·3.45,6 
3.33.4 
3. 33' l 
4. 10' 4 



Bij de meisjes-Al misten we Ruby, maar die ~tond met pech langs de s nelwe g . Wat een p e ch met die autopech!!! 

mei sjes-A2 60m 
2e Ma ri eke v Essen 9.3 
3e Sanna Pi s caer 9.3 

1 0e Li nd a Rooscn 10.1 
12 e Chr i s ta Verton ll.l 
Hun e s t ~ fett e verliep ook prima: 
~oeili j k er da n het l ijkt. 

ba! 
2 t, 61m 
l4,2lm 
15 , 88m 
14,3lm 

37.6 maar 

ver 
3,82rn 
4 , 1 7rn 

lOOOm 
3.42,9 

3,07rn 3.59,8 
3 , 1 Om 4 . 0 1 , 1 

het balwerpen is toch 

Tot a a l 3 3 8 8 punt e n e n een Ie plaats, 
LO moei lijk, want zij wa ren de enige 

maar dat was deze keer niet 
komplete ploeg . 

.. JOKEI s wINKELT JE" 
On g e ve e r 2 jaar geled e n kwam bij mij het idee op een soort " rui !beurs'' op te zetten voor verschi !lende artikelen die onze 
~tieten en atleetjes zoal nodig hebben. 
Mi j n e igen kinderen wilden graag ~pikes hebhen. dat hadd~n ze 
~ ezi en van grotere a tlet e n, en ik vond nieuwe spikes te duur omdat i; e t een artikel is wat d e kinder en niet dagelijks, zelfs niet 
w~k el i j k s gebruiken. Ze verslijten de spikes dan ook niet, maar r r o e i e n er doodgewoon uit. 
Dat was ook het geval met de wedstrijdshirtjes. Nieuw toch al gauw t u sse n d e 35,-- en 45,-- gulden, na een of twee jaar zijn ze eruit :; e g[ oe id maar versl r> t en is het ar t ik e l nog lang niet. 
Het eer ste jaar hebb e n ongeveer 15 paar spikes een nieuwe eigenaar ge vond en en zo'n 10 s hirtjes. Spikes werden, afhankelijk van de kwaliteit en gebruiksstaa t, v e rkocl1t voor 15,-- tot 50,-- gulden; de 2e ha nds shirtje s kosten gemiddeld 10,-- gulden. Verleden jaar werd het w ink ~ ltje uitg ebreid met de verkoop van t ie uwe wedstrijd s hirt s en atl e tiekbroekjes. 

:Ic:t heeft eve n g eduurd, ma ar he t winkeltj e gaat nu weer regelmati g o pE n e n we l iedere ee r s t e dond e rdag van de ma and op de tijden dat de pupil len traine n. 
De ruilbeu rs is d us 1 maal per maand geopend, maar als je een nieuw s h i rtje nodig heb t om deel te nemen aan een wedstrijd, dan kun j e dat natuurlijk altijd even bij mij opgeven. 
Heeft U nog iets nodig, kom dan even neuzen in ons winkeltjs. He e f t U nog een shirt j e of e en paar knappe spikes in de aanbieding kom da n even op een van de trainingsavonden langs om het af te g even . De verkoopprij s wordt in overleg bepaald. 

DEZE MAA ND IN DE SPECIALE AANBIEDING: 

atle tiekbroekjes voor mei sjes, verschillende maten, 15,--

v rie nde li jke g roet en, 
Joke ver t on. 

- - - -- -

Nag e kom e n be r i c ht : 
Bi j de me0 rkamp voo r jongens-D wordt voortaan op de le dag s pe erw erpe n g edaan in ~ laats van kogelstoten. Kogel is verplaatst naa r de 2e dag. 
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Europa-Loop 30 mei 1992 
Prestatie-Estafetteloop Haarlem - Beekbergen 

In juni 1991 kwam Goswin Schouten van Jeugdsociëteit Radar naar Emmy en mij om te 
vragen of we weer wilden meewerken aan de organisatie van een estafetteloop naar 
Beekbergen. Het verschil met 1989 lag hierin dat toen alleen met Haarlem-atleten werd 
gelopen en dat het nu de bedoeling was om met Haarlem-atleten te lopen samen, met jongeren 
uit de Europese landen. Daarom werd de naam Europa-Loop bedacht. De opzet zou verder 
gelijk zijn aan die van 1989 en daarom hebben we niet lang hoeven na te denken en hebben 
we onze medewerking toegezegd. Helaas hebben we niet voldoende aanmeldingen van 
buitenlandse kinderen gehad om het oorsprorikelijke plan uit te voeren en zijn we verder 
gegaan met 20 Haarlem atleten en 10 kinderen die zich bij Radar hadden aangemeld. Na vele 
maanden van voorbereiding, vele vergaderingen, trainingen is op zaterdag 30 mei 1992 de 
loop gehouden. Hieronder vind je een verslag. 

Tjeetje, wat is dat vroeg zeg, als om 05.30 uur de wekker afloopt en je direct je bed uit 
moet. Dit onmenselijke tijdstip is nodig wanneer je om 07.00 uur 's morgens op de Grote 
Markt moet zijn. Je kunt het toch niet maken om zelf te laat te komen als je tegen de 
kinderen zegt uiterlijk om k.-wart over zeven aanwezig te zijn. 
Een troost was het te weten dat een flink aantal mensen van Radar al om 6 uur in de weer 
was om de bussen te beplakken, klok te monteren en eten en drinken in te laden. Maar ja, 
we, de organisatoren, wilden toch zo graag, dan ook niet verder zeuren. 

Tegen half 8 waren alle lopers aanwezig en kon Jaap van Deursen met de warming-up 
beginnen. Dus gezamenlijk een rondje door de stad inlopen en voor de deur van Napoli de 
gebruikelijke oefeningen doen. De start was gepland om 8 uur precies, dus was er nog tijd 
voor wat foto's. Door de lopers en de organisatie was een bedrag bij elkaar gebracht voor 
een goed doel en besloten was om dat aan het Rode Kruis afdeling Haarlem e.o. te schenken. 
Dus er werd ook nog een "cheque" van f 650,00 overhandigd aan de medewerkers van de 
meerijdende Rode Kruis-bus. 

07.55 uur: De bekende Nederlanders die het startschot zouden geven, Ruud Wielart +zoon, 
waren nog niet aanwezig. Paniek alom. 
07.58 uur komt Ruud heel rustig aanlopen met de mededeling "Mooi op tijd hè." Inderdaad 
Ruud, "Net op tijd". Zoonlief kreeg een herinneringsmedaîlle en Ruud gaf preçies om 8 uur 
het startschot. 
De 30 lopers begonnen, voorafgegaan door Emmy Ramakers op de fiets, met hun allen aan 
de loop van ruim 130 km. 
De gehele route kregen de lopers een professionele begeleiding via de aanwezigheid van een 
stoet van. volgers, die via diverse apparatuur constant met elkaar in verbinding stonden: 
auto's voor coördinatie, verbinding, laatste routeverkenning, tijdwaameming, Rode Kruis 
bus, NZH bus, twee "shuttle bussen", fietsbegeleiding en politiebegeleiding met motoren en 
auto's van start tot finish. 
Op het Houtplein stond de bus te wachten om de meeste kinderen op te vangen en gingen 
Olivier en Arjen alleen, samen met Emmy, verder naar het eerste wisselpunt; voor 
Zuiderhout in Heemstede. Daar stonden Sanna en Frans te wachten die daar door Jaap met 
shuttlebus 1 waren afgezet. Na de wissel, door aantikken, werden Olivier en Arjen in de 
Rode Kruis bus door fysiotherapeut Marthin Huta Galung en arts Herman van der Stap 
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opgevangen en, indien nodig, behandeld. Bij de Zandvaartkade namen Miehiel en Rebecca 
het lopen over van Sanna en Frans. Zij verdwenen in de Rode Kruis bus en Olivier en Atjen 
kwamen bij mij in shuttlebus 2. Op naar het volgende wisselpunt, waar Hans en Arjan met 
Jaap al aan de warming-up waren begonnen. PROBLEEM!!, maar niet onverwacht, want de 
gehele route was meerdere malen door de organisatie gereden en eventuele problemen waren 
beschreven in het draaiboek. het probleempje was dat de auto's aan de rechterkant van de 
weg reden en stonden en de lopers op het fietspad links van de weg moesten wisselen en 
lopen. Dus snel een fel gekleurd politiejack (verschrikkelijk warm dat plastic) aangetrokken 
en de lopers, fotograaf Roei Ramakers en video-editor (mooi woord hè) Eddie Polak veilig 
door het verkeer te loodsen en terug naar de bussen te brengen. En zo liepen verder 
achtereenvolgens: Rocco en Christa, Boy en Patrick, Paul en Paul, Nordin en Lorenzo, 
Remco en Guido, Thessa en Laura en Saskia en Lotte, Reneen Ralf, Yvonne en Joanna 
terwijl Wendyen Steven het 13-tal (12 Europese landen en Europa) compleet maakten. Bij 
wisselpunt 13, we zijn nu bijna 2 uur en 27,4 km verder nemen Olivier en Arjen het lopen 
weer over en zo verder en zo verder ... .. 
De hele weg werden de lopers voorafgegaan door Bert en Marieke van de politie Haarlem, 
die zorgden voor een vrije doorgang. Zij meldden aan hun collega's onderweg als we in 
aantocht waren en dan stonden de agenten van bijv. Hilversum, Amersfoort of Barneveld ons 
op te wachten. Kruispunten werden afgezet en files ontstonden wanneer de lopers er door 
moesten. 

Bij wisselpunt 45, voor benzinepomp "de Lage Valk .. in Barneveld kregen we via de 
verbindingsauto te horen dat het op de Hoge Veluwe noodweer was. Dit was ook te zien, in 
de verte zagen we iets "zwarts" naar beneden komen. Paul en Paul hebben een staartje van 
deze regen over zich heen gekregen. OokRalfen Rene hebben in (een beetje) regen moeten 
lopen. Voor de rest is het prachtig weer geweest, misschien af en toe iets te benauwd, maar 
al met al heerlijk. 

Van alle etappes die gelopen zijn en alle lopers die uitstekende prestaties hebben geleverd wil 
ik de afstand tussen wisselpunt 49, Hoofdingang Nat. Park Hoge Veluwe, en wisselpunt 50, 
Bezoekerscentrum, apart vermelden. Deze etappe werd begonnen op 102,6 km door Joanna 
en Yvonne. Volgens het draaiboek was deze etappe 2 km lang en moest in 9 minuten worden 
gelopen. Bij het volgende wisselpunt stonden we te wachten. Na 10, 11, 12 minuten 
begonnen we ongerust te worden, maar we hadden van Emmy geen Alarm signaal gehoord, 
dus misschien toch niets aan de hand. Na 13,5 minuten komt Joanna samen met Marthin 
aangelopen, Yvonne had wegens teveel pijn plaats moeten nemen in de Rode Kruis bus, en 
krijg ik van Emmy de nieuwe, exacte kilometerstand door .... . 105, 7 km. Een prima prestatie 
van Joanna om dezelfde gemiddelde snelheid te kunnen aanhouden over 3 km die was 
L -. ,''-.-::-nd voor 2 km, 13 k .... -:1>1. Logisch dat ze helemaal kapot de wissel overgaf aan Rebecca 
en MiehieL 
Gelukkig hebben zich geen ernstige ongelukken voorgedaan, maar de Rode Kruis bus is niet 
voor niets meegegaan. Lorenzo die door zijn enkel was gegaan, Yvonne die veellast van 
haar achillespees kreeg, een van de Paulen met een knie blessure en Joanna na bovengenoem
de etappe, waren de belangrijkste patiënten van Marthin en Herman. 

Het laatste individuele wisselpunt op de Loenenseweg kruising Wispelbergweg in 
Beekbergen. Remco en Guido hebben 1,6 km voor zich en dan zullen zij zich bij alle overige 
lopers voegen om gezamenlijk de laatste kilometer af te leggen. Alle lopers, Emmy (nog 
steeds) op de fiets, de politie op de motor, en alle auto's arriveren schreeuwend, toeterend, 
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m~t zwaaiiichten en sirenes aan om even na 6 uur op de Valouwe. Volgens de teller van 
Emmy is de exacte afstand 133,26 km en de exacte tijd 9 uur 57 minuten en 40 seconden 
dit is een gemiddelde snelheid van 13,3 km/u. · 
Felicitaties en bedankjes worden tussen de organisatoren uitgewisseld maar de lopers krijgen 
nu eerst een Cooling-down door Marthin. Daarna gaan alle lopers en alle medewerkers op 
de foto, ook weer gemaakt door Roei. 

Nu de spullen uit de bus halen, in de tent(en) brengen en daarna is er tijd om te zwemmen. 
Om kwart over zeven was het eten gepland, een heerlijke, heel uitgebreide Barbecue. 
En toen .... begon het zachtjes te regenen en harder en harder en harder en ha ..... Zo hard 
dat de tent van de jongens vol, niet helemaal hoor, met water stond. 
Later op de avond werd de hele meute verzameld in de kantine en werden door de loco
ourgemeester van Apeldoorn, met ketting, samen met een conferencier, met tabhert en 
mijter, rnedaiJles uitgereikt aan de lopers. Emmy werd apart in het zonnetje gezet, het is ook 
een hele prestatic hoor, 10 uur op de fiets met m<lar 1 plaspauze, en ik mocht voor de 
vereniging de beker in ontvangst nemen voor de prijzenkast. Na nog wat grappen en grollen 
van de conferencier was er nog een disco-avond en kon er wat gehousewousd worden. Om 
23.30 uur werd het gehele feest afgesloten en iedereen naar zijn/haar slaapplaats begeleid. 
aoel was in de loop van de avond zo vriendelijk (of gek) geweest om de tent van de jongens 
hekmaal aan te dweilen, alle luchtbedden, ook die van de meiden, op te pompen en de tent 
vast te zetten. Helaas was er op sommige plaatsen toch nog wat water blijven staan rodat niet 
droog kon slapen. 
Van wat er 's nachts aUemaal voor onheilspellends is gebeurd heb ik niets gemerkt, ik heb 
heerlijk in de bungalow geslapen. 
Na een (te) korte nachtrust, een gezamenlijk ontbijt, de groepsfoto's in de ontvangenT-shirts 
werd zondags moe maar voldaan de terugreis naar Haarlem aanvaard, waar we iets eerder 
dan gepland bij Radar aankwamen. Na nog een laatste verhaal van mij te hebben aangehoord, 
een tas met herinneringen te hebben ontvangen en de persoonlijke eigendommen te hebben 
uitgezocht kon met de inmiddels gearriveerde ouders de thuisreis worden afgerond. 

Jeugdsociëteit RADAR en LOPERS bedankt voor dit fantastische weekend, ik heb genoten!!! 

Jos Van Belle. 

H!! !(ijk aiJemaa! nog even jullie spullen na want er ontbreekt bij sommige mensen 
nog iets aan kleding. 
Een witte sportbroek met voorop het merkje - Day by Day -
Een wit T-shirt maat XL met op de rug groene stippen en strepen. 
Twee trainingsjacks merk Cruyff-sport met op de rug de tekst Van Gerwen ..... 

:! !! Dan zijn er ook nog ~nkele spullen gevonden. 
Een blauw met gele korte broek. 
Een geel met wit en bmin gestreepte handdoek. 
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Deelnemers 

NL Boy Kortekans 
NL Patriek van der Zande 
B Paul Filmer 
B Paul Rij s 
GB Rernco Van Belle 
GB Guido Molnar 
D Rene Soomer 
D Ralf Teunisse 
L Wendy Twisk 
L Steven van Waarde 
F Olivier Barreveld 
F Arjen de Bruijn 
p Joanna Andrews 
p Yvonnc Meiland 
OK Frans van Essen 
OK Sanna Piscaer 
IRL Arjan Hendriks 
IRL Hans Plevier 

GR Rocco van Ruiten 
GR Christa Verton 
E Rcbecca Ramakers 
E Miehiel Speet 

Nordin A:z.aay 
Lorenzo Ferrari 

EUR Laura Donkerkaal 
EUR Thcssn Kleijne 
EUR Lottc vn n der Linden 
EUR Saskin va n der Zande 

Mei kc Ba x 
Martijn Delemarre 

Europa-Loop 1992 
Prestatie-Estafetteloop Haarlem Beekbergen 

RA DAk~ 
Sponsoring : 

COr Sondemeijer 
Garage Koster 
Transclean 
Cafe De Poort 
Eldoned B.V . 
N.Z.H. 

Scouting Apeldoorn 
Vrumona Bunnink 
Dextro 
PTI 
van Tongeren 
B.A.T. Amsterdam 

ATLETIEKVERENIGING HAARLEM 

Baron 
Bouwens 
Rode Kruis 
De Valouwe 

MET DANK AAN 

Coordinatie auto Goswin Schouten 
Bart Feenstra 

Verbindingsauto Flip van Hoven 
Frank Dijkstra 

Routeverkenningsauto Herman Visser 

Tijdwaamemingsauto Richard Dijkstra 
William Heyneman 

Shutllebus l 

Rode Kruis ambulance 

Ron Schraa 
Gertrude Bank 
Jaap van Deursen 

Gerke Kelder 
Willem Postma 
Marthin Huta Galung 
Herman v .d .Stap 

Shutllebus 2 William Visser 
Jos van Belle 

Touringcar met begeleiding John Plomp 
Debora Schraa 
Andrea Amlung 
Carla van der Klei 
lrma van Mey 
Gerard Klop 

Politiebegeleiding 

Fietsbegeleiding 

Fotografie 

Video editor 

Coordinati e Beekbergen 

Electrotechnicus 

Kwartiermakers 

Catering 

Public Relaliç n 

Bert Post 
Marieke von Meyenfe ldt 

Emmy Ramakers 

Roei Ramakers 

Eddie Polak 

Petra Feenstra 

Mark van Eek 

Rob Koster 
Miehiel Snater 
Peter Markwat 
Dennis Croymans 
Richard Westhof 

Coby Schouten 
Paul Wijngaard 

Ame Bolt 
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