
De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden-
lange afstand ~ re...-, OBonic ~ MLA~BI!J!I---
en werpschoenen 

Wij geven een 
sportieve korting. 

Pumag< AoloAs Saucony~ *KARHu 

RUUD WIElART SPOin'S, 
DA'S EEN ZAAK VAH VERTROUWEN! 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ElECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

. ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverperkweg 11 
2023 CA Heerlem 
Tel: 023 - 252847 
Fex: 023 - 255685 

Ostedestreet 7 
2023 XA Heer/em 
Tel: 023- 271424 
Fex: 023 - 255685 

meer dan 
25 jaar ervaring 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

~~ 5 LUG. 992 

e • 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



M9,ÓIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70. Tei.: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 

Spo,ts Cup '-
sPoRrPR/JZEN 

Wanneer u meespeelt in de TOTO/ 
LOTIO, 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~ 
deT.I.C. ~ 

louox toto 

stichting toto inleverings combinatie~ 
Sigarenmagazijn "Rokok", Timorstraat 109 - Drogisterij Brak, Jan Luykenstraat 67 - Sigarenmagazijn van 
Brakel, Marsmanplein 11 - Benzinestation Busscher, Marnixstraat 11S - Fa. M. Consten Speelgoed, Rijks
straatweg 437 /439 - Tabaccoplus/PTT "PRIMERA", van Nesstraat 71 zw - Sigarenmagazijn " 1 t Moortje", 
Schoterweg SO zw - Tabak/PTT J. Meester, Santpoorterstraat 62 -Sigarenmagazijn Molenkamp, Vergierdeweg 
2S7 - 1 t Rokershuis Oud Schoten, Schoterweg 43 - Sigarenmagazijn "Rotonde", Rijksstraatweg S90 - Hob
byscoop, Plataanstraat 31 - Sigarenmagazijn de Waard, Velserstraat 10 - Kapsalon van Zalen, Acacia
straat 1 - Kapsalon Bosman, Oude Zijlvest 3S - "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 SS - Sigarenhandel/PTT Kales & v.d. 
Hulst, Pr. Beatrixplein 37 - Sigarenmagazijn Tabak, Nagtzeemstraat 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 tot in 
de puntj~s verzorgd ... 
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: 'fQtozetterij/ drukkerij 
I :::: jos mathot bv .... 
I '. . . ' .... , 

' ~. t •••• •••• 

Waarderweg 56 
2031 BP Haarlem 

m 023-343434 

Autobeklederij 
VANBEEM 

fj 

1 

u 

Eig. T. F. Andrews 

L 

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 100.- aan kassabonnen* 
Ontvangt U 250 gram vers gebrande pinda's 

'"Kassabonnen ontvangt U alleen b11 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. 

NuT&mer 5 

juli 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 

penningmeester! 
ledenadministratie : 

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

wedstrijdsecretans : 
(A IB jun. +senioren) 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 
g1ro: 550553 

wedstrijdsecretaris 
lange a~stand: 

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

jeUgdcommiSSief 
wedstrijdsecretaris : 
(CID jun . + pupillen) 

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

arts. 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bru!Jnstraat 5 
2014 vm haartem 
tel. 023-340480 

VAD DE REDACTIE 

!llat kan e1;n mens zich toch flink verkljken op een stapel ~erk. Ik zal maar niet 
zegg~n wat het tijdstip op het ~oment van schrljve~ is . ..•..• 

Veel conpetitie verslagen dit keer. Haar dat is ook niet gek als je bedtru\t dat er 
er op vaderdag 21 jtmi, 4 A.V. Haarlem ploegen op de been gebracht E~sten worden. 
En wat een moeite dat af en toe kost! Twee zwaar gehavende ploeqen verschenen er 
aan de start. De B- jongens waren helaas weer niet co:spleet. Ja11mer hoor, het 
notiveert de rest van de ploeg ook niet echt. Bij de 2e heren ploeg was he'c 's 
1orgens vroeg ook al ko1mer en kwel. Schreef ik vorige keer al niet dat mensen zo 
slecht de hun toegespeelde infonatie lezen. Op tijd komen vindt niemand echt 
nodig tegenwoordig, ' laat iedereen ~aar wachten' is bet motto. En van afmelden 
hebben sou ige al helemaal nooit gehoord. En als je op eigen gelegenheid gaat (wat 
zo 11in mogelijk de OOàoeling is) is het misschien \iel zo aardig dit even door te 
bellen. De t elefoonnulllmers van de ploegleiders staan niet voor niks op het gele 
papiertje! De atleten die wel de aoeite na:aen af te reizen naar Heerhugowaard: 
Heiloo en Groningen hebben in iedergeval hUil best gedaa!'. Zeker de dames, zi j 
staan monent eel nU~;er 1 in h~~ poule en hebben dus een grote kans on te promove
ren naar de 1e klasse! De heren ere-divisie pleeg gaat strijden in de degradatie
poule, :aaar dat wil nog niet zeggen dat zij gaan degril<:kre..'l! Wonder boven wonder' 
mag de 2e heren ploeg ook nog meedoen in de finale. Deze wedstrijoon zijn op 
ZOIDAG 6 SKPT~ dus iedereen reserveert deze dag voor de conpetitieploegen! 

Toch worden er ook flink ~at wedstrijden afgelopenr door de diverse atleten. Het 
resultaat is dat er diverse clubrecords de vergetelheid ingeschreven werden. Het 
werd dus hoog t ijd om de laatste stand van zaken omtrent deze clubrecords aan 
jullie kenbaar te maken. Dit keer alleen <re clubrecords van de heren, jongens A en 
jongens B. Die van de dames en lieisjes A en B zijn in aantocht. Nog even geduld 
meiden! 

Iedereen kijkt natuurlijk reikhalzend uit naar vrijdag 31 juli. De OlYJ!pischa 
Spelen zijn dan al een paar dagen in volle gang, .aar op de 31 juli beginnen ie 
pas echt, dat vind ik tentinste. Vrijdag de 31e is de eerste dag van atletiekwed
strijden, dan wordt het pas echt mooi. In het districtsmededelingenblad van WEST I 
stond een duidelijk chronologisch overzicht van alle atletiekonderdelen dat leek 
me heel handig voor iedereen. Daaroa heb ik het overgenomen in ons eigen clubblad. 
Iedereen heel veel plezier voor de buis, en vergeet niet zelf ook nog even te 
komen trainen. 

Als je nog iets leuJr.s beleeft in je vakantie, laat het weten, stuur je kopij 
uiterlijk 

NAA.lJDAG 2ï JULI 

in, dan kan ik nog net voor 1i jn vakantie, clubblad nr. 6 de deur uitwerken! 

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



officieel nieuws 

JUJUOREM D: 
P.T. (Patrick) de Boo 
J.D. (Jason) Kensingh 

SEHIOREI: 
N. (Natbalie) 5aJSOn 
T.E.M. (Titia) Dieben 

Waddenstraat 66 
c. de Langestraat 202 

Meer en Boslaan 34 
Tetterodastraat 53 

2036 NA HAA.TU.EM 
2037 ~!P HAARLR.~ 

2103 VP REEHSTEDE 
2023 XL lli.RLE'tf 

SELAliGRIJKE W!OSTRIJJ)Elf zgmRSRIZOQ 1992: s.v.p. noteren in de agenda! 

]!ti 
zajzo 11/12 Attila Tilburg NK Baan Veteranen 

september 
zo 06 
zo 13 

?? finale/degradatie competitie senioren landelijk en 2e klasse 
?? finale Mars colpetitie A~junioren en veteranen 

WliDSl'RIJDRR OP DE AMIEK:BA&~ :rn llE'1' PIK 14ULI~!RI TE fL\l-1!.~ 
(Wij rekenen op een grote deelname van A.V. Haarlei atlete(s)n en ome juryleden! 

juli 
vr 24 instuif wedstrijd senioren en A/B junioren ZIE hRDEDRLIP.G ELDZlS IJ ITLï ELJj 

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

sept 
za 19 

Voor alle categorieën worden de onderlinge wedstrijden gehouden in het eerste ~ikend van oktober 

3 El 4 OKWBKR 1992 

Wij rekenen op een heleboel atleten en juryledenjouders!!! 

om aan te schaffen: 

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

verkrijgbaar b1j joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

1nl1chtingen b1j mevr. hartman tel. 256036 



~., s ~ . 
. : . ; "~, ,· ,;. 

~ ·- _ -_ .!·: ~;:~ N:- nt 1e voorzitter d~ verqader~na e:n 1Jeet alle aanwez iqen van bartelijk welkoJ, in het 
' - ; ,- .\ ;_ ', . _,_. ~ -:JE n van verdienste Rüns Ruis, Bap 'van de Pol en Ruud wielart. 
:.s " :.>~\ :· ~ ;: ~f <. ut?Joreert in het ";o_l t dë hoogte- en dieptep1mte11 van 1991. 

r.r zi ~~; ,:,,,:::.d::_ngen nnnenge::c,k .. r:-n. S;md.t-.'l Kless2r, Ellen de Weyer, Marthin Huta Galung, Marieke 
Jonker , PauJ. ! all Diepen1 Hans AdGl.w~ !::n 'tan o:Js ere-1id Dic:k Bagtingius. 

~-S.1t:rej!Js:-q prestatiebekersfo~:n:.ti''&J9i~fill 
'" -c: uitrelkü:g van de diverse be};.Brf. staat vroeg op de aqenda oMdat het voor ,--10 aanwedge CiD junioren 
'· ;·,:i9rs k nl te laat zou worden. 
JJ: . .:,.re;îs .ie voorzitter bet wo<.:·n: T: -.n. -~ <l i l de -o:)rdti.:t'r van de teclmiscbe conissie, Han Baauw, reikt 
bijzelf ct .~ Arl Paulenbe:ter uit. LJ.:>.:.a beker uit 1928 wm1t uitgEreikt aan personen die zich op organisato
risch gebi<.d ondersch-:dàen betl~n . Het bestuur is van ~eiiirg dat twee ~t.nsen voor deze beker in 
aanr.erlüng ko~en. E!IIY en Roel Ra~~kers toqen àe br:l;\!r in ontn;;gst nemen als dank voor inzet van de 
afgelopen j 1~rcn . 
filE:~ ~Je l•:•lP. Vdfi R""liY wora't de Jei sjes D ploe<_; in il~ blne!etj•.os çezet. Ceza.enlijk ontvangen zij de C/D 
llli:l:! JeS JUlU:)ren beker. 
Han Baa: . .-w vervolgt Jet het uitr~iken VëEi de diverse a.ndert: bekers te weten; 
C.'f j,;n9:.n.:: junioren beker El driJ~je Isselt 
A:H !I!Ûsjc>S junioren beker dez.e wordt niet uitgereikt 
Jv;r van Dnmen beker Martijn Spruit 
Jan Eut bokaal lfiels Terol 
PH beker C~tachew Ayele 
Dames prestatie beker Mill'Îi:tnne van de Linde 
st i jn Jasp,:>..rs bokaal SChelto Schel tens 
Bap van de Pol zal later op de avond de geli jXniDge beker uitreiken. 

~. Jaarverslaq van de __ secre@r.il?. 
Zonder op- en aanJerkingen van de vergadering wordt het jaarverslag van de secretaris goedgekeurd. 

5. Rapport V.lQ__~~ kas<;ouissie 
Door diverse o;staxidigheden is het niet logelijk geweest om met twee of leer leden van de kascoui5sie 
de boeken van de penningmeester te controleren. Ton van der Linden heeft de boeken in orde bevonden en 
stelt de vergadering voor de penningMeester décharge ta verlenen voor het gevoerde beleid.· 

6. Jaarverslag van de r>eJmilif;j"~e~j!lJ: 
Er koJen g~en op- eil aamaerking::~n vanuit de vergadering. Het jaarverslag van de penningJeester wordt 
goedgekeurd. 

7. Verldezillg van het bestuur en ® diverse com.issies 
De voorzitter is volgens rooster aftredend maar is herkiesbaar. Joop van Drunen 1eldt dat hij zeer 
waarschijnlijk na deze 3 jaar zal gaan stoppen. 
De volgende comnissies worden" benoemd; 

',I'echni~I"'N> l'Nn>ir:<d" 

~ :. •• rx:o:tl.l~ ( Juvn; 1 

Jaap van Deursen ( secr) 
Sandra Klesser 
René Ruis 
Joop van Drunen 

.oert ooestWJ 
Johan sneek 
Evert van Ravensberg 
Gerko Vos 
Comw du Fossé 
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Joke Ye.rtvn 
Kienke Soo1er 
Misja Steen 



~ilctie CODissie 
José Capellen 
Hico Treep 
René Ruis 

Evenelelrt:en Couissie 
Carla van der Klei 
Jaap van Deursen 
Ellen de Weyer 

COQissie Buitenlandse Betrekkingen Hediscbe Couissi~ 
~.rno Molenaar Dr. F. Kimvelder 

Marthin Huta Galung 

Afgevaardi<Jlen DaJeDS A.V. Haarlet in de 
w.o.c. •BaarlellHQllaDd' 
Joop van Drunen 
TrUus van Voorst 
RenéRuis 
Ben stoete 

PR Couissie 
vacant . 

Bi j de benoet ing van de L.A. couissie wordt nog opgeterkt dat de verdeling van de taken van voorzitter en secretaris binnen een taand na deze vergadering, on<IP.rling wordt geregeld. Het bestuur betreurt het dat er voor de PR cou issie geen kandidaten d jn teiWi jl het toch een belangrijk co11issie is. A.V. Baarlea treedt te weinig in de publiciteit. 

8, vaststellen van de begroting van 1992 
Mevrouw HartJan is van llening dat het bestuur te optimistisch is let betrekking tot de inkoJSten van de toto/lotto. Antwoord: de begroting was al klaar toen het bericht van de definitieve verandering ron<l de toto/lotto inkoJSten bekend werà. De penningteeSter ziet de inkoJSten in het komde jaar iets Jinder soaher in dan de TIC die 50% lagere inkotsten verwacht. (Zie voor de uitgebreide uitleg rond de dalende inkoJSten van de totojlotto clubblad Hr. 1 februari 1992). 
Bert Boesten vraagt waar01 de begroting van de post clubblad niet overeenkolt 1et de werkelijke uitgaven van 1991. Antwoord: Er is een keer een grote boeveelheid papier aangescbaft Oldat dat goedkoper is. In 1992 zal bet clubblad ear 9x uitkoleii, daaro1 is er lager begroot. 
Gerko Vos vraagt uitleg rond de post clubkleding. Er is een uitqave van f 2000,= en een inkoJStenpost van f 1000,=. Antwoord er is een voorraad aan clubkleding van f 8000,= 
Bert Steen intoneert waarom de begroting/jaarverslag van bet krachtcentrul niet behandeld wordt . . Antwoord: Dit is een aparte adrünistratie en dus een apart verslag. Het zal voortaan als agendapunt op de vergadering behandeld worden. 
Zonder verdere vragen wordt de begroting goedgekeurd. 

9. IDQekOiell voorsté.llen 
Er is een ingekoaen voorstel van het bestuur: de eventuele Ol(Janisatie van de Nederlandse KaJpioenschappen senioren 1995 te Haarlet . 
In 1990 kwa. de geaeente Haarlel bet verzoek 01 aet voorstellen te kolè.l\ 01 de viering van 750 jaar Haarlel in 1995 luister bij te zetten. In 1995 bestaat A.V. Haarlet 75 jaar en K.A.V. ~~!l~nd 70 jaar. Een 100ie gelegenheid 01 de Nl senioren naar Haarlel te halen. Het bestuur heeft echter de toesteu .ing van de vergaderinq nodiq oadat de vereniging ücb voor f 10.000," garant toet stellen. Bolland dient zich ook garant te stellen voor f 10.000,= evenals de gezaaenlijke Wedstrijd Organisatie Collissie. Dit kol t eigenlijk neer op flS.OOO,= per vereniging. Natuurlijk zal ter zijner tijd de wedstrijd bij de K.Ji.A.U. aangevraaqd aoeten worden. Zeker is ook dat de baan in de kolende jaren grondig gerenoveerd zal toeten worden. De NK 1995 is dan ook een stok achter de deur. De inkotsten van de TV rechten en de reelateborden op de baan zijn voor de K.B.A.U. De sponsoring en de entreeqelden voor de verenigingen. Natuurlijk is er een kans dat we het totale bedrag van f 30.000,= kwijt raken, taar bij een goede aanpak is er ook een kans 01 winst te taken. De vergadering toet zicb ecbter wel realiseren dat er een behoorlijk organisatie op poten gezet 100t worden. Dit zal de inzet vragen van ontzettend veel 1eusen. Lilian Kaptein vraagt of de ge1eente Haarlea subsidie beschikbaar stelt. Antwoord: dit is no<J niet bekend. De qeaeente zal zich zwart op wit garant toeten stellen voor de renovatie van de .atletiekbaan. Ad Coolbergen vraagt wat de actieplannen zijn en wat bet voor de sponsors aantreltkelijk taakt. Antwoord: vóór 1 1ei 1992 toeten de beide verenigingen zich schriftelijk garant stellen voor de f 10.000,= (kenbaar laken aan de w.o.c.). Hierna kan overleqd worden Jet de <,Jeleellte oatrent de renoverinq van de baan. Als de ge~eente garant staat voor het eisenpakket dan kunnen we ons kandidaat stellen bij de K.H.A.U. Op bet tweede deel van de vraag is nog geen antwoord te geven. 

"a~p van Deursen infoneert of de eventuele fusie aet JCA. V. Bolland consequenties beeft voor de BK 19%. Antwoord: als de vereniging nu ja zeqt tegen de HK 95 gaat het, wel of geen fusie, gewoon door. Mocht er een fusie tot stand zijn gebracht dat zal er een gezaJenlijk kapitaal zijn. Haar verwacht wordt dat in 1995 de fusie noq niet rond zal zijn. 
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Roel Rallakers vraagt wat er n .ot ee;1 ten i jn vc:;n de geneênte HaarleïU veniaebt woràt. Antwoord: de gelileente za) vóór 1 oktober 1992 ja dan wel nee 1-:}eten zegse1. Wij dienen nanelijk tijdig de llK 1995 bi j de K.N. ,\.U. aan te vrag<:n. Is t:et ant~oorè van de gemeente nee dan gaat ~let feest niet door omdat Je baan dan door de accommodatie comaissie van de K.N.A.U. afgekeurd zal worden. Roel Ramakers wijst er op dat de gemeentelijke Jolen traag draait. De gemeente is echter al op de hoogte van bet plan dat wij de lil 95 willen organiseren. 
De voorzitter vraagt de v~rgadering via handopsteking kenbaar te maken wie er voor de organisatie van de NK 1995 is. Er zijn 42 stemgerecht igda leden vóór, er zijn 2 onthoudingen. De vereniging gaat accoord 
~et de garantstelling van f 10.000,=. BL~1efu~ort zal het dagel ijks bestuur van A.V. Baarlel 1et K.A.V. Polland over deze kw~~tie in bespreking gaan. 
Er is een tl-;eede voorstel van het bestuur. Het betreft het in het leven roepen van een jubileumfonds. Dit J!et het oog op de fest iviteiten die in 1995 rond ons 75 jarige bestaan gevierd zulle!l worden . Vernacht wordt dat daarvoor toch rond de f 30.000,~ à f 40.000, =: voor nodig zal zijn. Dit alleen uit à(; reserves halen kan niet daarom zal er nu al een begin ga~!lkt l!Qeten worden voor dit fonds. Voorgestel1 wordt Olll het voordelig saldo ·1an 1.991 plus cle opbrengst van de kantine te storten in dit fonds. Jaap v&n Deursen vraagt waar de post medische kosten, die op dit liOJilent nog niet bekend zijn, op geboekt g1an worden. Dit i. v .1. bet nu nog voordelige saldo van 1991. Antwoord: deze zal geboekt worden op de alqemene reserve. 

~: st Ste:;n vraagt of f 40.000,= niet erg veel is voor een feestje. Antwoord: er zijn ongeveer 300 leden die ie d.:n wel iets goed aan ~oet bieden (bijv. diner, feesbiddag of avond met partners) er zal \•!êil :schi jnli]k een receptie b!!en, er moet goed d.."ïlkwerk ko~n (clubblad e.d.) enz • 
. . _ 't:rn Belle zet v~rder uiteen waa:::mee de kas van het jubileUifonds noq 1eer gespekt kan worden. Roel 
•. ·- J>< -r.> i1ee.Et h2t bestuur eer. idee aan de hand qedaan. Dit kwam er op neer dat in de zalliermaanden de · ··1(,11 alleHaal een .:..ccept~i.rCI in de bus !;rijgen, waanee ze de jaarlij~e Grote Club Aktie lot.m kunnen testdlenjootalen. Ret voord."el biarvan is dat wij meteen weten hoeveel loten wij loeten bestellen en dus lliet met onverkochten loten blijven zitten. De opbrengst van d0 Grote Club Aktie zal ook ~~stort qarn wotden in het jubileUJfonds. Dit voorstel hoeft niet in stenin.r; gebracht te worden om<.lat het geen verp?.ichting inh'vud voor de l eden. Iedereen ir vrij in zijn keuze of er wel of niet betaald wo~lt voer Grote Club Akt 'e loten. Roel Ratakers merkt op dat ti jn voorstel '« -'', èat de helft van de opbrengst te 
reset~eren voor de jeugd . 

Pauze. 
OI 21.35 uur wordt cle vergadering hervat . Er is één ~!.e»gerechtigd J '_.-! naar huis gegaan. 
Helaas door omstandigheden heeft de winnaar van de 3.::p van de flol :.:eker gP"TI """' '""+- "''"·ll "" is hij niet aanwezig op de vergadering. Bap van d& Pol legt ln een b>rt wor·--d uit waarom !Villem WesternoJ.o. u-.~ jaar de beker in ontvangst llag nemen voer zijn ~restatie op de marat.b(•n in 2. 27 .5. 

10. Vertieüng kascoqissie 
De kascoamissie bestond dit jaar uit Ton van de Linden, Paul van ;)iepen en Guus Groska~~p. Ton van de Linden is aftredend volgens roost~ en Guus Groskamp wil vervangen worden. De vergadering gaat accoord met het benoe1en van de volgende kascouissie: Paul van Diepen (laatst e jaar), Eric Room en Rob de Nieuwe. 

ll. Sa!/;!Dierking c.q. fusie met K.A. V, Hol~ 
De voorzitter zet uiteen wat er in het afgelopen jaar gebeurt is n.a.v. het besluit van de jaarvergade
:; ; i~ van 1991. Er is ~fgëlopen zomer een samenwerkingscouissie in het leven geroepen waar, van beide ,,·' eniging 3 leden zitting in hadden. Van A.V. HaarleD waren dit Lilian Kaptein, Evert van Ravensberg en y,.i ~ Kiers (voorzitter). Deze couissie heeft veel vergadert en bet resultaat is een uitveering ril 0 "" ..... . .;at geyuhUceerd iz in clubblad nr. 1 van 1992. Iedereen heeft biervan vóór deze VP,..,..~~- - • , ·-- ·- ·-"" van 
r.:~mnen ne~en . De voorzitter dankt de couissieleden hartelijk voor hun ir.zc~. ftet betrekking tot het 
t:<~ -·:t i· ~er-1\t de voorzitter op dat er wel satenwerldngsvonen zijn m!l. de w.o.c. en het daarbij t.. · ·-rLJ~ juricorps, en verder de kantine stichting die nu al ongeveer 10 jaar bestaat. 
C'E: voor~itt:er meldt verder aan de vergaderiraq dat dit agendapunt ook bij K.A. V. Holland op de jaarl/ergadering is besproken (november 1991). Daar is een peiling geweest. Van de 50 aanwezigen leden 
1 ~c t cc 49 vóór verder werken richt ing een fusie en was er 1 ontboudiJ19. 
lX:J , corzitter 9eeft het ~nord verd~r aan Koos Kiers die het verslag van de saenwerkingscoDissie zal t<.•!! 1 ü.hten. 
K0os Kiers: de sa~nwerking~collissie is ongeve~ lOx bij êlkaar geweest. Al die vergaderingen hebben 
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geleid tot een leesbaar verslag. De collissic is afçeweken van de oorsrronkelijke opdracht oldat ze daar 
al le kanten Jee op konden. Ze hebben zichzelf dus een extra opdracht gegeven door verder te kijken dan 
samenwerking alleen. Samenwerking alleen leidt tot niks of alleen Baar tot ruzie. Met een fusie in het 
vooruitzicht heeft sa~enwerking een doel oJdat er dan ergens naar toe wordt ge~erkt. 
Gerko Vos vraagt of de opdracht vanuit het t~tuur werd gegeven. Koos antwoordt dat de opdracht van het 
bestuur zeer ruim was. Er wordt geinforaeerd of het bestuur bet rapport onderschrijft. Opge1erkt wordt 
dat dit bij de peiling zal blijken Jaar duidelijk is dat het bestuur over een eventuele fusie verdeeld 
is. 
Er ko1t een zeer levendige discussie opgang. Er vallen diverse uitspraken en opaerkingen te noteren. Een 
greep hierui~: 
De coa1issie concludeert dat satenwerking op vrije basis niet verstandig is, want hoe taak je 2 sterke 
verenigingen aet een saienwerking op v7ijbli jvende basis? Sa!enwerken o1dat je elkaar aardig vindt leidt 
tot niets. 
Het is de vergadering duidel ijk dat de uitslag van de peiling van deze avond zeer belangrijk is. Het kan 
de richting aangeven voor de t oe){OJ:lSt. Het bestuur wil weten wat er leeft in de vereniging. Uit de 
peiling trekt bet bestuur haar conclusies. Bij de uiteindelijke beslissing over een fusie 10et er een 
2/3 teerderheid zijP. 
Waar bet 01 gaat is, wie ziet er ;:at in. Kan ilerken aa.n een fusie op Je ra .ls gezet worden. Zo ja, dan 
kan er eer. stappenplan ge~aakt worden. Hebben we de int:!ntie 01 te werken richting een fusie. Alle 
aspecten diene.q dan bekeken te wotden . De financiële situatie, het trainingsaanbod, t.t€t J~aderbestand, de 
toekomstige hogere lasten. 
Is er gekeken naar het bestaansrecht van de 2 verenigingen afzonderlijk? Heeft A.V. Raarlet alleen 
bestaansrecht? Is het zinni9 to~ een fusie te ko~en? Grootschaligheid is geen garantie. Er moet zakelijk 
<Ji!keken worden, boe staa."' beide verenigingen er voor. Haarlem bezit een krachtcentrul dat door de 
atleten zelf heleaaal gefinancierd is. Wat is de financiële situatie van K.!.V. Holland? Wat is de 
Jotivatie van Holland oJ tot een saaenwerking cq fusie te kolen. 
Bij een fusie verlies je je traditie en je identiteit. Als je vóór ste1t wil je toch eerst alle 
randvoorwaarden weten. Er Joeten meer feiten boven tafel konen. Als zou blijken dat een van de . 
verenigingen ongezond is is het goed om dit boven water te halen je kan dan eisen stellen bijv. zorgen 
dat de vereniging binnen 2 jaar gezond is. Dit kan echter allel aal later onderzocht worden, als je eerst 
al lelaal maar de intentie hebt 01 in dezelfde richting te werken. Moet je wachten tot een fusie tot bij 
een van de beide verenigingen het water tot de lippen is gestegen! 
Gekaken 1o-.:t worden naar een grote vereniging Jet voldoende kader . Eén plus één is echter geen twee, 111et 
~~dere woorden bij een fusie zal er ook ledenverlies ko;en en zullen tisscbien nog·niet alle kaderfunc
ties optitaal bezet worden . Waaro1 zou Haarlem een fusie aangaan, bet gaat toch goed aet Haarle1. 
Als er ar~enten gezocht worden 01 niet tot een fusie te kolell, dan 1oet je ook geen fusie aangaan. 
Ad Coclbergen en Jaap van Deursen hebben enige ideeën over een eventuele satenwerking Jet K.A. V. Holland 
op papier gezet. A<i licht oot een en ander toe. De conclusie van beide is dat er een couissie zou 
Doeten kolen bestaande uit twee t~stuursleden en twee niet bestuursleden, die de financiële situatie van 
de verenigingen in kaart bren~. :n en een financieel- en bestuurlijk voorstel doen voor een fusie. Zij 
denken aan de twee ~nningleesters en twee overige leden. Een tweede couissie bekijkt de integratie van 
de tl>ee verenigingen behoudens de gt:volgen op financieel- en bestuurlijk niveau. Twee bestuursleden en 
t ilee niet bestuursleden. 
De dis.~sie blijft voortduren e~ voert uiteindelijk veel verder dan nu de bedoeling is. De verenigingen 
~ ~ ' ·~ noq niet Jet d<! billen bloot gegaan en je kolt een heleboel feiten alleen aaar te weten als je 
d, J~(1aat liet een ondarzoek. De vraag is of de intentie er is 01 de trein opgang te brengen. Uiteindelijk 
ka:1 cie vergadering zich er in vinden 01 een peiling te houden naar het feit of er een verder onderzoek 
moet komen naar een eventuele fusie -.et K.A. V. Holland. De peiling levert 25 stenen vóór verder 
onderzoek op, 17 stetJen tegen en 1 onthouding. De conclusie is dat bet bestuur zich 1et K.A.V. Bolland 
in verbinding aal stellen en het resultaat van deze ledenvergadering aan Holland voor zal leggen. De 
leden va., A.V. Haarlet zullen op àe hoogte gehouden worden. 

12. Rçndv'raag 
Gerkc Vos: is niet steDgerech~igd laar wil toch zeggen dat bij vóór een verder onderzoek naar fusie is. 
Bert Boes ten: waaro11 worden er trainingskal!!pen gehouden als er een belangrijke wed::;tri jd door de 
vereniging uordt georganiseerd? Attwoord van Ad Coolbergen: bet aantal dat aan de bedoelde wedstrijd ee 
kan doen is in de betreffende pleegen die op trainingskamp gaan niet zo groot. De trainingsweekenden 
waren al verseboven olldat ze ook in de knoop kwatren ~et de eerste baanwedstrijd. I:ierdoor was er niet 
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;eer veel rui!te om te scbuiven. Voortaan zal er beter overlegd worden. 
Geert je Berkelmans: zij wil nog opmerken dat de onderzoekscommissie die nu eventueel gevormd gaat worden moet bestaan uit mensen die vóór zijn, maar ook uit mensen die tegen een fusie zijn. Het moet een open proceàure worden. 

Om 23.05 uur sluit de voorzitter deze enerverende vergadering. 

José Capellen Joop van Drunen 

Degene die op- of aanmerkingen heeft over de notulen dient deze schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging. De sluitingsdatum vcor het indienen van deze op- of aanmerkingen is 15 september 1992. 

\.V . 0. C . "HAARLEH/HOLLA..ND" te HAARLEH organiseert op 

VRIJDAG 24 JULI 1992 

INSTUI?HF~nSTRIJD VOOR SENIOREN EN A/B JUNIOREN 

ELEC_TRO~!ISCHE TIJD~'iAARN~ING! ! ! ! 

Aanvang: 19.00 uur! 

Programma: voorlopig tijdschema 

19.00 uur: 100 mtr dames/M AB (sprint2kamp) 
19.15 uur: 100 mtr herenjJ AB (sprint2kamp) 

discus dames/M AB kogel herenj J AB werp2kampen 19.30 uur: hoog herenjJ A 400 mtr herenj J A series op tijd 19.45 uur: 400 mtr dames/M A 
20. 00 uur: 200 mtr damesjM AB sprint2kamp 
20 .15 uur: 200 mtr herenjJ AB sprint2kamp 

kogel damesjM AB discus herenj J AB werp2kampen 20.30 uur: ver d ames 800 mtr heren series op tijd 
21.00 uur: 1500 mtr dames 
21.15 uur; 3000 mtr heren 

Inschrijven ter plekke tot een ~ uur voor de aanvang van het batreffende nummer . 
Inschrijfgeld: senioren sprint2kamp f 7,= werp2kamp f 5,= 

overige nummers f 4,= 
junioren sprint2kmap f 6,= werp2kamp f 4,= 
overige nummers f 3,= 
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fu'T.J.J 
100 meter e.t. 
200 meter e.t. 
400 :net~r e.t. 
8~0 meter 
1000 meter 
1:;oo meter 
1 E.M. (1609 m) 
2000 meter 
3000 ;.eter 
5000 meter 
10.000 meter 
15 km (officieus) 
110 meter horden e.t 
400 meter horden e.t. 
3000 m steeple chase 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 
verspringen 
hin~~tapspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
~ogelslinqeren 
speerwerpen 
4 x 100 meter e. t . 

4 x 200 1eter e.t. 

4 x 400 meter 

-~ x 800 !eter 

4 x 1500 meter 

10 kamp 

.. · •:> ~:-t" [;. mdr:J en 
:::_: ku sr:ehi.?r:delen 
:-C' km sneh·andelen 
50 km snelwa~delen 
1 uur snel~andelen 

CLUBRECORDS 
per 01.07.1992 

Sammy Monsels 
Sammy Monsels 
Har io Westbroek 
St~jn Jaspers 
Paul Jaspers 
sti jn Jasperf, 
Stijn Jaspers 
Sti jn Jaspers 
stijn Jaspers 
Sti jn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Evert van F:avensberg 
Hare Ko'; 
Frank Versteeg 
Evert van Ravensberg 
Ruud Wielart 
Pim Göbel 
Heir. Macnack 
Aafbrecht van der Veen 
Rob Bakker 
Les Brown 
Schelto Scheltens 
Rob Buntsma 
Saimy Honsels, Mario Westbroek 

10.49 Nijmegen 
21.03 Koblenz (D) 
47.14 Den Haag 
1.50.6 Haarlem 
2.26.3 Leiden 
3.40.29 Hengelo 
3.57.28 Koblenz (D) 
5.05.9 Arnhem 
7.47.4 Brussel (B) 
13.24.46 Leuven (B) 
29.43.46 ? 
49.17 .4 
14 .73 
53.88 
8.48.0 
2.28 
4.90 
7.56 
16.11 
17.01 
50.02 
55.76 
61.72 

Haarlem 
Krommenie 
Hengelo 
Roosendaal 
Leiden 
Merksell (B) 
Amsterdam 
Vught 
Zoetermeer 
Kroramenie 
Den Haag 
Hengelo 

Henk Macnack, Mike Bienfait 41.67 Den Haag 
Jan WilleE v.d. Wal, Nilo Elerenciana 
Mike Bienfait, Mario Westbroek 1.25.29 Zwolle 
Nilo Eserenciana, Allen Ellsworth, 
Mike Bienfait, Hario Westbroek 
Richard Cabri, Dan Portegijs, 

3.14.1 Haarlem 

Evert van Ravensberg, Michel Hulsman 7.50.1 Den Haag 
Dan Portegijs, Pieter Fris, 

19.07.81 
26.08.81 
04.07.80 
09.09.81 
16.09.83 
12.07.83 
25.08.82 
17.08.83 
24.09.83 
01.06.84 

?.84 
11.10. 79 
02.07.89 
21.05.88 
28.08. 79 
01.07.79 
22.06.80 
29.05.88 
03 .08.86 
04.06.92 
11.07.82 
17.05.92 
09.09.90 

13.09.80 

23.05.82 

14.07.82 

01.07. 78 

Evert van Ravensberg, Stijn Jaspers 15.56.73 Vught 12.09.81 
Jeltjo Doornbosch 6566 pnt Vlissingen 15/16.09.62 
100 lD 11.1 786 110 lil 15.7 740 
ver 6.68 739 discus 39.30 650 
kogel 13.64 706 polshoog 3.25 418 
hoog 1.65 504 speer 54.90 661 
400 ! 52.6 693 1500 I 4.41.8 669 
Frank van Ravensberg 44.38.4 
Frank van Ravensberg 1.29.37.5 
Frank van Ravensberg 2.34.11 
Frru1k van Ravensberg 4.47.05 
Frank van Ravensberg 13.388 meter 

1984 
1984 
1982 
1982 
1984 

o;~erking: het clubrecord op de 10 kamp is gecorrigeerd naar de nieuwe I.A.A.F. telling 1985. 

- 8 -



JonaeJI.s__A 
100 Reter h.t. 

200 l1rter h.t. 

400 ~eter e.t. 
800 meter 
1500 11eter 
3000 aeter 
5000 meter 
110 meter horden 
400 meter borden 
2000 D steeple chase 
5 ka snelwandelen 
10 kJ snelwandelen 
1 uur snelwandelen 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 
v.,;rspringen 
hi~Kstapspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
kO<jelslingeren 
r.peerwerpen 
4 x 100 1eter h.t. 

4 x 400 meter e.t. 

4 x 800 meter 

10 ka;~p 

CLUBRECORDS 
per 01.07.1992 

Cris Berger 10.5 
Mario Westbroek 10.5 
Cris Berger 21.1 
Mario Westbroek 21.1 
M.uio Westbroek 47.H 
Stijn Jaspers 1.51.3 
Paul Jaspers 3.43./\ 
Paul Jaspers 7.57.62 
Paul JilSpers 14.34.33 
Ruud Wielart 15.4 
Rob Strik 55 .9 
Paul Jaspers 6.09.2 
Frank van Rave.nsberg 23.05.C 
Frank van Ravensberg 36.45.9 

HilversUJI 17.08.30 
Merksem (B) 26.08.78 
Ansterda; 15.06.30 
Haarlem 21.05.80 
Den Haag 04.07.80 
Sittard 10.08.80 
Neerpelt (B) 02.08.84 
Hechte! (B) 14.08.84 
Alsterdal 02.09.84 . 
A:asterdam 25.06.72 
Haarlem 09.07.67 
Veldho\•~n 20.05.82 
Z,:r.ndan 03.08.79 
Zaandam 03.08.79 

Frank van Ravensberg 12.837,35 1 Zaan~Q~ 03.08.79 
Ruud Wielart 2.13 Brussel (B) 30.06.73 
Arno van Vugt 4.40 Haarlel 29.05.82 
Hein Macnack 7.33 Utrecht 01.09.85 
Hein Hacnack (B) 15.02 Utrecht 26.08.84 
r~o van der Veer 14.66 Brugge (B) 02.10.66 
L.eo van der Veer 43.68 Breda 01.10.67 
Maarten HartMn 24.16 AEsterdaiA 29.09.84 
!Hels Terol 53.2E Haarlel 14.06.92 
K~nnetb Portanger, Hein Mac!.ack 
René Moes1an, Allan Ellsw0tth 42.4 Haarlem 09.10.83 
Daan van Rijsbergen, stijn Jaspers 
Bart van Rijsbergen, Ray~ond Hoef~an 3.22.90 Den Haag 14.09.80 
Bart van Rijsbergen, Raymond Hoefman 
Roland de Ruig, Stijn Jaspers 3.16.5 Den H.1ag 29.08.80 
Misja Steen 5806 p;t Amsterdam· 15/16.07.89 
100! 11.5 110 Jl brd 15.8 
ver 6.52 discus 34.08 
kogel 10.37 polshoog 2.50 
hOC"] 1.96 speer 45.16 
400 BI 54.6 1500 I 5.13 .1, 
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Jongens B 

CLUBRECORDS 
per 01.07.1992 

100 1eter Mario Westbro~k 10.5 Merksem (B) 26.08.78 
200 meter Mario Westbroek 22.2 Den Haag 20.G8.78 
400 neter h.t. CasperSloos 49.5 Den Haag 06.06.82 
400 1eter e.t. CasperSloos 49.90 Haarlem 29.05.82 
800 1eter Paul Jaspers 1.56.9 Arnhem 31.05.82 
1500 aeter Paul Jaspers 4.00.5 Otrecht 24.09.82 
3000 meter Paul Jaspers 8.37.83 Haarlem 29.05.82 
110 meter horden e.t. walter Kruk 14.78 Vught 28.06.87 
300 teter horden h.t. Chris van der Werff 38.8 Beverwijk 04.07.87 
300 meter horden e.t. Chris van der Werff 40.34 Hoorn 13.06.87 
1500 m steeple chase Paul Jaspers 4.24.7 Nijmegen 05.06.82 
5 kJ snelwandelen Frank van Ravensberg 24.40.0 Sonder-emme iDK) 25.06.77 
10 kl snelwandelen Frank van Ravensberg 49.47.2 Rotterdam 30.01.77 
1 uur snelwandelen Frank van Ravensberg 11.444.60 m Rotterdam 17.10.76 
hoogspringen Walter Kruk 2.01 Vught 28.06.87 
verspringen Hein Hacnack 7.27 Den Haag 24.09.83 
hinkstapspringen Hein Macnack 15.02 Utrecht 26.08.84 
kogelstoten Leo van der Veer 15.55 Leiden 13.06.65 
discuswerpen Dennis Kruithof 44. 58 Amsterdam 27.06.82 
kogelslingeren Martijn Spruit 33.14 Breda 28.06.92 
speerwerpen ?Hels Terol 56.86 Breda 28.06.92 
4 x 100 m Tony van der Prijt, Chris van der Werff 

4 X 400 I 

3 X 800 I 
9 kap e.t. 

Jerry Brouwer, Walter Kruk 44.5 
vacant 
vacant 
Walter Kruk 
100 '11 11.54 
ver 6.49 
kogel 11.64 
polshoog 3, ·1 0 

110 11 hrd 
discus 
hoog 
1500 ll 

14.78 
29.42 
2.01 
4.50.63 

5783 pnt 

Spijkenisse 26.09.87 

Vught 27/28.06.87 

.. db~ ~ti 09~~- ~0ÇfiQl~Thc@~D-.v 0 

0~~.~bS'~w~Q9~v;? "S~~~EJ,@~()~~ ~0 
~ en 
\:) OQ HARTELIJK GEFELICITEERD! ! ! ~ ~ 0./'--.. 
~Q~ . ~@L·0J ,. ~ Daar had ik mijn voorwoord mee willen beginnen. Ik was dus toch n1et meer · }'f \ 

~{.)'!1 helemaal helder. De felicitaties zijn voor onze ~ILVEREN KAM~lOENEN. MananntS ~~~ 
rt/~ van de Linde behaalde op de NK 1n Helmond een z1lveren meda1lle op de 10 km · 

(....-';.~ \l met een tijd van 35.01.20, en Rob Bakker behaa lde, geblesseerd, toch een (t} \l) 
~~ mooie 2e plek bij het kogelstoten met 16.80 m. ('\ @"-
'\}O . ,.., ONZE FELICITATIES ZIJN HIER NATUURLIJK WEL OP Z'N PLAATS!!! ~--ç~, 

~· ~~~~)/(:,:';r~rJ]Oo<>~\~~07 t~~tF1j3 ,,~ 1b >.~<{)-..,. ö?û ~._/~"Lryf/(Jff((}_~SJ~p~cEtd) 4i]J 
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uitslagen van 
her en der 

door joop van drunen 
INSTUIF AMSTERDAM OOKMEER 29 HEI organisatie AAC/ADA 

Heren: 400 mtr 2e serie: 7e Edwin Heure 53.27 
1500 mtr deze 1500 meter werd gelopen in 3 series op tijd met totaal 32 deelnemers. 

Wim Bergisch kwam in de 1e serie aan de start zijn uitstekende tijd van 3.56.88 
betekende ook de snelste tijd, Jerry Sullivan finishte in 4.02.77 

3000 mtr binäernis 2e Ad Coolbergen 9.51.75 
Jongens A: 400 mtr 3e stefan Huisman 58.59 deze tijd is voor Stefan een nieuw PR 

IHSTUlP ODE.!! 4 JURI organisatie De Keien 

Marianne van de Linde liep in bet Brabantse een 3000 meter. Resultaat een 2e plek, tijd 9.44.17. 

INSTUIF ~ETERMEER 4 JUNI organisatie ~.V. Ilion 

Rob Bakker kwam bier in aktie op het onderdeel kogelstoten. Het werd voor Rob een eerste plaats eil zijn 
prestatie van 17.01 ;eter betekend een nieuw clubrecord! Proficiat Rob! ! 

· Heren: 

IJlSTUIF UTRECH'i' OVERVEC.HT 5 JUNI o:rg~satie Vitesse 

800 mtr 49 deelnemers. Han Baauw bezette in het totaalklassement een 4e plaats in de beste 
"Haarlem" seizoentijd 1.55.92. Barry Bergisch had kennelijk zijn avond niet een 46e 
plaats in geen tijd. 

5000 mtr Conno du Fossé verscheen aan de start met 31 deelnemers. Conno 13e zijn tijd 
15.52.58 

GOUDmt SPIKE LEIDEli 6 JUNI organisatie A.V. Rolla.l}d 

De jaarlijkse wedstrijd om de Gouden Spike bracht slechts 3 A.V. Haarlemaers aan de start. 

Heren: 100 mtr 4e serie (-1.5 mtr tugwind) 3e Oscar soethout 
6e Guus Groskamp 

400 mtr 2e serie 5e Ban Baauw 50.24 

11.29 
12.59 een van zijn vele spieren 

begaf het. (Guus wat oudere 
auto's vragen wat meer 
verzorging!) 

KOG.ELSLINGERWJillSTRIJD AHSTKRDAM OOKHEER 6 JOifi organisatie AAC 

A.À.C. één van de weinige verenigingen die regeltatig een wedstrijd organiseert voor de slingeraars. 

Jongens B 3 deelnemers: 1e Martijn Spruit 30.52 mtr met deze afstand verbeterde hij het clubrecord van 
Wijndert Wielart (ja inderdaad bet broertje van 

Kartijn oké! Ruud). Wijndert slingerde de kogel op 23 augustus 
1970 28.80 mtr weg en dit gebeurde ook in Alst~rdat. 

2e René Stol 24.82 en 3e Allard van Zwol 22.74 
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01RE(]lT OVRRVJCII'l' 9 JUli organisatie A.V. HerJes 

Eric Rollenberg kwam weer eens uit op het nuuer hoogspringen. Een gedeelde le plaats aet 1.90 ~eter. 

IRS'fUIF U.I.smffiR 10 JUli organisatie A.V. AaiSleer 

Een 1100ie zoteravond 17 à 18 graden iets windvoordeel op de 100 en 200 1eter. 

Heren: 100 atr 1e serie: 1e oscar SOethout 
2e Guus Groskaap 
4e Han Baauw 

200 atr le serie: le Han Baauw 
400 atr le serie: 2e Guus Groskamp 
1500 1tr 1e Jerrey Suilivan 

2e Barry Bergisch 
10 Ban Baauw 

10.9 (was ook de beste totaal tijd) 
11.0 
11.5 
22.5 (be-ste totaal tijd) 
50.8 
3.59.5 een nieuw PR uitstekend gedaan! 
4.00.4 
g.t. 

' IIS'l'!JIJI BEVERWIJl 11 JUJI organisatie DElf 

OJstandigheden: gunstig, weinig wind. 

Heren: 3000 atr 1e serie: 15e conno du Fossé 9.07.42 
2e serie: 3e Ton van Doorn (V40) 9.07.48 
3e serie: 20e Lex v.d. Pol (V45) 11.20.78 

HEIDFJUMML SAlTPOORT 17 JUli organisatie SUoli 

Deze wedstrijd beleefde dit jaar haar eerste lustrua. Voor de vijfde aaal organiseerde de A.V. suoli deze avondwedstrijd. 
DaJes: 100 utr 4e Brenda Stoete 

6e Brenda Stoete 
5e Toos Stoete 
5e Toos Stoete 

13.89 
5.27 
10.85 
31.28 
11.55 
11.62 
11.51 
53.27 
54.36 
52.00 
50.69 
42.18 

Heren: 

verspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
100 1tr 1e serie: 

4e serie: 
B-finale: 

400 atr le serie: 

2e serie: 
3e serie: 

discuswerpen 

1e Oscar Soethout 
2e Guus Groskaap 
1e Guus Groska~p 
2e Willem Gebe 
4e Edwin Keure 
2e Ger Wessel 
2e Han Baauw 
5e Les Brown 

I:KS'l'UU' MLOOER 19 JUli orgaoisatie A.V. Aalsteer 

Toch 1ijn bril nog eens poetsen, lees ik bet nou goed, jawel boor!! René v.d. Zwaag was naar het verre Aals1eer afgereisd (IOCht zeker aet Lex teerijden). René en Lex v.d. Pol gingen aan bet instuiven op de 5000 Jtr. Ongelooflijk wat een Bere-eind voor deze ~ee super Lange Afstand belden!!! 
Resultaat: René 9e 18.55.6 ) Goed gedaan 

Lex 10e 19.49.3 ) jochies! 

IBSWF M>RMQVEER 19 JUli organisatie~ 

5000 aeter damesjherenjveteranenjjongens A: Se en eerste daae Marianne v.d. Linde 16.38.7 

IIJSTUIF KR®IE!fll 24 JUli organisatie A.V. Lycurgus 

Heren: 3000 Jtr 2e serie 16e René v.d. Zwaag 10.54.2 
3e serie lle Lex v.d. Pol 11.32.0 
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Errtijn Spruit 3x een PR 

HEE.R1llJOOIAA.IID 3 JUTJ organisatie A.V. Hera 
Go-..od weer! 

H;;t vns vcor Harti jn een l.!it..c;teker.de avond. Drie maal werd er een PR voor het opge-.eten tijdens een 
11erpJJ.·~2kanp voor jongens B. 
:KogeJ.stoten 12.91 PR 
dü:cuswerpen 43.60 PR 
speerwerpen 39.60 PR 
Wanneer HaJ.tijn een week eerder tijdens het Nederlands Kanpioenschap in Breda de schijf 43.60 1 had 
ge*orpen ws dat ~el goed ge~eest voor de gc~dP-n tedaille. In Breda kwaa hij slechts tot 28.90 teter. Ra, 
ra, hoe kan dat??? 
Niels Terol kwa~ op de werpdrieka;p tot de volgende prestaties 
kogelstoten 11.20 
discuswerpen 34.16 
sreerwerpen 56. oo 

Jongens A: 100 atr Bastiaan Spruit 
Alexander Brokx 

400 1tr 3astiaan Spruit 
Alexander Brckx 
Maurice Hage1an 

Speerwerpen Maurice Rageman 
Discuswerpen Alexan~er Brokx 

H~ren: 100 1tr Wille= Gebe 
400 11tr Wi.ll~JI Gebe 

Bart Blom 
1500 Jltr Jerrey Sulli van 

12.9 
12 .5 
5S.4 
55.2 
54 .6 
45.38 
28.16 
11.8 PR 
52.'1 
53.9 
3.57.7 PR 

!J.l.STiiRDAH O!Q2KR 4 JULI organisati~ 

Joy---;;:: B: kogelslingeren Harti jn Spruit 32.64 

~ 00 met~r: 2e Barry Doodemail 12.1 513 pnt EI MilSTAND H-Jur.. Jongen·3 
400 !eter: 3e Alexander Brokx 55.1 PR 593 Cl ub 
3{: ) ~eter: Se Haurice Rage~~~ 2.09.3 599 TRIAS 
.~i'}::o meter: 4e Mario Zwemmer 10.26.2 PR 485 c HPJ!'RWî ;.--.oqspringen: 2e Niels Terol 1. 75 PR 634 ,j HEA-VOUi. 
;. ·sp .. -ingt::n: 2e Eldrid-qe Isselt 6.01 607 4 NOGF:DKO~· 
_, qeistoten: 3e René stol 10. 42 491 s HAÇ;RL' ::IEER 
~I~ :usEerpen : 2e Marti jn Spruit 32.38 527 b CASiRICUrl 
spserwerpen: 1e lliels Terol 53.26 clubrecord 676 
4 X 100 I! 2e Eldridge - Barry-

Kaurice - Alexander 46 . ~ 1306 
totaal 2e 6431 

Het verslag vJn deze wedstrijd staat op de volgende bladzijde. 
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Van on7n vP r :.laggever 
!'!ARK VAN DIJK 

HAARLEM-Na een afwe;:i<Jhl)irl van 12 maanden is hier weer een 

verslag van mij. En wel van de A/B competitiewedstrijd van 14 
juni 1992. De basisopstelling bestond uit: Niels "geen àaden maar 
woorden" Trol, Al Dridge, Berrie "Striptease" Doodeman, de matige 
tot zeer lelijke Martinu~ Spruit, René Stol, wiens houdbaarheids
datum al 3 maanden verlopen was, A(re)lex(ed), Maurice en onze 
3km crack Hario. Huismuis h~~ 0p de reservebank plaatsgenomen 
naast coaches Han en Schelto. De supportersaanhang bestond uit 
Meraud alias Moeder Ther~sa, Bas en Mark en Daan. De grote 
afwezige was Tuil U., die Bas zou komen observeren. De man met de 
losse handjes, Erwin Krol, h~<l rnooi weer voorspeld en dat werd 
het ook. · 

De verwachtingen waren hoog gespannen en om één uur begon de 
wedstrijd met een estafette. Terwijl ik klaarlag om het overgeven 
van het estafettestokje te vereeuwigen voor het nageslacht, bood 
een vriendelijke man mij een witte vlag aan, waar ik dankbaar 
gebruik van maakte. Tot mijn verbazing wilde de goede man het 
vlaggetje weer terug hebben, zodat de estafette kon beginnen. 
Startende man was Al Dridge, di e het stokje overga f aan "Strip
tease'' Berrie en God (M;:n-k) ?.ag nat het goed was. De tweede 
wissel ging ook goed en de derde wissel · ~ussen Maurice en 
Alexander bracht wat problemen op, omdat Maurice niet wist of hij 
het stokje nou in de handen van Alex of tussen zijn benen moest 
overgeven. Later 08Pd Alex ~ven voor, dat hij het stokje liever 
tussen zijn benen had gehad en ging op het stokje zitten, met als 
gevolg dat het stokje helemaal verdween. 

Toen was er even een pauze van een uurtje, waarin we 
broodjes gezond, zoals hot-dogs en tosti's nuttigden, die ons 
werden aangeboden door onze sponsor Han & Co. Tussen de grappen 
en grollen van Alex en Spruit door (hahaha), kwam de re latie van 
Alex en Aneska van 9 maanden ( #@?) ~ P r sprake. Na de pauze moe~t 
er weer gewerkt word0n. 

Al Dridge vond het zonde om in te springe n en sprong 
eventjes iets over d e zes meter. Onz e 400 meter boy Ar i e liep een 
goede 400 meter en fini s hte als derde. Op de 800 meter liep 
Maurice (zonder zijn a.P.n> rlyq~rnj_ ; r l)" h•.> lrn op) een tijd van 2.09 na 
een openingstijd van 61 rond. Op de langste afstand bleef Maria 
Zwemmer goed do0rzwPrnm~n. w~t resulte~rde in een redelijke tijd. 
Het begon er allemaal rooskleurig uit te zien en de Hardlam
equipe begon vandal is+iscltP ~rekjPs te vertonen. Terwijl René 
Stol met kogelstoten het 18 mete r bordje nie t kon raken, moles
teerde de Hardlem-equip.-· :'l.l s hr•nrlsrlol1P pittbulls de handdoek van 
René Stol~ Omdat Martinus gPtroffpn wPrd door een vormcrisis bij 
discuswerpen, moest HaarlP.rn ::-jjn ~)Pl·s+"' pl"'l.ë'lts afstaan aan Trias. 

Als laatste stond de 100 meter vrije slag op het programma. 
Haarlem we:r:d vert. eg~>.nwou111 i gr1 ri.JrH' BRrrie. Ik kreeg een juryrol 
toebedeeld. Terwijl Meraud moeite had met te kijken wie er als 
vierde over de finish ging, nmf~~· 7 ~ m8ar tot 3 kon tellen en 
niet .wist dat 4 na 3 komt , liet Berrie een tijd van 12.1 ~p de 
klokken noteren. Hier·meP w~s een einde gekomen aan dez~ competi

tiedag en konden we ons per fiets naar huis begeven en met een 
tweede plaats in ons achterhoofd voldaan onze 90gjes sluiten 
onder het motto snaveltjes dicht en oogjes toe. Slaap lekker!! 

PS: Wie wil er met Stefan Buismuis turtles-plaatjes ruilen? Hij 
wil zijn album zo spoedig mogelijk vol plakken. Hij heeft 
ve 1 e dubbe 1 en. Ge) nteresseercten ·kunnen kontakt met hem 
opnemen (niet onder Sesamstraat en hiet na 18.00 uur). 
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1;-; ·~ir.gr·n ( :c~ls Ç<Jwc:::lijk) r.~et G~n inco::pl~te ploeg naar H~erbugo~Jaarll. r, ,.ör dit keer niet met z'n 
·tü:r:m, te3r . .. .. . ~t z'n vi~r~n (excb.sief plMgleictster). 
W; çir.g,~;: ;,.ct C'e.n l'.ar. t:;t.:i~E' !eoi bt:.sje (alleen kon hij niet l:l:TI:der dan 100 !m pju). 
r~ \"i ji :m~·cn7!e: di~ 1esqinq~ü ~aren: Blèric!~e, kobin, !Hels, Alla:d en onze kleine Arjan. Dan hadden we 
oo;: 1:0~ d~ e~:r..t: ftii:ltieke f'lOGq~Gidster: Jvsé. 
:;c>Vr ~::~;;. pl c·::<i_! .oegor. de dil·? :.et speerlierpeil waar Ni els (die niet echt in vort bleek te zijn) 45.16 had 
'}~godd . (I: i j ~.-~s e.:ht~: \iel e.~rste ). De estafette was or1~r het s;;>eerwerpen liaardoor Niels er even 
·~l::-w~~üit l:iJ~.: t. ~ vbr ö!e 1eed~èen a~ de es·tafett~ warec: · Eldridge, Robin, Hiels en onderkin 
{i:?.<·:d) . r~ i: ie:: tü!~ï èe ·dj1 van 50.2 ~aardoor ze 1 seconde t .o.v. è9 vorige co.:petitie wedstrijd 
~·.tdJil ,·o::::.:.:-t0::·r1. H'i ~: .ast-.::fe~te ! ~.i~ !::et nclsstoi:sprins~il wa:rr lliels weer i:>est springen. Hier 
L~ha;üd~ hi ~ è 0cw~e p '.!ab ro&~ K:: s~rOli-1 V<in : .40 Ji , Hir.k-stap-spron'] werd door Robin ~eprobeerd. 
Eij ~~.~~~de~ t.ür g~n er~·plaats Lne.r SFO!:q toch een goede 10.68 a. Onèerkjn moest gaan discuswerpen. 
liet k ;.;k !:.iü echt 011 d.~s~">~'~tp::n , maa:. hij wierp toch. "25 .14 ::1 . Eldddge had echt een supervon te 
pcl;lre!l e~ s~:r• '::Y.J 6.1'! :a r:e~ .. lï~?e hij t ~rr-;t~ lient Arjan tl.enJ!iks (c:1ze kleine tail) liep twee fantastische 
nc0:; o:) cJè zoo 3! <:!1 à-: t,01J ii . Alhr~ to~.;t o~.]t ncq ko'1~;st·l~<':. 10.47 w::~s !K't r~sultaat . Eldridge JOeSt 
(V0Gr h>?t e;):;r.C) ~10 110 :t ~crd\:! 1 lo~en Wïtt hij in ec: .ügen stijl <k~d iÜ !s resultaat 16.3. Tot slot 
r:-ierd ~ tü; aigéS:oten !l<!t <:'!i lOJ 11 Çêll)jY.'n door Robb L; 13 .1. 

~e~~r : 
~.at- ':\ ~• ...... ..... .. 

1.5r)r) Qi':lt~:c·: 

1i e:r;;;d n·;~~r.: 
t;:;:;gspi :.ng.~n: 
:;~J:,tcifû1 : 
'~i;~ r~s·it :.TJ~~J , : 
;:J~·f;t!,.; :o l :)<:n : 

h.i~,~~·~~~:~./tn~ : 
l~~ ~ '~~·zèe:t: 

~} . :.~~·i~··.:~ lt~t;.0 ; 

~: z l.~~) J! ! 

;:(·t· -"~ :t )~ t~~~s~ 

Àl ~~r ::~r;J: i;.:s 
A.t ~ .:1; !Ie -. .:;: ~ks 

~:.~~~ = '13.~~ z~cl 
1~~.~&..ej ·.i,tJ ZlY::: 
!.il~:s :'~""11 
:(orb )ï.u::~s 
zj ~l'.i~J I.:selt 
r>l;; ' .. 'G.:cJ 

.•.:; ,1 
68.3 
2 . 29.~ 

! 0, 1ï 
;;, :4 
:iS .l6 
l0 .8C: 
16.3 
3.40 

3J3 p;;;: . 

342 

t)j6 

566 
ü? 
70(J 
545 

.1\Ilonieill (nou ja) 

, 

-·-SJ: 
AllaZè - Eldt idge 50.5 

'Iot;::ü een e~ plaats !!~t 
905 

5GOZ pnt. 1!1 
•r:n ·;n T0J. 
Rc~:.li : ~J~t 
JJ'i~J El~:. 
r,1ill :.~ t:!:·· ... 

_ 1 :· , . ; r::t?r~ !!f~ ~(t I:.lt.I 

11.3 
12 .< PR 
52.90 
5~ . 4 
4.:/l . !:i 

100 lie:er: 
~~·J ~ter: 
8<Xl aeter : 

A~Ps1a de Windt 13.3 
sandra Kle:öser 65.3 
Marianr.e v.d. Linde 2.23.6 

.KCO n::.: ~: ; .. ariuf.ne v .G.. Li;1d,~ ~.59.7 

16.7 J.~O I oo:~déll: B.ct:r.cia Stoe·~e 
ra.:p V<t'l ~auï:::if:il 4. 27 . ~ 4 x 100 w: Siti!dra - Anceka 

:~;;~ ; ;;.:;t";:: f.lo::aiJ,:f!•l [,v!l t~J\! . .':<1 ~5.32 .E ?R Toos - Brenda 
vr.r~pringen: Eren01 Stoete 

52.0 
5.37 110 t.l b~.'rdc:i : )Jvio lhr.-:.: 22.1 

Ro1v.:.c - T::~ 
J~.r~prin<:e:, : To7! vail To.1. 
t.1ogsyrir.gen: J ?.?:J ~':.:n ").;';.,·,-..:: 
1: . ..;~\;~ :>~ ... )tf:Jl; :~. i -,:c. t;~ 1.: '.: !'~l··. :.: 
rli~:l!~:~~rp-~~': i::!J: t! J ~,.. -~;~ ~ 
~~~~ rJe.:.:v~n: 1\t .:. r;n:~ .. :.., ... ~~···~ , . ., 
'iot<rü e~; 1 $::- l'laa'~s Sdt 

i" oc.+-:;prinq~n : :roos St0€t e 1.50 
~~ 6.8 tO<JJlstoten: Ja.-:q:Jelb: Koner;<ann 9.ti6 
5. 5!: LiliaJ Kars ·3in 8.10 
1. .: : rJ.:~ .-:<sï;e~{<":. : Lilh : Kaptein 21. 18 
! :. ;S S~ Z-t~~r.~1,:·zr~H: T0os St . ~~l: 43.34 
~~. · ~ ~··~~<lè~ c ·,:a ie ; ·.ë. ... ~ ... ~~.·: 7900 pnt. 
:7 .6,l '" -:~ .. :: · s'::;.: ,l i;- t··.ll :·rr·'e lJ..>'' <:.,i&î tJ rat !522'5 pnt. ALA 2e 
6á.'~ :· tL 'ï<: t b04·L De •ç:;:: .:.l 1<;n in 1frJ.D poult! !Ce. Jeide finale 

(....:;; GWf DR !'j,·:::,s Il'OOOV~,ilf? 
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HUSSELEN MAAR ! ! 

Zondag 21 juni j.l. was een dag \vaar het allemaal eindelijk 
zou kunnen gebeuren. Het was nml. een perfect FR-weertje. Een 
heerlijk ternperatuurtje met een zuchtje wind. 
De atleten \varen allemaal voorbereid op die nummers waarop ze 
moesten presteren. Maar wat gebeurd er dan tot schrik van de 
atleten? v~erden we allemaal in een zakje gestopt, daarna één 
voor één eruit gehaald om de gaten in het team te vullen die 
waren ontstaan doordat er 5 atleten voor deze eer hadden 
bedankt. En dat zijn gaten die je niet met een "Koos-puppie" 
kunt vullen. Zoals discus\olerpen, kogels ·toten, 110 m horden, 
ver- en hoogspringen. Gelukkig waren er atleten bij die de 
moeite hadden genomen om op tijd te bedanken, maar jammerlijk 
zijn er ook die zich helemaal niet moe willen maken door het 
maar niet door te geven {ach, Japie merkt het zondagmorgen 
vanzelf wel) . Van de 19 gevulde onderdelen werden er 9 gewij
zigd. Dat is bijna 50%. 

Het eerste onderd~el was zoals gewoonlijk de 4 * lOOm-es
tafette. Andrew Phillips zou het in z'n een~ je én met horden 
nog een gedegen concurrent voor Willem, Etienne, Ronald en Ton 
zijn. Wegens e e n t e s nelle start bij de derde wissel van Ton 
(of een te langzame f inish van Ronald) viel de eindtijd van 
46' B"s een ietsje pietsje tegen. Deze tijd was een evenaring 
van de eerste competitie . 
De eerste PR werd gelopen door David op de llOm horden. Deze 
kanjer liep voo r de tweede keer in zijn leven over horden. Dit 
in een tijd van 22'3" s. 
Japie, onze coach, moes t zelfs in de ploeg worden gezet om de 
gaten te vullen . De mid-long-distance-athlete werd op het 
hoogspringen gezet en s p r ong naar een PR van 1,45m hoog. 
Etienne, de Er i k de Bruin van A.V. -Haarlem, moest het klusje 
(kogelstoten) a lleen klaren wegens afmelding. Etienne gooide 
de 7,26 kg zware ko gel 10,55m ver. Ik ben toch benieuwd hoe 
ver de breed geschouderde Edwin met de kogel kan stoten. 
Gelijktijdig met het kogelstoten begon ook het speerwerpen. De 
eer was weer a an Etie nne met een afstand van 37,42m. 
Op de lOOm zien we een come-back van Ton. Een geweldige 
sprinter die alleen nog maar uur-loopjes traint. Heeft het 
laatste jaar niet meer zijn spikes gezien (waar lagen ze ook 
al weer??) maar loopt een perfecte prestatie van ll'3"s. 
Ronald verbeterde zijn prestatie van de vorige competitie met 
2/10 s. naar 12'4"s. 
Nog maar net uitgera asd van de lOOm en de beurt was weer aan 
Ton om een poging op het verspringen te wagen. Ondanks zijn 
grote snelheid l ukte het hem niet om over de 6,00m te sprin
gen. He t werd 5 ,54m. Kop op Mieke, Ton kampt op het moment ook 
met vormgebrek,(alleen springt je toch nog verder). 
De 400m liep ondanks het perfecte PR-weer uit op een 
teleurstelling voor David en Willem. David had a~ aangekondigd 
dat die ook met vormgebrek te kampen heeft, maai Willem wilde 
ervoor gaap . De race verliep perfect alleen werden het zeer 
teleursteltende tijden. Resp. 52'9"s en 53'4". 
En dan de 1500m voor Bart Blom en, alweer, Japie. Voor Bart, 
onze 150Ç)m specialist bij uitstek, moes·t dit gesneden koek 
Zl)n. Maar misschien toch een beetje last van de warme tem
peratuur eindigde hij i n 4,20 ' 5"min. Japie, "het roanussie van 
alles" behalve trainen, dribbelde het uit in 4,27'9 1'min. 
Ronald had voordat deze competitie begon nooit vAn discuswer
pen gehoord. Vandaar dat Japie hem daar op had geplaatst, want 
dan had die bij voorbaat al een goede reden om slecht te 
presteren. Het werd toch een PR van 16,42m. 
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Het afsluitende nummer was gewoonte getrouH de 5000m die werd 
gelopen door Mohammed en Bart Wilmink. Echter werden zij ook 
door het warme weer tegen gewer·kt , waarbij Bart (die te lang 
j n de zon heeft gezeten) na 2000m moest uitstappen. Mbhammed 
liep de race gelukkig wel uit en eindigde in 15,~3'6"min. 
Bij de totaalstand eindigden we op de matige achtste plek met 
6289 punten. 

Varnescompetitie te Heiloo 
Zond~gochtend zeer, zeer vroeg. . . . Hoewe 1 we s'lechts naar 
He iloo moeten, moet een enkeling van ons vroeg uit de veren. 
Een ontbiJt op bed , aft-rassen, het avondeten vast voorbere i
den. . . Wat je a lle:naa l al niet moet doen om op vaderdag met 
goed fatsoen te kunnen sporten! 
Precies op de afgesproken tijd verzamel ik (enkelvoud) in het 
krachtcentrurn. Als enige dus; we vertrel~ken immers pas een dik 
half uur later? Geen nood, de koffie smaakt goed. Gelukkig 
maar, want :ln He i loo is men wat minder vroeg opgestaan. De 
kantine is open, maar dat is dan ook alles. Willero probeert 
wat 'muziek' te regelen, maar da t wordt nj~t àoor iedereen 
gewaardeerd (sorry hiervoor). !Je Jongens van Holland zorgen 
intussen .voor koffie. ·· 
Tegen de tiJd dat die klaar is, ziJn wij al met de voorberei
ding van de wedstrijd bezig. De estafetteploeg is al fanatiek 
aan het inlopen. Je kent dat wel: wat lopen, wat rekken, een 
'steigerung', wat verrekke-n~ Wat verrekken? Ai! Waar is San
dra? Kan die zich even omkleden? Jawel hoor, geen probleem. 
Het een sprint je naar de kleedkamer en terug is zij wel warm 
gelopen en kan ze meteen het stokJe overnemen van Aneska, die 
inmiddels a 1 gesta.t~t is. Wat verderop staat Toos te wachten, 
zodat Sandra geliJk t~eer aan haar cooling-down kan beginnen. · 
Da t was even kort, maar krachtig. Overigens laat Brenda een 
tijd van 52.0 seconden noteren. 
Toos liep in deze 4 x 100 als een speer, want dat was tegeliJk 
begonnen. N;i.et als een speer, maar met een speer liet ze even 
later 43.34 noteren. Meters dit maal. 
Hoe w~ e r na twee nummers voor staan is niet bekend, maar we 
ze tten onze joker vast in: Marlanne laat de concurrentie 
stu~aan en wint in 2; 23. 6. En dan is het weer tiJd voor Toos, 
die de cooling-down van het speren gebruikt als warming-up voor de lat : op 1. 55 meter wil dat ding niet meer blijven 
liggen e: n TOos kan e:ttielijk van haar zeer verdie_nde rust gaan 
gen ieten. 
Zus Br~nda huppelt vrolijk over de horden in een tijd van 16.7 
seconden, terwijl Lilian het in de discusring zónder huppeltje 
doet. Gelukkig i s zij daarin niet de enige, zodat haar 21.18 
meter niet eens de slechtste prestatie is. 
Het is weer tijd voor onze vaste puntenpakker: er wordt een 
officieus veteranenrecord gelopen op de 3.000 meter, maar 
i1arianne zit dan al lang weer in de kleedkamer: na 9.59.7 
hield zij het voor gezien. We staan inmiddels hoog en breed 
eerste! 
Aneska is aan de beurt, ze loopt de 100 meters in 13.3 secon
den. Sandra loopt even later exact 4 en biJna 5 keer zo lang: 
400 meter in 65.3 seconden. 
Drie dames ziJn nog in de race voor de laatste twee nummers. 
BJ.'o'1da springt 5. 37 meter, terw ijl Jaqueline en Lilian zich 
met de kogel bezi;;;houden. De eerst.e stoo't (geblesseerd ) vanuit 
s tand 9 .86 meter; de tweede stoot (niet geblesserd, dus) met 
huppel 8.10 meter. Is het u al opgevallen dat een bepae.lde 
dame ná de competitie weer is komen trainen?... · 

Diezelfde dame. 
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~Q~~~Q--~1--~~~----~=-EEED~VISIE HERENKOMPETITIE GRONINGEN ------------------------=----========================c========== 

~erst de ontknoping 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5· 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

AAC 
PSV 
Haag atl. 
Argo'77 
Ilion 
Holland 
Lycurgus 
Sprint 
HAARLEM 
Sparta 
Hellas 
Ti on 

de stand na twee wedstrijden. 

21.857 
. 20.214 
20.998 
19.899 
19.851 
19.577 
19.358 
19.120 
19~303 
18.097 
19.473 
16.944 

g~ 
(2) 

K 
H 
H 

(4) K 
( 5) H 
(6) K 
(8) K 
( 10) H 
(9) H 
( 11) H 
(7) K 
(12) K 

( 1) A 
(2) A 
( 8) A 

g~ g 
( 7) G 

>!~ ~ 
19~586 C9) G 

21559 
21.414 
20.065 
20.686 
20.314 
20.219 
20.290 
20.488 

19.577110) A 
17.54~ 12) G 
18 .199 11) A 

43416 
41.628 
41.063 
4().585 
40. 165 
39-796 
39.648 
39.608 
38.889 
37.674 
37.022 
35.143 

H= ·v1eds trijd in Den Haag, K=Krommenie, A=Amsterdam en G=Groningen 

De 3e kompetitiewedstrijd wordt gehouden op 6 SEPTEMBER 
De bovenste 6 en de onderste 6 zullen de nieuwe poules vormen, plaats 
nog onbekend. 

Ten opzichte van de vorige wedstrijd weinig ploegwijzigingen. Helaas moest 
Rob 8chlüter geblesseerd verstek laten gaan en is René Moesman een half 
jaartje naar de States. Daar tegenover was Marvin Isselt weer terug in de 
ploeg en ook Oscar Soethout maakte zijn rentrée. 
De laatste overigens met weinig sukses, want na de 110mhrd, die in 17.54 
ging moest hij de wedstrijd verder vanaf de tribune volgen. Een nogal lang 
slepende blessure blijft hem hinderen. 
Marvin \-list de schade op de horizontale springnummers binnen de perken te 
houden. Op het hinkstapspringen was hij zelfs iets verder dan Rob de 
vorige keer: 13m31. Op het verspringen moest hij echter een duidelijke 
veer laten (6m47), maar omdat MisjaSteen aanmerkelijk verder sprong dan 
Nice 1reep de vorige keer (6m52) leverde het verspringen to~h nog winst 
op. 
Het grootste verlies kwam op naam van de 4x100m estafetteploeg. Door een 
diskwalifikatie moest er aan het eind van de dag worden overgelopen, 
weliswaar iets sneller dan vorige keer, maar door de 100 punten aftrek 
toch een fors verlies. Overigens Guus, Nico, Misja en Han liepen 43.97. 
Opvallend, dat di± verlies precies we~d gekompenseerd door de 4x400m 
ploeg, deze kwam in de samenstelling Ger, Jan, Han en Lex tot een tijd 
van 3.23.20. 
Het zijn sterke schouders, die de weelde kunnen dragen, luidt een bekend 
spreekwoord. Dat ondervond Pim Göèel. Bij het polsstokhoogspringen kun 
je hoog stijgen, maar ook diep vallen. Vorige keer nog de 'held' van 
Haarlem, nu weer met twee benen op de grond~ De neeveteraan was te licht 
of zijn stok was te zwaar of omgekeerd. In ieder geval sprong hij met 3m60 
30cm minder dan de v~rige keer. 
Op alle overige nummers behaalden we kleine winst ~f een klein verlies. 
Steeds minder dan 50 punten. Omdat het aantal winstnummers meer was dan 
de verliesnummers konden we een tétaalwinst boeken van 283punten. En 
dat is minder dan we eigenlijk hadden gedacht. 

Over het algemeen werd er winst geboekt op de loopnummers en dat hoort 
ook zo. Iedereen is wat meer in v orm en heeft wat wedstrijdritme in de 
benen. We zullen ze even langslupen: 
100m~ Guus Groskamp 11.31 en Nico Treep; die Oscar Soethout verving: 
11.78. 200m: Guus Groskamp 22.89. 
400m: Lex Wolff 50.99 enGer Wessel 51.29. B9~den duidelijk aardig op dreef 
getuige ook de tijd van de 4x400m 
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B OOm~ Onze vaste kracht Jan de Ruiter, een beetje boos over de hoeveel
heid kopwerk, die hij moest doen, leverde gedegen werk: 1.56.13. 

1500m: Wim (een fraktie langzamer) en Barry Bergisch (een flink stuk 

sneller) li e pen weer een lekkere 1500m resp. 3.59.89 en 4.01.40. 
5000m: Jeffrey Sullivan is nog lang niet aan het eind van zijn mogelijk

heden 22 sek0nden winst en het kan nog veel sneller: 15.09.99. 

4 00m horden: Han Baauw begint warempel een routinier te worden: 57.43. 
Als hij nu n0g gaat hordenlopen i.p.v. hordenspringen en de~landing' 
achter de hJrden wat beter verzorgt, kan het nog veel en veel sneller. 

3000m steeple Chase: Getachew Ayele gaat s~eeds een klein beetje beter: 
9 o35o63o 
Technische nummers: 
Topscorer van de dag was Misja Steen: een prima hoogtesprong van 2m05 
leverde 900 punten op !! 
Het werpen: 
Op het k ngelslingeren bleef Schelto Scheltens iets onder de verwachting: 

54m96. Ook Rob Bakker stootte iets minder ver dan de vorige keer: 16m48 
a ltijd nog een respektabele afstand ! Maar Schelto zorgde voor winst op 
z ijn nummer kogelstoten: 12m22. 

Da t Zandvo>r tl:l ··midiz otiHhnachtfeest leidt· t o t een korte nacht (de kortste 

van het jaar) was Maurice Rageman duidelijk aan te zien. Eerst moest de 

z i ch verslapen hebbende atleet in Bennebroek uit zijn bed worden gehaald 

en da arna kreeg hij de speer niet in de grond geprikt cp de plaats, die · .. . ,

wij zo graag hadden gezien: 4~m42 
De we dstrijd en ook dit verslag wordt belseten met het berenummer, waar 

h et hele publiek de hele middag op heeft zitten wachten: het diskus
we rpen en niet ten ~nrecht e . Les Brown was al zijn tegenstanders de 

baas en s lingerde de 2kg zware schijf 44m84 ver weg. 

Da t wa s he t . Prognos e : ook volgend jaar zitten we nog in de eredivisie 

l~=~~=l~=j~~===~~~~~~~1~~~~==~~~~~~1 
Deze wedstrijd voor 8 kleinere europese atletieklanden leverde Nederland 

een bescheiden 5e plaats op. 
Rob ]akker had de Nederlandse eer hoog te houden op het k ogelstoten. 

Hij werd 5e met een stoot van 16m57 

2 7 juni Interland NED-ZWI=B~l~!~-~~y~~~~~se~---g~~g~1~ ===-=====================--=---------------------------
Voorafgaande aan de APM games vond een interlandwedstrijd plaats met be

pe rkt programma. 
Rob Bakker en Schelt? Scheltens waren onze vertegenwoordigers. 
Rob stootte de kogel naar 16m91 (2e) en Schelto slingerde de kngel 

na~r 53m44 (4e) 

De be st ~ Nederlandse sen!o~~~~!~_122~ ___ {E~~-~§L~L2~2 
=~======================-=---------------------------

k o r elstoten 2e Rob Bakker 17m01 (intussen 3e) 
ko~e lslingeren Scheltn Sche ltens 4e 55m76 

·- 19-

PRR 



NK A & B JUNIOREN 

Dit ,is.ren ·vonden de neder.landse kampioenschappen voor A & B 
.iun .i oren ver van h11i s plae ts. en r,;el in Breda op de baan ~dn ' "i~ v. 
Sprint. 

\" . ... . . Voor de Jongens A mocht Ha.urice op vri.ida.stmiddag v.ast dé :spits 
nfbi.jten met he~ speerwerpen. Z.i .in eerste worp was 44.34 ;·m:; ver. 
Niet slecht, maRr het kon nntuurli.ik beté'r. Toen beda·cht Ma.uri've 
ineens dat h~t we.l leuk zoll zi.in om in de finale te komen 'en 71us ~ooide hij de speer biJ zijn tweede pof(ing 48.28 m vè~~ ··Me't • deze .. ··. : '·i ·. · :· zeer ~oede worp h8d Haurice een nieuw PR en een finale plaats 
be r eikt. KlassP ! ZiJn deràP worp kwam iets minder ver . ~4yJ6·:! m. 
ln de finale liet h .i.i na 3 keer ~:fooien de VólgeiTde·" ll.fS'tänden 
noteren: 44.38 47.96 en 46.36 mEen mooie serië en· mtet 'zifil ·beste 
worp vfln 48.28 m werd hij rJiteindeliJk achtste. Dik tevreden - , .. .. _ ; ~·:\.'!. 1" .. :~:~-~ , , -· ~ -~ · - .· -, ~ . : :· v~~rl iet Hat1rice Bredll om dP vol!!ende dag terug te keren om een 
ro~eekendje te kAmperen hi.i dr> Atl(>tiPkbaan met Bastiaa.n en Barr_.,. 
fmo i ). 
?.at erda ;! ochtPnd 9.00 tlllr; BA-<>tiRRn en 8Rrry vertrekken richting 
Bred a . I Da. t 1 i Kt toch in hP t noorden van België ? ?? ) . Na een 
lEw;{e treinreis, k'aar i n we voortdurend werden lastiggevallen door 
o1ui'?. vrouwt.ies met koPkoekskl ok ken, eindelijk ' in : .Breda ;aangekomen 
blijkt het nog best rve) ver te zi.in nati.r de B.tlêtiekbiian. · De 
h11sverbindinsten nRFlr de baan TvRrf'n best rvel slecht en we moesten 
no~ ePn paar k .i lometer l open voor we er rvaren. Daar a.a.niek:omen 
!!Ru w de tent opffPZC?t. f'n op zoek f!e.f!EUW na.Rr Hallrice die we da.ar · 
:;:ouden zien; .stPén Htwrir:P t e l'inden. D1tt gaf niet zo veel, want 
o n d<:>rtussen konrlPn r.:e mooi nRAr E.ldridlfe ld.iken biJ het 
,-e rsprin.sten. Hi .l hp~·on r(>rh·Ji .i h stnPd met een sprong vAn 6.0.l m. 
!Je vol ~ende !' pron f! r..'A S no f! br> t . ~ ,. fi . 15 m. !) i t 1 everde hem een 
pffde p lf!Rt:s op P.n d11 s hP l Rn .s ff<" (>n f i nR . .IP. Jammer • . 
Ve>rd~r moes t Pn er d i e :;: n terrlnst g ppn Haarlem atleten meer 
.vwtred en. HP, l o opt d aB.r t1B.ur i c e ni e t .' en jo.we .l hi.i was het, 
me t tent. e n al. V 1 UF.!' de t:en t opf!eze t en nost )'..'at wezen kijken op 
de atletiekhaan en in 13redR.(ver>l lP.ukP terrBs./es da.ar). 1 s Avonds no« f!Ruw evp n ren pll U < t . .ie Pten en toen 1 ekker de stad 
in. Ee r st notr P\ ·en Rnns fde GriJA(rJ stebe .ld die in Breda op de KMA 
z iten t oPn mr>t zi.in v ierf>n wachtPn op Ha.rk vtm Di.ik, die ook nog 
<> ve n 1 An.li(s k rva.m. A J 1 emaa.l Ran~·clwmen r:: i ngen we eerst even naar 
rnJé .hwssen en da.ctrnti ri c ht:inst Th e Sc orpio. Een uurtje later 
:r:or>.c;t t1E1rk er weer vRndoor om d .. ~ lRa.ts t e trein te halefJ en -gingen 
r•' P mPt zi.in vieren verder. Ba.stiaan en Re>ns ginl(en no~ even terug 
nna r J a nssen t>n Haurice en ik besloten Premier te bezoeken; echt 
t=> Pn he f t ige t. Pn t ! l>~lter op r/p fl.vond kwRmen we èlkaar weer 
tes;rcn e n g i nJ{en we no~ wat FRJ{f> (·luhs lAngs. Na afscheid te hebben 
l(enome n v·an F:llen .• Jesica. E'sthe>r, Kelly (2X), Miriam, Sandra, 
karen, Mascha, Str-dA.nie. /) rmif:>lle en nofi{ een keer van Sandra 
he.fi{ onnen we 8Fln de Za.nl(e t:or'ht tt>ntf! nRar de camping. Er reed 
nRtrmrli)k ;feen bus meer riiP luwt.. op dus dl'!t werd lopen. Ne. een 
htd f uur kwamen r.;e da.ar HfW en best een bee t . .ie moe tt i ngen we naar 
fH.•d. 

ï.OO uur 's morsrens:De br>stuur<iers \'an een hete luchtballon 
hp.c;Juiten riAt. h(>t lr>uk is om v lAk ruulst onze tenten te .landen (of 
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op te st .i,jgen, dat was niet he}eman .l dzlidelijk). 
Om n e6en uur opnieu w wakker .r{eworden en toenwas het tijd om op te 
st.cLé.'l.n , want l1Rrti,jn en René moesten straks kogelslingeren. 
HartiJn begon e rg f{oed met een ongeldige rvorp. Bij René ging het 
ffeluk.kif;f beter; hij goo.ide hij zi.in eerste worp 24.40 m. Bij zi.jn 
t;we<:>de worp had hij een PR met 25.70 men zi.in laatste worp kwam 
23.28 m ver. llierme werd h i.ih elfde. Intussen had Msrtijn 
nn.tuurliJk ni et st .i.l .rtezet en Pn hAd slingerde met zijn tweede en 
derd~ worp resp. 28.32m en 29.88 m, g oeri voor een finale pl8e.ts. 
Net elke worp E~ooide Nnrti.in te.lkt?ns iets verder, dus er was nog 
hoop. Zijn eers t e finale worp 30.28 m was niet slecht, maar 
toch. . . . De tr.'eede worp 7. iet er r..·el ~oéd uit en HB.rti}n begint 
.ineen.<:; te spr .inf{en Pn t;e juichen fl .ls een soort Er.ik de Bruin en 
R) snel t.'ordt riu ideli .ik dat hi.i derde staat met 33.1 4 m. Niewv 
c .lubre co r d. N A ;;d, jn laatst<' r,;o.rp 32.17 m stae.t hij nog steeds 
derde en h.iJ .és de ('C'r::>te Haar}PT.l "ntleet" die het ere podium mag 
b e t. rt~den. 

l\!a ;Z· lJe lemnR} b l .i.i hE\~on hi.i een paa.r uur later aan het 
;~c-,c~· e]!;; t oten . H.ier l .i e t hiJ 12.14 m, 11.54 men 12.19 m note ren. 
1::, }a.a :.; niet vo J. doende o m mee t.e doen in d e finale. 
'f'oen rvaren Ren é en N .i els nan de beurt; met het speerwerpen. Rent§ 
~ ·ooide J7,98m , S1.~8m en tenslottel~,:f~.m. Wel goed, m.'lar niet ttoed 
d.enoe ~.--: voor de fi na. ie . Ni e .Ls ,;fooi de biJ zj jn eerste worp de speer 
r;0.88 m ver. Bj.j zijn tr .. iePd!? r-1orp krvn m h i.i 52.24 m ve.r- en de 
clerde wor p was erg ver. mAttr om een of andere >'tlgc rede n werd 
deze .qfgekeurd. Toch kon Nie.ls door naar de fin a le. Zijn eerste 
finnle worp kwam 56.86 ' ' m vpr. Dit betekende een nieuw 
clubr·ecord en een Fo o.r.l op i f:e dc>rde p) a at s voor N.i els. Z.i.in 
]Ela.tste twee ;.;orpen kwamen 5 .!. 92 Pn 5.7. 86 m , ·e r en Ni els bleef 
derde en was de tweede Ha nrlem atleel die die da g op het podium 
mocht verschijnen. Aan het einde va.n de da~ moest MartiJn n og 
disc{ls werpen, maR.r d .<J. t lukie f!ewoon niet · cn met een verste worp 
F~W 28 . .90 m ,;fin~ hi.i mMl r snel mwr hui .~. Ook wi.f besloten dat 
het: mooi was ~er"·eest en bruinverbr<1nd begonn en h'e aan de weg 
teru'f. Gif{t:wtisch s Ewi. Om een tmrt:,ie of acht was iedereen weer 
7. o'n beetje thuis. 

c o p :vri ;:rht; 1992 

Tk heb kosten noch moeite gespaard om een staf van 
~-; w~u·tkunstenaa.rs, tovenaars , s.iamanen, bezweerders en Juristen 
b i.iee n te brengen om lt'lst i ge en sluipwegen bewa.nde.lende sukke.ls 
iw i; 1 eve n zuur te maken die dit vers] a.;;[ geheel o f gedeeltelijk 
r ochten reproduceren, in welke vorm ook en ·door welke middelen 
ook, elektronisch of mechanisch. met inbPf{rip van het gebruik van 
t oestellen om informatie op · te slaan en weer te gebruiken, zonder 
t-oe stemmin.tr v.qn lfli.i (de llitE!ever). Plis op ! ! 

Ba r.r.v [), 
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Kr'~ AU 
OJ; ':;ri'!I!~f loifS[ I 

[.te ~~deu Tlll'l de 2!•11e Oly!!!pl~:.tfè h1 Bllsrcel.cl!lll crtr1~ 1! 

DE Cl.\'"MPISCHE ~PEU:N 1992 

Op zaterdag 25 juli 1992 is het ~over: dan ui het Ol ; m_oio.ch vuur opni.euw wordev o.ot&to.ken t-ij de 
opening van de Olympi!cbe &~le-a 1992. 
Die ope.oing•uretnonie ~indt plaats. vau l9.0C :ot 22.15 uur. 
De duiting \indt plaats op zondag 9 ~ugustus ·, an 21 .30 tot 23.30 uur. 

De aLlt"!i<:k:wc•l~trijden word~.a gebouden van vrijdag 31 jllii t/m z.on<Lle; 9 ~ ".!1 ·,tus met ui t.z<:.nde 
rinz vau din3d~,:; 4 ~rugustu>, dar is een ru&td~g. 
w,, geven bic1'o~d~Y ee~• cbronologiscb overzici ,! vJn alk ~t letieltood~rciel.e11; 

PROGRAMMA 

li.ilUJ 

9:3-0 1 ('() meter 
10:00 ko.gel6to1e11 
10:3-C 100 sneter 
11:30 800 meter 
13:00 ~peerwe<rc.a 

11'!-QS hoogspri••Jtll 
:18:1 5 100 meter 
J i5::.-0 mDtathoo stan 
!li:45 100 mtte-c 
.t 9:00 kogeb,o:eo 
19:15 S'Xl mtt('t 
19r.:: <J sr~c:rwerpen 
21):0() mo lllt t eJ 

20:50 m.t rathon ficish 
'H:l5 10.000 mettr 
22:00 10.000 mete r 

.LtJ.! .Q...".J~T..l,)j: 

9:30 x.ev~nkamp 
1C:OO 40Q meter 
10:30 zeveckamp 
1HJO 400 m borden 
11:30 ).:{)gel.~lingcreu 
13;00 kc.gel~lingerell 
17:30 z.eveohmp 
lfHIO 100 !!<~eter 
18:20 100 meter 
18:25 drieaprong 
18:40 800 meter 
19:10 800 meter 
19:15 20 km snelw. 
19:20 r.;;eerwerpen 
19:30 100 meter 
19:45 100 meter 
20:00 zevenkamp 
20:30 20 km suelw. 
za:s'o 10.000 meter 
21:30 10.1JOO rutter 

vrouwen serk 
man!'lea plaauing 
Inl.linnen &etie 
vrouwen serie 
vrouwen pl ~utr.ill'g 

mllll!l~n plaatsing 
\'rou~·en kwartfinale 
vrouwen 
narmen kwartfiliale 
mannen fin1.le 
D.I4Dnell ~:eric 
vrouwen plaatsing 
vrouwen· st rie 
vrouwe n 
mn.uoen serie 1 
mannen serie 2 

vrouwe u 
manoen 
vrouwen 
vrOL\Wtll 

m.au 1 
-~l4ll 2 
nouwen 
vrouwen 
mannen 
mannen 
mannen 
vrouwen 
m"nnCll 
vrouwen 
vrouwen 
mannen 
HOU We U 

ru aaneo 

100 m horden 
serie 
boog~prir•rJ e" 
serie 
plaatting 
pla.!itsing 
kogelstoten 
baive Ihsale 
hal \'e- fillaie 
plaa.tsing 
lcwnt fin31e 
halve fina k 
start 
finale 
finale 
finale 
?.OOm 
fin ish 

•·rouwen ~~:rie 1 
vrouw~n $(-r it·: 

i-_t,.llil'Li.H!.J.S 

10:1,)0 110 m horden. 
10:05 zeve,.J.:unp 
l 0:30 discus 
!1:\i\l 400 meter 
11;30 disCU1 
1 ' ::'>0 l:ogelslin..-ercu 
18;00 hoog.;pringen 
18:25 uvenhmp 
lS.JO 110 c.1 borden 
19:15 400 m~ter 
19:50 400 m horden 
:Wi!Oz.evenhrup 
20:1.0 800 meter 
20:45 aoo meter 
21:00 3000 meter 
~1:30 "evenl:amp 

J_~uLfLI.§I1!~ 

9:30 discus 
9:3-S 200 meter 

Jü:20 200 me!er 
11:0 0 discus 
11:15 1500 meter 
12:1 !' 400 m horder1 
18:00' 110 m horden 
18:20 200 meter 
18:45 200 meter 
18:50 di~cus 
19:10 400 meter 
10.:30 driesprong 
19:15 400 meter 
19:50 10 km snelw. 
2.0:05 110 m horden 
20:30 10 km snelw. 
20:45 3000 m steeple 
~ 1 :30 400 m horden 
21:45 lO.QC'l meter 

msonen 
Vt'OUr;tt t D 

I'TOD''tll 
v .. t.. uwea 
vrouwen 
JllDDll -'.: 

.Dll0!1 !""!t 

v ror,·~ven 

mGnneo 

s-erie 
verspriqe:n 
pktar~ing 1 
~erie 

rir. at:6~r. lt 2 
, . I 
.. r.tHl~~ 

finale 
Eoeerwerpen 1 
1-wartti~.s.le 

r-P!lDCtl l;wart l- -a~t 

•·, ouwe.o h ~ lve ! .... ale 
vrorn1•eo speerwerp-en 2 
maon ... n ha l",'e flatle 
vrouwen final.c 
vn'u •n n finale 
vrouweu BOOm 

ltl 'lilt:'1 y ~~i:Htir.. ;! l 
vt · .. 11 · ,._Je:: se ,·ie 
rnebu~n seûe 
manoen plar.c&it\g 2 
o..an1.en serie 
waunetl óerie 
man nen h11lve fina le 
vrouweJ! l:Wa.r!fin!l.lc 
rnan11en k wartfin~tle 
vrc ~ 11en fiuak 
wouweu kwartfinale 
rnanoen fioele 
m1:noen halve fi ::. al'~ 
vronweu srart 
mannen finalt 
vrouwen fi;, ,sb 
ma:on.t:n Si!' rie 
vrouwen ·:'iu~.:e 

r.lanntcn fi~ak 

.::..A.!..i.[&§lll~ 

''· (){) tienkamp ma11nen lOOm 
9:30 polshoog mannen pLaatsing 
::):()i) 1500 meter vrOl!WtLI serie 
~1) :05 tie ohm p mannen verspringen 

:!(':45 lUQ m borden vrouwen serie 
1! :,;5 üeni.a mp mant>eo koget,roten 
: '/:3U :.:ogelstoten vrouwe11 plaauing 

17:35 tienkamp mannen boogspriul{etl 
18:0~ ! JO m borden YTOtlWt!ll hrattftnale 
1&.35 :LOO meter vrouwen halve filla.le 
•8:35 verspringen ma~nen plaaulng 

l.tl::,n 200 roeter maxu1e.o h'lll ve fin ale 

I f;:l5 400 meter mannen halve fieu~lc 
l ~· . Jo disco& maune" fiool~ 

1 '' ·35 4')(1 roeter YTOIIWCII halve fitn,le 
19:!'f\ 3000 m ~eeple mannen halve finak 

;u:20 '•00 meter mannen fin11.le 

20:35 :<.&0 tneter vrouwen finalt 
20:50 230 meter Q:lannen finale 
? 1 :OS 800 meter mannen finale 
2'.::<0 li: nhll!p m11.nnea 400 meter 
~. 1;45 5000 !!:-eter m.mnen serie 

6 A 'J..QJ.!f:.M 

'1:00 tie nkamp matoen 110 m horden 

Y:..10 ho:>~priugcn vr<:o~Jwen plaat~iog 

: :J:OO tknlmnp munen diskus 1 

Hi.05 ·;et"pringen vro:1wen piMtl;;ng 
1 !.:30 ~ienkam p mannen di skus 2 
13:f0 tienlamp mannen pol:; hoog 
17:30 tienkamp mannen speerwerpen 1 
l :·•:(){l 100 m borden vrouwen halve finale 
. is:3D 400 meter V:t(~uwen f inalt 

~ ~ :45 tien ka.xu p m:l!tlfl ell ~pee. werpen 2 

.18:50 nrspring~u mannen fin ale 
1 ; • . ~D 400 m borden l'Xll(U :! · .1 finale 

1 ~-::0 15-00 met.er vwuweo halve tï n31-: 

J'~<) 
F]· ~h· :? ' qs;:p 

. --r: ... '1:\fl'i . .:~a-.-~ .. · 
(_) ... ~ C4.'X1'9"~. ~A.. iM 

KNAU 
OISHaKl WEST I 

t9:4S 1500 meter 
ZO:lO 100 111 horden 
20:3tl. :SOOO meter 
21:15 tiellk .amp 

maneen l!a.lve finale 
YTO\\:WCil finale 
mann -.,n hftlve fiule 
maor1el:. 1500 meter 

l.A!l.illJS'TJJ.~ 

7:30 50 l:m 6nelw. rca~nen st:,rt 

9:30 4x100 ru esta f. m:HUll!n se rit 
9:35 speerwerpea m r.rJ ·.Jtn pl~atsing 1 
10:00 4-:xlt)O m estaf. vrot\ Wen s~'rie 

1.0:30 4 x 400 m elt!f. t;><,uu:o ioCtie 
10:45 speerwe:pen mannen p!aJltsil:g 2 
11:10 .50 l:ro sne!w. manoen fi;.\ish 
17:{)0 polshoog ma"Onen fïr.ale 
18:.55 kogelstote n vrornven finale 
19:00 4 x 100 m es taf. _vrOU. ~'>t tl hH!•·e fir.alt! 
19:15 vers:>ringtn vrouwen finale 
1.9:30 4 :t 100 m et.taf. man é1er.. halve fioa ic 
7.0:00 4 x 400 m estliL nouwen serie 
20;30 4 x ~00 rn estzL m :1nu ~t\ 
21:00 3000 m steepk mll.DlTen 

21:20 10.000 rae>er ·;rc;rve.n 

î..M!.m,I .. H.!.L~ 

18:30 booespring~n 1/TOliWCD 

18:55 speerwerpen mannen 
19:00 4 x lû(l m es:af. vrou"<eu 
19:20 4 x 100 rn e~taf. man oe n 
19:50 1500 meter -1 rou· .... fen 
20:15 J 500 meter mannen 
2(1:40 5000 meter mMO~ .:I 

21:15 4 x 400 rn ~~taf. vrou weD 
21 :4û 4 ~ 400 m ~~~ ~f. n•ar-. uer. 

9 AUG\h'U:l!~ 

!.8 .. 10 marathon 
20 .'l.O marath on 

<~oB~ 

maauen 
mr.nnen 

halve fi ::.sle 
finale 
fi~alc 

f Ht!" 
i Ja1e 
f •ale 
r lf,le 
! 1-Z.le 
l .ale 
f 1ale 
i 1ale 
1 .1 atc 

Stll l l 

finish 

cv 
(\J 



VRIJ"WILL . .IGERS m/"V'-

Doo:;:- J'aap, Ger, Peter en Willem ( Koos-puppies) wordt "DE 
EE ;s:'E HAAilliEMSE SCHOLTERENVELDL.(J()P" voor leerlingen van groep 
S t/m 8 v /h basis- en klas 1 en 2 v/h voortgezet onderwijs 
vo .Jr Haarlem e.o. georganiseerd. Deze scholierenveldloop zal 
warden gehouden op woensdagmiddag 14 oktober a.s. op het Pim 
!iulie r sportcomplex. 

:Ju ~ ij ' l tdj met onze werkzaamheden een heel eind gevorderd, 
maar ov die e ne woen..;dagmiddag ztjn het organiserend corruniss.ie 
~n ee ncholieren nergens zonder vrijwilligers. 

J0or ons is het een hele uitdagir..g om "DE EERSTE HA1\RLEMSE 
SCHO;.-... lSP.Eä-!\"ELDLOOPr' te organiseren en om hiervan iets gran
dioos van te rnaken wat jaarlijks zal moeten terugkeren. 
Dit is or-."nogeLijk zonder medewerking van vrijwilligers die de 
bewuste woensdagnlidJag een handje (twee handjes) mee willen 
~1e] per1. 

De di.ensü.: ll die vervnld r::oeten w:::>rden Zl.Jn o.a.; medevierkers 
·,.,edstl·ijdsecretari.:>at, omroc;:er, starter, I:HBO, opvangen van 
~choliP~en aan Ge finish, hazen etc. etc. etc. 
1\,llem:::.al stuk voor stuk noodzaJ<:eli.jke taken voor het slagen 
7an " DE EERS'i'E 1-! fl.Ar.V::.MSE SCHO:i..J.EHEr~VELDLOOP". 

Schroom niet om onderstaand formulier ingevuld bij Willem 
( zie onderstaand adr es) in te leveren o f telefoneer even. 

Ma&k evt. kenbaar met welke taken je ervaring hebt en/of welke 
~aken je het lieist wilt vervullen. 

, :~t b·~looft een oergezellig en onvergetelijke middag te wor
è2n, dus: GEWOON MSEDJEN !! 

~li ll em Gcbe 
Lo~cntzstr3at 127 
l04l RC Zaadvoort 
~ 02507 - 30232 

Stomme vraas! Nat.uu.r.lij .k ben ik bereid om woensdagmiddag 14 
~ktober &.s. twee handjes mee te helpen. 

naam 

p ostC"ode 

plaats 

telefoon . . . . . .. .. ... .. .. . . . . .. .. - ..................... .. 

Ik heb ervar i.ng me'L: .... . .... . ...... . ....... · ................ . 

Hei.. lie f ~t . ..-:oL~ i k wi l l en C:oen: .......................•...• ... • 

··· · ·····~·-···· ··· ·· .. -· ......................... 41 .................. . 
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WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN ZQMER 1992 

datum 
---·~ 

z o 16 aug 
aanv 11. 00 

za 29 aug 
zo 6 sep 
aanv 11.00 

org. verenig. 3 kamp 

~EZ.HAARL.VE~ !~M/A 60 ver kngel 

HAARLEM 
CASTRICTJM 

J+~!B 40 hoo g kegel 
J+M/C 40 ve r bal 
KOF?i:LHEDSTRIJD 
J+M/A 60 hoog ko zel 
J+M/B 40 ver bal 
J+M/C 40 ver bal 

ko sten 
!4,00 

!3,50 

J+M/A 60 ver k~gcl f2,SO 

laats t 
) OOOm ! t:.:>~h_r 
nee ,:3 aug 
nee ... 

-~-

nee .;..:.,;. 

20 aug 
f 1, 50 24 aug 
ja 
ja 
est 20 aug za 19 sep SUOMI/ 

aanv 12.00 SANTPOORT J+M/B 40 lloo& bal 1est: est 
J +M/C 40 ver b~l fl , SO est 

finale i.JUpi ' len competl ti t.~ . . . ~\\\\.lf'j/l/. 
all een op uitnodiging _ .. ~'\ /~/ 
onderlinge wedstrijden l 1nformaL1e --.....::.~~ 
t.z .t. in clnbblad · ___::::(G ;4l'fl'~.,.~ ; -

' -- ~~-
.//,, ~ 

/! 11\\'~ 

za 26 sep HOOR!'! 

za 0) okt HAARLEM 

\.JAAR 7 ij ~j DE' 

YvB~STRIJDOVERZICHT JUN:!:J~EN C':.LL.20r,H:R I t9~ kosten l aa !:s : 

_da tUffi Of'!Z. V~r. 

40 16 aug HAARLEM 
aanv __ il .00 . 3 .. kamp 

0nàerde l ~l} 

.TIC 100 hoog ::; p t-!cr 
~IC 80 noes s peer 
JID ao ver kogel 
M/D 60 ver kogel 

per nr. insch:-

3 kamp- 3 aug 
f4,00 

f3,75 30 jul ~aLzg 
22/2 3 aug 
aanv 11.00 

=A=M=S ..... I=ER=D.:.o:A...,id_....,A~Ii;:<.C J IC za : 1 00 hrd 15 00 s r>e er hoog 
nationale M/C za:8 0 300 hrd 1000 4r.80 kog 
jun-Cspelen J/C zo:lOO 300hrd 800 4x1GO kog 
(met s elekt) M/C zo:eOhrd 600 spe3r hoog 

disc ver 
ver dis pols kog.sl. 

za 29 aug 
lliJJl 
2900 aug 
_za 5 sept 
a a.nv 11.00 

HAARLtM J +MlD KOPPELWEDST.ëU JD 24 aug 
uitn . / aanv 11.00 SANTPOORT distrikts kamp . meerkamp C/D op 

HEERHUGOWAARJ2 J /C 100 l'OOhrd hoog kog \rer disc 800 
M/C 30 80hrd hoog kog ver speer 600 
JID ao BO hrd ho ae ko~ ver di sc 1000 

12,00 20 aug 

-~ a 12 -: e_tl KRONMENll 
aanv 12 .00 2 en 3 

kampen 

za 19 ~eQ HOORf'l 
aanv 11 .00 "illinibokaalp 
max 1 lang loopnr 
max 3 nrs totaal 
b~ste pres opg. 

ZO 20 ~Pt 
aanv 11.00 

-~ 
~4 okt 

6MSTE!\DA~1 
landelijke 
D-spelen 
HAARLEM 

M/D 60 6Chrd hoos kog ver speer 600 
J/C iCO~v~r~hao; of tog7di SCTSP /3CC 
M/C 80+ver+hoog of kog+disc+sp 1600 
J/D BO+ver~k og of kog+disc /1000 
MlD 60+ver+kog of ko g+di sc 1600 
JIC 100 800 l5G1 100hrd 300hrd ver 

hoog ko~el di~c pols 
M/C 80 600 1n:o 80hrd 300hrd ver hoog 

kog el speer 

7v ,. . c:n 
...Jt:L ..,. , ....r v 

2k 3,50 
loopn;rs 

J/~ SO IGJO 80hr~ ver hoog kogel s peer 
~/D 60 ~ 00 !0~0 60~rd v e r hoog koge l a isc 

27 aug 

? -.. ' 

J/D 80 80hrd ! OOG hg ver k0g disc sp 13,00 27 aug 
!,VD 60 60hrd 1000 tg ve:r :~og disc sp 
(met li~:~iete"!) 
ONDERLINGE W~DSTRIJDEN 
C/D meerk:::rop 

24 sep 
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UITSLAGEN INSTUIF WEDSTRIJD 9 MEI AMSTERDAM-OOKMEBR . 
Door het vreselijke weer waren de jury-lijsten doorweekt van de regen 
~ n is het misschien mogelijk dat niet iedereen die heeft deelgenomen, 
in deze uitslagen voorkomt. De lijsten waren namelijk bijna niet meer 
te }~z e n . 

·) ·1 ~ ~ ns -C 
~teven v Waarde 
~a Jtiaan Schippers 
--; '1ul F i. imer 

Jo ng e ns -D 
Ingo Ruijterm.;m 
~~ ~he rt Schippers 
;.:ar t ij n De 1 emarre 

. . r · mel. SJ e s-'"' 
Laura Donkerkaat 
Wendy Twisk 
Nanda Meijer 
Jessica Ramakers 
Estafette 

meisjes -D 
M~niek e Jonk e r 
Joar.na Andrews 
Me ike B(\x 

lOOm 
13.4 

13.0 
13.0 

80m 

1 3 • 2 

80m 
11.8 
12.2 

46.3 

60m 

9. 1 
9.7 

hoog lSOOm 
1 '-65 ( t e) 

4.59,9 (2e) 
serie - 5.03,9 (4e) 
Fin.6e 

kogel 
8,37 (Se) 
7,45 
5,72 

600m hoog 
I.S9,5(9e) 
2.0t,1(10e)-

1,45(3e) 
1, 30 

ver 
4, 03 
4.35(3e) 

kogel 
8,94(4e) 
8,50 
6,82 

speer 

14,30 

:rn:SLAGEN DISTRIKIS-KAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN-e 23+24 MEI 
Jongens -e lOOh 
? ?.. ' : 1 Filmer 
B!': ~~ ti aan Schippers 
Steven V Wa?.rde 16.4 

vervolg ver 
~t-·>.even V Wa a rde 4. 8 t 
Oliv:ie ;: Barreveld 

ME1 :dE.S-C 80m 
L;:}ura Dcnkerkaat 1 1 . 5 
Jessic:a Ramakers 1 1 • 6 
Wend:v Twisk 12.0 
Ingeborg Zandbergen 
Nanda Meijer 
Estafette 45.7 

verv0lg hoo g 
Nan~a Mei j e r 1,40 
JeS$~C~ Ramakers 1,40 

300h 
45.7 

kogel 

1 i . 2 8 

80h 
14.2 

ver 
3,61 

BOOm 
2.23,7 

speer 

32 , 48 

300h 
52.3 
58 . 3 

62.3 
58.3 

kogel 
8,86 

1500m 

4.58,0 

600m 
1. 52.4 

1. 54 ' 3 

discus 

. : rl <>, (·borg Zandbergen 18,30 
~. 3 . Een geslaagde dag met mooi weeren prima prestaties. 

hAARLEM. 
hoog 

1 '65 

lOOOm 

3 . 33,4 

speer 

23.40 

-~rs!~ r. ot «» f~ ~~"'~ ~ 
Ui~SLAGEN DISTRIKTS-KAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN-D 28 MEI KROMMENIE 
Aan da ze wedstrijd namen van onze vereniging slechts 3 meisjes 
deel. Het was mooi en heel warm weer, maar voor he1 verspringen 
was er een beetje te veel rugwind. 

6~m 600m ver kogel hoog 
Marjanne v Sambeek 7.9 serie 4,88-2e 

8.1 Fin.2e 
Meike Bax 9.6 2.04,8-8e 7,55 

60hrd 
Joanna Andrews 9.9 serie 1.49,5-le 1.45-3e 

10.0 fin.2e 
Tijdens deze wedstrijd werden 3 cluhrecords gebroken nl: op de sprint 
en op ver door Marjanne ~n op horden door Joanna. Gefeliciteerd dames. 

- ,t$"-



VERSLAG PUPILLEN-WEDSTRIJD SANTPOORT 3 JUNI door Linda Rooseh: Woensdag 3 juni was er een wedstrijd bij Suomi in Santpoort. 
Om 14.45 begonnen we met de 60 meter, dat ging bij mij niet zo goed. Na drie kwartier wachten (15.15 uur) gingen we verspringen; dat ging 
wel beter. 
Om 16.15 uur gingen we kogelen en dat ging ook wel goed. 
Om 16.30 deden we de 1000 meter, dat liep een beetje uit omdat er zo veel aan meededen. Sanna werd 2e. 
Om 6 uur was de prijsuitreiking en daarna gingen we naar huis. Het was een gezellige middag. 

UITSLAGEN WOENSDAG 3 JUNI - SUOMI SANTPOORT. 
Jongens pup-B 40m ver bal JOOOm 
1e Ni co las v Hilten 6.7 3,35 20,86 3.49,S(le) 
tOe Alain Bindels 7.6 2,82 8,64 4.11,2(4e) 

Jongens pup-A2 60m ver kogel 1000m 
lOe Ralf Teunisse 9.5 3,84 7,29 
16e Vincent V/d Lans 9.5 3,69 S.Sl 3.31,1(8e totaal) 

Meisjes pup-Al 60m ver kogel lOOOm 
7e Ruby Bogaart 10.0 3.36 4. 21 4.0S,6(3e) 

~ -~ 
~ 
~ 
"'0 r 

Meisjes pup-A2 60m ver kogel lOOOm _t 4e Sanna Piscaer 9.3 3,91 6,48 3.38,S(2e) 
6e Marieke v Essen 9.5 3,74 6,45 3.54,4(Se) tl 12e Linda Roosen 10.5 2' 91 6,45 4.10,4(8e) 

Dat zijn weer prima prestaties van onze pupillen. 

VERSLAG VAN DE 2e KOMPETITIE-WEDSTRIJD door Paul Filmer. 
Op 13 juni was het weer zover, allemaal zenuwachtig van de veel te scherpe prognose van Eric, gingen we om 10.40 op weg naar Ookmeer. 
We stonden in totaal 3e dus met een dit keer complete ploeg moest het best wel lukken. Zelfs Paul Rijs, die jarig is op 13 juni, was aanwezig. Ik was niet overal aanwezig en weet ook niet veel uitslagen, maar ik denk dat we de 3e plaats wel kunnen behouden, dus Eric kan best wel tevreden zijn, hoewel hij altijd wat aan te merken heeft. 
Verder was het voor mij althans. een gezellige wedstrijd, met, zoals altijd, een tekort aan juryleden, wat gelukkig dit keer geen problemen opleverde. 

UITSLAGEN 2e KOMPETITIE-WEDSTRIJD C+D 
JONGENS-C 
Paul Filmer 
Paul Filmer 
Bastiaan Schippers 
Steven v Waarde 
Steven v Waarde 
Paul Rijs 
Olivier Barreveld 
Polle Oudshoorn 
Olivier Barreveld 

',Arjen de Bruijn 
· ·Ar j en de B r u i j n 

onderd. prestatie 
lOOm 13.0 
800m 2.22.8 

1500m 4.52,9 
lOOhrd 16.1 
hoog 1,6Sm 
ver 4,95m 
kogel 10,69m 
kogel 8,2Sm 
discus 2S,88m 
discus 24,14m 
speer 34,68m 
estafette 50.9 

totaal le met 6767 punten, weliswaar 
nose maar toch meer punten dan rl~ Ie 

JUNIOREN 
plaats 

2e 
2e 

13 juni AMSTERDAM-OOKMEER. 
punten 

634 
632 

2e 664 
le 606 
le(ged) 741 
3e 611 
le 555 
7e 
3e 410 
Se 
3e 565 
2e 1349 punten 

niet zoveel als Eric's 
k~~petitie-wedstrijd. 
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MEISJES-C 
L<1ura Donkerkaat 
Lineke Kroon 
Wên dy Twisk 
Laura Donkerkaat 
Nanda Meijer 

BOm 
BOm 

1000m 
80hrd 

. Jessica Ramakers 
Nanda Meijer 
Ingeborg Zandbergen 

- I ngeborg Zandbergen 

hoog 
ver 
kogel 
discus 
speer 
estafette 

11.5 
11.8 
3. 32, I 
14.4 
1, 40m 
4,39m 
9, 16m 
20,32m 
26, 14m 
44.6 

3e(ged) 
7e 

504 

le 467 nieuw clubrecord! 
Se 431 
2e(ged) 541 
le 496 
2e 481 
2e 313 
2e 433 even. clubrecord 
2e(ged) 1113 nieuw clubrecord! 

t ot aal 
f(eer. 

Ie met 4779 punten dat is wel even 251 punten meer dan de vorige 

MEISJES-D 
Marjanne V Sambeek 60m 8. 1 le 6804 
Marthe Serne 60m 10.3 9e 
Meike Ba x lOOOm 3.34,9 3e 450 
Joanna Andrews 60hrd 9.9 1 e 589 even. clubrecord. 
Joanna Andrews hoog l, SOm 1 e 623 nieuw clubrecord! 
Marjanne V Sambeek ver S. 12m!! le 644 nieuw clubr~cord! 
Mart he Serne ver 3,29m 8e 
Marieke Jonker kogel 8,S6m 2e 451 
Marieke Jonker speer l6,22m 4e 248 
dt>ze keer ging de estafette uitstekend: 

estafette 33.9 . le 120,S 
t otaal 1 e met 4898 punten!!! 

Gew e ldig! Zo zie je wat inzet en enthousiasme teweeg kan bre.ngen: · 
4 nieuwe clubrecords en 2 x een evenaring van het clubrecord. 
Domper op de vreugde was het ontbreken van de jongens-D ploeg. 
Hier waren 4 zieken en geblesseerden: maar de andere jongens hadden 
andere afspraken, weliswaar sommigen met een geldig excuus. maar dat i s 
toch niet de bedoeling van een competitie-wedstrijd. 

De uitslagen van de 3e kompetitie-wedstrijd (op 20 juni bij Blauw-Wit in 
Amsterdam) voor de C-D's zijn nog niet binnen; wel binnen is de uitnodiging 
voor 3 ploegen cm mee te doen aan de distrikts-finale op 4 july bij Dem in 
Beverwijk. Hardstikke goed het js jaren geleden dat we met zoveel 
plo egen aan de finale konden deelnemen. 
Hope lijk is Laura dan zover hersteld dat zij kan komen kijke~. Deze 
onge lukk i ge dame viel tijdens deze wedstrijd over een horde en moest met 
ge zwinde spoed naar het ziekenhuis: gebroken pols!!! De D-jongens zat het 
ook deze wedstrijd niet mee; nog steeds 3 geblesseerden en tijdens deze 
wedstr ijd een verstuikte pols en voet. Jongens sterkte en volgend jaar 
b ~ t e r . 

·ne jongens-PUPILLEN ging het deze zelfde dag ,ZATERDAG 20 JUNI~ op onze 
eigen baan in het Pim Mulierstadion beter af; hier volgen de uitslagen: 
J ONGENS-B 40m ver bal 

· 2e Nicelas van Hilten 6.6 3,48 25,92 
lle Alain Bindels 7.2 3,20 16,26(vergelijk dit eens met 

JONGENS-Al 
4e Matthijs Teengs 

!Oe Jaap Deromendaal 

60m 
9.3 

1 0. 1 

ver 
3.77 
3 ' 4 1 

kogel 
6,.23 
5.89 

MEISJES-Al 60m hoog kogel 
9e Ruby Bogaart 9.8 0,90 4,49 · 

·de uitslagen bij Suomi 
op 3 jun i) 

Omdat Ezra nog steeds zere benen heeft en voorlopig de atletiek vaarwel 
moet zeggen, is Ruby in haar leeftijdsgroep nog steeds het enige meisje 
dat kan meedoen, wat ze nog altijd met veel enthousiasme en inzet doet. 
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JONGENS-A2 60m 
12e Ralf Teunisse 9.4 
12e Dirk Gotink 9.7 
16e Angelo Flu 9.0 
18e Vincent vld Lans 9.4 
20e Olivier Sluitman 9.3 
esta fette 36.5 (4e) 

ver 
4.08 
3,86 
3,31 
3,78 
3.56 

kogel 
7,47 
8,24 
6,61 
5,91 
6' i 2 

Deze jongens haalden totaal 4708 punten en werden 
pr ima resultaat is omdat hier heel sterke ploegen 
(bijv. 8.6 op àe 60m I 4,86 ver I 9.53 kogel) 

MEISJES-A2 60m 
le Sanna Piscaer 9.1 
2e Marieke van Essen 9.2 
Se Linda Roesen 10.3 

l2e Jennifer Bas 10.1 
iSe Christa Verton 10.8 
estafette 37.9 (2e) 

hoog 
1 • 2 0 
1 • l s 
I , 1 S 
I, 00 
0.95 

kogel 
6,56 
6,72 
5.84 
5' 19 
4,97 

lOOOm 

3.28,4 (6e) 

4e in hun poule, wat een 
aan het werk waren. 

lOOOm 
3.45,4 (2e) 
3.43,7 (le) 
3.56,6 (4e) 

4.03,6 (6e) 

De meisjes behaalden met deze resultaten totaal 4155 punten en werden voor 
de 3e keer le in hun competitie-poule. 

Omdat de kompetitieleidster voor de pupillen enige tij d afwezig is weten 
wi j nog steeds geen totaalstand in de pupillenkompetftie. We zijn wel 
nieuwsgierig. 

STAND C+D JUNIOREN-KOMPETITIE 

JONGENS-C 
MEISJES-C 

le wdstr 
6449 pnt 
4533 

NA 3. WEDSTRIJDEN; 
2e wedstr 3e wedstr 
6767 pnt 6787 pnt 
4779 4596 

totaal 
4e-13SS4 pnt 
6e- 9375 pnt 

nr . ?· . in deze 
JONGENS -D 
MEISJES -D 

poule was AKU met maar punt minder: 9374. 
3987 
4593 4898 

UITSLAGEN WERP 2 KAMP EN SPRINT 3 
JONGENS-C kogel 
Oliv ie r Barreveld 11 , 0 Sm 
/u· j en de Bruijn 8,67m 
JONGENS-D 
Remco Verton 7,46m 
Rem co van Belle 7.28 
MEISJES-C 80 hrd 
Ingeborg Zandbergen 1 s. 3 
Nanda Meijer 1 7. l 
-------------

3665 
4779 

KAMP SANTPOORT 27 
speer 
28,66m 
31,33m 

2 7' 10 
2S,86 

ver 80m 
4.04m 12.2 
4,24m 1 2 . 3 

14e- 7652 .pnt 
1e- 9677 pnt 

JUNI. 
totaal 
le-1046 pnt 
4e- 980 pnt 

se- 841 pnt 
7e- 810 pnt 
totaal 
lle-1180 pnt 
12e-11 01 pnt 

Voor de grote vakantie hebben de pupillen geen wedstrijden meer, de 
juninren nog wel o.a de meerkamp in Huizen en de distrikts-finale van 
de kompet itie. Maar daarna is het ook voor hen voorlopig ook gebeurt. 
Voo r iedere~n een prettige vakantie en rust maar lekker uit. 
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