
De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden-
lange afstand K; re-; Oflook: ê ~• ~ 
en werpschoenen. 

Wij geven een 

sportieve korting. 

PUm-'1< ADIDAS Saucony~ .KARHU 

RUUD WIElART SPORTS, 
DA'S EEN ZAAl< VAN VERTROUWEN! 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPL/ES 

e oRGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverparkweg 11 
2023 CA Haarlem 
Tel: 023 - 252847 
Fax: 023 - 255685 

Ostadestraat 7 
2023 XA Haarlem 
Tel: 023- 271424 
Fax: 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 

li('(_l') 
1 14.:\ ..... -

e • 
IS Se 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



M9,ÓIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

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 

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 <~t) 
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", 
Schoterweg 50 zw - Tabak/PTT J. Meester, Santpoorterstraat 62 - Sigarenmagazijn Molenkamp, Vergierdeweg 
257 - 1 t Rokershuis Oud Schoten, Schoterweg 43 - Sigarenmagazijn "Rotonde", Rijksstraatweg 590 - Hob
byscoop, Plataanstraat 31 - Sigarenmagazijn de ~aard, 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. ~empe, 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 f()f in 
de puntjes verz()rgr/ ••• ..•. . . ' .. . . •••••••• 
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: ·fQtozeHerij/drukkerij 
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Waarderweg 56 

2031 BP Haarlem 
m 023-343434 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 

(/ ~ 
t U I 
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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 b1j aankopen a contant tn de w1nk.el 



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

Jaargang 47 "verschijnt 9 maal per jaar" 

redactieadres : 
josé capellen 

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

NUJD.IIler 6 

augustus 1992 
rijksstraa.tweg 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 : 

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

wedstrijdsecretaris: 
(A I B jun. + senioren) 

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

wedstrijdsecretaris 
lange afstand · 

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

wugdcomm1ssie l 
wedstrijdsecretaris · 
(C ID jun. +pupillen) 

joke verton 
ommerbos 125 
2134 kc hoofddorp 
tel. 02503-39865 
giro : 1554804 

arts: 

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

VAK DE REDAC'fiE 

Tjeee, wat een prestatie, wat een klasse. Natuurlijk heb ik bet over de •qouden 
race• van Kllet~ van Lanqen. Helaas zag ik de race niet rechtstreeks op te TV 113ar 
ik heb gelukkig toch nog kunnen genieten van de. herhalingen. _Velen hoopten het, en 
Ellen deed het. Haar koat OlYJpiscb GOud en Eeuwi~. Roe. toe. Wij feliciteren baar 
natuurlijk van harte! 

l~t vreugde en verdriet dicht bijelkaar liggen weet iedereen. Het ene lotent juigt 
de Atletiek, het volgende 101ent zijn de tranen nabij. Great Britain is daar een 
duidelijk voorbeeld van. Eerst Jason Livingston, toen Linford Christie. Haar ook 
Nederland weet hierover mee te spreken. Eerst Ellen van Langen, toen Nellie 
Cootan . De laatste is alweer in Nederland set een spierscheuring. Hopelijk laat de 
Nederlandse dames estafetteploeg zich niet kennen. Als jullie dit lezen is hun 
resultaat al bekend, zijn ze succesvol geweest? 

Het leek zo 1n 1ooi chrvnoloq.isch overzicht van de Olyçische Atletiekdagen, het 
scheaa dat vorige keer in de Wissel stond. Helaas bleek bet aiet teer heletaal up 
to date te zijn. onze excuses hiervoor. 

Ik zou nog veel meer over de OlYJpische Spelen kunnen schrijven, aaar laat ik aaar 
~eer eens overgaan te de orde van de dag ...•. deze Wissel dus. Zoals jullie kunnen 
constateren niet zo heel erg dik. Zitten de atleten soas alleen aaar voor de TV? 
Nee hoor, toch nog 3 bladzijden 1et uitslagen van. HER EN DER. Alleen geen versla
gen erbij. Dat scheelt . toch weer een aantal bladzijde. We bopen de volgende keer 
weer wat meer van dat werk af te drukken. 

De LA cotaissie is een reisburo begonnen, en niet alleen voor de LA'ers, taar ook 
voor alle andere nafkortingen". Vergeet het dus niet te lezen en ga alvast je 
fiets maar oppoetsen. (Ik zie nou al op tegen de zadelpijn die dat weekend gaat 
opleveren!) 

Ik geloof dat ik er Jaar eens Jee ga stoppen en ae op andere zaken qa richten. Een 
rugzak inpakken bijvoorbeeld. Ja, goed begrepen, ik ga er een paar weken tussen
uit. Maar als ik terug kom ligt er vast alweer een bele kopijstapel op Je te 
wachten dat aoet dus zijn op .\ IJ 

JWJIDAG 31 AUGUSTUS 19S2 

Iyi tatiller, en kisa zaaanda görüsmek üzere! 

g1rorekening 643883, bankrekening 56 80. 10.477, t n. v penningmeester a.v. '"haarlem .. te haartem 



officieel nieuws 

~1}: 
H. (Huub) de Vries 

;rntfl.Ql@LÇ: 
D.N. (Darcy) de Windt 

SEIUORRN.. L.A._: 
R.J.A. (Rob) Hieu~land 
w.s. (Willel) Faber 
D.L.C. (Christiaan) ?frommer 

Ten Katestraat 9 

Gortestraat 16 

Saenreda»straat 45 rd 
Engelenburg 375 
Sandenburg 137 

2032 ZM H.illLEM 

2011 EH HAARLEM 

2021 ZN HMRLEM 
2036 KL HAARLEM 
2036 PC HAART..EM 

8ELAlfGRIJn WJIDSTI!IJDj}J Z<»>RRSEIZOEN 1992: s.v.p. noteren in de agenda! 

septeaber 
zo 06 
zo 13 

?? finale/degradatie coapetitie senioren landelijk (Eindhoven) en 2e klasse ?? finale Mars coNpetjtie A-junioren en ve~~!anen 

WRWI'RIOO ~ ATLETIEKB.WI Dl 100 PD! MULIHRSPORTPAFJ\ 'U 1JMRlJl( (Wij rekenen op een grote deelnaae van A.V. Haarlel atlete(s)n en onze juryleden!) 

MIS 
zo 
wo 

~ 
za 

16 
26 

19 

dr.ie-kamp pupillen en C/D junioren 
instuif wedstrijd senioren en A/B junioren 

finale pupillen COlpetitie 

f®EDEI,IIIG VAM BET BWDR: 
Het bestuurslid carla van der Klei heeft het bestuur vaii ·Lv. Baarlel kenbaar geaaakt dat zij wegens gezondheidsredenen Jet on1iddellijke ingang haar bestuursfiUlctie neerlegt. Wij vinden het jauer dat Carla bet bestuur verlaat .aar respecteren haar besluit. net maq een ieder duidelijk zijn dat het bestuur dus naarstig op zoek. is naar een nieuw bestuurslid. Kandidaten voor deze functie kunnen zich telden bij het secretariaat van de vereniginq (tijdens vakantie bij de overige bestuursleden). Wanneer er zich een geschikte kat~idaat of kandidate geBeld heeft zullen wij dit via het clubblad 1eedelen. 

I 
WîJID~lfillQD0r3~ Voor alle categorieên worden de onderlinge wedstrijden gehouden in bet eerste weekend van oktober 

3 g 4 OO'QBER 1992 

~pr lededelingen worden jullie in het volgende clubblad verstrekt. ~T WEBlEID GERESERVEKRP!!!! 
!tiJ RRmOOI OP EBH 1lELROOEL A'l'LrrEII (alle ca!egorieên) en JURYLEDJIJI/OODERS 

om aan te schaffen: 
a.v. "haarlem" wedstrijdshirts met klubembleem div. prijzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. pn1zen 

verkrijgbaar bij 1oop van drunen . 

speel mee in de toto/lotto 

ml1chtmgen bij mevr. hartman tel. 256036 



uitslagen van .. 
her en der 

door joop van drunen 

Heren: 

Heren: 1500 mtr 

2e Les Brown 44.68 

DfS'l'UH' LEIDEP 17 illlNI org. A.V. BOLWQ) 

Je. Jerry Suilivan 
·se Barry Berqisch 

!Oe Wim Bergisch 

3.59.5 
3.59.8 PR 
4.05.3 

IRS'I'UIF ANSTIOO>AM 26 JUJI org. MC/!DA 

Erg l'looi weer, weinig wind en een goeàe opkoBSt, ondanks de finale van het E.K. voetbal dez~ avond. 

Heren: 400 11tr 2e serie 3é Ger lilessel 50.ï PR 
finale 4e Ger Wessel 50.7 
3e s<rrie 4e WiJ.lem Gebe 52.4 PR 

800 Jtr 2e serie 8e David Blom 1.57.3 een evenaring van zijn PR 
Se serie 8e Jaap van Deursen 2.07 .3 · 

3000 ~tr 2e serie 4e C~tachew Ayele 8.41.4 PR 
3e serie 4e Conno du Fossé 9.09.3 
4e serie 8e ArnoJfolenaar 10.18.6 

discuswerpen 2e Oscar Soethóut 35.50 PR 
Jongens A: 800 11tr 4e Stefan Huis•an 2.13.6 PR 

Een uitstekende •naarlem• avond 9 deelnelers waren goed .voor sx een PR! 

BEDERLAIIDSE K.YIJ>IOEitSCIJAPPQ SDIQREII TE JIEI.Iip 3-4-5 JULI 

De in bet vorige clubblad reeds gememoreerde uitstekende prestaties van Marianne v.d. Linde 2e op de 10 
km en Rob Bat~er 2e bij het kogelstoten! 
Hier de rest van de resultaten, en wij soeten belaas konstateren heel ~agere resultaten. 

Heren: 100 1tr le serie 4e GUus Croskamp 11.11 
400 mtr le serie 6e Lex Wolff 51.19 

3e serie 3e Ban Baauw 50.16 
4 1 400 le serie Ze A.V. Haarlel 3.21.46 . ' . ·~' ' 

De 4 x 400 meter lopers warenGer Wessel, Jan de Ruiter, .Ban Baauw en Lex Wolff, De tijd was goed voor 
een finale plàats de volgende dag. Die volgende dag kwal wel, Jaar de lrJiaarle11 ploeq niet, een beel 
slechte beurt!! · 
Er zou ook een ploeg deelnemen aan de 4 x 100 aeter. Ook bier gi119 bet goed 1is. 'l'on van 'l'ol kwal niet 
opdagen. Al aet al goed waardeloos. Het •naarlet• bestuur heeft dan ook besloten 01 zeer selektiet 01 te 
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gaan Jet inschrijvingen voor estafette ploegen op een HK. 

Jongens B: kogelslingeren 

IISTUIF AMSTBRDAM <XQEER 4 JULI org. UC 

2e Martijn Spruit 32.64 

IJS'l'UIP LEIDFJI 14 JULI org. A.V. LEIJ>IJI 
lS graden, geen wind 

Keren: 1500 1tr 3e serie 11e Jerry Sullivan 4.05.2 

AJIST!JU)All mEElt 17 J01J org. AACIADA 
regenachtig weer 

Dates: 5000 1tr Marianne vd Linde 16.27.8 PR 
Beren: 800 Jtr Se serie 8e Willet Gebe 2.01.6 

6e serie 3e Jan de Ruiter 1.56.1 

DfS\'Ull HMJU1J1 24 JULI org. A.y. 'BMRU'JI'/I.A.y. WJW 

" \ 
' \ 
\ 

\ 

' \ 
' .. 

24 Graden. Begin van de wedstrijd enige Jeewind op de 100 Jtr. later op de avond windstil. Electroniscbe 
ti jdwaarnetin<J. · 

Dates: 100/200 2-kaç 

3000 Jtr 
verspringen 

Je Brenda stoete 13.19 - 27.33 
5e Ellen de Weyer 15.08 - 32.35 

!{arianne vd Linde 9.22.86 PR 
1e Brenda Stoete 5.17 

1302 pnt. 
700 pnt. 

Marianne baar beste tijd tot nu toe was 9.25.3 <Jelopen op 31 augustus 1990. Iu dus een 
uitstekende PRl 

he4~'-~ 100/200 2-katp 6e Ban Baauw ll . ~Q o~ - ;~.o6 PR 1440 pnt. 
8e Ton van m. ,_ 11. ~6 - 23.88 1348 
1~~ :~·~ld Schut 17..76 - 25.46 PR 953 

Oscar ~ooth~',;.~ - 22.42 PR -
400 atr le serie lt ~~ .. '·'·· · ::l 

l~t willea Ger.e 
4e Lex Vetbeek 
5e Jobn Me:ure 

800 1tr 21 aeeJ..~""'-" - ~: ~a. op tijd 
totaal klasserinq le Jan de Ruiter 

2e Wit Berqisch 
7e Barry Bergisch 

19e Jaap van Deursen 
3000 1tr le serie 6e Wiebe Davinga 

9e Arno Molenaar 
15e Dik Kloosterboer 
l&e Pieter Terol 

2e serie le Willea Faber 
2e Conno ~u Fossé 
4e Wil Westerholt 

3e serie 7e Jeffrey Suilivan 
Se .Getacbew Ayele 

50.61 PR 
52.41 PR 
53.29 
55.49 

1.53.56 beste -naarlea" seizoen prestatie 
1.53. 70 PR 
1.58.85 
2.05.39 PR 
9.49.37 
10.13.99 PR 
10.44.03 
14.00.86 
9.04.90 Willel werd de avolid er voor lid van 

· 9.06.42 -aaarlet' 
9.08.87 
8.33.73 PR 
8.42.92 
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De verbeterinq van bet pers(X)nlijk record van Jeffrey was een heel goede verbeterinq. Op 17 juli 1991 
liep bij 8.43.7 nu dus 8.33.73. Uitstekend gedaan!! 

kogel/discus 2-kamp 3e Oscar Soetbout 13.02 - 35.12 1263 pnt 
hoogspringen le Misja Steen 2.00 

. 2e Erik Rollenberg 1.95 
Jongens A: 100/200 2~kamp 7e Bastiaan Spruit 12.81 PR • 26.22 884 pnt 

Dat de HaarleiSe baan een behoorlijk goede baan is bleek deze avond wel, aaar liefst 12 aaal sneuvelde 
een persoonlijk record bij de "Haarlemw deelnemersjsters. 
Ook van de deelne1ers;sters van de overige verenigingen hoorden wij dezelfde geluiden. 

KRO$EJH& 26 JULI org. A.V. "LYCQRGUS11 

Temperatuur ± 20 graden, bewolkt, droog 

Beren: spr.inhiriekaap 38 deelne-mers 
17e Ger Wessel . 

lQQ.Jl 
11.81 PR 
11.76x 
12.42 PR 
13.25x 

200. 
23.25x 
23.84x 
23.34x 
26.78x 

.400...1 
50.97 
~ 
2089 
1980 
1849 
1222 

2le Willem Gebe 
25e Jan de Ruiter 
37e Stefan Buisman (JA) 

52.72 
51.28 
59.21 

x= meer dan 2 1eter rugwind, enkele PR's zullen derhalve niet gelden!!! 

Soethout snelt 
naarrecord 

ATLETIEK 

AMSTERDAM 

Op een door het Amsterdamse 
MC georganiseerde instuifwed- . 
strijd hebben enkele KAV Haar
lem-atleten zich flink doen gel
den. Oscar Soethout·vcrbeterde 
zijn persoonlijk record op de 
100 meter met 0.3 seconde en 
sprintte in 10.6 seconde naar de 
streep. Door op de 200 meter 
een tijd van 21.9 te laten note
ren, schreef hij de sprinttwee
kamp op zijn naam. Wim Ber
gisch legde de 800 meter af in 
1.54.9. Clubgenoot Jan de Ruiter 
deed het in de daaropvolgende 
serie nog eens dunnetjes over · 
met een tijd van 1.55.6. Op de 
3000 meter ten slotte snelde Jt~f
frey O'Suilivan met 8.36.0' win~ 
ncnd over· het hpofdstedelijke . 
ovaal 

IliSTUIF AHSTERDAM 31 JUU org. AAC 

Een zeer opvallende prestatie leverde oscar deze avond. Met groot 
machtsvertoon schreef hij de !Oû- en de 200 -.eter op zijn naa.. De 
100 1 raasde hij af in 10.6 sec. Voor de 200 • had bij 21.9 sec. 
nodig. Hij kreeg weliswaar enige hulp van de wind, lélal' de Janier 
waarop hij zijn tegenstanders· terugwees was voortrèffelijk. 

(de overige uitslagen van dere avondwedstrijd worden verteld in ons 
volgende clubblad. 
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De vorige verzaakt, dat is niet netjes, maar geen 
tijd. Trouwens veel te melden is er ook niet Een 
aant-il t:omendè wedstrijciei1 en niet zoveel 
uitslagen. Geven jullie de uitslagen van wedstrij
den aub zoveel mogelijk aan mij of Amo door. 
Alken op deze manier komen z.e snel in clubblad. 
Uitslagenlijsten komen vaak veellater en door 
LA' ers geprefereerde obscure loopjes publiceren 
meestal alleen een l;Jitslagenlijst een (of meer) uren 
na de finish. Voorts heoben wij een nieuw soort 
atleet: de buroaUeet. Evert is zo geblesseerd en 
gedemotiveerd dat hij tegenwoordig schema's in 
het kantoor verzint. Wij lopen ons vervolgens te 
pletter. Stuurt u zo veel mogelijk kaarten naar het 
Kuinderbos in Hoofddorp. De nieuwe leden 
blijven maar stromen. We kunnen ze nu a~n, het is 
een kwestie van goed pere ijsjes leren eten na de 
training op donderdag. V oor de .rest : vakantie, 
weg, terug, weer weg, dan dus uitgewoond. Kor-
tom hardlopen op een afstand. · 

*/oort·hollende Kalender 

lEeronder een lijstje met baanwedsttijden voor 
LA'ers gedurende de zomer: 

Vflj 14 ang . Ookmeer 20.45 1.5 km 
vrij 21 aug Beverwijk 20.30 10km 
woe 26 aug Haarlem 20.30 5km 
do 27 aug Ookmeer . 21.15 5km 
Yflj 11 sep Zaandam 20.15 3km 
vrij 11 sep Heiloo 20.30 5km 
vrij 18 sep Ookmeer 21.00 5km 
VllJ ~5 sep Santpoort 20.40 IOktn 

A1lc wedstrijden zijn van het z.g. instuiftype dus 
vooin~hrijving niet nodig. Prijzen varieëren van . 
f3 .50 to t f5,~ · 

' 
}UJJgllli shns · 

18de Overlevingsloop Afstand: 7 km. ~; 
Den Helder Tijd: 19.00 uur. inl: 02230-
20208 

27ste Kernlisloop Afstánd: 15 km: Waar: AV 
Edam, Edam Tijd: ·19.00 uur. inl: 
02993-71139 
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September 

2de 3e Cityloop Afstand: 10 km. ~ Den 
Helder Tijd: 19.40 uur. inl: 02230-
20208 

llde Singelloop Gouda Afstand: 10 km. 
~:Gouda centrum Tijd: 19.300 uur. 
inl : 01820-39052 

12de 100 km Winschoten inl. 05990-18765 

13de Jo Moennan wedstrijd Afstand: 15 km. 
~:Amsterdam A V'23 JJM: 13.00 
uur. inl: 

20ste Dam tot Dam Afstand: 16.1 km.~: 
Dam Amsterdam Tijd: 14.00 uur. inl: 

27ste Amsterdam Marathon Afst;md: 42.2, 
21 , 10 km.~: Amsterdam centrum 
IiiQ.: 12.00 uur. inl : 

Ui t de L.A. kommissie enz. 

• 

• 

Diverse kursussen voor de LA-top. Arno gaat 
in september de kursus: Trainer Loopgroepen 
volgen. Bert en nog iemand (anderen uit de 
LA-groep ook welkom) gaan naar een thema 
avond van de KNAU met als titel: Marketing 
denken binnen de vereniging. Hoe krijg en 
hou ik mijn leden. 
Op ons verlanglijstje staat nog een dictafoon 
uit de kadobuidel van de LION's club. 



• Een aantal aktiviteiten voor de toekomst 
hebben we op een rijtje gezet 

Uitslagen aub doorgeven aan Boesten !! 

• Weekend 12-13 sept Fietstocht 
• 17 sept ~ 10 km baan 
• Weekend 25, 26, 27, 28 sept Angers 
• ~tokt Onderlinge A V Haarlem 
• 11 okt Run van Zandvoort 
• 

• 

• 

Ander parcours voor de januari cross 
93 
Groot evenement in 1993 zoals Elf
steden estafette of 24 uurs loop. 
Gezamelijk trainingkamp in de 
vroege lente met de Br Gr, de MA, de 
KA en de LA : kortom de hele ver
eniging. 

Uit met de LA 

31 m~i 1/2 Marathon Leidçn 
133 Alex de Vries 

Rest van Leiden volgt later 

11-12 juli N K Veteranen 
4 · Conno du Fossé 
12 Ton van Doom 

Nogmaals : geef je uitslagen door ! ! 

De LA organiseer( een fietstochtje in het weekend van 12- 13 sept 

2llm 
1.31.04 

~ 
15.46 
16.24 

Wc rijden ong. 120-140 km per dag. Slapen in een jeugdherberg. Tempo is normaal maar 
Opoe fietsen zullen het moeilijk krijgen, dus een paar versnellingen en een betrouwbare 
fiets zijn I is gewenst. 
De route moeten we nog uitzoeken. Inschrijving staat open voor: 
LA'ers, BG'ers, MA'ers en KA'ers. 

Inschrijven bij: Ben Boesten 023-385623 ofEvert v Ravensberg 02503-38480 

Uit met de LA 

De A V van Angers organiseert een wedstrijd in ANGERS in het weekend van 25 - 28 
se~ . 
De 20 km wedstrijd is een jaarlijks terugkerend evenement. Onze deelname ook. Slapen bij 
mensen thuis. Het is of een goeie tijd of een nieuwe relatie zo is de ervaring van dit 
weekend. 

Inschrijven bij : Amo Molenaar 023-372394 
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. VROU\V EN SPORTü!EOEFEf~ING 

rr:u:miNG 
Sport was van oudsder een maanenbezigheid. In de Griekse oudheid was het zelfs 
vnor vrouwen verboden om naar sportwedstrijden te kijken. Nog steeds is bet zo dat 
met al!c S~JOrten voor vrouwen toegankel.ijk ziju. Bij atletiek wordt deze achterstand 
echter snel ingehaald. Denk hierbij maar aan de lange afstand. Pas in 1960 werd de 
800m voor vreewen (weer) op het wedstrijdprogramma opgevoerd. In 1984 ook de 
m:m~thon. een afstap.d die s.ü:ais •mensenheugenisw al door mannen gelopen wordt 
Ook bij de andere nUJl"lmers v.•::dt de achterstand ingelopen. Sedert een paar ja:u- is 
het hinkstaps~1en voor vrc·u~.'~n ingevoerd terwijl er momenteel al (officieuze) 
kogel!linger-wedstrijdeu wo:~n (,.!Organis~d voor vrom-...en. 
De laatste decennia hebben vrom;ven zich in een recordtempo verbeterd. Dit is 
ongetwijfeld een gevolg v--.;n het feit c:bt vrmJWen veel meer en intensiCV"CX zijn. gaan 
trainen. Onder invloed r.ill de vronwen~mancipatie is een ZW""...tende vrouw, clthnns op bet sportveld, een 
geaccepteerd maatschappelijl ver.schljnsel De vraag roept zich op of \'l'O'JMm uiteindelijk tot dezelfde 
sportprestaties in s::aat zullen cjn :c~ls mannen? Op l ond v~ lichamelijke ·;erschilli:n is dit echter niet te 
verwachten. Statistische berekeningen Pie. het teg~:!eel bewerellt houde:a hlet geen rekerung mee. 
Hieronder zullen de belang.rij~e lich.·unelijke versebillen besproken worden. 

UITHOUDINGSVERMOGEN 
Bij de duursporten blijken manneu pru~tzi:bs te l~v'!ren <fe zo'n 10% beter zijn dan die \'1lll vrouwen. 
Dit wordt onder meer veroonaakt do:Jrdat de &13Ximal.e zuurstof•Jpname per kilogram lichaamsgewicht 
bij mannen ho~ is. Dit wordt onder andere veroorzaakt door: 

Een grot;::r volume b~ocd dat per slag d<Jor bet hart van de m.anneliji:.e sporter uitgepompt wordt. 
Eca hoger ge~~e aan bem.oglobine, d~ stof die in de rode bloed~ verantwoordelijk is voor bet 
\"ervoer van ZUUI'5tuf r.;;.ar de Sf~Ït,.,>ren toe. 
He~ feit dat de vrouw een v~tperccntage heeft dat gem.i.ddeld 10% hoger ligt dat bij de man. Extv\ 
~amst" dus. 

· De lichaam V&Jl de ''i'üm'.%lijb~ sporter bl:jkt eU!ter wat zuiniger met de energie- en vochthuishouding 
om te kunnen gaan. H çe ian["Jr de ó.utTpAestatie wordt, des te klckter wcrdt het verschil tussen het 
prestatieniveau ·van de :..n.:a:t en ·:àll Ge v . .-oGw. Daarnaast is gebleken dat er geen verschillen tussen 
n:.umn.eu en vroawen z;j!l in tie. oph.:mw vw:1 de sp:·::r qua spiervezell.):peri..ng (snelle of laugzame vezels) en 
in tninbaarheid. 

KRACHT EN SNEUEW 
Bij sportacthitciten w-.müüj kz<.•.~:~ en explosiviteit be!a.:grijk zijn, nummers als kogelstoten, discuswerpen 
en starten bijvoor~~el~ b:m:.~:l m;...;...nen. tot (vee!) eetere r;rcstatie~ a!.s 1-Touwen. Oorzaken van deze 
verschillen moeten n:~t lilleen ~:t~zccl.i: "c'Ordr.n in ve:r:clilllen in licba:un'ièoï..W en liclwu:nseigenschappen. 
De gemiddeld~ Nederlan:.:!s.e 't;.m.w tÜJili k.-ac:.h!sport (nog F.teeds) "te :nacnelijk• en begint er niet zo snel 
aan. 
Natuuslijk: :rijn er een lUillta1 versch:!!.en in krac~t tussen mannen en vrouwen. Zo 
neemt de ma»1r"'lc krnd!t V».r: c.~ jor"~; h de f, ':b • .:ltciá: .:;u•J!~ toe als die W'1 
~'.en meisje. Uiteindelijk rest1Le~ dat in ee.11 (vee.') grot~ spi~ en spier· 
U&tcht. Deze 5tctoren zijn van ~ot be1:::ng bij de werpnunur~rs, maar ook bij cl: 
nmnmei's ~ sne.ibE.icl en explosiviteit (b.v. de sprint) van belang zijn. Het is 
niet voor niets · dat kogdstotc~ Z.'l sr.rl ry op de eerste 30 meter! 

PRESTATIEMOTIVATIE 
Bij de vrotl'?len die aan topsFJ~t o0en zijn er &'.!ell a."llmjzir..ge", dat er versclilllen 
zijn in prestatiemotivatie of ~r.g:-.1:. Dat tnr-".[; llan zo zijn voor de vrouwen ll'lll 

wde tcp", voor de. ~gev.-one• at!etz lil1rt dit niet op te f.&t.~!.o Vromvell blijken veel 
e~rder op de houden met cl:! (w: ~;d-)sp.Jrtbeoefe:ci.a~. ;rooral in de puberteit geven veel mei,oijes het 
op! Dallrr.ta blij!~t het moedt!lKbp in Neck.d.t.nd ~ij~) ci:t te comhinc.c-e.'"l is met een sportcmriàe. 
Binnen de KNAU is dechts 2~% l'T...n è ~ro..~ren Vl'('uM 
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MENSTRUATIE 
De menstruatie op zich heeft volgens onderzoekingen geen invloed 
op de reactietijd, de spierkracht of de zuurstofopname tijdens 
inspanning. 
Wel kan de menstruatie indin!Ct van invloed zijn op de prestatie 
door de volgende factoren; 

• 

• 

• 

Het prémenstruele syndroom • 
Zo'n 20-40% van de vrouwen heeft last van het •prtmen.struele 
syndroom", wat onder andere gepaard kan gaan met moeheid, 
prikkelbaarheid ca een "opgeblazen gevoel" met pijnlijke borsten. 
Met name het feit dat vrouwen zich tijdens of voorafgaande aan de menstruatie vermoeid kunnen 
voeien, kan leiden tot een kortere "volhoudtijd" tijdens inspanning. OverigeDS zijn er aanwijzingen 
dat getrainde vrouwen hier minder last Yan hebben. 

Verhoogde ijzerbehoefte • 
. Sportende vronwen hebben een vcrhoogde behoefte aan ijzer, onder andere doordat er met het 
zweet en het maandelijks bloedverlies ijzer verloren gaat. Uzer is echter o~baar bij de opbouw van haemoglobine (de stof die in rode bloedcellen verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof) en van het spiereÎ\\-it myoglobine, dat betrokken is bij het vrijmaken van energie voor de arbeidende 
spier. Als er een tekort ~an ijzer is kan dat resulteren in een langzamer herstel na een training en 
uiteindelijk ook in vermoeidheidsklachten en prestatievermindering. Het advies luidt dan ook om een 
"ijzerrijke voeding" te eten, met veel groene groenten, rood vlees en volkoren producten. Het drinken 
van thee, koffie en melk bij de maaltijd moet beperkt worden, aangezien deze dranken de opname 
van ijzer uit de voeding remmen. Soms zal het toch nodig blijken om "ijzerpillen• te gebruiken. Dit 
mag dan echter alleen als het ijzertekort in het bloed echt is aangetoond, want teveel ijzer in het 
lichaam ie; ook weer niet goed. 

Verhoogde kans op blessures bij wegblijvende menstruatie. 
Het is bekend dat bij veel duursportsters de menstruatie onregelmatig wordt of zelfs gedurende 
langere tijd wegblijft. Dit lijkt missclüen niet zo erg of zelfs gunstig (minder blocdverliesl), maar 
uiteindelijk is dat het niet Het wegblijven V811 de menstruatie gaat namelijk vaak gepaard met een 
verlaagde concentratie aan het vrouweliJk bonncon "oestrogeen". Dat kan uiteindelijk resulteren in "botontkalking", waardoor er een verhoogde kans is op bet ontstaan van een vermoeidheidsbrenkjc in de botten. Als er zo'n vermoeidheidsbrenkje i'» ontstaan, kan er minimaal 6 weken niet (voluit) 
getraind worden. Het is bekend dat vrouwen die "do pil" gebruiken minder kans op botontkalking hebben. 

ZWANGERSCHAP 
Pas de laatste jaren is er meer (wetenschappelijke) belangstelling gekomen vooc: zwangerschap en sportbeoefening. Het is gebleken dat er zonder bezwaar doorgetraind kan worden in de (normaal 
verlopende) zwangersclmp. Het zal echter duidelijk zijn dat bij het vorderen van de zwanderschap de sportbeoefening enigszins aangepast moet worden. 
Bij lange duurlopen zal de buik in de weg gaan zitten terwijl de borsten vaak te zwaar eo te gevoelig 
worden. In de Joop van de zwangerschap neemt de kans op ( overbelastings-) biC$5Dl'CS toe. Het 
licllaamsgewicbt neemt toe, terwijl de gewrichtsbanden juist soepc.lcr worden. Daarnaast neemt de bas op vallen toe door de veranderde licb.aamsverhoudingen. Krachttraining en de technische nummers zoals hordenlopen en verspringen worden gevaarli.}'k(-er). Vaak resnlteert dit erin dat veel vrouwen in de laatste maanden van hun zwangerschap stoppen met bardlopen en er de voorkeur aan geven om te gaan zwemmen, fietsen of wandelen. 

CONCLUSIE 
Pas de laatste decennia zijn vrouwen meer aan sport gaan doen. Zij lopen hun prestatieve achterstand op mannen snel in. Er zullen echter altijd p,.,... ... ..:~·- ·---,.~m ... ro h1.ijven doordal er lichamelijk 
V~~rt.!U ~- ---•---L--- ~;- !:- . --~ - a-· ~ - -vi!,Qil en krachtsniveaU. 

Els Sto~ hondsarts KNAU 
19-02-1992 
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~~ ·. 

\T-iAtNi.ltSKUllSUSSEN 
De osrB van bet distrikt Weat 1 i> voornem<"' in de. komende winter· 

sei-n 1992-1993 enkele trainerskursU6><n te oraanis<:rcn en "'"'' 

1. }:&Opkur~ Kromme~ 
Een kursUS voor bege\eiders van \oopgroepeo. 
Data en ande(e bijz.onderheden volgen. 

2. Deze >nllen bij voldoende b<langstclling worden gehouden io 

Jteerhogowaard, Jl.rosterda"' en }!ilversun> o! \luizen. 

De .,.,.en• voor de"" k•"""'en worden op een nader te bepalen 

ti)dstip landelijk afsenomen . 

... 
- 10 
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S.A..E. Tips voor iedereen (2a) 
HOOGSPRINGEN 

Veiligheid; 
Leg veel ma~es naast en achter de valmat (liever twee matjes teveel dan 
één te weinig!), vooral wanneer de valmat klein is, bijvoorbeeld indoor. 
Ga er van uit dat er altijd iemand naast de mat terecht kan koroen. Zet dus geen stoelen vlak 
naast de valmat en leg ook daar de meetlat niet neer. Verwijder ook tassen Ga, ook van 
juryleden) en andere rommel. Toeschouwers horen ook niet vla.lc naast of op de valrnat. Dat gebeurt namelijk maar al te vaak. 

Zorg voor een goede bezem om zand, gravel, steentjes e.d. van de aanloop en afzetplaats te verwijderen. Dóe dit niet alleen vóór aanvang. maar ook meermalen tijdens de wedstrijd. Leg de bezem tussendoor niet vlak naast de valmat! Wanneer er geen juryleden bij de mat aanwezig zijn, behoort er ook geen hoogspringlat te liggen. 

00 
. Training: 
Trainers, probeer nieuwelingen zo snel mogelijk te wennen aan een één-benige afzet Het is 
voor juryleden echt sneu om bij jonge atleetjes een poging te moeten afkeuren wegens 
afzetten met twee benen. Ze zuilen eerst wel waarschuwen en uitleggen (dat doet U toch we~ 
jury?), maar znllen voor de eerlijkheid bij herhaling wel eens moeten aflceuren. Leer uw 
atleten ook afr.etten op de juiste plaats, dus niet pas halverwege de lat; dit om landingen buiten de valmat te voorkomen. 

Regels, nieuw of misschien vergeten: . 
Pupillen krijgen 2 pogingen per hoogte; driemaal weigeren is een mislukte poging. Alle 
andere groepen krijgen 3 pogingen per hoogte en 1 ~ minuut per poging, ongeacht het aantal 
weigeringen. Behalve bij meerkampen en competities wordt de toegestane tijd voor een 
poging (H2 minuut) langer, wanneer er minder deelnemers overblijven: bij 2 à 3 deelnemers 3 
minuten en bij één deelnemer 5 minuten. Maar iedere deelnemer dient minimaal 3 minuten 

rust te hebben tussen twee pogingen. Nieuw: wanneer een atleet is opgeroepen om te gaan springen (zijn regulaire tijd is ingegaan) en hij IY>...siuit daarna alsnog om niet te springen, dan zal dit na het verstrijken van zijn tijd als een foutsprong worden aangemerkt. 
Capriolen onder de lat door zonder te springen, maar zonder iets aan te raken, worden niet gerekend als een mislukte poging, maar een weigering. 
Een sprong wordt pas fout gerekend als de lat »door de atleetn afgeworpen is (dit komt nog in het 
Wedstrijdreglement) en niet door de wind of omdat de staanders weer eens te dicht bij de indeukende valmat staan. 
De aanvangs~ en vervolghoogten staan voor bijna alle soorten wedstrijden en leeftijdsgroepen in de (competitie)reglementen aangegeven. Hoogspringen is er nu ook voor C-pupillenl Waar U vrij bent in 
het vaststellen van de aanvangshoogte kijkt u toch naar het niveau van uw (minst goede) deelnemer(s)? Denkt u er ook aan dat een indoor-driekamp géén "meerkamp" is ? Wanneer er slechts één deelnemer over is, mag (i.t.t bij meerkampen en competities) van de eerder vastgestelde vervolghoogte worden afgeweken, maar pas nadat deze laatste deelnemer op dat moment ook de wedstrijd heeft gewonnen. 
Deze laatste toevoeging is ook nieuw, en komt nog in het reglement. Voorbeeld: 

Vraag: mag A de lat op 2,26m laten leggen? 
Antwoord: neen, hij is wel als laatste over, maar staat op dit mo
ment op de tweede plaats (IS dus nog geen winnaar). Hij zal eerst 
op 2.28m moeten springen. 

A 

B 

2.1~ l 2.24m : 2.28m 

xxo 

xo 

' f ---

:XXX I ' 
I 

In het volgende jury-clubbladartikel behandelen we de overige hoogspring~regcls en de jury
tips! 

Rob de Jong 
Werkgroep WedsL-ijdreglement 
Sectie Atletiekevenementen 
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KOPPELWEDSTRIJD 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1992 

AANVANG: 10.30 UUR 

Pupillen en D-junioren gekoppeld aan één van hun ouders, gaan 
zaterdag 29 augustus a.s. weer strijden in de jaarlijks terug
kerende koppelwedstrijden. 

Iedere pupil/D-junior krijgt hier binnenkort bericht over. 

We hopen dat alle kinderen zich, met één van hun ouders, 
opgeven en dat we een sportieve sportdag zullen beleven met 
vooral veel plezier, want meedoen is belangrijker dan winnen! 

De andere "ouderhelft" komt natuurlijk ook mee, om aan te 
moedigen en om te helpen jureren (diploma is niet vereist). 

De Jeugdcommissie 

IL~ D S T R I J D I N HAARLEM 

Op ZONDAG 16 AUGUTUS a.s. is er een leuke · wedstrijd voor de 
pupillen en C/D junioren op onze eigen atletiekbaan in Haar
lem. Op het programma staat een driekamp. Natuurlijk doen er 
zoveel mogelijk A.V. Haarlem atleten en atletes mee. Heb je je 
nog niet opgegeven voor deze wedstrijd, dan moet je dit snel 
doen bij Joke Verton. 

NIET VERGETEN, GAUW DOEN! 
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HOERA!!!! HOERA! i! l 

ONZE MEISJES-D ZIJN WEER DISTRIKTSKAMPIOEN BIJ DE KOMPETITIE. 

DE MEISJES-C EN DE JONGENS-C ZIJN ALLEBEI Se GEWORDEN IN DE FINALE. 

GEFELICITEERD ALLEMAAL. 

VERSLAG VAN DE MEERKAMP 27 JUNI IN HUIZEN. 
door Joanna Andrews. 

Ie dag: Jongens wat is het heet. 
A 1 s eer s t e nummer haddon we horde nl op 1:~ o en wat ct enk j e , me t de 4 e 
horde lag ik plat op mijn neus. Gauw weer opgestaan en verd~r-gegaan 
en ondanks . t~en schaafplek op mijn been tnch nog een tijd van 13.7 (17·e 
van 29 m<:>isjes). · 
Daarna gingen we hoogspringen en dat wPrd een 2e plaats met 1.45m. 
Tussenstand na 2 onderd~len: S0 plaats. dus aardig ingehaald. 
Toen speerwerpen t'n wat denk je: Clubrecord!!!! en een niPuw 
baanrecord van Huizen. J7.66m dus mijn dag was weer aardig goed. 
Tussenstand na deze 3 ondt'rdelen: 2e met 300 punten achterstanel op nr. 
l. We zijn niet naar huis gegaan maar mij11 moeder en ik hebben in 
Blaricum op de Woerisberg gPkampeerd. 

2e dag: BloedhPet!!! 
Zo de kop is er vandaag al Weer: af. Ik heb al vergesprongen t>n dat is 
wePr een PH en uok mt:·te•.'n weer een nieuw baanrt>cord: 4,59m. Ik l:lt~ll 
ee·rste, dus weer een paar puntjes ingelopl'Il. Tussenstanel nng steeds 
2e, maar nu met 270 punten achterstand op nr. I. 
Hd Se onderdeel is kogelstoteri weer een PR. 9,52m. dus volge-ns mij 
ook weer een clubrecord. 
En dan nu nog de 600~. De .baartrecurds in Huizen sneuvelen bij bosjes. 
I .48,2 dus een pri~a tijd. · 
Eindstand: 2e plaats met 2660 punten. Het hegint een beetje eentonig 
te worden: alweer een (Çlub)record. 
P . S . M i s j a we vond 1' n he t f i j n dat j e t• r zat er ct <-1 g bi j was . 

UITSLAG MEERKAMP-HUIZEN. 
Ie dag 60hrd 
Joanna Andrews 13.7 

2e dag ver 
4,59m 

hoog 
J • 45 

speer 
27.66 

kogel totaal 
9,52m 129~ pnt 

600m tötaal 
1.48,1 2860 

C+D JUNIOREN KOMPETITIE 20 JUNI OOKMEER. 
en nu dan eindelijk de uitslagen van 
JONGENS-C ondcrd. prestatie 
Paul Filmer lOOm 12.7 
Paul Filmer BOOm 2.23.4 
Bastiaan Schippers lSOOm 4.57.7 
StPv~n v Waarde 100hrd 15.7 
St ev~~n v Waarde hoog 1, 65m 
Arjen de Bruijn ver 5.04m 
Olivier Barreveld kog~l 10,9lm 
Olivier Barreveld discus 27.00m 
Arj~n de Bruijn spe:>er 31.20rn 

estafette 51.2 
Totaal 1t~ met 6787 puntt:>n. 
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deze wedstrijd. 
plaats punten 

le 677 
2e 625 
le 641 
lE' 640 
te 741 
1 t' 6 2 9 
le 565 
te 428 
2e 514 
le 1327 punten 



MEISJES-C 
~endy Twisk 80m 12.2 7e 
Lineke Kroon SOm IJ .8 Se 462 
Wendy Twisk lOOOm 3.:29.2 2e 485 nieuw clubrec!!! 
l\anda Meijcr 80hrd 16.6 6e 270 
J~ssica Ramakers hoog 1.4Sm Je 582 

Je~si~a Ramakers ver 4,43m 2e 504 
Lineke Kroon ver 4.02 7e 
~anda Meijer kogPl 8,27m 3 t.~ 435 
Janneke de Vlas kogel 6,30m 8e 
l11g~borg Zandb(~rgen discus 20, l.3m 2e 309 
Ingeborg Zandbergen speer 25,92m ) _e 429 

estafettt~ 44.5 
Totaal 4e met 4596 punten. 

4e 1110 nieuw clubrec!!! 

Dit was dus die bewuste dag dat Laura haar arm brak toen zij viel. 

JONGENS-D 
Frans van Essen 
Martljn Delewarre 
Guido Molnar 
I\obbe rt Schippers 
Ingo f\uijterman 
G u i d o ~1 o 1 na r 
f 1· a n s van Es s en 
He rn co Verton 
I ngo Rui .i tt~rman 
He m co van Be 11 t.' 

Rob bert Schippers 

80m 
lOOOm 
80hrd 
80hrd 

J 2. 3 
J. :n, 1 

16. 1 
17.7 

hoog J ,35m 
ver 3,98m 
v<:>r 3.9tm 
kogel 7,40111 
kogel 8,38m 
discus 18,82m 
discus l8,32m. 

7e 396 
7e 437 
2e 303 
8e 
2e(ged) 499 
4e 414 
6e 
Ge 
1 e 441 
3e 285 
4~ 

~stafette 47.7 6e 890 punten 

To taal 4e met · 3665 p~nten en dat is be&list geen slecht resultaat 
omdat de ploeg voornamc~lijk bt~stoud uit invallers. 

MEISJES-D 
Mar .i arme v Sarnbe ek 
Marthe Sen e 
Mt' i ke Ba x 
Marthe Serne 
Joanna Andrews 
Joann<'l. Andr e ws 
Ma:r j anne v Sélmbe e k 
Marthe St•rn~ 
\tfarieke Jonk e r 
Reüt' cca Ramakers 
Marieke Jonker 

60m 
60m 

lOOOm 
LOOOm 

60hrd 
hoog 
ver 

·ver 
kogel 
kogel 

8.2 
J 0. 4 
3.41,5 
3.57,7 
10.0 

1,45m 
4,73 
3,29m 
8,30m 
6,9lm 

17.94m 
33.4 

l e 
lOe 

Se 
9t~ 

1 e 
le 
le 
8e 
3e 
9e 
2e 
1 e 

662 

4 l 1 

576 
582 
566 ' 

437 

284 
l261 punten 

speer· 
t~s tafette 

Tntaal I e met 4779 punten. 
Dit waren de uitslagen die we in het vorige clubblad nog misten. 

FINALE DISTRIKTS-KOMPETITIE 4 JULI. 

0 
0 

Vol verwachting klopte ons hart. Met 3 ploegen in de distriktsfinale 
dat was l:-\ng gel eden ! En ze hebben hun best gedaan. Hier volgt een 
uoggetuigenverslag. 

Op 4 juli was de finale in Beverwijk . 's Ochtends moesten we 
v('rzamelen bij het Mendel en toen zagen we tot onze grote verbazing 
Erik in z'o nieuwe "spurtwagen" . .Toen we \'an onze schrik waren 
b ekomen, begonnen we aan onze reis naar Beverwijk. 
Als eerste moesten 4 van ons estafette lopen, die niet echt ( of zeg 
maar eçht niet) goed ging. En het n•gende nok nog (wat zi,in we toch 
l..ielig). 
De r~st dat ging wel. 
Ver ging ook wel goed, Jessica sprong een PR van 4.55m. Het was jammer 
dat zij t ege lijk hoog moest do en waardoor ze daarbij 5 cm minder 
SPI'ong dan anders. 
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Na een geslaagde dag ging N:1nda anderhalf uur eerder weg omdat Zt> geen 
L: in had om een v erslag t<·· s chrijven (of was het om e~n andere 
r· e den?!). 
J.inek e sprong met vt>r 16 cm v<.>rdt>r dan haar vorige PR namelijk 4,18m en op d~ 80 liep z e net zo snel als Wendy: 11.& sec. Op de lOOOm liep Wendy 3.30,8 (met dank aan Ingeborg voor haar aanmoedigingen). Ingeborg zelf mue~t invallen voor Laura op de 80 m horden, omdat Laura een gebroken pols hef'it. Janneke gooide met speer· J4m en nog wat ( goed zo Janneke. je ga<1t goed vooruit!!!) 
Uiteinde! ijk zijn we Se geworden. 
Gro~tjcs van Rlle C-mei~jes. 
P.S. I.aura. we hehhen je gemist!!!! en volgende keer doe 
t~fl t1•1rch•n . 

UITSLAGEN MEISJES-C onderd. prestatie plaats punten 
Wendy Twisk 80m l l . 8 7e(ged) 
linekt~ Kroon 80m l 1 • 8 7e(ged) 462 
Wendy Twi.sk lOOOm 3.30.8 3e 475 
üu;chor~ t,andbergen 80hrd 15.8 8e 3 ·j. _q 
JP-ssica Ramakers hoog 1 , 4 Om 3e(ged) 54î 
Jt:>ssica Rarnaker·s ver 4,5Sm ]P 529 
LirH1ke Kroon ver -L 18 8e 
Nanda MPijer ko~el 8,65m 4e 455 
Janneke de Vlas kogel 6, S3ru lOe 
Nancta Meijer disrus 16.68m 7e 242 
I ngt~borg Zandhergen speer ,;4,90m 1 e 412 
Jannek~ de Vlas ~Pel~r 14.50 9e 

estafett(~ ~5.4 Se 1052 
Tota :~l Se met 4492 punten. 

De C- JONGENS wart.m •)ok begonnen 43r1 een versl~ ma~r l1alv~prr-<:'-ge raaktehun pen ( ~ n hun 1' n n tas i e) 1 et) g : 
'' Vanwegt> het slechte weer ging niet .;W.les echt zoals het hoort; maar toen het weer i~ts opkl~arue sin! het meteen \"et>l bt=>ter." UITSLAGEN JONGENS-C 
Ar jen d~ Br11ijn l OOrn · 1 3 • 3 6e 593 
Paul Filmer 800m 2.20.2 3e 660 
Bast i aan Schippers JSOOm 4.53,8 3e 660 
Steve n V Waard€' JOOhrd 16.7 4e(~ed) 559 
Steven V Waarde hoog I .som 4e(ged) 623 
Arj~n de Bruijn ver 4,92m 3e 605 
Olivier Barreveld kogt>l 11,59m 2e 596 
Polle Oudshoorn kogel 8,51111 6e 
Paul Filmer discus 26,66m 6e 422 
Polle Oud:;;hoorn discus 22,08m 8e 
01 ivi e r Barreveld speer 2 7, 18m 8e 450 

estafette 51 . 6 Se(ge) 1298 punten 
TtJ t a a 1 5e met 6466 punten. 

De MEISJES-D hadden een nog bt:'ter·e smoes om geen verslag h' maken: zij raakten hun papi(•r kwijt!!!!!! 
UITSLAGEN MEISJES-D 

M<:1rtll e Sène 
Me ike Bax 
Marthe SPrn e 
Joanna :\nclrews 
J oanna And1·ews 
Marjanne v Sambeek 
He bP. cca Ramak e rs 
Mar:i e kP Jonker 
H(>be cca Rarnakt•rs 
Mariekt> Jonker 

60m 8.2 1 ~~ 
60m I 0. 2 lOe 

JOOOm 3.37,8 Se 
1000w 3.56.7 i 1 t: 

nOhrd !0.4 le 
hoog 1 .SOm le 
ver 4,97m le 
ver 3.33m 8~ 
kogPl 8,66m 3e 
kogel 7.23m lOe 

662 

432 

524 
623 
61S 

456 

speer J4,94m 9e 221 
e s L t f t' t b :.>: 3 ~ . 7 I e 1 2 3 0 p u n t e· n 

Totaal Je met 4763 punten l'o DISTRIKTSKAMPIOEN!!!!!!!! 
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En toen war~n er voor alle atleten, (ook voor de zieken en gewonden thuis). hlot:men en voor dt' begeleidende trainers natuurlijk O<)k. Het slecht~ weer aan het begin van de wedstrijd had de pret niet kunnen drukken. Er waren ook twee ong~luksvogels vandaag: Meike een dijbeenblessure tijdens de lOOOm en Jnanna die met hoogspringen (op 1,45) zo ongelukkig Of) de lat terec!Jt kwam dat ook zi.j eve-n langs lwt ziekenhuis moest. (Hopelijk niets gebroken). Maar de vreugde om de be haalde rPsuitaten werd hierdoor niet gedrukt. 

Z 0 N DAG 1 2 J U L I g i n g en J a s t_ll\ , Pat r i c k en i k me t Er i k u a a r e en wed s t r l j cl hij l\thos in Amstenlam-nrd. Het onweerde toen we er heen reden en dP. regen v1el met hakken uit dt> hemel maar h~t ging gelukkig wel door, want het was leuk. 
Jason en Patriek zijn nieuw en Jason ging heel erg goed op de 80 voor de eerste keer: meteen 10.4. Patriek deed het ook goed 12.1 en ik ging ook go (~cl v o o r d c e e r s t e k e e r 8 0 me t ll' na m I n gebroken b e en : I 1 .'5 Toen moesten we hoogspringt-I\ (gt" lukkig was de regen gestopl:}~en als je J a S 0 ll Zag S p r i l1 g en , ct a t W a S 1 aCh e I1 : r e C h t 0 p 0 V e r de 1 a t , maar l.ll 0 0 i IV e 1 l,JOm, Patriek had 1,25 en ik maar 1.15: maar ik had nok weer . veel p i j Il i n ni I n e n k e 1 . . Discus had ik. net als de anderer1, nog nooit gedaan. Maar toch !4.62m, Jasor1 had bijna 15 meter en Patriek nog wat verder. Patr~~k moest ook nog IOOOm maar ik ben naar huis gegaan . 
R e tn c o V e r t f5 fi : .. _ 
UITSLAGEN 3kamp 
plaats 

ATHOS 12 JULI: 

2e . :Jasnn Mensingh 
6e Patriek de Boo 
12(" Remco Ver:ton 

punt t~n 80m 
·::t~H50- .. 10.4-le 

ll49 12.1 
1 0 4 J 1 I . ei'- 3 e 

hoog 
t,30m-< 
l,25rn ~ 

1 ' 1 5~1 .... . . 

discu~ lOOOm 
"l).Ö4m 

19,68m-3e 3.36,8 
14,62m . 

Eindelijk ontvangen de totaal uitslagen van de pupillenkompetitie. En ja hoor, waar we al op gehoopt hadden is uitgekomen. De meisjes A-2 · i~ten in de distriktsfinale. Alle meisjes A-~. die meegedaan hebben, (dus ook Jennifer) moeten die datum vrijhouden voor deze feestelijke finale. · De jongens hebben net wat punten te weinig behaald om ook mee te kunnen doen. 

·~ 
\17fJID~lf@QDID&~ Voor alle cateqorieën worden de onderlinge wedstrijden <_~ebouden in bet eerste weetend vu oktober 

3fi4<QJHI1m 

.JWr aededelinqen worden jullie in bet volgende clubblatt verstrekt. JPJ DIT mQID cgmmpP!! I! 

WIJ UDU1 OP 1D mJOOIL Attml (alle çategori~l el\ JJJRYI.IDill/00 
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