
De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden-
lange afstand ~ iC.,._, OEionic ~ ~· ~ 
en werpschoenen. 

Wij geven een 

sportieve korting. 

Pum~ AoloAs 5aucony~ *KARHu 

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

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ElECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

e ORGANISA TIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

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

Ostedestreet 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 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



M9,ÓIJ 
Schilders- en ;andafwerkingsbedrijf 

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 

Sports Cup -., 
SPORTPRIJZEN 

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 <.lilii) 
deT.I.C. ~ 

lotto x toco 

stichting toto inleverings combinatie W 
Sigarenmagazijn "Rokok", Timorstraat 109 - Drogisterij Brak, Jan luykenstraat 67 - Sigarenmagazijn van 
Brakel, Marsmanplein 11 - Benzinestation Busscher, Marnixstraat 115 - Fa. M. Consten Speelgoed, Rijks
straatweg 437 /439 - Tabaccoplus/PTT "PRIMERA", van Nesstraat 71 zw - Sigarenmagazijn "'t Moortje", 
Schaterweg 50 zw - Tabak/PTT J. Meester, Santpoorterstraat 62 - Sigarenmagazijn Molenkamp, Vergierdeweg 
257 - 't Rokershuis Oud Schoten, Schaterweg 43 - Sigarenmagazijn "Rotonde", Rijksstraatweg 590 - Hob
byscoop, Plataanstraat 31 - Sigarenmagazijn de Waard, Velserstraat 10 - Kapsalon van Zalen, Acacia
straat 1 - Kapsalon Bosman, Oude Zijlvest 35 - "JoJo Buitenzorg",Tempeliersstraat 70 - Sigarenmagazijn 
Fabriek, Grote Markt 17- Sigarenmagazijn Schoen, Zijlstraat 3- Gas,Tabak etc. Wempe, Anthoniestraat 
61 - Sigarenmagazijn Faas, Gasthuislaan 117- Sigarenmagazijn van Mourik, van Marurnstraat 14 -Sigaren
magazijn "de Pijl", Pijlslaan 33 - Sigarenmagazijn Jonkers- Beukers, de Ruyterweg 24 - Tabakspee. zaak 
"Albert", Andalusie 4 - Sigarenmagazijn Koning-van loon, Belgielaan 55 - Sigarenhandel/PIT 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 
LED van RHIJN 

ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. 

Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein tei.023-252333 

uw drul<werl< fDf in 
de puntj~s verzDrgd ••• 
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: 'fQtozetterij/ drukkerij 
' :::: jos mathot bv 

••• ·... . •.. . -.. , ' '• . •••• ..... 
Waarderweg 56 

2031 BP Haarlem 
m 023-343434 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 

(/ l 
l. U I 

u 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 b•i aankopen a contant •n de winkel 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" Jaargan<J 4ï 
opgericht 8 oktober 1920 

"verschijnt 9 maal per jaar" 

redactieadres : 
josé capellen 

koninklijk goedgekeurd Nmmer '7 ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem rijksstraatweg 377, 2025 db haarlem registratienummer: v. 594199. septeiber !S92 tel. 023-374869 tel. overdag: 02510-26895 

voorzitter: 

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

secretaresse: 

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

penningmeester/ 
ledenadministratie : 

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

wedstrijdsecretaris: 
(AIB jun. +senioren) 

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

wedstrijdsecretaris 
lange afstand: 

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

jeugdcommissie I 
wedstrijdsecretaris : 
(CID jun. +pupillen) 

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

arts: 

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

Eén weekje in Nederland en ik verlang nu alweer naar vakantie. Ik kreeg &eteen een Uiaaatscbok van ruil 20 graden voor M'n kiezen toen ik weer voet op Bederlandse bodei zetten. Van çok güzel (spreek uit tjok kuzèl) kon ik toen echt niet 1eer spreken. Trainen heb ik rJOg niet gedaan. Ik JOOSt ie ~eteen alweer storten op de studie (is oog niet veel van tereebt gekoJeD) atletiek natuurlijk (achterstallige post, clubblad, coapetitie) en de voorbereidingen voor een bruiloft. Die bruiloft is trouwens noq ~aar net 2 uurtjes geleden afgelopen. Wederoa dus weer een nacbteli jk VU Di II!MC'fil· Snappen jullie uu waaroa de reisgi<Èen voor de wintersport alweer op si jn tafel ligqen! 

Maar nu het clubblad 1 daar is af en toe ook qeen pijl op te trclt~en. Dan denk je acb hij wordt niet zo dik. lolell er op bet laatste aoent toch ll09 wat "aardige" verslagen binnen. Bovendien hebben ~re dit keer extra goed ons best gedaan oa· de onderlinqe !t!edtrijd onder ieders aandacht te brengen. De bedool.inq is dan ook dat jullie dat allenaal (van pupillen tot lange afstanders) lezen en ~ooral dat jullie 
teedoen 1 dus • • • • • • • 

Ilt heb het al eens eerder gezegd~ zo laat in de av ... uh nacht werken de bersenrada..-tjes niet ~eer opti!ml. L\ had dit voon100rd natuurlijk ttoeten beginnen Jet de felicitaties. Dli DA.ti~MG VM vz. BMRiliJ Rm m:DL.Il YOOIG JMR Qi 21 fLAA!S BIIIMI.D tnJ Di !Uml~l'Ui fl.1WA. Dit ~loodt in dat dj aoqan prOlOveren naar de Ie JtJasse. En tot onze ve_l'fassing lOChten Tii j dit jaar een ecbte ledaille ·· 
;ee naar buis nemen. Een unieke 1edaille want bet is de eerste !!edaille die door een dalespleeg van !. V. Haarle; ~<>ru;-en is. Moet er niet een pri jzenka.st voor aangeschaft wordoo? Natu-urlijk ook de beren ere-<Jlvisie plooq qef~liciteerd. Ket wat kunst en vliaqwerk door blessures en uitvallers i::; bet tocb weer gelukt bet ere-divisieschap te handhaven. Ook in 1993 k~1 er dus weer op bet hoogste niveau gestreden worden. Jolï<} bloed zou echter wel zeer wellos :ijn. De 2e berenploeg eindi9den in de districtsfinale op een 9e plaats. De belevenissen van de co•petitieploegen staan natuurlij~ uitqebreid in dit blad. 

Tot slot nog even over bet niewe L.\ reisburo. Bet fietsweekend is een weekje opgeschoven (naar 19/20 sept). Bn ze ktmnen ll09 een heleboel aan~eldinq verwerken, dus bel even. 

g1rorekening 643883, bankrekening 56.80.10.477, t.n.v pennmgmeester a.v. "haarlem" te haartem 



officieel nieuws 

MILLEl A: 
Jl. (Riek) de Bruyn Beultenstraat 1 2023 'fA IIAARLF.M 

~: 
B. (Bas) cowssaris J. AddaE>traat 23 

~l\IP m>S'l'RIH ~WfJ 1922: s.v.p. noteren in de agenda! 

septeiber 
zo 13 ?? finale Mars coapetit.ie A-junioren en veteranen 

wmwm OP DE AMUJBMB IJ M PIJ( MULIEJSromlil f! liMBLII 
(Wij rekenen op een grote ~lna.e van A.V. Baarlet atlete(s)n en on:e juryleden!) 

19 finale pupillen OOipetitie 

KKQIDKLIIG YAJ m BESt\l!JR: 
In bet vorige clubblad maakten wij bekend dat bet bestuurslid Carla van der [lei bet bestuur van A.V. 
Haarlel kenbaar bad qe~aakt dat tij wegeJI.s qez~ndbeidsredenen aet oDJidàelli jlte inqa119 baar bestuurs
functie tou ~...rleqen. Wij DOOSten dus naarstig op xoek naar een nieU'w bestuurslid. Gelukkiq kunnen wij 
jullie Reedelen dat wij hierin (voorlopig althaF.s) geslaagd zijn. Willes Gebe beeft zich bereid 
verklaart per 1 oktober, en in ieder ~val tot de jaarverqaderinq van 1993, zitting te ~ in bet 
bestuur. In deze periode zal Willel aeedraaien als bestuurslid. Als blijkt dat hij deze functie kan 
colbineren et xi jn studie en de sportieve kant van de atletiek zal bij üch op ile jaarvergadering van · 
1993 definitief beschi~~ stelle.~ voor een bestuursfunctie. 

frf7çp~ . 
·u.;~~ Q 

UWWISI PnWUl\~D!H .· ~fll2®&!1[;!] 
We kunnen bet niet vaak qeooeq kent.aar 1/lken. lees de uitgebreide infonatie elders in dit clubblad. 
Voor alle cateqorieèn wrden de onderlin~ wedstrijden gebouden in bet eerste veeteDd 1an olrt.ober 

Pl DIT mmD GDJSKRYJDP!!!! 

WW NJi,!!U Cf mi UI.J!!QKL A't'~ (alle categorieën) a Jtli!J.ID!IIOODJ.iS 

o ja, ur <.NVI S71DJ1 L1VD JE Rlli',lBJ.{\Jl 10 SUL fQii!LIA IJl!!!!!! 

om aan te schaffen: 

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

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

milcht1ngen biJ mevr. hartman tel. 256036 



······Onderlinge w:edst~iJ<t~6}'j 
•.. ~~~~~~~g 3 ·. oJ<tO~~~', ~- :~~~ 1 

:: ... '\. . '... .. . . . .. .. ... :·;.· ; .,· 

·· ·· :" ... JONGENS 8 
.· . . 

.. f1.20 :'·lOO:m· · 
.. · '11.45 ::· ver. . .. 

,. 'ta.oo.· -.kogél .:. ; '•, r ,JI!I.IIIJII ... , ............ IIIIIIJI'-IIIIIIIIIIIII! ......... ... 
: :. ~·,4:~·,;3Q, ... p,oi~~Q,qg 1 JQNGENS Ç 

I 

i 

11.30 100 m 
12.30 ver 
13.45 kogel 
15.00 hoog 

JONGENS 0 

11.40 80 m 
12.30 ver 

'13.45 kogel 

MEISJES PUP A 

11.50 60 m . 
13.00 hoog 
14.30 kogel 
15.45 1000 m 

Bre·ng vo.ór~f j~ .~:rî~~~(in), . ·v~d~r; en)ot.·m~éd~r·~~e ·~P. ... t~::~~~~~~·bif~~t:::- . 
: jureren. w~nt:. <Iaaraan· is,_..zoats ' altijÇ('.~án·:schr.iinend, t~këlJi~',' · . ·J_~·: : ·"· ... : . . 

· .•.. iji.l d~ .. t~éhni$che; nu;mmörs ziJp· er ' ~' gg~iág~~ .~:n.: i~ .. ~ ·g~·~P~·fiQ*I~. < .. , · ': 
. :: V~rg.eet :.g~~h sg~l®nqf:ta'!tG( want et vJotdén~ s.'taringmln~i$ '~{)ruikt~ ·,·: '• - . . . . . . '.. . . . ·. ' ~ . . - -,•:. ~- . : ... ·:·· ':-! .. : -~-... ":: .. ··:··''" ... • : ·· .. 
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. 

· ,_ · ... Ondetling·e -wedstrijden ··· i 
·ze_nd.ag 4 olçtqber 1'·$.92 ·_,{, 

. •,•· 
' ~ . :'·• .. 

.. . 

.. JONG~NS B 
,. ., 

l0~'3Ö 1 10 m h 
1-;1.30 .•· . discus 
13.15 ho:()g, ';.' 

.. . 
1'=4.r 1'5 Speer · JONGENS c ' MEISJV$-C 16 oo ··· t:5oo.·m •. .. , 

10.45 100 m h 1'2 .QO · ver. .. 
12.00 discus 13.45 .spéer ' 

'· 

13.00 speer l4.50 600 m= 
L 14.30 1000 m 

> ~--~. :, 

y .. 

' 
··~ ·;::. 
! ·~ • 

' ·"'; .. 

.. - --

J1 .1:5' .- lOO'm · 
1'2.00 $peer · 
1 2.45 · ko.get · ·- :: 
'1:3 ~- 15 ·: tioQ.g ' . :. 
14.45 ver · ·· .· . 
15.45 ·:• 800m 

,JONGENS D 

1 1.00 80 m h 
1 1.30 hoog 
13.45 ' speer 
14.40 1000 m 

HEREN W +JA 

11.30 
12.00 
13.15 
14.15 
15.15 
16.20 

100 m 
kogel 
ver 
hoog 
speer 
1000 m 

-.;< .. 

MJ;ISJt;S ~P 

t2..00 ver •. 

13.0Q sp$èr 
14.50 éöO m . 

·· ··· 

1:0.30 $peer . 
· 11.,4:5 · 1·oo ,_m· 
12. t5 ,_. ver 

.. 

~·: 

. 13-.ts · 'kogel ' 
14.30 'hÖog . 
16.1'0 .· .. 1000 ·m · .· .... 

, . ~ ... 

B.reng .voprat.je·vriend(in)., vade~· e·n /of,moed~r mee op·te 'h~tpen:' 6tj ~- ': 
: jureren ·want Çtaaraan· is, zoals altijd~ ~en schrijnend tekort. . . . . . ' ·. ·.· . ; 
. B.lj de tethni$ë.he ötamrners t fj'n ér'3 pogh)g~n : en ._s er geen, finale~ , '. 

·v~rge~t ge.en ,$pelden ·qftape·~ waoter .wordenstartnu.mmets gebru.ikt. _, . . ~ . . . . . . . ' . 
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~ Naam ; . ". ....... ~ r ..... ~ .. ~ • .-,. • , ,. ....... · ••• , ... • ' · .. ......... , • • " .............. - ••• ·.,·:i •••••• : .. • • • • ~ . ~ . 
. ·~ '. -~ 

.. . ; '": .. 

. ~·eeft zich. op piS juryfid voor ···. () Zatêrdàg 3 oktobèr 19$~ . 
. · ... · · · · · 0 zo_ndag 4 oktob~r 1992 .· 

. Deze strook svp zo snel mogelijk opsturen naar of. inleveren :bij: , ' .. · 
· _. .. Jos· Van á.eHe, Sparrenstraat 26~ 2023 wx. Ha·arlem. ·· .~. 

OPGAVE DEElf\JAME SENiOREN DAl'ViES. HEREtJ of lA 

Naam : ........................................... s························· 
geeft zich hierbij op voor de onderiinge wedstrijden van 
a.v. HAARLEM op zondag 4 oktober 1992. 
Categorie: 0 Heren wedstrijdatleten 

0 Dames wedstrijdatleten 
0 Lange Afstanders 
0 Breedte atleten {o.a. nieuwelingen} 

Deze strook svp uiterlijk maandag 28 september 1992 inleveren bij 
of opsturen naar: 

Jos Van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 \/VX Haarlem. 

Wie dit kleine mensje ziet, 
gelooft zijn eigen ogen niet. 
En zal moeten beamen. 
wonderen maak je riog altijd samen 

Biij zijn wij met de geboorte van onZ'"! dochter 

Chantal Vienna 
Zij is geboren op 9 augustus 1992, 
weegt 3280 gram en is 51 cm lang. 

John en Sabine Meure 

Dillestraat 10 
2034 MP Haarlem 

Sabine en Chantal rusten van 13.00 tot 15.00 uur. 

- 5 -
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Haarlem, 1 september 1992 

Beste leden, donateurs en iedereen die A.V. HAARLEM een warm hart toedraagt! 

0 jee, denkt u vast, nu u deze brief met acceptfonnulier in uw handen heeft, dit gaat me 
weer geld kosten. Het antwoord daarop: JA, maar ook NEE. En dat is natuurlijk een 
vreemd antwoord. We leggen het dan ook even uit. 

1995 is een belangrijk jaar in Haarlem. De stad bestaat dan 750 jaar, maar, wat voor 
ons veel belangrijker is; A.V. HAARLEM BESTAAT DAN 75 JAAR. Dat willen we 
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar om een feest te vieren is geld nodig. 
Dat is voor iedereen een duidelijke zaak. Daarom is er een jubileumfonds in het leven 
geroepen met de bedoeling de komende jaren flink te sparen. Gelukkig zit er al een 
bodempje in het jubileumfonds, de kantine-opbrengst van 1991, ma..'lf er kan, en moet, 
nog meer bij . 

Onze vraag aan iedereen is duidelijk: 

Wilt u een bedrag storten in ons jubileumfonds? 

Zie je wel , .zult u zeggen, het kost me geld. Ja, dat is waar, maar wij stellen er wat 
tegenover. 
Iedereen die vóór 1 november a.s., f 5,00 in het jubileumfonds stort krijgt hiervoor 
automatisch 1 lot van de Grote Club Aktie, de normale prijs dus. Bij storting van 
f 10,00 twee loten enz. 

Als u nuf 25,00 stort, krijgt u niet 5 maar 6 loten; dat is dus 1 heellot gratis. 
En wat kunt u met die loeten winnen ....... juist, mooie (geld\ prijzen. Dat is dus het 
antwoord HET KAN U OOK GELD OPLEVEREN!!! ~ 

~J t!s pak meteen even uw pen en vul de bijgesloten acceptgiro in,fodat de penningmeester 
de Grote Club Aktie loten voor u kan reserveren. \ 1 

<Jo . -~ 
Naff. V. HA~EM hartelijk dank' 

~~--#-=-·- ~ 
// 

J.M.G. Van Belle 
Sparrenstraat 26 
2023 WX Haarlem 
tel. 023-272338 
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Jocs de Ja XXV Olimpiada a Barcelona 1992 

Langzaam zakt het vliegtuig door de wolken naar beneden. Opeens in volle glorie : de 
Montjuich. Het heilige stadion waar Ellen van Langen de avond tevoren haar goud 
veroverde. Het zwembad waar op dat moment een Jongejans (hij of zij ; kon ik niet zien) .. 
met de zoveelste sprong bezig was. Vele sporthallen waarin overgelelijk en 
schiiîiiiiiiiterende mooie sports worden bedreven. En een heftig vibrerende en Olympisch 
pulserende stad. 
Eén stukje schrijven over mijn verblijf aldaar voor twéé verschillende dubbladen. 
Genoemde namen hebben dan ook geen enkel verband met de werkelijkheid en ook over 
de beschreven gebeurtenissen mag u als lezer behoorlijke twijfels hebben. Tevens heb ik 
de altijd aanwezige censors met een leuk verhaal het bos in gestuurd teneinde mijn eigen 
stukje terug te kunnen lezen en niet een ''ge-restyled" wanprodukt. Afblijven dus José en 
René. 

Wednesday, august OS, 1992 finales. 17..30 hrs, entrance X, section 126, row 17, seat 11. 

Het moest en zou dus goedkomen maar vindt die stoel nou maar eens temidden van 
65.000 andere. Daar ging het volgende aan vooraf. Ik stel u kort aan de reisgenoten voor: 

RS Immer aanwezig maar nooit vervelend, rugzak altijd op de buik. 
WR Te lang voor het Dreamteam, nu maar reisleider, wat zonder paraplu goed lukt. 
HL Liep vroeger erg hard maar aanbidt nu alleen nog maar hardlooprelikwieën (zoals 

de blauwe marathonlijn). 
AH Intermediair in de tickets en uitstekende Barcelona gids. 
RH Onze Catelaanse tolk. Zonder haar hadden we nu nog in het restaurant gezeten 

want Spanjaarden eten eerst graag zelf. 
BB Uw nederige reporter met jetlag van een Canadees meisje (ja, jetlag is ook een 

ziekte net als liefdesverdriet slapeloosheid, vlinders, enz.). 

Aangekomen op Barcelona Airport, snel met de trein naar station Sants (15 perrons onder 
de grond). Sommigen kunnen maar moeilijk tijdelijk afstand doen van hun bagage in een 
kluis maar een paar uur door de stad met 5 kilo schone onderbroeken is ook niet alles. 
Zoals reeds van boven duidelijk was : deze stad was zichzelf uiterst bewust zijnde het 
middelpunt van de wereld. Maar nergens echt vervelend. Druk, ontelbare terrassen en 
sfeer. Nog wat slenteren over de Rambias en kijken in de oude stad en proeven van het 
imago van een wereldstad in het wereldgebeuren o.l.v. AH. Natuurlijk moest HL een 
schilfer van de heilige blauwe lijn krabben op een middeleeuws pleintje juist op het 
moment dat een taxi in duizelingwekkende vaart de1..e 42,195 km binnen het half uur af 
trachtte te ieggen. Kunt u het nog volgen ? 
Veilig aangekomen in Moutins de Rei. Onze slaapplaats in een vredig dorpje. Nou slaapt 
niet iedereen dàar, bleek gaandeweg deze nacht. Vooral die haan. Voor het slapen gaan 
toch nog wat Olympics gezien. Vervolgens tot de conclusie gekomen dat de scheercrème 
een spontane zaadlozing heeft gehad in mijn toilettas en ik (geheel van mijn apropos) 
vervolgens mijn tanden poetste met de ontharingscrème (niet hetzelfde als scheercrème, 
heren) van mijn vriendin. Ik tevreden nar.r bed, nog zalig onwetend van die haan 
natuurlijk. In ieder geval moest ondergetekende met vijf(!) koppen café con lèche op de 
been geholpen worden, waarna hij alsnog riant instortte. 
Goed, iedereen fris en monter (behalve ik dus) naar Barcelona. Gaudf liet zich van zijn 
beste kant zien. De Sagrada Familia schiet op. Een aantal van ons trachtten een nieuw 
WR te zetten op de trappen van de katedraal. Slechts enkele Amerikaanse toeristen liepen 
in de weg. Nu is over het algemeen één Amerikaanse toerist al teveel. Wij hebben ons die 
dag aardig ingehouden. Zeifs BB (na negen koffie) heeft nog even op de magische 
blauwe lijn gelopen. Uit TV beelden bleek later dat ik de verkeerde kant op liep. 
ook Japanners (Tanachuici) doen dat in de echte marathon. 
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U begrijpt het al; deze verloren dag was een kwestie van ballorig overleven tot de grote 
avond. 
Rond vier uur bestegen we langzaam de heuvel van de goden, hier en daar doorkruist 
door, u raadt het al: de BLAUWE lijn. Onderweg passeerden wij ook nog een paar 
vervelende watervallen, roltrappen en paleizen, waar het gemeentebestuur, in een poging 
een mondiale uitstraling te krijgen veel geld in geplemt heeft. Bovenstaand stoeltje 
trouwens erg snel gevonden. 
De superlatieven schieten mij tekort om te beschrijven wat het is om zo'n stadion te 
betreden. Vanaf vijf uur tot tien uur werden wij konstant vermaakt met serie's, halve 
finales, finales, kwalifikatie sprongen en gouden worpen etc. Alles gaat ro snel, er is 
zoveel te zien (tegelijkertijd ook weer niet want de TV doet het beter) dat we op één 
biertje de hele avond doorkwamen. We zaten vlak bij de start van de tweehonderd meter 
en zodoende konden we geen klap van de finish zien aangezien er voor discuswerpers een 
behoorlijk vangnetje staat. De Spanjaarden hadden hier iets op gevonden: een groot TV 
scherm op dak. In feite hebben we een duur avondje TV gekeken. Maar leuk, LEUK. 

Het geroezemoes in een stadion als Carl Lewis binnenkomt om vervolgens met één 
kwalifl.katiesprong van 8.62 het veld alweer te verlaten. Mike Powell vond 8.14 al 
genoeg. 
Adem inhouden als Tanui en Kiprotisch op de 800 meter finale mannen over Gray heen 
gaan. 1.43.66 en 1.43.70 betekenen 2 groen/rode Keniaanse vlaggen in de ereronde. 
De ogen uitkijken als de vrouwlijke gazellen over 100 meter horden flitsen. Oevers wist 
nog niet dat ze in fmale zou gaan vallen en Patoulidou had nog geen vermoeden van 
goud. 
Een beetje bukken bij de gouden discusworp (65.12) van Oeba.rtas uit Litouwen. Hij 
mocht helaas geen ererondje maken. 
Toch wel kippevel als Merlene Ottey en Gwain Torrence vlak voor je staan te lummelen 
alvorens zich op de 200 mtr te plaatsen in de finale. 
Lekker fluiten als Skah gehuldigd wordt voor de 10 km en juichen als Chelimo het zilver 
krijgt. 
Met z'n allen Robert de Wit (oranje!) over de 2.00 mtr hoog hijsen en vervolgens hem in 
49.24 over 400 mtr duwen. 
Een traan wegpinken als Frankrijk zijn eerste (en enige) gouden adetiek medaille haalt 
door Perec op de 400 mtr in 48.83. Zij loopt trouwens een prachtige ereronde. 
Genieten bij de 200 rntr mannen halve finales. March (19.73 Record Olympico), Regis, 
Da Silva, Fredericks, Bates, Johnson staan vlak voor je bij hun start. Ik was erbij (met het 
fototoestel), maar toch. 
Zinderen bij de 400 mtr mannen finale. Watts in 43.50 en Lcwis (die andere) in 44.21. Nu 
een echte Amerikaanse showronde. Die duurde zelfs de organisatie iets te lang. 
Zenuwachtig als Akabusi Graham, Y oung en Matete zich over 400 mtr horden moeten 
kwalificeren voor de finale van vrijdag. Young nog onwetend van het feit dat Edwin 
Moses tijdens die finale definitief de boeken in zal gaan door zijn Record Mondial. 
Bewondering voor de mannen over de balk en in de waterbak bij de halve finales steeple. 
De Keniaanse antilopes lieten nu al de visitekaartjes voor al het eremetaal achter. 
Juichen met de Britse Gunnell die de Amerikaanse en (erg mooie) GOSsische atletes 
achter zich liet op de 400 mtr horden finales. Een ereronde natuurlijk voor haar met een 
tijd van 53.23. 
Opeens was het tien uur. Met een bijna psychedelisch muziekje werden we het stadion 
uitgeleid. Ik moest nog even blijven zitten, nog even de laatste sfeer naar binnen halen. 
En toen moest ik opeens erg nodig slapen. Helaas het bed wa.~ nog ver want ongeveer 
100.000 mensen wilden de heuvel af, naar de stad, de metro in. Maar vele wilden ook 
nog eerst gekleurd sproeiende fonteinen bekijken, gelardeerd met allerlei populaire 
muziek. Anderen wilden gouden medailles vieren en niet echt opzij gaan. Kortom: chaos. 
Gelukkig wisten AH en RH ons snel, comfortabel en vriendelijk (slogan?) hierdoorheen 
te loodsen. Om 01.00 sliep ik. Geen haan die daar nog naar kraaide. 

Bert Boesten 
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van 
her en der 

door joop van drunen 

Heren 5000 Jtr 4e Getachcw Ayele · 15.31.1 Een Persoonlijk Record! 

Heren 100 1tr le serie le Oscar Soethout 10.6 
5e Ton van Tol 11.4 De ui tstekew..le prestaties 

3e serie 2e Lex Verbeek 11.8 van Oscar Soetllout kregen reeds 
4e Jolin Keure 12.6 aandacht in ons vorige clubblad 

200 1tr le serie le oscar Soetbout 21.9 
2e serie 2e Lex Verbeek 24.1 
Je serie Je John Meure 25.5 

800 atr Ie serie 4e i'li1 Berqiscb 1.54. 9 
2e serie le Jan de RUiter 1.55.6 
3e serie 6e Ger ~cSsel 1.59.0 PR 
5e serie 4e Bart Blo» 2.00.2 

6e Willoo Gebe 2.00.5 PR 
3000 Jtr 2e serie 7e Jerry Sullivan 8.36.0 

3e serie 10 Getach€w Ayele 8.43.5 
DaJeS 3000 atr Marianne v~i de Linde 9.24.9 
Jon<jel\S A 100 atr str:fan Buisman 13.3 

200 1tr Stefan Huisman 2ï.O 

Alleen Ban Baauw versebeen hier a<m de start 400 1 3e tijd 51.5 

Heren 5kl 

Beren 1000 Jtr 

· 39e Lex van de Pol 
43e Pieter Terrol 

le Wil Berqisch 
2e Jan de Rui ter 

21.44. 
24.40 

· 2.28.8 Er waren 23 deel~ 
2.30.0 

weersoastandiqheden: zonnig, wan ± 28 graden, vochtig en wind. 
Electronische tijden! 

Heren 200 Jtr 
400 Jtr h 

1500 Jtr 
5000 Jrtr 

2e G\llJS Grosltaup 
4e Ron Antlleunisse 
5e Mo~ J:oultouaa 
5e Henny Tiben 

22.30 (rugwind + 3.51 1) 
62.54 
4.10.88 
17.00.89 
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Heren 400 atr le serie 3e stefan Huisaan JA 
2e serie le Edwin Meure 

4e Bart Bloa 
4e serie Ie Ger wessel 

6e Willel Gebe 
7e Lex verbeek 

1500 atr 2e serie 2e David Bloa 
3e serie le Mobaued Koultou~a 
7e serie 6e Jan de Ruiter 

57 .6 PR 
53.6 
54.3 
50. 5 De tijd van Ger liessel was de snelste tijd van 
52.7 de 4 series 
53.9 
4.17.5 
4.14.9 PR 
4.09.8 

n Mb""JS'f{l,'> BmR'iiJI Dm UISWit1EWliUJD 
Electroniscbe tijdwaarne1ing 

Heren 1500 1tr le serie 7e wit Bergisch 3.58.52 
Se Jerry ~Jllivan 3.58.58 

2e serie 7e Mcha~t~ Koultou~a 4.06.59 PR 
3e serie 11 Henny Tiben 4.23.22 

Het was voor Henny Tiben zijn eerste 1500 1tr wedstrijd. Henny tot dus ver loper op de korte nUJJers bad een eindspurt als was bij bezig aan een 100 1tr. Bij een beter koersinzicht kan 1109 beel wat van zijn tijd af. · 

WeersoJStandigheden; zonnig, wat~, weinig ~ind 25 graden. 

Heren 800 atr 3e serie Se Jan de Rui ter 1.57.30 

26 !OOQSTJS fW,RIJil !!A.V. IfM.RLEnLLA..V. RQIJ,llf)ll PDI HULlUBAAl 

Beren 200 atr le serie le Osr,ar Soethout 
2e serie le Lex Verbeek 
3e serie 3e Ronald Schut 

800 1tr 2e serie le Jan de Ruiter 
2e Ger We".,sel 
5e Win Bergisch 
6e Bart Blo! 
7e Edwin Meure 

3e serie 2e !-!1-:11~-<! f::oultouaa 
6e Jaap van Deursen 

4e serie le Willel Gebe 
5000 1tr 6e H~nny Tiben 

Kogelstoten 

9e Bert Boosten 
11 Rob de Nieuwe 
12 Arno Hole~~ 
14 René v.d. Zwaag 
15 Rewá v.d. Veer 
17 Lex v.d. Pol 
le Oscar Soethout 
Se Etienne de Groot 

Da~es kogelstoten 3e Lilian Kaptein 
3~ Brenóa Stoete 
2e ~1eSka de ~indt 
2e Alexander Brokx 
4e Kaurice Haqetan 
5e Bastiaan Spruit 

n.s.s. 
Meisjes A 200 1tr 
Jonqens A 200 1tr 

22.5 
23.8 
25 .0 PR 
1.55.2 
1.55.7 PR 
2.00.6 
2.01.2 
2.02.3 
2.02.1 
2.07.9 
2.05.1 
16.39.3 PR 
17.28.3 
13.26.2 
18.26.7 
·19.12.3 
20.11.2 
21.39.9 
13.30 PR oscar bewees hier naast zijn topvora op de 
10.40 sprintnuraers ook zijn .annetje te staan 

3.2~ 

10.31 
28.4 

op de 11 tware 11 nuuers 

24.8 zelfde tijd als de winnaar 
25.4 
25.9 PR 
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speezwerpen 5e Maurice Hage1an 
kogelstoten 3e Maurice Hagemu1 

Jongens B SpeerwerpE'.n (800) le Niels Terol 
9e René Stol 

kogelstoten le Martijn Spruit 
2e René Stol 
4e Allard van Zwol 

H.S.S. le Niels Terol 
2e Hartijn Spruit 

110 1tr h Je Martijn Spruit 

44.76 
10.54 
52.82 
35.72 
13.21 PR 
12.76 PR 
10.02 
11.70 
11.33 
17.75 PR 

in tot.aal oocllten wij deze avorui acht PR's in de boeken bijschrijven. 

VERSLAG VAN DE SOLIDARITEITSLOOP 

Op uitnodiging van àe commandant van de brand
weer van Gdansk, die in Mei Velsen bezochten, 
hebben John en Gea Jongboom Polen bezocht en 
daar deelgenomen aan de Maraton Serpien 1980 
SOlidarnosc 
Deze loop wordt elk jaar op 15 augustus georga
niseerà ter herdenking van de opstand tegen het 
Sovjet regime, die hier zijn oorsprong had. 
Renners uit het hele land komen naar Gdansk om 
mee te doen. Dit jaar ook een poolse deelnemer 
van de olympische spelen in Barcelona en andere 
toppers. . 
Er waren ongeveer 350 deelnemers, waaronder 
deelnemers uit Groot Brittanië, Rusland, Duits
land en Holland. 
Vanaf de scheeps"Jerf waar de vakbond Solidari
teit is ontstaan liepen de deelnemers naar het 
grote monument, waar door onder andere Gea 
Jongboom bloemen gelegd werden. Hierna werd nog 
ca. 400 meter gelopen, onder begeleiding van 
klanken ~an de marinekapel , naar de start. 
De halve marathon van Gdansk naar Gdynia was 
over de weg, die vrijgehouden werd door de 
politie. De brandweer zorgde voor verfrissing 
met nspui t\vater" en drinkwater, hetgeen zéér 
verfrissend was. De organisatie was perfect. De 
hoofdprijs was een kleuren t.v. en 8 miljoen 
zlotty contant. 
De beoordeling was in categorieën, hetgeen Gea 
een eerste prijs opleverde in haar categorie en 
John een eerste prijs in de categorie buiten
landers, zodat ze met twee prachtige kristallen 
vazen huiswaarts keerden. 
Het was voor familie Jongboom een belevenis 
hieraan mee te doen 1 en hierdoor Polen met zijn 
rijke historie en mooie natuur en vooral de 
.poolse gastvrijheid te hebben leren kennen. 
Zij kunnen een ieder deze zéér bijzondere loop 
aanbevelen. 
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De vJkantie is nu echt over. De LA verheugt 
zich nog steeds in een redelijke belangstelling op 
cie do'1derdagavond. Zelf vakrultie er~ regen zorgen 
nog vcor een bijzondere opkomst. Tijd nu om de 
l~onditie nog wat op te poetsen voor de onderlinge 
10 km om op die manier even je clubgenoten de 
ogen uit te steken met een geweldige tijd. Uw 
schrijver heeft weer eens een wedstrijd gewonnen. 
Hij moest daarvoor wel naar Gotenburg. De loop 
\Vas zó obscuur dat z~lfs mensen van de organisa
tie fout liepen omdat er een pijl de andere kant op 
stond. Overiaden met kados en wilde blonde 
vrouwen keerde ik huiswaarts. Nee, nou niet bij 
me in de voortuin gaan staan gluren. Gehoord 
tijdens de training : Uitiopen doe je tussen de oren. 
Kijken wat Amo daar tegenover zet !v1ijn motiva
tie op het werk is in ieder geval nog niet langer dan 
de gang. Trouwens : Even doet het weer ! ! ! ! en 
inmiddels al weer niet ook geloof ik. 

Voort-hollen<!e Kalender 

H~eronder het overblijfsel van een lijstje met 
baanwedstrijden vovr LA'ers gedurende de zomer: 

vrij 18 sep 
vrij 25 sep 

Ookmeer 21.00 
Santpoort 20.40 

5km 
lOkm 

Alle wedsnijden zijn v~n het z.g. instuiftype dus 
vooinscr.rijving niet nodig. frijzen varieëren van 
f3.50 tot f5 ,-

September 

12de 100 km Winschoten inl. 05990-187 65 

i 3de Jo Moerman wedstrij1 Afstand: 15 km. 
::Y[aar:Amsterdam A V'23 Tijà: 13.00 
t:ur. inl: 

17de Onderlinge 10 Km Afstan<j: 10 km. 
W~-rar: Baar. AV Haarlem Tijd: 19.00 
uur. inl: 

20ste Dam tot Dam Afr:.llillii: 16.1 km. Waqr: 
D<~m Amsterdam Iii.d: 14.00 uur. inl :. 

27:;te Amsterdam Marnthon Afstand: 42.2, 
21 , 10 km. \Vaar: Amsterdam cenoum 
JM: 12.00 uur. inl : 
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Oktober 

1 lde Run v Zandvoort Afstand: 800, 5, 10 
kr.1. V/aar: L_.andvoort Boulevard I.üd: 
13.00 uur. inl : Boesten 

llde Marathon Eindhoven Afstand: 42,2 en 
21 km.~: Centrum Eindhoven Tijd: 
10.45 (halve) en 12.30 (hele) uur. inl : 
040-387775 

Ui t de L.A. kommissie enz. 

• 

.. 

.. 

.. 

Na de onderlinge 3/4 okt van de A V houdt de 
baant:r.:Jining op donderdag op. 1 november 
starten we weer in het duin. Ook krachtrain
ing op donderdag wo:-dt in principe deze 
winter vervolgd. NOTEER V AST 5 novem
ber: eerste avond krachtraining met een 
gezellige afloop. 
1 ~ oktober medewerkers gevraagd voor de 
scholieren veldloop. 
Het verzoek is uitgegaan naar Bert Steen en 
Martin Strookrnru1 voor een nieuw cross 
parcours in Spaarnwoude voor januari. Te
vens wordt onderzocht of de Spaarnwoude 30 
en 10 km een andere start en finsh kunnen 
krijgen. 
Fietsweekend een weekje uitgesteld naar 19 
en 20 sept. 



Uitslagen doorgeven aan Boesten!! 
023"385623 
1 jul :le Zomeravond cup 

34 Bert Boesten 
1;5 km 
61.03 

15 ayg: lliilida.ritei~QO,P Gdansk 
John Jongboom 
Gea Jongboom 

21.1km 
1.30.32 
1.42.?? 

lliY.l Memorial Piet v Alph§.n 21__km 
1.10.29 
1.17.53 
1.18.37 
1.26.22 
1.48.36 

29 aug Interland NL. Hessen en NRWF .5km 
1 Wim Westerholt 
6 Marianne vd Linde 
11 RonBons 
150 Rob de Nieuwe 
321 Kick Sabelis 

1 Kees v Dommele 15.24 

3Q au~ le {Jckwick circuit Heerlen 
5 Marianne vd Linde 

ll..km 
57.07 

26 juli Paavo Nurmi Marathon in.IY!.ku 
Finland Marianne heen kans om uitgezonden te 

worden naar het WK halve marathon ! 

r 
I 
I 

I 

16 Kees v Domme Ie 1 VET 2.32.06 

VERSCHOVE T 

mtmetdeLA N NAAR 19120 SEPT 
De LA organjseert een fietstochtje in het weekend van 12- 13 sept 
We rijden ong. 120-140 km per dag. Slapen in een jeugdherberg. Tempo is nom1aal maar Opoe fietsen .zullen het moeilijk krijgen, dus een paar versnellingen en een be.trouwbare fiets zijn I is gewenst. 
De route moeten we nog uitzoeken. Inschrijving staat open voor: 
LA'ers, BG'ers, I\1A'ers en KA'ers. 

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

lJit met de LA 

De AV van .A.ngers organiseert een wedstrijd in ANGERS in het weekend van 25-28 sept. 
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. 

j 

j Inschrijven bij: Arno Molenaar 023-372394 

L ---~----------~ 
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Finale dis~ricts-seniorencompetitie 2e klasse. zondag 6 
septembErr 

Na een heerlijk bakkie om 9.15 uur in het krachthok vertrokken 
we, met een damesploeg van twee ! personen; richting Huizen. 
Er was voor heerlij!~ ~·eer gezorgd dus het kun al niet meer 
stuk. Maar al gauw diende zich de eerste moeilijkheid aan: DE 
ROU'l,EBESCHRIJVING. Doorgewinterde atleten hebben daar 
natuurlijk geen moeite mee 1 maar velen zijn toch op zoek 
geweest naar een winkel in Huizen. (Op zondag weten die 
atleten veel}. Haar goeà, we kwamen voor de laatste 
competi t .iedag van 1992. Rond lJ_ uur was toch iedereen die 
vanuit het krachthok was vertrekken aanwezig. Na weer een 
bakkie dachten enkelen er al aan om zich te verkleden en de 
baan te gaan verkennen. Het wachten was weliswaar op de dames 
en heren estafette-lopers. De dames waren keurig op tijd, 20 
minuten voo~ aanvang. Dat àe t reinen op zondag minder vaak 
rijden kan niemnnd worden venvaten Z-")dat Bart een goede stand
in voor broer David bleek. O:m t-v:aa }. f uur vingen de eerste 
onderdelen aan. 
De sterke dames-estafetteploegt Aneska, Sandra, Toos en 
Brenda, op de 4 x 100 meter eindigde op een tweede plaats in 
\3en keurige 52,7. De here12 Etienne, Lex, ]_ e ,{kere wissel Bart 
en Ronald liepen exact 6 seconden sneller en pakten een vijfde 
plaats. Meteen achter de estafettes aan startte het 
speer~1erpen en verspringf" n voor de dames en het hoogspringen 
voor de heren. Erik vertoefde n0g een tijd inde zon op het 
terras om bij de laatste hoogten toe te slaan en als eerste te 
eindigen met een hoogte van 2 meter 5. Na een ongelukkige val 
bracht T0os de speer alsnog naar 34,70 ~eter. zus Brenda was ~~ 
alle verspringers voor met een sprong van 5. 14 meter. David j §~ 
was wel op tijd veer d~ 110 horden en \<ras na 23 seconden rond r '·~P........._ 
o:1geschonden aan het eind \'Zm de baan. Eerder al had Marianne( <::;:;,~~ <-> • 
de 800 meter van kop af aan gedicteerd en finishte met 110 ~ ~/~f 
meter voorsprong als eerste in 2, 16,1. Brenda legde de 100 \r;::,ct~ ~/ 
meter ho~den af in 17 rond. ondanks haar val sprong Toos ~~ 
vandaag ook hoog en eindigde bij een hoogte van 1 meter 45. V 
Lex had ondertussen een s p eer weten te veroveren en gooide, ~ 
zonder iemand te verwonden dat d'ing ruim veertig meter weg . ? n{ 
~4?.38) Na een loop~~ van 35 :!ninuten stond.Mar~anne al weer .. .Jffi,\5 
tr1s aan de start blJ de 3.000 meter. Ook 1n dlt veld was ZlJ~~({ 
een maatje te groot en finishte nadat zij de nuw~er twee nog~19\ twintig meter voor zich h~d als eerste in 9,41,1. Aneska « ~~ 
besloot de 100 meter vlak in een vreselijke tijd, velen onder 1A'r 

. · · , . 1., "7 d N .\.a. ons Zl]n Ja~oers, we noemen geen namen, 1n J,, secon en. a ~ 

dit nummer waren de heren weer aan de beurt. John en Ronald 
liepen de ~00 meter. in respectievel~j;K 12,7 en 11,9 seconden?,.,, ~ 
vJaarna Edwl.n en DavJ.d de 400 meter .1n 53, 1 en 53, 9 ----
afraffelden. Ondertussen stootte Lilian de kogel naar 8.07 ~ 
meter en lag Sandra nog leJ<:ker achterover op het t~rras 1 • 

"Lekker zonnetje", goh moest ik ook de 400 lopen ?, Wist ik 
niet ! Nou dan gaan ik toch effe. Opgeven zal ze niet du~ ~~ 
pakte ze nog even de nummer t~;v-ee in haar serie en eindigde in, 
inlopen onzin, 66,07. Niet slekt. Het zandhappen ging Lex iets 
minder af dan speer maar hij kon nog net Brenda voor blijven 
met de cijfers 5;41. Het laatste nummer voor de dames kon 
vrijwel geen verbetering van de tweede plaats geven welke zij 
i n de loop van de wedstrijd achter ADA hadden moeten innemen. 
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Lilian werp de discus 20 meter 4 ver. Inmiddels was allang de 1.500 meter voor heren gelopen waarin Bart lle werd in een tijd van 4,23 ,9 en Jaap op 13 seconden volgde. De slotnummers, kogel en 5.000 ,bij de heren eindigden in een Se, 7e en lle plaats. Etienne moet toch iets meer eten om de 10,41 meter te verbeteren. Wiilem besloot de s.ooo meter in 16~12,7 vier plaatsen voor Renny die 16,28,5 nodig had. Dit was het einde van deze dag wa arna alleen de pr i js! uitreiking nog volgde. De dames grepe n net naast de wisselbeker die naar ADA ging. (Even beter dan een lullig besje bloemen vorig jaar). Wij konden toch een medaille in ontvangst nemen. De heren werden vandaag 9e van de twaalf. Tevreden konden beide ploegen huiswaarts keren waarna een deel van de ploeg een mexicaan onder handen nam om deze dag onvergetelijk te maken. (Wat een rare eetg€woonten hebben sommige mensen, bij ons likt de kat de borden af ). Tevens waren bij deze gelegenheid ook enkele leden van de eerste he~enploeg aanwezig die wij nog feliciteren met het b ehoud ! 

Een toeschouwer. 
, ' 

1'.1et ingang va:1 het cros.s.seizoen '92-'93 kent Nederland zijn eigen nationale cross-circuit Het circuit. 
bestaande uit 6 crosswedstr,ijden, wordt georganiseerd onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse 
Atletiek Unie (KNAU). Door deelname aan het circuit kunnen atleten een startbewijs voor de WK 
Cross . verdienen, alsmede de dagprijzen van de afzonderlijke crosses. Het circuit is opgezet om het 
crossen c~der rnjdden- en l~e-afstandlopers [C bevorderen en samenwerking 'tussen organisatoren en 
de ~NAU te bewcrlr..stelligen. 
De crosst>..s die in het circ-illt zijn opgenomen, zijn; 
- Warandeloop in Tilburg (29 no·vember 1~) 
- Duimligt-cross te Den Haag (13 december 1992) 
- Sylve.sterloop te Soest (31 december 1992) 
- Sprintcross te ~reda (17 januari :1993) 
- De Keiencross te Uden (7 februari 1993) 
~a als afslwting de t..Pá: Cross, die cp 7 maart 1993 wordt georganiseerd door A. V. Atblos te Harderwijk. 
Bij de mannen krijgen de n~ers 1 t!m 25, bij de vrouwen de eerste 15 en bij de A·junioren de beste 
1û atiéten per cross punten. Degene die de meeste punten behaalt. wint het circuit Daarvoor is géén eis 
gesteld aan het aaut:tl crosse.c; waaraan. de atleet heeft deelgenomen. 
Door deelname aan d!t circuit ko.m ... ~en atleten zich kwalificeren voor d~ WK Cross. Naast de win
nn(a)r(es) vande NK Cross _e:;t een tweede atle(e)t(e) die door de K..ll.fAU wordt aangewezen, zijn dat de 
-minimaal- 2 (vrouv,.-en) cq. 4 (mannen) best geplaatste atleten uit het crosscircuit. in volgorde van 
pu.nten. Bij de junioren geldt dat in ieder g~vaJ de twee best geklasseerde jongens en het best geklasseer
de meisje naar de WX Cross worden uitgezonden. 
Momenteel wordt er nog gezocht na&.r een overall-sponsor die een minimum-bedrag ·van f. 10.000,· in de 
prijzenpot wil storten. Zolang een sponsor ont~reekt, zal het circuit nog geen internationaal klassement 
kennen. W::t.nneer een spo11..sgr wordt gevonden. zal -naast het hi,erboven beschreven puntenklassement 
voor plaatsing voor de WK Cros.s- ook (afzonderlijk) een internationaal klassement worden bijgehouden. 
Daarbij telt de NK Cross vanzelfsprekend niet mee als circuitwedstrijd. De prijzengelden vnn de sponsor 
zullen dan worden verdeeld over de (m.inim2al) tien best geklasseerde mannen en de vijf beste vrouwen 
uit het internationale eindklas1;ement. 
Voor meer ir.fof!Wltie: KNAU bocdsbureau. dhr. B. Paauw, tel. 034(}2-324201 
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ZONDAG 6 SEPTEMBER EREDIVISIE HERENKOMPETITIE EINDHOVEN 
================================~============================ 

H A A R L E M 1 0 e 

--=========================== 

Dit jaar was het oude systeem van een aparte kampioens- en een aparte 
degradatieppoule weer terug. Zoals reeds eerder vermeld, chronologisch 
een v~rademing. Ee~ wedstrijdje van 4 uur, waarin zelfs het kogelslingeren 
past lS teminste redelijk. 

De uitslag van de kampioenspoule hebben we hier niet, maar de cijfers van 
de degradatiepoule waren als volgt: 

7. 
8 . 
9. 
10. 

11 • 
12. 

I ,ycurgus 
Sprint 
Hellas 
H A A R L E M 

Sparta 
Ti on 

Voor-

-~~~~~E~~~~--§L2L2~------~~~~~~~~~1-------------------------------------
1).824 (7) 19.534 (2) 39.358 

19. 804 ~8) 18.935 l4) 38.739 
18.511 11) 20.076 1) 38.587 
19.444 9) 19.051 3) 38.495 - - - - - - - - - - - - - - - -
18.837 (10) 18 .701 (5) 37.538 
17.571 (12) 13.623 (~) 31.1'4 

Zoals uit de stand blijkt: SpartaenTion degraderen en worden vervangen 
door~ Rotterdam Atletiek en AV'34 Ape ldoorn. 
Overigens werd AAC wederom kampioen (met slechts + 400 punten meer dan 
Rotterdam in de 1e divisie) voor PSV en Haag atletiek. 

Maar nu eerst onze eigen wedstr~d: Uiteraard beet om 12.00 uur Schelto 
Scheltens de spits af met het kogelslingeren. Dat ging niet zoals we van 
hem gewend zijn. Gekweld door een blessure moest hij met een 3e plaats en 
48m64 (784) genoegen nemen. 
Intussen liep ook de 4 x 100m. Deze keer gelukkig alle wissels goed en 
de beste tijd dit jaar voor Ton.Tol, Oscar Soe thout? Guus Groskamp en 
Willem Gebe: 43.62 (1657) 
Direkt gevolgd door de 800m van Jan de Ruiter. Momenteel in goede 
vorm l iep hij een goede race. Op het laatste rechte eind kwam een tikkel

tje tekort: 1.54.50 (847) 
Even rust om de horden in de baan te zetten. 
Hier deed Misja Steen goede zaken. Ondanks een tegenwind van 2.42 liep 
hij toch een zeer goede 16.59 (696) de beste jaarprestatie. 
Tegelijkertijd begonnen nu ook dri e springnummers. 
Mis ja Steen konditi~neel volkomen ondermijnd door de hordenrace hervond 
zichzelf langzaam maar zeker en wist de 2m00 te overbruggen.(857). En 
dat was volkomen volgens de verwachting. Later hoorden we, dat Erik Rol
l enberg in de 2e ploeg 2m05 had gesprongen, maar die had dan ook geen 

horden gelopen. 
Het verspringen: Rob Schlüter, na een blessure weer terug in de ploeg, 
sprong een solide 6m52 (719)" En Marvin Isselt, die niet echt kan steunen 
op trainings- en wedstrijdritme sprong 2 ongeldige, een mislukte on ten
s lotte nog in ieder geval 6m07 neer te zetten. (621) 
Het polsstokhoog: hier moesten we het doen zonder onze enige polsstokspring
er die we hebben: Pim Göbel. In de eerste wedstrijd nog een held (Ned. 
veteranen rekord) in de 2e wedstrijd verguisd zegde af voor de 3e wedstrijd. 
Hij verruilde dit prachtige Olympische nummer, een stukje topsport, voor 
een spelletje voor mannen 0 p leeftijd: golf. Op de Olympische spelen i~ 
geen velden of wegen te zien. Het feit, dat hij daarin een of andere flnale 

bereikte zegt genoeg over het niveau. 
Maar goed: in eerste instantie zou Schelto zich eraan wagen, maar op het 
laatste ogenblik bleek Maarten Hartman bereid onze kleuren op dit nummer .. 
te verdedigen. Na 6 à 7 jaar geen stok meer te hebben aangeraakt bleek h~ 
het'gegoel' nog niet ~wijt. Na voor~ ~htig o p 2m20 Ja hebben ingesprongen. 

haalde hij toch nog 3m30 !!(616). ter vergelijking: pr 3m50 !! 



vre-gaan verder. Ander stencil, andere typmachine. 
13.15 uur: Het start s chot valt voor de steeple chaB. Getachew 
Ayele loopt een goede wedstrijd. Strijdlustig en attent. In de 
laatste ronde moet hij de winnaar toch laten gaan. Nu een 2e 
plaats in 9.38.06 (805). 
Intussen heeft Maurice Rageman zijn speer geworpen. Hij kan die 
50m maar niet te pakk en krijgen: hij blijft of beter gezegd de speer 
bl ~jft steken op een afstand van 47m96.(605) 
De 100m. Guus Groskamp door de estafette zienderogen opgebrand 
krijgt t~dens de voorbereiding op de 100m kramp. Ton van Tol ver
vangt hem niet onverdienstelt k. Met 3.88m wind tegen perst hij er 
een 11.80 uit. Oscar Soethout bewijst andermaal zijn goede vorm. 
Na een lang slepende blessure in het voorseizoen is h t eindelijk 
'los' g met 2.48m wind tegen zet hij 11.27 op de klok !! Terwijl 
hij later op de middag er op de 200m 22.62 loopt en dat is toch 
maar 2x 11.31 met een tegenwind van 1.4m 
De punten: Ton: 622 en Oscar resp. 740 en 778. 
Op de 400m kunnen we eigenlijk de verrassendste prestatie van de 
middag noteren. Ger Wessel bl~kt andermaal in zeer goede vorm te 
verkeren en noteert een nieuw p.r. !!! 50.44 (786) 
Daarbij blijft ondanks zijn lengte Jan de Ruiter in de schaduw: 
51.21 is natuurl ijk evengoed een prima t Dd (752) 
De 1500m. Vaste kracht zo lamgzamerhand \'lim Bergisch liep zoals 
gebruikelijk weer zeer fanatiek. Er werd in het begin echter veel 
te langzaam gelopen om nog een goede tijd te bereiken. Ter vergelij
king, de winnaar had 4min. Him 4.04.95 (775). Mohammed Koultouma 
maakte zijn kompetitiedebuu~ en verving de uit vorm geraakte 
Barry Bergisch zeer verdienstelijk: 4.10.95 (727). 
Op de 400m horden was het toch weer Han Baauw, die ondanks ztn 
blessure toch weer de Haarlem kleuren verdedigde. Het is fantas
tisch om te zien hoe hoog je nog over zulke horden kunt gaan. 
Snelheid en hoogte kombinerend kwam h~ uit op 59.16 (723). 
Het kogelstoten is dit jaar het terrein van Rob Bakker. Ondanks 
een blessure aan de vinger liet h :ij met 14m5G alle concurrenten · 
duidelijk achter zich (764). Inclusief Schelto Scheltene met 11.63 
(575). Op het diskuswerpen moesten we het voor het eerst sinds 
jaren zonder Les doen ( \·Til h :j ermee stoppen ? ? ? ) en moest Rob Bakker 
onze eer verdedigen. Een snelle worp, die nergens op leek en toen 
vlug wegwezen,(want hij moest nog werken) resulteerde in 36m30 (611). 
Het hinkstapspringen van Marvin Isselt met 13m25 (702) met een 
windje mee van 2.29 is een resultaat wat het hele jaar al steeds 
gesprongen wordt. Dus iedereen tevreden. 
Tenslotte de laatste loopnummers. 
::-. 2 5000m. Jerrey Sulli van toonde zich hier van zijn moedige kant. 
Onvervaard trok een tweetal kilometers mee met Barcelonaganger 
Bert van Vlaanderen. Twee kilometer ruim onder de 6 min., maar 
toen moest hij de koplopers toch laten gaan, maar let op eens bl~ft 
hij ze in het spoor. Hij verloor op de streep toch b~na een minuut 
en finishte in 15.27.33 (781) 
Tenslotte zoals gebruikel t k aan het eind van een kompetitiedag 
de 4 x 400m. Zonder de geblessarde Guus Groskam~ en Ran Baauw 
kwam er na een spannende race 3.24.66 uit. (1508) Met de volgende 
lopers 9 Ger Hes sel, lhllem Gebe, Jan de Rui ter en 1-lim Bergisch. 
Dit alles leidde tot het behoud van het eredivisieschap voor weer 
een jaar. 

Quizvraag van deze maand: Hoeveel atleten, die gebleaseers waren 
deden toch mee aan de z e wedstrij d ? 

Prr 
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Misschien hebben jullie er al wat over gehoord, maar op woensdagmiddag 14 oktober aanstaande wordt de ,.eerste 
scholierenveldloop" gehouden. Deze veldloop zal worden gelopen op het Pim Mulier sportcomplex en is bedoeld voor alle scholieren van het basisonderwijs vanaf groep 5 tot en met 8 
en voor het voortgezet onderwijs voor klas 1 en 2. Er is ook een wedstrijd voor jullie meesters · of leraren en juffies of 
lerar~ssen, dan zien jullie die ook eens een keertje hard rennend over de atletiekbaan in plaats van alleen maar voor het schoolbord. 
Per groep of klas en per geslacht ( jongen of meisje) zijn er prijzen te t.rinnen, maar meedoen en een gezellige sportieve 
middag hebben is natuurlijk veel belangrijker. Iedereen die 
meedo~t krijgt trouwens een prestatie diploma zodat je aan iedereen .kunt laten zien dat jij hebt meegedaan met ,.de eerste scholierenveldloop". 
Als jullie al benaderd zijn door jullie -mees-ter of juf, leraar of lerares dan heb jullie je natuurlijk al ingeschreven, maar _als 'jullie nog ·niets is meegedeeld vraag er dan naar bij 
jullie meester of juf, let;"aar of lerares zodat jullie met 
jullie school mee kunnen doen · met de "de eerste scholierenveldloop". 
Als .jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie die stellen aan Jaap van Deursen, trainer van de pupillen. 
Wij zien jullie woensdagmiddag 14 oktober op het Pim Mulier sportcomplex. 

Groetjes, 
Jaap, Peter, _ Ger en Willem 

FOUTJE, BEDANKT ! 

Bij het aken van het DIPLOMA DISTRIKTSKAHPIOKN voor de MEISJES JUNIOREB D 
is een foutje gemaakt. De op het diploma genoe de prestaties werden niet geleverd tijdens de districts~inale in BeverWijk op 4 juli aaar •••• op de laatste competitiewedstrijd op 20 juni in sterdaa !!! · 
De copieen voor dit liisseltje waren reeds geDaakt aar voor onze zes kampioenen eisjes junioren D zullen we een nieuw diploaa .aken. 
De juiste individuele prestaties geleverd tijdens de districtsfinale staan uel goed ver.zeld in het v~rige clubblad (Wisseltje nuaaer 6 ), 
~e genoeade prestaties op het diploaa voor de aeisjes en jongens junioren C zijn vel goed vermeld ! 
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FELICITATIES!!!!!!!!!! 
Voo r de goede pres t aties gel e verd door de C-.iuninren tijdens de ('-spelen op 22 {'Jl 23 a ugustus in Amsterdam: maar bovPnal vnnr Olivier Barr e veld di e tijdens dez~ "N~dedandse kampiflt·'nsd l;:~pl' t'n·· een 3e plaats wist te- bE·halen op pols-ho ng lllf't zijn ::;prnng \':'lil 1 meter. Dit betekend tevens een nieuw <: lubJ·e~·o rd. 
Er zijn nog twee C'lnbrecorcis verbeterd: door Wendy Twisk de !OOOrn 
P. n d o o r I n s eb o r g Z a n db e r g e n D i s <'u s w e 1~ p t> n . 

D<:> ee r ste belangrijke data voor het komende wintersPiSPeil (brcr. \\'in t E>r; ik mo<>t er nog even niet <~an denken) z ijn alwr:>PI' beb>nd: DE ~ROSS-KOMPETITIE JUNIOREN EN PUPILLEN 1992. 
'e wedstrijd zah•rdag 14 november. 
2 ,:;. wed s t r i j d z a t e r dag l r, j a nu a r i . 
Je wedstrijd z ater d ag !1 fehrua r i, 
e n de fir1ale zater ,~ ! " ~- ; 1 tn.:)::l l 't . 
/',lle liefhebbers van "c.r 1.15,scn" moeten deze data dus \:1st in hun ;1 g('uda's noteren. 

U! P:LAGEN: 
INSTUIF 19 JULI HEERHUGOWAARD: 
JONGENS- C Pol s -hong 
O!ivier Barreveld 2,!0rn 

l' rtul Fi ! rr:e c 

.TONGE;-IS-D 
J 2 s o n :vi e n s i n g ! l 

tOOmtr 
t 2 . 7 

80mtr 
JO .S 

werp 3kamp: 
kogel discus 
7,44m 25.06m 

ver 
4,65m 

speer 
24.76m 

EINDSTAND KWALIFICATIE RONDEN MEERKAMP KOMPETITIE: -J ONGENS-C 8-kamp punten - -
23e Steven van W~arde 4JSO -·-· 
J 4e Arjen de Bruijn 4075 
~7e Paul Filmer 3960 
3Se Olivier Darrev e ld 3920 

~EISJES-C 7-kamp 
j ï e Nanda Meijer 
·~ 2e Ingeborg Zandhcrg<>u 

~EISJES-D 6-kamp 
7e Joanna AÎidrews 

-ç$. ~.. ( --=--=- .... · 
2734'.__-~ { (_ ' 
")''14 ~ ~_g} 
._j ~~ ~ - .. . _r~ ~ -......_______./" -
2860 

puntem 
l t 9() 

~I!Slf!:~ 

-~--

De numme :r s 1-24 va:1 iedere categnrif' zijn uitp<·nodigd ,·oor dt> d i str i k t s-finale 1.1p· 29 · en 30 <1ugustus bij Suomi in Santpoort c>n d.at betekend dus dat Steven van Waarde en Joanna Andr<>w~ onze vereniging daar kunnen Vf'rtegenwoordigen. 

DE~!KE N 
. . .. V 
\ULLIE AAN Of ONDERLiNGE VfDSfROD o "-' 

Jftr OkTOGER 

Op3EvEt-J ~u JOL<E V&RfON 
_ . 19 -



Een verslag van de instuifwedstrijd in Zaandam dt•or Patriek de Boo. 

Zaterdag 8 augustus waren er wedsti jden in Zaandam. Jason, Hemco en ik waren er. Jason en ik reden met zijn VadPr met:'. (ll'kkf> h:1nd) Het was een gekke wedstrijd. Je mocht alles meerdert" ke-H~n proberen. Er was hoogspringen, verspieiugen, kogelstntt'n. SJH:>t'rw~:'rpen. 80 meter e-n nog meer, maar dat was ni<:-t voor· D-jllnioren zoals wij. Jason en ik gillgen als eerste kogelstnten. Remco was PI' nl eerder als wij en die was al aan het speenvPrpen. Ik stooth~ 7 . 2 3 m maar · J .a s on 1 0 • 0 6 m e n d a t g a f p r ob 1 e 111 e n w Cl 11 t z ;;:· ha d d e u ma a r een lint van 10 meter. Toen gingen Remco Jason eu ik verspringt>Jl. Zelf sprong ik 3.89 maar van jason en Remco weet ik ll<>t nioet me e r . We g i ll gen nog e en k e e r kog e 1 s t o t en e 11 t oe n g i n g 1:' 11 lH' w t> P r ·naf\r speerwerpen daar hadden we alledrie ongen'f::'r 25 nlf.'h'l'. Prt>cies weet · ik het niet want de 80m begon en diP znu m<~ar et>n keer gedaan worden. Jason viel bij . de start maar went toch nng 2P in zijn serie. Ik weet niet hoeveel Remco liep, maar hij ging wel sneller dan mij; Ik liep 1~.3 Ik en Remcoliepen ook nog lOOOm. Remco had 3 .. 14.00 '·'nik J .. l-5.6 He t w a s e en 1 e uk e d ~! ; . Er w a r· e n o o k nog p r i j z t, n nw a r· d i P w 1' r d e 11 naar de club opgestuunl. 

UITSLAGEN INSTUIF 8 
De pupillen mochten 
JONGENS PUPILLEN Al 
4e Mattijs Teengs 

AUGUSTUS ZAANDAM: 
zelf hun 3 kamp samenstellen. 60m ver kogel 

8.9 3,7lm 6,73m 
punten 
1232 

MEISJES PUPILLEN A2 60m ver hoog kogel pot 3e Sanna Piscaer 9.6 3,8Sm 7.21m I~~~ 6e Marieke van Essen 9.6 3,87m (1,4-lm 1128 9e Christa Verton 10.4 1 ,OOm ~ • .59m 80R Christa was de enig e van onze pupillt"n die, met het uitzonderlijk warme weer van deze zaterdag. de moed had om de tOOOm te lnp~n. hetgeen haar een .2e plaats opleverde (en een fraaie medaille-) in een tijd van 4.11,4 

JUNIOREN 
· MEISJES-C .j Om ver speer Jessica Ramakers 11.6 4,65-ged le Laur::t Donkerkaat 11.6 

... Ingeborg Zandbergen 12.7 4, 14m 22,~2111 
JONGENS-D SOm ver kogel hoog speer Re men Verton 7,24m 1 .20m 2 6, 2 fhn Patriek de R'oo 1 2 • 3 3,70 7,23m 25.20m Jas on Mensingh 3e- l t . I 4,47 10,06m 28,62m 
MEISJES-D 
Rebecca Ramakers 7.08m l6,70m Màrjanne V Sambeek le- 8.3 4,79m-le -Joanna Andr e ws 4, S8m-2·e l ,4!'m-le 19.34m 
-------
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UITSLAGEN 16 AUGUSTUS HAARLEM - ... KAMPEN: J 
JUNIOREN 
JONGENS-C 80m hoog speer punten 12e raul Filmer 13.0 1 , 40m 23.88111 1570 15e Darcy de Windt 13.5 1,3Sm 22 . 72m J ,, 4 0 

MEISJES-C 
l 1 e Jessica Ramaker·s l i . 9 I ,45m Ir~. 20 1."278 15€" logeborg Zandbergen J 2. 7 1 • J Sm 22,76 1074 
JONGENS-D . BOm ver kogel punten 4e Jas on Mensingh l0 . 9 4.30m 8,72 1~33 11 e Rem co Verton 1 I . 9 4,12m 7 , 2lm 1268 lilt> Patriek de Boo 1 2. 5 3,99rn 6,(,1m I I JO 
MEISJES-D 60m 
4t> Joanna And x·ews 8.9 4.47m 9.2.1111 I :; I F\ 2le Meike Ba x 9.9 3,61m 7 • l t Jll I O(,f1 24c Rebecca Ramakers l0.2 3,28m 7,:19rn 975 
PUPILLEN 
JONGENS-;-A2 60rn ver kogel punten Se Vincent v/d lans 9 . (, 4.03m (,. R::;m l I B-! ó (:' Ralf Teunisse 1 n. 1 3,95m R • . l7m 1 l 7 () 8e Olivier Sluitman 9. 8 3,64m (l,A2m 107J tOe Ni els Lun t z. 10.0 3 , 68m 6.44rn 102Q JONGENS-Al 

· Ie Matthijs Te engs 9.8 3,44m G.75m 1029 

MEISJES-A2 
2e Sanna Piscaer 9.6 3,76m (),93m l l J 5 Je Marieke van Essen 9.7 3,87m 6,38m 1108 7e Linda Roos en 10.5 3,08tn 5,76m 797 8e Christa Ver t on 10.8 3, 19m S,50m 764 
MEISJES-B 40m hoog kogel punten Se Chantal vjd Zijden 7.7 0,80m 4. 12m 544 

UITSLAGEN 
22 en 23 
JONGENS 

NATIONALE JUNIOREN-e SPELEN augustus bij AAC in AmstPrdam 

lOOm 
1500m 

300 hrd 
300 hrd 
300 hrd 

ver 
hoog 
nol~hoog 

MEISJES 
1000m 

80 hrd 
ver-
ver 
discus 
speer 

Darcy de Windt 
Bastiaan Schippers 
Arjen de Bruijn 
Paul Filme r 
Parcy de Windt 
Darcy de Windt 
Steven van Waarde 
Olivi,, ,. B~r r pveld 

Wendy Twisk 
Ingeborg Zandbergen 
Jessica Ramakers 
Ingeborg Zandhergen 
Ingeborg Zandbergen 
Ingeborg Zandbergen 
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13 . 1 
4.49,8 

46.9 
47.7 
50 . 1 
4 , .58111 
I ,55m 
3.00m- 3t' en NIEllW CUJBH[C 

3.26 , l NIEUW CLUBRECORD. 
21.6 
4,53m 
4,20m 

22,08m NIEUW CLUBRECORD 
24,80 



ZOMERINSTUIF BIJ ZAANLAND 

DE " ANDERE " !TLETIEKlJEDSTRIJD VOOR PUPILLD EN JUHIOR.EH 

De zomerinstuif atletiekwedstrijd bij AV Zaanland in Zaandam. 
Op zaterdag 8 augustus. 
Een wedstrijd voor PUPILLEN' G JUNIOREN C/D met een heel ander opzet dan we . 
normaal gewend zijn. lees maar: 

PUPILLER: de pupillen mochten een driekamp doen. Niet zo maar een driekamp, 
naar de vrije keuze om naast de sprint te kiezen uit kogel of bal en boog 
of ver . En voor de liefhebbers natuurlijk de 1000 meter. 
Iedereen dus naar de nummers, welke je graag wilde doen, prachtig mooi weer 
en een heel snel programma van in totaal ca. twee en een half uur. 
Pupillen-Atleten blij, vaders en moeders blij en juryleden blij. 
Een hartstikke fijne wedstrijd dus. 

JUNIOREN C/D: een wedstrijd zonder chronoloog. Hoe dat kan ? En dan ook nog 
de verschillende aangeboden onderdelen doen zoveel als je wilt ? 
Je betaalde eenmalig fl. 6,-- bij het halen van je nummer en kon de gehele 
middag zovaak als je wilde je per onderdeel bij de jury melden om mee te 
doen. Soms was je met drie atleten bij een onderdeel, een uur later bij 
hetzelfde onderdeel bijvoorbeeld met vijftien atleten. En •••••• je kon door 
elkaar kiezen uit meerdere nummers ! 
Aan het einde van de middag werden per categorie alle uitslagen bij elkaar 
genomen en je beste prestatie per onderdeel werd genoteerd en voor de 
einduitslag gebruikt. 
Natuurlijk wordt deze opzet "iets " moeilijker bij zeer grote aantallen 
atleten, maar op deze dag was het een niet te grote maar gezellige groep 
C/D junioren van een groot aantal verschillende verenigingen ( i.v.m. de 
vakantie per vereniging vaak maar enkele atleten). 
Iedereen was dan cok zeer tevreden ( als je niet tevreden was over · een 
prestatie nam je gewoon in de kantine een MARS of zoiets en probeerde het 
een ~urtje later nog eens opnieuw .••• ) 

Zaanland bedankt voor deze fijne ZOMERINSTUIF 

ZONDAG 16 AUGUSTUS HAARLEM 

EEN FIJNE THUISWEDSTRIJD 

VOOR PUPILLEN & JUNIOREN 

Iedereen was deze mooie zondag nog een beetje in ·va·kantiesfeer. 
Blij hagenietend van de zomervakantie met dat prachtige weer was iedereen 
vandaag in een goede buL En dat was te merken op en rond de baan ! 
Een fijn dagje jeugd-atletiek dus • · 
Deze dag veel ouders en oma•s en opa's langs de lijn. Een aantal 
de hele middag nog lui van de vakantie duttend op de stoeltjes maar 
toch ook veel hulpvaardige ouders, welke wel (weer) zin hadden om de echte 
jury te assisteren bij de diverse onderdelen. Heel fijn ! 
Een prima programma, dat volgens tijdschema werd afgewerkt, .en ook vandaag 
weer een prima lopend wedstrijdsecretariaat. En ( vanzelfsprekend in 
HAARLEM ! ) een goede en gezellige sfeer tussep jury, jeugdatleten en 
ouders en coaches. Als het dan ook nog ~rima atletiekweer is kan de dag 
niet meer stuk. Zeker voor de medaille-winnaars, welke door Tante Truus 
( door Ome Joop de microfonist omgeroepen als " bekend van radio ·en tv " ) 
op enthousiaste wijze worden gefeliciteerd. Maar ook alle overige j~ugdat
leten krijgen uit haar handen een herinnering aan deze dag mee in de vorm 
van een hele mooie diploma-kaart. 
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A.V 
'HAARLEfVI"" zaterdag 29 augustus 1992 

PUPILLEN B/C SPRINT 40/60m VER KOGEL 

Huub de Vries sr 
Huub de Vries jr 
Anh~ma~ie vid Lans 
Emilie v/d Lans 
Bram Kolkman 
Jon i 
Tineke Mense 
Marl:o Mense 
Louis Bindels 
Alain Bindels 
Peter van Hilten 
Nicholas van Hilten 
Jos van Leeuwen 
Bas van Leeuwen 
Frans Blom 

6.5 
7.5 
7.9 
7.1 
5.6 
7.3 
8.8 
9.1 
6.4 
7.4 
6.9 
7.1 
6.6 
7.2 
6.8 
8.9 Nichiel Blom 

Bal tien de \vit 
Camilla & 
Joep Pelsser 

jr(met Annerna-7.3 
rie) 8. 8 

8.4 

PUPILLEN A 

Debby Bagaart 
Ruby Bagaart 
Wim Roesen 
Linda Roesen 
Dick Bais 
Sanne Bais 
Maria v/d Dans 
Vincent vfd Lans 
Evelien van Essen 
Marieke van Essen 
Hans Gotink 
Dirk Gotink 
Jan Soomer 
Rene Soomer 

12.5 
10.1 

9.1 
10.1 

8.5 
10.1 

8.1 
9.4 

10.7 
9.8 
9.2 

10 .. 2 
9.3 
9.8 

Ralf Teunisse (met Thea Bas) 9.9 
Sanna Piscaer (met Ruud Luntz9 .3 
Thea Bas 10.2 
Jennifer Bas 10.2 
Ruud Luntz 9.2 
Niels Luntz 10.2 
Baltien de Wit sr 9.2 
Rob de Wit 9.2 
Piet de Vos 10.6 
Ruud de Vos 11.9 
Joke Verton 
Christa Verton 
Jaap ( t rainer) 

12.4 
10.8 
8.7 

s 40m 4.36 
3.00 
2.75 
2.96 
5.35 
3.18 
2.05 
2.95 
4.55 
3.27 
3.65 
3.50 
3.68 
3.05 
4.05 
2.69 
3.61 
2.83 
2.36 

s 60m 2.62 
3.27 
3.86 
3.10 
4 ·• 94 
2.98 
5.01 
3 . 84 
3.86 
3.86 
4.25 
3.48 
4.59 
3.86 
4.06 
3.87 
3.47 
3.37 
4.50 
3.53 
3.21 
3.43 

.. 3. 43 
2.77 
2.35 
3.30 
4.03 
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12.07 
6.47 
5.49 
3.89 

12.02 
4.52 
5.63 
4.44 
9.59 
3 . 68 
8.37 
4.78 
7.69 
4.54 
8.33 
3.71 
5.70 
6.03 
2.90 

6.70 
4.72 
9.01 
5.77 

10.85 
4.75 
9.71 
7.27 
6.57 
6.98 
9.62 
8.71 

14.53 
7 . 17 
8.53 
7.31 
9.45 
5.64 

10.94 
6.41 
9.93 
7.08 
7.27 
4.70 
7.31 
5.37 
8.38 

1 OOOm PLAATS . 

3.06.0 
3.56.5 
6.03.7 
4.50.0 
2.57.9 

3.54.6 
4.28.2 
4.44.7 
4.15.4 
3.44.2 
4.52.0 
3.38.9 
5.19.7 
4.03.4 
5.45.6 
4.40.8 

4.00 . 4 
4.47.3 
3.09.6 

4. 21.9 
3.24.6 
4.52.9 

3.54.1 

3.40.0 

5.19.1 
4.47.1 
4.14.6 
4. 01.9 
4.30.5 
3.54.0 

5.25.9 
4.49.3 
2.58.6 

2e PRIJS 

Huub/Huub 

le PRIJS 

Joni/Bram 

· 3e PRIJS 

Alain/Louis 

le PRIJS 

Vincent & 
Mario 

2e PRIJS 

Jan/Rene 
3e PRIJS 

Sanna/Ruud 



VERVOLG ltn p p p 1 U1 p n sirtj .0 
JUNIOREN D SPRINT 60m 

Henk Schippers 9.7 s 
Robbert Schippers 9.8 
Thea Commissaris 15.32 
Bas Commissaris 9.9 
Ben Verton 8.3 
Remco Verton 9.3 
Roel Ramakers 9.1 
Rebecca Ramakers 9.9 
Frans Mensingh 10.1 
Jason Mensingh 8.3 
Hanno van Essen 8.5 
Frans van Essen 9.2 
Jos Ba x 8.3 
Meike Ba x 10.0 
Jan Deen 9.8 
Patriek de Boo 9 . 2 

le PRIJS : Ben en Remco Verton 
2e PRIJS : Jos en Meike Ba x 
3e PRIJS : Hanno en Frans van Essen 
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VER 

3.70m 
4.15 
2.55 
3.81 
4.69 
4.00 
4.46 
3 . 78 
3.52 
4.63 
4.04 
4.34 
5.00 
3 . 92 
3 . 85 
4.42 

KOGEL 

7. 43m 
9.94 
7.40 
7.08 
8 . 23 
9.24 
9.93 
7.03 
9.78 
9.65 
9.45 
9.48 

11.05 
7.60 

10.80 
7 . 89 

lOOOm 

3.42.4 

4.3d.5 
3.47.5 
3.26.8 

6.08.1 
3.36.0 
4.00.9 

3.29.8 
3.38.0 
4.18.9 
3'.34.5 

A.V. 
'HAARLEM' 

SPIKEY SR EN JR 

HEBBEN EEN FANTASTISCH 

GEZELLIGE DAG GEHAD !! 



DIPLOMA 
VOOR : 

FINALE DISTRICTSCOMPETITIE WEST l 

MEISJES JUNIOREN D 

JO ANNA ANDREWS 60mhrd 10.0 hoog 1.45m 
MEIKE SAX lOOOm 3. 41.5 
MARIEKE JONKER speer 17.94 kogel 8.3 0m 
REBECCA RAMAKERS kogel 6.91 
MARJANNE VAN SAMBEEK 60m 8.2 ver 4. 73m 
MARTHE SERNEE ver 3.29 1000m 3.57.7 
ESTAFETTE 33.4 

Van de 24 deelnemende ploegen in de 2e klas se West - 1 (Noord- Hooland, 
Utrecht en Flevoland) plaatsten de volgende 6 ploegen zich voor de <:tls 
t r ictsünale: AV HAARLEM (9677p !) , Noordkop (3522p ), SAV (3451p) .. Holl anclia 
(838 3p), .rl.KU(8286p ) en Castricum (8269p ) . 
In de ài st rictsfinale behaalde AV HAARLEM de le PLAATS me t 4779 pun t en. 

BEVERWIJK, 4 JULI 1992. 

DE MEISJES JUNIOREN D PLOEG VAN AV HAARLEM MET DE :JEL'iERDEND.E BEKER EN 
BLOEMEN. 





DIPLOMA 
VOOR : 

FINALE DISTRICTSCOMPETITIE WEST l 

MEISJES & JONGENS JUNIOREN C 

MEISJES JUNIOREN C estafette 45.4 

WENDY Tli'ISK 80m 11.8 1000m 3.30.8 
INGEBORG ZANDBERGEN 80m.hrd 15.8 speer 24.90m 
LINEKE KROON 80m 11.8 ver 4.18m 
JESSICA RAMAKERS ver 4.55 hoog 1.40m 
NANDA MEIJER kogel 8.65 discus 16.68m 
JANNEKE DE VLAS kogel 6.53 speer 14.50m 

Van de 24 deelnemende ploegen in de 2e klasse West-1 (Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland) · plaatsten de volgende 6 ploegen zich voor de dis
trictsfinale: Noordkop(9737p), Edam(9642p), Zaanland(9562p), Hollandia 
(9508p), Hellas(9415p) en AV Haarlem(9375p). In de districtsfinale behaalde 

AV HAARLEM de Se plaats met 4492 punten. 

JONGENS JUNIOREN C estafette 51.6 atletiekvereniging 
AR JEN DE BRUIJN lOOm 13.3 ver 4.92m "haarlem" 
PAUL FILMER 800m 2.20.2 discus 26.66m 
BASTlAAN SCHIPPERS 1500m 4.53.8 

çt1 STEVEN VAN WAARDE 100m.hrd 16.7 hoog 1.50m 
OLIVIER BARREVELD kogel 11.59 speer 27.18m 
POLLE OUDSHOORN kogel 8.51 discus 22.08m 

Van de 25 deelnemende ploegen in de 2e klasse WEST-l(Noordholland, 
Utrecht en Flevoland) plaatsten de volgende 6 ploegen zich voor de àis
trictsfinale: GAC Hilversum(14673p), Zaanland(l4313p ) , AV HAARLEM (l3554p ) 
Noordkop (l3370p ) , Aalsmeer(l3146p) en Waterland (l3063p). In de dis t rictsfi
nale behaalde AV HAARLEM de Se plaats met 6466 punten. 

BEVERWIJK 4 JULI 1992 

Een deel van de AV HAARLEM Junioren C ploeg met de welverdiende bloemen 




