
De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden-
lange afstand ~ iC..._ OEionic :: -Jl'B -~ 
en werpschoenen. ~ ~ 
Wij geven een 

sportieve korting. 

Pum-g< AoloAs ~aucony~ *KARHu 

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

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPL/ES 

. ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

KleverpBrkweg 11 
2023 CA HBBrlem 
Tel: 023 - 252847 
FBx: 023 - 255685 

OstBdestrBBt 7 
2023 XA HBBrlem 
Tel: 023- 271424 
FBx: 023 - 255685 

meer dan 
25 jaar ervaring 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorterplein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 
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Clubblad atletiekvereniging "haarlem" 



M9,ÓIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70 . Tei.:023-275566 Haarlem 

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

SNELLE LEVERING AAN AANNEMERS, MOGELIJK DE VOLGENDE DAG 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Sports Cup ~ 
SPORTPRIJZEN 

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 
de T.I.C. 

louox 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 " 1 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 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, Anth oniestraat 
61 - Sigarenmagazijn Faas, Gasthuislaan 117- Sigarenmagazijn van Mouri k, 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/PTT Kales & v. d. 
Hulst, Pr. Beatrixplein 37 - Sigarenmagazijn Tabak, Nagtzeemstraat 40 - Speelboon "Hewi" bv, Amsterdam
straat 32 - Zuivel & Levensmiddelen A.C.M. van der Peet, Celebesstraat 19, Heemstede - Benzinestation 
Banhoorn, Leidsevaartweg 19, Heemstede. 

GÖBEL 

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

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. 

Tevens uw adres voor 
visschotels en salades . 

Frans Halsplein te1.023-252333 

uw drul<werl< fDf in 
de punfJ.~s verzorgd ••• 

. . . . ..... •.·, 
••••••••••••• 

, .-.·····-····· • • • • • - . ·-· .. . -. .. . . ·•·•· ... , ................ . - . .. .• .•.. · .... -~. . -:·. . ......... ····- . ....•. ,~.-.•.·,··············· '•_.· '. . . . . . . . .... , ... ~. . ... ·, . . . ..... _. .. ...... ..-.. • . . . _.. • .. ·~ .. .·:·.····-· :· ' . . . . . . . . ...... ,• ··' ..... , .. 
' ... .· ... ··•·· .·•· 
•' ... ··········· .·.· ' . ' . . . . . . . •' ············-· ••••••• 

--.. ·········:··············· . 
························ ··················· .. 
·····························-·-· ················ ·······-···. ·-·--.· --·-- - -•,•.······ 
• - •• a • f • • ·-·· - • - - • _ . . ... - • • •• ··-· , , .... - .. 4... , , •. 

• . · . ·~·····-·~ '•. •' ·a··-· -· ..... - ' .... 
~ .. 
: 'fQtozeHerij/ drukkerij 
: :::: jos mathot bv 
I ••• 

I '. • • • . .. . . , 
\ ~. I 

I ••• , ..... 
Waarderweg 56 

2031 BP Haarlem 
s 023-343434 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 

(/ ~ 
\ 11 r 

Kleverlaan 1 

u L 
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 ontvang t U alleen b11 aankopen a contant •n de w•nk.el 



S C H E M A A L G E M E N E W I N T E R T R A I N l N G E N 

10.30 - L?.OO: meisjes en jon~;ens pupillen ABC 
mei~:;jes en jongen~; junioren D 
rneis .i es en jon~<ew; junioren c 

10. :~o - J2.00: meiD jes en jont1en~ junioren B 
rneü;jes en jongens junioren {', 

d21rnes en heren senioren 
d~mes en heren lange afstanders 

Woensdag, U ev('n de Kpcnoo J , Korte Ver~>rt:onkweg 7, Haarlem (yer 4 nov. 1 92) 
17.00 18.0\1: rne.isjes en joneens pupillciJ f\DC 
18.00 19.00: Mejsje e:n jongen ;.~ junior .. en D 
] 9.00 20.00: mei ~;je}o en jon.l-;.ens juiljoren c 

Donderd~ hennemerspod:h;Ü , W. van OuthoornL.Jan ::3, H8arlern (per 12 nov. 1 92) 
17.Ll5- J9.00: jt:r:ioren t,/B 

Donde~.,.:;iag, Kra_s:ht:centruP.J;....~: V. lla.arlem, Pi m Mul i ersportpat~k (per 5 nov . 1 92) 
18 . 30 - 19.~5: dornes en heren senioren algemene ploeg 

A. tlete ( s )n die in aanmerking komen voor selectie train .i.ngen worden persoonlijk 
~i tg~dig~!! 

LEEFTUDSKLASSE INDELING VOOR HET SEIZOEN 1-Jl- 1 91 tot 1-ll-'92 

c pupil geboren in 1984 (8 jaar) 
B pupil geboren in 1983 (9 jaar) 
f\ pupj l geboren in 1981 of 1982 (10 en 11 jaar) 
D junior geboren ·in L979 of 1980 D2 en 13 jaRr) 
c junior geboren in 19?7 of 1978 ( 14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 19?~) of 1976 ( l6 en 17 j;;ar) 
A juni.or geboren in 1973 of 1974 ( 18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 197? of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 
(heren 20 t/m 39 jaar) 

Veteranen Dames lieren 
--~----

Vet. l 35-39 jaar 40-44 jaar 
40-44 jaar 45-LF) jaar 

Vet . 2 /15-49 j::~ar 150-54 jaar 
50-54 jaör 5")-!')9 jaar 

Vet. 3 55-59 jaar 60-6Ll jaar 
GO ,. 65 + 

VoOJ' veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijden 
over twee of meer dagen geldt de eer·ste dag. 





de wissel 
. . . . . " " Jaarqanq 4ï off1c1eel orgaan van de atlet1ekveren1gmg haarlem - - "verschijnt 9 maal per jaar" 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd Numner 8 redactieadres : 

josé capellen ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem rijksstraatweg 377, 2025 db haarlem registratienummer: v. 594199. oktober 1992 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 I 
ledenadministratie · 

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

wedstrijdsecretaris : 
(A/8 jun . +senioren) 

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

wedstrijdsecretaris 
lange afstand: 

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

jeugdcommissief 
wedstrijdsecretaris : 
(CID jun. +pupillen) 

joke verton 
omroerbos 125 
2134 kc hoofddorp 
tel. 02503-39865 
g1ro : 1554804 

arts: 

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

V!Ji DE RHDAC'l'IK 

Ben ik druk bezig met het verwijderen van behang duikt opeens het clubblad in aijn 
gedachten op. Gelukkig denk ik, die heb ik af , morgen nog even de stencils 
inbranden. Dus in gedachten zie ik die stapel voor me liggen. Het redactionele 
voorwoord boven op. Voorwoord, denk ik dus .•.. . uh •••. sh .•.... heb ik nog niet 
gemaakt . Spons en borst el dus in het e111mertje weekmiddel gegooid (dan kan het 
behang nog even weken) en gauw de co1puter aangezet o; toch nog even een VAN DE 
RmACTIE te schrijven. 

We hebben iîomenteel een I~.aand)e rust, althans wat de clubtrainingen betreft. Al 
het andere draait natuurlijk gewoon door . 14 Oktober bijvoorbeeld waren er heel 
wat ~ensen op de been om de eerste Haarle~e Scholierenveldloop in goede banen te 
leiden. Het weer was de enige spelbreker, maar ik heb gehoord dat dat de pret en 
de deelna~te toch niet Jllocht drukken. Joop en een krantenartikeltje vertellen 
jullie er ~eer over. Meer krantenartikeltjes trouwens in deze Wissel. Iedereen 
verzamelt wel iets uit een krant. Wij houden ons aanbevolen. 

Natuurlijk, dit clubblad is dik doordat de àiverse clubkalilpioenen van 1992 ons 
uitgebreid verslag doen van de jaarlij!r.se onderlinge wedstrijden. We hebben het 
gelukkig dr~Jg gehouden en logen dus beslist niet klagen ~aar koud was bet wel! 

Er was nogal wat ver!!larring over de kopij- en dl..lS ook stencildatUJ van dit 
clubblad. So1mige mensen schoten daardoor bijna in de stress. De paniek was eigen
lijk voor niks want we bleken ons een week verrekend te hebben. Voor Jos kwal!l dat 
mooi uit. Haar de computer van Bert bleef stuk. De kopij dattUl veneld in het 
clubblad blijft dus altijd de enige echte! 

Het Wissel tje staat boordevol inforiatie. Ik raad de junioren CD en pupillen dan 
ook aan dit goed te lezen. 

Is het iedereen verder opgevallen dat de aanvangstijd van de zondagochtend 
training is veranderd? Voortaan beginnen we 01 10.30 _UUR. Je kunt dus een half 
uurtje langer in je bed liggen, ~~aar dan verwachten we ook wel dat iedereen 
voortaan precies op tijd is! 

Nou dat was bet zo 1n beetje. Ik ga gauw terug naar 11ijn behangetje, maar niet 
voordat ik de kopi jdatum heb ver1Bld en àie is 

~om'JAG 6 DKCEKB!ffi 1992 

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



officieel nieuws 
~..m_u: 
E.M. (EStre.lla) Wielinga 
J.E.F. (Joep) Pelser 
s.r. (S:mne) van Bucbei 

5!fl!J..U: 
B. (EJilie) van der Lans 
B.F. (Bart) van Buche. 

WPILI.IW .Q: 
R. (Rob) de Wit 
T.I. (Tabitba) Wi.elinga 
M. (Kar ~o) Mense 
I. (Ivo} van Ke1pen 
M.J.W. (Hariska) Elferitlk 
J. (Joni) Bals 

~! 
B. (Britt) Verwoerd 
T. (Til) van Ke1pen 
U.N. (Marieke) Stal.1 

i!WJL~: 
M. (Michel) Haqe~an 

Jmlli1R§Ii À! 
E.J.P. (Eric) Jonker 

s~: 
G, (Gerda) Klaassen 

smom ~.A,: 
R.J .B. (Ruud) Kuipers 
I.D.M. (Hans) Hage~an 
R. ( Renate) Donner 

~: 

SandP.Jlburg 347 
Ruysdaelstraat 3 
croesenstraat 53a 

De Jong Schouwenburglaan 25 
Croesenstraat 53a 

Velserstraat lB rd 
Sandenburq 347 
Linge 48 
Pranz SChubartlaan 60 
Cbristiné Koetsstraat 26 
Max EuJ~estr~dt 3~ 

Spaarnelaan 13 
Frant Schubertlaan 60 
Fr. L.ébarlaan 110 

Haarle~~traat 22 

Linge 17 

A!Ji>èrelaan 27 

Rollandstraat 21 
Ha~rle!~erstraat 22 
Ged. Schalkburqergrar.bt 3b 

Q~~ 

2036 PS RAARLml 
2021 EM BJ.ARLEM 
2Ql5 JK BillLEM 

2111 TL AERDENBOOT 
2015 JK IIMRLEM 

2023 EC lWJil,D{ 

2036 PJ HAARLEM 
2105 WD HEEMSTEDE 
2102 EM HEEMSTEDE 
2036 AB !IAARLBM 
2042 RC ~A!IDVOORT 

2012 RJ H.U.IU.EM 
2102 EM HEEMSTEDE 
2102 GV HEOO'l'RDE 

2042 C11 ZANDVOORT 

2105 W8 HEEMSTEDE 

2014 TX HAARLEM 

2013 S1 HA.\RLEM 
2042 KC ZAh'DVOOR'l' 
2021 ~.H B}J..l(LEM 

~ 
Ret is een beetje vreetd oJ onder het "welko» aan de nieuwe lêdenw te beginnen over het beëindigen van 
het lid!aatschap. Toch is dat even nodig. lfet einde van het jaar is Dallelijk in zicht. Dan gebeurt het 
wel dat leder1 011 diverse reden l:î;1n li.-!Jaatscha)J vi ) A.\r . RAARLIDi ç.aa..'l opzeggen. Wij hopen natuurlijk dat 
ir;dereen bet naar zijn of haa:r zin heeft en dus gewoon lid blijft i aaar diegene die z i eb af willen 
telden wijzen wij er op, èat dit SCHRIFTtL!J! toet g€beuren bij onze l~nadainistrateur Jos van Belle, 
Sparrenstraat 26, 2023 ~'X RA..w.EM en ~l vóór 1 D:ECEHBER 1992. Ledt>..n dia zich ahelden na 1 decelbêr 
zijn contributie verschuldigd over het nieuwe jaar! Bedankt voor de ~erking. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstriJdSh irts met klubembleem d1v. prijzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar biJ joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtmgen biJ mevr. hartman tel. 256036 
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ongeveer 200 scholieren ~...n op woensdag 14 oktober deelgeno1en aan de le Haarlemse Scbolierenveld
loop. Het parcour was uitgezet op d9 voetbalvalden van DSS Kenneterland, tet de finish op de atletiek
baan. 

Ondanks de ainder gunstige lieetSolllStandlghe&!n werd bet geheel een uitstekend geslaagde happening. De 
orqanisatie, in handen van een 4-tal Jiddf:;n-afstandlopers te weten: Jaap van Deursen, Willel Gebe, Peter 
van Gils en Ger Wessel, hadden heel wat uurtjes gestoken in de Haarlease Scbolierenveldloop. 'Een 25-tal 
vrijwilligers zorgde voor een goed verloop van het geheel. Verbeugend was het, dat ook Eliel Bleiswijk 
zich had qeaeid als vrijwilliger, de ftHaarleJJw propagandist uit het verleden. 

Alle deelnelers ontvingen het Mars Scholieren diploma, het Mars insigne, een brochure over atletiek, de 
overbekende Ma.."'S reep en een door Ni co 'freep ontr:orpen ~naarlem' prop.3<Janda folder. En nu ~aar hopen, 
dat van de 200 deelnemers, een aantal daaltwerkelijk de atletieksport gaat beoefènen. 

Jaap, Wille1, Peter en Ger na»ens het bestuur heel veel dank voor jullie initiatief. 

TE KOOP AANGEBODEN 

Tegen elk aannemelijk bod 

Stalen kasten, laden kasten en buro's 
kleine en grote tafels 

stoelen 

Tevens te koop aangeboden 
moàerne grijze 3-zits 

ARTTFOR'r BANK 

Inlichtingen bij José Capellen 
Tel: 02510 - 26895 

Heleen 

Joop van Drtmen 
Voorzitter 

Wij 7.ijn dankbar en gelukkig met de geboorte van onze 
dochter 

H elena F rederil~a Anna 

Frits Kouvelder 
Karin van Meulena:usgraf 

Ook wij zijn blij met de komst van Helcentje 

Veen en Duin 85 
206î XC Bloemendaal 

- 3 -

Hclmer, Roeland en Menno 

3 oktober 1992 



van 
her en der 

door joop van drunen 
~ P'l'Bm ODJVliCif org. Vitesse 

heren 100 lltr 2e Guus Groska.llp 11.13 (elec. tijd, 26 deelneters) 

Wedstrijd 01 de Trigaller bokaal, electronische tijdwaarne1ing. weersoastandigbeden: 1atiq tot slecht, regen, een sterke zuidelijke zijwind, geen windvoordeel. 

heren 100 atr le serie 2e Ger Wessel 
3e serie 5e Willet Gebe 
4e serie le Oscar Soetbout 
C finale 2e Willet Gebe 
A finale 1e OScar Soetbout 

400 litr le serie 2e Jan dê Ruiter 
3e Wille~ GOOe 
4e Edwin Heure 

2e serie le Ger Wessel 
hoogspringen 3e Eric Rollenberg 

Junioren AB 100 str 5e Bastiaan Spruit 
6e Niels Terol 

~00 1tr ze Bastiaan Spruit 

WeersoliStandiqbeden: koud en nat. 

heren 800 ltr 

Heren 800 ltr 

hcoqspringen 

6e David Blol 

2e Jan de Ruiter 
6e Ger Wessel 
8e Edwin Meure 
2e Eric Rollenberg 

12.02 
12.08 
11.05 
12.07 
11.01 
51.44 
52.44 
52.80 
51.04 
1.90 
U.92 
13.06 
60.96 

2.05.0 

1. 52.94 Electionische ti jdwaaneJing 
1.57.70 
2.00.99 
2.00 

Bij de B jongens naJ Martijn Spruit deel aan 3 onderdelen, djn resultaten waren: 110 1 horden 7e 17.52 
kogelstoten 3e 13.50 Een uitstekend nieuw Clubrecord PROFICIAT discuswerpen le 41.66 

Totaal 293 deelneters/sters. Haria~e v.d. Linde 4le (Se daae) 33.59 

WeersoJStandiqheden: ç;een wind en regen van betekenis. En onder de uitslaqen staat veneld: laatste 
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wedstrijd (heee!!!!) van het seizoen. Iedereen bedankt en tot bet volgend seizoen. 

heren 400 mtr le serie 1e Jan de Ruiter 
2e serie 2e Edwin Heure 

3e Willem Gebe 

50.7 Hij perste er op deze laatste wedstrijd nog 
52.2 in Alsterdal nog een PR uit 
52.6 

1500 Jtr 9e Jerry Sulli van 3.58.8 

20 SEPTEMBER RILVERSOM org. G.A.C. 

Weersomstandigheden; bewolkt, droog ± 19 graden. 

beren 400 1tr le serie 1e Ed.fin Meure 
2e serie 1e Jan de Ruiter 
3e serie 2e Ger Wessel 
finale 3e Ger Wessel 

4e Jan de Ruiter 
6e Edwin Heure 

hoogspringen le Eric Rol lenberg 

52.03 
50.09 PR goeà zo! 
50.10 PR netjes! 
50. 04 PR KLASSE! 
50.18 
52.37 
2.00 

25 SKfl'tmmER AVA 81 Alm.E 

Loop Rocord wedstrijd - Prima weersomstandigheden. 

heren 800 Jtr le Jan de Ruiter 
2e Ger Wessel 
ïe Jaap van Deursen 

1.54.17 
2.00.16 
2.00.9 

Werpdrieka~p jonge.ns B kQgtl discus 
41.66 

kogels!. 
33.72 

punten De prestatie op het koqelslin· 
Martijn Spruit 5e 12.43 1899 geren betekende een nieuw 

~Haarlel~ Clubrecord PROFICIAT 
MARTIJN! 

Junioren B kogelslingeren 

Junioren B Werpdriekamp 

Harti jn Spruit 32.36 

lL~ AMSTERDAM OLYMPIAPLm org. SAGim 

Martijn Spruit kogel 12.59 
discus 43 .76 
speer 3&.04 

Het gehele seizoen 1992 heeft Martijn geprobeerd dat rekord discus jongens B te pakken. Hèlaas ook zijn 
laatste wedstrijd te vergeefs. Bij slingerde de 1~ kg schijf weliswaar naar een nieuw persoonlijk 
record, aaar kwat 82 ct te kort 01 het record van Dennis Kruithof, gevestigd op 27 .06.82, te verbeteren. 

Dit was dan de laatste van her en der in 1992. In het afgelopen seizoen is deze rubriek in totaal in 6 
afleveringen van de "Wissel• verschenen. Getiddeld per aflevering 4 A4 vellen geschreven tekst, steeds 
keurig verwerkt (gedeeltelijk op de nieuwe "Haarlem• coaputer) door José. Ik hoop door jullie gelezen en 
niet alleen voor je eigen prestaties 1aar vooral ook infonatie over bet reilen en zeilen van je 
clubgenoten!! 
In deceiber pakken we de draad weer op tet de rubriek van het cross· en indoorfront, tot dan! 

Joop 
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iJirks en Van der Linde 
geven buitenlandse 
atflttJ.;.~~," gtq.an K9 an~ , "'u; u t ~v · · · ,, 

ma:n;~ .. manmhg 
'foank Oir!;..: l'll '~ nrian n (• . 

vnn cter Lindt· lH.>hh:n in 0<' t 
!!cr:!e >'.Td~i};i.i(l :•an (1<- Pi<-- . 
J\\Vlt'i-~ itun ~ hlSSH'~ d(~ bC' ~~f~ . 
H!onit· "·an dt~ huit• .. :·n fan<lcrs i · . 
rl nH; brtii-::.:n. Z(l\\'t' Ï i n H t•(•r- r 
i• ·n :ds i·• Ót• Dam tot Düm- ~-
Io,ljl n ' ' <'rÏH·c:r~;i c ·l dl· Ket1ia- l 
llPll, ::l;,;a· in de Ured;lS~' ~ 
Si nr~\·j!n~~~· 1uanidcn 't,i.i er hij~ 
t1e ll.!~h tiH.·n en vroU\'\'Cn {' t'!l · 
J\. :.~d~, r~ -~ ~~d-.- t~ aan ;~clèg(• u-
i·,·i d \ (; .. 

\<·I ..• · :.·: < •.:t (•chtc r dan 
d(' \\ i:l::~! \'"Ut .Llirh~ t.i.i. dt' 

~. "~, 

~~.~:!'~-~; _!\~~l~~ ·.(\i~:~~.;i :;::~;;·~ l;~,; !:\~~j:~ .; .. 
.i~.! 

:-:~t·· tt! '!tt \~ : : •!l1,::· ':an een 
•:·f '\.V:"·= ç· h:: ic;·!~.: u.t !1.eC'n1 

0.. ' \)d<."' : Î!"I) ,; ';,!~;i~ • ..., 1"l)'ll''l 1 J'It'l"' • · I - • .! ... •' • j : \,. • I \ . t ~ , I , ~ 

T : ;~ li ~"l Ol Î ~u' :-~ n C'"!. \.VélJ}l n ('\ ((1" 

\\·· 1 ti_nende !.:jd \',t1 i iJ :;.:-s~ \'\Tas 

é fl i1 \ 7 t'l"bt·t1.:r!:1g va ;1 hnar 
P .H. lll<"lï.n'n ba!vt• nnnuuL 

\Vaar de hond uit.latcn al 
: .ic~i. toe k;m iejden 1 ,.Toen we 
ec:·~ t~ ho t~d kj:<.~gen ben ik gn!HJ 
ïtoi l<!P 111 Pl ~\~tts van wanne• .. 
h •J, fk l;,.;, nu Z.il'n vijf ja;:r 
be .: i g n 1 ei. <11 j Pt i c k ~ \V~Jarv ~~n 
1k l<&ai.::-lc l\H::> jaar sc~ ri cus··. 
:~ei [\'J~u·ia n ne \VÎ~llS (_.[litTC 

:··i ,n:üe \·c :trti Yitéi ten d<m t~L' 
"it t'en lweijc pa;; r el ri jcten b!> 
~, !i'H~. ~<l.i ;:1i <ioor B,:ib Bo\·c·t'
PI<l!1 \.\'Ol'dt getr:li ~HJ . ht>cft zij 
de- ~i ... l (Hd'\ zo te p~.ihken d:11 d(~ 
1 c !J.~ere aUrtt ... ov<.~r d ri(\ ;~~e. 
k(lr) in T· 'nt nkfurt of Ttejnt~ 
fn<l !' ii1:.l rat.hnn:!c·b;;ut maakt. 

>:rtn d<'r l ,intk l;;wmu in rlc• 
~:.~t eHi~.;·~ !) r <"tht~t· hilntC'n
~t;~d . \Vaar 1.it.h t j~'n duizen 
fv q tot•sdwmn'rs rond !H•i 
)ä .. l,oers hMiil<:'n J;!.'!:'('h aard . 
~- e..,.taLl~~ naut \"~)r-:tt: .. ~\ ~l n\:~ut
.;dijk ;l,HI ;l,iarj,;n I:rerik;; !k 
<-'id ing . Wilar de ·;t>~n·mnb!<> 
HllHJall<:!t• nit ; •-< l••nclnni:n 
:oelttf' t•;:hter dt· nn ·.•;c(·t;n 
·a il et~n darminf\•<: iît•. rli~ zii 
vaarschijnlijk hud npg(')o .. 
•en tîjd r:us t:f'n trainiag-::;
~a:np a~ au·x \'akatti ie in ~rllr
:i.St··. 

'· \. 

• T on•1ie Oirks weet het zehcr: hij gaat de Haive Marathon van Breda, ofwel de 
Singe!loop wi::nen. Daarmee wordt Dirksleider in het Nederlandse wegloopcircuit. 
Begeleid door een TV-cameram~n werkt Dirks de laatste meters af. Mariailne van 
dJ?r Linde {inzet,! zegevierde verrassend bij de vrouwen. 'ok•" r ,".,,. ,f. ;n 9 ,,r. 

~van der Linde 
slaat toe in Breda 
!IAAR_!.~l;\_ ~_s!;'~ l.W~RT~~lJIS ___ .. 
MEDEWEfH<ER 

)l,b :·i<tl1JH' vat~ der !.iiJdt· hvd·t 
1nel haar et~rsiP ph-teil~ hij dt' 
HH•Ch'it' Singdloop het ll Pl
li!mlf.t> !l't·stj\' alda;H dJmplet•t 
g('!lla:ü:L !\>1dat To11ni< ' I iirks 
dl' h;!iw m<tr;n!wn hij dt· man
tl!'n in j .0?.2<1 w tr op :::i jn n<~alll 
il .H i gc;.r::. ;;.q;L'\'Ît -rtk de ;\V 
H;~arlc'il l·~Hl f't<' t'\ 'tn l:itt· i Zt'l~ r 
Vt•rra~~ c!l d bi i de vrmtw c!l. ! !;qr 
tijd: I . U.Tï uur. ('t'!l \'l'f'> pt'r· 
:-unnlijk 1 crmd. I laai rr•a.: t i< ·: 
,. 1 li1· ,..ndk tild t ·ct'l' ;i;!'-tl, • nw 
Pt'rli jk g(• /.:•gd q j, t i'J 1\'t •el. i lt• 
kiasst•ntl~ wl·l. fl..llild Wt'lll l<'t·r 
!-olrijd '.'l' r~,:~wht." 

{)(' t't'rstl' l Wt'(' weg\\ijdstri j
dPn ,·an lwi f'ickwik ihlllrting 
C.l<l'i..,k'i Cin·uii. in l·li..•t •!kn <.' !: 
:''.!11 'i tl'rdam. w;m·n /.Ow• ·l hij dl' 
l11in1iH'll al!'. de vruU\\"l'll t 1l'll 

\·o!k·dig ~~t:ny ; l\HlSt' a<!i"if.!' ·le~;t.'n 
hc'i -t. !n tht>tla orH..! t'r \ot!d \·:!n 
d•· • Linde dt· lll<'t'S1•' lf•g<• ::,,t <n<d 
t·i ht t·r \·an tv• .... { ~c Î;ntdt~.:. ,nott•n: 
!\î:.lrj~ill i-r<"rik.o; en kh~\t ' llll'nh
a~ t !n·, -,( . i :-i ll~ r ~.., ·(k•ke l l:•rtlh~ ~ rg< 1 11. 

() -

.,Ook ';;m Annc va11 \dHipjwn 
vt'rwarlll1~· ik d<' nodigt· lt 'gl'n .. 
~tcln<J ~ ï: 1ar!r t'igenHjk \V ~ I H ' il Z'.~ 
Pt:l'n \';111 ;J!kn ln goedl' do1:n ··, 
aidus Van der Lindt ' ... ik !wh 
c•e n helt· tijd !u het kiciz0: \'all 
Freriks gdop!'ll, tl'il btTtjt' af 
wachtend. Vit•r kilo mch·r V<.Hir 
dl! finish lwn ik ~aan n •rsnclir-11 
<'n kon ik n rdati<·f gcnakkl'lijk 
ov<>r lwn1." 

Ik :;o .. jalig(' p11pil van Hnl1 
Bnn·rntan v!:r-:chipll ''"'' r dri•.· 
Wl'~l'li voor het en~: bii !'1' 11 Iw· 
ie !Jlarat hnn a.m dr: <; t;trt. Van 
dn l.indt• llel' rt haar ~t''.IZ• ' IHlli 
ni!'l PL'nwa kt . rna<ll Fr:mkfnrl. 
Hl'il11~ en Cnpr! rtl<lkt·n d1· 
lllC•'sll ' knns op dn·liiatllt: \ 'an 
dt' 'tlaarlen~:><· i.n g1 l•tt· vorm·. 



1 e Haarlems Veldloop ... Kampioen
schap scholieren groot succes TROS-loop 
Woe.nsdagmiddag 14 ok
tober wen! op en rondom 
de •1tletickhaan van het 
Pim Mulier Sportpark in 
Haarlem-Noord vnm d~ 
eerste rnaal het Haarlems 
Veldl<X'>p-Kampioensch;;p 

Ba~is11 fKierwi js: 
1000 m Groep 5 meisjes: UITSLAG HAlVE MARATHON 

- -,.,co; ~holiercn gehou
den. 
Ruim lwechondetd jon
ge n~ en mc:i~je~ uil h~~~ 
h;~sisondcrwijs en de eer
ste tv<<;:c kla:;scn van het 
vo0rt"e7et ondcrwij:; stre
den p;.,. iceftijdsgrocp om 
J e erenlaatben in dit door 
Ailcti~kvercniging Haar-
lem goed georganiseerde 
Vddloop
Kampiocnschap. DJar
na;~~t kon er per school 
nog de jaarlijkse groep
wissclp!i_is gewonnen wor
den. 
Ondanks het minder 
mooie weer met af en toe 
een bui ;,-.;tt de sîemming 
er goed in door de en
thooshl~;le aanmoedigin
gen van ouders. leer
krachten en k!a~gcnoten. 
Meerdere spa;1doeken 
untbrakt:n niet. 
Na afloop was er voor 
elke deelnemer een wd
verdieod~ vc rsnapering 
en een dipluma . Als het 
aan de d~clncmcrs en de 
org;,misat ie ligt zal dil 
voor Je eerste keer ge
houden Vddloop
Kampiucnschap voor 
schnlit!r.:n z::kcr volgend 
jaar een vcrvolg krijgen 
met nog meer deelne
mers. 
Wellicht hcdt Haarlem er 
als sportstad weer een tra
diti(' bij! 
Uitsingen lc Haarlem~. 
V cldh~op-Kampioenschap 
voor ~l·holicrcn, woens
dag 14 oktober 1'J92. 

I. Eva van Öamcn: 1000 
m (lmep 5 jongens: 
l. Michc( Voulon, 
2. Lars van Bruggen; 
HlOO m Grncp 6 meisjes: 
1. Emillt:. -.·!d Lans, 
2. Ruhv Boogaart, 
3. Angeiiqw: de Vrie~;: 
1300 m Gwep 6 jongens: 
L Eric Mo<>y. 2. Sandcr 
Vcssius, :1. Xander Sol: 
1300 rn Groep 7 mt.·isjcs: 
i. 0J!,den Kocak. 
2. H;! nncke de Boo?r , 
3. Baltien de Wit jr.; 
1300 rn (iroep 7 jongens: 
i. Jdfr~v Beuken, 
2. Gilks. l-h >oneman, 
J. Faisal Azaay; !300 m 
Grocv 8 meisjes: 
1. Julien Klav.:r , 2. Eise
Jul Blom, 3. Linda Ou
dendijk; 1300 m Gmep 8 
jongens: L Vincent v.d. 
Lans. 2. l{ené Suomcr, 
3. Rob de Wit. 

Voortgezet onderwijs: 
1300 m meisjes : i . llsc 
Verlaat. 2. Anita van 
Twi:;k: 1600 m jongens: 
1. Basliaan Schippcn;, 
2. Bude n Badd. 

J(,()l,) m D ocenten: 
l-ieren L Bar( B(;gaart, 
2. Peter Hoppt;nbrou
wcr, 3. Hon van Dalen; 
Dames: 1. lhlticn de 
\Vit. 

Vvïssclprijs: tJasisonder
wijs jongens: Fransiscus 
Xavcri\IS school, tn.sison
dçnvijs meisjes: Noordcr
schoo.l, voortgezet (lnder
wijs: Coornht~rl Scholcn
geme.cnschap. 

Mannen senioren (t/m 39 jaar} 
1. M. Caroll (Schotland) 
1 .03AR. 2. Z. Nado!ski (Poien) 
1.03 ,54, 3. D. Tesselaar (Neder
land) j .04,00, 4. M. de Maat 
(Nederland)] .05,07, 5. J. Gorn
bedza (Zimbabwe) 1.05.3 ï. 6. 
G. Glogosz (Polen) 1.05,44, ï. 
G. Kabign (f<.enia) 1.0':),4 5, 8. J. 
Duinmeyer (Beverwijk) 1.05,5(;, 
9. P. Kryska (CSSR) 1.06,08, 
iO. V. Pank (CSSH) 1 .06.~4, 
1 J. G. Nijboer (Nederland) 
1.07.05, 12. H. Cox (Schotland) 
1.07,25, 13. J. Nagelhout (Ne
derland) 1.08,03, 14. G. Helm 
([;;geland) 1.08,22, 15. A. Stig
ter (Nederland ) 1.08,29, 16. A. 
el Magid (Marokko} 1.09 ,05. 17. 
L issaev (Rusland) 1.09,24, 18. 
K. van Dommelen (Nederland) 
1.10,52, 19. E. Brommert (Ne
derlandi 1.10,56. 20. A. Tirnas 
U\msterdarn) 1.1 2,08, 27 . H. 
Stoop (Velsen) 1.13,23, 32. R. 
Porck (Velsen) 1.16.06, 38. G. 
Ayele (Zandvoort) 1.17,41, 39. 
R. Raver.zwaav (Velsen) 
1.18,01, 40. R. Óorthuis (Hille
gom) 1.18,01, 4 L W. Almelo 
(Heemstede) 1.18,05, 47. J. Toi 
(Haarlem) 1.19,46, 50. C. 
Pfrornmer (Haarlem) 1.19,55. 
52. S. vd Griendt (Velsen) 
1.20.23, 56. J. Buchli (Haar
lem) 1.22,37, 60. T. /\arts 
(Haarlem) 1.23 , 19, 63. R. Run
neburg (Velsen) 1.23,38, 64. A. 
van Zonderen (Ve!serbroek) 
1.23,44, 66. P.J. Hoppenbrou
wer (Velserbroek) 1.24,25, 68. 
R. Revers (Hoofddorp) 1.24,55, 
l2. J. Wolft (Velsen) 1.25, 15, 
73. A.. Molenaar {HaariPm) 
1.25.35, 74. J. Troost {Vei .en) 
1.25,39, 75. 0 . de Goederen 
(Hoofddorp) 1.25,44, 77. P. 
Fennis (Hoofddorp) l .25,56, 
79. M. Zwemmer {Zandvoort) 
1.26,30, 80. j_ Wagner (Velsen) 
1 .26,42, s;z . H. van Elz:-~s (Hé1i.lr
!em) 1.27,56, 83. H. de Nieuwe 
(Haarlem) 1.27,57, 89. J. 
Scflroer (Velsen) 1.28,34, 90. F. 
van Dijk {Velsen) 1.28,37, 92. 
P. Beeren (Velsen) 1 .29,21, 
100. J. Swart (Haarlem) 

Eén etage laget zat ook Kees 
van Dommcle stilletjes na te ge
nieten van de achtste Haarlem
se TROS-loop. De 43-jarige :\V 
Haarlem -atleet liep in zijn ho
metowu een socpcie race en 
eiste met zijn lijd van Ll 052 
uur de achttiende plaats voor 
zich op. "Het blijft iets spcciaub 
1Hn in je Pigtm stad !e lopen", 
<~klus Van Dommelt~ . "Ik zir nog 
niet op ht~t niveau wm vorig 
j:-~ar, maar ik heb de stijgende 

lijn we~~r te pakken. Dat _w~c~t 
zelfvertrouwen. Ik heb me 111 dtt 
sterke veld toch redciijk stmmdc 
gchoudm. Ik vind hel z~~H wel 
leuk l'.o 'n in1ernauona::tl oedne
mcrsvckl. Je ziet het bij steeds 
nwt:r wegv.wdstrijden in NedP.r
land. Die buitenl:mdsP Jongen!:i 
krikk(•n bet niveau verder om
hoog, dat lijkt me e('l\ goeie 
zaak. Ook ai gaan ze er wd 
meestal mr:t de moeie geldprijs
jes vandoor. ·• 
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1.33.33, 101. A. Molenkamp 
(Velsen) 1.34,37, 103. H. Lam
mers (Velsen) 1.36.08, 107. 
R.J. Burg (Velsen) l .47,56. 
Vrouwen senioren (tlm 34 jaar) 
l . C. Beurskens (Nederland) 
1.14,44. 2. 8. Kamp (Neder
land} 1.1 7 ,50, 3. E. Sydlowsi\a 
(polen) 1.17 ,52, 4. J Vrbanova 
(CSSR) 1.18,38, 5. I. Vis (Ne
derland) 1.19.31, 6. I. Wijnants 
(Nederland) L2 J ,30, 7. C. Op
horst (Nederland) 1.21,35, 8 . 
onbei<.end 1.30,06, 9. R. Donner 
(Haarlem) 1 .33.22. 10. M. van 
Driese! (Velsen) 1.38,58, 11. J. 
Burger <Beverwijk) J .42,29, 12. 
G. Eussen (Santpoort) 1.43,44. 
Mannen veteranen 1 (40-49 jr J 
1. H. van Velzen (Leiden) 
1.12.12 . 2. l\ . Hens (NoordwiJ
kerhout) 1.13,29, 3 . C. du Fo~;se 
(Haarlem} 1. 14,19, /f. W.P. 
Westerr10lt (Haariern) 1. 15,42, 
5. W. vd ?.ar (Amsterdam) 
1.17,59, IJ. T. Steenvoorden 
(Lisse) 1.18,05, J. W. Elshout 
(Lisse) 1.18,28, 8. P. van Kaam 
(Velsen) 1.18,58, 9 . t~o1. vd Wei
den (Haarlem) 1.19, 18, 10. H. 
Sch;;~ap (Hoofddorp) 1 .20,08, 
11. D.J. Boendermaker (Egmond 
Binnen) 1 .20, U, 12. 8. Schuit 
(Hoofddorp} 1.21,05, 13 . T. 
Munsterman (Hoofddorp} 
1.21,42, 14. j,G. Valk (Amster
dam) 1.21 ,44, 15. J.P. van !ke
len (IJmuiden) 1.21,47, 16 A.M . 
van Doorn (Haarlem) 1.22,04. 
17. K. Hermans {Haarlem i 
1.22, 12, 18. B.T. Ebbeiing 
(Driehuis) 1.22,24, 19. 8. Bols 
\Haarlem) 1.22,30, 20. P. van 
P..dr ic llem (Mijdrecht) 1.22.45. 
23. H. de Lange (Haariem) 
1.24,25, 24 . M. Attilio (Hoofd
dorp) 1.24,47, 26. J. Swart 
(Haarlem) l .25,25, 29. E. Set
zekom (Velsen) 1.25,47, 31. D. 
vd Splinter (Hoariem) 1.27,01, 
33. F.S.j. Kroon {Haarlem) 
1.27,56, 34. R. 1huis (Velser.) 
1.28,31 35. F. Hiltegers (Vel
ser.) 1.28,36, 37. R. Wildeman 
(Heemstede) 1.28,57, 39, 
J.C.G. van Emmerik (Hoofddorp) 
1.29,21. 40. 8. Wolhoff (Hoofd
orp) 1.29.28, 42. F. vd Haad 
(Hoofdorp} 1 .29,57, 45. J. V<3S
ten Houw (Veiserbroek) 1.30,27, 
46. H. Peters (Haarlem) 
1.31,09, 51. T. Verschoor (Vel
sen) 1.35,43, 53. C. vd Wode 
(Hoofdorp) 1.35,50 54. PAM. 
van Poeke (L:lfldvoortj 1.36,26, 
56. H. Heitig (Velsen) 1.37,01, 
5 7. E. vd Linde (Hoof dorp} 
1.37.06, 58. P. Adrichem (Vel
sen) 1.37,32, 64. A. Verhoogt 
(Velsen) 1.45,02. 



a course d'Angers 

Als kersvers Haarlemlid en sinds een jaar verirouwd met de Hapgroep ,. heb ik het 
genoegen jullie lezers verslag te mogen doen van la course d'Angers i 992 . 

Ook dit jaar was Haarlem vertegenwoordigd in het internationale veld van deelnemers 
tijdens de 20 km van Angers _ De Haarlemse vertegenwoordiging , weliswaar 
mageitjes in aantal , bestond uit ; Jan Boomsma , Hans van Es , Conno du Fossé , 
Amo Molenaar, Martin Molenaar, Wi!lem Turnhout, Martin & Ellie van de Weijden, 
Victor Zonnevcld en ondergetekende _ 

Op vrijdagochtend tien uur vertrekken de tien Angersgangers , waaronder acht 
wedstrijddeelnemers , een tàntastische coach ; Victor en de charmante echtgenote van 
Martin ; Ellie v.d. Weijden _ 
Een soepel verlopen autorit eindigt om 20.30 uur in Angers, voor de "Franse stoep" 
van Louis et sa femme ... ,waar ons een enthousiast en overweldigend onthaal te 
wachten staat _ 
Omringd door gastheren en gastvrouwen nemen we plaats aan de tafel , die overladen 
worden met voetsel .. De betekenis van het woord "soif" hoefjeniet te weten, want 
de Franse zorgen er wel voor dat we geen moment dorst hebben_ Weliswaar wat 
onwennig en nog een beetje stil , aanschouw en onderga ik de ontmoeting , voor de 
meesten een reünie , met onze , zoals Victor zo prachtig kan zeggen ; "french frends ". 
Als het tijd wordt , voor ons sporters , om een rustplaats voor de nacht op te zoeken , 
scheiden zich onze wegen en gaan we ieder met onze gastvrouw en gastheer mee naar 
huis_ 
Het woord gastgezin behoeft eigenlijk geen nadere toelichting ; maar ik kan het niet 
nalaten even extra te vermelden , dat de de betekenis van gastvrijheid mij hier 
overduidelijk is geworden _ 

- t~ --



Dit reisversiag zou echter niet in het clubblad staan , als er geen sport aan te pas komt 
en dus steken wij ons zaterdagochtend , na een licht ( ? ) ontbijt in sporttenue . 
Verzamelpunt is de atletiekbaan . De helft van de ploeg is present , de andere helft is , 
zoals het een fransman betaamt , te iaat . Met slechts een haive ploeg beginnen we aan 
een lichte training van een kilometeï of acht . Halverwege komen we een groepje 
wandelaars tegen , of zijn het hardlopers die de vorige avond ... ; nee bet is de andere 
helft van onze ploeg . Een frisse douche en een aan koolhydratenrijke maaitijd bij onze 
gastgezinnen behhort tot een goede voorbereiding op de wedstrijd , waar we 
uiteindelijk voor zijn gekomen . 
1S Middags wacht ons traditiegetrouw , een cultureel programma . Dit jaar nemen de 
Franse vrienden ons mee naar een leisteenmijn . Gewapend met dikke tmi of jas en een 
helm sûr la tête , laten wij ons 260m ondergronds zakken , alwaar \vlj het leven en 
werk van de mijnwerkers aaPschouwen . 
Zowd de buitenlanders als de inlanders vinden de excursie gesiaagd , en tevreden kan 
de terugreis worden aanvaard . Het onderdeel eten komt zowel v.. eer aan bod als op 
ons bord en als we 's avonds nog even gezellig bijeen komen in 't huis van een van de 
gastgezinnen , hebben we allen ons porde gehad . Met dit gezellig samenzijn , waarin 
uitwisseling van geschenken engedachten plaats vindt , sluiten we deze zaterdag af 
Zondag , ie 27 Octobre , ie jour de la course ! 
Met een extra uurtje nachtrust achter de rug die sonunigen hard nodig hadden , begint 
de dag al goed. De start die om 15.00 uur plaats vindt , geeft ons genoeg tijd om ons 
"goed" vooï te bereiden , hetgeen ieder op zijn manier doet en waar u lezer verder 
niets over te weten komt. Rond l3.30 uur is de hele Haariemse equipe aanwezig op de 
plaats des onheils , die onze coach Victor , door zijn excellente begeleiding , weet om 
te toveren in een uitdaging . Blij met onze coach en het prachtige weer , beginnen wij 
met goede moed aan de 20 km d'Angers. 
Ondanks alle waar~chuwingen begin ik , als Nederlandse , het vais plat te bestom1en , 
hetgeen ik verder m de wedstrijd moet bezuren maar m.b.v. mijn persoonlijke coach 
Arno, weet ik na 1.32.38 toch de finish te bereiken. Bedankt, coach ! Mijn 
medestrijders uit Haarlem die reeds allen al gearriveerd zijn, kwamen geen van allen 
fluitend over de finish, want het parcours is algemeen bekend zwaar. Voldaan, over 
het feit dat we de finish zonder kieerscheuren hebben gehaald , hetgeen nog een 
wonder is , als je terugdenkt aan de masale start , storten wij ons nu voiledig op het 
teestgedruis _ La course d' Angers op zich is eik jaar een reden tot een feest . Dit jaar 
echter komt daar nog bij dat de atletiekvereniging C.S.J.B. 80 jaar bestaat . Enfin er is 
reden genoeg om te feesten . 
Alvorens het eigenlijke feest begint , zijn we getuigen van de prijsuitreiking in het 
stadhuis , waar de burgemeester en wethouders en allerlei hoge heren vertegen
woordigd zijn . Niet alleen voor de snelste tüd worden prijzen uitgereikt , maar ook het 
tèit dat wij aanwezig zijn , wordt met een beker beloond . 
Dat het feest geslaagd was . hoef ik eigeniijk niet te verteHen , want ik zou mijn verhaal 
niet zo enthousil:st zijn begonnen , als het weekend niet zo succesvol was afgesloten . r .. 1aandagochtend nemen we afscheid van onze "french frends" , die ons volgend jaar 
wederom willen uitnodigen . Wij hopen onze '.-Tieden echter eerder te ontmoeten en 
wel het komend voorjaa r , maar dan in Haariem . 
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D E 0 N D E R L I N G E W E D S T R I J D E N 

3 en 4 0 K T 0 B R R 1 9 9 2 

PE J~GRMS JUliiORRN B 

üp 3 (~n 4 r>ktobror was het weer eens zover, de laatste wedstrijd van het seizoen; àe ONDERLINGE 
w•:dstri}:i"n. Zes atle~t:n. later 7e:;en en later weer zes, zouàen voor een ongelooflijk bloeddorstige 
strijd ~o.qc:r. Oud (???) gedjcndc, ~oals Niels, Allarà , Arjan en Hartijn, maar ook de nieuwkomers/over
] op::rs D~niH t:n Mi ct21. ( ilapor t -Spartaan, ge int je!) deden mee. Helaas ontbrak René (oudgediende, import
Sp. :ta ;) op de eerstr- uaq, dh heeft n;;.ïRelijk voor zijn maatschappelijke carrière bij de Albert de Gein 
geko~e;l en kon Z{.)d<,?nde ni et aantrede:-. 
!ie neg2nkam , startte tnditie qetrou'l t1et de 100 meter . Miebel liet meteen eventjes zien wat hij waard 
is en liep in een tjjd van 12.5 seconden naar de fi nisbl ijn, de rest vet (???) achterlatend. Evenals 
i!ichel liet ndniél zi2n wat hij ':äard ~as en AU ard had al zijn snelheid (heeft ie dat dan ?) nodig om 
bij hen in de buurt tt! blijvt:n . 
Hij t:2t verspringen ·.:.'ifEn er oe~n 11erra:>s.ingen en Niels won l'!et een sprong van 5.39 meter (hij had 
over j ge11s een ongeldige ~-..;ging 'tan 5. 70 met er) . Na <:: ~ ;oïel'ienliende consumptiebon ingeruild te hebben 
';N>r een EJ'ifCOLlldog (na (?en khü ne enquête bleek 55% koud te zijn) ~erd de kogel ter hand genolilen. 
!1rrtijn 1::cn het rtshot put;• t en m~t een winnende stoot van 12.75 meter. Het polsstokspringen zou het 
:;fsJuiter.de oná~rdeel 'IIOrden van de eerste dag . De verrassingen diende zich aan . ).rjan haalde bijna de 
o_.:;!,.;angshoogte en lUchel ha.:J ] d~ ~.Jlfs 2. 20 meter!!! rliels ble2f echter onbereikbaar met een hoogte van 
3 •. t~ l:let.~r. fiierr·ef' ,;e;:-r1 ?. .i jn v }O:rsprong zo groot , dat hij met de zondag nog te gaan al bijna zeker lias 
Viiil à~ dndoverwinninq. 
!ia?~ hela:~~, net na !Jet w.0r:ent dat René •:erslagen werd àoor Danièl kwaii de ongeluksvogel voorbij 
g0 :log:n. 'hjdens zi :in wiJmede (op dat moment) race ging Niels r.op zijn bekn bij één van de laatste 
hr ·-·~er.. Bij n.:der onderwEk in he~ zie};enhuis bleek dat zijn middenvoetsteent je in zijn rechtervoet 
(!·· -rc ;:en wasfis en zes weken gips nodig is voor herstel. Niels BE"rERSCHA-e. J:-e race werd overigens 
ii·:;'onn:!n door Hartijn in t>en tijd van 17.0 seconden en Ni els, ondanks zijn breuk1 werd tweede. 
i;~ ryed~::üue~rde st:] jd ginq n~ 1 weer tussen zes atleten. Martijn rook meteen zijn kans en won het 
d.iscus~~etren 135.16 të.er , ~lecht!!) en bet hoogspringen (1.70 meter). Na weer een welverdiende 
consilillpti ebon hgeruild te h~t·k'n, haalde! René verwoestend uit met de speer naar een afstand van 39 
~eter . 

De afsluitende 1500 !ik>ter ( tu:h wel lang voor een stellet je werpers) moest de l.>eslissing brengen. Dit 
to.'as vrij sr.el beslist en Hartijn kw~l'l over de finish in een ~1lnnende tijd van 5.06.8 minuten. 
En àan na negen jaar dcdgenonen te hebhen werd Hartijn eindelijk dan toch nog clubkampioen. 

"adigos amigos" NJITRAM 

P.S. Hartelijk dank aan mevrou:i ; artMn, Her.aud en Bastiaan voor het jureren, Bentale ondersteuning en 
de tosti!! 

Ze :~ciag ·1 oktober WQS het. àan ;_over want op deze dag moesten de JA deelnet~en aan dit ritueel. De Jeugdige 
;_anstellers (JA) waren: Barry Doodt:bian, Alexander Brokx, Haurice Hageman en stef an lluisJaan (die uit de 
loopqrvep komt) evenals het r. ieuw·~ lid Brie Jonker. Dit waren de 5 beesten die onderling het spits 
mcchten i!fbj jten voor de ti t el. Hi,,rvoor moesten we 6 nuners doGn in de volgorde van: speerwerpen, 100 
~. , vsrspringe:n, kogelstoten, hocgspringeJ. en àe 1000 ti. 
~ie mom:;ten op deze winderiqe J!élat droge dag ~innen roet bet speerwerpen dat om 10.30 uur plaatsvond. 
liet verliep e~·g g0eà bij de jjf!esten. !11rry had 38 .98 m ver, Hexander wierp de speer een goede 39.92 m 
Stcfan en Eric kóialllen t ot re!Opêeh~velijk 25.18 m e11 31.32 l!i. Eric had voor het eerst een speer in z'n 
handen, E:n dil :; tot die a~stanà ]<Oll'Cl is klasse rric. Ik had 46.20 waar ik tevredf:n IDee was . 
T)e 100 a sto,.u op ons t.} '~·achten. 1'::: l iepen met wind me~ dus er konden ~ :;elJe tijden gelopen worden. En 
Jat deed Barry da'~ ovk -" hC>t., 11 .<: sec. Da1r ;,cLtec zat Alexander 1aet 12.l wat ook erg goed is. Toen 
~\Walli ik in 12.5 Stoofan had e2n go-~de 12.8 ser l,;n t'ric 13.2 1 qoeden tijden dus, 
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Na een kleine pauz~ hervatten •8e de ~1edstrijd met h.:t verspringen. \rie zaten dicht bijelkaar in het 
klassement dus er moesten punten gewonnen worden met verspringen, Het kanon van de 100 t (Barry) kwam 
tot een afstand van 5.33 -m bij het verspringen. Ik had 5.66 m Alexander 5.16 m (hij kan veel verder) 
maar ja, foutje (bedankt hé, hé) Stefan landde na 4.57 en Eöc na 4.42 m. Na deze àr.ie nuRtmers zag het 
tussenkbsseilient er als volgt uit: 1. Barry 1626 pnt. 

2. Haurice 1546 
3. Alexander 1413 
4. Eric 895 
5. Stefan 891 

Het \>Jas dus erg spannend de le drie zaten dichtbij elkaar en nrs. 4 en !) ook. 
Na weer een kleine pauze qingen .:e v~.~rde:r met het kogelstoten Het nmooi sten nummer. Hier 01aren de 
resultaten ook wat minder. Maurice 10.61 m, 9.02 m voor Barry, hier leverde hij punten in, net als 
Alexander die de kogel liet landen bij 3.27 m (Bedankt hé jongens). Eric kwam tot een goede 8.37 m en 
stefan stootte 7.72 n. 
Na v1at gedronken en gegeten te hebben gingen we naar llet hoogspringen, vJaar dit de resultaten waren; 
Maurice L 70 lil waar ik zeer tevreden mee ·_;as, en l3arry kwam tot de hoogte van 1.60 m t,o~at ook goed was. 
Alexander, Eric en Stefan kwamen respectievelijk tot 1.45 m, 1.40 m, en 1.20 EI. Waar helaas geen PR's 
behaald werd.:n. 
Na àit behJald te hebben moesten <;;e door naar het laatste nuJ'iuer de 1000 m. Bi} dit nummer zorgde 
Alexander voor de nodige opschudding door 2.52.1 sec. te lopen. Klass~ hoor Alex! Ik kwam tot 2.53.1 
sec., Barry kwam in 3.04.8 sec. over de eindstreep wat ook ze~r goed is. Eric en Stefan badden er 
respectievelijk 3.09.? en 3.06 sec voor nodig. De einduitslag werd hierdoor als volgt: 

J. Maurice 3370 pnt. 
2. Barr.y 3123 
3. Alexander 2829 
4. Eric 2096 
~. Stefan 1860 

Hierna volgde de pri isuitreiking en tr werd nog wat nagebabbeld en de dag werd afgesloten. We konden 
terugkijken op een gezelllgP- maar tevens spannende nonderlinge wedstrijd". nierbij hebben de juryleden 
ook een steentje bj jgedragen want onder hun nulp en inzet kan de wedstrijd niet doorgaan. Iedereen 
btdankt en tot volgend jaar. 

Maurice Rageman 

De gladiatoren betraden op 4 oktober het strijdperk om te zien wie de beste allround atleet zou Z1Jn. 
Eigenlijk was er één favoriet 1 maar :ia, je moet het wel laten zien . Het een orkaankracht in de rug ging 
de 100 ~ van start. Ger zette een priEa 11-2 neer. Opvallend was, dat df' midden-afstand lopers ook 
!nmnen sprinten. In serie 3 kwamen de echter sprinters aan bod. Veteraan Guus loopt nooit meer langer 
dan 80 B en 1Iist de conditie voeT de laatste 20 EL De klokken stonden stil op 11.0 voor Guus en 10.7 
'!oor Oscar, 
Het volgende nummer werd meteen na één hap brood gé!nomen. we zagen de favorieten al naar voren in het 
klassEment schuiven. Een allround Haarten, een langzaam op gang komende Brik, een altijd goede Rob, een 
elk jaar beter wordende Etienne en tenslotte de .eester zelf, ja juist u raadt het al, Oscar. 
Bij het versprlngen zette Rob een lekkere 6.59 neer 1 terwijl Maarten verraste met 6.23. Het speerwerpen 
verraste wat 1llinder men wierp rond de 40- 45 meter. 
Het hooqsprinqen '!'las kaassie 'Ioor Erik. fn met 2.00 lll bracht hij de meegekommJ cheerleaders ln extase. 
En tenslotte het mosent •11aar ;ve allen op hadden gewacht 1 de 1000 liL Terwijl de kop van het klasseJent 
<:!en 4-daagse uitlooptempo produceerde 1 ging de midden··afstanà er als een haas 'landoor. Aangevoerd door 
Jan àie er 2.33.4 uitperste. En met 9-18 punten de grootste puntenverzamelaar van de dag werd. Door een 
goede 2 .40.~ steeq Ger van een 6e naar de 2e plaats. De grote favoriet had zoveel puntenvoorsprong 
opgE:bouwd, dat de 1000 lil niet meer noodzakelijk was. Haar toch, zo sportief. -------- (l~ 

"'----' 

-~ 
N.B. Jongens volgenà iaar wel wat meer tegenstand!!! 
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Ï<l':~s~riJd: Onóedir:r,e H2dstrijden av HAARLF.l>1 Datu11: 03+04/10/'32 av HAARL81 te Pia liiulier Spm'tptlrk Blad: 1 UITSLAG 

E-·h!k.Jon;e;;§ ~~..sllil. 100 1ir ller Ki1gll Polshoog TOT IR 
~Ja~~~ Gbj Cl ub Prest. PNT Prest. PWT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

1 Ni~ls TE:--ol 75 JJr2 i2.t. 495 5.39 459 11.24 560 3.10 381 1895 
2 Michel H.-.~e!O · n 7f, JJlll 12.5 513 5. 33 447 10. 18 4% 2.20 179 1635 
3 l'!::.;"tijn Spruit 75 JJ9-? l3. 1 -4 12 5.07 3% 12. 75 652 0.00 0 1~ 
4 Allard van Zwd 75 JJB2 13.& 3J5 4.&5 317 10.18 496 0.00 0 1148 
5 Dan iP. l Fl'ê.nct:s 76 JJBl 13.f., 335 4.23 244 6.82 297 0.00 0 876 
Ei P.rjan Hendr'i h · 7& JJlll 13.8 307 4.05 214 7.41 331 0.00 0 852 
7 R~!'H! Stol 75 JJB2 0 0 0 0 0 

.i. .. :.::.:.l!!~~~~i' ,: • ~~9-•!l...,$~ .' 10 r;.H. Discut Hoos Spur 1500 atr TOT IR NB.:ii Gbj Club Pres~ . PNT Prest . PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 
l ~ut'~ ijn Spruit 7~ JjBê !.7.0 599 35. 16 Sf.7 1. 70 544 36.40 3<JO 5.06.8 521 4081 2 ~1 ü .. h··. l Ha~!'"' 'ln 76 JJ!ll 18.5 455 21.34 412 1.50 389 37.08 '100 5. 16.5 468 3759 
::; ::ili ~r·c van bnl 75 JJD2 20.4 300 22. 72 323 1.50 369 32.20 330 5.29.6 400 2890 
!; ;~: P. ~ :; "!erol 75 JJ:2 17.8 520 û (I 0 0 2415 
~ :-w! ·· ·, H'>ïïdtj!t s 76 JJB1 21.3 238 19.42 2c' U i 1.40 317 29. 20 288 5.46.8 320 227& - 1}, ni~ l Fr·ancrs 75 JJBl 20.4 300 14.30 167 1.35 283 19.20 151 5. 51.0 302 2079 
~ 

., 
Rt'TiE Stn l 75 JJ!\2 22.5 165 32. 74 519 1.50 #!4 39.00 428 5.23.6 431 2007 

; 

k·~- .. ...:!~rr"_ ~~ ; ~~n l!st'lrb~&n Spur 100 r~tr Ver Kogtl Hoog T01M. .. 1- "'1:8" ,, ... o .... Sbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PMï Prest. PNT Prest. PNT PNT 1 i'hurice P -~ ?'' ~n 73 JJA2 4f..20 581 12.5 437 5.66 528 10.61 504 1. 70 587 2fi37 2 B.;rr-y D;~c!:hl<::n 73 JJ~ 38.98 47& 11.8 572 5.88 578 9.02 387 l.bO 492 2505 3 ;J.l..:.~.:.;:~te t" Bri" kx 73 JJA2 ~.92 4')0 12.1 513 5.16 410 8. 27 328 1.45 34-4 2085 4 Etic Jo;1ker -- JJP.2 31. 32 353 13.2 317 4.42 225 !3.37 336 1.40 293 1524 5 ~tefJn Huis~~n 73 JJ!l2 25.lû 21;3 12.8 334 4.'57 264 7.72 283 1.20 79 1253 

b _ · rr~_1::~;fll.Lllllfi1L.:7J.ttk~ lOOt\ lll~;-o TOT lW. i~;-~ '! Gbj Club Prest. PNT PNT 1 l".auricl! 1-l:;~enn 73 JJA2 2.53.1 713 3370 2 Bdl'ry Doodecan 73 JJP:.2 3. ·::-4.8 &18 3123 3 Plex a r.d~r Brok~ 73 JJA2 2.. 52.1 744 2829 
4 Eric Jon!. er -- JJA2 3.C"3. 7 572 2096 5 s~~fi'!l Hui Siali 73 JJA2 3.05.0 f:/.!7 

jl: C'~• k:,N1l!....l.:.'ilil_,:l !l§C;"~~ Sp~!tr 100 ltl' Vtr Kogel Hoilg 'Ttr1M.. 
Na a Gbj Club Prest. çqr,- Prr~t. PNT Pr·est . PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT 

t Cnsta Knipsch~er -- HERHi nn 24.94 238 12.4 456 4.41 222 6.65 190 1.40 293 1399 ! 

2 Bart Wil ?Ji nk -- HEREN m: 20.08 140 12.5 437 4.40 220 6.06 13f. 1. 20 79 ló12 
3 :.alf Geus ebt'oek -- HER::N n;; !B.10 97 13. () 253 4.15 154 5.0'3 41 1.00 0 :545 

'~·-,~ - ,v -~ ! o-:~u""~"'"".P i(iOO ~ ~r TOT~ ..J" · .Á.J..:....è.:~ ·· 4. -· _ _.!;.,_l:...ll.- •.• 

Nl ~~ Gbj Club Prqst , PNT PNT 
~ Co ~l! il Kni ;s.::heEr - I·Ei:EN nw :Ul.O :::-60 1959 
2 ~art ~.' i l t:i nK -- hEFH~ r.;.; 2. 5l. 4 751 1763 
3 R;; i f Ge;.s': 1~roek - HEi:ëN ;;w 3.12.9 543 1088 
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Onderlinge meer kamp . 

Op zondag 4 oktober werd ,.,ederom ter afslui ting van het baanseizoen de 
onderlinge meerkamp van de AV Haarlem georganiseerd. 
Bij aanvang van de wedstrijden s tond het zonnetje hoog aan de hemel, en 
niets leek een s portieve wedstri j ddag in de weg te staan. Haar wat bleek, 
de LA groep (zo'n 50 man) liet weer eens grandioos verstek gaan, want 
sl ech t s vier man deden mee. Jammer, want het is toch leuk, op deze 
recreatieve manier eens kennis te maken met andere takken van sport uit 
de at letiekwereld . 
Maar nu over tot de orde van die dag . De LA-ers waren ingedeeld bij de jun A, 
een sterke groep, en de NW atleten. 
Ik za1 mij echte r beperken tot het wedstrijdverloop van de LA-ers. 
Eerste onderdeel, het speerwerpen, f avoriet Jan wint dit onderdeel zoals 
ven1acht, gevol gd dom: Ever t , j a jullie lezen het goed. Gekweld door een 
chronische blessure, kansl oos voor een ereplaats, deed hij toch mee. 
Kl asse Evert I 
D.:~ rde ~~ erd Ruud , v i e rde Jacques. 
Tweede onderdeel , de 100 meter, gewonnen door sprintkanon Jacques, 
2e Ruud, 3e Jan . 
Verspringen : I e Jacques , 2e Evert, 3e Ruud, 4e Jan. 
Kogelstoten : wi nnaar onze krachtpatser .Jan, 2e Jacques·, 3e Evert, 4e Ruud. 
Hoogs pringen ; le na tuurlijk good old Evert, ve rras send 2e Jacques, 3e Ruud, 

4e J an. 
Het laatste onderdeel was de 1000 meter. Het gevecht voor de tweede en derde 
plaats was intussen tot een hoogtepunt gestegen . 
Het verschi l t uss en Jan en Ruud wa:- slechts 62 Punten. Ruud de torenhoge 
favoriet voor dit onderdeel moest echter alles uit de kast halen, om 
zodoende ·als nog de tweede pl~ats ten koste van Jan voor zich op te eisen. 
Dit lukte Ruud dus op de vaJre12p. Jan werd na een goed opgebouwde race 
t weede en J acques derde. 
Jacques was reeds onbereikbaa r voor de rest en had al vroeg t ijdens de 
onderdelen orde op zaken ges teld. 
Uiteindelijk na een zeer spor t ieve, maar vooral gezellige dag. resulteerde 
dit alles in de vol gende einduitslag: 
le Jacques 2506 punten 
Ze Ruud 2273 punten 
Je J an 2187 punten 
4e Evert 1455 pun t en 

Jacques 
:--=::::::::==== 

f.l-.!'lD· Jr.~ :a'"<5 ~~i qen ~eerk~~R Sp;;~r 100 !ttr Ver Kogi!l Hoog TOTM. -~-~ :!a ll Gtj Ciub Prest. PNT 
1 Jc:.cques Ka lisvaart -- HERHJ la 31 ~ 0S 3';8 
2 J,m !1ooij -- HEREN la 37 .. 84 tl58 
3 Ruud Kuiper-s -- HER9l la 31. 4f: --c:r 

.j~..J 

4 Evert van Raven:ber~ -- HEREN ,_ 
I\. r:. 393 "' 

_A-J•Jn, Joilg'!pll 1 Ei;;<·~ ~l'~r'ki!;;g 
Naa~: Gtj Club Prest . PNT 

1 Jacques Kalisvaart -HEREN la 3.13.1 542 
2 Rui.!d Kui pet's -- HEREN la .Ij 1:7 1 

:..... ~ ..... . ..1 733 
3 Jan Muvij -- HEREN la 3 .. 08.3 585 
4 Ev~rt van Ravensberg - HEREN la 0 

Prest. PNT Pt·est. PNT Prest. 
12.4 456 5.31 44E, 8.80 
13.3 30() 4.48 241 3 ~<:j .. L 
1.., .-, 
... J.c :m 4.88 342 7.13 

0 4.90 347 7.58 
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PNT Pn~st. 

37û 1.45 
415 1. 30 
233 1. 40 
271 1.55 

PNT 
344 
188 
293 
444 

PNT 
1964 
1502 
1540 
1455 

TOTAAL 
PNT 
2506 
2273 
2187 
1-455 



DE ONDERLINGE VAN DE DAMES 

Een jaarlijks terugkerend evenement. waar iedereen altijd weer 
naar uitkijkt. zijn de Onderlinge Wedstrijden. 
Al weken van tevoren wordt er door ieder individu onder lei
ding van zware trainingsschema's getraind voor deze groot 
scheepse gebeurtenis. 
Zondag 4 oktober was het dan eindelijk zover (achteraf gezien 
was het ook zo weer voorbij!) 
Met een zonnetje en v.Tind.kracht "f 1 inke woei" {± 7 à 8) kon het 
Dames gedeelte beginnen . 
Al voor dat we met de 100 mtr waren begonnen, was de eerste PR 
a1 gevestigd. Een record aantal Dames (wel 7!! !) hadden het 
Firn Mulier Sportpark gevonden en stonden om 11.15 klaar om uit 
de startblokken geschoten te worden. 
De vJ eennui spakje~> en supennancëlpjes deden met deze woei goede 
dienst en b racht ons weer voorspoedig naar de f inish . 
Na de sfeervolle 100 mtr werden alle Hallmoteen kostuums weer 
u i tgetrokken en 1 jet en we ons naör het speerwer.pen waai en. 
De Softbal-D.:unes (Titia. Sa.ndra D .. Annemieke en Saskia) die 
normaal de afstand met knuppel en softbal overbrugden. konden 
tor;h aard i~! met de speren overweg, maar ook Lil ian, Sandra K. 
en Brenda hadden er wein i g moeite mee. 
Met werkeliJk een s peed tempo sjeesden we er door heen en 
voordat we het wisten waren we alweer naar het kogelstoten 
gewaaid. 
Kogelstoten. wat afkomstig is van het oud hoilands kogelkop
pen. is een nummer waar men vroeger, maar ook tegenwoordig. 
als individu zijn of haar agressie van een hele school- of 
werkweek in kan stoppen. En zo ook, op deze toch dit-is-de
onderlinge-dus-rustjg-aan-middag werd daar overtollig gebruik 
van gemaakt. Ondanks deze agressie bleven de ondersteunende 
kreunen achterwege. We l klonken er vreugdekreten bij Dames die 
verder stootten dan bepaalde personen van de Herenploeg (die 
dan achteraf altijd Hel <:>en 'litleg (smoesje~) hadden over de 
oorzaak van deze hehaalde prestatje!) 
Een nurnrner wa<"l.r dA harde wind erg in het nadeel werkte, was 
het hoogspringen. Al voor dat iemand gesprongen had. hield de 
lat het voor gezien en 'daaide er regelmatig vandoor. 
Ook duurde het een half uur langer om bij de mat te komen 
doordat we tegenwind hadden. die steeds bleek aan te wakkeren 
net op het moment als je van plan was te gaan springen! 
Achteraf gezien bleef de schade beperkt. iedereen haalde de 
l meter! 
Na het lange wachten op. de tosti (geroosterd brood met plakje 
kaas!) was het een na laatste nummer {wat gaat zo'n dag toch 
snel!) het verspringen alweer aan de beurt. 
Ook hier hadden wij Dames we i nig moeite mee. Helemaal omdat nu 
de wind ü1 ons voordeel werkte en we ons gewoon 1 ieten mee-
waaien naar een redelijke afstand {iedereen over de 3 meter!) 
Na het verspringen hadden we een wat langere pauze. In die 
tij d was er een heviye discussie over de afstand die we zouden 
moeten lopen. maar we hielden voet bij stuk en na onderhande
lingen bleef de schade beperkt tot een 800 mtr. 
De 800 mtr stond bij ons op het prograrpma toch wel als een 
serieus nummer. Zo sArieus dat we zelfR een professionele haas 
hadden ingehuurd CLilian). Onderweg werd wat gepraal. gelachen 
en gezwaaid. Na de eerste ronde werd het tempo nog wat opge-



( 
( l 

voerd en de l<:op overgenomen dool- Brenda gevo 1 gd d oor 
Sa ndr a K .. die er samen op de laat s t e 100 mtr nog een spannen
de strijd van möakte n . Gevolgd werden ~:;ij door T i ti a die haa r 
s treef t i jd van de training dik verbeterde. Li l i an. die het 
h azen toch wel in de benen was gaan zitten. werd o p d e hielen 
gevolgd door Saskia die weer· op geri nge a fst ~ nd werd gevolgd 
door Annemiek. maar waar was de andere Sa ndra nou gebleven??? 
Dame s waren we nou echt moe na de 800 mt r ?! ? 
Zo~ l s de hele dag werd de ceremon ie protocollai r ook in een 
speed tempo voltooid. èlls u op die bewuste d ag d e he lft van de 
11 i treiking gemist heeft. wil ik u gaarne verwij zen naar de 
u itslagen onder dit stukje. Verde r wil i k d e juryleden en 
h3eschouwers bed,:l.nJ<:en voo~ 11un steun en toeverl aa t op deze 
ooh zoo ''spo:t-tieve" dag! 
En zo als alt i jrl H(nd t_ een ge ze 11 i ge dag a fges 1 o ten met een 
geze ll jg etentJ~ . dat net ~Js de vorige Onderli nge b ij de 
Gri •:- ){ w.::_s, met gratis k.:,ffie r.-n thee toe' 

Clubkamp i oene 1992 

ytE_. ~~ P•e Voop,~r~ VENT~-
1) I E- y.q:;.N t!.< jV j 1:/ T j . 

--.. ._ __ .._~-----·-- --,.,.._ __________ ~----------------...... ~~-~----------
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Weostt' i jd: Ond ?rli:1ge l~edsh'ijden av HAAF.!...EM Datua: 03+04/i0/9"2 av HAARLEM te Pia Mulier Sportpark Blad: 1 

Na as 
1 Ü>car Soetbut 
2 Rob Schl\l t. et' 
3 Erik Rollenberg 
4 l't~ade;; H.;rh.ïn 
5 Etienne de Groot 
s se ,' w~s~el 
ï ~li 1l em Grbe 
8 F;onald toehut 
'3 lr-ie Noma 

lü !laf~ Blo! 
11 Dtnï1 i s :!eijint: 
1: :an d ~ Ruite-r 
1~ J~ap van Deursen 

Gbj Club 
-- HEREN w~d. 
-- HEREN wed. 
--- HERb~ wed. 
-- HERi:N wed. 
-- liEREN lii?d, 
-- HEREN w!!d, 
- - HEP.EN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEP..EN wed. 
-- HEREN ~ied. 

-- HEREN wed. 
-- HEREN ~mi. 
-- HEREN wed. 

_,~.:~_jl@ t'~_Eigl!n lll!il!"kaap 
i-laa'! Gbj Club 

; Oscar SoethDut -- HEREN wed. 
2 ::ei" wessel 
3 !?ob Schluht' 
4 Er ik Rollenberg 
5 ;'.1zd en Har·t 9<ln 

5 Willes Gebe 
7 Et1enne de Groet 
3 Bart BI oz 
'3 Ene Nooil 

10 f,t-r.nis Heijink 
11 Runalo Schut 
12 Jan de Ruiter 

-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 
-- HEREN wed. 

100 ntr 
P1' e~t. PNT 

10.7 
11.3 

455 
12.4 !156 
1 i. 7 5'33 
11.~: 7ól 
11.5 635 
11. B 572 
12.& 3S4 
12.3 474 
i2. 4 456 
1! . '3 5~~ 

12.4 45& 

1000 1tr 
Pt'est. PNT 
:ua.o 499 
2.40.5 868 

3.47.3 
3.14. (I 
2.117 . 8 
3. 2:). a 

218 

534 
78'3 
475 

2.48. 7 773 
3.43.2 304 
2.56.8 &96 
2:. 5'3. 0 205 
2.33.4 948 

13 Jaap van Deursen -- HEREN w~?d. 2. i;t;. 1 807 

_F-~n. DJees ,EiQ!n IPerk~~p 
NaaE Gbj Cluû 

1 Brenda Stoete -- D~r.ES 
2 Sandra nessef - DAMES 
3 Saskia Hollandet· 
4 Lilia~ Kaptein 
5 Titia Düben 
S S.;ndra Dieben 
7 Anne~i~ke Biere 

-- omE ~ 

- - DPII'1.ES 
-- DAPlES 
-- OO"'ES * 
-- DAMES * 

_E% D.u:ft .Eig@n !leerka!R 
Naa$ Gbj Club 

: Brencta Stoete -- DAMES 
2 Sandra Klts ser 
3 Saskia Hollander 
4 Lilian Kaptein 
5 Titia Dieber. 
6 Ani,eei el-!e Bie;·e 
7 S.:mdta Dieben 

-- DA."'f.S 
--- DAMES * 
- - DAf1':ES 
-- DAMES 
-- DAMES * 
-- DAI•I:S * 

100 str 
Pre:;t. PNT 

12.9 651 
14.3 426 
15.7 241 
14.5 3'38 
15. i 
16.1 
17.0 

:m. 
1'34 
% 

eoonr 
~·rest. PNT 
.~. (;4. (I 357 

-. ... ,. "' 
~f;.jb. L 

3.4S.ü 

3SS 
15(1 

217 
118 

0 

Kogtl 
Prest. PNT 
1L51 6.54 
10.10 458 
'3.83 44B 
9.12 3'34 

8.23 
7.72 

508 
325 
283 

7. 77 287 
Q ..,. 
~·ob 

7.29 
7.42 258 
s. 77 201 
6.54 lBO 

Spur 
Prest. PNT 
31.72 Ei23 
27.% 5&1 
2b.Sb 541 
20.40 40'3 
14.BS 278 
21.18 426 
18.58 3ó8 

10 -

Vtr 
P1'est. PNT 

&.05 616 
6.5'3 734 
5.'34 531 
6.23 656 
5.39 4&5 
5. 74 54b 
5.60 514 

460 
C'jr 
.J\..ti 

3'38 
4.80 322 
4.92 352 
4. 03 121 

Kogal 
Pt'esi. PNT 

3.40 548 
8.25 465 
&. 50 32& 
8. 01 447 
6.57 332 
5.89 353 
&.40 318 

Hoog 
Pt'est. 

1 ~", 
• ' ( .J 

PNT 
634 

1.80 680 
2. 00 857 
1. 70 587 
1. 50 3'34 
1.55 444 
1. bO 492 
1. 70 587 
1.55 
1. 40 
L50 394 
1. 30 188 
1. 50 394 

Hoog 
Prtost. PNT 

L 45 672 
.~ ""C ;::'C'" J. j.J .J.J\l 

1. 20 348 
1. 00 58 
1.05 133 
1. 05 133 
1.15 278 

Spter 
Prest. PNT 
45.44 570 
40.62 500 
41.58 515 
37.94 460 
41.00 506 
30.74 343 
30.28 335 
26.70 271 
30.04 331 
32.32 36'3 
27.00 277 
19.38 12E. 
18.38 104 

Vtr 
Prest. PNT 

5.14 710 
4.25 48'3 
3.ó0 312 
3.&7 332 
3. 95 40'1 
1 ~"' v.J~ 

3.25 
240 
210 

UITSLAG 

TOTAAL 
PNT 
3273 
2934 
28G7 
2553 
246& 
2359 
2259 
2177 
2128 
1780 
1707 
1419 
1255 

TOTAAL 
PNT 
3772 
3227 
3152 
3140 
3087 
3048 
2941 
2559 
2432 
2403 
2382 
2367 
2062 

TOTAAL 
PNT 
3210 
2491 
1768 
1&44 
14bB 
1352 
1270 

TOTAAL 
PNT 
3577 
2857 
1928 
1811 
1&85 
1388 
1352 
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SU{,( Sf 'S 
(_..{ 0\..("1. 

Door de afwezigheid van Laru1~ !'Jij 

de vrouwen leek de _open~evallen plek 

voo rin een m:.~kkeltJke prooi voor de \ 

NederiaJJdst: llll<lrian Frl.' rib, d;e al snel 

de aanvan kdi.i kc vo(•rsprong van -~" 1 

H.ussin Irina Petrova tt' nict deed. IJ: c _) 

werd uiteindelijk door vier Nederland-

s~ loopsters gepasseerd. _ . _ 

11e< was echter de dertl~angc ll_aar· A____ 

lemse loopster l\1arian ne van de Lmdc ~ 

die voor een ver rassing zorgde door 

Frcriks op drie k ilom~~er ~oor de ft~1 1s l~ 

voorbij te stevenen. /.tJ kwkte l .1.'Lh 

en boekte hiermee haar eerste ovèrwtn-

ning in e1m sterk bezette Nederlandse 

wegwedstrijd. Over enkele .weken ver

wacht zij in Frankfurt ot 10 R~tms te 

debuteren op de marathon .. fakkel· 

draagster in het klassement hiJ .de .vrou· 

wen is nu Micke llombcrgen. ZtJ .eH HIJg

de zeer kon achter Fn:~riks e n bet Van 

Schuopei1, de winnare~ van het vonge 

circuh, achter zich . De i)runen~e atlete 

Hombergen blijkt in zeer goe~e vorm_ 

Zij verbeterde haar p persoonliJk record 

met liefst een h« ~ ve mmuw en hep 

J.14.10. l . k 
Mt:'t nog vijf wed:;trUden te gaan IJ ·t 

de s triid om de eindzege m het C!fCUll te 

kunnën gaan tus!icn Freriks en d(~ 

Haagse atlete Carlien Harn:~- llarm~ 

was eerste Nederlandse 111 oe t:vecd.c 

wedstrijd va a het cicuit. maar liet dt• 

Singell<lop aau zich voorb ijgaan. 

RHEOA: ha ivf" 01ara1hon: manm·n:. L llirb 

1 OZ.2(). 2. Mozg<•,·oi (GOS) 1.02.32." 1, h·rrneuk 

1 "12 Jï 4 Ngunw \Ken) !.02.40, -•- Kutlu•al\n 

(()os) l.ázAz. ~. v~n Vl~:~n<k,-.-n '.-o~.-44 . ~· 
Ma ritin1 (1'<' 11) 1.02.:.5 , ~ - Jen !<.11~- dlJ-18. -

)ar<>S7. (Pol) !.04.33. 10. Svhan'k ' ( J,;l ! -1)4.40. 

·! 1. Kraaiicvdd J _0:; . 3~ : vrouwt•n: I. \ J!l der 

Linde 1.13.3'>, 2. Frcr iks 1. i 4.114 . ;- llomtwr.•:"n 

1 14 JO 4_ Marutiak L 14.~·i. _,_ Dnuhtmk:t 

r(Poi) i.t4.48. 6. llnnocbk, ( ll on.J .. l.-15. ,1~··~?. · 
Van SdHtppt•!l J_J 5 .58. x_ l'etn>va.(f,,JS) J_' ·'--"· 

~ . Vulling-; 1. i 11 .!10. l 0 _ Kamp Li 'U 'l. , 

:\1;:. kl~,-, _ : mann<'l1: L Dtrks 1S6 pu~tt"n . · 

M~ritim 142, .\. N i!tHlZII 1J6: vrouwe~: J.. !lnm

t~t'rgt'll ; 24. 2. Lor u pc (K\"n) 1 J S, l . l·rf:"nks t:n 

Vulling.' l10. 



Tijrll'nS elP n~-dinrPllt• ,iJrTJi• l l'<'tJ - D sp r> lf'n np :?0 sept»moer in 
.. \msterd~tn hPil ::-t;llr!t' M:-1 rj:~nn•' "·'il S :~mh<'~~ k ('•~n fra<1ic goud~-'n medaille 
nwt V•'I· springr' n r··n •' t'll ·. il '.- <'!'1.' 11 '1J• dP GOm <;p r int. 

n I' \-1 f> i s j f' <; p \1]' i I J I ' 11 -- :\ ') p i 11 ( ' ~ l i::\ ,<ll d (' (' ,~ l l rn n n i (' ~ t' p 1 a ~ t s t i j d e Tl s d f' 
rl i <; t ,. i k t s f i n:1 1 " \ · ;:u l ei ' · p r; 1 , i 1 I ,, 11 - k I) m Jl I ' t i t i e o p 2 (i s P p t P m h P r i n 
H I) n r n . S ;:1 n n :1 , M;1 r i t' k 1' , T i 11 d :1 • .T ,, 1111 i f c r ,. n ('h r i ~ t :-1 , 
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We hebben zo ' n h P 0 t j e éi 1 1 <' ha 1'1 n-wed s t r i j d c n g eh ad en he t 
w i n t e r ~ e i s n e n ~ t ~ " t v o o r rl 0 d e u r . .T 11 1 1 i l' h ebbe n a 1 1 e ma a 1 a 1 e e n 
infnrmatie/in~dn·ijfvl"l gt~h::~d vnnr dP <'<'r~te indoor wedstrijden 
komende winter. In dit "wiss0Jlje" staan alle indoorwed&trijden 
n ng e ven op <>en rij. 

StTOMi 29 AllGtTSTUS DISTRIKTS-FINA!.E MEERKAMP. 
T o e n a 1 1 e <W d <' r t' j u n i o r r> n (' n o n k cl e p u p i 1 I <> n o n t s panne n b e z i g 
w;nf'n met. df:' (OppPl.vt>dstri jct wa f' Joa11n<t Andrews in Santpoort bij 
dt> mecrk<lmp-finalf' . D~ Perst<> dag ging all e s redelijk goed en de 
teleur stell in15 was dan ook heel groot toen tijdens de tweede dag 
df' regen uit uit d,, hem<'1 ~:;tr onmde. Dez e tweede dag moesten alle 
a tletent or~derch•Pl afw 0 rke n f"n d<uHna we rd de wedstrijd afgelast. 
Jn:1nna is o nd::~nks ctC'Zf" slf'chtt- omstandigheden toch nog 4e gewor
ch'n. 

Nng wat llitsl<lgf'n : 
HEERHtlGOWAARD S SF.PTFMBER. 
W ;t t ~'> e n hE' e s t e n w f' P j . , d e r l' g <.> n v i P 1 m e t hak k e n u i t d e h e me 1 . 
Ti jdt>ns hC't "kogPlf>n " mof' ::;t er g(' llOosd worden en met hoogspringen 
kon jf' zwemnH'n . (h nng Wf"rrl ctan nok afg Plast) Toch werden ·er leuke 
prf'sbd iP.s gr lr.\' C'rd. hor>w0] snmmi~e atleten zo koud geworden waren 
d<d zr> d(> rest van dC' WC'dstri .id ( en rle final e) .voor gezien hielden 
JONGENS-C IOD;n 180brd 800m ver disc kogel 
P::~ul Rijs 11 .6 4,84m 9,25m 
Faul Filmer 13.0 serif' 2.24 , 8 27,16m

J2.9 fi Hll P 
/n jE'n rlc Brui.in 17.2 

r.1EISJE~-C 80m 
L?.llf<'l Doni<Prk;1<d 
WPndy Twisk 
Ingrhorg Z<~ndh e rgPn 

! 1. 9 
I I. 8 

JONG EN S--D 
Patriek d<' Bon 
Jasnn Mensingil 

MEISJES-D 
Rf'hecca R<lmak ·?rs 

W)m ROh rd 
1."'.7 

1 n . ;; s (" 1- 1 (' 

I 0 . '1 f i n- ~ ! ' 

15.3 

k<)gf'l 
7 • 1 9m 

4,43m 

80hrd ver speer 

17,34m 
15. I 3,95m 23,00m 

VPf kogel discus 
20,84m 

8,26m 

4.3~m 

spf'er 
13, 14m 

De vo!g<."HdE' da g , 7.l.;wr-·:; r. S('pte mhr r, W<iS het weer aanmerkelijk 
opgek napt. en ging~"ll '':r !'Pn <\antal v an onze atle t en naar de bekende 
f!r~sh~Hill in Castricun. F 1· Wt?nl('n ook d:-tar g oed e prestaties 
gt'lf'verd . 
Hit>r volgt t'<'ll f.1 , )gg<:'tu i gc-ve r ~lag van Mattilijs Teengs. 

Znnd:tg 6 s f'p temlH' r ;laddf'n we f:'en wedstrijd in Castricum. Het had 
d <' a ( g P 1 n pen dag t' n v (' (' l g c r (' g •' n d , ~~a a r g f' luk k j g scheen de zo r1 
,-qncla<1g en op dC' gr.q::;l l;t::\11 w::~s hrt goed te Inpen. 
Alle f'n Olivir r , Huuh, Ruhy en ik w;;nen er. 
O!ivi€'1· liep np <i~' 60 mett' r 11. 3 s~'ç (p.r.) en sprong 1,05 m hoog. 
Iluub moest halgonit'n r.n kwam tot 21 m precies. Ook "vet" met 3,28 
t'n rlr 40m (7.1) gingen gc1Pd. Tn tota::~ l was hij bij de B-pupillen 
E' (' r S t f' (' n Cl p li e J () 0 0 l1l 0 n L; • 

Ruhy i iep np d<' ()Q m 1.0 . 2 Pil hMl p.r. 's van I ,05 bi j het 
i~ o n 6 s p r i n g (' n P n 4 . n C) , ;] n I' d e l n 0 0 ll' e t ~ r .. 
Hi .; het kogrlst11ten lt<1d Olivi('r 6,S9rn, Huby 4,56m en i!< 6,04m. 
0 n k I i <' p i k o p ( iP (, 0 .n 9 . q C' n ;c:; p r n n g (l , q S h n o g <' n ho e w E' 1 m i j n 
p r (' s t a t i e s w ::'! i t C' g I? 11 v i f' 1 (' n wC' r d i k t n c h 11 o g 2 e op d e d r i e kamp . 
We hebben E'E'Il 1 euk~ mi dd;1g gE' had. 
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UTTStAGEN: 
JONGENS PUP-B 40m v~r bal IOOOm 
te Huub de Vries 7.1 3,2Rm 21,00m 3.48,3 te plaats 
Dit was de t>erste Wf'dstrijd WFIFir Huub aan óPelnam en kijk eens 
na:lr het resultaat: Ie met d~ driekamp en le met de lOOOm. 

MEISJES PUP-Al 60m hnng kog€'1 
4e Ruby Dogaart 10.2 I .OSm 4,56m 
En Ruby heeft E'f'l1 PPrvollP V<'rnwlding Vf'rdiend. 
pupillen aan de mePsb• wPdstrijóC'n meegedaan en 
steeds met ui tstnkf~Hcle re su ltaten. 

JONGENS PUF-Al 
2E' Matthi js Tt:'Pngs 
JONGENS PHP-i\2 

GOm 
9 . 9 

hong 
O,'?Srn 

9e .Olivier Sluitman 9 . 3 1.05 

kogel 
6,04m 

6,59m 

lOOOm 
4.09,0-3e pl. 

Zij heeft van alle 
zoals je ziet, 

En k i j k eens na a r d <' z e re stil b. t en 
Malthijs en ePn qe voor 01 ivit"r. 

een fraaie 2e plaats voo r 

MEISJES JUN-Dl 
Rebecca Ramakers 

r.orn ver 
9.9 serie 3,4Sm 

10.0 fin-5e 
MEISJES JUN-Cl BOm hoog 

kogel 
7,31m 2e 

Je ss i ca Ramakf·rs ll. 9 Je 1, 4Sm l e 
Onk deze prestaties mogen er zijn: een zilveren 
Rebecca met kogel en Ie plaats voor Jessica met 

medaille voor 
hoog. 

Mf-'t mnni Wf't-~r , ging op 19 seph>rnrwr t"rn groepje C-D junioren met 
Fric tHtar Honrn. Danr Wf'rden wPd~trijden gehouden om de z.g. Mini
Rnkalen. Deze bok~l~n . voor i~dere catPgorie een, werden 
uitgf'loofd voor de lwste prt"sbdie in die categorie op landelijk 
niveau. 

UITSLAGEN: 
:100hrd pqls JONGENS-C'2 

01ivier BarrPv~lrl 
Arj€'n de Bruijil 
JONGENS-Cl 

1, lOm 2e pl en een nieuw CLUBRECORD. 

Paul Rijs 

411.2 
kogel 
9,9Sm-4f' 

MEISJES-C2 hnng 
Nanda Meijer 1,35m 
IngE:>horg Zandhergc>n ·

ver 
4,Slm 

Vf> J" 

natullrlijk ook vonr Ingcborg t'"n nieuw 
MEISJES-rl BOm 80hrci 
Jessica Ramakers 11.4 ~erir 

WPndy Twi;<;k 
L::~ura Donkerkaat 
METSJES-Cl 
\Vf'nciy Twisk 
Laura Donkerkaat 

JONGENS-D2 
R<"mco Verton 

ll.6fin 
12.0 
I 2. 0 
300hrd 

:>5.0 

vt>r 
4,28111 

IS . ó 
lOOOm 
.1.31,7 

~pef'r 

26,R2m 
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discus 
23,72m 

kogel 
9,59m 

CLUBRECORD. 

speer 
23,48m 
27,64 en 

ver hoog 
4,4Sm-4e 1,40-ged.Je 



Op deze zelfdP zatt:>rdag 19 ~PptPmber kwamen in Santpoort bij Suomi weer een a~ntal pupillen h i j dkn:n voor een driekamp. HiP-r volgen de resultat e n. 

JONGENS PUP-B 40m hoog bal 
4e Hu uh de Vries 6.9 0,90m 30,50m 

MEISJES PUP-At t'lOm ver kogel 
8e Ruby Begaart 9.6 J,22m 5, llm 

MEISJES f'UP-A2 (,Om VPl" kogel 3P Sanna PiscaPr- 9 . 1 1,flRm 7,24m 
!Se Linda Rons~n 9.8 3,02m S,SSm 

------
Zondag 20 septf'mhe-r· war e n de l<wdcl ijke D-spelen. We gingen veel tP vroeg np w~g. ratriek reed met ons mee en de rf' s t me t .Tok !." n f nw t a n d e n... nu d e r s . We waren e r a 1 om 1 0 uur en dus vePl te vrneg. Ze ht"bhPn daar wel <"en mooi clubhuis. Er waren veel deelnemf'rs van onze clul1: Frans, Remco, Patrick, Guido, Ingo, Marthe , Joanna, Marjatlne , Meike, en ik, Jason dus. Patriek heeft t. ijn p.r. 's vcrhPterd op discus en horden en Mar·janne werd le met vf'rspringen t:>n met spr i nt 2e. Hartstikke goed dus. Remc o deed mer met speerwerpen en J6anna had horden gedaan en dat ging geloof ik wPl goed. Mt:>ike en Robbert hadden de 1000m gelopen en Marthe dt:> sprint. Van Guido en de anderen \7eet ik niet meer wat ZP deden , want ik wa~ zelf hez i g. Ik heb mijn p.r. verbeterd met kog(>l dat is nu f0,52m, en daarmE'e was ik 10e van Nederland en met de sprint 7e. . 

UITSLAGEN LANDELI JKF D-SPELEN ni J BLAUW-WIT IN AMSTERDAM OOKMEER. Jason Mensingh 

Guido Molnar 
R(>m co Vt' r ton 

Patriek d€' Don 

Robbert S c hipper~ 

l ngo Ruijterman 

ROm s e rir 10.5 
ROm f i na le 10. 4 7e totaal goed he! 
k ngt'l 10 , 52m een p.r. 
R 0 h nl l 5 . 0 ook een p . r . 
ROhrd 15.0 nog een p.r. 
~ pr ~ r 20.64m 
ROhrd 1(,.5 
discus 20 , 94 ook een p.r. 
d i s c u s 2 I , 8 2 ook <, 1 een p . r . 
IOOOm 3.2R,6 alweer een p.r. 
hoog I ,45m 
kog~) 8,5Sm Frans van EssPn(D-1) BOm 11.9 voor sommig~n WAS l1Pt t:>en zwaar p r ogramma; Patriek moest meteen na z i j n laatste discusworp zijt1 spik~s aansr:hit:>ten om de horden te kunnen lopen en Marjanne moes t eerst de ~erie en de halve finale hij d~ sprint afwE'rk~n. daarna kw<'l1ificatie verspringen toen finale vrrspringt:>n Pn na aftnop van l1et verspringen stonden ze al n p haar tt:> wachten om de finale f>Om tP kunnen lopen. En dan toch nng 2f' wnrden lH\ 7.n' n zwa~r programma, knap hoor. Trouwens, it>df'rt=•Pn l'O'vercff' uit s tt:>kend~ prestaties. (hoewel bij de mePstPn hun hv(>~de nummer wat tP.genviPl) Bijvoorbeelo wat te df'flkPn van al dif' p.r. 's hij d" jnngPns en dP prt:>staties van onze d;:~mes warf'n ook uit~dPkënd. Zn:~ls van Meikc op de IOOOm en van Marthe, dit:> nog maar t:>erstf'ja :Hs i~. 

- 22 -



HITSLAOEN MEISJES: 
fliat janne V:'\ll Sambeek 

Joanna i\ndrews 

Meik(• Bax 
1•1:-trthe Se .. ·ne<> (D-1) 

(;Om seri~ 
()Om halve fin 
r10m finale 
verspringen 

r,o lt ni s P. r i E' 

óOh t·d f i na 1 e 
lOOOm 
I) Om 

8 . 2 
8.3 
8.2 
4,87m en een g ouden 
meda i 1 l e! ! ! ! ! ! ! 
l 0 . i 
10. l en S e to taa l 
3.39,5 
9 . 9 

En dan was C'r n<\tuurlijk ook nng de distrikt s-finale van d e 
pt1pi l len-komp0titie op 26 september bij Hollandia in Hoorn . 

Een Vt>rslag v::~n .Tcnnîff•r n<\s . 
Ik reed met nnista met:> rnar Ho(q·n. Toen Re er ware n zochten we 
een plekje om te zitt~11 . WP zagen oen ook Emmy Jet Sanna, Mari eke 
Linda en RehPrra. WP gingPn met z'n vijven en Emmy naar een 
verzanw1plaats en cl<'lat· mocste l we in een rij gcàn staan. Chr i st a 
moest een hord vasthouden mPt de naam van onze club en de a nd er e n 
de rh;b--vJag . /d 1<, anderen clubs die meededen moesten ook in d e 
rij . Toen gj ngen Wf' Pf'!Jl ronde lopen or.1 Je baan r.tet de vlaggen 
omhnog en d~ harmnni~-hand voorop. 
NA dit defilee begon de wedstrijd . w~ moesten eerst kogelstoten , 
mijn v~rste wa s S,48m een p.r. 
Sa r1n ::\ M i'l ri c k e L i n d a en C h r ; s t a n e f end e n nog even voor d e 
est~fette, ik ging hij de finish staan . Ze werden laatste maar 
<'ll les ging g('lukkig goed. Toen mot:>stcn fle twee en half uur wa chten 
voor \'Ç"e mo\htf'n sprinten. W<' vervePlden ons erg . Om kwart over 
drie gingf'n WP inlopen. Ik moest in de eerste serie sprinten . 
Toen we A.!lt•mél<'\1 gf'1np~n h:1d<ie;i gingen we verspringen . 
Sij mij ging daê gcwnGn z<,alc; altijd . 
·we hf'hhPn ook nog PP'l sp~d!?.tj'~ gPspeeld, lummelen met een ball o n 
vol znnJ. Moet jf' nok E'f'>rl"' prnh<>;('n joh, pcht <iat is lachen. 
N"' P e n p n o s j f' w :.t s d P p r i j " u i t n' i k i n g . W e d a <'11 t e n z e 1 f d a t we 
rH·gf>nde g~"wnrdPn w::lrc>n, JnkP d<1cllt dat we zevende wa r en. Maar we 
wer<ien Se van df' ;H'g<:n p]rH'g('n. Tn~n ~rP.gf:'n we een prestatiekaart 
van Emmy en PPP klein k~lllfft:>i-bc ·:- rtje en bloemen van Joke. 
Daarna ging i'~ nwt mijn mneckr t"ll Mijn zusje '~':eer naar huis. 

niTSL,GEN DISTRI~TS-F.NALE PUI' I LLEN--Km,!PETITIE; 
Mc>isjes pup - 1\2 60n1 \.f' r kogel ptln ten 
nariPk(' Vétn Essen 9 . 4 :1,97m G,79m 1200 
S<~ nn::~ Piscat-r q <:; . ~ '-' 1,~0m 7,ÜÎ;';l 1 1()3 
Linda Roos en 10. l 3, :nm S,ROm 904 
J PIHl i re r Bé\s 10.3 l,:nm S,48m 864 
Chd s tFt Verton 10.9 1. f J 5,48m 738 
p::;tafettê .17.8 

behaal d e wa s : 498 5 
en dat 

() 
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26 sentamber- FINALE- Pupillenwedst~ijà te HOORN!!!!! 

Met ''een wagen volr,eladen met jonge meisjes" uit Haarlem te 
zijn vertrokken, kwamen -we om 10 9 30 uur aan .in Hoorn. 
Om 11,00 uur (bibber- bibber) het Defile, in totaal 25 ver
enigingen. Na het Defile, met voorop de drumband, ging om 
11.30 uur het kogelstoten van start! 

Meiden alle vijf veel succes!!!!! 

.KOGElJSTOTEN: 
Om 11 o30 moesten we kogeL Het ging wel aardig maar niet 
echt fantastisch. De eerste worp was het verst, 6.79 meter. 
Sanna had 7o01 meter, Linda 5o80, Christa 5.48 en Jennifer 
ook 5o48. Het was wel ~ezelligo We waren groep 1. 

l\1AHIEKE. 

ESTAFETTE: 
1tlauw 9 wat gaan d1e snel! riepen wij steedso Hè eho •• volgens 
mij moeten w~j nu hoor! 
"Kom op, naar je plaatsen". Even later klonk het dan: PANG!!! 
Hup Marieke! Hup Christal Hup Linda! •• ~oOh, nee, pak ik het 
stokje verkeerd aan! Maar ja, no effe doorenneno 

9 Als ·1 de over cte finisho Laatste dus. :SHIT!! 3'Jd ~
'SANNA 

60 METER 

IJ 

Om half drie gingen Wd 60 meter sp:~inten, als eerste van ons groepje 
ging J ennifer sprinten zij liep 10.~. 
Daarna Marieke die liep pitti~ snel, 9,4. 
Zn toen moest Sanna sprinten zij l~ep má~r 1 (een) honderdste 
langzamer zij liep 9o 5• 
Toen waren alleen Li nda en ik nog over .Eerst ging Lind<L van start 
zij liep 10.1. ~nik )ie~ 10.9. , het langzaamste van ons vijfena 
En Harieke liep het snelst.Hij wn.ren allemaa1 tevreden met onze 
tijden, alleen een beetje zenuwacht ig o 

CHRISTA 

- 24 -
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Vervolgverslag van de pupillen finale te Hoorn: 

V.blRSPHINGEN : 
Het was wel erg warm maar toch was het leuk ! 

·:era 
Holbu:dia 
llellas 
Haarlem 
Z:.111rdand 
OEM 
GAC 
Alt is 
Spiril 

De beste sprong van Sanna was 3 meter GO, die van Marieke 
3.97, haar persoonlijk rekoor. 
Linda h<tar beste sprong was 3o33, die van Christa 3.13. 
Mijn eigen beste sprong was 3.37! 

JBNNU'ER 

3.11 

DE GHO'Et: DAG: 
Om half tien gingen we weg e~ om half elf waren we er. 
F.r ging er 1 me t Joke mee en de rest met Emmy 9 en Rebecca. 
Eerst gingen we kogelen toen estafette, sprint en en ver. 
Het was hBel gezellig!! Een PoRo van Marieke met ver, 3.97. 
GOED Hl! We zijn 5 de geworden. Ma ar het was wel heel warm ! 
We hadden in tota al 498) punten. " :~------~'::> c:::: ~--- :}-7 

:~-
Lil'illA I ' .... 

Ja, en hun best hebben ze alle vijf echt gedaan, ik stond 
erbij en ik keek ernaar a En wel met h e el veel plezier! 
Tev-reden en voldaan gingen ze ook alle vijf naar huis, 
met een h a nd vol bloer:>.e n en een oeer l! Nu nog op naar 
de onderlinge en dan een maa nd we Jverdiende rust! 

81- ~. ' .au. lol 

C·-Jun. Me is i es , 7-kasp ,le dag 80 s.H. Hoog 
Pr-est . 

Kogel 
Pi'est. 

lSO 1tr 
Prf;.t. PNT 

TOTAAL 
Na;,m Gbj Club 

i ~ e;s ! ta qa2a~~rs 

~. t~ ë. ï1d a t:: i j er 
.. .. :: ,jy I Jz e; ·~an 

, I ~:;2l::G !"g Za:.étc;;::·, 
: ~. l i1€ ri t: r-.r- L!an 

78 ~13C1 

~' t fJC.: 
73 MjCl * 
-:7 MJC2 
7B MJC1 
78 ree : 

C-Jun. M~isjes 17-koip ,2e dag 
N;,'"· 

.. J2 s ; 1 c~ ~a~~ ~e~~ 

GbJ C};.;L 
73 t(JC1 
77 NJC~ 

3 wënd, I.!:E:- Jian 78 NJCi ' 
i :ï~ ~E::; ::.r-· ; ZandbErge;-, 77 MJC~ 
~ - l~Eki2 hdJüii -;'& NJCl 

13.3 47C: 

1!:·. 8 32lf 

!E .• J 2SO 
:5. 2. ~.(.':: 

Ver 
Pr·est. PN1 

•'t . 57 53..:. 
~ . 2~ 4bS 
'1.!4 44ó 
l, . 2'3 i75 

3. 71 ~· <: .. 

3. 38 2S:; 

1. 4(: 

l. 15 
laJÜ 
1.2(i 
1.10 

PNT 
623 
541 
352 

1.10 .:m 

Speer 
~: r- ~st. 

15~ 80 
PNT 
233 

26. 34 436 
i3.4ü J12 
24.2;:. 'iûl 
14. &8 215 

'· 12 
~ n • 
j. 1Lt 

l(;. 51 
i.80 
6.59 

GOO 1tr 

PNï 

342 

PNT 
4'32 

l. 53.5 442 
2.üE .. l 3S1 
2. 2E,.l 
=..os.~· 355 

L 53. _. 507 

21.3 
22.S 

25.7 
22.E· 

443 
39î 
511 

3S! 
22. :: 42( 
22. ü ';34 

Ç•"T 
"' 

177S 

1454 
1412 

132& 

TOTAAL 

3183 
3122 
2346 
(:528 
2421 
ë393 

UITSLAG 



ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

Na de laatste training ( een rugbywedstrijd } op de baan , kwam ook de 
laatste weds trijd van dit baanseizoen. 
~e waren met z•n zevenen bij de meisjes C. Als eerste nummer hadden we 
de 80 meter horden { starter Ben met pet gaf het startschot ) , waar 
iedereen behoorlijk zenuwachtig voor was maar gelukkig ging het goed en is 
er niemand gevallen. 
Verder hadden we nog hoog, kogel en 150 meter op zaterdag. 
Ik bad een goede dag want op al deze vier nummers had ik een PR. 
Bij de 150 meter was dat niet zo gek want die liep ik voor de eerste keer. 
Na deze eerste dag had ik 1919 punten en stond ik eerste. Nanda stond 
tweede met 1776 punten. 
Zondag waaide het behoorlijk bard. 
Met verspringen sprongen we met wind mee, maar ondanks de harde wind had 
niemand een dik PR. Ua ~er hadden we s peer dat met wind tegen niet zo goed 
ging. Als laatste nummer moesten we de 600 meter lopen ( niet mljn favorie
te nummer ) en ik liep en PR met 6 seconden eraf. 
In totaal werd ik eerste met deze meerkamp. 

Verder hingen de tussenstanden er na elk onderdeel steeds heel snel ( dat 
maak te de ;redstrijd wel heel spannend en vond ik het een gezellig 
weekend . 

Jessica Ramakers 



D E 0 H D I R L I N G E W E D S T R I J D E N 

3 en 4 0 K T 0 B R R 1 9 9 2 

DE MEISJES D 

Zatenhg 3 oktc,ber. HEt eerste ond~rde~l is hordeniopen. le Joanna, 2e Marjanne, Je Me.ike, 4e Rebecca. Daa:na gin.gen •çe begspringen samen met de Ne.isjes c. le Joanna jMarjanne 1.40 m. 2e Meike 1.15 m, 3e Rebecca l.lO m. f. ls laatste onderdeel van de dag gingen \tie speerwerpen. le Joanna , 2e Marjanne, 3e l<ehecca 4e lt:ike . Na 3 oadc~rd;üen le Joanna 2e Harjanne , 3e Heike, 4e Rebecca • 

.:.ond~g 4 oktober ·~as het "P.rsre o:Jàc-deel \eyspringen . En d:~arbij is Mar janne eerste geworden. Ûlll 13.00 uur moesten we naar h.c: t vlillerdeel };(,gelstoten . 1e Joanna 9.93 ll! CLUBRECORD! Als laatste onderdeel 600 m. le Joanna L 47.1 CLUBRECOPJJ. Nr 2 dagen Joanna le met 3027 punten Clubrecord, 2e Marjanne 27.06 pnt., 3e ileike 1903 pnt., 4e Rebecca 1702 rnt. 
groeten, Joanna 

Aardig ~:eertje op z ter~ag , niet tc·, E~l wj .ct en toch ook nog een beetje zon . De voorspelde regen bleef ~2llli;kig ult. ITèt \cJeer uoor ~en goed2 tijd op de lOO ueter. Op di t onderdeel werd Paul Filmer eerste en t:{ tv:eede. 
t>-:arna was het ;:er!:priqo:' a::,J 6,! beurt . ~:8t een 4. 80 werd iJ; eerste op dit onderdeel. Paul Rijs won kc1elstoten !liet 9.25 1'l er. r>arcy werd 2e r.et 9.07 m Ik ~?as 3e met 9.01 m over hoogspringen zal ik het r>aa>: niet hebben, ·.;ant dz.t ging zo ~J.ecllt bij iedereen ( bellal ve dan bij Polle die weer eens een uitzondering moest zij» net een nieuw Pf. van 1.35) dat het niet de moeite waard is om te vermelden. Finàstand van de le d~g ; Pol1e op Je Je plaats met 1900 punten , Paul Rijs 4e met 2018 pnt. {Paul was de le dag een beetje ziek en klonk ook een beetje verkouden, vandaar deze 4e plaats die hij overigens de • rolgt~Hde dag goed zou llli:.ke1 met een 2e prijs). Darcy \~as 3e iilet 2114 punten, Paul Filmer 2e met 2170 pnt en ik le met 224 î pnt. Het ontbreken v2n Olivier in dit rijtje kwam doordat hij op de laatste training van het ;: .. ~i zoen een fal:alt":! botsing had gemaakt met Jason net het alom bekende, traditionele rugby en ~ierbij zi ~n kuitspier had gescheurd. 
~ondag jets b~ter weer dan de vo:rige ög, tnaar wel stond er een iets koudere wind . De honderd horden qing ~ij iedereen wel goed, behalve dan bij Polle die een horde had geweigerd en werd gediskv?alii.i ceerd . Discus ging bij iedereen wel aardig . Paul Filmer le net een nieuw PR van 30.24 m en ik 4c met 25 .90 m Speer ging wa3r klote, want we moesten tegen de wind in smijten. Toch ging het met Paul wel aardig met een nieuwe PR van 37.42. Ik !~erd 2e met 33.66, Darcy 3e aet 31.987, Polle 4e met 25 .46 en Paul wierp de speer 21.46 ver ·.,;at hem een 5e plaat s bezorgde. :>e 1000 m een door velen verafschuv!d onderdeel kwafi! als laatste . Paul Fiber w<:rd le met een tijd van ~.11 .4 min. ik werd 2e met 3.14.8 Paul Rijs 3e wet 3.15.5 Polle 4e met 3.38.4 en Darcy 5e met 3.39.2 min. De eindstand tensJ otte;: Polle was 5e net 3163 pnt. ~arcy 4e met 3847 pnt. Paul PilDer 3e ~et 4094 pnt . Paul Rijs Ze net 4096 pnt en ik r,Jerd le r.;et 4296 pnt. Het was jammer dat oli vier niet mee had k111nen doeil, want hij had een goede kar.s op een prijs gemaakt. Al met ;ü was het een l euk weekend, waarin aardig wat PR'::: 1•arer gev:lll ?L 

Arjen de Bruîjn 

\ \ 
\ c c L-<. V\/ /.::::- .::::.- P. _I_ I ....... / .._ 



C-Pup. Jongens ,Meerkalp 
r·iaac Gbj Cl ~b 

34 JPC 

C...P1,1p. Meis.ies .Meerka•p 
Naaa Gbj C :.;t 

1 Sa.nna van Buchrn 84 NÇ C 
2 Estr i lli W~ e l . nga 84 M~C 

-»-~~ Jongtns ,Meerkaap 
Gb.j Cl ub 
83 JPB 
&3 J~·; 

B-Pyp. Meisjes .MeerkaiR 
Naaa Gbj Cll:b 

i :.:::ul ie v.>;. der Lans 3} iiPE 

A-Pup. Jongens ,Meirkatp 
Naa; Gbj Club 

! Vincent wan der Lans 81 JP~2 

:: 2J~ de Wi t 
4 Ivo van ~F~ p~c 
5 Ralf Tfun!ss~ 

82 JPM 
81 JPt42 

~-Pup. Mtiij!s~ka•p 
Naai Gbj Club 

l Sanna Pi5Có Er 

2 Mar1e ke v~~ Essen 

~ Chri ; ta Ve~ ton 
7 JG~i tal~ 

l~ Ta~it~a Wi~li nga 

8·1 MPA~ 

81 i1Pi=l2 
e1 MPHé 
81 ii':Pf)2 

iL M~'A2 

32 MPill 

81 MPA2 
82 ~l~·Al 

D-Jun. Jongens ,7-ka•~Aa 

i Jilsor. Nensi ng 
~ Re<C J Verto n 
~ !~go Ru lJte faan 
4 Fra~s Jan Essen 
5 RE mc o van Bell e 
6 ~at ri ck de Bc0 

Gb.j Cl:..b 
79 JJD2 
7'3 JJDé: 
79 JJf)2 
8ü JJDl 
79 JJD2 
7S j JI)2 

~ · Ba ~t iaa ;, Co ~ c: i s sar is 7'3 JJD;;. 

40 etr 
Pr e:.t. f.NT 

a. 1 .:.o4 

40 atr 
Çnst. 

7.8 

40 atr 

.... ~ .-. 

C.JL. 

7. 3 341 

40 11tr 
~-rest. PNT 

7. (! ~(. ~: 

60 fltr 

8. 9 
PNT 
S2.: 

'3.2 463 
'3. (i 5(14 

3.1; 't.\5 

':!.; 40~ 

60 t r 
Prest . PNT 

·;. 2 
- c 
~, J 

9.'3 

435 
4ó9 

2·57 

1r,, 7 246 
!ü.l 3i:7 
10. ·~· 342 

10.7 2~~ 

80 atr 
~·r;,:.t . PNi 

1ü~ J 698 
I\ c 
l.J,.., ._ 

11.fi 
11. i ! 
11. 5 
! 1. ·: 
12. E. 

51S 
5(;4 

359 

Kogel 
Prest . PNT 

3. 05 92 

Kege l 
Pr-e st. 

KG gel 
Pr~:.t. 

PNi 
100 
55 

Kogel 
ç:(est. ~·NT 

4 .. 7~ ~23 

Ver 

4. 1.:. 
3. s~ 
3. il2 

Hoog 
PrP. : t. ~·J.JT 

1. 20 
1. 15 
1. 15 
L 15 

352 

0.95 206 
0.95 2C.E. 
0 • .3C ?~ 

Ver 
Prest. PNT 

4. 33 -ta4 
4. 23 464 
4.1 ::. 444 

i . E 444 
3. 73 376 
- 28 -

Ver 
Pr est. PNT 

2. 75 1f,B 

Ver 

2.SS 

Ver 
Prest. 

2.2ü 

Ver 

PNT 
118 
1~4 

PNT 
28b 
258 

Pnst. nn 
2 .. 13 254 

Ktigel 

7.22 

é. fA 
7. 62 
3. 4(i 

L 13 

PN-:-
364 

345 
4Ü(l 

41,2 
317 

Kogel 
Pre:..t . P~T 

r: ' I •. ;. b .L 281 
5. 86 2'3~ 

4. % 238 
5. 13 2SO 
5, t'3 254 
'1. 5ü 2(·5 

4.85 231 
4. 1'3 :34 

Kogel 
Pr" est. PNT 

9. 85 517 
6. 15 
8.83 
7 .~8 

6.43 
5. 44 
5. 7'3 

Blad: 1 

1000 1tr 
~'rest. PNT 
4f 41.3 145 

1000 atr 
Pr-ost. PNT 
·~ . 4 1. 2 !iEi 
5.0U 79 

1000 1tr 
~'i'e st. 
4. 11.1 
3. 53.1 

PN-:-

31 5 

1000 atr 
PrEt. PNT 
4.11, 4 2b2 

1000 1tr 

:· :.-; "7 ..., . ._ .... .., 
3. 33.6 
4.!0. 1 

•). 0 
4. 0L5 

PNT 
532 
523 
422 
263 

3(;8 

1000 atr 
Pr.: s t. PNi 
3.53. 4 
3. h9 
... e .... e 
J • .J.),..j 

4. 13. 3 
4. 2'3. e. 

347 

347 
é'52 

U t&. I 2ES 
lt . :;t,, 2 1ii-\ 
4. 1'3, 4 ~29 

5.14. t, 41 

TOTAAL 
PNI 
1719 
1417 
1391 
1356 
1226 
122S 
1ü28 

UITSLAG 

TOTAAL 
PNT 

.;og 

TOTAAL 
PNT 

61& 
E.04 

TOTAAL 
~141 

1203 
1097 

TOTAAL 
PNI 
li39 

TOTAAL 
PNT 
1912 
HE•·? 
lf:S7 
1485 
1 41~ 

1334 

TOTAAL 
;,NT 
1:.63 
1504 
1417 
11'39 
1116 
1108 
1061 
i023 
'300 
5&7 



Vervo lg_ D-Jun. Jongens 1 7-katp 1 le dag 80 'tr 
St.j Clcb 

SC JJD1 

D-Jun. Jongeni • 7-katp .Ze dag 
Naar. 

J Ja.svn 1-!;;:,sir.g 
~: 1c11Cû ·.:·?rt :·n 

Gbj Cli.lt 
79 ,_TjD2 
f~ JJi·2 

.. ~ lï;;o Ru.ijt~~·3aiï -~ JJ[:2 
~~ ~;cjt:· : c·~: de Bcc· 7'1 jjfi2 

3 Tim .a;-: r.e t5pen 8'.} JJDl 

_P-Jun, Meisje& ,6-kaap 1 le dag 
Gb; ·:i ub 

~ :tf -1 . .,;.?.nr: t· \ an E-aabec:k 7'3 i1JD~ 

3 i·l~ i x;; B.;x 7'3 MJL2 

D-Jun. Meisjes 16-kjlp ,2e dag 
Na.:; ~ Gbj :.; . h 

~ ~lar· Janr;2 van Sët!ibi'!]~ 7S :-:::D2 
~ ;-ï;:.k;: Ba~ 7J tUJë. 
·) !' ' ~'?CCa C.2.! ö~~r ~ 80 MJDl 

C-Jun. Jongens 18-kaap .1e dag 
~aa; Gbj Club 

• A· j ~r. dt Br•H_j~, 

2 ç:cJ ~ r-11~er" 

2 r~ :y de w~~ jt 

~ ~'iiUl Rij s 
5 PG1iP J~dsh cQr· 1 

: AtJFrl de Ptulji: 
~ Pa:j! ~1j:; 

3 P .Ll Fihe,-
4 Oa:cv JE W i ~dt 

3 Da ile Ou~shoor;~ 

ï7 JJC2 
77 JJC2 
7& JJC1 
73 Jj [l 

77 JjC2 
?B JJCl 
Ti JJC2 
7B JJ21 
77 JJC2 

Pi'~ st. f.•NT 
12. 3 ~;'j;} 

80 11.H. 
~·rest. PNT 

13~b 503 
14 . ·J J·j< 
16c t. 27(! 

16. s 

21. •) 

SO 11.H. 

31(1 
277 
188 

(! 

4'3 

~'r'!? st. PNT 
1·:; , ,· ~7b 

11. 7 

12 .• 5 

Ver 
Pr·e·; t. 

3.67 

100 iJtr 

380 
242 

531 
~4f, 

Pr·e st. PNT 

13. 1 
!4. ü 

ö4'1 
óG3 

1~.1 4S2 

100 ll. H. 
~·~--e :t.. ~'NT 

1 ï. 4 sc\a 

17a { 487 
1?. 1 3'3'3 

dEk~; , 

Ver 
Pt'Est . ;:'NT 

3.42 

Hoog 
Pr Est. 

1. 5(, 
PNT 

1. 3(: 4ii2 
!. 35 ~99 
r -· t:' 
i.'"J 

' •<: L ;J 

1. 40 
l . ü5 

Hoog 
P<'est. 

1. 4(1 

4E.2 
~52 

541 

352 

20.8J 340 

:3~52: !S3 
1::.. E,E, 1'32 

Ver 

4. 8(J 58.0 
4.E,~ ~48 

4. 4'3 s:-:-
4.5: 529 
~.11 44ü 

Prbt. 
25. '34 
25. 7~1 
30. 24 ~76 

24. 32 32-4 
25.3t ~17 

- <-'0 -

Kogel 
Pre st. PNT 

5.51 

Speet' 
Prest. 

28. 12 4bb 
28.2& 468 
22.58 
~2.5b 

20. 94 

21.84 

Kogel 
~'. est. 

Q -~ 
..J e U...; 

'1.37 
7 ' .. '!~ 

7.35 

372 
371 

505 
1;'3~ 

3'30 
385 

EiOO 1tr 
PtiT 

~. 47. 1 SBG 
I ~~ ' 
•• ::J !.'t 

2. 03. 6 384 
251 

Kogiil 
Pr e; t. iNi 

'3-01 !t74 
7.94 
9.CJ 
9. 25 

418 
.~-, 

~/I 

4BS 

Spter 
;:• ,· ;-st. ::'NT 

33. E-5 551 
37"42 604 
21. 4E. 35î 
3L 38 ~~~ 

25.4b 422 

TOTAAL 

973 

1000 1tr 
Pres~. ;:Nï 
~- 28. •.} 4'32 
3.35.4 447 
3.4(1.0 420 
4.05. l 

~ . 32.·9 

TOTAAL 
PNT 
1 bë.::. 
141::. 

'3.S4 
307 

TOTAAL 
~·NT 

3026 
2'05 
19(;2 
17(;2 

Hoog 

409 
338 
S3 

i. 4C· ~41 

1. 40 5-il 
1. 35 4'3'3 
1.35 4'39 
1. 35 4"3'3 

1000 atr 
r\ -est . 
3.14 . a 

PNT 

3.11. 4 608 
3.39 • .:: -+24 
.3 . 38. 4 4C.S 

Blad: 2 

TOTAAL 
PNT 
2:731 
3182 
2S83 
23i;~. 

274~ 

2576 
2022 

TOTAAL 
PNi 
22:'t ~ 

217(1 

TOTM. 
PNT 
4296 
40% 
'+0'34 

38'•7 
3168 

üiTSLAG 



I~~_l)_QQ_IiEE_DSIR_I_J._l)'"'J;JLJ222_TNFOB.li.~J'J~_j_}.AN_tlELj)_] NGSFORMULIER 
:e.ti.P.J1L_E~ __ (_g_F?_hgx_g_r~_l_9_8_9_t/ m_J..? -~.2)-
Indoor-wedst~ijden zijn w~~strijden die niet o p een baan worden 
gehouden maRr in een atletiekhal of spor t zaal. 
DaAr moet je je altijd heel vroeg voor inschr ijve n o mdat e r maar 
een beperkt aantal deelnemers kan worden inge s chreven. 
Voe-r het winterseisor~n kun je a l i n schri j ve n voor de vo l gende 
indoor-wedstrijd en . Je moet d a n we l nagRa n o f j e nog voldoende 
gPld op je rekeni ng hebt staan, anders mo e t er kontant bij 
inschri j ving worden betaald. 

ZONDAG 8 NOVEMBER HOUTRUST HALLEN DEN HAAG. 
De meerkamp (aanvangstijd 10 . 30) be s taat u i t d e volgende 
onderd elen: pr i js 
jongens/meisjes pup-C 40m ver 600m F . S,SO 
jongens/meisjes pu p -B 40m ver h o o g 600m F. B, - -
meisjes pup-A 60m koge l hoo g 600m F.B,- -
jongens pup-Al 60m k o gel ver 6 00m F . B,- -
jongens pup-A2 GOm koge l hoo g 60 0m F . 8,--
F.en wedstrijd die je moet meemaken i n " ATLETIEKPALEI S HOUTRUST". 
Als je heel snel belt met Joke, kun je mis s chi e n n o g hiera a n 
deelnemen. tel. 02503-39865 

ZATERDAG 28 NOVEMBER "DE VEILING" CROESELAAN UTRECHT. 
De meerkamp is voor alle pupillen gelijk en beg i nt o m 1 2 . 00 uur. 
onderdelen: SOm ver k o gel 
De prijs voor deze meerkamp is: 

ZATERD.~G 2 JANUARI "DE VEILING" UTRECHT . 
De~e meerkamp is alleen bes~emd 
Aanvang 12 . 00 uur. 
onderdelen : 50m 
Prijs: 

voor alle A-pupillen. 

ver kogel 

F . S,- -

F .5, --
--- -----· --- ------------- -- ------ ·-·---------- - ------------------ ------------------------------------AMSTERDAM-OOKMEER ZATERDAG 9 JANUARI. aanvang v oor a l le 
jongens pup-Cfmeisjes pup-C/ groepen: 10.45. 
en meisjes pup-B: 40M ver en kogel 
jongens pup-B: 40m hoog en kogel 
jongens pup-A: SO m hoog en kogAl 
meisje~ pup-a: SOm v~r en kogel 
door alle groepen kan ook worden deelgenomen aan e e n 600 m 
of een 4 x SOm estafette (/.,50). 

p r ijs : 
F.5,- 
F .5,- 
F . S,-
F . S , - -

(F .2 ,50) 

Er kunnen hier beslist niet meer dan 250 pupille n d e e l n e men dus 
geef je snel op. 

ZATZRDAG 27 FEBRHART !; DE VEILING" UTRECHT. 
De wedstrijd vindt plaats ter gelegenheid van het 4 0 jari g 
jubileum van de AV HPrmes 1n Utrecht.Aanvang 12.00 uur. 
DP~e meerkampen zijn vnor de vnlgende groepen: 
Jongens/meisjes pup B+C : 50m ver kogel 
jongens/meisjes pup A SOm hoog k oge l 
Prijs: F.S,--
Denk erom deze we~strijd valt in de Krokusvakantie dus ove r l eg 
goed met je ouders. Als je eenmaal officieel aan g e mel d bent , kun 
je er niet meer vanaf. 
Ook voor deze 3 indoor-wedstrijden geldt dat 
kunnen deelnemen , daarom moet je je zo vroeg 

vervolg volgende bladzijde. 

- 30 -

er max . 30 0 at l eten 
aanme l de n . 



VERVOLG INDOOR PUPILLEN 

Op ZONDAG 14 MAART IN SPORTHAL DE VANG IN ZAANDAM 
MPerderP 3 kampen \v a arui t gPkozen kan worden 

koge l 
kogel 

door alle groepen: techn. - 3kamp : 40m v~ r aanv.ll.OO F.5,--
of: 40 hoog aanv.11.00 F.5,--s print--3k&mp: 30m 35m 

1000m 
het is in principe mogelijk 
spr i at - 3kamp deel te nemen, 
zwa2r voor jongt':' pupillen. 

40m aanv.14.30 F.4,--
aanv.l7.00 F.2,50 

om aan zowe l een technische- als een 
maar het programma is dan wel erg 

LET OP . Als j~ dP lOOOm wil lopen na een tech. 3kamp 
hel e middag wachten. (belangrijk i . v .m. meerijden). 

moet je de 

Als je nog ~ P e wil doen mo~t je je heel snel aanmelden met dit f ormulier I hil?r afknippen . . ...... . .. ... .. .... : .......... . ...... . Pn opsturen aan:Joke Verton, Omroe rbos 125, 2134 KC Hoofddorp. (giro bijs1uiten svp.) 

T NDOORWED~TRIJDEN 1992/93 PUPILLEN (A -1982/83, B-1984 en C-1985) I K SCHR IJF HIJ IN: 
op 8 november in Den Haag de meerkamp ja/nee up 28 novemb~?r in Utrecht de meerkamp ja/nee 2 

. . 
in Utrecht de meerkamp ja/nee 

op Jan1;ar 1 
op q j2.nuari i n Amsterda.m de 3 - J<amp ja/nee op 9 januari i n l"-lmsh:·rèla.m de 600m ja/nee op 9 j am1a r i 1!1 l,ms t:;>rdam d.e estafe tte( s amen met: . ..... )ja/nee 

en . . . . ~ .. . . . . . . . . . 
op 27 februal"l in Utrecht de meerkamp ja/nee op 14 maart in Zaandam de te chn. meerkamp met VER ja/nee o p 14 maart in Zaandam of de techn. meerkamp met HOOG ja/nee op 14 maart in Za<'lndam of de sprintmeerkamp ja/nee 
op 14 maart in Zaandam de lOOOm ja/nee 

Mijn naa.m i s : __ ___ - --- -------· _ Geb. jaar . _____ Pup. __ 

De volgende pupillen z Jn reeds aangemeld voor de indoor-wedstr. in no vPmber : 
PUPILLEN INDOOR ZONDAG 8 NOVEMBER HOUTRUST -DEN HAAG. 

Hi1l1P f'F. VR Tf.ro 
r.~TRF.T J T:i\ ~~TF"' i'·I ~ /'. 
r:·r.F L IF VMT tn::r. r. A;: :~ 
r: lj n v p. nr. i\ i'·. r. "' 
..,... A P 1 TF ,i\ W T Er H l t : 7-

PUPILLEN INDOOR UTRECHT ZATERDAG 28 NOVEMBER: 
hier zijn nog geen kinderen voor a angeml d . 

31 -
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INDQ_QRWED~J:Jll.ID~lf ___ 1,_2_92 Itl_{Q]_M~_:c_u:_/_A~liMELDING~FOHMUL_lEH _ _ç_j_p )_U_NIQR_E_~--Voor het winterseisoen kun je inschrijven voor de vo l ge nde indoor wedstrijden . Je moet dan wel nagaan of je nog voldoende gel d op je rekening heht staan, and~rs moet er meteen bij i nschr ij vi ng wor de n betaald . 

ASV BLAUW WIT AMSTERDAM-OOKMEER ZATERDAG organiseerd op za terdag 7 NOVEMBER de volgende 3-kampen. jongens jun C+D: SOm + hoog + kogel meisjes jun C+D: SOm + ver + kogel dnor alle groepen kan ook worden deelgenomen aan een 60 0m 0f een 4 x SOm e stafette (F . 2,50). 

pri js : 
F.5, -
F . 5,--

(F . 2 , 50) 
Er kunnen hier beslist niet meer dan 250 atleten deelne me n d us geef je snel op. 
Als je nog aan deze wedstrijd wilt de tl nemen ge e f je dan per t el. op bij Joke nr: 02503-39865 
--- --- ----·--- -··--------·------ -------------------------AV Zaan1and organiseerd op: 
ZONDAG 8 NOVEMBER IN SPORTHAL DE VANG IN ZAANDAM Meerdere 3 kampen waaruit gekozen kan t,..,•orden 

kogel 
koge l 

doo r alle groe pen: techn. 3kamp: 40m ver aanv.ll.OO F. S,--of: 40 hoog aanv.ll.O O F. 5,--sprint-3kamp: 30m 35m 40m aanv.13.3 0 F . 4 , - -lOOOm 
aanv.18 . 00 F . 2 ,50 het is in principe mogelijk om aan zowel een technisch e a l s een sprint 3kamp deel t~ nemen. L~t wel op . Als je de 1000 m wi l lopen na een tech . 3kamp moet je dP hele middag wachten . (belangrijk i.v.m. meerijden). 

Ook voor deze wedstrijd ktln je niet meer schriftel i jk opgeven, d us grijp de telefoon . 

ZATERDAG 28 NOVEMBER "DE VEILING" CROESELAAN UTRECHT. Aanvang 12.00 uur. 
onderdel~n: 
Jongens/meisjes jun-D 1381: SOm Jongens/meisjes jun-D 1980: SOm Jongens/meisjes jun-C SOm 
n~ prijs is F. 2,50 pel ondPrdeel. 

ver 
hoog 
hoog 

ZONDAG 2 9 NOVEMBER HCHTTRUST HALL EN DEN HAAG, 

kogel 
kogel 
kogel 

0rganiseren AV Spart~ Den Hang en AV 40 uit Delft een wedstr ij d l1l"' t de v o l gen c1 e on c1 er rl P. 1 ,::. n . ( .::=t A n va n g s t 1 j d 1 0 . 3 0 ) . Jorgens-C GOm 50hrd 800m kogel hoog M0 i sjes- C 60m 60hrd 600m kogel ver Jong/mei s--D 60m 60hrd 600m kogel ver 

p ols 
hoog 

Het inschrijfgpld bPdraAgt F.5, - - pPr onderdeel maar nit is een ~vedstri jd die je mo!ö>t m!ö>emr~.k e n in "ATLETIEKP.~LEIS HOUTRUST" . 
---·----------ZATERDAG 2 JANUARI "DE VETLTNG" CROESELAAN UTRECHT. Aanvang 12.00 uur. 

onderdelen: 
MPisjes jun-r+D: 50m Jongens jtm-C+D: SOm 
De prijs is F. 2,50 rer onderd~el. 

- 32 -

50hrd. 
5-0h rd 

ver 
hoog 

koge l 
ko gel 



VERVOLG INDOOR JUNinREN. 

ZATERDAG 27 FEBRUARI " DE VETLING" UTRECHT. 
Dit is @~n me~rk~mp wedstrijd ter gelPgenheid van het 40 jarig 
jubileum van de liV Hl?.rm~=>s in lTtr>?cht.Aa nvanq 12.00 uur. 
Deze mePrkampen zijn voor de volgend>? groepen: 
Jongens/meisjF?s jnn -· D 1980: SOm ver 
jongens/meisje s jun · n 1981: 50m hoog 
jongens/meisje~ jun-r: SOm ver 
Denk erom deze wedstrijd valt in de Krokusvakantie 
go>?d. Als je eenmaaJ off ici~ e l aangemeld bent, kun 
vanaf. 

prijs: 
kogel F.7,50 
kogel F. 7,50 
kogel F . 7,50 
dus overleg 
je er niet meer 

Voor deze indoor-wedst rijden gPldt dat er max . 300 atleten kunnen 
deelnemen, daarom moet je je zo v roeg aanmelden. 
- --- --- -- - --- -· ··-- -- - ·------ ----- -·· - ---·--------···--------- -----AV Zaa nland organiSPPrd op: 
ZONDAG 14 MAART IN SPORTHAL DE VANG IN ZAANDAM 
Meerdere 3 kampen wRaruit gekoze n kan worden 

kogel 
kogel 

doDr alle groepen: 
techn. 3kamp: 40m ver aanv.11 . 00 F.S , --

of: 40 hoog aanv . ll.OO F.5,- -
sprint-3kamp : 30m 35m 40m aanv.13.30 F.4,--
1000m 
het is 
sprint 
na een 
i.v . m. 

aanv.18.00 F.2,50 
i n principe mogelijk om aan zowel een technische als een 
3kamp deel t~ nemen . Let wel op. Als je de lOOOm wil lopen 
tech . 3kamp moet je de hele middag wachten. (belangrijk 
meerijden). 

Hi Pr afknippen ... .. _ . . ..... .. . . .................................. . 
en ins t uren a a n: Joke Verton, Ommerbos 125, 2134 KC Hoofddorp. 
(svp giro-kaart bijslu1ten .) 

INDOORWEDSTRI J DEN 1992/93 JUNIOREN C (1978/79) en D (1 980/81) IK SCHRIJF MIJ IN VOOR: 
op 7 novembAr in Am;, terdam r!e 3-kamp 
0p 7 novembP r in Amsterdam ·:1 '? 600m 
op 7 november in Amsterdam de estafett-e(same n met: 

. . . ) 
<'te np B november 111 z~andam techn. meerkamp met VER 

op 8 november in Zaandam tec hn . meerkamp met HOOG of de 
op 8 novembe r in ZAAndam Rprintmeerkamp of r:l '? 
op 8 november in Zaandam de 1000m 
op 28 november in Utrecht de wedstrijd 
-?.n w~?l op de volgende onder-d~?l "'t1 : . . . ... - . .. . ....... . 
op 29 november in Den Haag de wedstrijd in Houtrust 
en wel op de volgende onderdelen: . .. . .. . .... ...... . . 
op 2 januari in Utr Pcht de wedstrijd 
en we 1 op de vol genrle onde rd'? J """: . ... ..• . .. .......•. 
np 27 februari in Utrecht ~e wedstrijd 
op 14 maart in Zaandam ~e techn. meerkamp met VER 
op 14 maart in Zaandam of de techn. meerkamp met HOOG 
op 14 m~art in Zaan~~m of ~e sprintmeerkam p 
np 14 maart in Za~n~~m d~ lOOOm 

ja/nee 
ja/nee 

. ja/nee 

. I Ja, nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 

ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 
ja/nee 

riJi jn naam i. s : - -- - ----·-· ·------------- ---- -~- --· G~?b. jaar. -··--- Jun . 
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WIE HEBBEN EH t\L Ti\Gr:SCllHEVEN VOOH DE JUNIOEEN INDOOR-WEDSTRIJDEN 
I~ NOVH1B:ER: 
7 n ov . A ' d am 8 1 w v Za a n cl ~-un 2 8 n o \ · lT t r c d,_,1_"t ____ -:"2'-'9'-'n'-'-o-"'-'-v__,l-,.,_l o=u'-'t,_,r,_u=s~t rvF;;:-r-;~i(·; ·--·-·--·---·v-;--;~.-;,·;11-·- -- ·- ·- - · -x;;~- ~ï~;:~ ·-·----- V i neen t 
~ ~ n n :.:1 H :d f \1 :'\ r j a n n c Ma r i s k a 
T.incta 
Ch 1· i~ t "' 
r :l tri c k 
Ja~nn 

R0m<' n V 
Jnr1nn <1 
M~J-j ;.:J. nn c 

I.:1 u r ;1 

J e ssi< ' 'l 
WPr l rly 

rROSS KOMPETITIE !002/03 

Christa 
Rebecca 
Patriek 
Jas on 
Remco V 
Joanna 
Marjanne 
Lau ra 
Jessica 
Wendy 

Fr kan ook we ,'r ing r- s<'hl' E.' \'1'!1 wo r d 1' !l V<)OC df' crofis kompetitie van 
d(' konH.>ndf' wint P r. Dt' pnpi l l !' l1 lnpen lilOOm per wedstrijd. de 
juninn'tl 12:" 0 ,~î ! :"001n . D" k omp et itie llestaat uit 3 wedstrijden en t'r mnr't a<~n min i m:1a l 2 \·a n eh·~ Wt'C1strijdcll deelgenomen worden. :\ 1 s ;11 l e s g cw d g :~ :-d <:' n j ., g o l ' d g <' l op e n h e h t . k u n j e u i t g e n o d i g d 
w n r d f' n v '-' n r d f' f i n ~ 1 e- . Z u a 1 s d ' · n a ~ rn :.:~. 1 z ~ g t h e t i s e e n c r o s s d u s d t• Wt' dstrijcl ~:::.:~.n t ni C't O V{' r ( 't' ll "'tJetiekbaan, maar door een stuk duin o f ('f'T1 Wt' il a n d . Echt ir?t~ voor liefhebbers. 
Dr· d at.1 z ijl!: 
I -t n n v '·" rn b t' r l1 i j 1\ V W a t '·' r 1 '' 11 rl i n La n d s rn e ,, r 
!() jann;.:J.ri l1ij A\' Castricum in ('astricum 
11 f t' hruari r ij /\V~1 in \fnnllÎl'k t'lHÜl!lL 
Dt • t'Vt'ntuC'le fjn;.\Jc· wo rdt ~"hnudt•n np 
t 1 m"' a r t L i j ,\V 7. :-1 ::1 o 1 " n d i n Z :t :1 ll cl :1111 • ( a I 1 {·~ m r~ a 1 z a t P rei a g t> n ) 
J)p J.:o~dP!l l)f' clt-~ gc·'n 1.50 rwr wt'd~tri.irl \ ·nor de pupillen en 1,75 
\ ·nnr dt> jun i l l l"l 'll. 

J(' kunt tnt 2 wPkcn \·onr :~:tllYnng \ ' <In de wedstrijden inschrijven bij J ok (' (da i k~ll p•'r h· lef<l(l il 02~01 - 10865 of onderaan het 
insl·hrijffotïllldicr \'<lnr dr• in<lnoc wPdstrijdt~n) t.:> n moet dan w~·l 
nwtrPn dr dnt ~ cti.-· j t• ll1l't' dn c t np ~l'Yt·u •'n het l,etrf>ffende hedrag op mijn gi r n-r~'k P nin g : 1 55-tRO -~ Sl<ll · tPn. 

EINDE ZOMERSEIZOEN 

Dat was het weer: dit was weer het~1~P~ van het ~OMERS~IZOEN Dat was het ~eer: een zo erseizoen met veel wedstrijdpoen 
Dat ~as het weer: hard getraind en goed gewerkt 
Dat was het weer: veel PR's zijn opgemerkt 
Dat was het weer: tot novembe~ oet iedereeen nu wachten 
Dat was bet weer; gelukkig maar een •aaodje, dat zal bet verzachten 
Dat was het weer : straks weer INDOOR en DUINEN, ja daar gaan we weer heen Dat was bet weer: bè, ome Joop, José, Jos, Nico, Joke, Hiente, Misja, Eric, 

~y. Jaap en Ton, bedankt na•ens iedereen ! 
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