De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek.

Met o.a.: spikes voor
ver- hoog, hinkstap,
sprint, middenlange afstand
en werpschoenen.

~ 10.,._, OEiooic
PUm7i<

Wij geven een
sportieve korting.

ADIDAS
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RUUD WIRART SPORTS,
DA'S EEN lAAK VAN VERTROUWEN !

Kruisweg 40, 2011 LD Haarlem. Telefoon 023-32 20 20

•
•
andrea
•

AUDIO •

VIDEO •

WASSEN • KOELEN

•

ELECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU

e

coMPUTERS

.

&

Rijksstraatweg 196
Haarlem
Tel. 380829
meer dan
25 jaar ervaring

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf
Elke inlichting
zonder verplichting

SUPPLIES

ORGANISATIE - AUTOMATISERING

WIE ANDREA KENT,
IS SERVICE GEWEND!
Kleverparkweg 11
2023 CA Haarlem
Tel: 023 - 252847
Fax: 023 - 255685

Ostadestraat 7
2023 XA Haarlem
Tel: 023 - 2 71424
Fax: 023 - 255685

eze plaats

OP d

vertentie
d
uw a
kunnen staan.

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

GÖBEL

M9,ÓIJ
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf
Kleverparkweg 70 •

Tei.:023-275566

Haarlem

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

Peters

VISHAND EL
LEO van RHIJN

Bekers - medailles - vanen en linten
Eigen graveerinrichting
Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem
Tel. 023-359710

ruim 30 jaar een begrip
in Haarlem en omstreken .
Tevens uw adres voor
visschotels en salades.

Alles voor de loodgieter
en dakdekker

* koper * lood * zink

Dak- & PVC-materialen

~

023-310393

Fax 023-317925
Nassaulaan 27 - Haarlem

Autobeklederij
VANBEEM

Frans Halsp lein tei.023-252333
Wanneer u meespeelt in de TOTO/
LOTTO, doet u er goed aan om uw
formulier in te leveren bij ons eigen
inleveradres:

uw rlrul<werl< f()f in
de puntz~s
..•. . verz()rgrJ•••
.

Mw. H. Hartman
Corn. vd Lijnlaan 12

'.'.•.·,

of bij een van de onderstaande
winkeliers die zijn aangesloten bij <~~i>
deT.I.C .
~
lotto x toto

stichting toto inleverings combinatie

W

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

··
• ........
...••...••··········'
'•··
..
-•.•.
··'
·
····
...
........·.·.•••··
.. ..•·.··············-··
.
.
...•...
...........
. . .. ... .....
- -.····
.
- ......
.... ,• .•·••·····•
.•.
..
,.....
..
... ·•··· -···.•.
.•. ••'•... ......···•··
.....
- ...

. ..
.

.-.···········
. .~
'
·········
'~··· ~
··········· '•'
~
·.-.·~
' '
•.;·
..

(/

••

·~·.·
'

,

·~·

L

·.~···

.....-.. ----- • e...
...···"'. ····· ....;..
•

I

..........

- .~-·-·~--

'

'

,

-

..,' ...........
....•.

•'··-

· ·-

I

•

•.•

.-

•

,

: 'fQtozeHerij/drukkerij
: ::::
jos mathot bv

.-..
'..,.
I

.• •,

'

I

' '•

'

.....
• • •,

Kleverlaan 1
2061 TA Bloemendaal
Tel. 023- 27 20 46
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Eig . T. F. Andrews

Waarderweg 56
2031 BP Haarlem
m 023-343434

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

· Kassabonne n ont vangt U alleen b•J aanko oen a conta nt '"de w1n ke l

SCHEMA !LGEMRBE ZOHERTRAIJIICBI
(ingaande donderdag 1 april 1992)
MAAHI>AGAVOND PIM MULIER SPORTPARK

18.15
18.15
18.15
19.00
19.00
19.00

-

19.30 uur:
19.30 uur:
19.45 uur:
21.00 uur:
21.00 uur:
21.00 uur:

teisjes en jongens pupillen ABC
aeisjes en jongens junioren D
meisjes en jongens junioren C
meisjes en jongens junioren B
meisjos en jongens junioren A
dames en heren senioren

DONDERDAGAVOND PIM MULIER SPORTPARK

18.15
18.15
18.15
19.00
19.00
19.00
19.00

-

19.30 uur:
19.30 uur:
19.45 uur:
21.00 uur:
21.00 uur:
21.00 uur:
21.00 uur:

leisjes en jongens pupillen ABC
meisjes en jongens junioren D
meisjes en jongens junioren C
meisjes en jongens junioren B
meisjes en jongens junioren A
dames en heren senioren
dames en heren lange afstandploeg

Lpt'n.JDSKLASSE PIDELDtG VOOR HET SEIZORK 1-ll-'92 'fOT 1-ll-'93
C pupil }:>t·0ren
B pupil

geboren
Apupil geboren
D junior geboren
c junior geboren
B junior geboren
A junior geboren
senior geboren

in 1985 (8 jaar)
in 1984 (9 jaar)
in 1982 of 1983 (10 en 11 jaar)
in 1980 of 1~81 (17. ~n lJ jaar)
in 1978 of 1979 (14 en 15 jaar)
in 1976 of 1977 (16 en 17 jaar)
in 1974 of 1975 (18 en 19 jaar)\
in 1973 of eerder (dames 20 t;a 34 jaar)
(heren 20 t/1 39 jaar)

Veteranen

~

limn

Vet. 1

35-39 jaar

jaar
jaar
5o-54 jaar
55-59 jaar
6Q-64 jaar

jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-50 jaar
60 +
4Q-44

Vet. 2
Vet. 3

4Q-44
45·49

65 +

Voor veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijden over twee of
geldt de eerste daq.

dagen

A'ITEliTIE, OP OlfDERST!AKDE DATA IS IR GEEl TRliiJIG!

Maandag 12 april (2e paasqag)
Donderdag 20 mei (hemelvaartsdag)
Maandag 31 Jei (2e pinksterdag)

teer

dewiss,el
officieel orgaan van de atletiekverenig ing "haarlem"
opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem
registratienummer: v. 594199.

"verschijnt 9 maal per jaar"
f!ta,;rt 1~!9]
redactieadres :
josé capellen
rijksstraatweg 377, 2025 db haartem
tel. 023-374869 tel. overdag: 02510-26895

VAN DR RE.OACTIF
voorzitter:
joop v. drunen
ramplaan 94
2015 gz haartem
tel. 023 -244340

secretaresse :
josé capellen
rijksstraatweg 377
2025 db haartem
tel. 023-374869
overdag : 02510-26895

penningmeester/
ledenadministratie :
jos van belle
sparrenstraat 26
2023 wx haartem
tel. 023-272338

wedstrijdsecretaris :
(A /8 jun. + senioren)
joop v. drunen
ramplaan 94
2015 gz haartem
tel. 023-244340
giro : 550553

wedstrijdsecretaris
lange afstand:
gerko vos
ruysdaelstraat 3
2021 em haartem
tel. 023-250466
giro : 122976

t!eér gr":)~_;k_t;

een

i·: voor br:t

het
altijd moell.i.:jk ko~.ij bi~ :· E<~or te h ijgan. Het indoorsei~oen is ov z!n ;;ind duf;
valt er '~21niq L, !Uelden. Rc.~r eigenlijk cL1t W8 rloegei1aautd n0oit eer, verslag
binn~ : n kr i _h;~=-n \:6t i~idoor\,:8dstriiciert. \1oop .is dè t:nlge trou\uP. levetancier. Àls hij
d2 r.J('elt ~ niet !r~ u c~~l ~t!Ll .lie re:: ~Jlt~t.en op papier tt-: ~ét tef! ~1 as de ~JisEel mäa.r een
d:Jn t.lv~d~ f. . .rn dr~ ~:.)mer v~-:~rwachten ~·.:e ·.;ersla~jen v~n jor,q 0n oud. ;.:an topper tot
?. t=:c rea;n:!
r;·o~:h

l?.esha~n· r..l ubblJJ~

-:-0 ~JL.

~O t~?.rsf.i ~oe n

JS

D(}ndt~rda(; l ópt il a~~ , :~ i Jn \:JC Y1·~~r 6 tJaanden Janq op dt: t~ntanbaa n te vi ndt;!l.
Hebben jullie al üp';emerkt d.:,t cif~ t.rainjngt:n om 19 .00 uur begjnnen ( ~;oor dt~
jor.qste jc!Hgd om lf•. 1S uur) . Er '.IJ()rJt ·> Za~enl i }k i ng~üopen (k' zorg dat je op
ti :)cl tent
De k:=u~tir. ,~ is op.::~- ~ nà t e t; dini; t:J KCin sr d,:.~.n CL1t~ bi ·) q(;l\1etst wordf:r:.
Over .:ie kantine qespn.,;t:n die wordt dit j ,Hr "l.h~"P.l<:·nr.. t ~ door A.V. Haarlem. :kluJdd.Q
hebben :;~e atl.<?t:>n en oüJe;rs bf.r<'!id qf<Gnden de~e kl vs te Klaren. Bchter voor: de
wedst:i jd.:iaqen t~unneH \-Ie nf_}9 st t'~~d!; tJ-?.nsen gBbrtdk(!n . Ben je nog ni Et. t·enaderd,
r.;e1d je dJn 2.en (l3H l1.i j t1Jsé ca~~el .lc-n , Düen hoor,. !.l~dnt vele h.-1nden maken llcht
~!t>tk .

Na langt- tijd v!r.er een drtikel ·.;an Els sto1k in dit h1.ad over i)(!ping er ''" ~:~
co:ntrdr:. Doo:- rniutr~ gebrek. i n de ivissel ligt het .l[ ,"'. ni9e ti jd in mijn kopijlët.
Eindelijk dus qeplaat~~t. (bi z. 10 en 11 ).

Hoe het trdir. j fiqs~·, 2~'~nd \'ilii de breedt e qroep t>n de LA-ers 'hS, v:1lt uitgebreid te
le :çn om bladzijde 6, 7 en 8. ,Jawel 2 ~ pagina , dat was echt "zo heb je niks en zo
heh ·je vee}f'.

Ik hcor trol'wen:: geruchten c, er een trainingsweekend met de qehele
trJin.inq ;_ai er aa.! "..:ht er. l<'r.l afvillLen, of Ü\('h niet!

v ~?ren .iging.

Het

;;~;I)Jtlje

Het

~;ordt

tijd dat. jullie d.llês zel f maat eens gaan lezen!

jeugdcommissie I
wedstrijdsecretaris :
(C I D jun . +pupillen)
joke verton
ommerbos 125
2134 kc hoofddorp
tel. 02503 -39865
giro : 1554804

arts:
f. s. g. m. knuvelder
praktijk .·
van oosten de bruijnstraat 5
20 14 vm haartem
tel. 023 -340480
girorekening 643883, bankrekening 56.80. 10.477, t.n .v pennmgmeester a v. "haarlem " te haartem

officieel nieuws
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2,2 ,:oBpct.\ t.i0wedstr.i jd sen ion:n
UK s2nioren baa:1

30

i2

fincllf iili'!rs f.. juni0ren compf'titie

st:Hiüren

2E~ m.~rs comp,2titie\·:edstri~,i ~- JJnteien

m:

baan jt.ni OH:ll r.tl

iin..:h'/dc:grad.3t ie

sr.ni~;:rt::J

competitie

om aan te schaffen:

speel mee in de toto/lotto

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

inlichtingen b1j mevr. hartman tel. 256036

verknjgbaar bij JOOp van drunen.

.,.

**************************************************************
*
*
*
*
*
OPEN
HQIS
~IJ
*
*
*
*
*
PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE WESTERGRACBT
*
*
*
MARTRIN HUTA G.~LUNG NODIGT ALI,E BELANGSTELLEIDElf UIT
*
*
OM EEN KIJKJE TE KOMEN NEREN .IN ZIJN NIEUWE PRAKTIJK!
*
*
*
*
Dit .kan op:
*
····"'·· ·. *
!•
ZATBP~AG 3 APRIL a.s. van 15.30 tot 17.00 uur
*
*
*
*
· · WeStergracht 79zw
*
*
2013 ZH IL\ARLEM
*
*
tel.: 424100
*
*
*
'
*
*
*
A.V. HAARLEM WENST HARTHIK HEEL VEEL SUCCES
*
*
*
MET ZIJK EIGEN PRAKTIJK!
*
*
*
*
************************************************••************
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Etienne de Cl'oo~had erge haast oa de bus· te balen (zo beb i)t beqrepen) en zette dus even een flinke
sprint in, aoet unnen zal hij gedacht hebben. · Kon dus even niet, want er laq een ~oepteqel op de weg,
in de weg (of tl de je je voeten niet boog genoe.g·op. Etienne?) Afijn je rit wet 4e 'qebakken peren, VQt
je teen kon hier niet heletaal t~en;~gebro~:·'Bèterschap Etienne!

Sport::~::;ngs

.·$

voor jong en oud!!

- Ben goede MASSAGE is prettig,

houdt het lichaam _in goede
konditie:, . voprkomt 'spierpijn' · . · .
en geeftvermindering van · ·
spanning, zowel op lichameüjk., .
als geestelijk gebied

KENNISMAKING

7

3 Massagebehtllldelingen
voor f. 75,-

$
Annemieke Bouma

$

(gediplomeerd sportmasseuse)

7

Praktijk:
Vinkenbaan lOb
Santpoort-Zuid

0

~

(voomralig postkanroqr)

- 3-

Bel voor een atspruk

tel.: 023 - 27 15 84
(bereikbur ma.Um yrijclq

tussen 18.00 en 19.00 uur) '

van het ·c ross- ,
IXXJR JOOP VAl DRUID

7 FRBRU!JU

IJm IWl'iVS'f DD WG

org. A.V. '40 en A.V. Sparta
junioren l

60 1eter

7.11

Basti aan Spruit

Bij de heren waren er 1aar liefst 19 series op bet onderdeel 60 Jeter

senioren

60 11eter

le serie
2e serie

Se Bob Wagner
le OScar Soetbout
3e Ronaid Schut

5e serie

5e

200

·

COS!:IO

Knipscheer

7.64

7.14
7.72PR
7.81 111

meter (89 deelnemers)
56e Jerry van Alsterdal 2t. 41
76e. COSIO

14

Knipscheer

FEBRUARI

25.53

wwmiiOP
••••
orq. DEM

21 kilometer (114 deelnemers)

15e
23e
24e
33e
96e

Moha11ed Koultouaa
WiD Westerbolt
Willel Faber
Ruud Kuipers
Lex v.d. Pol

1.11.19
1.12.31
1.12.43

1.15.03
1.30.04

....
.,.•
....
17.711

17.410

14 .056

27 Kil 28 FEBRPARI :rti@R IEDKRWlDSB KAMPIODSCHAPPJIIWIJSJ •

PM

Rob Bakker brons!
GroskaJp PR en de 60 -.eter!
~r. ten voorbeschouwing voor de NK plaatste bet HaarleiS Dagblad een groot miltel gebeel teWi1' m •
"Siamese sprint tweeling" (dit volgens genoeJde courant) Guus en Oscar. Op deze • 101 de -tveeJ.iJI•
afscheid ne1en van de atletiek en dit zou gepaard gaan Jet een finale plaats op de 60 •ter .
Guus

.De series 60 teter
OScar in de 2e serie een 4e plaats in .......... 7.06
Guus in de 3e serie een 2e plaats in ..•.•.••••• ja hoor 7.06 afgesproken beys?
De ~ finale
De spanning vlooq

Eerste
T~eede

naar de nok van de Houtrust bal.
finale Guus 5e in een PR ti jd van ~
\finale· oscar 6e met 7.05
~

- 4-

· De tijd van Oscar betekende inpakken en, nee niet weg-wezen, a'iar naar Guus kijken in de finale. Onze
·blonde tornado kwal! hier op de Se plek in ....... 7.08. Helaas had ik de afscheidsbloemen vergeten, nee
toch niet helaas want ze trainen weer bloedserieus verder. Het afscheid van beide heintjes is voor

onbepaalde tijd uitgesteld. Gelukkig maar, wat zou het zijn zonder deze gezellige ouweb .•.•. vult u zelf

maar in.
Rob Bak.\ er k1~am de volgende dag in actia op h~t onderdeel xogelstvten. f.id 16 .62 l!eter behaalde hij de
bronzen plak plus de bloemen en de zo('n van de jufrrouw en de 100 piek van Haarlem. Zijn totaal score
(zijn 3e en 4e stoot ~aren ongeldig) 16.33: ~6-f, 3e, 4q! 16 .33 1 16,26.
Rob proficiat!
7

~~~i'f

1993 lO .ElK:ELSR MIJL VA« AALSNeER

org . A.V.
41 deelnemers

Aal~meer

5e Paul van Diepen

52.55

'I J\MR'l' 1993 NEDEIU.Ak]Si! C'RC$_MHPI9R'mA!>PID! iiARDE;ijijK
org. A. V. Atlllos

Uitstekend weer, een gGed parcours en een organisatie die klonk als een klok!!
;J.;,giore':! A
: ~t. JlARS Nedt>rla.'ldse r.:ampioenschap 8000 l!leter. Bart Blank maakte hier zijn wedstrijd debuut. 48 A
jongens gingen van start, Bart eindigde o de 43e plaat. Gezien de enorme energie op de laatste 200 meter
moet bet veel beter kunnen. Bart, goed cio0r trainen, volgend jaar ben je ook noq junior. Wij zijn
b~nieuwd hoeveel plaatsen je è ;~ op schuift.

; ·Z:nioren

.

tlü Reebok Nederlandse ,.Kàlilpioênschap 11.700 !lleter. 257 deelne~ers kwamen over de finish. Op de 74e

plaats zagen we Jeffrey Suilivan 40.11.0. Op de 139e plaäts Ton van Doorn met 42.80.
~tint . cross

16e Wim Bergisch
35e Jan de Ruiter
41e Barry Bergisch
74e Peter van Gils
BOe Ed~in Meure
86e De~~is rreyink
87e Willem Gebe

· 4800

~eter

(93 deelne!ers)

15. 5:i.O
16. 26.0

16.33 .0
17 .3J.. C
17.45.1
18.26.0
18.46.0

Na de terugn::is '.11erd op de Baarlel!lse Grote Markt in het
restaurant Uapoli <kor een aantal' "Haarl~lllw crossers nog
een pizza verslonden.
Samenvattend een uitstekend geslaagde d~g .

- 5 -

Het zag er in eerste instantie naar uit dat het verslag over het TRAININGSWEEKEND van de breedte- en LA
groep er niet zou komen. Dus ik had al zoiets van nou ja, dan aoet het t aar in telegraastijl zo van:
vrijdagavond verzamelen , koffieleuten, rijden, huisjes indelen, wij(n) gevoel kweken, chips vreten,
proberen te slapen, gezamenlijk ontbi jten, Bert Steen v.d. trein balen (en René v.d. zwaag) (waretpel
meteen gevonden), een eerste training, uitblazen, zonnen, eten, slapen, dobbelsteenloop tet de LA,
uitblazen, zonnen, ~ten, after diner-dip, atleten in auto's proppen, 3e training 2 uur housen, patatje
eten, atleten in auto 's proppen, slapen 1 niet verslapen maar vroeg uit de veren voor een duurloopje ~et
de LA, uitblazen, zonnen, eten, kledinq passen en kopen, eten, apenheul of nee paleis het loo o nee toch
maar het pretpark, shit kom dan maar op uet die poffertjes, kroketjes, ijsjes, (LA-ers trainen echter
~1), terug naar huisjes, schoonmaken (aoet er gezogen worden?) eettent opzoeken, het zal van der Valk
niet wezen , vol eten en toen .. .. .. waretpel. ......... gezeten aan een zeer lange tafel gaan er opeens
blaadjes en een pen rond en wat gebeurt er ••. .• •.•• ze schri jven een verslag en wat voor een. Opeens wil
iedereen wel iets schri jven natuurlijk altijd over een ander. En controleren natuurlijk bè want ja, stel
je voor dat deze of gene iets over jouw schrijft. Dus de blaadjes werden aan alle kanten uit ieders
handen gegrist. Maar er was in ieder geval een verslag en toen, en toen, en toen........ vond ik
dinsdagavond zowaar nog een verslag (een echt verslag nog wel) in aijn brievenbus van Hans Adelaar (die
iets eerder van het weekend vertrok en dus niks van het gezamenlijke verslag wist). Dus zo heb je niks
en zo heb je ~eer wat bladzijden gevuld.
Eerst !laar even het verslag van Hans, dan is het warrige verhaal van al die andere •isschien beter te
volgen.

thuisbli jvers hebben ook deze keer weer een bijzonder leuk weekend, wat door Arno en Rob perfect was
verzorgd, gemist.

De

Een weekend dat in het teken stond van trainen in een 1ooie omgeving en prachtig weer.
Een WP.lkole verandering om je loopscholing en duurloopjes op de Veluwe te kunnen doen. Trouwens, kapot
met een dobbelsteenloop ga je daar ook hoor!
Door de wederom zeker niet onqe:ellige aanwezigbeid van Berts breedte groep, kwaJeD wij als lançe
afstandlopers ook nog een ergens.
En jawel, in Arnhem. Waar wi j eerst op de door Greet je's geroemde Korenaarkt (aet dank aan die Bouvier)
ene paar borrels namen ,waarna wij naar ' De Box' toçen.
Een gigantische discotheek waar wi j tot sluitingstijd onder de bezielende leiding van Arno bebben
wgehou..<>ed".

Iets wat de geplande duurloop van de vol<Jend morgen niet ten qoede kwal. Maar daarvoor niet getreurd,
bereiken doen we toch niets. Op onze Lex na natuurli jk die als u dit leest de Nestland Marathon er al
weer op heeft zitten. Lex die overigens de honneurs voor Bert Boesten pri.a waarnat wat betreft de
meegebracht kleding van Ruud Wielart.
De da11es waren zeer te spreken over L.ex die ~n dubbreed week van 'de paskaler' tijdens het passen van
de vele le<Jgings.
Zondaglliddag i rnüddels ging Berts groep naar de Apenheul, wat ons zeer leuk leek, aaar aange:ien onze
trainer onverbiddelijk was gingen wij maar weer naar de HOOE VELUWE waar net een stuk beide in brand
stond.
Arno en Rob dachten blussen!!!! ! Ik dacht , daar gaat a'n 4e training!!!!!! En tet de groep en inclusief
wat wandelaars was de brand snel geblust waarna we er alsnog tegenaan konden.
M
aar niet qetreurd we genieten nu van een gigantische konditie waar we voorlopig de vruchten van kunnen
plukken.
Kortoa reden voor een ieder omer volgend jaar ook bij te zijn. Want leuk is het zeker.
HAlt'S ADELAAR

Vrljàag 19 ~aart was het zover. tla lang onderhandelen {dank aan Carla van der Klei) wat het gezaaenlijke
van de breedte- en la groep een feit.
Via beekbergen naar Hoenderloo •••.• nou dan weet je het ~l (fijn o~qereden). Hi ha Hoenderloo was de
kreet. Het toppunt van .. .. ja van wat eigenlijk ..... Arno belt vanuit een telefooncel dat we zijn
gearriveerd..... de _cel stond 20 mV?~ de receptie ••.• gaat de deur open zegt die 1an, belde u net?
w~ekenà

De eerste avond: kom ik bij het vrouwenbuis (?) binnen wordt er gelijk geïntoneerd naar 1ijn naat,
leeftijd, en of ik neg vrij ben. Vervolgens worden de bordjes met cijfers getrokken. Toen de vleeskeu-

ring voorbij was mocht ik gaan zitten.
Toa~ een schaap over de damwas volgde er wat meer, alhoewel sommige Joesten erbij gesleept worden. Maar
ja, waar bet wij(n) gevoel is, is h~t gezellig. Gaat Rob nou nog Cbippendalen?
De zaterdag: wat schrokken ~e van het broekje (lapje stof) van Bert. Gelukkig aaken een paar 100ie benen

veel goed hè Bert. Dobbelstenen loop kent u dat? Wie gooit nou steeds die pen in het zand? Prijsvraa9:
WANTED LEVEND DE MAGISCHE ZANDSCHRIJVER-ACHTIGE LOVERBOY I Prijs af te halen bij Natbalie (in natura}.
Buisje Aubergine had verreweg het beste zonneterras. Niet verwonderlijk, d~t daar de sfeer op ieder
tijdstip van de dag het beste was.
Ruisje Augurk was de eerstR- avo~j eigenlijk het centrum van de ontmoeting, waarschijnlijk o1dat daar de
meeste drank stond.
Huisje Artisjok was het sch0onste , W
outer haalde bier regell!latiq de stofdoek over de tafeltjes en de
lampjes, zoog de kleden en waste af.
Huisje Anu.llhi js, tja beet je duister. Niet iedereen is daar binnen geweest (hoewel de koffie die er qezet
werd heerlijk was). Daarover vertellen de bewoners straks 1eer. NB: record-anus zitten 9 min. en 32 sec.
gevestigd door onze nieuwe penning~eester.
De zaterdagavond: Na het ete'i optutten en voorbereidinq 01 richting Arnhem te vertrekken. Gerda trekt
haar nieuwe set aan en besluit wel - niet - wel eerst op verjaardagsvisitie te gaan. Die vonden haar set
ook erg mooi en rood, z<>dat we met een gerust hart richting bet fillbuis konden vertrekken. In de
altooste tent die we konden vinden (pet + bakkebaarden) vonden wij de 1eiden en wat lallers weer (en
onze Jannen natuurlijk). JUMP! En wat gingen we en 11et na~e Jeroer1 (signalelrellt: bril en staartje) uit
~ ijn dak in the Box (beetje IJ~uiden alias Leidseplein zaterdagavond) poing, poing.
Nog even wat gerdiaanse kreten: wat is bet fijn omvrouw te zijn (soi!IS), we zijn niet gedestilleerd
geweest, Jannen hebben behoeften 1 vrouwen ook (waar ging bet allemaal over dit weekend).
De zondagochtend: Waanzinnig, het ' ~ij-gevoel' krijgt een oprechte 10 op het rapport! Alleen zondagtorgen hè. Oh, oh, oh, iedereen geérgt>.rd wachten buiten ..... . waar blijven de daaes Artisjok?? Volgend jaar
graag iedereen nassaal wekken .
Prima trainingskamp. Alleen helaas elk uur wak~er gemaakt door trainer A.P.. omdat ik op 1ijn ander zij
moest gaan liggen. Wie snurkt er nu!

De zondagmiddag: in de "Lex~shopR gingen de daues uitgebreid broeken en shirts passen onder toeziend oog
van Lex zelf. Hij diende de da~es regelmatig van advies wKo1t aijn kontje qoed uit Lex?' Rr volgde een
complete show op het terras en het publiek was razend enthousiast over de snelle broeken (+inhoud).
Na lang getreuzel ging de breedte gr.oep dan eindelijk op pad. De Apenbeul zou het worden. Daar
aangekomen bleek bet dicht te zitten (paringstijd misschien?) . Vervolgens werd besloten 01 naar Paleis
het Loo te gaan. Twee personen gingen bet paleis en de tuinen bekijken, de rest ging toch aaar liever
naar het pretpark. Weér qeen succes 't was nog geen 1 april. Dus werden er ~~aar poffertjes, ijs en
kroketten genuttigd.
Terug bij de bungalows werden er koppen en schotels en messen en vorken geteld en gepoetst en, en ••• de
afscheidsserenade van wouter was te gek.

En dan nog even dit:
Arno beeft zijn organisatie talente:1 volledig kunnen uitleven: - chauffeur, helaas voor de volgers niet
- 7-

bij te houden - trainer - kok ( l:lè:\:: bli jft de salhal) - alg<lmeen regelaar (wie heeft er noq geld bij
zich). Alleen: bij aanwezigbeid van veel dames krijgt de LA groep aanzienlijk minder aandacht.
Het ~~ekend was heel leuk 1 en ik vind iedereen aardig. Ik hoop dat ik niet vervelend was, want ik spreek
nog niet goed Nederlands. En ik hoep ook dat ik met je kan langer blijven om een andere keer een leuk
wee!•t>nd te genieten.
Hier een stukje van ieJand tet een staart( je). Even iets vertellen over de jongste (19 jaar). Hij
snurkt, wil 24 uur naar Febo. Verder wekt hij me tijdens mij siësta. Vraagt wie hel gevolgt heeft in the
Box. Volgens mij had hij een hele baret achter zich aan . Maar ik heb fijn gehoust. Volgend jaar weer.
Ik sliep bij Je::oen &Getachcw op de kaaer. Ik heb een heerlijk weekend gehad, even .et de oudjes uit.
Ze hebben zich leld~er toeten aar.pUEsen aan de jeugdige behoeften van deze jongeman.
Dit weekend was het echt heel erg leuk. Ik heb ook met de group goed getraind. Eigenlijk had ik plan 11et
de anèere group te gaan. Haar ik moet 28 ~aart een wedstrijd lopen. Maar de group was het ook heel erg
leuk. Ik hoop dat wij volgende jaar weer samen t rainen. Ik heb ook nog een beetje hard gelopen. Zoals
jullie weten heb ik ook op een p1arda~d gelopen.
En als klapper óp de vuurpijl: familieijs 1et zuigtaferelen van Arno, sandra en Chris. Arno kan dit erg
qoed, hij likte zijn vingers er bi j af aldus Sandra. Tot slot zei Arno al likkend van zijn vingers:
lel~'er hà nagenieten!
11

K1.mt u het neg volgen? Wij wel , t.at was gewoon heel leuk!

Anke, Aresld, Arno, Chris, Erna, Geertje, Gerda, Getachew, Hans, Jeroen , José, Lex, Martin, Maurice,
HiclüE:l, Nathalie, Rob, sandra, Saskia, Titia en Wouter.
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. DOPING EN DOPING-CONTROLE
Els Stolk, bandsarts KNAU

INLEIDING
De Olympische Spelen van Barcelona zijn weer achter de rug. Ruim een week iang prachtige atletiekprestatjes. Wie heeft er niet van genoten?
Helaas werd ook nu weer een gedeelte van de vreugde bedorven door doping-schandalen. Beschuldigingen in "Der Spiegel" aan het adres van de favoriet bij het kogelstoten Wemer Günthör. Jason Livingston
werd naar huis gestuurd, nadat bij twee weken voor vertrek naar Barcelona bij een "out of competition
doping-controle" op het gebruik van aoabole steroïden was betrapt. Katriu Krabbe en Grit Breuer waren
al helemaal niet in Barcelona verschenl!n en waren bij dezelfde "out of competition doping-controles"
betrapt op het gebruik van Clenbuterol, een medicijn tegen astma, waarvan echter bekend is dat het in
de veefokkerij gebruikt werd om de spiergroei bij b.v. kalveren te bevorderen.
Veel atleten weten niet meer ;r.-aar ze aan toe :djn. In onderstaand clubbladartikel wordt in het kort uit
de doeken gedaan wat doping nu eigenlijk is en wat de wedstrijdatleet zelf ervan moet weten.
DOPING

De eerste verbalen van doping stammen uit de Griekse oudheid. Bij
extreme vermoeidheid werd aan vrouwenmelk. rechtstreeks uit de borst
gedronken, een stimulerende werking toegekend. Zou de "rendierenmelk"
waarvan gezegd werd dat zij verant\voordelijk was voor de successen
van de rUlSe lange-afstand lopers op de7..elfde manier werken?

Wat wordt er onder doping verstaan? Er zijn verschillende definities. Eén definitie van doping is het
gebruik van medicamenten of het ondergaan van behandelmethoden die niet (alleen) genomen of
gebruilot worden voor geneeskundige doelen maar (tevens) voor prestatieverbetering. Het gebruik van
doping is verboden omdat ervan uitgegaan wordt dat het gebruik van doping voordeel oplevert voor
diegenen die gebruiken (geen "fair play") en het gebruik van doping de gezondbeid kan schaden. De .
IAAF heeft een uitgebreide lijst van medicamenten samengesteld, die als doping aangemerkt worden. Op
deze lijst staan echter ook medicamenten waarvan het prestatiebevorderende werking eo/of de
gezondheidsschade geenszins bewezen is. Dat doet echter niets toe of af aan het feit dat het gebruik van
deze medicamenten (met name in de wedstrijdperiode) verboden is. De meest praktische definitie van
doping is dus het gebruik van stoffen en/of behandelmethoden die op de verboden lijst van de IAAF
staan.
DOPIN\rCONTROLE
Sinds 1990 kunnen controles (ook in Nederland!) zowel tijdens als buiten de wedstrijden om gehouden
worden. Bij Nederlandse Kampioenschappen en grote internationale wedstrijden komen in principe alle
deelnemers in aanmerking om uitgeloot te worden voor een doping-controle. Voor "out of competition
doping-controles" komen alleen de Nederlandse toppers in aanp1erking.
De "gelukkige\ die uitgeloot wordt voor een doping-controle, wordt hiervan door middel
van een formulier op de hoogte gesteld en moet dit formulier ondertekenen. Deze atleet
moet zich bij wedstrijden binnen een uur op de doping-controle post melden. In de
doping-controle post wordt dan precies uitgelegd hoe de. verdere procedure is.
Belangrijk is wel om te weten dat bij doping-controles op wedstrijden op de hele
(doping-)lijst gecontroleerd wordt, terwijl er bij doping-controles buiten de wedstrijden
om alleen gecontroleerd wordt op het gebruik van (mannelijke) hormonen en op
middelen die het gebruik hiexvàn kunnen maskeren.
-~.
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DOPIN~LllST
De doping-lijst is zo langzamerhand zo uitgebreid geworden dat je in principe geen ~edimmenten
:gebruiken moet, als je deelneemt aan wedstrijden (NK's!) waar doping-controles gehouden worden. Bij

medicamenten moet je niet alleen denken aan "pillen" en ;'medicinale ch·anken", maar aan alle inhalatie-,
snuif·, wrijf- en plakmiddelen die aanbevolen worden i.v.m. een bepaalde werking. Ook "alternatieve
middelen" kunnen bestanddelen bevatten die op de doping-lijst voorkomen.
Soms is het toch zo dat een (top-)sporter medicawenten nodig heeft (b.v. voor hooikoortS of astmatische
bronchitis). Hieronder staan enige praktische richtlijnen voor het gebruik van medicamenten in de meest

voorkomende gevallen. Neem in geval van twijfel, kontakt op met een deskundige. Dat kan je clubarts
zijn of de hondsarts Els Stol.k (m.a/woe/vrijdag bereikbaar op 03402-32420), maar ook het Nederlands

Centnun voor Doping-vraagstukken, het NeCeDo (08308-21984).

* Astmnüsche bronchitis
Bij astmatische brochitis zijn de medicamenten Atrovent, Lomndal en Theolair in alle vormen toegestaan. Ventolio, .Alupent, Bricanyl en rorticosteroïden zijn alleen toegestaan per inhalalorirotacaps.
Alle medicamenten die niet :d.jn genoemd, zijn verbodeni

• Verkoudheid/griep/hooikoorts
In medicamenten tegen verkoudheid, griep en hooi.l.:oorts komen vaak middelen voor die op de doping·
lijst staan. Natuurlijk zijn bepaalde medicijnen we! toegestaan. Als voorbeeld:
Als een neusspray nodig is, zijn b.v. Otri.Yon en Nasivin toegestaan.
Als e,en "slijmoplosser" nodig is, zijn Bisolvon., Brachopeet en Fluimkil toegestaan.
IJs een "hoestdcmper" nodig is, zijn Brcdon dragees/siropen toegestaan.
Alle hoestdempers die afgeleid zijn van codeïne zijn ver-boden .
.-1\!s er middelen tegen allergie nodig zijn, zijn b.v. Tinset, Triludan, Polaramine en Phenergan
toegestaan.
Het spuiten of slikken van corticosteroïden (medicijnen die soms bij ernstige vormen van astmatische
bronchitis of hooL.'<oorts voorgeschreven kunnen worden) zijn tijdens de wedstrijdperiode verboden.

* Stimulerende middelen en Coffeïne
Alle stimwerende middelen zijn verboden (ook als ze opgenomen zijn m medicijnen regen b.v:
verkoudheid!). Coffei.11e wordt boven een bepaalde concentratie ook als "doping" beschouwd. Voor alle
zekerheid moet een atleet niet meer dan 10 koppen koffie en/of glazen cola per dag drinken.

* Pijnstillers
Bekende pijnstillers zoals Aspirine, Paracetamol, Indocid, Naproxen, Rengasil, Brufen, Ibibrufen,
Butazolidine en Feldene zijn toegestaan. Keuze te over dus.
Pijnstillers die zijn afgeleid van morfine (b.v. codeïne) zijn verboden.
~

Anabole steroïden en testosteron

Anabole steroïden zijn synthetisch~ hormonen met een (grotendeels) zelfde
werking als het mannelijk hormoon Testosteron. Het gebruik van anabole
steroïden en testosteron is onder alle omstandigheden verboden en wordt
als doping aangemerkt. Dit geldt ook voor de hormonen die het lichaam
(mogelijk kunnen) aanzetten tot een hogere produktie mannelijke hormonen (b.v. groeihormoon).

* ~Plaspillen" en Probenicid
"Plaspillen" en Proberncid zijn medicijnen die bet gebruik van anabole steroïden (tijdelijk en vaak slechts
gedeeltelijk) kunnen maskeren. Het gebruik van deze medicamenten is daarom ten alle tijde verboden.

-
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TRAINIMGSKAIW PAPE!!DAL

In de voorjaarsvakantie van dinsdag 4 tot en iet vrijdag 7 Jtei gaan 10 C junioren (Joanna Andrew~, Laura
Marjanne '.frul Sailbeek, Wendy IJzenan, Patriek de Boer, Jason Mensingb,
Guido Holnar, Robbert Schippers en Paul Rijs) zich afbeulen (ze denken dat ze wat anders gaan doen, maar
daar komen ze nog wel achter; op Papendal.
Vier dagen lang 2x per dag trainen met ± 60 leeft1jdsgenoten uit heel Nederland onder goede begeleiding,
dan begint het ergens op te li jken.
Ook 's avonds zullen ze nog een programma voor hun neus krijgen wat niet echte een ontspannend karakter
heeft. Het andere woorden knap ve~oeiend , maar een grandioze ervaring waar je heel veel kunt leren en
een hoop lol zult hebben.
Donkerkaat, Jessica Ramakers,

Heel veel succes!
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i i l . Om 5.30 moesten we Inpen. Tijd e ns het
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Bij de pupi llen-D werd Estrella 2e in de driekamp.
40m
hoog
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Estrella Wielinga
7.2
0,80
3,70

~.P. B
..Vil __3 -j} AM_PgH
Pupj llen-.-\1, h .i cr werd Emi1 ie 3e met de sprint-3karnp

J_()_r!L _______._3 ~m ____ .

3c Emilie van cter Lans

5.7

6.4

4=0.!!.!m'---7.3

5.3

6. J

6.9

5.1

5.7
5.8

6.5
6.7

lOOOm
4. l 3' 3

fupi1len - t\2
7 e Ru by Oogaart

J u n i n r e n·- D l

Vitleent van de1· Lans

·1 f!

o .· l<e>b d e Wit

5. 4

Jurinren-D2, hier viel Tim in zij n le wedstr net huiten de prijzen
4e Tim van Kempen
4. 9
5.5
6.2
MPisjes - L'2
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Ramak e rs
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6.9

Ramakers
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6. 1

.run i oren-(':2
Jess1c~

Je

TECiiN I_$_ÇllE _DP IJiK../\MJ>E~
Pupi llf~n-A1
Se Huub de Vries
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Voorwaar een prima afsluiting van het indoorseizoen.
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NEDERLANDS ~~PIOENSCHAP INDOOR ATLETIEK
HOU1.'RUST SPORT -· DEN IiAA.G 27/28 FEBRUARI
Voor senioren. Maar .... ook voor junioren C !! !
OK voor de junü>ren C he~t het dan 'lfel niet het Nederlands Kampioenschap

maar de Landelijke ,Ju!lioren C Iudoor Spelen: een officieus Nederlands
Kamploensehap zullen we ~!aar zegqeu.
Een belangrijke wed:::td id t!l::s waar alle junioren C jongens en meisjes

precies dezelfde VIP { Very Important Person } behandeling kregen als de "
grote ~ senioren n !
En àat .betekende zov -·el d..s: zdr je pèrsoonl.ijk geadresseerde ;.:eer grote
enveloppe balen ruet als inhoud twee nummers en een meldingskaart ( er was
.best nog een plaa.ts ] è O\•er geweest /oor zo· u le.kke.te MARS .. -). Tot je
schrik bemerken dat Je maar vie1: speld~!~ hebt. In de fijne atl-2tieksport
geen probleem, je concurrent uit het zuiden van het land van de vereniging
THOR ( Tot Heil ou z ~r Ribben } geeft je er een paar en je kunt gaan starten
voor 0i]voorheelà je loopnummer.
Maar eerst de warming up met trainer Eric in de grote bijbal.
En dao j e meldingskaart afgeven bij het meldingsbureau. En op tijd zijn in
de zogenaamde Callroom, waar de jury je op staat te wachten en je ook nog
voorziet van een derde nummer. In verband met el..:!ctronische tijdwaarneming
een ~xtrQ. nummer op je broek bij de loopnummers .

Tezamen met jury en toch wel wat zenuwachtige mede dtleten naar je onderdeel. Bij rle loopnu.mmt'r.s wordt je ook nog a:.:htervolqd door de tila.ndjesdragers, ;ta.ilr je bij de st;.;.rt je traiûingskleding in je " eigen " mandje :mag
doen, wat na de finish keurig weer voor je klaar staat. Wat een service.
Ye hadden het toch over eec VIP behandeling !
En als je zelf niet aan de beurt was had je op de tribune genoeg afleiding.
Prachtige prestaties van senioren en junioren C.
Nederlands~ records hij de senioren en .• _ prestaties van meisjes en jongens
jum.oren C ~elke het seniocen niveau op een aantal onderdelen al aardig
inzicht krijgen.
Eigenlijk een fantastisch idee van de KNAU door wedstrijdonderdelen voor
junioren C bij dit grote kampioenschap toe te voegen.
Je ziet veel. Je leer~ veel. En ... het maakt samen met de ouders en oma's
en opa's en ooms en tantes op de tribunes een stuk gezelliger!
En daar gaat het natuurlijk ook om !
Dit was een verslagje van een enthousiaste ouder.
Het leukste is natuurlijk als AV Haarlem jongens en meisjes zelf hun
belevenissen van de wedstrijden op papier zetten voor het clubblad.
Maar als je eens een keer geen zin hebt om een stukje te schrijven vraag je
gewoon je enthousiaste begeleidende vader uf moeder of oma of opa of tante
of oom dat te doen.
In ruil voor een afwasbeurt bijvoorbeeld.

zondagmorgen ....
Het is maar een idee
JUNIOREN
: L~~T JE HOREN

Of een
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