
De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

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

K: iO.,_, OEtooic ê ~· ~ 

Wij geven een 

sportieve korting. 

PUm*à< ADIDAS Saucony~ * KARHU 

RUUD WIELART SPORTS, 
DA'S EEN lAAK V/Vtl VERTROUWEN ! 

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

• • a ndrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU 

. COMPUTERS & 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- 271424 
Fax: 023 - 255685 

meer dan 
25 jaar ervaring 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

deze plaats 
OP 

e • 
IS Se 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



M<f.ÓIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70 • Tel.:023-275566 Haarlem 

Peters 

Alles voor de loodgieter 
en dakdekker 

* koper * lood * zink 
Dak- & PVC-materialen 

~ 023-310393 
Fax 023-317925 

Nassaulaan 27 - Haarlem 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Spo,.ts 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 <~ilii) 
deT.I.C. ~ 

lotto x toto 

stichting toto inleverings combinatie~ 
Sigarenmagazijn "Rokok", Timorstraat 109 - Drogisterij Brak, Jan Luykenstraat 67 - Sigarenmagazijn van 
Brakel, Marsmanplein 11 - Benzinestation Busscher, Marnixstraat 115 - Fa. M. Consten Speelgoed, Rijks
straatweg 437 /439 - Tabaccoplus/PTT "PRIMERA", van Nesstraat 71 zw - Sigarenmagazijn "'t Moortje", 
Schaterweg 50 zw - Tabak/PTT J. Meester, Santpoorterstraat 62 - Sigarenmagazijn Molenkamp, Vergierdeweg 
257 - 't Rokershuis Oud Schoten, Schaterweg 43 - Sigarenmagazijn "Rotonde", Rijksstraatweg 590 - Hob
byscoop, Plataanstraat 31 - Sigarenmagazijn de Waard, Velserstraat 10 - Kapsalon van Zalen, Acacia
straat 1 - Kapsalon Bosman, Oude Zijlvest 35 - "JoJo Buitenzorg",Tempeliersstraat 70 - Sigarenmagazijn 
Fabriek, Grote Markt 17 - Sigarenmagazijn Schoen, Zijlstraat 3 - Gas,Tab•k etc. Wempe, Anthoniestraat 
61 - Sigarenmagazijn Faas, Gasthuislaan 117- Sigarenmagazijn van Mourik, van Marurnstraat 14 - Sigaren· 
magazijn "de Pijl", Pijlslaan 33- Sigarenmagazijn Jonkers-Beukers, de Ruyterweg 24- Tabakspec.zaak 
"Albert", Andalusie 4 -Sigarenmagazijn Koning-van Loon, Belgielaan 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 tei.023-252333 

uw drukwerk fDt in 
de puntjes verzDrgd ••• 
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: 'fQtozeHerij/ drukkerij 
: :::: jos mathot bv ..•. 
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' '• I ' ..•. ..... 
Waarderweg 56 

2031 BP Haarlem 
m 023-343434 

Autobeklederij 
VANBEEM 

1/ 

u 

Eig. T. F. Andrews 

L 

Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

Specialist in noten- en zuidvruchten 
Gen. Cronjéstraat 57 Haarlem 023 - 263265 
Spaarnwouderstr. 80 Haarlem 023 - 362046 

Bij inlevering van f 300,- aan kassabonnen* 
Ontvang U 250 gram gemengde noten 

Bij inlevering van f 100,- aan kassabonnen * 
Ontvangt U 250 gram vers gebrande pinda's 

· Kassabonnen ontvangt U alleen b11 aankooen a contant 1n de w1nkel 



SCHEMA ALGE MllE ZO MERTRAIII I CBI 
(ingaande donderdag 1 april 1992) 

ltAAliDAG!VQJID PIK MULIER sroBTPARK 

18.15 - 19.30 uur: teisjes en jongens pupillen ABC 
18.15 - 19.30 uur: teisjes en jongens junioren D 
18.15 - 19.45 uur: teisjes en jongens junioren C 
19.00 - 21.00 uur: teisjes en jongens junioren B 
19.00 - 21.00 uur: leisjes en jongens junioren A 
19.00 - 21.00 uur: dates en heren senioren 

DQHDERDAGAVOIID PIM MULIER SPORTPARK 

18.15 - 19.30 uur: leisjes en jongens pupillen ABC 
18.15 - 19.30 uur: 1eisjes en jongens junioren D 
18.15 - 19.45 uur: leisjes en jongens junioren C 
19.00 - 21.00 uur: 1eisjes en jongens junioren B 
19.00 - 21.00 uur: teisjes en jongens junioren A 
19.00 - 21.00 uur: dates en heren senioren 
19.00 - 21.00 uur: da~es en heren lanqe afstandploeg 

LfEPTitQSWSSE IBD!LIJG VOOR HET SBIZOKII 1-11-'92 'fQf 1-ll-'93 

C pupil ~-,r,~ in 1985 ( 8 jaar) 
B pupil qeboreJ in 1'84 (q jaar) 
A pupil geboren ill 19&2 c< 1983 {1~ en 11 jaar) 
D junior geboren in 1980 of Fa~ ;v <:r1 l3 jaar) 
c junior geboren in 197& of 1979 (l~ en 15 jaar) 
B junior geboren in 197S ~f 1917 !16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1974 of 1975 ( l~ en 19 jaar)' 
senior geboren in 1973 of eerder (dates 20 t/t 34 jaar) 

(beren 20 t/J 39 jaar) 

Veteranen ~ Heren 

Vet. 1 35-39 jaar 4Q-44 jaar 
40-44 jaar 45-49 jaar 

Vet. 2 45-49 jaar 50-54 jaar 
50-54 jaar 55-59 jaar 

Vet. 3 55-50 jaar 60-64 jaar 
60+ 65 + 

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

AmniE. OP <IDERSTAAID! DATA IS ER GEEif TRUiliGt 

Maandag 12 april (2e paasqag) 
Donderdag 20. Jei (heMelvaartsdag) 
Maandag 31 tei (2e pinksterdag) 





JJargang 48 

Nummer 1 

l~ei l 993 

VAN DE REDACTIE 

Gekkenwerk dat is het gewoOJ! 1 lliaar we gaan ·noH jk verder ...... . 

Is iedereen er k.laJr. voor:• Zijn àe spikes ui t hét Vt;t gehaald'? Is de clubkleding 
in orde? Staat iedereen te popelen Oia aan de eerste wedstr i jden te beginnen? nou 
ja; de eerste. Er zijn natuurlijk al weer aardig wat atleten d.ie uit de startbloJ(
ken zijn geschoten, de eerste resultaten natuurlijk in uw eigen Wissel. Sommige 
schoten :AÏel erg flard 1 de clubrecordlijst moest al aangepast worden. Ik ben 
benieuwd of hi i op het mofJent van verschijnen alweer achterhaald is . Kijk zelf 
maar even op dé paglna 1 s 5 t/li 8. Ja 1 ja wel 4 pagJ na' s want.. .. de dames staan 
eindelijk ook in het clubblad (en ze hangen tegenwooràig ook in de kantine, die 
records dus hè) . 

Over de dames gesproken, sr wordi hard gewerkt aan de competitieploeg. Alle 
mogeli jke opstell.ing zijn geloot ik de revue al gepasseerd, maar ze zullen er wel 
uitkolllen. De wil is er in ieder geval dus een co11plete ploeg, dat moet lukken . 
succes overigens aan alle seniorploegen. Zi j Nogen ?.ondag 16 mei aan de b..'lk. De 
jUJüoren A/B gingen hen äl voor. In hun klasse behaalden zij op de le competitie
wedstrijd de eerste plaats. Goed voorbeeld doet goed volgen dames en heren!!!! 

Nog qeen vakantieplannen qemaakt, lees dan de pagina 1 s 11 en 12 eens door. 
Hisschien krijq je dan ook zin ot1 de U.S.À. te b(;zoeken. Alex de Vries (L.A.) 
vcrtelt '1 in het kon~ hoe zijn reis door de States en Canada verloopt . Hij is nu 
bi jna 10 maanden onderweg, en ja dan zi~ je nat11urlijk wel wat . Hij l!leldt ons 
zelfs ook nog ~at wed:>trijduitslagen. 

In het wisseltje staat voor de jeugd weer een ui tgebreid wedstrijdoverzicht. Goed 
bewaren dus! Het is weer een hele lijst . Ik hoop wel dat jullie Joke overstelpen 
met w,~dstrijdverslagen en t?keningen . wie pakt de pen op? 

Ik leg he:m nu in ieder geval neer, rt is weer mooi geweest voor vandaag. Willen 
jullie volgende ~:eer weer een leesbare wissel lever dan je kopij in op 

\liOFJISDAG 2 ,JUNI 



.BWJ~j;: 
A. (Alexander} Rijff 

1!!1'1U~~: 
s, (Stefan) Voulcn 

JPJU .. QT@Jt~ 
s. ( Saskia} Ha veldar 

ii.!MLOR]lf,: 
lU. (Nette) Hando 
K. (Kil!) Hav~liMr 

SOO~: 
., c ("'J ~ ' ,..,- ~·!' 1\', .• Wl.llk•,' lÜJ-.~ 

M.F. (Mirjdli) Bontes 

~IQ.R!Jï L.A_._: 
B. (Bert) SJi)t 

Ä.DRl§iUJZIG~: 

Louis Harteplein 4 

Roosveldstraat 4: 

Kloppersi;lgel 77 

~uiderslotweg 72 l 
Kl·:~pp-€rsi ngel 79 

Roord;;straat 26 
Kloosterstraat SS rd 

oranje Nassattlaan 94 

AnneT.Ü~ke Biere, Kenaupark 12-14 app. 2.3, 2011 HT HAARLEM, tel. 423975 
Ed~Jin Meure, A~asterda!llitraat 33, 2032 P.ll HMRLEH, teL: 
lW.lel\1 Westerholt, liijkduinstraat 49f 2014 DD lLUI~LEM tel. :246368 
Bart wibink, Janswe-q 17, 2011 KI. liVJU,EM, tel.: 320198 

2033 P,V HAARLflf 

2013 CB iPJ~I\LEM 

2021 CS H.URLEH 

2026 ÀR H.VJ!LEM 
20tl CS UJJJU,IDI 

2035 SE !fUR!.EM 
20:.:1 W HAARLEM 

2051 IIS OVERVEEK 

En tot slot nog even ~en foutje van áe typiste herstellen. &md:ra Klesser woont aan de Al!lsterdalsevaart 
nu~1er l45k 

Fi 1293 
~0 16 
dojvr 20/21 
ZiJ/ZO 22/23 
za/zo . 29/3û 
Ja 31 
il.IDi 1993 
zaizo 5/6 
zajzo 12/13 
zo 20 
vr;zo 25/27 
iuli 1993 
za 3 
xo 4 
vr/~o 23/2~, 
septeliOOr 1993 
zo 5 
zo 12 

~E_îRAlJiîf\;..t;J YERVALI&L OP QXDERSTAM!]t.P.AU 
Donderdag 20 tei (heJ~elvaartsdag) 
Haandag 31 1ei (2e pinksterdag) 

le competi tie\ie<l...str.i jd sénioren (Groningen en ~. 1 daJ) 
Nederland..~ Studenten ka~ioenschappen 
distlctska~ploenschappen sen, AB jun! C jun 
Mars HK »ecrkalp kampioenschappen ~.B }un 
h"K veteranen op de weg 

NK l~rkamp senioren 
NK veterru1ên baan 
2e ~ars cclpetitie~edstriid A junioren 
Kars NK baan junioren !B 

Re:cl.l\lk ~K 1 12 rgara tb on sen} 01 en 
2e cowpetitlewe~strijd senioren 
h'K senioren baan 

finale/degradatie senioren cospetitie 
finale Mts A junioren competitie 



van 
en der 

door joop van drunen 

Alvorens te beginnen met de eerste uitslagen van het zomerseizoen, eerst nog het staartje indwrsehoen. 

Deze tweede daq van dit gebeuren zou verwerkt worden op 21 februari jl. aaar door stoiJScbade aan bet 
glaaen dak van Houtrust verplaatst naar 28 aaart. Alleen Hartijn SprUit kwat aan de bak of beter gezeqd 
ri119. Kartijn verbeterde die aiddaq 2( het sinds 24 januari op zijn naam staande Clubrecord van 12.85 11. 
In de eerste poging werà het 13.15 m\ In ~~}~ 1~ · ~inq kwan bij tot 13,59 1 een vetbetering van Jaar 
liefst 74 CJ. ten opzichte v.:m 24 j ;< ;1:1-.ri. Prr. ;:~.~.:.at Man:lj •• ;; 

-

) 

-4 APRIL 24e SPAIDERSil!OUDLOOP ~LL!_::.>ll:: 

------------:-·· -· · ·-- .~ -,-----

Org. G.!.C. Hilv~rSUJ 
'1. 

Heren 10 kJ 57e Arno Molenaar 38.06 
62e Rob de Nieuwe 39.01 -

Veteranen l 10 kl 5e Evert v Ravensberg 33.53 
Ret stijgen van de leeftijd van Evert levert heJ geen er.kel probleem op, kijk naar de tijden, bij laat 
die 'snotjonqens" Arno en Rob zijn hielen zien. 

12 APRIL 2e PAASDAG le B.WW!DS'fRIJD II!ARLEM 

Org. w.o.c. "Haarlem"- 'Bolland' 

Hiels Terol brengt bet eerste clubrecord van het outdoor seizoen 1993 in de boeken. · 
Hogal .wat ~egen viel er deze middag, toch werden er enkele goede prestatie geleverd deze dag. 
De wedstrij®n nuen .een aanvang raet de pupillen en C/D jeugd onderdelen. Daarna ·was bet de beurt aan de 
senioren en A/B jeugd • 

... : ~ .._: . 
Nicls Terol was. ongetwijfeld ~e leèst succesvolle "llaarle1• deelnemer, bij bracht ·bet reeds ·op tijn naat 
staande clubrecord speerwerpen jongens A van 53.26 a naar 55.22 a. Een uitstekende prestatie !liels!! 
OVerige uitslagen: 

lQQI . ~ 
Beren spr.int tweekalp: 3e Barry Doodelall 11.7 PR 24.2 PR 

.4e Rob Scblüter .11.8 24.0 
5e Bob Wagner 11.8 24.4 
6e Alexander Brokx 12.4 25.1 

2X een PR voor Barry .• Zo zie je Barry, eer trainingsarbeid, betere resultaten. 

Heren 800 • 3 series op tijd totaal resultaat: 
. le Jan de. Ruiter 1.56.3 
. 2e WiJ Bergisoh 1.57.4 

.. 3e Ger Wessel 1.58.2 

-'!>-



·. 

4e Willel Gebe 
Se David Blom 
6e Bart Blo• 
Se Jaap van Deursen 
9e Edwin Meure 

1.59.6 PR 
2.01.0 
2.01.4 
2.03.2 PR 
2.05.4 

Dates, slechts één 11Haarlet11 daJe stond er ingeschreven voor de~e. wedstrijd. 
Kogelstoten le Lilian Kaptein 8.98 
Discuswerpen le Lilian Kaptein 19.63 

Jongens A Kogelstoten . 
Hoogsprinqen 

le Martijn Spruit 
le Biels Terol 

13.38 
1.70 
1. 70 

Speerwerpen 
le Martijn Spruit 
le Niels Terol 55.22 Clubrecord 

Jongens B sprint 2-katp Je Arjan Bendriks 
4e Paul Filler 

Wl 100! 
12.6 PR 25.7 
12.6 26.1 

Meisjes 8 sp~int 2-kaap 3e Meraud de Rooy 13.8 28.8 
k~lstoten 2e. Ingeborg Zandbergen 8.64 
discuswerpen 1 e Ingeborg Zandbergen 22. 36 

24 APRIL AHS'IERDAH 

Org. A.A.C. 

'l'j jdens de le koqelslinger wedstrijd van !.A.C. verbeterde Martijn Spruit bet clubrecord op dit 
onderdeel. fiij slingerde de kogel 3?.16 1 de vei in. Het oude record stond ot>. zijn naam aet 26.48 1 

Martijn niet te vaak verbeteren boor, gaat een veraogen aan flesjes kosten! 
Zijn leer~~eester SChelto SCheltens bleef wat onder de taat, 50.60 1. Wat wil je ook aet zo'n 100ie 
vriendin, _heeft ook aandacht nodig!! 

25 APRIL HEILOO 

Org. Trias 

"Haarle•• jeuqd ie in deze voorronde van <le MARS-Jeuqdcotpetitie. Een heerlijk voorjaarszonnetje deed 
het goed toeven op het Heilose .kunststof. Zonder ieaand te kort te doen, ieder ploeglid qat. zich .voor ·· 
100%, was het toch Martijn Spruit die de aeeste aandacht opeiste en niet alleen voor zijn letJ91:e dit 
keer • . Op het onderdeel discuswerpen kwo bij tot een uitstekende prestatie 42.60 1 liet bij op~eten1 
:ijn PR tet 1 3/4 kg schijf stond op 34 •• 65 1. Een verbetering Jet 8.04 1, knal goed Martijn!!! 
Paul Fil1er dwong ook respect af. Door het niet aanwezig zijn van Bart Blank (3000 1) was het Paul die 
dit voor hea volkoten vreellde onderdeel voor zijn rekening no. Hij volbracht ·de afstand in 11.51.3. 
Bedankt Paul! 
overige prestaties; 

100 1eter 
400 aeter 

800 11eter 
4 x 100 meter 

Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 

Je -Bastiaan Spruit 
4e ·Arjan Hendriks 

5e Arjen de Bruin 
4e Niels T, Paul F, 

Arjan H, Bastlaan s 
1/3 Niels Terol 
4e Arjen de Bruin 
le Martijn Spruit 
le Martijn ·spruit 
le !liels Terol 

12.1 een ruite verbeterinq van zijn PR (12.81) 
59.6 PR hier hetzelfde als· Bastiaan, .van 68.8 naar 59~6 Jet 

tinder patat kan bet nog sneller!! 
2.28.3 

48.7 
1. 70 
5.17 
13.35 
42.60 PR 
50.78 

-~-

' Totaal uitslag jongens 2e·klasse: 
1. A.V. Baarlet 5.729 pnt 
2. Moordkop 5.515 
3. Baarlellèraeer 5.487 
4. castricut 5.165 
5. Waterland 3.336 



nereg 
100 lileter e. t. 
200 meter ~ . t. 
400 meter e. t. 
800 meter 
1000 meter 
1500 meter 
1 E.M . (1609 lll ) 
2000 meter 
3000 meter 
5000 neter 
10. 000 !eter 
110 meter borden e.t 
400 ~eter horden e.t. 
3000 m steeple chase 
hoogspringen 
polsstokhooqspringen 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
kogelslinqeren 
speerwerpen 
4 x 100 meter e.t. 

4 x 200 ~eter e.t . 

4 x 400 lileter 

4 x 300 meter 

4 x 1 500 JDeter 

10 kamp 

20 km snelwandelen 
30 kl snelwandelen 
50 km snelwandelen 

C L _Qjl.RJ_Ç 0 R D S 
per 26.04.1993 

Sauy Monsels 
Sal!lmy J.lonsels 
Mario Westbroek 
Stijn Jaspers 
Paut Jaspers 
St i jn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Sti jn Jaspers 
Sti jn Jaspers 
Sti jn Jaspers 
sti jn Jaspers 
Hare Kok 
Frank Versteeg 
Evert van Ravensberg 
Ruud Wielart 
Pim Göbel 
Hein Macnack 
Aafbrecht van der Veen 
Rob Bakker 
Les Brown 
Schelto scbeltens 
Rob Buntsma 
Sa!iimy Monsels, ~!ario Westbroek 

10.49 Nijmegen 
21.03 Koblenz (D) 
47.14 Den Haag 
1. 50.6 Haarlem 
2.26.3 Leiden 
3.40.29 Renqelo 
3.57.28 Koblenz (D) 
5.05.9 Arnhem 
7.47.4 Brussel (B) 
13.24.46 Leuven (B) 
29.43.46 ? 
14.73 Fiommenie 
53.88 Hengelo 
8.48.0 Roosendaal 
2.28 Leiden 
4.90 Merksem (B) 
7.56 Alsterdam 
16.11 Vught 
17.01 Zoetermeer 
50.02 Krommenie 
5!":1.76 
61.72 Henqelo 

Henk Macnack, Mike Bienfait 41.67 Den Haag 
Jan Willem v.d . wal, Nilo Emerenciana 
Mike Bienfait, Mari<i Westbroek 1.25.29 Zwolle 
Nilo Emerenciana, Allen Ellsworth, 
Mike Bienfait, Mario westbroek 
Richard Cabri , Dan Porteqi js, 

3.14 .1 Haarlet 

Evert van Rav~nsberg, Michel Hulsman 7.50.1 Den Raag 
Dan Portegijs 1 Pieter Fris, 

19.07.81 
26 .08.81 
04.07.80 
09.09.81 
16.09.83 
12.07.83 
25.08.82 
17.08.83 
24.09.83 
01.06.84 

?.84 
02.07.89 
21.05.88 
28.08.79 
01.07. 79 HR 
22.06.80 
29.05.88 
03.08.86 
04.06.92 
11.07.82 
17 .os. 92 
09.09.90 

13.09.80 

23.05.82 NR 

14.07.82 

01.07. 78 

Evert van Ravensberg, Stijn Jaspers 15.56.73 Vught 12.09.81 
Jeltjo Doornbosch 6566 pnt Vlissinqen 15/16.09.62 
100 m 11.1 786 110mb 15.7 740 
ver 6.68 739 discus 39 .30 650 
kogel 13 .64 706 polsboog 3.25 418 
hoog 1.65 504 speer 54.90 661 
400 m 52. 6 693 1500 m 4.41.8 669 
Frank van Ravensberg 1.29.37.5 
Frank van Ravensberg 2.34.11 
Frank van Ravens~rg 4.47 .05 

1984 
1982 IIR 
1982 

Opmerking: het clubrecord op de 10 kamp is gecorrigeerd naar de nieuwe I.A.A.F. telling 1985. 

- S' . -



.1on~ns ,\ 
100 meter h.t. 

200 seter h.t. 

400 meter e. t. 
300 .oeter 
1500 seter 
3000 meter 
SOOO neter 
llO meter horden 
400 meter hordet 
2000 lil ste0ple cbase 
10 km snel!>andeJ.en 
l uur snelwandelen 
hoogr-pringen 
polsstokhoogspringen 
verspringen 
hinkstapspr ingt•n 
kogelstoten 
discuswerpen 
kogelslingeren 
speerwérpen 
4 x 100 meter h.t. 

4 x {00 meter e.t. 

4 x 800 !'leter 

cris Berger 
Hario Westbroek 
Cris BéFJer 
Hario Westbroek 
Mario westbroek 
Stijn Jaspers 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
RuuJ wielart 
Rob Strik 
Paul Jasp.:rs 

C L 0 B R E C 0 R D S 
per 26.04.1993 

10.5 
10.5 
21.1 
21.1 
47.14 
1.51. 3 
3.43.8 
7.57.62 
14.34.38 
15.4 
55.9 
6.09.2 
36.45.9 

Hilversum 17.08.30 
Merksel!l (B) 26.08.78 
Allsterdam 15.06.30 
Haarlem 21.05.80 
Den Haag 04.07.80 
Sittard 10.()g,30 
Neerpelt (B) 02.08 .84 NR 
Hechtel (B) 14.08.84 NR 
A»sterda~ 02.09.84 
Amsterdam 25.06.77. 
Haarlelll 09.07.67 
Veldhoven 20.05.82 
Zaandal 03.08.79 NR Frank van Ravensberg 

Frank van Ravensberg 
Ruud \Hel art 

12.337,35 1 Zaandam 03.08.79 NR 

Arno van Vugt 
Hein Macnack 
Hein Macnack (B) 
L~o van der Veer 
Leo van der Veer 
Hartijn Spruit 
.tHels TGrol 
Kenneth Portanger, Hein Macnack 
René Moesman, Allan EllswortJh 
Daan van Rijsbergen, Stijn Jaspers 
~1rt van Rijst~rgen, Ray~ond Hoeiuan 
Bart van Rijsbergen, Ray~ond Hoefman 
Roland de Ruig, Stijn Jaspers 
Hisja Steen 
100 l!l 11.5 110 1'4 hrd 15.8 
ver 6.52 
kogel 10.37 
hoog 1.96 
400 1li 54.6 

discus 34.08 
polshoog 2.50 
speer 45.16 
1500 m 5.13.4 

- b-

2.13 Brussel (B) 30.06.73 
4. 40 Haarlem 29.05.82 
7.33 Utrecht 01.09.85 
15.02 Utrecht 26.08.84 
14.66 Brugge (B) 02.10.66 
43.68 Breda 01.10.67 
32.ló Amsterda!l 24.04.93 
55.22 Haarlet 12.04.93 

42.4 Haarlem 09.10.83 

3.22.90 Den Haag 14.09.80 

8.16.5 Den Haag 29.08.80 
5806 pnt Amsterd3! 15/16.07.89 



J.Qng_ens B 
100 meter b.t Mario Westbroek 
200 meter h.t. Hario westbroek 
400 meter e.t. casperSloos 
800 meter Pau.l Jaspers 
1500 ~eter Paul Jaspers 
3000 meter Paul Jaspers 
110 Beter horden e.t. Walter Kruk 

C y U B R R C 0 R D~ 
per 26.04.93 

300 meter horden e.t. Chris van der Werff 
1500 m steeple chase Paul Jaspers 
5 km snelwandelen Frank van Ravensberg 
10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 
1 uur snel~andelen Frank von Ravensberg 
boogspringen Walter K1~k 
verspringen Hein Macnack 
hinkstapspringen Hein Macnack 
kogelstoten Leo van der Veer 
discuswerpen Dennis Kruitbof 
kogelslingeren P~rtijn Spruit 
speerwerpen Niels Terol 
~ x 100 m Tony van der Prijt, Chris van der Werft 

10.5 Merksem (B) 26.08.78 
22.2 Den Haag 20.08.78 
49.90 Haarlem 29.05.82 
1.56.9 Arnhem 31 .05.32 
4.00.5 Utrecht 24.09.82 
8.37.83 Haarle~ 29.05.82 
14 .78 Vught 28.06.87 
40 . .34 Hoorn 13.06.87 
4.24.7 Nij;egen 05.06.32 
24.40.0 Sonder-omae iDK) 25.06.77 
49.47.2 Rotterdaa 30.01.77 
11.444.60 m Rotterdam 17.10.76 
2.01 Vught 28.06.87 
7.2Î Den Haag 24.09.83 
15.02 Utrecht 26.08.84 
15.55 Leiden 13.06.65 
44.58 Amsterdam 27.06.82 
33.72 Utrecht 27.09.92 
56.86 Breda 28.06.92 

Jerry Brouwer, \>/alter Kruk 44.5 Spijkenisse 26.09. 87 
4 x 400 i! 

3 x 800 111 

9 kamp e. t. 

vacant 
vacant 
Walter Kruk 
100 B 11.54 
ver ó.49 
koqel 11.64 
polshoog 3,4 0 

no ll! n..rd 
discus 
hoog 
1500 Jlj 

14.78 
29.42 
2.01 
4.50.63 

:; 
I 

5783 pnt Vught 27/28.06.87 



CLUBRECORPS 
Per 26.04.1993 

~ 
10{) lleter Brenda Stoete 12.73 1991 
200 teter Brenda Stoete 25.7 1990 
400 meter Carla van der Klei 59.4 1990 
800 !!!eter Marianne van de Linde 2.16.1 1992 
3000 meter Marianne van de Linde 9.22.86 1992 
5000 !leter Marianne van de Linde 16.27.8 1992 
10.000 11eter Marianne van de Linde 33.44.0 1991 
100 meter norden Anja Smits 15.0 1973 
4 x 100 1eter Carla v.d. Klei 1 Sandra Klesser 

Jacqueline Konermann 1 

Brenda Stoete 50.3 1989 
hoogspringen Anja Smits 1.65 1973 
verspringen Ànja Ssits 5.73 1973 
kogelstoten Anja Smits 10.50 1973 
discuswerpen Renée Fenent 31.12 1988 
speerwerpen Toos Stoete 42.40 1991 
7·ka11p Brenda Stoete 4047 pnt 1990 

~u 
100 meter Brenda stoete 12.75 1990 
200 meter Brenda stoete 25.7 1990 
400 ueter Brenda Stoete 1.00.5 1990 
800 1eter Ingrid de Jager 2.16 .5 1974 
100 meter borden P,nja Sllits 15.0 1973 
4 x 100 meter Aneska de Windt, Chantal Bruyn 

Kivelly Groter~orst, 
Brenda stoete 50 .5 1990 

hoogspringen An ja S!lits l.ó5 1973 
verspringen Anja Smits 5.73 1973 
kogelstoten Anja SJits 10.50 1973 
discuswerpen Brenda stoete 23.26 1988 
speerwerpen Anja S:üts 30.82 1973 
?-kamp Brenda Stoete 4047 pnt 1990 

Meisj~ B 
100 :aeter Brenda Stoete 12.5 1988 
200meter Brenda stoete 26 .3 1986 
400 !leter Chantal Bruyn 61.6 1990 
800 ;eter Chantal Bruyn 2.40.8 1990 
hooqspringen Brenda Stoete 1.45 1988 
versprinqen Brenda Stoete 5.25 1988 
kogelstoten Atileta Harre..'! 11.26 1989 
discuswerpen Alileta Harren 23.26 1988 
speerwerpen Brenda Stoete 28.16 1988 

.~- . 
~ . 

' ... ~-f ' . 'J' 
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De volgende keer weer op de komputer want het 
zag er niet uit volgens José. Ok dan. Ik ben geruist 
bij de Spaarnwoudcloop. INGESTORT punt. 
Overigens prima verlopen zonder mij, dus dat 
beloofd wai voor volgend jaar. Arno is dwk 
doende een gedipiomeerd trainer te v1orden. De 
theorie was voldoende en de praktijk ook. Nu kan 
hij tenminste uie "atletiek-toeristen" op de baan 

·een beetje verantwoord begeleiden. Voorts is er 
een niet geringe afvaardiging bij de eersre Neder
landse karnpioenschappen Ekiden !\1arathon in 
Utrecht geweest. Hulde aan onze Vet's. Zij werden 
zomaar derde. Zie de uitslagen. 

-------------
Voort-hoUende Kalender 

27ste LION's loop Afstmd: 15, 10 en 5 km. 
.Waar: Hockeykantine vlak bij het kopje 
van Bloemendaal Tijd: 1900 uur. inl : 
Even I Bert 

6dc Marathon Leiden Afstand: 10, 21.1 en 
42.2 km. Waa~; Groenoordhal Leiden 
Tijd: va 12.00 uur. inl: 071 450655 

Uit de L.A. kommissie enz. 

.. Teruggekeken op de Spaarnwoudeloop. 
Iedere vrijwilliger dank voor de inzet. De 
opkomst viel !ets tegen m~ar financieel bleef 
er iets over. Volgendjaar (20 mt194) denken 
we aan een ander parcours en misschien wel 
aan een estaîette 30 km. Ook de naam wordt 
veranderd in : Runnersworld Spaarnwoude
Joop. 
Mari;mne v/d Linde is derde geworden in het 
Piekwiek Run Circuit. Een internationale 
competitie binnen een flink aantal grote 
klassieke wedstrijden in Nederland. 
= Geweldig!!!! 

• ln mijn bezit: De FAST loopkniender en 
tevens reisgids voor alle belangrijke loop
evenementen in het buitenland. 

.. 

Het LION's geld is binnen. We zoeken naar 
een goede bestemming. Materiaal voor de 
training heeft de voorkeur. 
De Technische Kommissie wordt verzocht 
de trainingstijden van de wintertraining op 
zondag te herover-Negen. 
Crosscircuit van 93/94 wordt een evenement 
van 5 wedstrijden. AAC organiseert er nu 
ook één. De data zijn (tijden enz volgen 
nog): 
14 nov 93 
12 dec 93 
16 jan 94 
6 feb 94 
27 feb 94 

Wijk aan Zee 
Hoofddorp 
Amsterdam 
Spaarnwoude 
Castricum 

DEM 
AV H'mnneer 
AAC 
A V Haarlem 
AVC 

Boesten wil graag zijn kantinedienst van 2 
aug aan iemand kwijt. Gegadigden kunnen 
(nee: Moeten) bellen. 023 385623 

Uitslagen 
12 apr N.K. Ekiden Estafette 42.2 km 

14 AV Haarlem senioren 2.23.55 
Met de volgende lopers en tijden; 

5k Willem Faber 15.38 
15k Ketache·,v Ayele 49.30 
20k Chris Pfrommer 1.06.30 
30k Paul v Diepen 1.42.05 
35k Arno Molenaar 1.59.58 
42k Mohamed Koultourna 2.23.55 

3 A V Haarlem veteranen 2.28.18 
Met de volgende lopers en tijden : · 

5k RonBons 17.19 
15k Kees v Dommele 52.18 
20k Kees Hennans 1.10.03 
30k Ton v Doorn 1.45.31 
35k Jaap Swart 2.04.28 
42k Evert v Ravensberg 2.28.18 



Uitslagen doorgeven aait Hoesten!! 023-385623 
,. 

Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie aangegeven. Indien nier bekend staan er : ?? 

6 
13 

Evert v Ravensberg 
Paul v Diepen 

14feh NK veldlopen Veteranen 

20 
27 

Evert v Ravensberg 
Ton v Doorn 

21 feb Buitenhuiscross 

2 Wim Westerholt 
4 Roei Ibmakers 

Einrlu.iufag Kennemer Cross Cup 

Alleen atieten met 3 of 4 crossen ! ! 

SEN 9 Gctachew Ayele 
12 Mohamcà Koultouma 
18 Ruud Kuipers 
25 Paul v Dieoen . 
'27 Chris Pfrommer 
31 l3ert Boesten 
40 Jeroen Peeters 

Vena 1 Kees v Dormneie 
2 Ton v Doorn 
3 Wim Westerholt 
5 Dick de Waall\1 

Vctlb 6 Dick. Kioosterboer 
8 Lex vd Pol 

6 mrt De Blikkringloop 

8 \Villem Fnber 

55.22 
55.46 

Ï1.7km 

42.53 
43.57 

l/.1 km 

41.21 
47.28 

punten 

261 
253 
23·t 
204 
202 
186 
147 

300 
295 
295 
265 

252 
225 

21.1 km 

1.12.56 

Uitslagen Nieuwe Brugloop (25 apr), 
Westerhoulloop (30 apr) en 
Driehuisloop (30 apr) 

volgen volgende keer. 

- 10 -

27 mrt Westland Marathon 

?'! Lex v/d Pol 

?? René v/d Zwaag 

28 mrt Spaarnwoudeloop 

6 Kees Hem1ans 
9 Dick vd Splinter 
3 Hein v Guldener 
7 John Jongboom 

Officieel geklokt is ook : 

? Kees Hermans 
? Dick vd Splinter 
·~ Hein v Guldener 
? Jolm Jongboom 

1 
3 
8 
6 

Getachew Ayele 
Ton van Doorn 
Jeroen Peeters 
Roel Ramakers 

4 apr Golden Tulip lloofddmp 

2 Wim Westerholt 
5 Ton van Doorn 
10 Kees Hermans 
13 Roei Ramakers 

De "oudjes" SCOREN!! 

4 apr Spamierswoudloop H'versum 

?? Evert v Ravensberg 
1 Marianne v /d Linde 
?? Amo Molenaar 

.18 apr Rotterdam (regen)Marathon 

?? Wim Westerholt 
?? Hein v Guldener 

(VET 3 ! ! clubrekord) 

42.2 km 

3.21.54 

21.1 km 

1.38.46 

30 km 

1.57.20 
2.03.55 
2.08.25 
2.20.05 

25 km 

L37.25 
1.42.58 
1.46.41 . 

JO km 

32.06 
33.11 
37.29 
37.45 

20km 

1.08.14 
1.11.04 
1.17.16 
1.19.43 

JO km 

33.51 
35.35 
38.05 

42.2 km 

2.29.15 
3.22.30 



De L.A.rerïH>ntvingen een brief van een A.V. Haarleamer ov~r zee en ~e.l Ale>: de Vries die Sa!en~et zijn 
vriendin Carina sinds augustus '92 een dP-el van canada en de U.$,!. aan het af:reiz~1 tijn. Voor dieqçne 
die geïnteresseerd djn in hun reis en de belevenissen en voor diegene ilie ook nog eens die kant op 
willen het onderstaande ·gerslag gesclrteven op 28 maart 1993: 

Afgelopen augustus logeerden ~~;•f: bij fa1i1ie van carina in de oJ~geving van Toronto, canada. Zodoen<h: 
waren wc in de g'Blegenhêid o~ stad en platteland af te grazen voor een kaapeerauto. Het aanbed viel wat 
teç.en, veel grote ~m dure canpors, lila!' uiteindelijk ûjn we toch geslaagd. \re konden voor een zacht 
pti jsje een zogMaaOOe vini~otvrh(;!lé aanschaffen ruet alles er op en eraan. {lengte 5~ ~~ slapen boven 
stuu.rcahiM, keuker.tje, }:oelkast, toilet en P..et;zitboek) . Klein, l!!aar voor ons goed genoeq en het went 
snel. En bel~1grijk is dat de caDper tot nu toe betrou~baar is geblekên. 

In SBpte~"er. gave.n we Dolly (ome ta~~>er) de spor--?n en trokken eérst oostwaarts door Canada (provincie 
Quebec) via Montréal (niet veel aan) en Quebcc St1d (erg leuk) n-:'lar het scbiereilan<i Gaspé. D.lt was ~n 
hoogtepunt ~ ik ga niet beschrijven hoe l!IO'Ji de kust, de zee en de bergen daar zijn, ga zelf Jaar ·eens 
kijken - zeker de Eoeite waard . Wij l>aren er in hEi :~aseü~n, dus àe enii)e toeristen, dat maakte bet 
voor ons extra bijzonder. Verrn?ldens~aard zijn de walvissen die niet ver uit de kust seis te zien 2ijn 
en wij hai.icte.n geluk. 

Daarna zakten we vla de Canadese provincie Neii Brunswick af naär de n~Xm:loostelijke staten van oo u.s.A. 
New Brunswick en de stw3t Maine zijn eigenlijk één groot bo~ 1 saäen globaal 6x Nederland, o! een idee te 
r.rijgen. Main:~~ Ne1:1 Eilllpshire, Verl!l~mt, Hassachusett!: en nog een paar staten zijn de zogenaaide New 
Englan<istat€Jn; deze zi in beroemd var.aeqe de heldere herfstJr.leuren daar ( Ind.ian Sulimer). Wij bevonden ons 
een aantal weken in oossen ~et redt.- 1 or<t'ljerode, gele en imüne bladeren; verder zeg ik niks (ga . .aar 
eens kijken). Oktober was voor ons ee:~ kleurrijke iiland Jet lenke ontlJc-etingen. · 

Vanaf november naderden we het broeierige zuiden, ?Jij troffen het v<n~ tot zeêr WarD (30.C+) let nogal 
~;at regen. En de !lensen C'Ol!Ull.miceren hier met een heerlijk; zangç.rig accent, Enkele hoogte punten zijn 
de Blue Ridge Mou..lltain.s (Vitginia, Noord...Carolina), de stad Charleston (Zuid-Carolina} en de eilanden 
voor de kust va~ Georgia. 

~ de winter van het continent goed door te koëen zijn we dtK;e~r..ar e.n januari in <Ie pretstaat Florida 
geweest, Tot ~edio januari \\las tet ook hier waf.ll! (2s'C+_L daarna ~<;erd het koeler (l5.C) maar is bet 
zonnig· gebleven. van alle kunshatige attril.cties die er bier zijn 1 blijft volgens ons éént je de topper 
en dat is Disney liorld (geloof :ïle, we hel>i~n er veel gezien). 

tr zijn hier ook ve~l natmrpark~n, stuk voor stuk aanraders. Vaak een coäb.inatie V411 y_,:..,.rassen, »eren 
en r ivieren. H canoond k!:la~en w-e regelmatig een a1llgator te<y>..n die langer was dan ons cano'tje. 
overige inwoners van Florida die we tegerr]{~r~a~en waren schildp-3dden 1 11anatee;s (zeekoeien, bijzonder 
beest) 1 anadilla's (iiereneter) en de brutale raccoon 1s (wasberen). Ondanks de talrijke inwoners en 
toeristen zijn er in Florida :nog: héle brok..\;en natuur overgebleven. De kerstdagen brachten we op de 
tropische eilandenreeks (verbonden door. een reci'..s van bruggen) van Florida, de Keys 1 door. 

Februari trorv~eu we Goor (e ~taten Al~~~a, Mississippi (de armste staat van de U.S.A.}, Louisiana (Bew 
Orleans, er leuk) richting 'f~Kas. In Louisiana 1\X:.">ten we wt>-Stelijk van Hew orleans door ~n enou 
t~oeras 1 ca. 200 bij 300 llijl 1 nee! indrukwekkend, De rivier de Mississippi veroorzaakt bier een enone 
delta. Texas is qroot, Frw1ktijk en ~uitslanct bij elkaar uet de bevolking van Nederland erin, Hier loopt 
~en mét laarzen van (liefst) sl2ngeleer, draagt 1en je~s en rulten blousen plus de onEiskenbare Stetson 
en rijdt :!!en in piek-up truckjes. 

Ma~t tenslotte arriv~rden Wé in NeH !{I!!XÎC01 een staat die onze persoonlijke voorkeur beeft. l1e waren 
hier al eerder en hopen er nog eens te kozen. GeMiddeld ligt d-~ze staat op 1700 1 hoogte en de lucht is 
zuiver. Veel woestijnvlakten, nationale parken, lreSa's (tafelbergen) en bergen tot 4000 1 hoogte, en 
veel l:OP.neschijn. Verder kleurrijk€: in,Eanensta1Ulen en pue)}lo"s (dorpen in reservaten; qf'.bouwd van leem 
en hout). 1 S Morgens kun je in de witte zandwoestijn struinen, 's middags kan je 1500 1 hoger gaan 
skièn. In dè skige.biede.11 bier ligt overal gemiddeld 2 !!eter sneeuw (droge poedersneeuw) en wij 
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profiteren ervan om op de allermooiste dagen te gaan skiën. Aan<]€zien wij ook freaks zijn voor wat 
betreft de historie van de indianen hier, bezoeken we hier ook ruines van pueblo's en grotwoninqen. 
leder zijn hobby. 

Hierna gaan we dgzaggend noord~aarts door de Rocky Mountains tot in Canada aan toe. Vervolgens 
oosh·aarts waar we eind juli, begin augustus op ons eindpunt hopen aan te kolen. Als alles l!leeüt of 
tegenzit ('t is aaar hoe je het bekijkt) denken we ergens in august11S weer in Nederland aan te koien. 

We zien hier trouwens erg veel dikke mensen en iensen die vergroeit zijn aan hun auto, iilen wandelt 
weinig (behalve als sport: in snelle outfit ~et walkman;woEan op gaat men 1s morgens een blokje o~}. Men 
propageert veel over dieet- en afslankingsprogramma 1s, in supersarkten staan hele schappen vol ~ret 
vitaminepillen, ook slQap- en hoofdpijnpillen liggen er zo voor het grijpen. 

Of wij ook zo vergroeid zijn aan het stuurwiel? Hopelijk valt dat een beetje i2ee. 1'ot nu toe lukt het 
aardig om het lopen bij te houden. Er bestaan in dit land nauwelijks trottoirs (behalve in steden) of 
voetpaden. Als ~en jogt of loopt doet ~en dat in àe stadsparken, daarbuiten echter zijn lopers zeldzaam. 
Doordat we kamperend rejzen, leven we in lanàelijke gebieden. Dus lopen op de auto~egen helaas zijn hier 
langs boerderijen veel loslopende honden, de één kwaadaardiqer dan de andere (wel goeà voor de interval
sprinttraining). Gelukkig hebben we ook (geleende) fietsen, zwoml'H~n we veel in Florida en pakten we soJIS 
een k~1o, dus beweging genoeg. 

De eerste maanàE:m had ik wat last van het klitmen en dalen met lopen en deed de achilles wat liloeilijk, 
aaar uiteindelijk :11et aanpassing van intensiteit en snelbeid is het overgeqaan. 
Aan de hand van enkele arJerikaanse loopbladen had ik wat data geprikt voor leuke loopevenementen. Ik 
wilde meedoen aan (mijn eerste) aarathon in Washington D.C. 1 echter die was op een vrij laat moment een 
week vervroegd (i. v.a. de nieuwe president). Dus we k\llalllen daar vijf dagen te laat! Balen hoor. 
Tevens ;uiste ik in Florida een 15 kn i.v.JL een drukfout in het loopblad (verkeerde datul!l) nou ja! 
Wel heb ik op 6 dece~ber een ~ marathon in Orlando, Florida gedaan. Met schaa·uode kaken 10et ik 
bekennen dat ik als een toerist heb gelopen, het was warti (1 .36.01). Op 14 februari in Austin, Texas een 
10 ~ijl (16,1 k!} gedaan; ó6 ~in. 30 sec., hier ben ik wel tevreden over. Eind februari 1iste ik opnieuw 
een kans voor een marathon in Dallas i.v.m. een zware griep, het schijnt dus niet te 1\~gen , ja11er! 
Alhoewel er in de U.S .A. veel l•)opevenementen zijn, vinden die vaak plaats in andere staten dan waar wij 
op dat moDent verblijven. En oN Br 1000 of meer kilometers voor af te leggen is een beetje te veel van 
het goede. 
M~1io april wil ik Jeedoen aan een 10 km op de grens van Arizona en Utah, begin !ei is er een 12 k1 (7~ 
iile) in Spokane, Washington. Dit is een groot spektakel met 60.000 (!) loop- ~n rolstoeldeelneNers, één 
van de tien grootste lopen in de û.S.A. 

Zo tot zover bet loopnieuws van uw correspondent in Amerika. Als .ik !et deze resultaten nog Bag aeedoen 1 

hoop ik ongeveer in augustus a.s. weer met jullie 11ee te kunnen draaien. Intussen wensen Carina en ik 
jullie veel PR's toe. En natuurlijk een sportief jaar voor de vereniging met veel hoogtepunten. 

groetjes Alex 



BES'l'UURSLEDEN. * • , ••••• 

Ale ze 
Als ze 

Als ze 
P.ls ze 
Als ze 
Als ze 

Als ze 

'JTiendelijk en . aardig zijn,ncemen we hen zakken. 

keihard zijn en zakelijk,heten ze diktators. 
ernstis zijn,zijn· het zuurp~uiman. 
hard werken zijn het uitslovers. 
weinig uitvo~ren,zijn ze wáardeloos. 
jong z1.jn heobeh ze geen el·varing. 
oud zijn,weten ze het altijd beter . 

Als ·ze . met iadereen een praatje maken,zijn het kletsmeiers. 
Als ze ni~t praten 1 Zijn za yerwaand en lopen naast hun schoenen. 
Als ze van iedereen belangste lling eisen,zijn het doordrijvers. 

Als ze het niet doen zijn ze ongeschikt voor hun functie, 
JUs ze hun ogen de kost geven lopen ze te spioneren, 

Als ze wat door de vingars zien zijn ze stekeblind. 

Kortolll: 

Een bestuurslid moet zo wijs z:Ljn als Salomo , 
zo geduldig a ls Job, 
zo sluw als een vos, 
zo möedig als een leeuw~ 
zo dikhuidig als een olifant, 
zo buigzaam ale eep riet 1 

zo krachtig als een eik 
en zo gevoelig als een kruidje-roer-me-niet. 

Bovendien: . 

Moeten zij nog kunnen praten als Brugmans en zwijgen al~ 

het graf en • •.•• • • • werken als een paard. 

EN DIT ft~L~S OP BASIS VAN VRIJWILLIGHEID. 



S.A.E. Tips voor iedereen (3) 

SPRINTEN 

~ 
Ijl l ___ j 

Veili!\bl<i.i; 
Goede startblokken, een zee• goede wn.rming-up, géén 'o,-er~tekend wiJd' 
op de sprintbaan! 

ILa!...nM!B;;. 
~ 

Let er voortaa.n op dat de t.lei.nste startbcweging ciie r,e:na.Ur wordt na her ( onmiddellijl!, en 
zonóer talmen) innemen Y3JI de 'klaar'-bouding een vilie st.art is. Ooi:: nieuw is dat. bij 
&elmli~ van 5tarrbloltken. na het coroma.odo 'op liW pll!~o· ~tQ knie ao.u de grond diem te 
zijn. LIJs- of w~gscruetende blokXen zijn een fout van de atieer: de starter hoeft iliervoor niet 

! ~rug re schieten. o~ alleer moet de blol:l<e~ z.elf proberen en al~ hij aan de start co~ meldt dat 
r.ijn 1-,J<,~ gereed :.~. gaat men hier ooi van uir. IJlijkt het blok bij h~t proberen >uct in ord~, dan is dit eeu 
za.a.X voor de organisatie. 

~-· 

i'b_] 
~--·~--__ :J 

Re~sLs, -~ll!!. of miss~b.ien veéW_e_l!: 
Een a.lleet mag ééo val.~e start maken. bij àe m-eede wordt hij ' 'at! verckre cleciname aan dat 
nummer uic~esloteo. Uitzonderingen b.ierop 1.ijn competities. (ecblel meerb.mpel'l eo e.:r.o 
raar sp•cialc wedstrijden. z.oais b.v. de 5·distr!cteo ontmoeting; bierbij mag men 2 val~ start.< 
mahn. Onder- deze uit.w:>àeringen \·allen met de sprwt-mecrkampen en andere (vaak indoor· 

)ririelt:tmpen. omd.'r dit geec o!iiciëie meerk.amp:~ 7ijn. De meerkampen vc>or pupillen Lijn "~I officiële 
mf..erkampen. maar u geeft pt;pillcn toch alleen ma•r wu.rschuwinge!l? Als e~o orga.n.isatie mocht 
l:>e5.luiter, bij ~en oiet-officiëie meerkamp t<-eh de '2 valse s! arts'·r~i aan te houden, da.n moet di! we l 
·.óór a:tn'~'Jng van de wedstrijd aan de atletea W<~rdeo verteld. De bloitmeerkru.npen zijn nog n;et 
gr.regiemr.me<:rd: bjer wu de 'Z •talse s!a!ts'-re~el cp vjo plaats z:ijn. 
Wll.lloecr een atlut op he• ree-Pte ~ruk buiten zijn b~an loopt o1 in de bocht 1en:cht korot in de oaan 
recll.J:t ···'3.n heUJ.. :f9.!!<llu.i"=...o;mml IC himlercn, ûieat bij nier ce worden g:edil.k:l'llllificeerd . 
Sf.:rio::-i.odeling: 
. bij seria + ""n•olgronden: de saeiste atleten verdelen over de <e-nes; 
- hij lCn"-~ 0ç tij:i: ó~ ~eiste atleten bij elkAar in één (de laatste} serie. 
(ht:t!r.lt:g naar de velgende rorJdc (oi fi:Jalel: 

bij indO'lr: de tijrundsten. 
b~1ten: tie numraers i en 2 (sO!m 3) van e!>:e serte. pi<L~ evenlueci lijdsnelsteo. Vanuit de eerste ronde 
(5erie3) dir:.ol 11 . .., .. ,. mogeliji<· ~ijdsnel.ste.n 'lllee te nea:eo'. Voorbeeld: bij 6 lanen e ll 4 serie~: lir,ver 
de: ownmer.. i t!:J 2 V?.n ei.Xe setie 1- 4 rijdsoe J.~( er; ooar 2. hal\'e fina.ie.s.. dan de naramers 1 t/::n 3 \'WJ 

elke sen~. D~ c~~!le s~n c~!ndellll g bEjft name!.!jk :1lLi_rd een t)Ok. 

~~I 
!... .. - .... 

Ju.mi..z; 
De roodcrno: stopW!lt c he ~ zijn een 7.tgen voo: tle 'chef-tijd'. Nog vóór bet Martschot boorbaar 
is. hoort hij ~éu 'p1ep' van :ille k.iok.jes die f!elijkliidig wordec ge.sran op bet zicht \'!In de 
rook piuim uit <!e 'tawevoh-er: bij de lOO mr.t~r sprint doet ber gehud van hel ~!artscoot er 
n.:.i.m 0.3 s~c. o· . .". om tie jury te l>erer.kr.n . De reaclietijd V>lll de j•.l!)'ieden is bij de sra.rt 

lan;~.r dan bij de ~inish. Dar Ll lol9-'è.. wont de stan is ee n 'onvenvacbre' gebewren.is.. terwijl men àc 
r-; 1, ;!. !1 '-;'let i..ta:.l kor..:~cn '. 

H~t (:-,w:iddcld~) ·l'.: r~cl:.il in rer.ctieuici vorm t de ti id;con·ect>e. die vaak wordt toel(ePa5t om het 
haJ!c4;d :.'.ol<:te r~~u!tar.t te ·.-:"gc!ijk~n ~ot tieY.t.mmsch~ lijdmr.tinst Ter coolmie voor ,ï"e .chef-Lijd: 0.1 
>econde ru .scbii bij c.J~ ftrusl> is on~eveer ~ct.ij k zan OM> afstannsversch.ii 1-an ïf);, ï5 cm. Tw~e alleten di~ 
,..;jwe\ gelijt m'"' d~ ünith gaan. kll.:lLlcn du., noait zo'n 0.} s~~~de versrhii iu ti.jd kri_igeo. 
Nog t, \'~n die 'r!vt rf:1.ogsrr.g~!s·: w~t cnco ooK b~siujt_ :n~.U v66r aanvang van .de ecrsce serie Ue 
'o"'~'"l lUI~re~;e l.1' ( o•J ~. bij tu.>scouidse wijzi.gi.nqen van bet aantal serie-s oi andere sames:!Yoegillge:J) 
\Jc~r.~•l :!<til <k otlc:en_ [>;[ kan via e ~o .,.crmelriin2 op oe deelo~mersiijst ·.-an de starrr.ommissnris. 
\YiUL"lcer als i:ncst-: mo~l!lij~:.he~d geloot meer wonJen vcor overgang o:tar een \Olgcnde roede (bij 
~~c~.tr:J ni5che ,;:d kiik~ ···-~. :.i ~:r:.~ rn')~ ;:;Hu ot!i:::o: .. üae •:a.r1 !.econdeo!, Je! t.ia.n op dat u.it ééo serie nooit 

.~ars 

een slechrer geplaal.\te atleet kan worden ingeloot i.p.v. nn beter gepllllll.lte atleet met dettlfde tijd. Het 
beste is om lootje~ te malen met daaro!l voor dke btueffende atleet niet zijn naam of startnummer. 
maar het uummer van de ~erie waarin ·h.ij üep. Her eerstSettoklca serienummer geldt dan voor de 
betreffende ntleet l!l die serie met de beste pi.aming. 

r-~ 

~!I 
Roo de Jt>ng 
Werkgroe>J Wedstnjdregleroer.t 
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Ht1.zen 

E en fris motregen Ijl! 
drwil neer OfJ de 
llaar!onse aticrü•k

bar.n in her f'im A'lllficr-sfJorL-
park. Dames. m.:[.,_ies. jm1gens 
l'n heren deert liet nirr. /.ij n~ffe· 
lende mcrers wep, r.:.rwijl de 
dampe11 t•cm (ie haan slamt; ::.ij 
nenJel! hun aanloop l'l! sp!in
g('ll , ;;ij :udi/en diep ei/ gouief!. 
i\.1er r:en iets te f..:lein piuutj.: heL' 
ik mii mzdr-r het ooua.!le11d ~ol!d 
gdn1 ine11rde prtl>lick gesclznard, 
en i/.:. su1 me sriekem te :;ciwmen. 
Nooit in mijn !Jel1• le!JeJJ hen ik 
hii doodj.;eii!Ofle ai Ier ieku rerfstrij
dwz rwnwc:::ij{ getueesl. Nog 
Ilooir zag ik acht ndolesa:llten 
twee l'o!le rond.rn 

7 iiY'C(/..~ PtW.'ill{lf!, ied,•rnm !oom 
!Ie stijur HJillt.t:;:~jJicren nog :or;t 
op Ie r,>i";f.:en, maar God. wru 
gt'WII dil' fliLI1:>C!l {I{ /iard 1 

N11 had ik ii'd geleerd wtcten 
!I iel. f<! muicrschnllC/1. ;\ls arro
gante uoet!Jal!er wil je 11og wel 
eens df'nken dat ie ook hrml
ioor>l, nuu1r dm is e.>.ll wist er 
sraiut. Tiu; jrl(lrJ!.!'Icdcn ktunm 
ik daar f!t'Îita tii(/ells tic Hrt;nd
weerloop in fret ·'vondl'lpark. Die 
gaat ouer tien kilotncter, en ik 
had .:reci:t uoor gdraind. Op 
drie rvntij<'S Wit/iel park /(lp ie 
de l/IÜ/IU/.[1(, f.'fi!ÜOI/I!S!(iflk 1-'Wi 

.-:eè.tenlitJJl . :nij alt·oor i/.: ;nijn 
b.atste ronde was ingegar/Ji. Or} 

mijil eiKen lrwtSirJ ki
om t>en atlcti,•U)(lai! 
nm !11'11, nog ;zooi t 
stonrl ik IWa .. ,·t de 
!rolltl./1' lwrker IIWI 
de i'trspri!lf,/)(lk. Ik 
t•eruedd nw van 
spoït te geuieten, 1:n 
de simpelste, ecriiik
_,te kmclitmeting (lie 
a liiSSef/ /I W/1.\1!11 

nwgelijk is: ltJie i.:; 
fier- l'ersle t!{ill de 
owrkanr... dal heb 
ik no{!. nooit gezien. 
Ik hen cm dag hiJ de 
C'rand Prix in Zand-

Erik van MuiS'o-vinkel 

lometer u ·vrrl ik uog 
t·oorbijge!open door 
een jo11gr'fjl' 1•an df 
1'!1 een t'rOlltl' N/11 
(l(:hter i11 de ueerrig. 
Bij de utletiek'Clu/;s 
llam·lem f!.!l liol/.(lnd 
loopt dut l!ofk na
tllurlljk l1ij flosjes 
mnd. !Vm mij e1g 
li!.Wall is l!f!t gcl!rck 
aanllauu•e!..ë:.l 
erOttllwen. Alisschien 
is dat hij serieu;:.ere 
wedstrijdeliwel :::.o, 

l'OOrL g<'lueest, ik heb professia
lWel ljslwckcy gezien in Z:l'itscr
iand, in Amerika beleefde ik. iwt 
krcmhimtif{e circus ua;1 een 
Aliiericmï rootbal i -wedstrijd. in 
Eugdmul brm:llt ik dagen door 
in crickeistruiions. !neigen /mul 
bezocht ik Jumping Amsrerrlam, 
zweelle mee i11 sporthallen bij 
llrwdhnl, uollcyhai en t!OOml 

/led !;asket/Jal, uerkoch: ik blik
jesfris Cll hiertijdms eindeloze, 
bloed.\ tol lendehotl kha!a :.•onden 
in o11s eigen sradion, lwleejdc 
dt!rtswedstrijden in een;\mscer
dmw r:a(é., kreeg i11 Prü·slwu.l 
;:ci! -instructie Ulll! mijn cigl'n 
urie11di11 /l'al VIIZ!' lafae kinde
reil biint~lwr·h~I'CII kosf!e. ricÏit!t: 
ern ei;~en Sllhbtllen-nticmuo<'l
IJnfcful; op. speelde pro;fl!ij een 
wji!lrmni~dub. zaR i11 Assen de 
beste schnmsers !er wereld. <!ll 
bra.c:ht I rouwens ilet beste deel 
f'G!l mUnJeugd door op methal
en cricketwld, rerwiil ik ook de 
Bijhel had kunnen fe.zJ?II of et!li 
fatsoel!li;k uak had kunnmle
ren En al die lijd .::<?g ik. geenle
l •ende at !1.'1 iekit'l?dst riid. 
De lmn is gch·okt•n, gewoon O!lt 

de hoek hij Piml'v1ulier, <?11 ik 
lwn Olldt•r de indmk. Nu ziitl dit 
nog maar emwoudige urie~Ïd
schappelijke werütrijden op 

maar hit.'r wordt niet 
gesciJreeUit'd en gesrholden, ais 
de leiding her puhlü•k l'('fZOI'kl 
CIJ<'tl achter de hekken te grum. 
dmzgebi!iirt dar g('wovn, en tus
sen trainingSJHikkenuit en slart
scl!o! :.it nauwP!ijks eenmin mil. 
Op de telet.'isie, aan de ahso!we 
top. hei! je altiid die einrteiozè 
tragische ltee!dcn l'<lnlwr ·r .. uor
ste!len·. wrwrbii alle deelnemers 
een aparte closé ili' kri;gcn. dus 
ook drgcïiCJl die evr.n lol•'t als 
anJzgr·sclwten ha:::.cwituflzonden 
fiWf;;;lr>r~ielalleen ach wmmz 
ho/fen. 
Op c!c l faoriem se honn is ieder
een gelijk. ook de Wh'ntcn r!ie 
d uiddiik h'[l!ï zijn dun de mst 
!'f)rtonen gt.'Cn slcraflure ... ,·. ~:·en 
kere!t)• ' u:u1 pakliNf!.li!'ll, i/ie ik 
zeker ttuiJJfig nu!ler ..:.ou f\llllfH!n 
ll 'i!f!,slinJ;cren, Stlfi!lgf 3 11/ett:r ()'7 
ucr: Het i(ikt of/Jij l'iif'gt. 
A1ijn dodller uirzdr h(.'i pracllfi[;, 
en dot t·ind ik LWrr prachtig. 'Ja. 
die kleine tJcmmii is mlete', dat 
klinkt prima lat(;r_ Jlet lioog
Sf7ringen vindt ze lief :nooisre. 
Allemaai rlc Foslwry-.f!np, :;on
der uitzondering. A1iiil uiL!t•g 
gaar tWtl rlc bijna uijj]nrige 
nartjes f!f.)(lr/lij. Ais tl't! weglopen 
urru.lg! ze: '(;aon ze siraks ook 
lrlllgspriligen?' Ik ;:eg dat ik hoop 
!if!.n u'el. 

LWW 
\--Lo..cA.;1 .. b..".J') '()et_::) 6laJ 
VU. V'\ \ ~ Cly)~_Q ' :J ë_ 



frogammo APM I '193

1

1 

I• Zo~~~! ~~;uni ·.,1 

Voerprogamma 

I 16.30\IUI" 
APM Atletiek-Gala I 

{3 uu1 lnt~r.:~.tioll<lal Top- ~rletiek}, 

Z.ab~rdag 19 juni . . , 

10.00 uur· 
'Khoolklrnproertd»ppct: 

15 .00 uur 
MAZ!JA-clin : 

i 6.00 uur 
APM-du•Jd;:,(1p 

".5 • Av<:>t)(ls vanaf 20.00 uur 
T3pr0e & Vuurwerk 

I 

Adriaan Paulen Memorial 
Records in Hengelo? 

V-/i~ herinnert zich niet de geweldige prestatie van 
'onze' Ellen van Langen op deAdriaan Paulen MernoYial 
1992? 200 meter voor de eindstreep zette ze een 
geweldige sprint in en •1ersloeg daannee de nummers I 
en 3 van de WK in Tokyo, Nm·utdinova en Kovacs. Door 
dezelfde tactiek in Barcelona toe te passen, ging <:e 
tlpoieuw als eerste over· de 1.~indstrt:.-ep """ o"lam ze de 
gouden mel!:ûlle mee naa.r Nederland. 

Wereldprestatic5 ..... 
.i\ndcr<> ;rtleum bfe<en niet <~Chter. De Ncderi:~rtd~e tal.~n ti~n 

Steil<; jon.1;rtMf1S, Robin van Helden en Marko Koer~ liepen 

tijdens de 1\PM ''12 onder de A-firn1et. Daarmee haddc>n ze hun 
ticket 1oor Bar cclon<1 op !ak. Voor de buitenlandse 'hoogvii!:'gers' Hcike Henkei en Sergey Bubka 

!eek d" TW<Mr tckr <>dl! niet t<' Uti''t"illl. M.ot re~pcnicv"lijk 2.03 en S.90 m1:ter vestigden beiden een 

nieuw st.~dlcrH ecord. 

Vorrutcst.. ... 
Jo~ i i e r m ens heeft vom de APM '93 ;~! cnke!c ~opper:> gecontracr.cc;·d en is met andcïc nog in 
ond~:::-h;,rH.l~:hng. [)c narn':'~l~! .... ... \/V';.;;. ÎH.J-uden u nog cv0n in spanning. Zeker h. dilt het opnieu~· een 

sp<HHwnde strijd wo1 dt. u., :nieter. zij': :tc<'r gcmotiv.~crd. Drie maanden voor cie V>/K in Stuttgart 

~s het voo r hen beh ngr i~k in een ~tCI k intcrnationaA! dccincmer~vefd eer. gueclc pre~ta.tie nee,· te 
zeuen ~ 

Sport en entertainment ..... 
Naast h{:t APM-g:Jb op ·zondag. heeft ook nter dag 19 iuni u, ais atletickliefbcbbcr, veel te bieden. 

Regionale >choclkampillcnsch~ppcn. de Maz.da-clinic en de ,A,Pi''l-duurloop. ':o; Avond~ een 

internationale taptee die woröt afgcslNcn met een groots vuurwerk. !nmiddds i~ de binncn~tad 
van Hengelo omgebouwd tot écn groot openl uchtterra~ met op veneLillende locatie~ iivc-muJ:ick. 

Tot in de klein e uurtjes ku:n u zid1 da;;r samen met andere (adctiek)iiefhcbber~ 'voorbereiden' op 

het APM-gala V?. !I zond:;g. 

Reageer nu ..... 
VVic slirn is 6n atlctii!kficfhcbber wacht n iet langer af. rna,1r bestelt n.J kaarten. Voor de prijs hoeft 

u het in icd<::r geval niet te laten. Het gehele z~~crdag-dagprogramm;; is gratis, en voor de taptoe 

en het V\Hirwcrk b e taalt u s!c..:hu f2 ,50. Bij h.:o( APM-ga!<J op zondag heeft ieugd tot 12 jaar al toegang 
voo• · f 5.·. Kaar t en voo;· voiwaHenen zijn er vanaf I i 2.50. 

Ke~crvcen u voé.- i iuni, dan .krijgt u bovendten een korring v~n maar liefst 25%! 
U kunt rc!f lv..1rt•:n bestellen via V 07 4- 459 224 /225. 

Mnr het is na tl.lurhjk ved gczc!hgcr orn met de hele vereniging te gaan. En 1\3ast het feit dat het 
v•.lOr u rn:1kkc!ijkcr :som vii! d<~ vereniging 1--.a.H·tcn te bestellen. is het ook een uitstekende manier 

om de c!ubk.n te ~pekker1. 
De vereniging ontv~ngt namelijk voo r ieder verkocht kaartje 25% van de ro1..1alprijs! 

Aarzel daar·om niet iar.ger en geef u vandaag nog op bij: 



.~. f<MM.ol c.lt. Vo::. 

.... IAM:b d.l. V~ 
12.. V~a.;,j.- \..~c;~ f-..ct"'') 

anjah ~h.o-._v.. 
lj. YY\c.u~""' o~fu-."_~ 
2_~. ~~11\A. V. f3t..u::~ 
21· llu.~ ~ClcvJ
:(8. r\ob vk L.:>J.. 

.1~ "''(tj\ 
~ -<:· "~o~ , sr "' 

~~n~ ld':E~ oo-~RT 
vr 6 auq HEILOO 
äanv 19.00 Tnas -

N.B. 
een meerka~p bestaat uit 
eerste dag: 

tweede dag: 

,__'::;. p~ L.JJ-~lÄ."' 
io. J~r O.(_vvt~ 
l~ · ~o MtJ&.\W\. 
2. o . r< o ootl- Sc.~ rr"J\1) 
~tr Y<.vv.-.c.o v. ~\..._ 
3ö. f__. .. v, . .\.~ v d. ~ 

J/C 100 800 ver hooq kogel disc 
ii/C 80 600 ver hoog.kogel disc 
J/D 80 600 ver hoog kogel disc 
M/D 80 600 ver hoc~ kogel disc 

f2,25 

J/C 100+200(sprint-2k) 800m 
M/C 80+150(sprint-2k) 600m 

J/C 100 ver 1000 speer 
M/C 80 speer hoog 1000 

de volgende onderdelen: 
J/C 100 ver kogel hoog 
M/C 80 hrd hcxxJ kogel 150 
J/D 80 ver kogel 
M/D 60hrd h<X?9' kogel 
J/C 100 :hrd cilsc speer 1.000 
.M/C ver speer 600 
J/D 80hrd hoog sgeer 1000 
M/D ver speer 60U 

2k 4,-- -
loopnr 2,50 

f2,50 -

Hieronder een aanvulli n g op het wedstrijd-overzicht voor de C+D 
junioren: 
AANVULLENDE WEDSTRIJDEN / NIET OP ZATERDAGEN . 
Speciaal voor diegenen die op zaterdag bv. naar school moeten. 

kosten inschr. 
zo 16 mei CASTRICUM 
aanv 13.00 (grasbaan) 

.wo 14 _j_y l HEILOO 
aanv 19 . 00 Trias 

JjC 100 80 0 ver speer 
M/C 80 600 ver speer 
J/D RO 1000 hoog speer 
M/D 60 1000 hoog speer 

f ') ---. 6 mei 

J j C 
M/C 
J/D 
M/D 

100 800 ver kog disc 12,50 1 jul 
80 600 hoog kogel 
80 1000 hoog kogel 

60 600 ver dis c kogel 



Deze wissel staat in het teken van van de zomer-wedstrijden. Het 
komplete wedstrijd-overzicht staat hierin en nog een paar extra 
wedstrijden die niet op zaterdag vallen. 
Hebben jullie dat leukP mannetje gezien in de vorige wissel. dat 
was getekend door Christa. 
Deze keer een impressie op een marathon-loper van Remco Verton. 
Ook hebben we nog een nagekomen verslag over de laatste 
indoorwedstrijd in Zaandam: 

Met de wedstrijd in Zaandam op 14 maart ben ik 2e geworden. Er 
waretl 9 meisjes bij de B-pupillen en de onderdelen waren: 40m 
kogel en hoog. We moesten om 1 l uur beginnen tot half 2. 
Ik heb allemaal nieuwe rekords gehaald: 
op de 40m 7.2 met hoog BOem en met kogel 3,70m. 
groetjes Estrella. 

Het was steeds al zulk mooi weer maar 2e paasdag met de eerste 
wedstrijd van de zomer miezerde het. Tijdens de wedstrijd vielen 
er zelfs flinke buien. Maar jullie hebben allemaal enthousiast 
gesport in de regen. Bijna iedereen verbeterde wel een PR 
(per~oonlijk record) en er sneuvelden zelfs 4 clubrecords. (bedankt 
hoor. kan ik die borden alweer veranderen.) En toen ging de zon 
nog schijnen ook. Mooi gezicht he, ~oals die baan stond te dampen. 
Hier volgen de uitslagen: 
PUPILLEN-C 40m 
2e Danny van Haaster 8.0 

PUPILLEN-B mei~.ies 
1 e Estrel la Wielinga 
jongens 
le Dennis IJzerman 

PUPILLEN-A: hier werd 
meisjes 
4e Ruby Bagaart 
9e .Toni Bais 

jongens Al 
7e Huub de Vries 
jongens Al 
2e Ivo van Kempen 
8e Mar co Men se 

40m 
ï. 1 

6.5 

i.v.m de 
60m 
9.6 

10.7 

10.3 

9.4 
10.2 

En dan de Junioren, dat wordt 
JUNIOREN-D mçisjes 60m 
Sanna Piscaer 
Rebecca Ramakers 9.8 
Linda Roos en 9.9 
Marieke van Essen 9.3 

bal ver 
2,54m 10.48rn goed he, z'n 

le wedstr 
ver bal 
3,00ru 13,92m 

3,67m 20,86m 

regen hoogspringen verv. door ver. 
ver kogel 
3.36m 5,87m 
3,03m 4,34m 

lOOOm 
3. lOm 6,42m 4.02,9 

3.80ru 7,42m 
3,3lm 5,40m 4.03,3 

weer een hele waslijst. 
ver hoog kogel lOOOm 

9,30-le prima 
1. IS 3e 8,54 2e 

3,24 7' 10 
3,75-3e 6 • 6 I 

9.3 4e-finale 
Jennifer Bas 9.8 1, 15 4e 6,28 
Christa Verton l 0. 1 6,09 4.02.7 
Mart he Sernee 9.7 3,58 

JUNIOREN-e meisjes 80m speer ver kogel 600m 
Marjanne V Sambeek 10.4 serie 4,69 1 e CR 

L0.6 1 e finale 
Joanna Andrcws 1 1 • 0 serie 4 t 51 3e 1.47 ,7 

11.2 4e finale le CR 
Wendy IJzerman tl.O serie 10 t 91 1 e CR 

10.9 2e finale 
, 

-lo-



J!lN10HEN-D JOngens BOm ver hoog kot!el lOOO m 
Hot; d e Wi t 1 J .b 
Ni els Luntz 1 2 • 7 .3.59.6 
'firn \l:::\ n K empt'n ! j . 7 sr·rj e l . 20 7' .>;2 2e prima 

l2. 1 f1nalt~ 

!lonza \ 'an D v Vf't! t t~ r l 2 . 9 3.41 . 1 
Ralf 1 ·~ unisst' 4,24 2e ! .25 30 7 ,40 1 '" g C.u-;.d zo! 

JUN IOREN--- C .i on~ en :-; lOOm ltOO~ spc>~r kogel 
'Paul Rij~ 12.5 s erie 37,90 2e l 1 

' 
!S 2e 

j 2. 9 3e f i na 1 ~~ 
Da rcy de Wi ndt 1 1 . 1 serie 40. t 6 I (-' 10.00 Je 

l 2 - 9 4e fiual t' 
Jas on Mr·usinglJ I 2 . 5 serie l .45 3tc' 24.26 9. 1 7 

!2.7 1 e finale 
Remc-o \' B ,, l lP 14.U J ,40 25.60 
Erhan SagirogJu 14 . (l l .20 25,68 
Patriek dt> Bon l 4 . 8 1 ,35 25 . 00 
Hem c o Verton ! 3. () 29 . 00 7.99 
Peter Markwat 24.98 9.90 
Zn dat wa~ weer e e n h e l r· klus. maar j k denk dat a l 1 (~ ~ er wt->~r goed 
instaat. 

Hier no~ ePn ve1·slagje van deze wedstrijd geschreven door Christa: 
Er was ~en leuke gez.Pltige wedstrijd op 12 april tlp onze eigen 
baan in Haarlem. Maar het was wel vies we~r . Op e~n gegeven moment 
we rd het best zonnig maar het bleer tegel ijkertijd r t'g<:'nen. Het 
was best raar: het was zonnig en het regende en er was geen 
re~enhoog. 

Maar het was wel een goede wedstrijd . Sanna had een PR met kogel. 
Bijna ee--n clubrecord want ze stootte 9 , 30 mtr. I inöa had 7 mtr 
zoveel <-n Rebecca z oiets van bijna 9 mtr. Marieke wet:>t ik niet 
precies me f•r. En ik had 6.09 mtr!!!!! 
~ruetjes Christa. 

Afgelopen zaterdag, 24 apri 1 is 
een flinke groep C's naar Amers
foort geweest. Pr-achtig zonnig 
weer (iedereen bad verbrandde 
schouders) en vt-,el PR's. 
Wjj ZiJn in afwa c hting V<ln een 
verslag voor het vu l gendt-~ clubblad 
-...·an Mar j ann e e n Pat r :i ck. 
Op 24 april hadden d e pupil J e n ook 
E-en wedstrijd. hun 1e kompetitie
wedstr- ijd. Hi~.~ rvan veTwachten wjj 
o <) k n o g e e n v e r s i a g j e v a n A l a j n . 



** 23 apr ~n~WAARQ Instuif voor gegevens zie onderaan bladzijde. 

za 24 apr AMERSFOORT J/C 100 100~-d 800 ver disc kogel pols !2,50 12 apr 
aanv ILOO ]iTbs ---- M/C 80 80hrd 1000 hOO<J disc kogel 

J/D 80 80hrd 1000 ver disc kogel 

** 
.M/D 60 60hrd 1000 hoog d.isc kogel 

za 1 mei BEVERWIJK J1 M/C 100/80+ver+hocg+hni+speer 
aanv1ö:-3o I'iëm--- OF: 100/80+ver+kogel+speer+disc 

kleine meerk. J+M/D 80/60+ver+hoog+hrd.+speer 
OF: 80/60+ver~kogel+disc+speer 

** 
Z!U~Q GEZ HMRL VER J,/C 8 kamp 
"S'E;L mei meerkamp M;C 7 kamp 
aanv--fi.OO (kwal. disb.-. JjD 7 kamp 

kamp) M/D 6 kamp 

do 20 mei LELYSTAD aäïï-v-rrno s irTr
beste pres. ~ str. kamp. 
opg. jun D-ind. 

~~~Q . ~~RI~lli 
~ V2::> me1 .uem 
DëSEe-prës. d:i str. kamp. 
alle nrs jun C-i.c.d. 
opgeven. 

za 29 mei AMSTELVEEN 
aanv fl.öO startEain -

kleine meerk. 

BEVERWIE 
~----.Uem 

*"' 

KOMPETITIE le wedstrijd 

J/D 89 80rr·:d 600 of 1000 ver hoog kog 
d1sc speer 4x80 

M/D 60 SOhrd 600 of 1000 ver hoog kogel 
discus f'peer 4x60 

J/C za:100hrd 800 hoog speer 
M/C za:80hrd. 600 disc kc_>9'el ver 
J/C zo:300hrd 100 1500 à1sc kog· 

pols ver 4x100 
M/C 300hrd 80 1000 hoog speer 4x80 

J+M/C J00/80+ver+hoog+hrd+l000/600m 
OF: l00/80+ver+k~4el+hrd+disc 
J+MID 80/60+ver+hoog+hrd+800/600m 
OF:· 80/60+ver+kogel+hrd+disc 

KOMPETITIE 2e wedstrijd 

. UTRECHT J/C 8 kamp 
;uni Phoenix M/C 7 kamp 
1.00 {kwal. distr. J/D 7 kamp 

kamp) M/D 6 kamp 

?..a 12___jy.ni ZAANDAM 
~:~.änv 12.00 Zaa'l1and 

::I/C 100 lOOhrd 1500 hoog kog- speer 
M/C 80 80hrd 1000 hoog kog speer 
J/D 80 80hrd 1000 ver kog speer 
M/D 60 60hrd 1000 ver kog speer 

KOMPETITIE 3e wedstrijd 

za?rz . . ~GQttlt.ARD .yc 8 kamp 
2_b · ~n1 Irera h/C 7 kamp 
aanv ll.Uö (kwal. distr. Jj"Q 7 kamp 

kamp) M/U 6 kamp 

zo 27 iuni PURMEREND J/C 100 lOOhrd 800 hoog kogel speer 
aanv-1~~~ Nea-Volh. M/C 80 80hrd 600 hoog kogel s~er 

JjD 80 80hr.d 1000 ver kogel d1scus 
M/D 60 60hrd 600m ver kogel discus 

DISTRIKTS FINALE KOMPETITIE 
zaL~ HUIZEN J/C 8 kamp 
IQLIT i uli Zûidwal M/C 7 kamp 

Graag snel opgeven 
mog. tot overnachten 
in blokhutten/kosten 
hoor je zo snel mog. 

aanv1ll~ (kwal. distr . J/D 7 kamp 
kamp) M/D 6 kamp 

za 10 ~uàè HOORN 
aanv 1.... RöTlandia 

JjC 100 800 1500 lOOhrd 300hrd 
ver hoog kogel disc pols 

M/C 80 600 1000 80hrd 300hrd 
ver hoog kogel speer 

J/D 80 1000 80hrd 300hrd 
ver hoog kogel speer 

M/D 60 600 1000 60hrd 
ver hoc,- kogel disc 

- t8-

!5,00 22 apr 
p.meerk 

!8,00 26 apr 
!7,00 
!7,00 
!6,00 

f2,50 6 mei 
est. 4,--

!2,50 6 mei 
est. 4 , --

!5,00 8 mei 
p.meerk 

flO,OO 24 mei 
flO,OO 
fl O,OO 
!10,00 

!2,00 26 mei 

!8,00 14 jun 
!7,00 
!7 ,00 
!6,00 

!3,00 9 jun 

op uitnodiging 

!8,00 28 jun 
!7,00 
f7,00 
!6,00 

f2,25 25 jun 



za 17
1 
tul i .Mlli'"'TERDAM aanv ... :00 AV 1923 --

(sintelb . ) 

** 

JIC 3k: lOO+hoog+speer /800m 
}1/C 3k : 80+hoog-+J.isc / 600m 
J/D 3k: 80+hoog+speer / lOOOm 
rl/D 3k: 60-i-ver+d.isc I lOOOm 

3 kamp- 5 jul 
!3,00 

loopnr-
!1,25 

za 21. aug ZAAND.M! J+M/C J+MID Zomerdaginstuif. 5,00 totaal 
aanv 13.00 Zaanland voor iedereen keuze uit de volgende nrs: 

100/80/60m 800/lOOOm . 
ver hoog kogeJ speer 
alle nrs. zo vaak je wilt 

~ÎL~o Aî'f.sTERDAM 1-.AC J /C za: 1 OOhrd 1500 speer hoog· 
lli~ ~q ·nat-ionale --· M/C za:80 300 hrd 1000 4x80 kog 
aanv 11.00 jun-C spelen J/C zo: 100 300hrd 800 4..-xlOO kog 

f3,75 30 jul 
disc ver 

(met selekt) M/C zo:80hrd 600 speer hoog 
( max 2 nrs per dag) 

ver dis pols 

za 28
1
1uÖ UTRECHT 

aanv . 0 Ifellas 
J/C 100 lOOrüd 1500 kog ver speer pols 
M/C 80 80hrd 1000 hoog kog speer 
J ID 80 80hrd 1000 hoog kog speer 
M/D 60 60hrd 600 kog ver speer 

J+M./C 100/80+ver+hc'Og'+8001600m 
OF: 100/80+ver+kogel+disc 
J+M/D 80/60+ver+hoog+l000/600m 
OF: 80/60+ver+kogel+disc 

f2,00 14 aug 

!5,00 15 aug 
per meerk. 

:r..a 4 Ï~pt SM'TP<X>RT aanv -4.. 00 'Suoml -
2/3kamp 

J/C 100+ver+300hrd of koq+discl1500m 3k 4,50 24 aug 
M/C 80+ver+300hrd of kogel+apeerl600m 2k 3,50 
J/D 80+ver+80hrd of kogel+disc/lOOOm loopnr. 1,50 
MlD 60+ver+60hrd of kogel+speer/600m 

~ll"'~"YeÖÓ EDAM aanv .~,_. JiiVF.:' 
3kampen 
(sintelh) 

J/C 100+hoog+kogel/1000m 
M/C 80+hoog+kogel/1000 
.JjD 80+ver+discus/1000m 
M/D 60+ver+speer/1000m 

~ ~GOWA@._] distrikts kamp. meerkamp C/IJ 
liill."~eO Hera alleen op uitnod. 
aanv l.l. 0 

za 18 seot KROMMENIE 
3anv-I2~äö Lycurqus 

2/3kamp 

za 18 sep HAARLEM 
aruiVTI-:oö - ----

zo 19 sent AMST.ERDAM 
aanv 11 .0' Blauw ·lfiT 

landeliJ-ke 
])-spelen 

~~61~~Eo ~~~~~~) 

za/zo 
,V.40kt 

** INSTUIFWEDSTRIJDEN: 

JIC lOO+ver+hoo<; of kog+disc+sp 1800 
M/ C SO+ver+hoog of kog+disc+~ /600 
J/D 80+ver+kog of koq+disc /luOO 
M/D 60+ver+kog of kog+d.isc /600 

J+~!/D KOPPELWEDSTRIJD 
inf. t.z.t. in het clubblad 

J/D 80 80hrd 1000 hg ver kog disc sp 
M(D 60 60hrd 1000 hg ver kog disc sp 
(met limiet en en met selekti e) 
max 2 nrs . 

JIC 100 800 hoog discus 
M/C 80 600 hoog discus 
J/D 80 1000 ver kogel 
M/D 60 1000 ver kogel 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
C/D meerkamp 

vr 23 apr. REERHUGOW1~ J/C 1500m 
aanv 19.00 Hera J+M/C werpdriekamp I ver I lOOOm 

do 29 ~ PURMEREND 
aanv 19 00 Nea-Volh. 

vr· 7 mei A.MSTERDAM 
aanVT9.00 XV 1923 

wer~ of 
spnnt-3ka.mp 

JIC 100 800 speer kogel ver 
MIC 80 600 speer kogel ver 
J/D 80 1000 speer kogel ver 
M/D 60 600 speer kogel ver 

.J/C 60+80+100 of werp-3kamp 
M/C 40+60+80 of werp-3kamp 
J/D 40+60+80 of "1erp-3kamp 
M/D 40+60+80 of werp-3kamp 

3k 4,50 30 aug 
4k 5,--
losse nrs. 1,50 

3k 4,50 2 sep 
2k 3,50 
loopnr. 2,25 

-

f3,00 27 aug 

f2,00 16 sep 

24 sep 

3k 4,-
losse nrs 

f2,50 

f2,50 

!3,00 



.WEDSTR_IJDOV_ERZICHT PUPILLf:N ZOMER 1993_ 

àa.i!J..m ~~1·eniL 
ma 12 apr GEZ.HAARL.VER 
2e paasdag 
a~1nv 11 . 00 

za 24 apr MONNICKENDAM 
aanv 11.00 
le competitie wedstr 

woe 5 mei SUOMI/SANT
aanv 14.00 POORT 

zo 16 mei PURMEREND 
aanv 12.00 

za 5 juni AMSTELVEEN 
aanv 12.00 
2e competitie wedstr 

za 26 jun AMSTERDAM
aanv 12.00 NOORD 
3e competitie wedstr 

za 3 juli GEZ HAARL VER 
aanv 12 .00 

za 17 juli SUOMI 
aanv 12.00 SANTPOORT 

----·-------------

za 21 aug ZAANDAM 
aanv 12.00 
zomerinstujf 

zo 29 aug GEZ HAARL VER 
aanv 11.00 

za 4 sep BEVERWIJK 
aanv 11.00 

za 18 sep HAARLEM 

za 25 sep ALMERE 
aanv 

za 3 okt HAARLEM 

J/A 
M/A 
J/B+C 
M/B+C 
J+M/A2 
J+M/A1 
J+M/B 
J+M/C 
en: 
J+M/A 
J+M/B 
J+M/C 
J+M/A 
J+M/B 
J+M/C 
J+M/A2 
J+M/l1• t 
J/B 
J/C 
M/B+C 
en: 
J+M/A 
J/B+C 
M/B+C 
en: 
1/A 
M/A 
J+M/B 
J+M/C 
J+M/A 
J+M/B 
J+M/C 
ook: 

laatst 
_Uamp _kosjen 1 OOOm inschr 
60 hoog kogel 13,00 11,25 2 apr 
60 hoog kogel ja 
40 ver bal nee 
40 ver· bal. nee 
60 hoog bal f2.50 fl.SO 9 apr 
60 ver kogel ja 
40 ver kogel ja 
40 ver bal ja 
voor alle groepen estafette 
60 hoog kogel 13,00 f1,50 21 apr 
40 ver kogel ja 
40 ver kogel ja 
60 ver kogel 13,50 fl,SO 25 apr 
40 hoog bal Ja 
40 ver bal ja 
60 ver kogel / 2,50 fl,SO 21 mei 
60 hoog bal ja 
40 hoog kogel ja 
40 ver kogel ja 
40 ver bal ja 
voor alle groepen estafette 
60 ver kogel 12,50 f1,50 12 jun 
40 ver bal ja 
40 hoog kogel ja 
voor alle groepen estafette 
60 ver kogel !3,00 nee 17 jun 
60 hoog kogel nee 
40 ver bal fl , 50 
40 ver bal ja 
60 ver ba 1 .f3, 00 f 1 , 50 3 ju 1 
40 hoog kogel ja 
40 hoog kogel ja 
voor alle groepen estafette (2.50) 

pupillen kunnen kiezen 
uit: 60(A)/40(B+C) + 

hoog of ver + 

14.00 11,50 12 aug 
lOOOm voor 
a 11 e pup. · 

kogei of bal 
J+M/A 60 ver kogel 14,00 11,50 12 aug 

ja 
ja 

J+M/B 40 hoog kogel 
J+M/C 40 ver bal 
J+M/A2 60 ver kogel 
J+M/Al 60 hoog bal 
J+M/B 40 ver bal 

!3,00 11,50 21 aug 

J+M/C 40 hoog bal 
KOPPELWEDSTRIJD I informatie 
in het clubblad. 

ja 
ja 
ja 

t. z' t. 

finale pupillen competitie: alleen op 
uitnodiging als de ploeg veel punten 
gehaald heeft. 
onderlinge wedstrijden I informatie 
t.z.t. in clubblad 

-l.O-


