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De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek.

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

~ ,o ..,_, OfJonic

PUm"A<

Wij geven een
sportieve korting.

ADIDAS

ê

Saucony~

ML~i!J ~
flfi'KARHU

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

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

•
•
andrea
.

AUDIO •

VIDEO •

WASSEN • KOELEN

•

ELECTRaTECHNISCHINSTALlATIEBUREAU

e

coMPUTERS

&

SUPPL/ES

Rijksstraatweg 196
Haarlem
Tel. 380829
meerdan
25 jaar ervaring

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf
Elke inlichting
zonder verplichting

e oRGANISATIE - AUTOMATISERING

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

eze plaats
d
OP

\

Ostsdestrsst 7
2023 XA Haarlem
Tel: 023- 271424
Fax: 023 - 255685

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

GÖBEL

M9,ÓIJ
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf
Kleverparkweg 70 •

Tel.:023-275566

Haartem

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

Peters

VISHANDEL
LEO van RHIJN

Bekers - medailles - vanen en linten
Eigen graveerinrichting
Ams terdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem
Te l. 023-359 710

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

Frans Halsplein tel.023-252333
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 <~ilil)
deT.I.C.
~
lotto x toto

stichting toto inleverings combinatie

uw drukwerk fDf in
de puntjes
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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 Waard, 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 . llempe, 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 .
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Kleverlaan 1
2061 TA Bloemendaal
Tel. 023- 27 20 46
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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

•Kas sa bo nnen ont vangt U alleen b11 aank o pen a contant 1n de w1nkel

OPGAVE= FO' ~MUUE!i.JURYLF.DEN
(voor de vaste juryleden en ook c,uders/ vrienden, senioren etc_.)

Naam : ••... ... . ~-:. . . .... ..... . ......... ... . _. ...... ~ .. ... ....... .
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. . . . . ... . . . . . .

Geeft zich op afs lurylid voor

0 Zaterdag 2 oktober 1993
0 Zondag 3 oktober 1993
Deze strook svp zo sneJ mogelijk opsturen naar of inleveren bij:.
Jos Van Belle~ Sparrenstrê-at 26, 2023 WX Haarfem ~

~---------------------------------------------------------------------------------ONDERLINGE WEDSTR;JDEN 1993

Wanneer iedereen nu snel een van de bonnen invult en naar mij opstuurt, dan kan ik
met gezwinde spoed beginnen met inti!<ken.
p
A
N
G

~T.

/

~

IV?

~~

~

~....~

·
r
.....
Het startschot zal op tijd kunnen vallen wanneer er op de
wedstrijddag niet teveel wijzigingen zijn.
Hou er rekening mee dat van de in het schema aangegeven
aanvangstijden kan en waarschijnlijk ook zal worden afgeweken.
~
PAS OPl! Er kan gecontroleerd worden op ..-.. -~

J~---------- --- ---- ------ ------------------------------------------------------------

~--------------------~-·
·~--------------------·
OPGAVE DEELNAME SENfOREN DAMES. HEREN of LA
Naam : .................................................................. .
geeft zich hierbij op · voor de onderlinge wedstrijden van
a.v. HAARLEM op zondag 3 oktober 1993.
Categorie: 0 Heren wedstrijdatleten
0 Dames wedstrijdatleten
0 Lange Afst anders
0 Breedt e at leten (o.a. nieuwelingen}
Deze strook svp uiterlijk maandag 27 september 1993 inleveren bij
of opsturen naar:
Jos Van Belle, Sparrenstr2at 26, 2023 WX Haarlem.
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Onderlinge wedstrijden
zaterdag 2 oktober 1993
met globale aanvangstijden.
(dus zorg dat je ruim op tijd bent)
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Breng vooral je vriend(in), vader en /of moeder mee op te helpen bij het
jureren want daaraan is, zoals altijd, een schrijnend tekort.
Bij de technische nummers ûjn er .Q_po~gin ...:? n en is er geen finale .
Vergeet geen spet d ~ n of t ao-9, W t.:r)t er worddil startnummers gebruikt.

Onderlinge wedstrijden
zondag 3 oktober 1993
met globale aanvangstijden.
{wees dus ruim op tijd)

JONGENSB

10.30

11.30
13.15
14.15
16.00

JONGENS

110 m h
discus

10 30
11 .30

110 m h
discus

ho~g

1 3 . 15
14. 'I 5
1500 m

16.00

potshoog
speer

speer

1500 m
JONGENS C

10.4ö
12 JJO
1 .j.
'"' 0"
•J
14.30

100 ;-n h
discus
spe€r

1 O:JO

r.1

~
~

~

11.00
11.30
13.45
14.40

DAMES+ M A/B
100 m
speer
kogel
hoog
ver
800 m

~

11.30
12.00
13.15
14.15
15.15
16.20

+

12.00
13.00
14.50

ver
speer

600 m

ver
speer
600 m

tiEREN LA

NW

100 rr1
kcg€1
ver
hoog
speer
1000 m

1~.00

13.45
14.50

MEISJES D

80 m h
hoog
speer
1000 m

HEREN W

MEISJES C

~,..i

JONGE!\IS D

11.15
12.00
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15.00
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Breng vooral je vricf'ld {it1L :~adcl r en/of mosder rree o;:> t~ hè!pen bij het
jureren want daaraan is , zoals altijd/ een schrijnend tekort.
Bij de technische numnwrs zijn er 3 pogingen en is er geen finale.
Vergeet geen spelden of tape, \IIJant er worden s!artnumïlers gebruikt.

de wissel
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" Jaarqanq 48
opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd
Hulier 6
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem
registratienummer: V. 594199.
septeJber 1993

" verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres.
josé capellen
rijksstraatweg 377, 2025 db haarlem
tel. 023-3 74869

voorzitter:
joop v. drunen
tuindorplaan 8
2015 hl haarlem
tel. 023 -244340
secretaresse :
josé capellen
rijksstraatweg 377
2025 db haarlem
tel. 023 -374869
penningmeester:
rob de nieuwe
dassenbos 244
2 134 rl hoofddorp
ledenadministratie :
jas van belle
sparrenstraat 26
2023 wx haarlem
tel. 023-272338
wedstriJdsecretaris :
(AI B j un. + senioren)

Een clubblad is een weerspiegelinq van wat er in de club gaande is. Bèt resultaat
zien jullie voor je. Een é"lill blaadje, weinig nkuws cr.lS. Natuurlijk is er wel
nieuws, bijvoorbeeld de (reeds verwachte) degradatie van om:e beren ere-divisie
ploeq, of de niet verwachte derde plaats van onze dares ploeg in de districtsfinale en daardoor de :uogeli jltbeid ~ te doen MD de landell jke pro;otie finale. Kaar
eiqenli jk bedoel ik dat hier niet. Een <..\m blaadje wil ook :eqqen dat er weiniq
anders gaande is in de club en dat is een sledlte zaak. Ik weet bet, bet is het
einde van bet seizoen, aaar ook daar z.it de oorzaak niet. ie draaien op het JOieJit
in een cirkeltje waar we niet goed uitkoien. ~ hebben nieuwe energie nodiq. Dat
is een feit. Scbouders die te veel aoete!'l dragen liOrden ook wel eens toe en willen
daaro1 ook wel eens bet bijltje er bij neerleqgen. Het zou zo beerlijk zijn als er
eens verse schouders bijkwalen. GeWoon van atleten, ou.1ers, vrienden, vriendinnen.
Hulp is er op vele gebied gewenst. Er staat bi jvoorOOeld een lcrachtcent..~, dat
· intensief gebruikt wordt. Hebben jullie je vel eens af gevraagd wie dat schoon
taakt? We hebben diverse eollaissie die onderbezet zijn. K-et na-.e oo jeuqdoouissie
die Jaar uit 1 vrow bestaat. iie.lke jeu~udêrn voelen dcb çeroepen 01 ons te
assisteren. u tag ons qerust bellen!! Ga allellaai aaar e.-:..l'IS bij je zelf te rade,
beb je ideeèn hoe iets anders kan, en heb je zélf je schotlders daar wel eens onder
gezet? Wij horen het c;raaq.

wedstrijdsecretaris
lange afstand:

Ander nieuws is natuurlijk de jaarlijkse Onderlinqe WedstrijdaD in bet weekend van
2 en 3 oktober a.s. Iedereen begrijpt natuurlijk dat deelneaen heel gezellig is.
DUs vul &ó snel aogelijk bet opgave fomlier in, dat bespaart Jos een boop tijd!
Doe je niet aee, doe dan tocb Bee. Een rare ün, r.aar je begrijpt natuurlijk dat
we ·dat weekend beQl veel hulp kun.nèR gebruiken o.a. ju.."}'lede» Jaar ook Jense1l in
de kalltine! Vraaq aan je vader enjot lOeder, broer en}of zusje, vriend en/of
vrien<tin of dj willen helpen. Wij heten ze va.'l harte welkoi. OOk voor hen is er
een aamteldioqsstrook. Meteen invullen du&.

gerko vos
ruysdaelstraat 3
202 1 em haarlem
tel. 023-250466
giro .· 122976

septeiber a.s. Ook hier kan de club veel hulp ge!Jruiken. Kaar natuurlijk ook veel
deelneaenl. DUs laak r&elaae waar je uar kan. Cérko Vos beeft strooifolders voor

joop v. drunen
tuindorplaan 8
2015 hl haarlem
tel. 023 -244340
giro: 550553

j eugdcommissief
wedstrijdsecretaris .
(C I D jun. + pupillen)
joke ve rton
ommerbos 125
2134 kc hoofddorp
tel. 02503 -39865
giro .· 1554804

Vóór de onderlillCJe staat nog een groot eveDel!C-:It en wel de

n.~tiODale

loopdag op 25

je.

Tot slot, natuurlijk kuB je in dit clubblad

de verbalen van de competities lezen.
Het is jaDe.r Jaar was niet ~eer te ontkomen de degradatie bij onze heren. We
zullen de weq tenq Joeten vinden. Dat die aoeilijk is weten wij wel zeker. Maar
als iedereen daar positief aan · ~ee qaat a'l!'ken is het in de toekoiSt lisschien
tocb weer JOgeli jk.

arts

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

girorekening 643883, bankrekemng 56.80. 10.477, t n.v. penningmeester a.v. "haa rlem " te haarlem

officieel nieuws
FQPTU.Q

C:

M. (Mandy) Koren
B. (Bas) de Wit

JWI9m

Wf W'&IJI Wat MI:

Borneostraat 27
Velserstraat 18 rood

2022 XM HAARLEM
2023 EC BAARLEH

P.C. Hooftstraat 10

2025 SC HAARLEM

Prof. v.d. waalstraat 16

2014 EG HAARLEM

Bataviastraat 6

2022 VJ HAARLEM

Q:

K. (Hathijs) Wolff

_m~:

J.P. F. (Jerien)

1\0t~jker

.JUIIOOm B:
c. (Cindy) Kramer
APJlBSTJIJZIGm:

Natbalie Sa3SOn 1 Gaasterlandstraat 140, 2036 !IK HaarleD, tel.: 023 • 400128
René Ruis, Hyacintenlaan 2, 2015 BC Haarlei, tel.: 023 - 317258 (= onveranderd)
Rob de Nieuwe, Ralpban 5al 2015 GR Raarlem 1 tel.: 023 - 248274

en op veler verzoek ook noq een keer hét adres en telefoonnuml!er van:
Bert steen, De Woude 35a, 1489 MC De t."oude, tel.: 02981 - 1428

Iedere atleet, lid Vi'.D een atletiekvereniginq krijgt elke jaar een nieuwe start
liC(I.ntie. Dit is een kaart ~Ct hierop je persoonlijke qeqevens. Op deze kaart staat ook
je licentie n~er. Dit n~r blijft altijd het zelfde!
Voor een atleet is dit een heel belangrijk rnnmer. Bij elke wedstrijd waaraan hij/zij
deelneeat EOet dit nmmer bij de wedstrijdorganisatie bekend zijn. Bij een wedstrijd
aet voor. insctrijving zal cie l'!edstrijdsecretaris zorqan- dat het nuuer op bet in~cbrijffonrulier staat. Doet een atleet aee aan een instuifwedstrijd dan dient hij dit
nUDer zelf te Mteren op het inschrijffonulier. Bet is dus belanqrijk dat je je
nuuer altijd bij je hebt. Je start licentie hoort dan ook thuis in de sporttas! De
K.K.A.U. ~t zeer stre.~ optreden (een flinke boete voor de club die de wedstrijd
organiseert) walmeer op de fonulieren het licentienuuer ontbre€kt. Het kan dus
gebeuren dat een club je weigert in te schrijven wanneer je je licentie nuner niet
weet. Dit geldt voor alle ~tieten, van pupil tot lan<Je afstanders! Bet is dus noodzaak
dat je je !l\11!"..1" bij je hebt, uit je hoofd leP..rt, in je tas, wedstrijdshirt, broek of
weet ik waar noteert.

VERLOREN
~ie

heeft lijn req13njack qavonden (blauv ~t lichtblauw AGU in plastic tas van Cool-<:at). Ik heb hel
laten liggen op eaandaq 23 all(jJStus na lijn training.

Huub de Vries
tel. 359057

om aan te schaffen:
a.v "haarlem " wedstrijdshirts met klubembleem d1v prijzen
div. priJzen
a.v- " haarlem " allellekbroekJes
verkrijgbaar biJ JOOp van drunen .

speel mee in de toto/lotto
ml1chtmgen bij mevr hartman tel. 256036

uitslagen van
~~her en

er

door joop van drunen

~~.tijd b ft.Yez:wijk 9

org. Dm

lOOmeter

juli

2e serie

3e &twin Ke\lre

12.2

3e 1>erh

le Jobn Ke'ae

12.• PR

2e serie

3e Edwin Reure

24.0 PR

5e Jolm Heure
8e Kohaued Koultolma

50tJO meter

24.9 PR

9e Ton van Doorn (V I)

15.54.3
16.18.5

4e Jfartijn Spruit

35.08

~l~i.i~

2l .. juli

O;:q. Olyr:;pus 170

BereD

le Jan de Ruiter
5e 9art BlOll

zyndart

2~

juli

P~ter

van Gils

o-_-g. D••J.A.

2e

~rie

Ee

50.8
53.2

2.09.1

~y~;gllj.j;k 1 fPQYa_f"d.§
. Cltg. D~

Elektrouist:be ti jQaarne~inq

400 !eter serie op tijd

4e Ger Wessel
11 Jan de Ruiter
13 idwin Keure

17 Wille• Gebe
18 Bart Blom

19 JAlx Varbeek
25 Jobn Heure

Totaal 26 deeln2:.o.ers op
~

ooza 400

49.00
50.79

51,99
52.79
52.89 PR
53.03

55.25 PR

&;~ter, waaronder 7 atleten van de A.V. Haarlet en 2X

PR!

--;)-

Instuifwedstrijd Amsterdam 6 augustus

org.

Goed
Heren

400 meter

5000 meter
Dames

AAC/'ADA

atletiek~eer

le serie
2e serie
3e serie

4e Jor.n Meure
6e Lex Verbeek
4e Jan de Ruiter
5e Edwin M
eure
1e Christ iaan Ffrom1er
9e Arno M
olenaar
Se Titia Dieben

le serie

· 100 meter

55.1
53.7
50.9

52.5
16.34.0
17.40.1
15.4

Instuifwedstrijd Amsterdam 13 augustus
Org. AAC/ADA
Toevoeging van de organisatie: Na een week van enkel en alleen Jaar regendruppels dan nu een avond
gevuld r.et enkel zweetdruppels. Kortom een geweldige avond voor atletiek!!
En

dan u de "Haarlem" resultaten:
400 meter
800

3000

meter
meter

le seri.e
2e serie
3e serie
4e serie
6e serie
le seiie
2e st>rie
3e serie .
Se serie

2e Jolm Heure
7e Bart Blom
6e Edwin M
eure
7e David Blot
1e Jan de Rui ter
7e Arno Molenaar
se Christiaan Ffro1mer
Se Ton van Doorn
6e Jeffrey Sullivan
Se Ron ~~theunisse

400 mhorden
K~oamenie

55.9
54.3
51.5 PR
2.02.9
1.53.4
9.57.5 PR
9.24.6
9.04.7
S.26.7 PR
64.0

1 5 augustus

ürg. Lycurgus

Elektronische tijdwaarneming
Weerso~tandigheden:

Dames

verspringen
100

Heren

aanvankelijk regen, later zonnig,
~eter

100 m
eter

le
le
le
1e

2e serie
finale
2e serie

±20 graden, tamelijk wind 1et vlagen.

Mieke v.d. Kolk
Nieke v.d. Kolk
Hieke v.d. Kolk
Guus Groskamp

6.07 wind + 2.2
12.37 wind t 3.18
11.96 wind + 3.36
11.10 wind + 3.38

re finale liet Guus schieten, er waren teveel fans aanwezig!! en dan afgaan ••••.

Beverwijk 20 augustus
Org. DEM

Een ze~r matig bezochte wedstrijd. Van de A.V. Haarlem verscheen alleen Edwin Meure aan de start.
400 meter

2e Edwiri Meure

-

~-·

52.2

Open Haagse Kampioenschappen Den Haag 28/29 augustus
Org. Haag Atletiek
Elektronische tijdwaarneming
Beide dagen mooi weer, weinig wind,

te~peratuur

Heren

serie
serie
serie
serie

100
200
400
800

l!leter
meter
meter
meter

le
le
ie
le

gemiddeld 19 graden.
5e
3e
2e
7e

Jerry Amsterdam
C-er Wessel
Edwin Meure
Jan de Ruiter

11.90 wind - 0.61
23.76 wind- 3.20
52.48
1.56.40

5-Districten ontmoeting Jeugd
Alpben a .d. Ri;n 29 augustus
Een

schit ~erend

clubrecord voor Niels Terol
speerwerpen 59.64 meter!

Niels Terol en Martijn Spruit waren uitverkoren om de kleuren van het district West I van de K.N.A.U. te
verdedigen. Niels slaagde met vlag en winpel een lqe plaats bij het speerwerpen met 59.64 meter en een
grandioos clubrecord!
Met Martijn is het op dit motent huilen aet de pet op. Zijn vorm zal wel ergens bij één van zijn
vakantie bestelling zijn achter gebleven, P.aar ja wat wil je Bet vijf weken vakantie in bet atletiekseizoen is wel heel veel van het goed of beter gezegd van het kwade.
Kogelslingeren 9e
25.62
Discuswerpen
7e
41.58
Martijn volgend seizoen (je laatste junioren seizoen) wat beter indelen lijkt wel gewenst!!

Finale wedstrijd distri ctscanpetitie zondag 5 september
Dames 1e klasse en Heren 2e klasse
Nadat het grootste gedeelte van de deelne!!lers en ccaches zich verzaJreld hadden (de eerste goede
prestatie op de vroege zondagochtend) was het ti jd OE naar Heerhugowaard te gaan. Auto's vol met atleten
in een superconditie (opgedaan in diverse vakantielanden) maa.ltte grote indruk op de reeds aanwezige
atleten op de baan. Hen begon zich af te vragen of het zo wie zo nog wel zin bad 01 1ee te doen. Maar
dat was het zeker, want ieàereen kwam in ieder c;eval voor de lol!
De beren waren niet eens op z'n sterkst want helaas had Maarten Hartman zijn enkel gebroken! Beterschap
Maarten! Bij de da1es zag de opstelling er ook enigszins anders uit en werden een paar atletes verrast
met een ·extra nunter. Wonder boven wonder pakte dat geheel nog niet slecht uit, wat zeg ik in het geheel
niet. Uiteindelijk derde tJorden en dan ook nog de saandag daarop verne11en dat we 19 septeiber aan de
proaotie wedstrijden aee mogen doen! Le~~, saar hoe krijgen we dat voor elkaar!
Natuurlijk danken we die hoge score aan onze puntenverzaaelaars Marianne (die op de 800 •eter iedereen
een poepie liet ruiken en op de 3000 meter haar turbo aan bad staan) en Mieke!
Voor alle uitslagen Koeten jullie onderaan dit verslag zijn, maar ik vond de prestaties van Nico Treep
{zonder training?!?! ) erg indruk1~ekkend.
·
Tijdens polshoog was er nog een ongeluk gebeurd, een voor mij onbekende atleet viel naast de Jat en werd
met een ernstige hoofdwond met de aEbulance afgevoerd.
Al met al een voor A.V. Haarle! in Heerhugowaard geslaagde dag en ik denk dat iedereen veel lol had.
Eric Hooa
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Heren

Dames
4 x 100 meter

Brenda, carla,
Jacqueline, Mieke
Kieke v.d. Kolk
Jacqueline Konermann
carla v.d. Klei
Mary Kloeth
Marianne v.d. Linde
José Capellen
Marianne v.d. Linde
Sandra Klesser
Brenda Stoete
Carla v.d. Klei
José Capellen
Mieke v.d . Kolk
Mary Kloeth
Jacqueline Konermann
Anne:mieke Biere
Annemieke Biere
Sandra Klesser
Brenda Stoete

100 '!!eter
400 1eter
800/1500 meter
3000/5000 lileter
100/110 mhorden

Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen
Hinkstapspringen

..

· ·- ... ..

. ... . . . . . .

.. . .

50.7
12.3

Nico, Barry,
Bastiaan, Bart
Nico Treep

46.5
11.6

13.6

65.7
69.0
2.20 .8
2.52.2
9.36.4
13.30.2
16.9
19.0

David Blom
John Meure
Bart Blom

53 .8
56.3

Ton van Doorn

15.54.5

Barry Doodeman

17.1

1.30

Bastiaan Spruit
Nico Treep

1.50
6.08

Eric Noom

9.55

Eric :tf00111
Bart Blom

30.78
37.44

5.73
4.07
9.79
6.43

18 .30
31.06
10.05

. · ··-·· . .. ···· ··· · .

...

. ..

.. .. . . ..... .
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TDdens de de~de kompetitiewedstrijd,waar de onderste 6 van de voorronden
tegen elkaar uitkwamen, werd eindelijk de al jaren verwachte degradatie
een feit. Jarenlang streed Haarlem op het hoogste niveau. Al vanaf de
oprichting in 1920 was de Haarlem plqeg steeds in de v o orste gelederen
te vinden. Vele klubkampioenschappen werden behaald. En alleen in de
jaren 70 hebben we een aantal jaren niet in de toendert~d hoofdklasse
vertoefd. We hoeven niet beschuldigend naar .elkaar te w~zen, de bui
·· hebben we al jeren geleden aan zien komen. Toch hebben we er weinig aan
kunnen d6en het noodlot te keren.
Maar laten we niet al te dramatisch doen en de prestaties van de dappere
str~ders op een r~tje zetten.
De 100m. Hierop liep Guus Groskamp (alleen Linford Christie is ouder) en
door de wind gesteudàe t~d van 11.18 en dat was heel niet slecht. En ook
Jerry Amsterdam liep welliswaar als hekkesluiter, maar toch zeker geen
onverdienstel~ke 11.67. Op de 200m kon Guus het toch echter niet bolwerken: 22.8B.
--Op de 400m k~ken · we natuurlijk steeds gespannen uit naar de verrichtingen
v a n Ger Wessel. Na deze laatste belangr~ke wedstrijd van dit seizoen kan
Ger terugk~ken op een zeer geslaagde zomer. Ook tijdens deze laatste wedstrijd voldeed h~ ruimschoots aan de verwachtingen: 49.72. VoorEdwin Meure
ging het in de eredivisie nog allemaal wat te hard. H~ moest met een
l a atste plaats in 52.43 genoegen nemen.
De BOOm is een verhaal apart. Achteraf bleek, dat er vanaf de verkeerde
lijn was gestart, nl vanaf de 400m i.p.v. de BOOm l~n. Dat betekende, dat
alle deelnemers, behalve die in baan 1, tekort hadden gelopen. Nu was
het toevallig Jan de Ruiter, die in baan 1 stond en du als enige een
juiste tijd kreeg en die was: 1.53,7B. Aardig is, dat h~, ondanks dat h~
de grootste afstand aflegde toch zijn BOOm won.
Op de 1500m was het de vaste kracht Wim Bergisch, die vooral in het begin
wat al te afwachtend liep, zodat tijdens het laatste stuk de achterstand
op de koplopers dusdanig gegroeid was, dat hij geen bedreiging meer kon
vorEen voor de voorsten ~ 4.0B.76. Z~n broer Barry moest het voor de derde
keer dit jaar af laten weten. Z~n vervanger Peter van Gils liep een goede
race, b~eef in· het begin goed b~ 7 maar moest afhaken toen er voorin echt
hard werd gelopen; een prima t~d voor hem: 4.12.94
Op de 5000m moest door verschuivingen zondagmorgen nog een loper worden
uit bed gebeld. Een aantal mensen namen niet op en draaiden zich nog
eens om. Alleen Paul van Diepen konden we bereid vinden de ondankbare en
zware taak op zich te nemen. Het is met 6 man op de 5000m haast alt~d
voor iedereen een sologebeuren. Zo ook v~or Paul, die uiteindel~k in
16.53,43 finishte.
De 110m en 400m horden bleven binnen de begroting. Misja Steen op de korte
afstand gesteund door een lekker windje eindigde in 16.09 en Willem Gebe
op de lange bleef nog net binnen de magische grens van de minuut: 59.74
Op de 3000m steeple chase een debutant: Jeffrey Sullivan en h~ won ook
maar meteen even in de prima t~d van 9.23,11. Daar was iedereen b~zonder
tevereden mee, behalve hijzelf, die vond, dat het nog wel een smukje
sneller had gekund.
De tecnische nummers. (De estafettes doen we wel aan het eind)
Verspringen: De prestaties zaten hier zeer dicht op elkaar. Roh Schlüter
w ~ s cnze beste man met 6m64 en Misja onze tweede met 6m45· Daarmee had
Nisja twee nummers gedaan en kwam het plaatsje op hoogspringen aan Erik
Rollenberg toe. Met 2m00 viel h~ net buiten de pr~zen, wa~t 2m05 lever~
:een Magnum op. Ook het polsstokhoog verliep suksesvol. N1els Terol, d1~
, tussen pols en speer heen en weer moest lopen, sprong een ~zersterk p.r.
3m80 ! ! Dit ging He l tenkoste var. het speerwerpE"]_, want daar kwam h~ niet
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verder dan 52m24. En dat was een t egenvaller na z~n 59m kort daarvoor.
Op hEt hinkstapspringen kon Bob Wagner niet uit de anonimiteit springen
en moe st met 1 2m22 ge n oegen ne men .
He t kegelstoten was, zoals trouwens het h e l e jaar ee n prooi van Rob
Bakker. I1et 15mB7 ~leef h~ de nunme r 2 1m50 voor. Onze tweede kogelaar
kan me t het gewicht tr ouwens zowel stoten als slingeren. Slingeren gaat
natuurl~k het verst, 51m5B maa r ook me t stoten staat hij (we hebben het
hier natuurl~k ove r Sche lt o Schèltens) z~n mannetje: 12m42.
Blijft n og over h e t ~iskuswerpen. Zoals re e ds eerder in dit blad vermeld
is Ear t~n Spruit zijn vorm ech t e r e r ge ns op een vakantieadres achtergeb l e ven. Hel a as kan ik geen kleine of dunne lettertjes typen anders
had ik dat ge daan : 37m2B.
Tenslotte d e e stafettes . Beide ~iet g r oots . Je ery Am sterdam, Rob Schlüter
Guus Groskamp en Ge r Wessel: 43 . 93 en weer Ger Wessel, Wim Bergisch
J a n de Ruiter en Edwin Meure: 3 . 24 , 97
EINDSTAND INCL VOORWEDSTRIJDEN
EINDSTAND (zonder BOOm)
1. Ilion
39.69B
1. AV ' 34
19.609
2 . Sprint
39.440
2.
Ilion
19.51 B
39 . 2BB
3 . AV '3 4
Spr int
19 .3 41
3.
_ 4~ ~ell~s- __ _ .2.9..!.0.9_5 _
4. Be lland
1B.929
5 . Holland
3B.32B
5 . Be llas
1B.76 0
6
.
HAAR1EI1
36.776
6. HGarle m
1B.414
(incl BOOm
19.275)
We zien dus dat·we in onze degradatie ook Ho lla nd mee naar beneden hebben
ges l eurd. Volgend jaar komen we elkaar een klasse lage r dus o pnieuw tegeu.
Prr.

VR I J:DJ.GAVOND
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Het weer: In het begin van de wedstr~den reg, da a rna droog. Sprint
i'1Umme rs tegenwind en ve;t'springen licht v. i ndvoo rd ee l.
temp ca. 15 graden.
11 .3 finale: 1e in 11. n
100m heren serie 1. Guus Groskamp
Ar
jan
Hendriks
12.B
100m jongens B
4.
4.02.2
serie
2
.
Jeffrey
Sulliva n
1500m heren
1e
4 .06 .6
4 . Wim Bergisch
!? !? !?
slechts
deelnemers
maa
r
geen
Haarlemmers
500furn heren
kogelslingeren he r en 1. Schelto Sche lt en s 52m 16
4rn24
verspringen meisjes B Nanda Meije r
12m57
kog~ lst oten jongens A
2. Martijn Sp ruit
41m5B
diskuswerpen
,,
,,
,,
,,
6m56
verspringen heren
1. Rob Schlüt er
6m06
5. Bob Wagner

e

Alles bij e lkaar een bedroevend klein aantal Haarlemmers aan de start in
deze wedstrijd op onze eigen baan.

De vette jaren voor AV Haarlem ijn voorbij
, ATLETIEK • SIMON ZWARTKRUIS
MEOEWERKER

Het afgelopen decennium was
AV Haarlem al flink aan erosie
onderhevig. Het ·atletiek-bolwerk uit het eind van de jaren
zeventig brokkelde in de tachtiger jaren lan~aam maar zeker
af, gisteren betaalde de bijna
63-jarige club de tol voor de
voortè·Irende kaalslag. Na bijna
zestig jaar ered.::visiesch2p daalt
de mannenploeg van AV Haarlem af naar de eerste divisie,
met hun collega's van KAV Hol land in het kielzog. Wa::1rdoor
de discussie over een mogelijke
fusie tuso,en de twee Haarlemse
clubs weer van een nieuwe voedingsbodem is voorzien.
Huuc! · Vielart heeft zowel de
magere als de vette jaren bij AV
Haarlem aan den lijve ondervonden. Eind jaren zeventig
vormde de Nederlands recordhouder bij het hoogspringen het
boegbeeld van de 'zilveren'
mannenploeg . van Haarlem.
Onder sportieve aanvoering van
Wielart, bijgestaan door sprinttoppers als Mario Westbroek en
Sammy Monsels, eindigde AV
Haarlem zes jaar achtereen als
tweede in de inmiddels tot eredivisie omgedoopte hoofdklasse. Gisteren, op het vertrouwde
Pim Muliersportpark, was de
39-jarige Haarlemmer als ploeg-

t

tJ)

leider getuige van de kansloze
AV Haarlem-strijd tegen degradatie.
De club zelf treft weinig
blaam, meent WielarL Het is
kommer en kwel in de gehele
topsport, zo weet hij, en ook AV
Haarlem zou ooit met de billen
bloot moeten. ,.Natuurlijk ligt er
een beetje verantwoordelijkheid
bij de club, maar het r,rootste
prc bleem is de gerinp,, doc!·!'troom vanuit èc jwgci" , aldus
Vvielart. ,.Die hangen tegenwoordig liever over een mountain-bike heen, als ze al aan
sport doe:t. Als je dan IT,.zrkt dat
d~ prestaties minder wm Jen bij
je vereniging kun je dïie di ngen
doen. Eerste optie is TY.et een
zak geld de regio rond c.n goeie
atleten te lokken, ::oals Jotter. dam Atletiek dat heeft gedaan.
Ten tweede kun je je op de
jeugd gaan richten en tot slot
kan je, wat in Amsterdan·. wordt
voorbereid, een f..:sie a;;ngaan.
Mijn voorkeur gàát duid elijk uit
naar de laatste twee opties.'·
De fusieplannen van KAV
Holland en AV Haarlem zijn
niet van gisteren. Sedert jaren
flirten de Haarlemse buren in
het openbaar met elkaar, zonder overigens tot concrete hu~elijksplannen te komen. Hoewel vorig jaar bij beide verenigingen een meerderheid zich
. uitsprak voor een fusie, stierven

Een atleet van KAV Holland zweeft over de lat tijdens het hoogspringen.
FOTO • UNITED PHOTOS DE BOER • POPPf DE BOEH

de · besprekingen een vroege
dood. Een hundeling van Haar·
lemse atletiek-krachten, waarin
de kerngezonde financiële basis
van AV Haarlem en de sportieve

impact van KAV Holland elkaar
aanvullen. het lijkt een simpel
ABC'tje ... Maar dat is het zeker
niet" , zegt Joop van Drunen,
voorzitter van dertien-voudig

landskarnpioen AV Haarlem.
.. Ik heb het idee dat dt· fusie bij
Holland meer leeft dan bij ons.
Bovendien moeten we nog veel
meer naar elkaar toe groeien .

We proberen de samenwerkin~
met elialar al een tijdje aan te
halen, maar op één of andere
manier wil dat maar niet soepel
gaan löpen. Zolang dal het geval is, heb je natuurlijk helemaal
geen basis om een fusie aan le
gaan. Toch denk ik dat het er in
de toekomst wel van zal ~aan
komen: Maar we moeten niet s
overhaasten. '·
Bijkomend probleem is hel
verschil in draagkracht van beide clnbs. AV Haarlem b::!schikt
over meer financiële am1slag
dan Holland, waarde reglcmenten voorschrijven dat fuserendr.
clubs ongeveer dezelfde financiële draagkracht moeten · hebben. ,.Toch vind ik dat wc die
fusie er door moeten drukken ··,
zegt Guus Graskamp, al tien
jaar lid van de mannenploeg
van Haarlem . .,Het is hier in (!e
loop van de jaren allemaal min·
der geworden. De degradatie uit
de eredivisie zegt me op zich
niet zo veel, want je praar over
slechts drle wedslrijden in een
heel seizoen. Maar deze degradatie is natuurlijk wèl een teken
aan de wand. Het niveau gaat
achteruit bij Haarlem en we
moeten verdomd goed oppassen dat het \'Olgend jaar niet in
sneltreinvaart allemaal nog
minder wordt."

Het is zover. Ik trai n ~1f en toe e;1 op mijn
spl'lrzame aktieve momenten hoor ik de reddeis
van de club. Diep in de bossen v?.n de Haorlemmer
Hout worden mij de meest fantastisch verhalen
verteld. Niet '-.llecn roddels maar oo~< grote
vakantieverhalen. Soms ga<~n die beide dingen ook
nog samen. Roddels over vakaHtie's dus. Neem
nou onze uainer (A. M.) op trainingskamp. Met 4
(vier!) vrouwen (<.: ls t:nige man) op trainingskamp.
Neem nou onze v;;teraan (E. v R.). Drie 'Neken
kangeroes kijken. Neem nu een ündere veteraan
(R. vd Zw.). Op zoek naar (ja na&r '.vat?) zichzelf?
Neem nou onze wereldbrger (A. d V.). Eén heel
jaar op dat ar.dere continent. Neem nu de
penningmeester (R. d N.). Op ons "hdie" (ooh
gmdel van sm::....-agd) . .l-Jeem nou U 'N schrijver
(B.B.). Bclgie in een tentje, met dit weer. Tot ziens
op de training.

Uitslagen

doorgeven aan Boesten 023-385623
Waar mogelijk staat de behaalde plaats per
kategorie aangegeven. Indien niet bekend staan er: ??
10 km

17 apr Lake Powell Arizona (VS)

-- - - - - - --- - -:

Uit de L.A.
•

twnEn~ssL~

cr:z;.

:

A lex de Vries

!

Een flink aantal ~ktivü~itcn zijn aanstaandr:
de komende pe:iod e. iv1issch:~n ~s het slim
om vélst de a;enda te pakken om alles (ja, u
bent hij aJles verplicht aanwaig!) te noteen.
23 sept
On(lerlinge 10 km b tan.
19.15 u le se-ie 38.30 min. en î
7.0.3:::; 2c se1ie 38 .3C min. en -l
25 sept
Nadon~~::..: bopdr..~~ rcnd èe baan,
~ 1·.,--\,,~-~:1.,1
·• ."
'
d"1g1."no
z.e
... ,_.,.,s d '-·
,t,_n;(or.
. 0 . •.,
r'
,.~
1·
A'V na,uiem
r•
2/3 oct
'-.mce.:r.mge
op de ••
baan. Speciaal voor ons (min. 10:
d~ehemer<; !) wordt een loop•
vie!"!<amp t:;eorganiseerd.
:
Dt!S komt aHen !
:
De afsta:1den zijn :
2CJ meter, 400 meter
8GO meter, 3000 meter
·Fi~~S>H.'?'.-<~· ~~ --1 ·1art deL\ voor
9/10 oct
.:ec!~reer.. b éc AnJer.n,:n . Waarschijnlijl< vJijdaguvoPd weg. Fiets
in ee;1 aanh?ngcrtje. Een klei[!
p{>nsio~metje en 2 twee dagen
afzien. Del Even. (02503-38480)
ï nov
Start ';Vintertrainiq;. De tijd en
lo!-::atie hoor u nog, maar wij
he ~ben L~~ TC ver2ocht weer om
10.00 uur tè bçgiPncr~.
Even is begonnen rnet het s m1cnsrdlen van
de LA rangl:js!en aller ti_j j en. Dat is een hoop
werk ma~..r geeft een mcoi be .:.~d van de
prestaties ove1 de ja;-en. De ee:-ste editie staat
oo de ~nd~:-e !:i!êJzijc:e t:11 Lc .n~ft d~ 30 Y.m.

40.04

2 mei Lilac Bloomsbayrun Spokane (VS)l2 km
832

Aiexde'v'ries
51.42
totaal 53.200 deelnemers !

30 mei Olympia Washington (VS)

46
3 jul

21.1 km

A lex de Vries

1.32.11

Marathon Noordsehesehut (NL)42.2 km

i

René vd Zwaag

3.33.49

I
15 aug

J

:.1

Solidariteit~ loop

John Jongboom

')")

•
•

Gdansk (Pol) 21.1 km
1.38.50
1.48.--

Gea Jongboom

lt ·

I: Voikdigc uitslag van de Piet v Alphen mei ~morial :volgende keer.
i

~
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Nationale loopdag op zaterdag 25 september 1993
De 'ticluing Natoonak lPoj>dag urgani>«" somcn orr.t de • AVRO" en 16 ve=billende Atletiek
VcrT:nigif'!,C :-1 in i:et la11d r.c11 rccJe.tticfJ,,upc,·cncn)ell't. I\\' ll.urlem organiseert dit

d
m

/\}Va<;[ U.'41( fC:t,.C"'CliJ

VUt)f

in UW ag~ndit \l'<l\11 Cr 7.Ïjn

hcbonrJijlr;

YJ:ll

gc:bc~n in 1-barlem.

mcdcwcr}ccn oudig:

~;"~
f 1_.: Slat I :

V.a. 1.:1.00 uur hij de atlclickba:UI, alle afstaudcn, inschrijving v.a. 11.00 uw
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Kees van Dommele
Victor Zonneveld
Hans de Rijk
Wim Westerholt
Joost de Bock
Huib Akersloot
Paul van Diepen
Gerko Vos
Ruud Porck
Paul v.d.Pol
Dick de Waal Malefeit
Hans Verwey
Kees Hermans
Wim Kluyskens
Tony Boetlage
Bert Bols
RoTl Bons
Hil de Lange
Ton v.d.Aar
Eert Boesten
Henk Hoeckx
Ronald Bochave
Huub Ollarbe
}aap Swart
Ton v.d.Linden
Halls Adelaar
Martin M9lenaar
Dick v.d.Splilttzr
Garmt Zuülema
Jan Mooy
Krijn Kroezen
Bert Hulsman
}ohn VeenendfUJl
A.lbert Ferwerda
Ruud Kitseroo
Rob de Nieuwe
Sjaak Hulsman
Heill van Gulderter
Jacques Kalisvaart
Dick Gevaert
Lex v.d.Pol
Martin Stroohnan
Ronliefrink
Dick Bottinga
Jan Stol
Dik Nol
Marc van Leuven
Cees v.d.Aar
Hans Peters
Ben Imthorn
Sylvia Goes

15-09-49
28-03-41
03-02-46
27-06-52
26-09-50
12-10-53
25-05-54
12-03-44
22-01-53
12-02-60
17-1249
27-01-55
12-02-44
09-0346
13-06-48
03-09-49
12-08-48
05-12-50
17-05-59
08-03-55
08-03-42
30-10-51
29-03-26
29-02-56
10-03-53
05-07-31
18-04-64
18-01-34
12-12-58
11-02-41
21-05-37
18-08-56

12-01-60
28-09-40
13-04-47
01-04-59
28-10-51
21-05-44
14-07-39
06-06-55
28-01-61
12-09-38
03-09-32
04-10-57

1.42.42
1.44.15
1.44.37
1.45.42
1.45.45
1.46.34
1.47.30
1.48.40
1.49.09
1.50.28
1.52.02
1.52.12
1.52.23
1.52.44
1.53.10
1.54.17
1.54.42
1.55.01
1.56.52
1.58.09
1.58.17
1.58.39
2.00.10
2.00.32
2.02.12
2.02.38
2.03.20
2.03.55
2.04.15
2.04.35
2.05.08
2.05.24
2.07.20
2.07.49
2.08.03
·2.08.20
2.08.25
2.08.25
2.08.51
2.09.06
2.09.12
2.09.30
2.09.32
2.10.10
2.11.24
2.11.40
2.12.15
2.12.39
2.13.46
·2.15.00
2.23.37

Spaarnwoude
Zaandam
Krommenie
Zaandam
Krommenie
Zaandam
Schoor/
Schoor[
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Schoor/
Dordrecht
Krommenie
Krommenie
Krommenie
Spaanzwoude
Aalten
Krommenie
Sp0llr1lwoude
Schoor!
Spaarnwoude
Schoor!
Zaandam
Krommenie
Schoor/
Schoor[
Spaarnwoude
Krommenie
Spaarnwoude
Krommenie
Schoorl
Schoorl
Spaunwoude
Krommenie
Schoor!
Schoor/
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Krommenie
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Nieuwegein
Krommenie
Spaarnwoude
Spaarnwoude
Krommenie
Spaarnwoude
Krommenie
Schoort

01-04-90
05-03-89
09-05-71
03-03-91
19-06-77
04-03-90
22-03-87
24-03-85
01-04-90
24-03-91
24-03-91
24-03-85
07-10-90
19-06-77
19-06-77
08-04-79
29-03-92
30-08-80
30-05-76
01-04-90
18-03-84
24-03-91
23-03-86
22-03-92
23-05-74
24-03-85
23-03-86
28-03-93
11-05-72
24-03-91
30-05-76
24-03-85
18-03-90
24-03-91
06-05-73
23-03-86
24-03-85
28-03-93
24-03-91
22-06-75
01-04-90
01-04-90
24-03-91
30-(}4-76
30-05-76
01-04-90
24-03-91
11-05-72
U-03-91
11-05-72
19-03-89

============================================
op- of aanmerkingen uitsluitend schriftelijk naar:
Evert van Ravensberg, Kuinderbos 3, 2134 KM HOOFDDORP
A.ndere ofsümden vol;sen !
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Ge-v-raagd:

VRIJWILLIGERS

m/~.

Door Jaap, Ger en Willem wordt in navolging van het grote succes
van vorig jaar "DE TWEEDE HAARLEMSE SCHOLIERENVELDLOOP''
georganiseerd. Deze scholierenveldloop is voor leerlingen van
groep 5 t /m 8 v/h basis- en klas 1 en 2 v/h voortgezet onderwijs
voor Haarlem e.o. De scholierenveldloop zal worden gehouden op
woensdagmiddag 20 oktober a.s. op de atletiekbaan van het Pim
Hulier sportcomplex.
Voor ons is het. een hele uitdaging om "DE TWEEDE HAARLEMSE
SCHOLIEREN'IIELDLOOP" te organiseren en om net zoals vorig jaar er
iets grandioos van te maken.
Dit is onmogelijk zonder medewerking van vrijwilligers die op de
bewuste woensdagmiddag een handje willen mee helpen.
De diensten die vervuld moeten worden zijn o.a.: medewerkers
wedstrijdsecretariaat, omroeper, s t arter, EHBO, 0pvangen van
scholieren aan de finish, hazen etc. etc. etc.
Allemaal stuk voor stuk noodzakelijke taken voor het wederom
slagen van deze scholierenveldloop.
Schroom niet om onderstaand formulier ingevuld bij Ger, Jaap of
Willem (zie onderstaand adre~sen) in te leveren of telefoneer
even.
Maak evt. kenbaar met welke taken je ervaring hebt en/of welke
taken je het liefst wilt vervullen.
Het belooft weer een oergezellig en onvergetelijke middag te worden, dus ........ GEt·lOON r~EEDOEN ! !
Ger \'les se 1
Kl. Houtstraat 5gr<~
2011 DH Haarlem
ft 023 - 325095

Jaap van Deursen
Vondehveg 142
2025 AE Haarlem
1t 023 - 378916

Willem Gebe
Bloemendaalseweg 60
2061 CM Bloemendaal
'ft 023 - 277214

Wat een sto~~e vraag! Natuurlijk ben ik bereid om woensdagmiddag
20 oktober a.s. twee handj es mee te helpen.
naam
adres
postcode

tel efoon
Ik heb ervaring met: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .

1et liefst zou ik willAn doen: ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~.B.

Namens het organiserend comité wil ik de degene die vorig
jaar hebben meegeholpen om "DE EERSTE SCHOLIERENVELDLOOP" te
doen slagen alsnog bedanken voor hun inzet, want .•.... wij
nog de s cholieren zijn nergen~ zonder jullj_P!! _!
-I~-
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>p de tra i ning krijg je nog een apart informatie/inschrijfvel.
>oe mee en schrijf op tijd in bij Joke.
-1~-

MEERKAMP JUNIOREN A.V. ZUIDWAL HUIZEN 10 EN 11 JULI

Ralf Teunisse: SOm/12.0 ver/4.15 kogel/7.03 SOmh/15.5 hoog/1.25
speer/24.58 lOOOm/3.53.7 (22e plaats/47 D-jun.)
Tim v Kempen

:80m/ll.O ver/3.87 kogel/9.68 80mh/17.6 hoog/1.15
speer/26.42 lOOOm/4.07.7 (24e plaats/47 D-jun.)
..:_ 80m/ll. 4 ver I 3. 84 kogel/ 5. 50 80mh/ 16. 4 hoog I 1. 15

Rob de Wit

speer/ --

1000m/3.26.0 (34e plaats/47 D-jun.)

Ralf 2774p, Tim 2758p, Rob 2319p
Jason Mensingh: lOOm/12.4 ver/4.85 kogel/9.50 hoog/1.55
l OOrnh/16.9 dis c us/24.98 speer/28.42 lOOOm/3.14.1
Darcy de Windt: lOOm/12.5 ver/5.45 kogel/9.79 hoog/1.40
lOOmh/16.9 discus/25.56 speer/39.78 1000m/3.23.1
Patriek de Boo: lOOm/14.2 ver/4.22 kogel/6.57 hoog/1.50
lOOmh/19.7 discus/22.62 speer/24.08 1000m/3.22.5
Erhan Sagiroglu:lOOm/13.6 ver/4.36 kogel/7.52 hoog/1.25
100~~/18.6

Guido Mo1nar

discus/22.22 speer/29.38 lOOOm/3.36.3

: lOOrn/13.8 ver/4.37 kogel/6.44 hoog/1.35
lOOmh/1.9.7 discus/18.06 speer/19.08 lOOOm/3.14.1

Remco van Belle:lOOm/13.9 ver/4.05 kogel/6.74 hoog/1.40
lOOmh/20.5 discus/20.76 speer/22.94 1000m/-Remco Verton

: lOOmh/13.8 ver/4.43 kogel/7.85 hoog/1.25
lOOmh/19.1 discus/17.06 speer/--

1000m/--

C Junioren: Darcy 4 577p(l0/44), Jason 4472p(l4/44), Erhan 3568(28/44)
Patriek 3552 (30/44), Guido 3382 (32/44)Remco van Belle
2859p (41/44) RemcoVerton 2521p (42/44)
=======================:======================~============================:

CROSS COMPETITIE 1993/199 4
Het is nog niet . zover maar we geven je alvast de data door van de
CROSS COMPETITIE VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN 11!11
Noteer ze vast in je (school) agenda of thuis op de kàlender:
ZATERDAG 11 december. ZATERDAG 29 januari 1994. ZATERDAG 12
februari 1994. De finale is op zaterdag 12 maart 1991.
O.P tijd inschrijven bij Joke 1!!1

============;========================================================

HALLO

GUPPIES,

Misschien hebben jullie er al iets over gehoord, maar op
woensdagmiddag 20 oktober a. s wordt de "DE DtEEDE HAARLEMSE
SCHOLIERENVELDLOOP" gehouden. Deze veldloop zal worden gelopen op
de atletiekbaan van het Pim Mulier sportcomplex en is bedoeld voor
alle scholieren van het basisonderwijs vanaf groep 5 tot en met 8
en voor het voortgezet onderwijs voor klas 1 en 2. Er is ook een
wedstrijd voor jullie meesters, leraren, juffies of leraressen.
Dan zien jullie die ook eens een keertje hard rennend over de
atletiekbaan in plaats van alleen maar voor het schoolbord.
Per groep of klas (jongen of meisje) zijn er prijzen te winnen,
maar meedoen en een gezellige sportieve middag hebben is natuurlijk het aller belangrijkst. Trouwens iedereen die meedoet krijgt
een prestatie diploma zodat je aan iedereen kunt laten zien dat
jij hebt meegedaan met aan "DE TWEEDE HAARLEMSE SCHOLIERENVELDLOOP".

Als jullie al benaderd zijn door jullie meester of juf, leraar of
lerares dan heb jullie je natuurlijk al ingeschreven. Is jullie
echter nog niets meegedeeld, vraag er dan naar bij jullie meester,
juf, leraar of lerares zodat jullie met jullie school mee kunnen
doen aan de "DE TWEEDE HAARLEMSE SCHOLIERENVELDL!XJP".
Als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie die stellen aan
Jaap van Deursen (trainer van de pupillen).
Wij zien jullie woensdagmiddag 20 oktober op de atletiekbaan van
het Pim Mulier sportcomplex.
Groetjes,
Jaap, Ger en Willem

- 's--

PUP I LLEîN~DSTRIJJJ

AV GUOUI

Alexander Rijfi (C):
Dorien Teengs
(C):
Estrella Wielinga(B :
Huub de Vries
(Al:
Matthijs Teengs (Á2:
Ivo van Kempen
(A2 :
Arjan Setzekorn (A2:
MarcoMensen
(A2:
Riek de Bruijn ( A2:
Baltien de Wit
(A2:

SA..~POORT

40 m/6.9
40m/7.1
40m/6 . 7
60m/9.5
60m/8.7
60m/9.0
60m/9.6
60mj9.9
€0m/9.8
60m/9.1

17 JULI 1993

hoog/0.90 kogel/6.37 919p(4/14)
hoog/0.85 kogel/5.24 769p(3/13)
hoog/0.75 kogel/4.77 748p(7/15)
ver/3.65 bal/33.50 1150p(2/10)
ver/4.11 bal/26.00 1296p(5-6/20)
ver/3.92 bal/32.52 1279p(7/20)
ver/3.33 bal/27.20
998p(l6/20)
ver/3.43 bal/28.62
989p(17/20)
ver/3.46 bal/23.40
946p(l8/20)
ver/3.83 bal/24.60 1149p(3/14)

Op deze dag met weinig wind en een temperatuur van 18 graden werd
er ook nog een lOODmge lopen door de volgende AV Haarlem jongens
en meisjes:
Huub 3.28 . 7(le) , Arj aa 3.25 . 8 (4 e ! i j d e A2), Riek 3.39.9 (7e)
Ivo 3.59.2 (1le ) , Matthijs 4.03. 9 (1 3e ), Baltien 3.39.0 (2e).
Estrellade 1000m in 4.37. 1 {12e)
In de uitslagenlijst stond ook nog een est a fette vermeld van de
jongens A2 (Matthijs , Ivo , Arjan en Março en Riek, welke vier ??)
In elk geval wel de beste tij d va~ de dag in 36.8 en eerste dus !

I NSTUI F WEDSTRI JD AV ZAlUJLA..'ill ZAANDAM 2 1 AUGUSTUS

De jaarlijkse zam::PI~STUIF in Zaan dam bi j AV Zaanland is altijd
een reuze gezellige dag waa r je o p deze dag meerdere keren de onderdelen van jouw keu7.P- kun t do e n ~ Het was natuurlijk nog vakantie
tijd maar _
d~ zc WPd strijd mag je eigenlijk niet missen. Ook een
prima wedstrijd om j ~ e igen persoonlijk r ecord te verbeteren omdat
je hetzelfde o n der d8el meerdere k ere n op deze dag kunt " doen " !
Iedereen had cp d e tra i ni n g een i nformatiev el gekregen en de clubkleuren moesten nu ( wa t ze ook deden ) hoog gehouden worden door
Ral f , nebecca e n Jess i ca ! Volgend jaar allllemaaaalllll er heen 11
Ralf Teunisse: 80m/12.1 \ 12/14), ver 4.30 (13/24),hoog 1.30(7/9)
s ~cc r 2 4.6 6 (13/20)j~nio r D.
Rebecca Ra~akers (junior D): kogel 7.98 (7/13), speer 22.98(4/11)
Jess1ca Ramakers (ju~ i or C): ver/4.89 (1/6), 80m/ 11.6 (2/6)
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Darcy de WINDT : 10 Qm /12.7 ver/5.34(22/58 kwalificatie)
sp0er /3 9 .08\19/55)
Marjanne ve.n SMmSBK: 80ilt /10.4 ser i es, 10.5 halve finale en
10.5 in fi n ale(7e), ver/5.07 in kwalificatie e~ derde van 78 springsters, in de finale met S.OOm een
8e plaats.
·
Joam:a AN DREWS: 80m horden/14 . 1 in series, 300m horden 49, 9
en ee-u 1 : e t i jd.
tven d y IJZ ERM.<\H : kogel/11. 4 0 kwalifj_catie ( 3e van 33 deeln.),
in finale 11.26 en 9e plaats.
De estafette van Ma~jen~ e, Wendy, Joanna en Jessica( " even "
overgewipt uit d e in~ tu i fwe dstrijd in Zaandam om de estafette
ploeg cr,r:1pleet te r::3 ' ~-= n ! ) in 42.5 naar een zesde plaats in 42.5s.
voor de 4 x 8 0 ~et e~

