
.J.H. de Wit 
bou\Nbedrijf 

Paul Krugerstraat 14 
2021 XN Haarlem 

Tel. 023 - 26 30 31 
Fax 023- 27 40 94 

M9 ÜIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70 • Tei.:023-275566 Haarlem 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 

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

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

~===--Al ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. 

Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein te1.023-252333 

Flowershop 
))Curley )) 

Ramplaan50 
2015 GX Haarlem 
tel. 023 - 24 54 51 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

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

K;: ,o.-- O&m: ê MLI#J ~ 

Wij geven een 

sportieve korting. 

Pum~ AoloAs Sëucony~ *KARHu 

RUUD WIElART SPORlS, 
DA'S EEN ZAAX VAN VERTROUWEN ! 

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

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ElECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

.COMPUTERS & SUPPLIES 

.ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverparkweg 1 1 
2023 CA Haarlem 
Tel: 023 - 252847 
Fax: 023 - 255685 

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

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

meer dan 
25 jaar ervaring Vraag vrijblijvend 

prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

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 winkeliers 
die zijn aangesloten bij de T.I.C. 

stichting toto inleverings combinatie 

lotto x toto -

(het heeft voor ons bedrijf echt geen zin om hier te adverteren, 
maar Joop vroeg het en om onduidelijke redenen konden we niet weigeren .. . } 

VVisten iullie dat in Haarlem het centrum van 
popmusicerend Nederland ligt? 

Het heet: 

Bananas BV 
Bakenessergracht 97 

2011 JV Haarlem 
023-327388 

opnamestudio's • oefenruimtes 

apparatuurverhuur • management 
platenlabel • reclameprodukties 

Let eens op de volgende artiesten als de radio aanstaat, of loop naar de.platenzoak en koop de CD's ! 
(dan verdienen wij weer iets van de odvertentiekostenterugl 

Gotcho I • Beotcr~om • The Blve Man. Con • Vivid • Van Dik Hout 
The Feel • The Blue Guitqrs • Circus Çusters • Hollands Diep 

Bob's Your Üncle • · Wof)der •èïrc~s • Wild Pumpkins 

Peters 

Alles voor de loodgieter 
en dakdekker 

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

~ 023-310393 
Fax 023-317925 

Nassaulaan 27 - Haarlem 

uw drukwerk fDf in 
de puntj~s verzorgd ... 

. . . . ,_ ..... -, 
••••••••••••• 
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Waarderweg 56 
2031 BP Haarlem 

m 023-343434 



Schema Algemene Zomertrainingen 
Atletiekbaan Pim Mulier Sportpark 

(ingaande donderdag 7 april 1994) 

Maandagavond 
18.00- 19.15 uur: 
18.00- 19.15 uur: 
18.00- 19.30 uur: 
19.00- 21.00 uur: 
19.00- 21.00 uur: 
19.00- 21.00 uur: 

Donderdagavond 
18.00- 19.15 uur: 
18.00- 19.15 uur : 
18.00- 19.30 uur: 
19.00- 21.00 uur: 
19.00- 21.00 uur: 
19.00 - 21 .00 uur: 
19.00- 21.00 uur: 

meisjes & jongens pupillen ABC 
meisjes & jongens junioren D 
meisjes & jongens junioren C 
meisjes & jongens junioren B 
meisjes & jongens junioren A 
dames & heren senioren 

meisjes & jongens pupillen ABC 
meisjes & jongens junioren D 
meisjes & jongens junioren C 
meisjes & jongens junioren B 
meisjes & jongens junioren A 
dames & heren senioren 
dames & heren Lange Afstandploeg 

Leeftijdsklasse indeling van 1-11-'93 t/m 31-10-'94 
C pupil geboren in 1986 (8 jaar) 
B pupil geboren in 1985 (9 jaar) 
A pupil geboren in 1984 of 1983 (10 of 11 jaar) 
D junior geboren in 1982 of 1981 (12 of 13 jaar) 
C junior geboren in 1980 of 1979 (14 of 15 jaar) 
B junior geboren in 1978 of 1977 (16 of 17 jaar) 
A junior geboren in 1976 of 1975 (18 of 19 jaar) 
senior geboren in 1974 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 

(heren 20 t/m 39 jaar) 

Veteranen 
Vet. I 

Vet. ll 

Vet. m 

Dames 
35 t/m 39 jaar 
4p t/m 44 jaar 
45 t/m 49 jaar 
50 t/m 54 jaar 
55 t/m 60 jaar 
ouder dan 60 jaar 

Heren 
40 t/m 44 jaar 
45 t/m 49 jaar 
50 t/m 54 jaar 
55 tlm 59 jaar 
60 t/m 64 jaar 
ouder dan 65 jaar 

V oor veteranen geldt dat de indeling plaats vindt naar geboortedag. 
Bij wedstrijden over twee of meer dagen geldt de eerste dag. 

ATTENTIE, op onderstaande dagen is er GEEN training!! 
Donderdag 12 mei (Hemelvaart) 

Maandag 23 mei (2e Pinksterdag) 





de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarleJnargang 49 
opgericht 8 oktober 1920 

" verschijnt 8 maal per jaar" 

koninklijk goedgekeurd Nummer 2 
mgeschreven biJ de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. 

redac/Jeadres: 
JOSé capellen 

VOOrZI fier: 

JOOp v drunen 
tuindorplaan 8 
2015 hl haartem 
tel. 023-244340 

secretaresse. 

josé capellen 
njksstraatweg 377 
2025 db haartem 
tel 023-374869 

pennmgmeester · 

rob de nieuwe 
dassenbos 244 
2134 rl hoofddorp 

ledenadministratie 

jas van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
tel 023-272338 

wedstrijdsecretaris · 
(A IB jun . + semoren) 

JOOp v. drunen 
tumdorplaan 8 
2015 hl haartem 
tel. 023-244340 
g1ro . 550553 

wedstrijdsecretaris 
lange afstand. 

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

jeugdcommissle i 
wedstrijdsecretaris · 
(CID Jun +pupillen) 

joke verton 
om merbos 7 25 
2134 kc hoofddorp 
tel. 02503-39865 
giro . 1554804 

arts · 

I. s . g. m. knuvelder 
praktijk · 
van oosten de bruijnstraat 5 
20 14 vm haartem 
ter 023-340480 

april 1994 

VAI~ DE REDACTIE 

rijksstraatweg 377, 2025 db haartem 
tel. 023-374869 

De klok is 21 verzet, de zon zien we gelukkig steeds vaker, de tempe
ratuur stijgt langzaam, dus .... de zomer komt er aan! De wisseling van 
het seizoen houdt voor ons een wisseling van terrein in. Alhoewel we 
de baan het afgelopen seizoen ook hebben gezien in combinatie met 
andere accommodaties, bet zomerseizoen en de baan horen bijelkaar. 
Maar. . . . . zoals jul!ic reeds hebben gehoord zal de afronding van de 
renovatie van de bwn dit jaar plaatsvinden, dat houdt in dat we in de 
zomer een !)aar weken niet optimaal van de baan gebruik kunnen 
maken. Volg daarom de aanwijzingen van bestuur en trainers op. Het 
is misschien af en toe behelpen, maar als je je huis aan het verbouwen 
bent zit je ook in de rotzooi met een renl)vatie is het niet anders. We 
hopen er een mooie en snelle baan voor terug te krijgen! 

Wat jullie straks gaan lezen heeft natuurlijk nog betrekking op de 
achter ons liggende indoorwedstrijden. Et~n paar atlete(s)n pakten hier 
en daar gOt."ti uit. PROFICIAT ALLEN! Ook vonden we diverse 
"Haarlemmers" van "jong tot oud" in de kranten terug. Voor diegene 
die het nog niet gelezen hebben kijk ei<Jen; in üt clubblad. 

Onvermijdelijk is natuurlijk een vooruitblik op bet komende seizoen en 
dan natuurlijk wat betreft data van diverse wedstrijden. Wij kunnen 
alleen maar zeggen lees dat hele clubbl:td van voor tot achter, van 
onder tot boven en laat ons dan met horen, dat wist ik niet. ..... . 

Wij wensen iedereen een sportief, gezellig en zonnig zomerseizoen toe 
met heel veel PR's. Enne ....... jullie wt:ten het hè jullie mogen ons 
altijd schrijven, doe dat dan vóór 

DONDERDAG 28 APRIL 

giromkenmg 643883. bankrekemng 56.80. 10477. t.n. v pennmgmeester a v '" haartem ·· te haarlem 



officieel nieuws 

PUPILLEN C: 
M. (Marije) de Wit 
J. (Jeroen) Adelaar 

.JUNIOREN C: 
R. (Roberto) Slierings 

SENIOREN L~: 
M. (Martijn) Hoeksema 

EEN HARTELLIK WELKOM AAN: 

Koediefslaan 41 
Stuyvesantstraat 95 rood 

J. Dixlaan 14 

Pegasusstraat 59 

2101 BS HEEMSTEDE 
2023 KM HAARLEM 

2104 CG HEEMSTEDE 

2024 VN HAARLEM 

DE LAATSTE WINi'~_Rl'RAINHlGEN 

Zondag 27 maart (baan) 
Dinsdag 29 maart (lcrachtcentrum) 
\Voensdag 30 ma.:m (zaa!) 
Donderdag 31 maart (Extran Sportcenter) 

ATTENTIE 
GEEN TRAINniG OP DE ONDERSTAANDE DATA 

Woensdag 04 mei (Dodenherdenking) 
Donderdag 12 mei (Hemelvaart) 
Maandag 23 mei (2e Pinksterdag) 

KRACHTTRAINING 

Vrije .k:rachttrainingen (zonder trainer en alleen toegankelijk 
voor atleten die hiervoor zijn uitgenodigd) vinden plaats op 
dinsdag en vrijdagavond van 19.00- 20.30 uur. 
De vrijdagavond training is vanaf 1 mei niet meer mogelijk 
(dus de laatste vrije ,vrijdaeé'.vond krachttraining vindt plaats 
op 29 april). 
De dinsdagavond training gaat door tot en met de dinsdag 
vóór de NK (dus dinsdag 12 juli is de laatste vrije kracht
training va.11 het seizoen). 

om aan te schaffen: 

a.v "haarlem" wedstri1dshtrts met klubembleem dtv. pr11zen 
a v. "haarlem" atletiekbroekles dtv. pr11zen 

verkrtlgbaar billOOp van drunen . 

speel m~e in de toto/lotto 

tnltchttngen bq mevr hartman tel. 256036 



De competitie wedstrijden 

Zondag 24 april 

Zondag 1 mei 

Zondag 15 mei 

Zondag 12 juni 

Zondag 19 juni 

Zondag 3 juli 

Zondag 4 sept. 

Zondag 11 sept. 

1 e Mars A-jeugd competitie (A en 
B) in Haarlem 

1 e B-compe~itie 

1e Senioren competitie (dames 
· en heren) 1e divisie in Heerhu,. 

gowaard, dames en 2e heren-
ploeg Atos Amsterdam 

2e fJia.rs A-jeugdcompetitie (A en 
B) in ACphen a/d Rijn . 

2e Senioren competitie (dames 
. en heren) 1 e divisie in Uden, 

dames en 2e herenploeg Suomi 
Santpoort 

2e B-jeugdcompetitie 

FINALE Mars A-jeugdcompetltie 
(A en B) 

FINALE Senioren competitie 
(da.mes en heren) 

En nou niet zeggen dat jcllie ~r overheen gelezen hebben! 

- 3 -
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Een groot wonder, 

Wie wil met mij carpoolen op maandag en donderdagavond! 

HEEMSTEDE - ATLETIEKBAAN 

Mijn zoon Roberto Slierings traint bij de C junioren 
van 18.00 tot 19.30 uur. Vindt u carpoolen een goed 
idee (om de beurt rijden?) neem dan contact op! 

· .. Telefoon 293520 

een mensje teer en klein 
zorgt ervoor dat wij voortaan 
met z'n vijven zijn: Martijn Jeroen Jacqueline, Richard, 

Carline en Sirnone Cabri 
25 februari 1994 

Hij is49cmlang 
en weegt 3600 gram 

Met grote blijdschap geven 
wij kennis van de geboorte 
van onze dochter en zus 

Manska Janine 

7 maart 1994. 22.45 uur. 

- 4 -

Puttersbos 79 
2134TD Hoofddorp 
Tel. 02503-36866 

Jan Willem, Ullan en Steven Kaptein 
Botter 52, 1991 MK V elsatbroek 
Tel. 023-389432 

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur. 



DOOR JOOP VAN DRUNEN 

Den Haae Houtrusthal 13 februari 1994 

Heren 60 meter le serie 5e Barry Doode:nan 7.78 PR 
3e serie 3e Ger Wessel 7.52 PR 
5e serie 6e Jerry Brouwer 7.81 
12 serie 2e Ton van Tol 7.37 PR 

200 meter 14 serie 2e Ger Wessel 23.48 

800 meter Ge serie 5e RJry Bergisch 2.02.48 
?e serie 6e Jan de Ruiter 1.57.45 

Den !Ia~~ Houtrusthal 19 en 20 febnu;ri 1994 

.MIEKE VAN HER KOLK 2 X GOUD 
Za, terdag 
Mieke heeft het uitstekend gedaan in Den Haag. Zaterdag kwam ZIJ m actie op het 
onderdeel verspringen. H~.ar tweede sprong 6.07 meter was voldoende voor de gouden 
medaille. Onze felicitati~!! · 

pi 2 3 4 5 6 Best 

1 70 Mie!{(~ v.d. Kolk naarlem 5.S9 6.07 x x 6.02 x 6.07 
2 71 Anja Mulder A:leti~ 5.70 5.96 x 5.67 x 5.86 5.96 
3 75 Debort:~h don Boer A.D.A. 5.66 x 5.87 5.85 x x 5.67 
4 76 Maalke Olsti1oom D.E.M. 5.78 x 5.73 x 5.74 5.87 5.87 
5 70 P<:ui!;w v.d. Ro?t>t P.S.V. 5.80 5.54 5.72 x x 5.72 5.80 
6 74 M3rgcret Ve!dma., A V.'34 5.72 5.19 5.67 x 5.74 5.53 5.74 
7 73 Blam:a Hoeben P.S.V. 5.49 x 5.47 5.43 5.63 5.72 5.72 
8 73 Anoel( van Dit;s- A.V.'34 x x 5.60 5.72 5.42 5.55 5.72 

sen 
g 66 Yvo1ne van Dorp P.olland x 5.27 x 5.27 
1 0 69 Rhr:a te; Laak T.I.O.N. 5.01 4.89 5.13 5.13 
11 7-'1 Afl~o Kerl·stra A.DA 4.97 4.80 4,6_q 4.97 

12 74 Judith KlePper A.DA x 3.a~ 1\.92 4.92 
- C9 I;Aarjolijn va1; E,k Lycurgus x x x x 

Een teleurstelling werd het optrcde:J van Guus Groskamp, of waren de verwachtingen te 
groot. 60 rr.eter, 3e serie, 4e Guus Groskamp in 7. 03 hetgeen hem toch een plaats 
opleverd~ inde halve tïna!e. In d~ eerste halve finale {',en 6e plaats voor Guus in 7.08 de 
bloemen bleven in het papier, het wa..;; over en uit. 

Alhoewel alle ocen gericht \'.'aren cp Jerry Amsterdam, vanwege zijn opvallende outfit, 
reikte zijn prestati~ ni~t verder (;ion een laatste plek üt de 5e serie, 7.44 sec. 

Voor Ger Vlessel bleef het optreden beperkt tot de serie 400 meter. Een 5e plaats in 
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50.67 niet voldoende voor de halve finale. 

MisjaSteen kwam bij het hoogspringen tot 2.00 'meter, goed voor de 6e plaats. 

Zondag 
Mieke van der Kolk sloeg voor de tweede maal toe ....... en hoe! 
bij het hinkstapspringen behaalde zij wederom het goud meteen sprong van 12.10 meter, 
slechts 5 cm verwijderd van het Nederlands record op dit onderdeel. Natuurlijk wel een 
clubrecord! Een uitstekend geslaagd weekend voor Mieke. 

nr jr naam vereniging 2 3 4 5 6 best 

70 Mieke v.d. Kolk Haarlem 11.22 11 .66 11 .69 11.90 12.00 12.10 12.10 
2 75 Annemarie tiendriks D.E.M. x 11 .73 11.53 x 11 .96 x 11 .96 
3 64 lngrid van Lingen Haag Atl. x 11 .68 11.86 x 11 .72 11 .75 11 .86 
4 73 Chawa Ringenaldus KAV Holland 11.18 11.79 x 11.73 x 11.58 11 .79 
5 75 Suzanne Kuijper Lycurgus 11 .55 11 .53 11.19 " x x 11 .55 

6 72 Wanda Hoogeveen S.A.V. 11 .42 11.28 11.26 x x 11.28 11.42 
7 69 Rhea ter Laak T.I.O.N. 11 .17 11 .16 11.27 11 .28 x x 11.28 
8 67 Bartie Vaes Weert 11.06 11.05 11 .22 10.98 11.08 11 .00 11 .22 
9 68 Ma~orie Huysmons Ciko'66 x 11.06 x - 11.06 

10 75 Cheryl Ortelee Lycurgus 11.02 10.83 10.94 11.02 
11 67 Carola v.d. Wel Lycurgus 10.94 10.64 10.63 10.94 
12 66 Yvonne van Dorp Holtand 10.88 î0.71 1060 10.88 
13 71 Mireille Reigersberg Argo'77 10.82 x x 10.82 
14 71 Ester Alt:ers Ciko'66 10.40 10.53 10.43 10.53 
15 70 Miranda van Klaveren A.V. Sliedrecht 9.98 10.05 9.99 10.05 
16 71 Ma~olein Masc!ee Vitesse 9.37 9.87 9.60 9.87 

~n HD~ !foutrustbill27 februari 1994 

NEDEilLANDSE MARS INDOOR JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN 

Als enige "Haarlem" vertegenwoordiger Martijn Spruit. 
Martijn kwam uit op het onderdeel kogelstoten. Jammer, jammer net geen podium plaats 
voor Martijn. Van de 14 deelnemers werd Martijn 4e met een afstand van 14.71 meter 
hetgeen een verbetering van het rees op zijn naam staande clubrecord van 57 cm (14.14) 
betekend. Martijn proficiat en tot het volgende flesje!! 

nr jr naam vereniging 2 3 4 5 6 best 

1 75 Wieger Jan de Wit lmpflla 14.24 14.19 x 14.36 15.15 x 15.1 5 
2 76 Robin Geertsma Lycurgus 15.02 15.01 15.12 14.82 13.93 14.90 15.12 
3 76 Peter Sjoerds A.A.C. 14.69 14.24 14.98 x 14.49 x 14.98 
4 75 Martijn srruit Haar'.em x 12.40 14.71 13.62 14.07 13.69 14.71 
5 75 Koen Hamers <Holland 13.74 14.69 13.92 x x x 14.69 
6 76 Riek Wassenaar K.A.V. Holland 13.94 14.47 13.98 14.15 14.31 14.13 14.47 
7 76 Jaap Kuiper Pr. Hendrik 14.10 14.32 13.80 13.71 13.48 x 14.32 
8 76 Jesse Anès Lycurgus 12.83 13.63 13.24 x 12.39 12.40 13.63 
9 75 Ror.ald Penning!: Hercules 13.54 11.72 11.43 - 13.54 

10 75 Mark Roevers Pr. Hendrik 12.89 13.46 13.49 - 13.49 
11 76 Joost-Jan lzeboud De Spartaan 12.57 13.02 13.08 - 13.08 
12 75 Edwin Kortekaas De Spartaan 12.98 12.61 12.39 - 12.98 
13 76 Maarter; Klaver S.A.V. 12.59 x x - 12.59 
14 76 Ronald Bousema Argo'77 11.29 x 11.29 - 11.29 

Het NK Jeugd betekende tevens het einde van het indoorseizoen 1993/1994. 
Op 17 april a.s. start het outdoorseizoen 1994 op onze atletiekbaan zal dan de eerste 
woostrijd worden afgewerkt. TOT DAN! 
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aal go d voor Van der Kolk en 
DEN HAAG • MONNE RaTS~M 
MEOEWERI<Bl 

Twee gouden medailles rijker stapte 
Mieke van der Kolk gisteren tevreden 
de Haagse Houtrusthal uit. De c~!ete 

. van Haarlem pakte bij de strijd o.n de 
nationale indoor~'arnpioenschappcn 
de titel bij zowel het verspringen als bij 
het hlnkstapspr ing-en. Ook S·;en 
Ootjers van !CAV Holland behaalde 
twee medailles voor z.ijn prijzen..l.:.ast. 
Hij bleef de concurrentie bij het hoog
sprit1gen voor en verraste met een ~er
de plaats op de zestig meter horden. 
Van der Kolk was wel tevreden met 
haar gouden plak bij het verspringen, 
maar niet met de afstand (6.07 m.) die 
daar bij hoorde . .,Het is toch triest dat. 
je met deze afstand Nederlands kam
pioene wordt. Toen ik vanmorgen van 
huis vertrok wisfik al dat ik goud zou 
pakken. Daardoor ontbreekt de moti· 
vatle om goed te springen. Het gaat te 

gemakkelijk. In de lijd dat Tinekc Bid
ding er nog was moest ik good sprin
gen om een kans te maken. Maar dat 
hoeft tE:.genwoordig niet meer. Ik heb 
wedstrijddmk nodig om te presteren. 
De perfecte vorm was er vandaag niet. 
Want dan win ik met 6.30." De pupil 
van 1\uud Wielart kwam in haar tweede 
poging tot C.07 wat genoeg bleek voor 
de wimt. Naast drie foutsprongen üet 
Van der Ku!k 5.99 m. en 6.02 m. note
ren. Afstanden die overigens beter wa
ren dan de 5.96 m. van nummer twee, 
Anja Mulder. Voorlopig hoeft de 23-ja
rige Van der Kolk zich geen zorgen te 
maken ove; concurrentie, want de A
junioren Deborah den Boer en Maaike 
Olsthoom eindigden met 5.87 m. op 
respectie;•elijk de derde en vierde 
plaats. 
Met meer genoegen belr!nm Van der 
Kolk gisteren het podium om haar me· 
daille voor het hinkstapsprit1gen in 
ontvangst te nemen. Na een aarzelend . 

begin met 11.22 m., 11.66 m. en 11.69 
m. kwam zij in de finale tot aanspre· 
kende resultaten. In haar vierde poging 
haalde ze i !.90 m., om zich vervolgens 
een ronde later te verbeteren met een 
afstand van 12.00 m. In haar laatste 
poging hndde de Heemsteedse na 
12.10 m. ln het zand: vijf centimeter 
venV:jderd van h~t na!ionale record 
van Ing:id van Lingen . ,.lk had nog 
ruimte voor de balk," verklaarde Van 
der Kolk later, die outdoor ooit tot 
12.11 m. kwam. Chawa Ringenaldus 
v:ïel net buiten de p rijzen. De twintigja
rige atlete van 'KAV Holland kwam tot 
11.79 en de vierde plaats. 
Op de zestig meter horden k\vamen 
vier atleten van KAV Holland in actie. 
Mike Roosen (8.50) en Wigert Thunnis· 
sen (8.24) sneuvelden in de series. Met 
name de uitschakeling van Thunnissen 
zat trainer Gerard Lenting hoog: "Hij 
finishte slecht. Hij liep te vroeg uit. 
Stom van iemand die kans op een me-

dailfe had." Sven Ootjers en Marcel 
Roosen plaatsten zich wel voor de 
eindstrijd. In het spoor van favoriet en 
winnaar Robin Korving snelde Ootjers 
naar een tijd van 8.1!.1; een ruime ver
hetering van zijn persoonlijke record. 
Zijn reactie: .,Dit had ik ni~t verwacht. 
Het ging echt lekker." Roosen kwam 
ni~;; t verder dan de vijfde plaats met 
een tijd van B.~G . nadat hij in da series 
8.23 had la ten noteren, 
Zaterd~g pakte Ootjers met een hoogte 
van 2.16 voor de derde maal In zijn 
jonge loopbaan goud bij het hoog
springen. De twintigjarige was deson
dank~ niet tevTedcn met 7:ijn prestatie. 
,.lk had niet geèacht dat deze hoogte 
goed genoeg zou z:ijn voor de titel. Ik 
rekende op 2.20 of 2.23. De aanloop zit 
nog niet goed. Ik denk te veel aan mijn 
aanloop, terwijl i!c mij veel meer moet 
richten op de hoogte", aldus Ootjers. 
Lenting: "Tot 2.13 ging het redelijk. 
Daarna gaat hij anders springen waar-

otje 
door het fout gaat. Als je sterk· bent 
moet je tijdens een wedstrijd acht tot 
tien goede sprongen maken.· Sven 
bvam niet verder dan twee goede. De 
sprong waarmee hij 2.13 bedwong was 
de beste. DaRr had hij zeker tien centi
meter ruimte, boven en achter de lat." 
Misja Steen van Haarlem eindigde bij 
het hoogspringen op de zesde plaats. 
Hi j bedwong een hoogte van twee me
ter precies. Clubgenoot Guus Gros
kan1p kwam op de zestig meter vlak 
niet verder dan een zesde plaats in zijn 
serie met een tijd van 7.08. A-junior 
Mami Awvah Asante van KAV Holland 
bereikte de finale op de zestig meter 
vlak. Daar bleef zij op gepaste afstand 
van de Nederlandse sprinttroeven Nelli 
Fiere-Cooman (7 23) en Jacquellne 
Poelman (7.32). De achttienjarige ein
digde als achtste en laatste In een tijd 
van 7.74. 



L (Gerko, Camilla, Ada, Joep, Ralph, Rob, Amo, 
Fetske, Roei, Mariska, Martin x 2, René, Hans, 
Lex, Pieter, Ben, Stella, Dick x 2, Han, Evert) = 
goeie medewekers + mooi weer + deelnemers = 
kans op een leu..l<e loop+ Runnersworld (sponsor) 
+ Extran bidon met zakje + 196 goeie lopers = 
gezellig evenement + Buitenhuis + precies een 
ronde van 10 Km+ warme thee bij de verzorging 
+ een zakje bolletjes en koffie voor iedere mede
werker + 2 Haarlem winnaars + nog veel meer I 
196 = geslaagd evenement per deelnemer + 1 jaar 
= 19 MAART 1995 opnieuw "Runnersworld 
SPAARNWOUDELOOP" 

NB dit is ongeveer het computerprogramma van 
ons nieuwe uitslagverwerkings programma. 

Alleen : hoe moet ik Joop vertellen dat het startpis
tool nog schoongemaakt moet worden. 

Ui t de L.A. kom,missie enz. 

• Spoorboekje voor rond Pasen 
zo 27 mrt laatste wintertraining 
do 31 mrt laatste krachttraining 
zo 3 apr thuis eieren zoeken 
do 7 apr eerste zomertraining 19.00 uur 

• Ons programma voorziet in mei ook nog een 
te organiseren loop: de LION's loop op 
donderd'ag 19 mei. Help natuurlijk zodat 
bovenstaand gebeuren herhaald kan worden. 

Uitslagen doorgeven aan Bot:sten!! 
023-385623 

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

20 feb Appelscha 9km 

1 Willem Faber 29.39 

27feb Castricumcross 5e Kenn.cross JO km 

17 Ruud Kuipers 35.33 
19 Jeffrey Sullivan 35.46 
46 Bert Boesten 40:21 
5 Roei Ramakers 41.00 
9 Ton van Doorn (blessure) 41.18 
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Winter 93194 Totaal uitslag Kennemer Cross 

Vrouwen Senioren 
1 Frederique Sieders 
2 Liesbeth Vergeer 

Vrouwen Veteranen 
1 ErnaHopman 
2 Rutte Butot 

Mannen Senioren 
1 Edwin Aerdenburg 

Piet Kuijs 
3 Gerrit V eenstra 
4 Dennis v Bakel 
5 Willem Faber 
6 Gerard v Lent 
7 
8 

Cees v Leeuwen 
Machiel Ittman 

9 Ruud Kuipers 
10 Sjoerd Boonerna 
11 Hans de Graaf 

Kees Wijts 12 
13 René v Ravenzwaaij 
14 Ad van Munster 
15 RenéKops 
16 Ed van Empelen 
17 Rob de Nieuwe 
18 
19 

Pons Leuven 
Henri Numan 

Mannen Vet 1 A 
1 René Wessel 
2 Ruud Porck 
3 Ton v Doorn 
4 Arie de Goede 
5 Roei Ramakers 
6 Peter Hoppenbrouwer 
7 Aad Molenkamp 

A VH'meer 398 
NSL 394 

Trias 399 
Holland 392 

Dem 392 
Castricum 392 
AAC 390 
AAC 389 
AV Haarlem 385 
Suomi 379 
DEM 370 
AAC 367 
AV Haarlem 347 
Suomi 341 
Suomi 340 
NSL 328 
Suomi 309 
Suomi 298 
Suomi 296 
Holland 282 
AV Haarlem 278 
Holland 275 
DEM 267 

Blauwwit 398 
Suomi 392 
A V Haarlem 391 
Suomi 364 
A V Haarlem 358 
Suomi 350 
Suomi 350 



Uitslagen vervolg 

8 Rob Bijl Suomi 340 13 mn Twintig van Alphen 15 km 
9 Aad van Pelt Suomi 333 
10 Robbert Thuis Suomi 322 

12 Marianne vd Linde 53.36 
11 Jaap Post DEM 315 V oor Carla Beurskens ! ! 

Mannen Vet lB 20 mrt Runnersworld Spaarnwoude lp 30/an 
1 Peter Vlaarkamp Castricum 400 
2 Ben Ebbeling Suomi 396 1 \Villem Faber 1.45.38 
3 Henk de Ruiter DEM 393 1 Marianne van de Linde 1.5337 
4 Jan Verkade DEM 380 3 TonvanDoom 1.54.07 

4 RonBons 1.55.03 
Mannen Vet2 4 John Jongboom 2.17.27 
1 Joop Smit TRJAS 400 6 Sjoerd Homminga 2.20.55 

29 Ad Appel 2.42.18 
Opm. 1 : Komplete lijst met uitslagen per wed-

strijd bij mij te verkrijgen. 
Opm. 2: Veel te veel SUOMI mensen ! ! Dat laten 

we volgend jaar toch Piet zitten hè ? 3 Ba_rt Blom 
6 Roel Ramakers 
7 Jeroen Peters 

u~sg~goooog 11 Jaap Swart 

·.moq dooppnoMwtmds 10 Alex de Vries 

gp UHA uglSilll!n UgAg iJON 14 Jaques Kalisvaart 

~1< CROSS WIERINGERWERF 6 MAART 1994 

Marianne van de Linde was ook hier present. De afstand was deze dag 6.1 km. Marianne 
w~rd 4e me~ een tijd van 22 .34. In het eindklassement van het UNIVEE circuit kwam zij 
uiteindelijk op een verdienstelijke 3e plaats. 

(Voor outsiders het Univée circuit is betreft cross wedstrijden, het Piekwiek circuit betreft 
wegwedstrijden). 
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JO km 

36.47 
38.47 
40.21 
40.47 
41.08 
42.02 



Bap en Miep van der Po!. Haarlemmers in hart en nieren. roro • UNITE!J 
PHO TOS OE BOER • F'OPP[ 0( BOER 

Echtpaar Van der Pol50jaar getrouwd 

''Ne lopen allebei op 
een a11dere manier hard' 
,.Laten wc het niet over de loop
gmcp hebben· ·. zegt Bap. Maaï 
dat blijkt onmogelijk te zijn. 
\Vant hardlopen is nu eenmaal 
het belangrijkste in zijn leven. 
!'vl iep vind het best. ze is er na 
vijftig jaar huwelijk wel aan ge
wend ... Ik loop ook hard. maar 
op een andere manier. ik heb 
alti jd voor het huis gezorgd, en 
zes kinderen grootgebracht. En 
dat was vaak rennen hoor", zegt 
ze met een zucht. 

Ze ontmoetten elksar toen 
Bap een keer met Mieps broer 
mee naar huis hvam. ,.Ik zag 
het al snel zitten, bij haar duur
de het wat langer", zegt Bap. 
ivliep legt uit dat ze in 1944 wel 
moesten trouwen: ,.Bap moest 
naar Duitsland om te werken in 
el n onderdelenfabriek. Hij 
mocht alleen met verlof om te 
!rouwen, dus de beslissing was 
n)Or mij niet moeilijk. l\1aar we 
konden er pas na de bevrijding 
een beetje van genieten." 

In de jaren na de oorlog had
den de Van dPr Pols een fijn en 

à ruk leven. Miep zorgde voor de 
!;inderen en het huis en ging la
ter halve dagen bij een bank 
werken. Ban had zijn werk bii 
de Kamer van Koophandel irÎ 
Amsterdam. Ze wilden niet naar 
Amsterdam verhuizen. "We zijn 
allebei geboren en getogen in 
Haarlem, en we zouden de stad 
niet kunnen missen", zegt 
Miep. 

Voordat hij het in de gaten 
heeft , begint Bap toch over de 
'Bap van der Pol Loopgroep '. In 
de jaren zestig groeide zijn hob
bv uit tol eei1 fenomeen in 
Haarlem. ,.Nu bestaat de loop
groep uit meer dan honderd 
mensen. Drie keer per week 
tw'imig kilometer kan ik niet 
meer. maar op mijn 72ste loop 
ik toch nog zo ·n dertig kilome
ter hoor", zegt Bap trots. 

Vandaag vieren Bap en Miep 
van der Pol hun 50ste trouwdag 
thuis. morgen is er een grooi 
feest in De Zoete Inval. 
• DAAN VAN AlKEMADE 
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Van de Linde heeft 
.goede vooruitzichten 

ATLfTIEK • SIMON ZWARTKRUIS 
MEDEWERKER 

Marianne van de Linde heeft 
goede papieren in handen om 
zich over twee weken 'rijk' te lo
pen bij de City Pier City-loop in 
Den Haag. De Heemsteedse AV 
Haarlem-atlete bezet na de 
voorlaatste wedstrijd uit de 
Pick\~ick Run Classics met 192 
punren de vijfde plaats in het 
algemeen kJassemenL Met de 
num.!ners drie en vier, Carla 
Beurskens (232 punten) en Mie
ke Aanen (19:1). binnen hereik 
moet Van de !jnde in de Resi
•dentie in staat worden geacht 
zich bij de lucratieve Piekwiek
top te scharen. 

Tijdens de Twintig ':an Al· 
phen, waar voor de vrouwen 
een parcours over vijftien kilo
meter was uitgezet. kende Van 
de Linde een vliegende stan. 
Het eerste vijf kilometerpunt 
passeerde de 31-jarige atlete 
onder dt· zeventien minuten. 
maar na zeven kilometer trad 

Van de Linde 
negendein 
City .. Pier-City 
ATLfTI<K • SIMON ZWARTKRUIS 
MEDEWERKER 

Te\'Tedenheid en teleurstelling 
vochten om voorrang bij Mari
anne van de Linde na afloop 
van de City Pier City-loop. De 
eindtijd op de halve marathon 
door Den Haag en Wassenaar 
(1.15.31) stemde haar tevTeden 
.. maar het gevoel dat ik tijdens 
het lopen had was niet om over 
naar huis te schrijven", aldus 
Van de Linde ... Het leek wel als
of ik geen energie had ." On
danks het gevoelsmatige ener
gietekon kwam de atlete van AV 
Haarlem als negende vTouw en 
vierde Nederlandse over de fi. 
nish. 

het verval op. De ontketende 
Christien Toonstra was op dat 
moment al in geen velden of 
wegen meer te bekennen en 
ook Greta Koens en carla 
Beurskens lieten Van de Linde 
hun hielen zien. Op een kilome
ter voor het einde hervond Van 
de Linde zichzelf weer en zene 
de achtervolging in op Beurs
kens, die zich vlak voor de 
eindstreep gewonnen moest ge· 
ven. Zodat Van de Linde als 
twaalfde vrouw en derde Neder
landse finishte. in 53.36 minu
ten. 

Bii de veteranen vocht Suo· 
mi-átlete -Philomena Vranken 
een bloedstollende srrijd uit 
met haar beiangrijkste concur
rente in het algemeen klasse
ment. Petra van Limpt. Vranken 
zette een knappe tijd van 55.56 
minuten .op de klokken. twee 
seconden iangz.amer dan Van 
Umpt. Ook in het algemeen 
klassement moet Vranken nu 
genoeyen nemen met de twee
de plaats. 

De eerste tien kilometer van 
de laatste wedstrijd uit de 
Pickv.'ick Run Classics ging het 
Van de Linde voor de lo\'ind. De 
Heemsteedse kwam door op 35 
minuten, maar kende vervol 
gens een lichte terugval. Met de 
hete adem van Joke K!ey\A!eg in 
haar nek schroefde Van de ün
de de laatste kilometers het 
tempo weer wat op. Maar zelfs 
als ze een persoonlijk Iecord 
had gelopen top dit momem 
1.13.35 uur) was er geen ere
piaars voor Van de Linde weg
gelegd geweest. Winnares Jane 
Salumae, uit Estland. won de 
City Pier City-loop met grote 
ovennacht in 1.!0.10 uur. snel 
ste Nederlandse was Carla 
Beurskens met een tijd van 
1.1226 uur. goed voor de derde 
plaats. In de eindrangschikking 
van het Pickv.ick·klassement 
bleef Van de ünde met 238 
PUnten steken oo de vierde 
plaats. drie puntjes minder dan 
Liesbeth van Ast. 



Krasse Knarren stelen show i 
A nETlEK • SIMON ZWAltTI<RUIS 
MEDEWERKER 

Een passender decor hadden de 
organisatoren van de Spaarn
woudeloop met geen mogelijk
heid kunnen bedenken. Tegen 
de achtergrond van het kunst· 
werk waarmee Van Kooten en 
De Bie hun televisieprogramma 
'Krasse Knanen' openen, stalen 
de veteranen de show tijdens de 
weestrijden over 10 en 30 kilo
meter. Tussen de eerste acht at
leten op de 30 \i!ometerloop 
{met to'<> <:U n deelnemers) be
vonclf n z:ch lief~ t vier V:!ertib
plu:;scrs; bij de race over 10 ki· 
fo li etèr :':\vamen de nummers 
dr' . t::>~ en met vijf uit de vete.-a
n ~ :~d:.ts-.~ .... . 

Spaarnwoude 

::::c sne•s t~ krasse knar :-nocht 
jsk ,._>,-h te:1d i, 1 h ~: t recrentie
geoled Sr -l3 rtlV.'!''I.lt:.~ zc!~'s enige 
tijd hc op op <ie overwinning 
i~w~;tcren. Gf.C-vr~p•·aan Wim 
van Dij '< opende rap op de 30 
k;Jome terloop en had zijn voor
spmng op de concurrentie na 
d-: ,~erste ronde over 10 kilome
ter u:t.gebouwd tot zo 'n l50 me
ter. Tijdens de tweede ronde 
moest V:::.n Dijk echter de tol be
talen voor zijn vl iegende start. 
AV !lr!.atlem-atleet Wiltem Fa
ber pl ufiteerde daarvá.n dank
baa< en bekroonde ~~ijn zorgvul· 
d ig uitge1:iende wedstrijd met 
een fraaiE winPende li jd w·.n 
1.45.3ü; bljn 'l anderha!•.•e mi· 
nu .1 1 vo:JrsjJïOtip: op Wim van 
Dij'<. Fen "Jeine r.-·::e "n een 
halvt:; minuut later eis te SuQmi
atleet I :ans de Graaf de derde 
pinels vor;: zich op. De voorma
lit>i! V('t d_,.1ller van Terrasvogels 
fm L,h te én 1.49.25. Bij de vrou· 
wtn had Marianne van de !Jn
de geen enkele çoncurrentie te 
duchten. De atlete van AV Haar
lem hield met het oog op haar 
voorbereiding op de marathon 
van Rotterdam de voet op de 
rem, maar finishte desondanks 
met grote voorsprong in 
1.53.37. 

Tegen het ck:corvan VPRO's 'Krasse knarren' baant een handvol deelnemers zldt een weg door het recreatJegebied Spaarnwoude. 

De wedstrijd over 10 kilome
ter werd een simpele prooi voor 
Dennis van Bakel. De atleet van 
AAC pakte onmiddellijk na het 

startschot de leiding, gaf die 
nie t meer uit handen en kwam 
na 33 minuten en 46 seconden 
over de eindstreep. Snelste ve
teraan was de DEM-atleet Ruud 
Jansen (34.38), die alleen de 

Suomees Sjoerd Bonnema 
(34.36) voor moest laten gaan . 
Bij de vrouwen heerste Pqilo
m ena Vranken. De Suomi-vete· 
raan zette een tijd van 36.21 mi
nuten op de klokken. 

FOTO • UNITEO PHOTOS Of BOC-R • BABETTE STAP. 

UIL<Iag 30 km: ~f;u1non: L W. Fal>er IAV 
Haarlem! 1.45.38: 2. W. van Dijk IGAC Ge
mert, ""teraan) 1.47.00; 3. ll. de Graaf 1.49.25; 
4. M. Kies IDEM! 1.49.50: S. B. f.bbellng ISuo
mi. vet.) 1.50.06: 6. K. Be<!ls LSM:!; 7. T. van 
Doom IAV Haarlem. vet.) 1.5-C.Oi: 8. R. Bons 
I,AV Haarlem, vet.) t.S5.0l. Vrouweru I. M . 
''all~ Unde IAV Ha.llrlcml 1.53.37; 2. Verhoef 

!Phoenlx Utreclitl 1.58.00. 
Ulcslag 10 km: Mnnnw: 1. 0. van Bal 

IMCI 33A6; 2. 5. Bonnema ISuomO 3-4.36: 
R. lan~n [l)F."'. vet.l 34.38; 4. R. Porck ISu 
mi, vet. I 35.02: 5. H. de Rulter IDEM, V< 

Jl\. 19; 6. 8. Blom (AV Haarlem) 36.47; 9. 1. · 
Gooyer (Sunmil 38.oJ. Vrouwen: L P. v,. 
ken (Suoml) 36.21 . 



T E K 0 0 P TE K 0 0 P 

SAUCONY LOOPSCHOENEN MAAT 38-- -'~= 
ASICS SPIKES MAAT 37 WIT/BLAUW_._/0,~ 
ADIDAS SPIKES WIT/BLAUW MAAT 39 •• 2~= 
NIKE SPIKES GEEL/GROEN/ORANJE MAAT 39 3~ 
NIKE SJ?IKES WIT/BLAUW MAAT 40 ... - _!.JO.:._
NIKE SPIKES GRIJS/ROOD MAAT 44-,T, l~=-
NIKE SPIKES WIT/GROEN MAAT 44--~~~--
ASICS SPI K ES (+TAS) WIT/BLAUW/ROSE 44 ~rf 

CARPOOLEN?'n7? LEES PAG!NA41N DE WISSEL, SPECIAAL VOOR JEUGD! 
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HET BAANSEIZOEN BEGINT!!!!!! 

HET BAANSEIZOEN BEGINT OP ZATERDAG 16 APRIL MET DE OPENINGS
WEDSTRIJD OP ONZE EIGEN BAAN IN HAARLEM ! WE REKENEN ER OP DAT 
ALLE PUPILLEN EN CID JUNIOREN SNEL INSCHRIJVEN EN WE HOPEN ER 
MET Z'N ALLEN EEN SPORTIEVE EN GEZELLIGE WEDSTRIJDDAG VAN 'Ï'E 
MAKEN ! ! ! ! 

Verder in dit Wisseltje een wedstrijdoverzicht van de wedstrijden waarvoor 
je kunt inschrijven. Voor pupillen en junioren c/D een apart overzicht ! 
Lees ook heel goed de bijbehorende uitleg hoe je moet inschrijven, hoe je 
moet betalen etc. etc. Heb je nog vragen dan kun ~e die stellen aan Joke 
Verton (wedstrijdsecretariaat} of aan je trainer. 

:SEW""'"AAR HET WEDST.RJ:~:CCHT :AEBI• GOED. KNIP 
HET EVENTlJEEL" UIT EN DOE li:6T TlttJ]:S OP HET PRIK
BQ.. :JU) OF B~l.A..~ HET OP :E$1\1 .J';l\lD~ GOED PLEKJE OP 
JE KAMER OF .ANDERS Ol\i"Dl4R ..:n:!: KUSSEN ! ! ! ! ! ! 
JE HEBT DIT OVERZICHT a:E'T I.JEI rE JAAR NODIG ! 
IN. DE KOMENDE WISSELTJ"Jf.:S VERl"l.BLD.EN WE VOORTAAN 
Al J ·EEN" NOG MA&""< DE VERSCH::tLI...iEl\JDE DATA VAN DE 
WEDSTRIJDEN, DE PLAATS EN DE :LÄATSTE INSCHRIJF
DATUM. VERDER NIETS ! 

Vanwege de start van he:t baanseizoen in dit Visseltje alle aandacht voor 
het wedstrijdoverzicht. Uitslagen van cross en indoorwedstrijden met 
ingeleverde (prima) verslagjes van jullie zullen we goed bewaren tot het 
volgende clubblad !! 

---
PILP/·LLr;, é-'7 /Lt/7/DAlEI"J-:D 

liP."~- /~. /s- û~r 

{] LLn/'o A.. En- C 
~ -.;:-:: 

. 1(/i.l)o -19,3o û.«A 

/E :B ,q A n-r R A i t1 Î r1:} _; 
;::::::::. ,.,. 4 

Q.nr\JZ. •• , ~Q/.> ook evcz."" ~3 i .~ ~ ~ ~ LJ ~! 
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TOELICHTING WEDSTRijD_QVERZICHT PUPILLEN 

ZOMER 1994 

HOE GAAT HET BIJ EEN ATLETIEKWEDSTRIJD TOE. 

~ l .f.~-~- t \ ~\ (c• 

-. 

' . . __ 
Op het wedstrijdoverzicht, aan de achterzijde, zie je de 
wedstrijddatum, waar het is, wat het kost en wat je kunt doen. Dat 
zal bijna altijd een driekamp zijn met als je wilt een lang 
loopnummer, de 1000 meter, of een estafette. Er staat nog iets 
heel belangrijks op: de laatste inschrijfdatum. 
Houdt die goed in de gaten, anderi kun je niet meedoen. 
Voor de. 1000 meter kun je niet apart inschrijven, alleen als je 
meedoet met een driekamp. Als herinnering krijg je altijd een 
"diploma" of prestatiekaart en soms ·wel eens een medalje. 
Bij een COMPETITIE-WEDSTRIJD is het de bedoeling dat we allemaal 
meedoen. Je krijgt dan na afloop ook een diploma .maar meestal geen 
medalje's. Het gaat dan om de punten, die van de beste 4, samen 
worden opgeteld en vergeleken met de andere deelnemende _ploegen. 
Het is bij · de competitie de bedoeling dat we met zoveel mogelijk 
deelnemers per ploeg gaan zodat we een maximaal aantal punten 
ha l en en zovee l mo ge l i jk plezier beleven . 

INSCHRIJVEN EN BETALEN VOOR EEN WEDSTEIJD. . 
Inschrijven kun je doen voor of na elke training. Maar alleen als 
je voldoende geld hebt op je rekening.Je kunt voor je eerste 
wedstrijd van dit baansei ~oen een bedrag storten bij Joke Ver~on, 
die dit geld dan voo r je beheert . Afhankelijk van het aantal 
wedstrijden waaraan j e denkt deel te nemen, adviseren wij om een 
bedrag tussen de 25, - - en 50,-- te storten. Dit moet contant of 
per cheque. Als het bijna op is krijg je een berichtje. Aan het 
einde van het sei zoen krijg je een keurige afrekening. Je kunt dan 
het restant laten staan voor het wintersei~en . 
ALGEMEEN GELDT: GEEN INSCHRIJVING ZONDER BETALING. 

WAT JE VERDER MOET WETEN ALS JE INGESCHREVEN BENT. 
Op de donderdag-avond voorafgaand aan de wedstrijd ligt in het 
wedstrijdsecretar,iaat op de atletiekbaan een informatievel voor je 
klaar met aanvangstijd en routebeschrijving en eventueel een · 
chronologisch overzicht . · 
DIT MOET · JE BESLIST KOMEN AFHALEN of door iemand laten meenemen 
anders heb je geen gegevens over je wedstrijd. 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT JEUGD: JOKE VERTON, OMMERBOS 125 

Training pupillen: 
Emmy Ramakers · 

tel. 023-241826 

2134 KC HOOFDDORP 

TEL . 02503 - 39865 
POSTGIROREKENING: 1 5 5 4 8 0 4 , 
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WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN 1994 

(Pupil C=1986, Pupil B=1985, Pupil A-1ejaars=l984, Pupil A2ejaars 1983) 

Za 
16 april 

Za 7 mei 

Za 21 mei 

Za 28 mei 

Woensdag 
8 juni 
14.00 uur 

Za 11 juni 

Za 2 juli 

Za 20 
augustus 

Za 10 
september 

Za 17 
september: 

Zo 25 

HAARLEM: openingswedstrijd van het baanseizoen 
Inschrijven uiterlijk 7 april. Kosten 3kamp 3,== 1000a 1,50 
Pupillen B/C: 3 kamp( 40m ver en balwerpen) geen 1000m 
Pupillen A : 3 kamp{ 60 hoog kogel ) plus evt. lOOOm 

AALSMEER: inschrijven uiterlijk 25 april. Kosten 3,50/1,50 
Pupillen B en C: 3 kamp (40m ver bal} plus evt. lOOOm 
Pupillen A : 3 kamp (60m ver kogel} plus evt. lOOOm 

HEILOO: inschrijven uiterlijk 9 mei. Kosten 3,==/1,50 
Jongens pupillen : 3 kamp(40/60m hoog kogel) plus evt. lOOOm 
Meisjes pupillen : 3 kamp{40/60m ver en bal) plus evt. lOOOm 

AALSMEER: 1e competitiewedstrijd/ook vrije inschrijving 
inschrijven uiterlijk 9 mei. Kosten 2,==/1,50 

Pupillen C: 3 kamp(40 ver bal) plus evt. lOOOm est. 
Pupillen B: 3 kamp(40 hoog kogel) plus evt. lOOOm est. 
Pupillen Al: 3 kamp{60 ver bal) plus evt. lOOOm est. 
Pupillen A2: 3 kamp(60 ver kogel) plus evt. lOOOm est. 

SANTPOORT: inschrijven uiterlijk 26 mei. Kosten 4,==/2,== 
Pupillen A en C: 3 kamp( 40/60m ver en kogel} evt. lOOOm 
Pupillen B : 3 kamp(40m bal en hoog ) evt.lOOOm 

AMSTERDAM/OOKMEER 2e competitie/ook vrije inschrijving 
Inschrijven uiterlijk 26 mei. Kosten 2,==/1,50 
Pupillen C en A2: 3 kamp (40/60m ver en bal)evt.lOOOm,est 
Pupillen B en Al: 3 kamp (40/60m hoog en kogel) 1000m,est 

MONNICKENDAM: 3e competitie/ook vrije inschrijving 
Inschrijven uiterlijk 13 juni. Kosten 2,==/1,50 
Pupillen C 3 kamp (40 ver bal) evt. lOOOm,est. 
Pupillen B en Al: 3 kamp (40/60 ver en kogel) lOOOm,est. 
Pupillen A2 3 kamp ( 60 hoog en bal} evtlOOOm,est. 

BAARLEtî: Inschrijven uiterlijk 10 augustus. Kosten 3,==/1,50 
Pupillen Jongens: 3 kamp (40/60 ver en kogel} 1000m 
Pupillen meisjes: 3 kamp (40/60 hoog en bal ) lOOOm 
GOED IDEE: VOOR JE VAKANTIE INSCHRIJVEN !!!!!!!!!!!!! 

BAAR~: JAARLIJKSE OUDER/VERZORGER-PUPIL KOPPELWEDSTRIJD 
verdere info in het clubblad 

SANTPOORT: Inschrijven uiterlijk 5 september. 
Pupillen C: 3 kamp ( 40m hoog bal ) evt.lOOOm 
Pupillen B: 3 kamp ( 40m ver kogel} evt.lOOOm 
Pupillen A: 3 kamp ( 60m kogel ver) evt.lOOOm 

Kosten 4,==/2,== 
est 4x40m 
est 4x40m 
est 4x60m 

september CASTRICUM: Inschrijven uiterlijk 12 september. Kosten 3,50/1,50 
Pupillen B en C: 3 kamp ( 40 ver en bal ) lOOOm 

ZA Pupillen A : 3 kamp ( 60 hoog en kogel) lOOOm 
oktober HAARLEM: 01IDERLINGE WEDSTI:_JDEN VOOR ALLE PUPILLEN ! ! ! ! 
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a let·ek ereniging 
,, aarlern'' 

TOELICHTING WEDSTRIJDOVERZICHT C+D JUNIOREN 

ZOMER 1994 

HOE GAAT HET BIJ EEN ATLETIEKWEDSTRIJD TOE. 
Op het wedstrijdoverzicht, aan de achterzijde, zie je de 
wedstrijddata, waar het is, uit welke onderdelen je kunt kiezen, 
wat het kost en heel belangrijk: de laatste inschrijfdatum. 
Houdt die goed in de gaten;later kun je niet meer inschrijven. 
Hoewel je bij gewone wedstrijden .zelf kunt kiezen aan hoeveel 
onderdelen je mee wilt doen adviseren wij toch om, per wedstrijd, 
voor max. 3 onderdelen in te schrijven. Anders loop je de kans dat 
je 2 of meer onderdelen tegelijk moet afwerken. 
DE DEELNAME AAN KOMPETIETIEWEDSTRIJDEN IS VERPLICHT. Dus noteer 
die data in je agenda dan hoef je later geen smoesjes te 
verzinnen. Bij competitie-wedstrijden wordt er door de trainers en 
indeling gemaakt, waarbij niet alleen wordt gekeken naar 
persoonlijke records, maar ook naar vorm van het moment, 
trainingsopkomst, inzet en houding. Je kunt bij een competitie
wedstrijd op niet meer dan 2 onderdelen worden ingezet (naast de 
estafette) en er mogen maximaal 2 atleten per onderdeel deelnemen. 
Het is bij de competitie de bedoeling dat we alle nummers optimaal 
bezetten en dus een zo Qoog mogelijk aantal punten behalen. 
Het inschrijfgeld voor de kompetitiewedstrijden is al door de 
vereniging voldaan . 

INSCHRIJVEN EN BETALEN VOOR EEN WEDSTRIJD. 
Inschrijven kun je doen voor of na elke training. Maar alleen als 
je voldoende geld op je rekening hebt. Je kunt voor de eerste 
wedstrijd van dit baanseiaoen een bedrag storten bij joke Verton, 
die dit geld dan voor je beheert. Afhankelijk van het aantal 
wedstrijden waaraan je denkt deel te nemen, aGviseren wij om een 
bedrag tussen de 25,-- en 50,-- te storten. Dit moet contant of 
per cheque. Als het bijna op is krijg je een berichtje. Aan het 
einde van het sei3 oen krijg je een keurige afrekening. Je kunt dan 
het restant laten staan voor het winterseisoen. 
ALGEMEEN GELDT: GEEN INSCHRIJVING ZGNDER BETALING. 

WAT JE VERDER MOET WETEN ALS JE INGESCHREVEN BENT. 
Op de donderdag-avond voorafgaand aan de wedstrijd ligt in het 
wedstrijdsecretariaat op de atletiekbaan een informatievel voor je 
klaar met aanvangstijd, een routebeschrijving en eventueel een 
chronologisch overzicht. 
DEZE INFORMATIE MOET JE BESLIST KOMEN AFHALEN of door iemand laten 
meenemen anders heb je geen gegevens over je wedstr~jd. Als wij 
het moeten opsturen brengen wij de portokosten in rekening. 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT JEUGD: 

JOKE VERTON OMMERBOS 125 2134 KC HOOFDDORP TEL.02503-39865 

POSTGIROREKENING 1 5 5 4 8 0 4 
. 
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",.." 'r WEDSTRIJJX:>VERZICHT 1994 JUNIOREN C/D 

(Dl-1982, D2-1981, Cl-1980, C2-1979) 

ZA 16 april '---'.!J ~"':"'"" HAARLEM: Openingswedstrijd van het baanseizoen -~ - ~ -
Inschrijven uiterlijk 7 april, kosten 2,50 per nuaaer 

Meisjes D: 6om lOOOm kogel discus ver. Meisjes C: 80m 600m kogel discus ver 
Jongens D: 80m lOOOm kogel speer hoog. Jongens C: lOOm 800m kog speer hoog 

Za 23 april 

Za 7 mei 

Do 12 mei 
Hemelvdag 

Meisjes D 
Jongens D 

Za/Zo 
28/29 mei 

le dag: 

2e dag: 

Za 4 juni 

Zo 5 juni 

Za/Zo 
11/12 juni 

Za 18 juni 

Za/Zo 
25/26 juni 

Za 2 juli 

Za/Zo 
9/10 juli 

le Competitiewedstrijd C/D Junioren (Santpoort) 

BEVERWIJK : 1 daagse blokmeerkampen 
Inschrijven uiterlijk aaandag 25 april, kosten 5,== p. blok 

Springblok 
Werpblok 
Springblok 
Werpblok 

meisjes/jongens C: 
meisjes/jongens C: 
meisjes/jongens D: 
meisjes/jongens D: 

80/lOOm 
80/lOOm 
60/ SOm 
60/ 80m 

ver 
ver 
ver 
ver 

hoog 80/lOOmhrd speer 
kogel speer discus 
hoog 60/80mhrd kogel 
kogel speer discus 

AMSTELVEEN: Districtskampioenscbappen Junioren D 
Inschrijven uiterlijk •aandag 25 april, kosten 3,== p nummer 
(keuze uit 600m of lOOOm, niet beide afstanden !) 
60m 60mhrd 600 1000 ver hoog kogel discus speer est.4x6om 
80m 80mhrd 600m lOOOm ver hoog kogel discus speer est.4x80m 

KROMMENIE: Districtskaapioenschappen JUNIOREN C 
Inschrijven uiterlijk maandag 9 aei, kosten 2,50 p.nuaaer 
(beste prestaties opgeven, bij hoog aanvangshoogte !) 
Jongens C: lOOmhrd 800m hoog speer 
Meisjes C: 80mhrd 600m ver kogel discus 
Jongens C: 300mhrd lOOm 1500m ver polsh kogel discus 4x100m 
Meisjes C: 300mhrd 80m lOOOm hoog speer 4x80m 

2e Competitiewedstrijd C/D Junioren (Kroaaenie} 

CASTRICUM: de mooi gelegen.gras(duin)baan 
Inschrijven uiterlijk maandag 23 mei, kosten 2,== p. nwaaer 
Jongens D: 80 hoog speer lOOO.Jongens C: 100 ver speer 800 
Meisjes D: '60 hoog speer lOOO.Meisjes C: 80 ver speer 600 

HEERHUGOWAARD: 2 daagse aeerkamp junioren C/D 
Inschrijven uiterlijk donderdag 26 aei 
Kosten 6,== .(MD} 7,==(JD en KC) 8,==(JC) 

3e Conpetitiewedstrijd C/D junioren (HilversuaJ 

KROMHEHIE: 2 daagse meerkamp junioren C/D 
Inschrijven uiterlijk donderdag 9 juni 
Kosten 6,== (MD) 7,==(JD en MC} 8,==(JC} 

HEERHUGOWAARD: Districtsfinale Competitie Junioren C/D 

ZAARDAM: 2 daagse zeerkaap junioren C/D 
Inschrijven uiterlijk maandag 27 juni 
Kosteh 6,= (HD) 7,== \.iD en. MC} 8,==(JC} 

VERVOLG OVERZICHT OP ~ BLAD ! ! ! 
- l7 -



atletiekvereniging 
"haarlem" 

VERVOLG WEDSTRI..:n:x::>VERZICHT JUNIOREN C/D 

Za 9 juli 

Jongens c: 
Jongens D: 
Meisjes C: 
Meisjes D: 

Za/zo 27/28 
augustus 

Zo 
28 augustus 

Za 
3 september 

DOORN: wedstrijd om de Hini-Visselbokalen 
Inschrijven uiterlijk aandag 27 juni. Kosten 2,25 p. nummer 
(beste prestaties horden opgeven, zijn series op tijd !) 
lOOm 800m 1500m lOOmhrd 300mhrd hoog kogel ver discus polsh. 
SOm lOOOm 80mhrd ver hoog kogel speer 
80m 600m lOOOm 80mhrd 300mhrd ver hoog kogel speer 
60m 600m lOOOm 60mhrd ver hoog kogel discus 

AHSTERDAM/OOK!EER: 25e Nationale Junioren c-Spelen 
Inschrijven uiterlijk donderdag 4 augustus. Kosten 4,50 p.nr. 
(beste prestaties 1993/1994 opgeven. Max. 2 nrs per dag !) 
Meisjes C: SOm 80mhrd 300mhrd 600m lOOOm 3000m snelw. 4x80m 

kogel speer discus ver en hoog 
Jongens C: lOOm lOOmhrd 300mhrd BOOm 1500m 3000m snelw. 4x100m 

kogel discus speer ver hoog polshoog kogelsl. 

HAARLEM: Blo eerkampen voor junioren C/D 
Inschrijven uiterlijk 18 augustus. Kosten 6,== per blokaeerk. 
Jongens C: (lOOm ver hoog en SOOm) of (lOOm ver kogel en disc) 
Meisjes C: ( 80m ver hoog en 600m) of ( 80m ver kogel en disc) 
Jongens D: ( SOm ver hoog enlOOOm) of ( SOm ver kogel en disc) 
Meisjes D: ( 60m ver hoog en 600m} of ( 60m ver kogel en disc) 

SABTPOORT: 2/3 kampen junioren C/D, apart loopnWQlers 
Inschrijven uiterlijk 25 augustus. Kosten 5,== Jk en 4,= 2k 
MeisjesCD: 600m, Jongens D:lOOOm, Jongens C:l500m loopnrs 2,== 
Meisjes C: 3 kamp( 80 ver 300mhrd) 2 kamp(kogel speer) 
Meisjes D: 3 kamp( 60 ver 60mhrd) 2 kamp(kogel speer) 
Jongens C: 3 kamp(lOO ver 300 mhrd) 2 kamp(kogel discus) 
Jongens D: 3 kamp( 80 ver 80mhrd ) 2 kamp(kogel discus) 

Za/Zo BUIZEN {NB}: districtskampioenschappen Meerkamp C/D 
3/4 september uitnodiging op grond van meerkampprestaties 1994 

Za 
10 september 

Za 
17 september 

Zo 
18 september 

HAARLEM: Jaarlijkse ouder/verzorger-junior/» koppelwedstrijd 
nadere info via clubblad ! 

KROMMENIE: 2 en 3 kampen voor junioren C/D, apart loopnuaaers 
Inschrijven uiterlijk 5 september. Kosten 4,50 Jk en 3,50 2k 
MeisjesCD: 600m, Jongens D:1000m, Jongens C:800m Loopnrs 2,~0 
Meisjes D: 3k( 60 ver kogel) 2k(kogel discus) 
Meisjes C: 3k( 80 ver hoog ) 3k(kogel discus speer) 
Jongens D: 3k( 80 ver kogel) 2k(kogel discus) 
Jongens C: 3k(100 ver hoog ) 3k(kogel discus speer) 

AJISTERDAM/OOKHEER: LANDELIJKE JUNIOR D-SPELKN 
Inschrijven uiterlijk maandag 29 augustus. Per nummer 3,50 
(Beste prestaties per nummer opgeven. Deelname maximaal 2 
nummers. Limieten voor ver, hoog, discus, kogel en speer !) 
Keuze: 60/80m 60m/80mhrd lOOOm hoog ver kogel discus speer 

Zo CASTRICUM: Inschrijven uiterlijk 12 septeaber. 2,== per nr. 
25 september Jongens D: 80 1000 ver kogel Jongens C: 100 800 hoog discus 

ZA/ZO 
Meisjes D: 60 1000 ver kogel Meisjes C: 80 600 hoog discus 

oktober BAARLEK: Clubkampioenschappen/Onderlinge wedstrijden. 
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