
\ 
\ ..J.H. de Wit 

bou\Nbedrijf 

Paul Krugerstraat 14 
2021 XN Haarlem 

Tel. 023 - 2~ ··'30 31 
Fax 023- 27 40 94 

MCJÓIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70 • Tei.:023-275566 Haarlem 

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

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

Autobeklederij 
VANBEEM 

Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein tei.023-252333 

Eig. T. F. Andrews 

(/ ~ 
1 ll l 

Kleverlaan 1 

J L 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

Flowershop 
))Curley )) 

Ramplaan50 
2015 GX H aarlem 
tel. 023 - 24 5 4 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. 

~ ,rJ._. OF.tooic ~ -IB ~ 

Wij geven een 

sportieve korting. 

PUmag< ADIDAS Saucony~ ~KARHU 

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

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

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ElECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

.COMPUTERS & SUPPL/ES 

.ORGANISATIE · AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

KleverpBrkweg 11 
2023 CA HBBr!em 
Tel: 023 - 252847 
FBx: 023 - 255685 

OstBdestrBBt 7 
2023 XA HBBrlem 
Tel: 023- 271424 
FBx: 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/ 
LOTIO, 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 
Bakenassergracht 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 plotenzaak en koop de CD's ! 
(dan verdienen wij weer iets van de advertentiekosten tèru~l 

Gotcha I • Beatcream • The Blue Man. Con • Vivid • Van Dik Hout 
The Feel • The J3lue Guih.:~rs • Circus Çusters • Hollands Diep 

Bob's Your Üncle • Wonder Circus • 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 ffJt in 
de puntj~s verzorgd ... 
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Waarderweg 56 
2031 BP Haarlem 

m 023-343434 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 

Jaargang 49 , "verschijnt 8 maal per jaar" 

redactieadres : 
josé capellen koninklijk goedgekeurd Nummer 4 

ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer; v. 594199. 

juni 1994 

kortenaers traat 6, 2014 rr haartem 
tel. 023 -24 7347 

voorzitter · 

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

secretaresse: 

josé capellen 
kortenaerstraat 6 
2014 rr haartem 
tel. 023-247347 

penmngmeester: 

rob de meuwe 
ramplaan Sa 
2015 gr haartem 
tel. 023-248274 

ledenadministratie : 

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

weds trijdsecretans: 
(A IB j un. + senioren) 

JOOP v. drunen 
tuindorplaan 8 
2015 hl haartem 
tel. 023-244340 
giro : 550553 

wedstrijdsecretaris 
lange afstand 

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

jeugdcommissief 
wedstrijd eeretaris · 
(C ID ju . +pupillen) 

joke verton 
ommerbos 125 
2134 kc hoofddorp 
tel. 02503-39865 
giro : 1554804 

arts · 

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

VAN DE 1RE'DAC'TIE 

Leuk is het niet een atletiekbaan waar je niet optimaal op kunt trainen, 
maar aan de andere kant is het natuurlijk een goede zaak dat de baan 
gerenoveerd wordt. Lat~", we hepen dat het aJsnog een mooie zomer 
gaat worden, warm weer is namelijk nodig om het nieuwe tartan goed 
te leggen dus als het zonnetje niet gauw en lang achter elkaar gaat 
schijnen komt dat onze baan niet ten goede. 

De zon moet natuurlijk ook gaan schijnen voor degene die op vakantie 
gaan, en vooral voor degene die in dit kikkerlandje blijven. Laten we 
wel wezen, van de zon wordt je vrolijk ziet alles er beter uit en heb je 
meer energie, toch? 

Genoeg gezwetst over het weer, dit clubblad, wat brengt het ons. 

Eigenlijk is het maar teleurstellend, dit clubblad. Als niet altijd dezelf
de personen kopij in zouden leveren valt er helemaûl niets te lezen. Ik 
vraag me wel eens af wat jullie nou willen. Wat verwachten jullie 
eigenlijk van dit clubblad .1 V/edstrijdversJagen, verhalen? Wie moeten 
die dan schrijven ...... atleten toch? Maar niet altijd dezelfde!!! 
Wie durft er nou eens een keer! 

De wedstrijdsecretaris heeft \-ve~r vde wedstrijduitslagen bij elkaar 
gesprokkeld , (een aardige klus) en ze allemaal voor jullie op een rij 
gezet. Verder de resultaten van de diverse competities met de ups en 
de downs. De ups bestaan uit de record verbeteringen van onze atle
te(s)n, de downs uit de o.a. gehavende ploegt'pstellingen. · 

Tot slot, voel je er wat voor om je in te zetten voor een lezenswaardig 
clubblad, kortom wil je je aanmelden voor de redactie laat het ons dan 
weten, José tel. 247347 

.KOPIJDATUl\'16 JULI 

girorekening 643883, bankrekening 56.80.10.477, t.n.v penningmeester a. v. "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 

EEN HARTELIJK WELKOM AANt 

PUPILLEN C: 
B. (Barbara) Zwaaneveld 
N. (Niels) Pieterson 
M. (Martijn) de Goede 

PUPILLEif A: 

Stalkruidlaan 14 
Diakenhuisweg 110 
Ruysdaelstraat 26 rd 

J.R.W. (Johnny) Sanberg Bankastraat 21 

JUNIOREN C: 
A.J. (Alexia) Liadis Mr. Jan Gerritszlaan 13 II 

ADRESWIJZIGINGEN: 
Mirjam van der Sijs, Pampus 154, 2036 TC HAARLEM 

2015 KB 
2033 AS 
2021 EN 

HAARLEM 
HAARLEM 
HAARLEM 

2022 ZD HAARLEM 

2024 KG HAARLEM 

Rob Bakker, Stratosfeerstraat 95, 3328 GN DORDRECHT, TEL. 078 - 514616 

KRACH'I"I'RAINING 

Vrije krachttraining (zonder trainer en alleen toegankelijk 
voor atleten die hiervoor zijn uitgenodigd) vindt plaats op 
dinsdagavond van 19.00 - 20 . 30 uur. 
De dinsdagavond training gaat door tot en met de dinsdag 
v66r de NK (dus dinsdag 12 juli is de laatste vrije kracht
training van het seizoen). 

START LICENTIE 

Iedere atleet, lid v an een atletiekvereniging krijgt elke jaar 
een nieuwe start licent1 e . Dit is een kaart met hierop je 
persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat ook je licentie 
nummer. Dit nummer b l ijft alt i jd het zelfdel 
Voor een atleet is d i t een heel bel angrijk nummer. Bij elke 
wedstrijd waaraan hij/zij deelneemt moet dit nummer bij de 
wedstrijdorganisatie bekend zijn . Bij een wedstrijd met voor 
inschrijving zal de vJedstr ijdsecretaris zorgen dat het nummer 
op het inschrijfformuli er staat. Doet een atleet mee aan een 
instuifwedstrijd dan dient hij dit nummer zelf te noteren op 
het inschrijfformulier. Het is dus belangrijk dat je je nummer 
altijd bij je hebt . Je start licentie hoort dan ook thuis in de 
sporttaal Oe K.N . A.U. gaat zeer streng optreden (een flinke 
boete voor de club die de wedstrijd organiseert) wanneer op de 
formulieren het l i centienummer ontbreekt. Het kan dus gebeuren 
dat een club je weigert in te schrijven wanneer je je licentie 
nummer niet weet. Dit geldt voor alle atleten, van pupil tot 
lange afstandersl Het is dus noodzaak dat je je nummer bij je 
hebt, uit je hoofd leert, in je tas, wedstrijdshirt, broek of 
weet ik waar noteert. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrqdshJrts met klubembleem d1v. prijzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar b1j JOOp van drunen . 

2 

speel mee in de toto/lotto 

mlichlingen bq mevr. hartman tel. 256036 



DOOR JOOP VAN DRUNEN. 

Allereerst een fout herstellen. In het vorige clubblad stond vermeld in bet 
ver•lag van de openingawedstrijd van 17 april te Haarlem 

"Koqeletoten dames le JaCq'.lel ine Konerma.nn 10.97 PR." Deze preetatie waa 
echter een verbetering van het "Haarlem" clubrecord op naam van Anja Smit 
met 10.50 m gevestigd in 1973, 21 jaar geleden dus. Jacqueline proficia~!l 

Heren 

Heren 

Meisjes 8 
Beren 

i.W..STEI:VEEl' I 29 APRTIJ 
Org. A.v. startbaan 

Prachtige vrijdagavond na een mooie zonnige 
dag, vrijwel windstil, redelijk warm, 
ca. 20 graden en droog. 

800 meter 
Hoogspringen 

200 meter 

4e Bart Blom 
le Erik Rollenberg 
2e Misja Steen 

UTRECHT 6 MEI 
Org. U.A.V. Vitesse 

7e Jerry Amsterdam 

AMSTERDAM OOKMEER 6 MEI 
Org. AAC 

2.01.35 
2.00 
1.95 

24.43 

De eerste instuif van dit seizoen werd redelijk bezocht. 
De weersomstandigheden waren zeer goed (volgens onze 
weerde~kundige A. Hazelaar), windstil en niet al te 
zonnig·. Temperatuur volgens de natte vingermethode 
ongeveer : 2 graden Celcius. 

speerwerpen 2e- : .1geborg Zandbergen 27.52 
3000 meter 2e uerie 9e ~art Blom 9.27.4 

LISSE 12e TER SPECKE BOKAAL 7 MEI 
Org. De Spartaan 

Schelto Scheltene slingert de kogel naar 56.18 m een 3e plek en een nieuw 
"Haarlem" clubrecord. Oké Scheltol 

SlLQl\fi 7 EN _8 MEI 
MEERKAt\1P KAV...PIOENSCHAPPEN DISTRICT WEST I 

Een matig bezette wedstrijd. Temperatuur op de eerste 
dag ca. 20 graden met zon. De tweede dag ca. 16 graden 
met merendeels regen. 

Een fij ne sport.ieve wedetrijd. 
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Jongens A 

1e dag 

2e dag 

Niels Terol komt uitstekend voor de dag! 
3 club- en 1 districtsrecord. 

Niels ga zo door! 

Niels THrol a ls enige deelnemer in deze groep. Dit weerhield 
hem er niet van om geweldig uit te halen. 

100 met<:!r 
verspringen 
kog~ 1 at".ot <O:n 
hoogGpringEm 
400 meter 

110 m hord..;a 
discuswe~p<w 
polsstokho ''J · 
speerwerpen 
1500 meter . 
Totaal punt · .. n 

11.8 PR 
6.10 PR 
11.27 
1. 76 
se.z 

16.9 PR 
33.92 
4.10 
62.08 Di&trict- Haarlem- sen.- en jun. record 
5. 30. ' PR 
5311 

Hiermee verbeterde Niela hut clubra~ord van Misja steen van 15/16 juli 1989 
met 5 punten. Totale · ocgst: 4 x een PR, 1 x een districtsrecord, 1 x een 
Haarlem senioren recor d en 2 x een Haarlem junioren record. Een zeer 
geslaagde dag voo;..· Ni elz. ProfJ.ciat. 

Meisjes B 7 kamp 

9e Jesaica Ramakers 
13e Wendy IJzerman 

1.9Qh hoog kogel 200 .Y§: ~ 800 

17.3 1.45 7.81 29.4 4.57 16.78 2.53.3 
23.0 1.27 11.17 29.1 4.39 22.42 3.01.3 

~ 

3103 
2692 

Jessica wordt de eerste Haarlem recordhoudster op de 7-kamp meisjes B. 
Uitstekend gedaan! 

Jongene B 9 kamp 1e dag kQgQ! polshoog 

4e Paul Rijs 
12e Paul FilmPr 

ioo ver 

12.1 5.7 '1 
12.4 5.02 PR 

11.06 2.40 
8.03 

2c dag 

Paul Rijs 
Paul Filmer 

J.lOh dieet@ 

18.4 28.70 
19.6 22.30 

h.QQg ~ ll.Q.Q. .mlt. 

1.53 41.08 5.19.6 4110 
1.53 35.08 5.01.7 3294 

Heren 

Jongens A 

liOQJ!NJi MEI 
org. Hollandia 

Weer: bewo~kt en regenachtig, temperatuur 14 C0 

Wind wis selvallig vanuit ZW naar NW met sterkte 
van 0,5 tot uitschieters van 4. 

sprinttweekamp 

7e Ger Weaael 
windvoordeel 

20e Bastlaan Cpruit 
windvoo:::-deel 

32e Jerry Amsterdam 
windvo')rdeol 

400 me+-.2r 
discuawerpe!1 

kogelsto~an. 
discuswer;:"'n 

100 200 

11.51 22.71 
2.27 0.69 
11.99 PR 24.74 
1.31 1.00 
u. 79 
1.60 

6e Bastiaan Spruit 
Se Maarten Hartman 

3e ~~rtijn Spruit 
2e Martijn Spruit 

4 

PR 

54.94 PR 
33.42 

13.64 
43.22 



Heren 

HEILOO 12 MEI 
Org. A.V. Trias 

Teveel rugwind bij ver en hinketapsprong. Op de sprint
nummers tegenwind. Alle tijden zijn handgeklokt. 
Prachtig we~r. 

100 met~r · 
4oo meter 

7e Bastlaan Spruit 
Se Bastlaan Spruit 

12~70 
56.50 

HENGELO 12 EN 13 MEI 
NEDERLANDSE STUDENTEN KAMPIOENSCHAPPEN 

Org. Krones 

Schelto Scheltene studenten Kampioen met een overigens matige worp van 
49.90 m. 

Heren 

Heren 

400 meter 7e serie 
~ finale 
finale 

2s • ::!r Wasaal 50.32 
49.86 
48.87 

2e Ger Wessel 
2a Ger Wessel 
GOED VOOJL ZILVER! 

·AMSTERDAM 20 MEI INSTUIFWEDSTRIJD 

1 mijl 

org. AAC 

Na een moeizame start, verliep de wedstrijd prima. 
Aan het eind van de avond begon het te regenen. 
Vrijwel geen wind. 

2e Bart Blom 4.35.6 

HILVERSUM 23 ~lEI 
8E NATIONALE PINKSTERWEDSTRIJDEN 

Org. GAC 

Beloofd werd een mooie zonnige dag met weinig wind. Inderdaad 
was het droog, maar de zon liet zich niet zien. Temperatuur 
was ongeveer 21 graden. Niettemin was de sfeer plezierig en 
de prestaties op redelijk niveau. 
De wedstrijd trok ongeveer 1000 bezoekers. 

Alleen Mieke van der Kolk zagen wij hier in actie. Verspringen 3e 6.05 m 
(+2.95 m windvoordeel). 

Heren 

Heren 

AMSTERDAM 24 MEI INSTIJIFWEDSTR1ID 

1500 meter 
discuswarpen 

Org. Blauw Wit 

le Bart Blom 
4e Maarten Hartman 

4.14.9 PR 
36.52 

SANTPOORT 27 MEI INSTUIFWEDSTRI.ID 
Org. Suomi 

Rustige wedstrijd. Een weinig wind, geen windvoordeel 
op de sprintnummers. Temperatuur ca. 14 graden. 

800 meter 4e Remy Cornet 2.04.7 PR 
Remy nog maar kort lid bi.j ons, doet 
het goed in zijn eerste wedstrijden. 
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3000 meter 

kogelstoten 
discuewerpen 

Se Willem Faber 
7e Ton van Doorn 
4e Maarten Hartman 
3e Maarten Hartman 

8.57.3 PR 
9.17.7 
9.85 
35.68 

IJ'fRECHT 28 EN 29 MEI 
DISTRICISKAMPIOENSCHAPPEN DA.MES HEREN .JUN, A 

Eerste dag 

Heren 100 meter 2e serie 

Org. Hellas 

2e Guus Groskamp 11.32 
( rugwind l.l4) 
Deze 2e pl~k was goed voor een finale 
p,laate. Hoe wij ook :eoc:htan bij daze 
finale race, g~en Guus tn de blokken ••• 
bij Guus is het niet zo dat ~aken 
(star ten) voor het meiaje gaan. 

Martijn Spruit behaald medailles in alle kleuren! 

Jongens A kegelslingeren 
discuswerpen 
kogelstoten 

Tweede dag 

Dames 

Heren 

Jongens A 

100 meter 2e serie 

finale 

verspringen 

400 m horden 

200 meter le serie 

800 meter le serie 
hoogspringen 

speerwerpen 
polsstokhoog 

le Martijn Spruit 
2e ~artijn spruit 
Je Martijn Spruit 

28.86 QOVJ) 
42.56 lil.~ 
13.94 BRONS 

3e Brenda stoete 12.77 
(windvoordeel 0.91) 
Se Brenda Stoete 13.08 
(windvoordeel 0.70) 
le Brenda Stoete 5.50 PR 
(windvoordeel 0.41) 
4e Carla v.d. Klei 73.48 
COED VOOR EEN HAARLEM CLUBRECORD 1 

4e Ger Weesel 
(windvoordeel 0.70) 
4e Jan de Ruiter 
le Erik Rollenberg 

:te Niels Terol 
le Niels Terol 

23.13 

l. 58.96 
2.00 

61.64 
4.10 

Totaal "Haarlem" medailles oogst tijdens deze districtskampioenachappen 5 x 
goud, 1 x zilver, 1 x brons. 

KROrtlMENIE 28 EN 22 MEI 
IDSTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN .llJN. B 

Zondag: gehele dag droog weer met wat zon. 
Kil, temperatuur ± 16 graden. Geen windvoordeel. 

Het "Haarlem" ploegje kwam zondag in actie. 

Meisjes B verspringen 
kogelstoten 

Jongens B 300 m horden 

Se Jessica Ramakers 
6e Wendy IJzerman 

Se Paul Filmer 

6 

4.88 PR 
10.85 

47.7 



Dames 

·Heren 

Heren 

HEERHUGOWAARD 3 JUNI 
Org. H~ra 

Weersomstandigheden: temperatuur 12 C0 

rugwind 
Tijdmeting: handgeklokt 

5000 meter 

5000 meter 
800 meter 

1e Marianne v.d. Linde 

le Ton van Doorn 
le Jan de Ruiter 
2e Ger Wessel 

UTRECIIT 3 .JUNI 
Org. U.A.V. Vitesse 

100 meter 2e Guus Groskamp 
(windvoordeel 0.4) 
12e Jerry Amsterdam 
(windvoordeel 0.4) 

Totaal 31 deelnemers op deze 100 meter! 

17.15.4 

16.04.2 
2.00.2 
2.02.6 

11.31 

11.78 

HENGELO 4 .JUNI ADRIAAN PAULEN MEMORIAL 

Zeer goede prestatie van Niels Terol! 

Niels had de eervolle uitnodiging ontvangen om in het voorprogramma van de 
IAAF Grand Prix wedstrijd (beter bekend als de Adriaan Paulen Memorial 
wedstrijd) aan het onderdeel speerwerpen mee te mogen doen. 
Direct in zijn eerste worp kwam hij tot maar liefst 63.50 meter, goed voor 
3 recordverbeteringen: jeugdrecord van district WEST I 

jeugdrecord van A.V. Haarlem 
seniorrecord van A.V. Haarlem 

Niels een driedubbele felicitatie! 

Ook Mieke van der Kolk nam deel aan deze wedstrijd. 
Verspringen 5.67 
H.S.S. 11.60 

ALPHEN AAN DE RIJN 12 .WNJ 
2E MARS .RJNIOREN COMPETITIE 

Zondag 12 juni. We zitten in Alphen a/d Rijn. Het is prachtig weer, ± 22 
C0

• De estafette van de meisjes bin goed met lekkere wissels, 52.8. Bij de 
jongens ging het ook prima met een tijd van 46.6. Het speerwerpen bij Niels 
ging perfect, 60.04, een baanrecord, klasse Nielsl 
Ben verrassing was er bij het hoogspringen van Antal 1.60 m. en dat voor de 
eerste keer! Nanda sprong bijna net zo goed, zij evenaard het clubrecord 
met 1.55. Nan gefeliciteerd. 
Darcy sprong goed ver met 5.9.5 ml. Bij Meraud ging het wat minder met 4.44. 
Peter leefde ook nog na z'n 3000 meter, tijd 10.45.3. 
Intussen werd het meer bewolkt, maar het bleef warm. Nanda moest invallen 
op de 400 meter omdat Jessica ziek was. Jessica beterschap! Nanda kon nog 
lachen achteraf dus dat ging wel goed. Ook Sander liep een goede·400 min 
een tijd van 55.8. Ingaborg wierp de speer 31.30 meter weg. Wendy kogelde 
de kogel minder ver, maar vast nog wel ver. 
Ook Martijn kon weer apetrots zijn en terecht want hij veroverde een 
prachtig nieuw clubrecord met 45.24. En tot slot, Paul kwma na 'n z~are 800 
meter over de lijn met 'n tijd van 2.12.0 een PR. 

Uw verslaggevers Meraud en Sander 
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De resultaten op een riitie 

De meisies: 
100 meter 
400 meter 
800 meter 
4 x 100 

hoogspringen 
verspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
speerwerpen 

De iongens: 
100 meter 
400 meter 
800 meter 
3000 meter 
4 x 100 

hoogspringen 
verspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
speerwerpen 

Meraud de Rooy 
Nanda Meyer 
Cindy Kramer 
Meraud - Wendy 
Nanda - Cindy 
Nanda Meyer 
Meraud de Rooy 
Wendy IJzerman 
Wendy IJzerman 
Ingeborg Zandbergen 

Antal Heemstra 
Sander Rutte 
Paul Rijs 
Peter Markwat 
Paul - Darcy 
Antal - Niels 
Antàl Heemstra 
Darcy de Windt 
Martijn Spruit 
Martijn Spruit 
Nie1s Terol 

13.9 
71.1 
2.43.5 

52.8 
1.55 
4.44 
10.07 
22.04 
31.30 PR 

12.4 
55.8 
2.12.0 
10.45.3 

46.6 
1.60 
5.95 PR 
13.73 
45.24 Clubrecord 
60.04 

De jongens gaan door naar de finale! 

Een terugblik op 16 wedstrijden waaraan "Haarlem" atlete(s)n deelnamen. 
Conclusie: mat-ige deelname (algemeen) ook van de "Haarlem" atlete(s)n. 
Mogelijke oorzaken: 1. het slechte atletiekweer. 2. een te groot aantal 
wedstrijden in het district WEST I. Gevolg een te kleine deelname per 
wedstrijd. 

AMSTERDAM 15 MEI 

Competie dames eerste ploeg en heren tweede ploeg 

Van te voren 

Zondag 15 mei 1994 eerste competitie dag · voor onze dames ploeg (eerste 
klasse district) en voor de tweede heren ploeg (tweede klasse district). 
Z'n 25 atleten/bestuursleden en overige kregen een uitnodiging voor deze 
game. 
Op de ochtend van de 15de regende het, maar ondanks dit slechte weer 
regende het geen afmeldingen, we konden dus de wedstrijd opgewekt tegemoet 
zien. Gelukkig kwam de laatste atleet maar 15 min. te laat (tja wie zal dat 
nu wezen) 6 dames en 2 heren waren dus present (niet meegerekend Joop en 
Jose, bedankt voor de koffie en de koek) en de overige 5 kwamen later, het 
restant 25-(6+2+5)=12 had zich niet door de regen laten ontmoedigen maar 
was de dagen ervoor al uitgeweken naar de eerste heren ploeg/ziekenboeg/ 
vakantie bestemming/ Yab 

DG wedstrijd 

Het belangrijkste: het was weer gezellig. 

Sorry misschien wil iemand meer weten. 

4 x 100 
100 meter 

Dames 
Goed 51.5 (wissels kunnen beter) 
Brenda 12.3 
Anke 14.6 
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Heren 
Moet nog gelopen worden 
Niet te klokken 



400 meter 

800 meter 
1500 meter 
5000 meter 

carla 61.6 
Mary 69.9 
Anke 

100 mhorden Brenda 16.3 
Carla 17.7 

110 m horden 
hoog 
ver 

Hinkstap 
Kogel 

Toos 1.40 
Mieke in de buurt van de 6m 
Mary bijna 4m 
Mieke alweer vergeten te noteren 
Lilian 8.20 
Jacqueline 9.92 

Discus 
Speer 

Annemiek 19.86 
Toos afstand ? worp kan beter 

Remy 

Jaap 
Ton 

Arno 

54.3 PR 1e 400 goed 
gelopen 

4.31.1 
15.51.8 De marathon 
is dus een goede 
voorbereiding 
18.04.3 

Jaap 22.1 · 
Te hoog om te meten 
Mooi zandkasteel 
gemaakt. 

Te gevaarlijk voor heren 

1 I I I 

Remy 4 x afgekeurd 

Stand na 1 ronde: dames derde met 9680 punten (in deze poule). 

Misschien kunnen de dames dit jaar weu meedoen aan de finale wedstrijd. 

Heren Laatste ze gaan voo r de poedel prijs. 

Na de wedstrijd 

Gezamenlijk met de heren van de eerste ploeg bijgepraat en gelachen. 
De foto's van deze wedstrijd zijn zeer mooi. 

J 
Carla 

a 
p 

Volgende wedstrijd 

9 



ZONDAG 15 MEI HEERHUGOWAARD 
le komeetitiewedstrijd heren le divisie 

GUUS GROSKAMP SNELSTE MAN VAN DE DAG 

Na vele jaren in de eredivisie (vroeger hoofdklasse) te zijn uitgeko
men, moest HAARLEM dit jaar genoegen nemen met een rol van een bescheidener 
niveau. Na de degradatie van vorig jaar, die overigens al jaren dreigde 
komen wij dit jaar uit in de le divisie. (Nog even, hoe is de kompetitie 
ingedeeld? Er is aan landelijke eredivisie 12 ploegen, een landelijke le 
divisie 24 ploegen, een distrikts le klasse 18 ploegen per distrikt en een 
diatrikts 2e klasse aantal ploegen is variabel.) Het programma van ere en 
1e divisie is overigens gelijk, zodat gemakkelijk vergeleken kan worden. 

De weersomstandigheden varieerden van regen (begin van de wedstrijd), 
droog (halverwege) tot zonnig (aan het eind van de dag) . 

De prestaties 

Allereerst natuurlijk Guus Groskamp, àe held van de dag, hij liet 
iedereen zijn hielen zien op de lOOm ' D dat nog op z i jn ouwe dag. (tijd 
11.21) Maar een aantal atlet en probeerden toch uit zijn schaduw te kruipen. 
Allereerst Ger Wessel, die duidelijk in goede vorm is geraakt, getuige zijn 
p.r. op de 20Dm: 22.61, waarmee hij bovendien dit nummer won en ook zijn 
400m was o.k.:50.53 en daar was er slechts één sneller. Ook Willem Faber 
toonde zijn vorm aan: in een 1.-1at wind betreft lastige race liep hij een 
p.r. in 15 .45.97. Bovendien betekent de 5000 op de kompetitie bijna altijd 
alleen lopen. Er zijn slechts 8 lopers, die al snel over de hele ronde 
verspreid zijn . Van de lopers noem ik verder Getachew Ayele, weliswaar niet 
in vorm hield hij toch de eer van de klub hoog en steeplede naar een goede 
tijd van 9 . 56.61. Wie ik ook nog even wil noemen: Barry Doodeman, die het 
bijzonder goed deed op d e llOmhrd, het zag er allemaal goed uit en ook met 
zijn tijd mocht hij tevereden zijn: 16.71. Tenslotte nog Bart Blom, die de 
ondankbare taak op zijn schouders had genomen om zowel da 400m horden als 
50 minuten daarna ook de 1500m te lopen. Na afloop klonk het dan ook uit 
zijn hele lijf: dat noooit mee;r:i 

De hoogste scores werden echter op de technische nummers behaald: 
Niels Terol sprong een p. r . met de polsstok naar 4m10, hij gaat zonder pech 
een uitstekend seizoen tegemoet . Op de voet gevolgd door uiteraard Rob 
Bakker, die 15m70 kogelstootte al l iet zijn gezicht duidelijk zien, dat hij 
er zelf ontevreden mee was. Door Schelto Scheltens, die toch zijn draai met 
de kogel weer een beetje hervindt: 5lm20 en door Erik Rollenberg, die lm95 
hoogsprong. De tweede wedstrijd zal Erik er niet bij zijn want dan zit hij 
in de USA (trouwens nooit ge\veten dat hij van voetballen hield). Nou 
vooruit ik noem nog een vermeldingawaardige prestatie: Niels Terol speer: 
58m84. En let op, die speer gaat dit jaar nog vééél verder. Opvallend was 
trouwens, dat Martijn Spruit geen goede dag had: diskus slechts 36m06 en 
kogel 12ml6. 

lOOm: 
800m: 
1500m: 
ver: 
hinkstap: 
4 x lOOm 
4 x 400m 

1. 

verdere uitslagen 

400m: 
1500m: 
400Mhrd: 
ver: 

Lex Verbeek 
Mohamed Koultouma 
Bart Blom 
Maarten Hartman 

Ton v.Tol 11 . 77 
Edwin Meure 2.06.99 
Bart Blom 4. 30 .71 
Rob Schlüter 6m38 
Erik Rollenberg 12m97 
Guus G., Barry D:, Rob s., Ton van T: ~~9 
Ger W., Edwin M., Lex V. en Han B(aauw): 3.31.63 

de stand 

55.02 
4.13.16 
66 . 32 
6m24 

Holland { H) (4) 19.495 13.HAARLEM (4) 18.148 
2. · Atilla ( 3) 18.919 14.Hera (4) 18.024 
3. Pee 1910 ( 3) 18. 880 lS.Sparta (5) 18.016 
4. De keien (4} 18.709 16.Impala ( 3) 17.914 
5. AAC 2 ( 5) 18.658 17.Holland ( L) (5) 17.817 
6. HAC ( 5) 18.519 lB.Unitas (4) 17.662 
7. GAC ( 3) 18.506 19.Phoenix (3) 17.470 
8. SAV ( 5) 18.483 20.Tion (4) 17.462 
9. Parthenen ( 3) 18 . 305 2l.AAV'36 ( 4) 17.337 

\0 



lO.Startbaan 
11.Altis 
12.Ciko'66 

(3) 18.198 
(5) 18.182 
(S) 18.152 

22.AV'40 
23.DEM 
24.Thor 

(3) 17.314 
(4) 17.120 
(5) 16.900 

Tenslotte nog iets over de promotie/degradatieregeling. De le divisie is 
ingedeeld in 3 poules ( (3), (4), en (5) ) van 8 verenigingen. (De poules 
(1) en (2) zijn eredivisie). Er zijn twee wedstrijden waarvan de punten 
bij elkaar worden opgeteld. Naar de finale gaan de nummers 1 van elke 
poule. (In de stand hierboven zouden dat Holland, Atilla en AAC 2 zijn) Van 
de overblijvende 21 ploegen maken we één totaalstand. De bovenste drie gaan 
ook naa r de finale (In de huidige stand zouden dat dus Pee, de keien en Hac 
zijn). De ond~rste 6 komen uit in een degradatie wedstrijd. Voor de overige 
verenigingen is de kompetitie afgelopen.(In de huidige stand dus de klubs 7 
tjm 18). 
Finale wedstrijd: in deze wedstrijd wordt de stand bepaald door het 
resultaat van de finale wedstrijd op te tellen bij het gemiddelde van de 
voorwedstrijden . De nr.l van deze wedstrijd is kampioen van de le klasse en 
promoveert naar de eredivisie. De nrs.2, 3 en 4 van de finale komen uit in 
een prometie/degradatiewedstrijd met de laatste drie uit de eredivisie. 
Promotie/degradatieweds~rijd; In deze wedstrijd worden geen punten vooraf 
meegenomen. De nrs 1 e n 2 promoveren ~dar/blijven in de eredivisie en de 
nrs 4, 5 en degraderen naar/blijven in de le divisie. 
Degradatiewedstrijd: in deze wedstrijd wordt de stand bepaald door het 
resultaat van de degradatiewedstrijd op te tellen bij het gemiddelde van de 
voorwedstrijden. De nrs.l en 2 blijven in de le divisie en de nrs. 3, 4, 5 
en 6 degraderen naar de distriktskompetitie. 

Aa nstaande zondag 19 juni is het vervolg van de kompetitie. 
De heren le divisie gaan naar Uden 
De d Rmes en heren in de distriktskompetitie gaan naar Suorni in santpoort. 
Altijd leuke wedstrijden, dus wil je je klubgenoten eens in aktie zien of 
wil je ze een aanmoedigen ...•.... tot ziens in Uden of Santpoort. 

.... ', 

• • 

\ ·, 

Ogen als stelTeljes 
r.en llWI .~'e heel klein 
je gedachten nog ve~retjes 
wat zijn wij blij 
jouw pappa, nwmma m 
zusje te zijn. 

· :~.-. 

.~~"' ~ .. --- .. , 

) 

.. • 

Prr. 

Op 2 juni 1994 om 16.20 uur is onze 
zoon en mijn broertje 

Erniel 

geboren. 

Hij. weegt 4600 gram 
en is 5 7 cm groot 
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johr>., Sabine en Chantal Meure 
Dillestraat 10 
2034 11-!P Haarlem 
Tel 02J-J65280 

Sabine en Emiel m.sten van 
13. 00 tot 1 5. 00 uur. 



Lange afstandgebeuren 

Een nieuwe lay-out, geen logo. Menig lange-afstander of andere lezer van deze rubriek zal 
onmiddellijk denken dat Bert Boesten na een mislukte coupe-poging door het bestuur is het 
geroyeerd. Een andere mogelijkheid is dat Bert de hardloopschoenen (die bij hem toch al 
nauwelijks meer slijten) aan de wilgen heeft gehangen en de club via de achterdeur heeft verlaten. 
Niets van dit alles. Bert is in de voetsproren van Marco Polo getreden en verkeert dus ergens in 
het verre oosten (volgens eigen zeggen in opdracht van de baas) . Aan mij dus het eigenlijk 
onmogelijke verzo'ek om hem in deze editie van het clubblad te vervangen. 

Uitslagen 

Rotterdam Marathon 
Willem Faber 
Ton van Doorn 

Lions Loop, 15 km 
1. Wiltem Faber 
2 . Mohamme-d Koultouma 
3. Ruud Kuipers 
15 . Roei Ramakers 
16. Martin van de Weijden 

Dick Kloosterboer 
Jeroen Peeters 
Frank van Ravensberg 
Jvhn Jongboom 
Hans Adelaar 
Lex van der Pol 
Martin Hoeksema 

2.34.21 
2.37.46 

48.48 
50.59 
52.34 
59.17 (3e V 1) 
59.19 (4e Vl) 

1.00.37 
1.01.18 
1.01.23 
1.01.45 
1.03.28 
1.09.55 
1.12.15 

Ter verduidelijking merk ik op dat het parcours van de Lions Loop ligt in de directe nabijheid van 
het Kopje. van Bloemendaal en bestaat uit drie rondes van 5 kilometer. Hierbij wordt per ronde het 
Kopje aangedaan. Naast de 15 kilometer was er een wedstrijd over 5 kilometer welke vrij 
gemakkelijk gewonnen werd door Getachew Ayele in een tijd vlak boven de 16 minuten. 
De wedstrijd over 15 kilometer werd met groot gemak gewonnen door Willem Faber. Volgens de 
krant "vloog" onze Willem over het Kopje heen. Of dit binnen de reglementen van de KNAU is 
toegestaan heb ik nog niet na kunnen gaan. 
Dat onze vereniging tijdens deze wedstrijd goed voor de dag is gekomen mag wel blijken uit de 
bezetting van de eerste drie plaatsen en de goede plaatsen van een aantal veteranen. 

Bij de volgende uitslagen ben ik helaas de seconden vergeten. 

Utrecht, 21 km 

Christiaan Pfrommer 1.18 (5e plaats) 

Klazi.enaveen, marathon 

Willem Westerholt 2.32 



Enschede, marathon 

Willem Westerholt 
Cees Hordijk 
Christiaan Pfrommer 
Rob de Nieuwe 

2.32 (Ie Vl) 
?? 
2.47 (PR) 
3.30.55 

Zodra de officiële uitslagen binnen zijn zal zonodig nog rectificatie plaatsvinden. We kunnen 
Chris feliciteren met zijn PR in Enschede, waarbij een verdere verbetering in de toekomst zeker 
niet onmogelijk lijkt. 
Voor mijzelf kan ik slechts zeggen dat ik de finish gehaald heb, maar dat de tijd zelf nergens op 
lijkt. Gelukkig heb ik Arno Molenaar bereid gevonden om bij de volgende marathon ook mee te 
doen voor de blijkbaar noodzakelijke motivatie. 

Tenslotte wens ik een ieder een prettige vakantieperiode toe met daarbij een lichte weersverbete
ring. 

Rob de Nieuwe 
(als lange afstand-loper, dus geen penningmeester, bestuurslid of inval-Joop). 

HOERA ! VOOR DE OVERWINNAAR 



GEFELICITEZRD ! ! ! 

De jarigen van de maand juni stonden al in het vorige club
blad .... maar daar horçn nog bij: 
Coco Groothuis 11 juni e n Sanne van Buchem 20 juni 

In juli zijn jarig; 
JOANNA ANDREWS 7 juli en NIELS LUNTZ 

Begin lin!<sbovcn bij de lett~r M en volg de lijnen. 
Noteer alle letters dle met e!kaar verbonden zijn en ontdek 
zo het verborgen spreek•.voord. 

10 juli 



COMPETITIE JUNIOREN C/D 

In de uitslagenlijst stond vermeld: zonnige dag, temperatuur ca. 18 graden, 
windkracht 4. 

MEISJES D : estafette 4x60m: 35.4 sec. ~~ ,~, 

RUBY BOGAART: 60m-9.1, MARIEKE VAN ESSEN: 60m-9.4, ver-3.19, MONIQUE VAN 
ES: 60m-10.4, lOOOm-4.18.4, BALTIEN de VIT: lOOOm-3.50.3, 60mhrd-12.9 , 
CHRISTA VERTON: lOOOm-4.03.1, kogel-7.08, LINDA ROOSEN: 60rohrd-13.6, hoog-
1.15, JOSINE KROON: 60mhrd-12.3, hoog-1.25, JEHNIFER BAS: hoog-1.25, ver-
3.68, HARIJE ZMIDSTR.A: ver-3.53, speer 8.98, SANNA PISCAER: kogel - 9.89, 
speer-21.22, ~UZANNE AJJDRlESSEN: kcgel-7.61, speer-12.70. 
EINDSTAND: 1) DEM 8032p, 2} Startbaan 6598p, 3) AV Haarlem 6334p, 4} 
Holland 6079p, 5) Lycurgus 5762p en 6} Holland-2 3363p. 

JONGENS D: estafette: 4x80m: 46.3sec. 

IVO Vl~ KEMPEN: 80m-10.9, ver-3.71, RICK DE BRUIN: hoog-1.10, RALF TEUNIS
SE: boog-1.30, 80mhrd-15.4, ARJAN SETZEKORN: 80mhrd-17.8, 1000rn-3.32.6, ROB 
DE WIT: lOOOm-3.26.7, kogel-6.73, MATTRIJS TEENGS: discus-19.08, ver-3.97, 
HATTHIJS VOLFF: kogel-5.38, discus-10.28. 
EI~~S~ 1) DEM 4695p, 2) Suomi 4374p, 3) AV Haarlem 3950p, 4} Startbaan 
3485p, 5) Lycurgus 2720p en 6} Aalsmeer 795p 

JOliGENS C: estafette 4x100.lli: 51.5 sec. 

ROBBERT SCHIPPERS: 800rn-2.20.2, discus-27.84, TIM VAN KEMPEN: kogel-9.28, 
speer-26.16, REMCO VERTON: speer-32.02, ver-4.20, GUIDO MOLNAR: ver-4.63, 
REMCO VAN BELLE: hoog-1.55, PATRICK DE BOO: hoog-1.45, discus-23.14, JASON 
MENSINGH: lOOmhrd-15.6, lOOm-12.0, ROBERTO SLIERINGS: lSOOm-5.01.0, kogel-
5.65. 
EINDSTAND: 1) Startbaan 7296p, 2} SUOMI 6793p, 3) AV Haarlém 6688p, 4) DEM 
6546p, 5) Holland 6148p en 6) Aalsmeer 4377p. 

DISTRICTSK..Z\.NPIOENSCHAPPEN' JUNIOREN D 
12 :M:EI AMSTELVEEN' 

MATTiliJS TEENGS: 80m-11.8, ver-4.09m, discus-18.54m, RALF TEUNISSE: ver-
4.27m, discus-17.86m, RUBY BOGl!ART: 60m-9.6, ver-3.68m, JANHA DE WAARD: 
ver-4.52m, 60m-8.8., halve finale 60m-8.9sec. 
In de uitslagenlijst ston~ vermeld: mooie wedstrijd, goed weer, temperatuur 
ca. 22 graden, wind schuin over de baan tegen de sprint in, kracht 4 t ot 6. 

PUPII...&LENWEDSTRIJD .AALSl.'1EER 7 lvlEI 

WEER: tussen 18 en 22 gradenC, licht bewolkt en bijna windstil. 
MARIJE DE WIT (C): 40m-8.1, ver-2.55, bal-12.78, lOOOm-4.43.9, 
WIELINGA(A84): 60m-10.1, ver-3.02, kogel-5.27, lOOOm-4;42.2, 
DICKK\NN (A84): 60m-11.2, ver-2.52 , kogel-2.91, lOOOm-5.01.7 
VRIES(A83}: 60m-9.4, ver-3.84, kogel 8.71 {3e}, lOOOm-3.40.7 

ESTRELLA 
DAPHHE 

BUUB de 

VAT MARIJE ER VAN VOND •••••• IN AALSMEER 7 KEI (Prachtig briefpapier Marije} 
" Hallo, ik ben Marije de Wit. Ik heb meegedaan met atletiekwedstrijden. Ik 
heb eerst verspringen gedaan en daarna ballegooien en daarna sprinten en 
dat vond ik leuk en ik ga 28 mei weer mee doen. En ik heb ook een medalje 
voor de lOOOm gewonnen. De groetjes ~arije de Wit, doei emmie " · 

:s 



PUPILLENWEDSTRIJD HEILOO 21 MEI ( 

In de uitslagenlijst stond nog alleen vermeld: een mooie voorjaarswed
strijddag. 

ESTRELLA lliELINGA(A84): lOOOm-4.22.4, 60m-10.4, ver-3.05, bal-18.66, 
ALEXANDER RIJFF: 40m-6.9, hoog-l.OOm, kogel-5.1lm, lOOOm-4.01.2, HUUB DE 
VRIES: lOOOm-3.52.8, 60m-9.5, hoog-1.00m, kogel~8.60m, 

========================================================================= 
WAT BUUB ER VAN VOND ••••.•••• IN AALSMEER 7 MEI 

Op 7 mei 1994 had ik een wedstrijd in Aalsmeer, het heet daar A.V.A. 
Eerst moest ik sprinten om 12.00 uur (60m) daarmee was mijn tijd 9.4 sec. 
Toen moest ik om 12.40uur verspringen in bak 1, eerst sprong ik 3.80m en de 
tweede keer sprong ik 3.84m en dat was precies mijn record. 
Toen moest ik kogelstoten om 13.20 in ring 1, de eerste keer ver in de 9 
meter maar •.••. die was ongeldig omdat ik voorover viel, de tweede keer 
8.71m en dat was een nieuw record. 
Met sprinten was ik derde, met verspringen was ik ook derde ••.. en met 
kogel was ik eerste en dus was ik met de driekamp derde geworden en met de 
1000m was mijn tijd 3.40~7, de vijfde tijd. 

WAT ALEXANDER ER VAN VOND ••••• IN HEILOO 21 HEI 

Ik heb een p.r. gehaald met hoog van 95 cm naar lOOcm en Huub is van de 24 
kinderen 6de en Estrella van de 20 kinderen 6de en ik eerste van de 13 
kinderen. Estrella en ik zijn 3de geworden met de 1000 meter. 

PUPILLENCOMPETITIE AALSMEER 28 MEI 

BARDARA ZWAANEVELD(C): 40m-7.6, ver-2.89, bal 6.34 MARIJK DE VIT(C): 40m-
7.7, ver-2.60, bal-9.10, BAS DE WIT(B): 40m-7.0, hoog-0.90, kogel 5.13, 
DORJEN TEENGS(B): 40m-7.1, kogel-6.02, hoog-0.90, COCO GROOTHUIS{B): 40m-
8.9, kogel-2.71, hoog-0.70, DENNIS IJZERHAN(A84): ver-3.97, bal-26.82, 60m-
9.3, ESTRELLA WIELINGA(A84): 60m-10.0, ver-3.15, bal-14.34, SANNE VAN 
BUCBEM(A84): 60m-10.5, ver-2.90, bal-15.16, DAPBNE DICKMANN(A84): 60m-11.7, 
ver-2.23, bal-8.38, BART V~~ BUCBEM(A83): 60m-9.2, ver-3.70, kogel-8.14, 
HUUB DE VRIES (A83): 60m-9.6, ver-3.84, kogel 8.08, RUTGER NELIS(A83): 60m-
10.01, ver-3.30, kogel-6.23, PASCAL STOLXER(A83): 60m-10.4, ver-3.39, 
kogel-6.04, 
DE 1000 METER WERD GELOPEN DOOR: 
Marije de Wit-4.32.6, Barbara Zwaaneveld-4.48.9, Dennis IJzerman-3.36. 7, 
Bart van Buchem-3.59.0, Huub de Vries-3.33.8, Pascal Stolker-3.57.1, 
Rutger Nelis-4.29.1, Sanne van Buchem-4.24 . 7. 
ESTAFETTE: Jongens Pupillen A 4x60meter in 36.7 ~~~ 

liAT EIIJIY ER VAII V.OIID •••••• IIf AALSIIEER 28 HEI GQ~ . 
De eerste competitiewedstrijd van de pupillen in Aalsmeer. 
Het weer ? Koud, echt geen lenteweer. De estafette, als eerste, .prima 
gedaan jongens en eerste in ' jullie serie ! Sprinten, allemaal aardig 
tevreden .•• behalve Huub. Ja, Huub goed opletten en niet teveel " wiebelen'' 
het startschot komt vaak onverwacht snel. 
Ook de overigen, die geen competitieploeg hadden en wel voor deze wedstrijd 
hadden ingeschreven waren prima tevreden! 

Zelfs P.R's werden er gehaald. De 1000 meter, wie komt er langs ? 
Rutger! Wat denk je, hij kijkt opzij en roept " ik moet plassen " 
Later vertelde bij dat het maar een grapje was. Dus zo zie je maar weer, 
zelfs zo ontspannen kun je de lOOO .meter ook lopen ! 
Voor Estrella eindigde deze dag iets minder leuk want ze moest naar het 
ziekenbuis omdat .••... haar pink tussen een stoel vast kwam te zitten. 
Nagel eraf, maar het komt allemaal gelukkig weer goed • 
De uitslagen zien jullie op een andere bladzijde. Ook deze dag werd er door 
iedereen prima gewerkt! 

a 



KORTE UITGAV~ WE D BTRIJDOVERZICHT 
{HOUDT REKENING MET DE INSCHRIJFDATUM IVM JE VAKANTIE!!!!!!!!!!!!!!!!!) 

(In clubblad numiller 2 vah dit jaar $taat het uitgebreide wedstrijdoverzich~ 
voor pupillen en c/d junioren , nieuwe leden kunnen alsnog een copie bij 
Joke krijgen of vraag bij Joke informatie als je clubblad nummer 2 niet 
meer hebt.) 

PUPILLEN: 
Zaterdag 2 juli :Je COMPETITIE in MONNICKENDAM, ook vrije inschrijving 

dire~t inschrijven!!!! 
Z<lterdag 20 august us : IB_'\R!.·I:t , HiSCBRIJVEN UITERLIJK 10 AUGUSTUS, DUS DOEN 

VOOR JE OP VAKANTIE GAAT ! ! ! ! ! 
Zaterdag 10 september : R'AARLEH, JAARLIJKSE PUPIL/OUDERVEDSTRIJD!!! 

Zaterdag 
Zondag 
Zaterdag 

17 
.25 

OP :OE KAI .. ENDER ZETTEN ALVAST, NADER INFOVEL VOLGT ! ! 
september :SANTPOORT: inschrijven uiterlijk 5 september 
september:Castricum, inschrijven uiterlijk 12 september 
oktober ; !:;A.AfUJE.\i. 010';:-,J.INGE WEDSTRIJD~ ! ! ! ! 

==~=~======;========~======~====~=;================~=~======~~============ 

JIDJIORIDI C/D 

Zaterdag 18 j uni 
Za/Zo 25/26 juni 
Za 2 juli 
Za/Zo 9 en 10 juli 
Za 9 juli 
Za/Zo 27/28 augustus 

ZO 28 augustus 
Za 3 sepb~m.b.:r 
ZA/Zo 3/4 september 
Za 10 septe!l'ber 

Za 17 septe:nber 
Zo 18 september 
snel inschrijven !! 
Zo 25 september 
Za/Zo .• / • . oktober 

:3e Com9~titiE J~~ior en c/d (Hilversum) 
: Vr ommenie , m~erkamp, inschrijven uiterlijk 9 juni 
:Heerhugowaard, distric:sfinale COMPETITIE 
:Zaanjam, meerkamp, inschrijven uiterlijk 27 juni 
:Hoorn, mini Wisselhokaal, inschrijven uiterlijk 27/6 
:Amster.dam(Ookrue9r), Nationale juniorC-Spelen 
i nsc~rijven uiterlijk 4 augustus 

; ITA\f.Lf~! , ELO~xKJI.."'IPEN, I NSCBRJJVEN UITERLIJK 18/8 
:Santpoort, inschrijven uiterlijk 25 augustus 
: Huizen, districtskampioenschappen meerkamp 
: H~;,~t~f, ~~~1dL!JKS~ OUDER/JUNIOR D KOPPELVlDSTRIJD 
ZET THUIS OP DE KALENrER, NADER INFOVEL VOLGT!! 

:Krommenie, inschrijven uiterlijk 5 september 
:Amsterdam/Ookmee4, Landelijk Junior D-Spelen 
inschrijven uiterlijk 29 augustus !! 

: Castricum, inschrijven uiterlijk 12 september 
: BJLi'..RLFM I OND:E;RLINGE VEDSTRIJ_!)~/CLU~~IOENSCBAPPEH 

\\ 
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Als je alles juist invult, lees je in de zwart omlijnde vakjes een 
belangrijk voedingsmiddel. 

1 

2 
1. politieman 
2. deel van het jaar 3 

3. met een boor werken 
4. geen warme, maar ....... .. 

4 

5. leesteken 5 

6. zoute aardappelschijfjes 
7. eetgerei 6 

8. borstel 
9. koning der dieren 

7 

8 

9 1--

TRAPRAADSEL 

Vul horizontaal en verticaal dezelfde woorden in. 

1. man die kookt 
2. grootvader 
3. deel van een huis 
4. <::erste vrouw 
5. daaruit komt muziek 
6. inwoner van Ierland 
7. muziekinstrument in de kerk 
8. eer 
9. seizoen 

10. de deur Is niet open, maar ........ . 
11. cijfer 

1 2 3 

2 

3 4 5 

-4 i 

5 6 7 

6 

7 8 9 

8 

9 10 11 

10 

11 



------------- -----·- ------
Dick Loman 

iic< H'(=/ kii~1rnrtcr .;nf ÎJij nr)_(J ."110t?ÎP/1 •. . . ,? 

·rrû~fle, s tegen ouders: "We willen vooral variatie" 

lange trimlopen weinig 
zinvol in pupillentraining 

Ze zijn er nog steeds. 
En zullen er altijd 
blijven. Ouders van 
pupillen of van de net 
iets oudere jeugd die -
om het zo maar uit te 
drukken - er andere 
ideeën op na houden 
dan de trainer. Hun 
zoontje of dochtertje 
kan eigenlijk veel meer 
dan in de clubtraining 
van hem of haar 
gevraagd wordt. Het 
kind kan ook bij 
wedstrijdjes veel meer 
aan dan de afstanden 
die de KNAU hanteert 
voor de diverse 
leeftijdscategorieën. 
Vinden die ouders - die 
gelukkig niet de 
meerderheid vormen. 
Voorde 
pupillentrainers van 
Altis Amersfoort toch 
aanleiding om de 
ouders in het clubblad 
u toe te spreken". 

kcp uw kind nit·t van <.k enr !lJar d~ Jnderc- trim
Îl'•lp. L1~t u;idJ ;Jb nndt>rs nok niP! IIH:rslep<?il door 
~il!krcn di~ hun ~111ciL•ren wél in trimlopen Ol't' r 
!;PJ;.!Ut' af~land••n !iltrn 'tllrtt>n. Fn ond~nwemniNs 

_r·1' '' " u vindt d;i tuw kind op dr trainingt•n w~t te
.,, lil komt r•n i 1 uw ngn1 illJ~Siilit·n we! it'lS ~x tra\ 
'lli h!i!lllf'!) gdnu ikcn. on~ trainingsprogr~n·ma b 
.1'··,~-~""1 ilan ti(;! h.let'tijd 'tet pro~ram:na ga;-!t tlr 

, 'lllcl it dat. htw gevarirPrd~r ei <' trainingl'!17i jn. hot• 
1~1L'l' f ple1.ier \ lW kind er <t;m <al beleven m htJl' gro
lt'r !n•t dfcct op d:o nntll'ikkding van de pupil 7.J l 
.t:Ï j I~". 

[)~ze h.~rH· hrcl'! trotirn wc aan in het r!uhblad 1'.1!1 

d,• ~tlctiC"I'<:>LI J iging r\lli~ :\mt>rsloort. li et b<'trdl 
hi n ni ri 1.'('11 ingezonden stuk van een be7orgO(' 
n~nlin~;. WdiSII'aa r 'ta;1t er c)nrJer het tdnb)pagina 
gro t ~ vcrh~al één naam dir- van Kiity C. van Er 
PlJ,H ze tt•ke nl nomen\ ;:ik pupill~ntrainrr~. h:n 
wrhaa l ge~chrcvcn '-'ë !luit het atktickhart 1·Jn de 
trainers die? zid1 ~orm Jr>rgt•n maken. 
".it' mag hel gl'<'n noodkreet no.:rnen w,1ni lwt g<J;rt 
rna;;r om enkele oud\• rs . Maa r elk j;m dient riezl'lt· 
dl' prohiC'matiek zich wel wN•r Jan," weet 1\ilty uit 
dg-en en·aring. l'en prubiet'll1 wa;rraan we ruimte 
11 ill l'n gen·n in deze rubriek "1-.·ft•di,rh". J)it oreri · 
"cns in rJe 1\!'l \' ll'chap dal dC' aspectrn hrt ~po;t
m~dische tem·i n ontstij)\en. 

Wat 1it de puril!entrainers 1·:m Altis nu zo d~J rsdar 

Z(' een torh bC'St pitt ig<' lll f!I.'ZOnd~n briei corllpO· 
nccrden? !\ort en krachtig: !1~ bij sommige oudt•rs 
be~taamle opvatting dat n bi i de dulllrainingen d · 
g~ nlijk te weinig gt>daan wordt. M<.'l name ;wn duur
train ingen, 1'·~nt wi l ··~ n ki nd suc(~s ileh.hen in 
rnmlr>opjes d;!ll mC1et er w~ t ex t ra'~ gdw:nen. Zeker 
als d~ oudc•rs hun kind ia t!'ll deelnemen a;lll d~ lan· 
gerL' lrimlop(·n wa~rvan ~ r vele in l'l ke regio te vin· 
den zijn . !mmm, niet allt'L'Il KNAU-clubs organ ist•
ren loopewncmcn tcn. 

Weinig waarde 
Kiuy C. van Ec neemt da~r met haar colle.~a·s heel 
duidelijk stelling iegcn: ''Het velE' en voorallangere 
lm>piH'rk hct'lt voor IIW kind nn onze· pupil wein ig 
waarde", zo sd1rrd ze. \Vaa rnJ de w;:arsclwwing 
,·olgt ht•t kind niet illl't' te slepen n,;ar la n gt· r~ 

(trim)iopen dan die 0001 de Ki'\,\U va~tgc,tdd 1Jjn. 
Voor de pupillt'n dus ronu de 1.000 en 1.200 meter 
~laar in dt' prakt ijk komen de pupillentrain<·rs van 
<\ltis smm OtHkrs tegen die kindrrcnlatrn starten op 
cle populaire lang~re alstanden als .l.OOO en S.Oü() 
mett•r. ·'ja, zelfs, wat ook herlmldeiijk gebeurt , de 
10.000 mettor (!)." kZ\' n \\'('in de ingezonden brief. 
Een hartd:reet. "I-kt is go<'o om onze visie op dete 
wil'·e nog ecm duit.leiijk k maken naar de nmler~ 

-----·---

toe. Ik );l' loof dat het inmiddels het \' ierde jaitr is dat 
wc dit gelu id in het clubblad latt•n horen. Elk jaar 
opn ieuw. Het komt ,·oorc!Jt het ki nd zdf mr~r wil, 
maa r ook gelleurt het dat hardlopende 0\1\lcrs het 
ki nd in CL'n langr rt> trimloop m~·c laten loprn. Nog
maal~. lwt zijn uitzondt:ringcn ma~ r jr 7iet da t h~t 

blijft gd)('llf('n" . 
·· we vinden dat niet juist. No rmaal gesproken 
houdt d~ grootste afstand dit' pupillen lopen toch 
wel zo rond d<' ki lometer up. Daar zi t bij dt- K;-o;Au 
een visit' achter die wij delen. Wij beo~en rnl't de 
pupiilenat letieJ.; vooral het aanbicden van een stuk 
variatit' in de train ing wa~rdoor het kinrJ zoveel mo
geli jk hew~gingst'rva ri n ~; kan npdncn, " aldus Kitty 
C. v~m Ee. 

Coördinatie 
w~ p;tkken d~ inguonden brief er nog ~ven bij en 
citc r~n : ·' In onze pupillentrainingen heeft het trai
nen op uit ll oudi ngsvermo~;en el'n onderhuudenrJ 
karakter. Wr. trach ten onze trainingen zoveel mo
gelij J; af te strm nwn op het kind. Dat wil zeggen dat 
we vooral uie iJSpeeten in een trai ning de hoven
toon laten \'<Jrren, die op deze leefti jd het best beïn
vloedhaar zijn. Dat zijn met n~m1e de coördinatie. d~ 
bewegi ngsfrcquent ie, het aanlerrn van globale {ba
'b)hcwegi ngt'nstechnieken. lenigheit.l, behendig· 
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ildd l'n uithouding\WflllOJil'll. Pt'7l' lr,tiningt' Jl ht•
hnrl'il !..walit;ttil'f qn lwog niwau IL' zijn. Dat wil 
ïl'l:_t;t'll d;H hr: kind ! llvt'd mogl'lijl-. bel\'l'!-!ing>l'r
varing mot•I•Jpd<wn. I lel kind ontwikk~lt zirh hit·r
door 'ndld'. 
'' ll;Jarom word: er z,_l ra:~k g~st •ld dat tk training 
van lwtl-.ind 1Witiidig mod zijn met aanYankd ijk 
n ·n 'Jleds k.traklt·r. !mnwrs. ~en ~n ·d roiirdinalic
wrntng\'11 en het l'c rntng~n om h<.:\n'ging,tedl!tie
k~n g••rd uil k vn..:r~ Jt. ~ijn de grondslag 10or !wt 
ktilt llt·n wcrk.:n ntd l'Cll 7..0 gering lllo;:l'lijl-..t• n·r
!llocJdltekl. · ;ddu \ dl' pupi!lt•ntr;tinrrs YJJl . \lti~ . dic 
naiUJtr!ijl- nul,. wd 1\'t'tt'll dat pupilkon \\';lt hctrdt 
duurwerk lw't "'.:el aanktml!cn. 
"1\iJHlt'r\'ll lijken ontuitputtelijk.lc kunnen d\' hek 
dag spelt•n til hn!lt•n. zonc!rr d;tMbij Cl<ik maar een 
lurhl ran n'mtncidheid te slaken. E<·n kind bn 
lll<'l weinig moeite crn grote afstand aflcgl\t:ll·'. 

Geen probleem? 
i lp t.irll is de wat 1<111)-:l'r\' .lhtami dus )(een pn)
hll·~nl. ~!~ar !tul' gaat hrt in dt• praktijk l ';lJl d\! lan
gere trimltl(Nn'! Of lijlkns door O\Jd,•rs "ingdast.-'' 
1:\lr.t tra initlgcn·:' ·'DJn komt ltet t•rvaakopa~n C<'ll 

1n Jt,,og mqgdijkl' sn<:liH'i<l J,ltlgcr 1·ol tr houden, 
lt>Olp.,wiN·Iingt'll te• tlnl:'n, tu~srn~print\ en dt' dml
spri nt te plaabcn. J·.n d;ll ;tlks lt>vc-rt voor kimitr~n 
pwllkillt'IJ op. Ik inki\Silt'it ligt lt' hooi! L'lllwt gc
rnlg is d~t ht' l nij lan~ dumt ~oorJaL ht•l kind ;·i.h 
lirh.lllwlijk ro!!u.lig ilcr,teld lwdt m 1\·<:rr op Iw! 
uilgang\punt tt•rug is" . 
"Schnl i11g van uitlwudingsvermogcn ma)! niet in
ll.'nsi tt•itsgrtidtl zijn. Bowndirn mogen wt· nietuit 
lt~.· t o.-,g rt>r!tr7cll dal uil ondt•rzoek;., gcbJtoken d~t 
hl'l uitiJt~urJingwenHog,• n pa~ tijdt'nS dl? pulwrlt•it 
h<'t llc~l trainb<~a r b. \-'ói1r de pulwrtcit w,·rpt de?.•' 
twin inptonn 7.ijn nudltt•n ma~r in gcringt' 111ale 
af. n.tl 1ri! dw. lt'\'Cil\ Zt'ggen dat men door maar lt' 
hlpl'll, te Joptn en te lopen , ·erhnudlitg<>gcwij~ ma;Jr 
in s13kk~fl<JS~~n vooruit zai ~aan ". 

Cursuswerk 
l'upillcnat!t•til·i-. als hr('dt• let· r~chonl dus. I kz~ op
Yallinj(- Wl' ~ignalc~rlil' ll lwt a! .. :wn- rijmt md dt> 
, - i~ic van dt· KN,\ ll. Otlk Jl1l'l til' inhoud van d~ np
k>idi!lljl'll, in dil )!eva! Yan dl· cur~us_lcugd .\t!l'tick 
L'.'it1cr (_) ,\[I \'11 de kcrwnse rur~u~ a~~i,tcnt- 1 .-\ l., 

waarl'an til' Ct'N~ nnlang' in 1-.loars~t·n 1'<111 start 
ging. 
_lan \ 't·rm('u!cn is t•norzitter \':In dl' _1 .-\1.-wt·rhgrot•p 
binnen lk t•pk•idingt•n qn dr !o:S:\U. En:n terug 
na;n !tet ondt•nvt•rp. "!linnen dl' pupillcnatklic!\ 
tijn we ntJOitw gt•portt•t•nl grwcc't 1·an !:ntgt' dnur
lup(•n. Lkh;nnel ijk kunn~n dl' kindcr~ n !Jl'st l't'll 

lll'll•Jnrlijk t· imp.lnning ~:m . lh doel èclltt•r mt•er op 
de g('('çtl·lijkt· ontwikkl.'iing l'<ill hl'l kind tik ni~t g<'
ha;J[ is hij rt•ntonigheitl binnen de tra ining". 
·•vooraltk laatste jaren t. ijn stt'l'd~ met'f onder~ l! 'lt 
g:1Jn IOJWn ~n je zil'l indercia<Jd dat 7e graJ)( hun 
kindrr~:n JTJC'l'Mlll~n naar <'t'n lo0p dk qua lengtt• 
l'igl'lllijk nit:t pa~! in on10 visie. OudN~ i~ dat \'aak 
:mwilijk duid~lijk lt' m.Jkt'n.'' vindt _lan V1•rmeukn 
die we mnfrontt't'rdcn lll<'! het artikf'i in ht'l duiJ
IJiad van ,\I ti~ l'nmel rt'Jl onlan~!~ in c~n 1\ranl \'cr
'ïhc;wn in~oonden hrid 1·an een vadl•r. lt•m;md 

leff wilh-'11 ;c vonk wrl .. .. 

die dagdiik.\ in ;u,tig ll'lll ]J<l \'CJJ half uu;qc loopt vn 
~ij n 70ntlljc van 'l j.:ar !ll t'l'fii'(' Jl\1. 

'' Ik k;lll me d.mbij hl·~t w;;t voorslclkn. Ik I'Jcil'r 

r indl h~t leuk t'JJ hl'i kind lli~aNhijnlijk ook. T•'rlt 
onth•1ud jt' lwt kind \'en st,:k ~<1ciaa l contact md 
krhijd:-;cn(l()[j'''· So<iaal t<)Jliact dat ~r binJl\'11 de 
pupilknt!Jining~·n !)ij d<' clubs wd dq~l'!ijk i~ . i)it 
Jus nog lm \'Jn de \,iria!it• die jt' Jwt kind onthoudt. 
De l':triatk• \'11 de brl'dt' sçlto!ing. \\ïj, \'a nuit de op
leidingen, 7.ijnnvrrigl' ll' niet de ~ntgcn di1· dat ' ''!!· 
g\'n. ll' h\IOrt onk nog t>.d <'\'11 ' bd,cnde l:uJgt' ;u
\land;~tlc>t c n Zl!)igt•n d,: t l•' het jammer l'i!ldl'll <lat 
71' 'ro~gl-r Ie tn'in ig hrt'th ~dloling. Jk latl.'r ;llliid 
loont. hdlhl'n gdt.ltl" . 

Kwaliteit 
11\'langrijk hi j dt• training \ 'J il pupillen is uittraani 
1k kw;•lilt'it ,-Jn dt• twiner,. llat blijkt tJok uil dC' 
brid van .\!tb. "j),J;lJUlll 7Jjn wt• bliJ met de· Ct·r~tc 
tUT\U ~ a ~si\ll'llt -_1 .-\l. dk jt• t'n igs,ins 111.1g H'ïgé·lijkl'll 
met de jcugd jur~ lilf~u~. Op dl'ZI.' manier itnpl'l\ 
jeugd va n:tf paktn•g 1 (I jaar vi;: vijf 7atrrdagr-n van 
til. l'ijf uur ~o cn\lwu\i,l\1 lt' krijgril dal ll'l' Lt' l;;ter 
tl'rug;irn hinnen dl'_l.-\l.-cut5u ' 1\ölilflëlll .:r j:mlijl.' 
m::ar ?'''of /t'l'<.:ll draak n''. 
ft· llt'i nlg, 111 ccm~tatet•rde 1 orig ja <~r nol,. ondl'r
;nck\tl'r Y\'lllllll' 1\r(l<lYJll<lrl~ in het in tlpd r;:c!Jt 1·an 
de 1\, '.\ U g~,•-;ducwn ondt'rltleksrai'Jlllfi '1\<Jdt'rtt'· 
l.orl\'ll in dl' <Jiktirk,pc•n'.IJJ,Iruit iJlijkt dat de pt'l· 
~onell' [\rJin~rst nor)d tJinJH.'Il ck KN.-\L!-cluh ltl't 
!JPt>g>l is bi j de pupii!ent r:Juh?r~ t'll die I'Onr <k CP
jl•ugd. l.itN 7 ~ wrenigingtn ~;a , ·~n aant't'Jlt)f lll<'t'r 
l.\1.-1 raint' r> te kunnm grhruikrn. Hl't ah~ulutt• lc
ht>ri aan_IAL-tntiner\ twdraagt landclij~ 16.i. 
"\ a nuit (k oplt?idingen lwbh<?n '"' d;Jt ondt•rwek 
ook )!è' ti nHilel!rd. Inderdaad i~ er !l;J 11<'1 l ll'k~ nd 

Wtnden rJn t!t- re,u!tatt·n t' !l de start I'Jn dr as,is
h•nt -_1:\1 nil•t v~d tijd wr~· ·, ~c·n. liet is gt,Cd t.i.ll ht.'t 
mn.•r i,. \\'t· ilehhl'n begrt-p~n dat na ;'o.faar:-~en ~nd 

t;tten l.t•ur ni V()!gnt. Ln Ilopelijk meer ,·ercnigin
gt•n ol nwt el bar ~amt•nwerkmdt• dubs. Ik omu' 
wordt- 0111 reistijdt'll te vermi jden - hij dt• rlub<> )!C· 

gl'wn. Wc· hopen dat l'r m•.w duh~ k1'lll'-'ll dit> 12 
tot IS !11\'lllt:n bnci\i viJltien de ;J~~btt• nt-ji\l. te 
doen. llit>.!(lllilab, d,.t hm•wn ni(·t alk:mn! t:igen lc
d~·tt t<' zij n: in t.ii\ wrh;u1d 7t•U regionall' \;Hncn
\l'l'[kin): t'l'll ht'\' l go,·dt• G;i.lk lijn.'' aldu\ _l,JJ1 Vt·r
llll'llltn . · . 

Gevaarlijke situatie~ 
Op tll'Zt' pagina\ worMn ""'·'"'·,_ ..... ,,D 
dNen anngesproktn. t'lanleitt~~i-~~li:s-_~ 
in I Jet dubbl~d van Alt1 

moeder mo~tt'n wachten 
lopen. kunn~n gevaarli!k-tfl->d~ 
at leetil'S die met dQ trainft~g-
hct verzm'k aan de ouder lm't 


	VORMOPMAAT SCAN_180207132537
	VORMOPMAAT SCAN_180207132545

