
.J.H. de Wit 
bou\Nbedrijf 

Paul Krugerstraat 14 
2021 XN Haarlem 

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

M9ÓIJ 
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. 

~ ,c._ OEiook ê -#fll4ft-

Wij geven een 

sportieve korting. 

PUm-u< AoloAs 5aucony~ * KARHu 

RUUD WIELART SPORrs, 
DA'S EEN lAAX VAN VERTROUWEN ! 

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

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

e oRGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverperkweg 11 
2023 CA Haarlem 
Tel: 023 - 252847 
Fax: 023 - 255685 

Ostedestreet 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, 
moor Joop vroeg het en om onduidelijke redenen konden we niet weigeren .. . } 

\!Visten iullie dat in Haarlem het centrum van 
popmusicerend Nederland ligt? 

Het heet: 

Bananas BV 
Bakenessergracht 97 
2011 JV Haarlem 
023-327388 

opnamestud io 's • oefenruimtes 
apparatuurverhuur • management 
platenlabel • reclameprodukties 

Let eens op de volgende artiesten als de radio aanstoot, of loop naar deplatenzaak en koop de CD's ! 
(don verdienen wij weer iets van de advertentiekosten teru~l 

Gotcha I • Beatcream • The Blve Man. Con • Vivid • Van Dik Hout 
The Feel • The f31ue GuUq.rs • C ircus Çusters • H o llands D iep 

Bob's Your Üncle • Wor')der >C:ircus • W ild Pumpkins 

Peters 

Alles voor de loodgieter 
en dakdekker 

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

~ 023-310393 
Fax 023-317925 

Nassaulaan 27 - Haarlem 

uw drukwerk tot in 
de punl]_~s verzorgd ... 

. . . . 
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Waarderweg 56 
2031 BP Haarlem 

m 023-343434 



SCHEMA ALGEMENE WINTERTRAININGEN 
(ingaande zondag 6 november 1994) 

Zondag. atletiekbaan Pim Mulier sportpark te Haarlem 

10.00- 12 .00 uur: 

10.00- 11.15 uur: 

10.00- 11.30 uur: 

meisjes en jongens junioren A/B 
dames en heren senioren 
dames en heren lange afstanders 
meisjes en jongens pupiJlen ABC 
meisjes en jongens junioren D 
meisjes en jongens junioren C 

Woensdag. Lieven de K~chool. Korte Verpronckweg 7. Haarlem (per 9 nov. '94) 

17.00- 18.00 uur: 
18.00- 19.00 uur: 
19.00- 20.00 uur: 

meisjes en jongens pupillen ABC 
meisjes en jongens junioren D 
meisjes en jongens junioren C 

Woensdag. Paulusschool,Junopiantsoen 58, Haarlem. (per 9 nov. '94) 

20.00- 21.30 uur: . dames en heren senioren algemene ploeg 

Donderdag. Extran Sportcenter. W. van Outhoornlaan. Haarlem (per 17 nov. '94) 

17.45- 19.00 uur: mei~jes en jongens junioren A/B 

Gespecialiseerde extra training~ 

Atlete(s)n die in aanmerking komen voor selectie trainingen worden persoonlijk uitgeno
.illgd!! 

LEEFTIJDSKLASSE iNDELING VOOR HET SEIZOEN 1-11-'94 TOT 1-ll-'95 

C pupil geboren in 1987 (8 jaar) 
B pupil geboren in t 986 ( 9 jaar) 
A pupil geboren in 1984 of 1985 ( 10 en 11 jaar) 
0 junior geboren in 1982 of 1983 (12 en 13 jaar) 
C junior geboren in 1980 of 1981 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1978 of 1979 ( 16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1976 0f 1977 ( 18 en 19 jaar) 
senior geboren in 1975 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 

(heren 20 tlm 39 jaar) 

Veteranen Dam~ Heren 
Vet. 1 35-39 jaar 40-44 jaar 

40-44 jaar 45-49 jaar 
Vet. 2 45-49 jaar 50-54 jaar 

50-54 jaar 55-59 jaar 
Vet. 3 55-50 jaar 6û-64 jaar 

60 + 65 + 

Voor veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijden over 
twee of meer dagen geldt de eerste dag. 





de wissel 
"verschijnt 8 maal per jaar" officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 

opgericht 8 oktober 1920 Jaargang 49 
koninklijk goedgekeurd Nummer 6 
ingeschreven biJ de kamer van koophandel haarlemk h 

1994 

redactieadres . 
josé capellen 

registratienummer: v. 594199. 0 to er . 
kortenaerstraat 6. 2074 rr haartem 
tel 023 -247347 

voorzitter: 

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

secretaresse: 

JOSé capellen 
kortenaerstraat 6 
20 74 rr haarlem 
tel. 023-2473 17 

penningmeester: 

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

/edenadmimstratie · 

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

wedstrijdsecretaris . 
(AIB jun . + semoren) 

joop v. drunen 
tuindorplaan 8 
2015 ht haartem 
tel. 023-244340 
giro · 550553 

wedstrijdsecretans 
lange afstand: 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. 023-250466 
giro .· 122976 

jeugdcommissie I 
wedstriJdsecretans : 
(C ID jun . +pupillen) 

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

arts: 

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

VAN DE REDACTIE 

Vlak voor het schrijven van dit stukje komt áe heer B.R zijn bijdrage 
brengen , op de fiets door de regen (wat hebben de mensen toch over 
voor het clubblad!). Dus eerst maar even deze bijdrage gelezen. Zeer 
herkenbaar overigens, dat er zomaar een nieuwe computer op je bureau 
wordt "gedumpt". dze seem by mi mister B! Maar ik ben at mijn 
bestanden kwUt, want terplekke begaf het oude beestje het! En dan bij 
de nieuwe PC ook nog een slot op "de drive" en da's weer pech 
hebben voor de club, want tikken thuis en uitprinten op "de zaak" (of 
v.v.) was toch wel erg gemakkelijk en vaak mooier ook. Nou is er 
voor thuis een nieuwe printer onderweg..... dus dat moet mooiere 
resultaten opleveren. Want elke keer als ik het clubblad tik, dan denk 
ik, dat moet toch heter en mooier kunnen, maar altijd zit ik weer tegen 
de tijdl imiet op te hikken . Maar misschien hebben de diverse lezers (en 
daar zitten heel wat comjmtertreaks onder) wel goede ideeën. Mis
schien kunnen jullie mij is wat aanraden. Een andere bladindeling/of 
lay-out, of welk lettertype nou het meest geschikt is. En vooral welk 
programma uitermate geschikt is voor het maken van een prachtig 
clubblad .• Let's hear it! 

Eens kijken wat er dit keer uit de PC is gerold. 
Niet zo heel veel bUzond~rs overigens. Natuurlijk uitgebreid de uitsla
gen van de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden (met excuses voor de niet 
zo heel goede kwaliteit van de uitslagen pagina's) . Emmy vertelt ons 
hoe het gehele weekencZ '1 cdiep. De pups en junioren vinden hun 
uitslagen dus dit keer in :1e Wissel. 
Evert bezocht de Trosloop, dit keer niet als deelnemer maar als 
toeschouwer en bezorgde ons zodoende een verslag van deze happe
mng. 
De uitslagen van de I 0 Km baan (helaas maar matig bezocht) vinden 
jullie terug in de rubriek van de Runners. 

Of er in het volgende clubblad nog wat te lezen valt ligt aan jullie! 
Kopij daarom inleveren op 

WOENSr·AG 16 NOVEMBER 1994 

girorekenmg 643883, bankrekemng 56.80.10.477, t.n . v pennmgmeester a. v "haartem " te haartem 



officieel nieuws 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

PUPILLENB: 
M.M. (Mark) Schutte Pleiadenstraat 98 2024 TS HAARLEM 

JUNIOREN B: 
E. (Erik) van der Veen Aalsmeerderweg 812 1435 ET RIJSENHOUT 

SENIOREN: 
H. (Harold) Derksen Ruysdaeistraat 31 2021 EM HAARLEM 

ADRESWIJZIGING: 
Onze voorzitter is verhuist! Zijn adres Ramplaan 98, 2015 GZ HAARLEM, ZIJn 
telefoonnummer blijft ongewijzigd 244340. 

ST ART LICENTIE 

Iedere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke jaar een nieuwe start 
licentie. Dit is een kaart met hierop je persoonlijke gegevens. Op deze 
kaart staat ook je licentie nummer. Dit nummer blijft altijd het zelfde! 
Voor een atleet is dit een heel belangrijk nummer. Bij elke wedstrijd 
waaraan hij/zij deelneemt moet dit nummer bij de wedstrijdorganisatie 
bekend zijn. Bij een wedstrüd met voor inschrijving zaJ de wedstrijdsecre
taris zorgen dat het nummer op het inschrijfformulier 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 hij je hebt. 
Je start licentie homi dan ook thuis in de sporltas! Oe K.N.A.U . gaat zeer 
streng optreden (een flinke boete voor de club die de wedstrijd organiseert) 
wanneer op de formulieren het licentienummer 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 afstan
ders! 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 " wedstrijdsh irts met klubembleem d1v. pnjzen 
a.v. "haarlem " atletiekbroekJeS dlv .. pnJzen 

verknjgbaar b1j JOOp van drunen . 

2 

speel mee in de toto/lotto 

1nl1cht1ngen b1 j mevr. hartman tel. 256036 



Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, 
je hebt dit als een moedig man gedaan. 

In vertrouwen dat hij in Gods liefde is opgenomen, heeft de Heere op Zijn tijd, 
uit ons midden weggenomen O)ijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, 
opa, broer, zwager en oom 

Willem Westbroek 

op de leeftijd van 73 jaar 

28 september 1994 
Gebr. Potstraat 2 

Nieuw-lekkerland, T.M.C. Westbroek-Broe;e 
Streefkerk, Kees en Marria 

Anita- Theo 
Wemer - Karin 

Streefkerk, lne!<e en Roelof 
Telma • Arjan 
Roelie - Jerry 

Nieuw-Leki<erland, Janna 
Kerkrade, Mario en Alie 

Sanne 
Sasje 

en verdere familie 

2957 KC Nieuw-Lekkerland 

Gelegenheid tot condoleren zaterdag 1 oktober a.s. in Hervormd Centrum 
"Onder de Wiek", lOranmolen 1 te Nieuw-Lekkerland van 16.00 - 17.00 uur en 
na de begrafenis In de aula. 

Oe begrafenis zal plaatsvinden maandag 3 oktober a.s. om 14.00 uur op de 
Algemene Begraafplaat:; aan de Schoenenburglaan te Niet.;w-Lekkerland. 

Vooraf vindt ;..., de aula var, eerdergenoemde begraatplaats een rou vdienst 
plaats, welke om 13.15 uur begint en voor een ieder ~oegankelijk is. 

WIM WESTBROEK 

Afgelopen maand is onzg oud-vot>r:tittEr Gn v.1der van onze veelvoudige 
nationale kampioen Mario Weetbroek na een langdurige ziekte overleden. 
Wim was eerst vanaf 1978 bestuurs lid en war~ in 1979 vice-voorzitter. 
Doordat in dat jaar de toenmalige voorzitter Joost de Bock zich uit 
zijn functie terugtrok, werd Wim Westbroek de ad-interim voorzitter. 
In het Olympische jaar 1980 (deelname van l i jn zoon aan ds 4x 400 meter 
in Moskou) en _ h~t jubileumjaar (60-jarig bestaan) werd Wim ook gekozen 
tot onze voorzitter. Een functie die hij ni8t ambieerde, maar toch 
vol evergave verrichtte. 
Wim hield zich echter vooral bezig met de C'·pzet en bouw van het eigen 
Krachtcentrum. samen met Dick Bais varrichtte hij al veel werk in de 
voorbereiding van dit honk. I n de uitvoering van het Krachtcentrum 
(het werd casco opgeleverd} stopte hij zijn hele ziel en zaligheid 
aamen met de andere Wim, në".melijk Wim Hartmun. 
Mij vertelde hij ooit, dat hij vroeger in zijn sportieve loopbaan 
(hij was een geduchte kortebaanrijder op de schaats) zich nogal 
zelfzuchtig had gedragen en dat hij nu de k r.ns had om de huidige jeugd 
toch nog wat terug te gaven. Wij zijn hem àaar nog zeer dankbaar voor. 
De voorzittershamer gaf hij een jaar later over aan de huidige voorzitter 
Joop van Drunen. Hij zou nog enige jaren co~~issaria in het bestuur blijven. 
Na zijn verhuizing naar zijn geboortegrond kwam daar een einde aan in 1983. 

Bvert van Ravensberg 

3 
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i si g V 

h r der 
door joop van drunen 

14 AUGUSTUSKROMMENIE 
Org. Lycurgus 

Goed weer± 21 graden, elektronische tijdwaameming. 

Heren 100 meter 5e serie 3e Jerry Amsterdam 11.63 (wind -1.62) 

7 SEPTEMBER HAARLEM INSTUJEWEDST.RJD 
Org. A_ V. Haarlem en K.A. V. Holland 

Het weer was vochtig . We begonnen droog, maar halveiWege kwam er een ftkse bui. 
Daarna hebben we de wedstrijd droog afgemaakt. De temperatuur was gemiddeld over de 
avond 17 graden en na ~e bui was de wind verdwenen. Daarvoor een licht voordeel bij 
het verspringen en licht tegen op de 100 meter. 

De eerste wedstrijd op de gerenoveerde Haarlemse -kunststofbaan. De wedstrijd moest 
onderbroeken worden vanwege ·een enorme hoeveelheid hemelwater. De deelname van 
"Haarlem" atleten was redelijk. 

Dames 100 meter 

Verspringen 

Kogelstoten 

Heren 100 meter 
800 meter 

Meisjes A l 00 meter 
Verspringen 

Mei~jes B Hoogspringen 

Verspringen 

. Kogelstoten 

Jongens A 100 meter 

400 meter 

finale 

1. Brenda Stoete 12.9 
2. Aneska de Windt 13.3 
1. Brenda Stoete 5.17 
2. Aneska de Windt 4.00 
1. Toos Stoete 10.56 

' 

2. Ger Wess·-!1 11.4 
3. Wim Berrisch 2.00.3 
7. Barry Bergisch 2.00.8 

3. Meraud d~ Rooy 14.3 
4. Merauü de Rooy 4.35 

1. Jessica Ramakers 1.50 
3. Clndy Krz.mer 1.35 
2. Mar. v. Sambeek (C) 5.01 
4. Joanna Ar:drews {C) 4.44 
L Wcndy JJz.erman 10.96 . 

1. Ántal Heemstra 
2 . Sander Rutte 
l . Sander Ru~te 

4 

12.00 PR 
. 12 . .5 
57.0 



2. At:jan Hendriks 58.2 PR 
Hoogspringen 1. Antal Heemstra 1.65 PR 
Verspringen 1. Darcy de Windt (B) 5.97 PR 

2. Antal Heemstra 5.52 l 

Kogelstoten 4. Allard van Zwol 9.45 

~ Discuswerpen l. Martijn Spruit 46.78 
5. Niels Terol 37.32 PR 

Kogelslingeren 1. Niels TeroJ 31.32 ' 
~ 

1 /""';'~ 
2. :tv!artijn Spruit 30.86 // / ~ 

~--\ · 
Jongens B 100 meter l. Paui Filmer 12.8 ~-

400 meter i . Paul Filmer 59.0 . 1l Verspringen 2. Paul Rijs 5.41 
Kogelstoten 2. Peter Markwat 10.69 PR 
Discuswerpen 1. Paul Rijs 31.78 PR 

2. Peter Markwat 28.46 PR 

Ondanks de minder goede weersomstandigheden 8x een PR bij onze junioren, proficiat! 

Heren 

7 SEPTEMBER RQ.TTERDAM INSTUIFWEDSTRIJD 
Org. Rotterdam atletiek 

100 meter 4. Jerry Amsterdam 11.4 

18 SEPTEMBER HILVERSUM 60 + 7 WEDSTRIJD 
Org. G.A.C. 

Het weer was uitstekend. Zonnig, niet te warm. En na al de regenbuien in deze week een 
verademing. 

Heren 100 meter 3. Jerry Amsterdam 11.61 

DISTRJÇTS FINALECOMPETITIE WEDSTRUD DAMES lE KLASSE 

Voor de dames ploeg stond er op zondag 11 September een finale wedstrijd op het spel. 
Voorafgaande had dit al tot de nodige onderlinge competitie geleid over de eer wie er met 
deze kanjers mee mocht naar Amersfoort. 
Opstelling rond, koeken bij het verzamelen rond (en gevuld met stero .. .. ), dus niets stond 
deze groep in de weg. 

Zelfs de regen niet die van af het middag uur neergutste op àe atleten en randfiguren die 
aanwezig waren. De prestaties waren goed, vcor sommige was het een geheel nieuwe 
ervaring om tijdens het lopen voortdurend fris grhouden te worden door de regen. 
Tja, wat deden de "nieuwe" atleten die hier h•m debuut voor Haarlem maakten op de 
competitie . Hilda presteerde op de 400 m vrije slag goed, rustig van stari en dan toch 
stuk over de finish komen in 1.15.8 De andere atlete die voor het eerst in de competitie 
deelnam liet zien zeer goed te kunnen afzien, 3000m stond er voor Mary op het spel. 

5 



Halverwege de race werd er aan de zijkant gedacht dat de kaars uit was maar na een 
rondje bleek er een groot stuk veerkracht, dit resulteerde in een tijd van 14.42.2 

Verder, waren er nog verrassingen ?? Ja natuurlUk, er ligt in Amersfoort een mooie 
accommodatie, leuke grote kantine -- > sorry we dwaien af. 
Aneska liep geen p.r maar wel zeer sterk en een beste tijd sinds lang 13.2 (stomme vraag 
100 m natuurlijk) 
Wel een p.r voor Annemiek bij discus 2L 14. Ger als je op tijd was had je dit kunnen 
zien en misschien ook haar debuut op speer met 18.60 
Verder, op het eind van de dag maar niet onder de laatste regendruppels werd een zeer 
fijn nummer afgewerkt dat met de regen niet makkelijk is: Stap tünk sprong, Sprong stap 
hink of zoiets. Brenda haalde een derde plaats met 9.90. Eerder rafelde zij de horden 
even af in 16.4. 
Minder snel maar g(.1ed liep Meraud (zelf i., ze er nog niet van hewust) horden in 19.5 en 
ver 4.4i . 

Een oude getrouwe v•.1as ook dit jaar weer van stal gehaald, zonder trainingsarbeid sprong 
Ellen 3.40 en kwam Lilian tot 8.19 { ze was nog in de war van het afscheidskusje van 
haar zoon s' ochtends). 
Toos geblesseerd aar: haar arm sprong 1. 40 (door de regen was ook hier een goede afzet 
niet mogelijk), bij kogel ging het beter met W.61 (2e). 

Het 1)peningsnummer 4x40Cm in 52. 1 Meraud, Brenda, CarJa en Aneska namen dit voor 
hun rekening. 
lja wat rest is Mary op de 400m 1.08.9, Carla BOOm 2.48.2 en 7 min later de 100 m in 
13.5 en AnkedeROOm in 2.59.:.1 (lekker uit de wind gehangen). 

Totaal als je dit aHes optelt zou je uitl.::omen tot een eerst plaats wat deelname aan de 
landelijke competitie mogelijk maakt op 25 september en promotie naar de landelijke 
competitie. Aangezien de dames dit zagen zitten namen we genoegen met een bescheiden 
6e plaats met 9222 punten. 

Volgend jaar kunnen de overige dames ploegen ;n ons district deze ploeg weer met beven 
tegemoet zien. 

Groe~jes Jaap 
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ONDERLINGE WEDS"l"RIJDEN 

ZATERDAG 1 OKTOBl!R & ZOI\IDAG .2 C>K"''::JBER. 1994 

De onderlinge wedstrijden van AV Haarlem voor de pupillen tot en met de 
senioren werd {ook} dit jaar weer een sportieve en bovenal gezellige 
afsluiting van het baanseizoen. Waar nogal eens - terecht - wordt geklaagd, 
dat een aantal senioren van AV Haarlem te weinig wedstrijden " doen " in 
den lande was het zondag opmerkelijk dat heel wat senioren-atleten er die 
dag op gebrand waren goed te scoren in een onderling treffen. 
Ook de pupillen en de junioren hadden er na een druk baanseizoen nog best 
zin in om hoog te eindigen of de nodige p.r.'s bij te stellen. 
De zaterdag was voor de pupillen, de jongste jeugd dus welke een vierkamp 
in een dag afwerkte. Ze waren er bijna allemaal en zorgden voor de nodige 
wedstrijdsfeer samen met de juniorer-_ B, C en D alsmede de jongens Ä 

welke de eers te dag van hun tweedaagse meerkamp afwerkten . 

PUPTI .J.E,N:: De B en c pupillen, Jeroen, Martijn, Tim en Mark wisten dat 
Alexander een goede kans maakte om te winnen maar ze hebben het hem zo 
moeilijk mogelijk proberen te maken en er verder ook een sportieve onder
linge strijd van gemaakt . Alexander won vooral punten door zijn sprint en 
de tijd van dik onder de 4 minuten op de 1000m-
De B/C meisjes Joleen, Coco, Barbara, Narije en Dorien waren net als bij de 
jongens met z'n vijven. Marije verzamelde nog heel wat extra punten op de 
lOOOm maar kwam toch punten tekort om Dor ien van de eerste plaats te 
verdringen. 
De A-pupillen jongens waren ook al met z'n vijven. Rutger, Pascal, Joep, 
Huub en Bar~. Huub !West er alles a~n doen op de lOOOm om Bart van de 
eerste plaats te houden. 
Jullie raden het al: ook de meisjes pupillen A streden met z'n vijven. 
Dapbne, Sanne, Jorna .. Cbantal en Estrella. Estrella was vandaag jarig, werd 
fraai t oegezongen, maar kon z~cn zelf vandaag niet trakteren op het 
clubkampioenschap. Dat was voor Chantal. 
JUNIOR."EN D:::: Rob, Mat:thijs, Arjan, Ralph en nog een keer Mattbijs 
werkten zaterdag de SOm, ver en speer af. Ralpb r ook de overwinning en 
knokte zich zondag oet 80mh, hoog en kogel stevig aan kop. Vetende dat Rob 
met een sterke afsluitende lOOOm nog wel de nodige punten op hem zou 
goedmaken. Dat lukte Rob niet maar hij schoof wel op van een derde naar een 
tweede plaats. 
De D meisjes waren met een z ' n tienen : Linda , Ruby , Patricia, Gwennyn 
Marije, Honique, Christa, Marieke, Sanna en Baltien. 
Het zou aan de top een spannen~e strijd worden tussen Sanna en Baltien maar 
jammer genoeg voor Sanna =moest zij op de loopnummers door een voetblessure 
punten laten liggen. Een ingetapte voet loopt niet echt lekker, maar 
sportief als Sanna is feliciteerde zij Baltien met een even als altijd 
stralend gezicht. En dat vinden w~ heel knap van Sanna, want je baalt 
natuurlijk best wel met een pijnlijke voet. 
~~ <:= De C jongens Remc~ & Remco, Tim, Jason, Emile en Roberto 
werkten over deze twee dagen hun acht- kamp af. Na de eer ste dag bad Jason 
de concurrentie op afstand gezet , maar de overige jongens maakten er 
onderling een meer dan spannende strijd van om de andere ereplaatsen. 
De tweede dag werd het klassement - met uitzondering van Jason - even op 
z'n kop gezet door het zakken van TLn van 2 naar 5 en bet stijgen van Remco 
van Belle van 3 naar 2. Bij de mei~jes C was de strijd tussen Marjanne en 
Joanna de eerste dag nog geheel open, maar Marjanne moest de tweede dag 
helaas verstek laten gaan. Complimenten voor Joanna voor de prima inzet ! 
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B Jt.JN"IOR.E.N": ?e':<:!r , Diederik, Patü ,~ Paul en Erik streden in t wee 
dagen op hun negenkiimp. l'3.ul en Erik na 100::~, ver, :kogel en polshoog stevig 
op een eerste en tweede plaats. De tweede ~ag bleef na 110mb, discus , boog 
speer en 1500s de afstAnd in punten tussen he ide nagenoeg gelijk. 
Bij de meisjes, met Katrien, Nanda, Wen~y en Cindy werd het heel spannend. 
Na de eersLe dag 5 {!} punten voorsprong van Wendy op Nanda. Na het 
speen'!"erpen 09 de tweede daç uam Har:da de leiding over. Het afsiui tende 
nummer, de 300 meter - ZJU de ontknoping ~oe:en brengen. Triest genoeg voor 
Nanda moest zij doo~ een bl~ssare ~~ 800 meter laten schieten. 
J"UNIOR.E.l\J A: Ook Càe j w:üore:o. A ware:1 zaterdag al aanwezig in verband 
met bun tien-kamp: Ar jan, Sander , Martijn en fl:i.els. Een zware meerkamp 
waarbij de tweede dag docr blessures Sander en Arjan halend moesten 
afha~en . Marti jn uist te scoren op z'n sterke nu~~ers kogel en discus, maar 
moest op alle overige J:lliW.""lns - r:.;:t u:i.tzor.de.ring van de 1.500 meter - zijn 
meerdere er kermen in !riel s. 
SENI<:::>R:EZ-3" }"-JAJ'-ll\:Ez-.r SPRINT-~<:J."""U1J?: 
Zondag kwamen - veel te if~inig - he.:en ( 11aar blijven de dames ? ) van de 
Langeafstandsgroep in aktie voor hu!l eigen "qn·int " reeerkamp over 200m, 
400m, 800m en 30CC.- . Van.1a&g ;uoesten de langeafstanders Ad, Hans, Rob, 
Peter, Arno en Bert hPt opn~men teGen h gastloper" en spr i nter Nico Treep. 
Na zijn punten"li"oors-ç>rong oy de 200 r;~eter maar meteen op 375 (!) punten 
gezet t~ hehbofi liep~n d~ overige l&Lg9afstander~ zich meer dan ooit in het 
zweet om op de "l~ng 2re~ afstanden ponteP af te snoepen van Rico. Het moet 
gezegd worden, Rico heeft zich op de 3000m kranig geweerd en kon zodoende 
Bert als best of the rest V?C zich afhouden . 
SENIOR.:b~ l-'lP-..:~!i\.~ EIGE:N !1:E:ERIU\...."MP: 
Met een zeskamp be~taande ui t 100~. kogel , ver, hoog speer en 1000m kwamen 
Rene, Lex, Willem, Dennis , Jaa:o, Barry, Uaarten, Geren Guus zondag in 
aktie. Na 5 onderdelen - voor de lOOOm - was de stand: 1 . Guus, 2. Kaarten 
3. Barry en 4e was Ger . Dat moest oaar even veranderen vond Ger en met z'n 
2.40 . 4 op de laatste afs t ~nd scheef bij op naar een 2e totaalplaats ten 
koste van Maa-rten en Barry. Guus hleef nog net eers t e met 25 punten 
voorsprong. 
SENIORBN VROUWEN EJ.::~ MEER .KAI""JP: 
Vier senioren vrou~~n ea een A mei~je, Brenda, Toos, Lilian en Natbalie en 
Ueraud hadden ook hu~ eigP.n mced:a:'"p met 10Cm, speer, kogel, hoog, ver en 
800m . flrenda en 1'oos str0den om de club- en familie eer . Ze zijn daar beide 
i n geslaagd d~or vl~k bij elkau~ i~ ~~uten tP- eindigen. Vandaag werd Brenda 
de clubkampioen. 



Datu~! Olil0/19~; av HAAPJJEr. te Haarlee 

B~~up. JiJnge~~s ;lleetka.ap 4il :ott Kogel iier 1000 Dtr TOT AA:. 
NiiHl G~,j C1ub Ï're~~. PfH ~es;. pt;: vres:. PilT i'rest. PNT P.:T 

1 Altxtnder Kijff SS ~·upil ; b.9 .j(.; S.31 2':1 b. 3.31 2ó·~ 3.5S.3 338 1354 
2 Jeteen ~elaar 86 Pu.pil c 7.3 27~ 5.1tlj 26a ê.44 lOf. 5.57.2 0 M9 
3 n~rtijn 02 Goede 8fl ~'llpil c 8.2 225 3.87 160 2.51 120 4.57.9 91 5% 
4 T ia Grcctliui s S!> Y..ipil C S.2 2ë5 3.97 167 2.53 12-4 5.37./t 0 516 
s nam Senui'U e;; Pupil B e.s 176 1;. 37 197 2.19 St. 5.00.6 az 513 

i~. nëisjei ,nterk&lp 4ii 1\tT il.ogel Ver 1000 atr TOT fit'.:. 
!'~ Gbj Cli.ib Piest. PHT Pre;:;t. Pn1 Yr'!St. !'NT j:trest. Pffl' M 

1 .W:iri~:n 1een~s ö5 ~·upil ~ E..~ 474 f..1l 313 ;,},33 264 S.13.S 43 1114 
ê ~rije !le Hit &ó ~::pil c 7.8 232 ' --.,."c 189 Z.62 1~2 4.ZO.S 22~ ö47 
3 !J .,?t~n Zwur.;:wld 8& ~'Upil c 7.S ;m o\.25 188 2.81 1~· .IJ ': .57.7 91 öê3 
~ Cc ;o 6f00tr.uis 85 Pupil !i 3.5 175 3.74 149 2.08 3~ 0 3tl 
5 Joleen Weilers 86 Pupil c ê.2 2Z5 3.11 98 2.C~ 26 0 .,c. 

<J.J:.. 

tH'l.l~. Jcn~e;,s , Me&ri~a:l; 60 ttr \Ier r:o~el 1000 :Jtf i i: TA;._ 

l'l•u Gc j Cli.:.;. ~·r2z.-;. ~'i[ ~res';. Pt;~ ;•;e~:. PH~ ~·re:;';. Plï7 l)NT 
1 Huub de ·'h'ies S3 JP~ 9.è ~l8 1. 36 49~ e.76 ~=-1 3. 3E-.~ o\33 19~6 

2 Ba?t van Bucne~ B3 JPh 8.8 5BS 4 .~0 513 7.02 367 3.54.5 340 18!4 
3 Rut~er lidis ë:: JP~ 'S.S 39~ ~.79 376 f,.47 335 3.SE.7 351 14~t 

4 ~istAl ~tc!ker 53 m; 9.7 J,(t, 3.47 llE ó.20 :us 3.53.7 345 litO~ 

5 J02p Pel<;;~er ó ~ JPA 10.8 26-4 3.2~ 27il 4.73 223 4.2-4.5 208 St.~. 

tt-~·;;p. l';eisjr: ~ 1 !'\eerla~p f,•) atr na()g Kogel 1000 catr iOTAL. 
~~ Gbj Club ~"l'iii:Ot. ~·NT Prest. P!IT Yre;t. Pi\T Prest. PNT Pt;7 

; et.mt...:l vé Zijden 82 RPt. s.s 45S 1.10 316 s.e.o ëe! 4.00. 3 313 136, 
ë E~trellè Mielinga M t~A 9.9 3'J.4 0.95 20& ~.95 24(• ~.14 . 2 250 103: 
3 S"r.r~ van ~~tchell M MPA 10.4 315 1.00 e42 4.22 16t 4.lE .. b 240 ;é! 
~ »3pThne Diekfi~n M !frlA H.O 236 o.es 132 3.87 1€.(; ~.39.7 l~l r.s: 
;;; J@rna l!a~ajon 83 HPA ll.h léb o.es 13i: 3.13 •"r 

.:.~: .. S.Jr..S 0 12~ 

~1un. J~g~ns ,7-k~~P ,le d!~ fifJ i.lt r !..'er fi!!ftl' TOTAAL 
~ · llbj Club Prest. PHT PrEst. W.T Prest. Plfl PHi 

1 ~~~ T~nitise 81 Jonge~ D .. ., 
..... I 510 4. 55 ~ 31.98 526 15&5 

2 r~i.jt ï~.~.1$ az Jongens D 11.~ S55 ~.32 4a2 20.62 336 1373 
2 P.-.1! ·~] ~~it 91 Jongens IJ 11.2 5% ~.o:: ~ca 20. 42 ~·~ 

-~ 1Jljf, 

4 "?; :! ;;;e~ze>,·c'l',l BE Jon;ens D 12.9 '352 3 .. i 0 f.le 1.7.62 ü7 987 
5 ~~·ttbijs ~alff 81 Jontens l1 . ~ . .;..., lil i 326 2.62 142 15.60 235 705 

Ir-J~n. Jo!'.;~r.~ , 7-!<i)~P ,2e d•; 80 u.H. Hoog Kagel 1000 l!ltr TOT~ 

~MI Gbj Club ~·re:;;;.. Pl~ f.ore;;t . f'N~ ~rest . Pi\T Yl'est. PHT Ptli 
1 R?Jf~ Teuni~4~ Sl Jon;er.s D H.a 4ló 1.35 •193 e.s7 451 3.50.2 364 ;257 
2 Rob de ~it 81 Jon~ens u 14.9 41C 1. 20 38'; 7. flê 400 3.2f..5 ~ê 3047 
3 ~tthij: i~;s 82 Jon~ens D 17.~ 22~ 1.eo JS9 7.5& 397 l . SS. 7 316 26% 
~ ~~jön ~e ~zeKurr. 82 Jcn~e~s t n.o ê~(> . 1.20 ~9 Et.70 ~~ 3.27.2 497 2481 
5 ~tt.bijs ~olff 81 Jongenii D 0 0 0 0 705 
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··----------------------------------------
DabJt: Olil0/1994 av HA~ te kaarle~ Blad: : 

r-~~,. Heisjes ,&-k~p ,le o&; t.O ~t.H. lioo; Speer TOTAAL 
t'i<i~ G~j \::lub f'l'e~•· PNT Prest, PN1 Prei-;. PIU PlU 

1 Baltien de Wit êê r.usj~a~ D 10.'3 193 l.J5 499 !9.78 320 1312 
{; Sann~ Piscäe-r Cl 1'\eif.jrs ~ 13.6 ,~ .. 

~-'' 1.35 499 17.38 27ê 100& 
3 hirieke van Essen 81 flusjet !i 13.0 zss l.i!O 389 1.7.26 270 94~ 

·~ Cirrista lltrton 1!1 ~isjes D 13,3 260 1.15 352 H.&4 214 82f> 
~ Üll-!Îl ~!'tft 81 l'leisjes ~ 13.8 m ~.15 352 !5.76 236 812 

fiarije Z11nditr~ 82 fleisjes 11 12.& 319 1.15 m 11.54 141 812 
7 P~tricii Ja~ns 82 Heisjes Ji 13.6 2.37 1.10 316 14.18 204 m 
& .Ruby &gun 1!2 flei~jes D ll.ê 2ZZ 1.10 llb 11.48 1313 Gn 
9 ~ar.~r. Wild~bc~r az l'!fisjas tl 14.1 200 1.10 31t. 11.06 1Z9 645 

10 Nooi~ue Vin Es 82 fii!isjes D 0 0 a.z& 52 5ê 

D-Jin . i'letsjes )6-k<:ll'!l ~ êe dl.g Ver Ketel 600 lltt TOTAAL 
tk.SD Gbj Clu~ krm;;;. PNT mst. PNi vrest. PHT PHT 

1 Baltien do Wit C-2 MEisjes t - QJ ~.-~ 402 s.oe 477 1.57. 7 ~r" 
~~.:: 2&43 

2 S.:mna Plscaer êl ~e:.SJP.S D 4.1î 44v 11.57 5Q"'. 2.09. 7 ""'~~r Z3ée -~ .l~~ 

3 ~ar:i.r.~{~ var. E.sser. E: !'le;.!>j~s D Z.&7 3g2 7.07 370 2.0:?.. 7 .,e:- 20';1 I "'~~· 

4 Christ-a Verten 81 !'lt>lSjes J) 3.43 Jo.:. ö.29 -\37 2.o~.s 3~- 19~3 

' 
{0 

') Linàa Roosen 81 r.e;sjes !i 3,.34 2&& ~.43 447 2.1~t. 27•: 18:5 
G Krby fogaart ê: !'ieisJe!i D 3.53 3?4 7.lti 376 2.19.é 23S 1é15 
7 P)trici~ Jansen~ éè l'!eujes D 3.57 JJE 7.59 m 3.15.1 0 1-te.e 

I ~ if~~r.~y~ Uilrl~~oer &2 l'\eisjes D 3.45 l08 S.3l 26~ 2.20.7 2ê9 14,44 
? ~rij~ Zandstr~ 82 !'\:mjes D Q !} Ij 812 

10 5orj~ue v~n Es &2 t'leisJeS D 
~ ~, 

~I; S.32 262 2.21.7 ZEl BOE .}.!;"! 

C-Jun. Jcn;~ns ,B-kaDp !le dai 100 Jtt-:" Ver Kc el Hoog TOT AA:.. 
~!bj Gbj Club P-rest. Pkl f>te&t. Pk1 Pres;. PI-H !'rest. PMT PriT 

1 : ;, : 'ln Aensingh 79 Jongeni C 12~~2 7'32 s.~ 6rJ 10.-43 SU 1. ~0 702 ê7H 
t! Ti• \'in .Ke111pen 80 Jongens C 1.3.1 (}51; ~.71 stê a.Jo 437 1.1i0 S41 21~~ 

3 ~ Van Calle r; Jon§tns c 13.7 572 4.52. S2J 9.24 485 1.45 ;aE 2H2 
t, ~to Sli~rings óO Jongeni C 13.0 !)bb 4.55 .~ 7.01 3óf, 1.35 49'? 20E3 
5 i~ '.'n-t.on 7S Jongens C lJ.7 S72 4.!5 5Z9 A. SS -4r" >!I. l.25 1Et. 1377 
6 .~19 Strij~r -- Jan~P.lli C lS.l 407 4.16 450 7.4~ 389 l.Ev 3&9 1635 

.:-J~L .!il!l~in" ,8-kaap ,2:1 d4i 1QIJ 111.H. DiSC"JS Spftt 1000 atr TOTAAL 
. .t.<&.ä •. Gbj Clnb P-res~. PNT ~i.t. M ~st. PHi ~est. PHT PNT 

1 JJr~J ~a~~in~n 79 Jon;en!> C 15.9 ~4 U.70 -4~ 3;!.52 53~ 3.21.8 533 488ê 
&! 1L"'X1l Cel"! L!l!~ 79 Jon~!llS C •Q • 

.~. .... l 414 2&.5~ 451 30.30 soo 3.3~.3 453 39&Ct 
J R~~rto . Sli~rin§ s 80 Jon~i:!f!S C 1'3.5 390 !:0.92 32~ 19.02 305 ~.o.i.~ bt3 3744 
4 ~~a t';;.-tnn 79 Jongens C 19.2 408 2J.sa 373 31.26 :~·~ .. w 3.3é.3 42.3 370ê 
5 T•.l:l Vi'.n ~~f~n 80 Jon~ens C 20 ~ 9 3lt 19.14 ESl 28.2~ 4f.8 3.54.3 343 3612 
6 ~il~ Strijv~r -- Jongen!> C 0 0 0 (l lb35 
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~edstrijd: Onderl1nge Wedstiijden 

C-Jun. fteis;e~ ,7-ka~; ,le ca; 
Hiaa G~~ 'iub 

l Au janne var; Sla:Jbe~: i. 7? :.~: s jï:;. C 
2 Ja.nll4 Andm;s 19 P\elSJ~S C 

C·Jur.. ~ai3jes ,7-Kilp ,2! dag 
tl&all Gbj Club 

1 ~'~nn& Andrews 79 Meisjes C 
2 1'-w janne van Saobeek 79 Reil> je~ C 

i-Jun. 1on!er.5 ,9-kacp ,le das 
Hw! ~bj Club 

1 Paul Rijs 7E, Jongens r 
E Erik vd Veen 77 Jongen~ ~ 
3 ~<etn l'\ark11Àt 71'. jon~!!ns f. 
4 P•ul Fil~er 77 Jor.~ens B 
~ Du:derik v!i ~~~JCi :; ï~ Jonger.~ I· 

B-Jun. Jonger.s ,;-ka:;p ,2e da; 
N.wa Gbj Clul: 

~ Peul Rijs 
2 Eril ' vd V!en 
3 Paul filill~r 

~ Pe~r l'lark11at 
5 Diederik vd Heij!ier. 

7ó JongEns B 
77 Jongens E 
77 Jongen~ f 
7& Jongens ll 
IS Jongens ~ 

B-Jun. P!eiSJe~ , 7-Kacp 1 le dag 
~ Ghj Club 

1 W~ndy I.izeraar. 
ê älnda !'!eijer 
3 KAtrien Joosten 
4 Cindy Kruer 

78 l'lei5JES : 
-- l'leisjes B 
77 Meisjes E 
77 !'leisjes F 

i-.lliz:. fttbjes 17-kup ,2e dàg 
tt:..-. Gbj Club 

1 ~zndy lJz~raan 78 Reisjes B 
ê !tudi ~ijer - 11eisjes F 
3 Citld; k1'uer 77 l'leisjes F 
4 K~trien Joo»ter. 77 Meisjes F 

_A-Jun. Jongens , lv-ka.:p , le das 

~~ Gbj Club 
1 Niels Terol 75 Jongens !i 
2 Hiftijn Spruit 75 Jongens A 
3 Sarider Rtrtte 75 Jongens A 
4 fh>jan Kenc!ril:s - Jongens A 

Da.tur:: 01/10/1994 

- - L: 
O'J ~., .. 

~res~. PS~ 

12.7 f.20 
12.<3 5% 

HOO§ 
!Jrest. Ptii 

1.45 582 
1. 35 491 

Ver Spetr 
Prest. PHT P~st. PNT 

4.&0 540 ê7.88 4&2 
0 0 

100 ct; 
h-es-;;, PNT 

lZ.J 47~ 

12.1 ~o; 

1c.a 38.:. 
13. ~ Eó4 

he;;-;;. PH: 
17.~ f.lO 
17.0 641 
19.6 4SS. 
23.0 282 
21.8 33S 

lO·:i ~<.H. 

Prest. Pt1T 
19.1 380 
20.3 ~05 

EO. 0 223 
19.3 329 

Speer 
~'l'est. PHT 
21.48 ~32 

23.20 ~&8 

16.61! 371 
1~.itO 364 

lQ;) :ltT 

Pres:. Pti~ 

11.~ ~7 

12.. ~ 437 
12.6 US 
12.4 lj56 

Ver 
hest. PN~ 

S.ó6 5Zé 
S.E.9 5JS 
4.25 tao 
4.6f; 262 
4.4'3 1:43 

Dlscus 
Pre:;t. PNT 
27.4S ~l~ 

2&.86 448 
ZZ.2B 285 
31.80 515 
12.% 3 

Hoog 
Prest. Ph'T 

1. ~s 417 
l.SO 726 
1. 20 34ê 
1.20 ;;48 

8()0 ltt 
Pre;;t. '>tiT 
2.57.0 >\El 

0 
2. 53.2 4S1 
3.13..7 300 

Ver 
~·re;';. Pfl~ 

&.J4 t.BO 
5.46 481 
5.03 3'7l3 
5.06 Zat. 

11 

av MARLEPI te Haarles 

Kogel 
f.'res!. PNT 

a.so He 
9.31 489 

600 !!tr 
Prest. PNT 
1.47.7 578 

0 

Kogel 
~es';. PNT 
12.10 607 
11. if!. Sb5 
9.ê~ 4C7 
7.86 2% 
7.82 291 

Hoo; 
~·res';. PH; 

l.5S ~d3 

1.71 597 
1. 47 3b~ 

1.-'7 36~ 

1.38 272 

Kogel 
~st. PNI 
11.28 674 
10.74 639 
G.Gï 34C 
b.70 ~3 

Kogel 
Prest. P!'H 
11. t-b 
ll.55 700 
10.7B 516 
7.97 303 

150 ctr 
Pres:. PNT 

lS,g 628 
2C.b 566 

Polshoog 
Prest. PN~ 

2.90 498 
2..20 270 
2.l<J Z34 

0 
0 

P~·~ 
'" 

4~. 9L 55~ 

35.b2 4~3 

32.30 3E.9 
30.5& 340 
lé.~b t.3 

20·~ fltï 

Prest. Pl\7 
ê'U ~C4 

32. ~ 33;, 
31.3 39:: 
30.5 436 

Hco; 
Prest. PKT 

l. 72 f.V~ 

1.6& 550 
1. 54 u.; 
1.30 188 

Blid: 3 

TOT~ 

PKT 
227t 
2152 

TOTAAL 
PHT 
3732 
227& 

TOTl%. 
PNT 
êlil7 
1792 
1074 

%2 
812 

:5\IV Otï 

~·r;:;:. PH7 
4.53.7 1~3 

4.~1.3 457 
S.02.ó 39~ 

5.41.6 20'; 

Ve: 
~·re~:. p;;; 

4.~9 e-r" 

4.36 ~!7 

4.23 48~ 

3.89 393 

4CO atr 
Pres~. Pk'T 

Sï.E. 505 
Só.~ 5-\li 
;;7.1 5Z2 
55.5 47S 

U!TSLk:. 

iCTA~.~ 

Pti7 
46~{) 

435b 
EA33 
~7~ 

lï(l-t 

70TAh:. 
t•;;· 

258€. 
2521 
18S7 
1a51 

TOTAAL 
PHT 
JJn 
2989 
2673 
2551 

TOT AC 
Pf.T 
3025 
Z714 
22ï0 
1808 



H-~un. JongE:.i ,lv-;:~;; , 2e ''s 
it!u é~j :ii>;. 

: küls 1ero: 
Z r~rtijn Spr~i! 
3 llrjan hl:ndriks 
-i S.ander Rl.'tti: 

7~ jcn;e r.~ ~

:~ Jonsens ~. 

-- .ÏO:l~êfi!i f. 
75 Jon~ er.~ P. 

Sen. nanne~ ,Sprint-~e~rkàap 
Naa.~ Gt,j Cl1tb 

1 Mico hup 
2 Bert f6oest!r. 
J árno nol~~·~ 
~ Peter ~oor~ur. 
S Rob de IUeur.:l' 
6 Har;~ ~~ha;-

7 A~ t!;;pe: 

-- Heren Lç, 
-- Î1f!':'en LH 
-- ~ir~;J LH 
- Heren LA 
-- Neren LP. 
-· i!!!'!' l' ll :..ri 
-- Here:~ LP. 

s~r.. P:.anl'l!liö I ::161!•1 wEErKä~p 

~4a.a.• Stj ~l~b 
l iiuu> &rosl~.wj. -- ~ere~. 
2 naart4!n Han~a ·:. -- nere;. 
3 Sury i)ouo~Zma:, 
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"u . 1 .. "1 " moet uw computer m everen . a , maar .... 
"U krijgteen betere". "Nou, nou, ik ... ". "Uw 
Macin tosh is oud". "OK, maar ik .... ". "U gaat 
binnenkort fijn onder Windows werken". "Fijn?, 
maar dat geeft ..... ". "Het is onze bed.rijfsfilosofie 
om van één plaûorm te werken". "Ik begrijp dat 
natuurlijk, echter ik .... ". "U gaat uw gegevens 
converteren van het ene systeem naar het andere". 
"Kan dat zomaar?" "Natuurlijk, zonder problemen 
in ongeveer een half uurtje". "Hik, ... ". "Dat halve 
(of hele) uur zoekt u maar in uw pauze". "Ja maar 
m'n boterhammen dan en ik .... ". "Wij gaan ook op 
het netwerk werken dan kunnen we beter control
eren wat u doet". "Bik Brodder is watsing mie?" . 
"U moet volgende week uw Macintosh reeds inle
veren". "Snik, snik, mooa.r hoe, ik, snik, probleem, 
hoop,whuuuh". "Uw problemen lost u zelfmaar 
op, dat kunnen wij niet voor u doen". "Ja, 
natuurlijk". "Wij vertrouwen volledig op uw 
bereidwillige medewerking in dezen, goedendag". 
"Dag". "Pffft, blaaauh, trut , grrrr". 
"Ik maak alt(id deze bijdrage voor het clubblad op 
dat machientje maar kan dat hoar (m 'n baas) 
natuurlijk niet vertellen". 
Dit drama heeft zich ongeveer een week geleden 
op mijn afdeling afgespeeld. Misschien volgende 
maand 'Neer "originally handwrit.ten.". 

Uit de L.A. kommissie en z~ 

a De beloofde data voor de Kennemer Cross 
Cup: 
13 nov DEM Heliomare, Wijk a Zee 
11 dec A V H'lemmermeer, Hoofddorp 
15 jan A V H'lem, Spaarnwoude 
29 jan Suomi, Beeckestijnse bos 
26 feb A V Castricum, Atletiekbaan 
Start eerste vier crossen om 11.00 uur; in 
Castricum om 10.30 uur. 
Vier crossen meedoen voor het klassement. 
Vrouwen èn mannen nu 10 KM wedstrijd 
voorde cup. 
Kahru en Runnersworld H'lem en Alkmaar 
verzorgen o.a. de prijzentafel voor het 
eindklassement. 

• Start Wintertrainingen: 
Zo 6 nov 10.00 uur Verzamelen op de baan, 

soms baan, soms duin. Beschik
bare duinkaarten meenemen a.u.b. 

Do 10 nov 19.15 uur Krachttraining olv Rob 
de Nieuwe. Eerst inlopen en vanaf 
19.30 in het krachthonk. Kosten : 
een riks. 

I ! .. Trainingsweekend gaan we nu vroeg 
afspreken!! :Weekend van 1 en 2 april '95. 
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Uitslagen doorgeven aan Boesten 023~385623 
Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie 

aangegeven. Indien niet bekend staan er : ?? 

1 mei Haagse Beemdenloop Breda 15 km 

1 Marianne vd Linde 52.29 
37 Arno Molenaar 57.54 

12 mei Vestloop Alkmaar 21.1km 

1 Wim Westerholt 1.13.51 
?? Christiaan Pfrommer 1.18.59 
12 Roel Ramakers 1.28.30 
60 Alex de Vries 1.32.36 

?? aug Marathon Berlijn 422 km 

?? Christiaan Pfrommer 2.50.06 
?? RonBons 2.53.?? 
?? Dick de \V aal M 3.00.00 
?? Bert Bols 3.19.10 
?? Lex vd Po! 3.36.58 

10 sep Pierloop Velsen 15 km 

2 Kees v Dommele 52.31 
4 Wim Westerhoit 53.07 
?? Christiaan Pfromrner 53.45 
16 Kees Hordijk 55.40 
5 John Jongboom 1.01.29 



Uitslagen vervolg 

18 sep Dam tot Dam A 'dam 16.1 km 

?? Dick de \V aal M 60.00 
?? Dick Kloosterboer 1.04.00 
?? Christiaan Pfrommer 1.11.09 
?? Rob de Nieuwe 1.11.09 

2 oct Bredase Singelloop 21.1 km 

139 Alex de Vries 1.30.15 

16 oct TROS-loop Haarlem 21.1 km 

44 Cees Hordijk 1.13.57 
49 Wim Westerholt 1.15.27 
51 Ton van Doorn 1.15.46 
72 RonBons 1.18.12 
77 Dick de Waal M. 1.18.45 
95 Kees v Dommcle 1.20.28 
120 Ben Bols 1.23.40 
132 Bert Boesten 1.24.49 
133 Ril de Lange 1.24.50 
?? Dick Kloosterboer 1.25.45 
143 Arno Molenaar 1.26.21 
151 Roei Ramakers 1.27.07 
174 Jaap Swan 1.29.04 
203 Jeroen Peeters 1.32.25 
212 Hans Peters 1.33.26 
223 Ben Mohamed 1.34.36 
'>? '. Jaques Kalisvaart 1.36.27 
262 Lex vd Pol 1.40.16 
268 Ad Appel 1.42.25 

Wat blijkt: Evert heeft ook al een stukje over U 
geschreven met uitslagen. Zie elders en vergelijk 
de uitslagen. Geen prijsvraag hoor. 

I 

I 
' I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
i 

I 

I 
I 

i 

24 oct JungfrauMarathon Suisse 42.2 km : 

I 1099 Ad Appel 5.24.03 I 
2100 meter hoogteverschil ! ! ! ! en dat in de laatste I 
17 km. DaarbU zijn de eerste 25 km zijn een I 

mooie zondagmiddag wandeling. Ad (rop)klasse! 
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6 oei Onderlinge JO baan JO km 

le ser. 1 Martin vd Weide 36.57 
2 Dick Kloosterboer 38.20 
4 Jaap Swart 39.33 
5 John Jongboom 39.40 
8 Jeroen Peeters 40.44 
14 Jaques Kalisvaart 44.15 
16 Ad Appel 45.35 

2e ser. 3 Ton van Doom 34.20 
6 Wim Westerholt 34.47 

Een mooie avonè. met de traditionele 25 rondjes 
aangemoedigd door tientallen bij de start I finish. 
Bij elke doorkomst wordt de blik der lopers grijzer 
en moeten de rondentellers harder roepen om hun 
lopers door te geven dat ze er nog steeds niet 
helemaal zijn. Maar iedere doorkomst is weer een 
feest waar de rest van die volgende 398 meter naar 
uitgekeken wordt. Bij het 200 meterpunt in het 
half duister, half mist zijn de lopers bijna verloren 
en hoort men in de verte alleen nog maar muziek. 
Dan weer naar de doorkomst, voornamen flitsen 
langs de hoofden, ze lijken het niet te horen. Dan 
is er de laatste ronde en daarna de verlossing dat 
die benen stil mogen staan. 
In-de eerste serie finishten totaal211opers. Opval
len is Ad, die naast deze 10 km, ook de Jungfrau 
marathon ( 42.2 km), de TROS-loop (21.1 km) en 
de onderlinge meerkamp (zie elders) afwerkte. In 
de 2e serie kwarner er 8 over de finish. Ronald de 
Wit (21.18) en Ccmno du Fossé (34.01) waren te 
sterk voor Ton van Doorn. Maar de derde plaats 
be-vocht hij op grootse wijze door een neuslengte 
op Ruud Porck (34.21) en Hubert Stoop (34.23) 
voor te blijven. 
Natuurlijk (ook traditioneel) was daar Bap aan het 
einde van de avond met een vlammend betoog dat 
de deelname volgend jaar nu maar eens wat groter 
moet zijn. 
Heren, waarvan akt(i)e. 

Grrrrrrr Boesten 



DE TROSLOOP 
De tiende Trosloop kende dit jaar een record-deelname. Bijna 4()(X) deelnemers namen 
deel aan een van de drie te lopen afstanden. Het lwofdnummer was natuurlijk de halve 
marathon, die de lopers van de Grote Markt naar de Zijlweg, Overveen (langs het 
huis van onze voorzitter die een pracluig uitzicht had via zijn balkon), Kraantje Lek 
her Visserspad, Zmulvoorr, Boulevard, de Zeeweg en via het Houtmanpad weer terug~ 
bracht op de Grote Markt. Het podium werd bij de senioren bezet door uitsluitend 
buitenlandse lopers. Voor de deelnemers die bij de regionale lopen gewend zijn slechts 
een handjevolroeschouwers langs het parcours te zien, is het een genot zoveel mensen 
langs de kam te zien. Als toevallige passant leek het mij ook dat alles beter geregeld 
was dan andere jaren. Wac onze clubgenoten betreft. Onze favoriet Kees van Dommele 
(lange tijd uit beeld geweest) , leek na de Pierloop weer geheel op de terugweg naar 
zijn oude doen. Bij deze Trosloop liep het echter van geen kant en hij besloot dan 
ook na enige kilometers rustig aan te doen en de loop uit te lopen. 
Niet geheel verrassend was Kees zijn overbuumum Cees Hordijk nu onze beste man. 
De Haarlemse rechercheur, die volgend seizoen weer marathon-plannen heeft, liep 
een sterke race en noteerde 1.13 ,57. De ook al bijna veteraan zijnde Hordijk (nog 
anderhalf jaar) werd gevolgd door 6 clubgenoten die allen reeds lang veteraan zijn. 
Waar zijn onze opvolgers? Bert Boesren deed datgene wat Arno en Rob dit jaar 
opnieuw niet lukte, namelijk Hil verslaan. Op het 20km-punt zat ik met spanning te 
wachten wie er na het doorkomen van de taaie HillebraJUi zou volgen. Het bleek de 
directeur-sportief te zijr.. De toevoeging dat Hil met nog een kilometer te gaan 16 
seconden voorsprong had, bleek voor Berr de bekende rooie lap te zijn, want zoals u 
kunt zien in de uitslagen Juut Roest nog wat bamzsnelheid in de benen over. 
Lex bevond zich dit jaar in koninklijk gezelschap (toevallig?) en finishte in de 
zelfde tijd als Prins Maurits. Helaas voor Lex misten de camera-mensen de finish 
van Maurits. wel werd zijn broer die later binnenkwam in beeld gebracht. 
Op de 8km waren naruurlijk ook diverse lopers van onze club aanwezig. Daar ik 
daar helaas niets van gezien heb, kan ik daar niets over vertellen. 

lOeTROSLOOP 16 OKTOBER 1994 

I. Piotr Prusik(Po) 
41.Ruud Porck(Suomi) 
44.Cees Hordijk 
49.Wim Westerholt 
51. Ton van Doom 
72.Ron Bons 
77.Dick de ,Waal Mal. 
95 Xees van Domme!e 
120.Bert Bols 
132.Bert Boesten 
133.Hil de Lange 
143.Arno Molenaar 
151.Roel Ramakers 
174.Jaap Swart 
192.Rob de Nieuwe 
203.Jeroen Peters 
212.Hans Peters 
223 .Ben Mohamed 
262.Lex v.d.Pol 
268.Ad Appel 
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1.04,08 
1.13,43 
1.13,57 
1.15,27 
1.15,46 
1.18,12 
1.18,45 
1.20,28 
1.23,40 
1.24,49 
1.24,50 
1.26,21 
1.27,07 
1.29,04 
1.30,13 
1.32,25 
1.33,24 
1.34,36 
1.40,16 
1.42,25 



De wintertraining start op zondag 6 november om 10.00 uur op de atletiekbaan in Haarlem 
Noord. Voor in dit clubblad vinden jullie de uitgebreide informat ie. 

De geboorte jaren per categorie zijn: 

Pupil C 
Pupil B 
Pupil A1 
Pupil A2 

1987 
1986 
1985 
1984 

Junior D1 
Junior 02 
Junior C1 
Junior C2 

1983 
1982 
1981 
1980 

De uitslagen van de ONDERLINGE WEDSTRIJDEN vinden jullie dit keer in de W issel een paar 

bladzijden térug. 
~-- - -..1 • • - :L- -- -~------------.-.:~~~-- ... 

16 



PUPTI.. C=1987,. PUPIL B=1986, 
VûPIL Al..-1985,. P"UP::U... A2=1984-

BIJ VEEL INDOORWEDSTRIJDIDJ GELDT: VOL IS VOL. DAAROM HOETEN WE ZO SNEL 
MOGELIJK INSCHRIJVEN MET ONZE VERENIGING. BIJ DEELNAME ONDERSTAANDE STROOK 
(PLUS GELD) UITERLIJK Ih~VEREN OP EERSTE VINTERTRAINING ZONDAG 6 NOVEMBER 
A.S. OP DE BAAN BIJ Eh.""'Y RAHAKERS. ~RDER HAG {ZIE STROOK), LATER KAN NIET. 
Eventueel nog aanffezig geld bij Joke gaat over naar het zomerseizoen. 
===========~=======~===============· :=============::===~==================== · 

ZATERDAG 10 DECEMBER 1994 ALKHJU\R S?ORTHAL "HOORNSEVAART " 

Pupillen C 40m, ver en kog~l (driekamp) 
Meisjes pupillen A en B: 40m , hoog en kogel(driekamp} 
Jongens pupille~ • en B: 4~m, ver en kogel (driekamp} 
:mscrrF.IJFGELD: Fu. '1, ""= :o~r drie:t:am.p 

====~~===============================~=================================--==-

ZATERDAG 21 JA.."f'lJiL.'U 19% INDOOR AMSTERDAM (OOKllEER-HAL} 

Meisjes pupillen A, B, C: 50m (B en C 40m) en ver en kogel 
Jong·ens pupillen A, B, C: 50m (B en C 40:m} hoog en kogel 
Voor alle pupillen apart mogelijk 600 meter. 
INSCHRIJFGELD: driekamp fl. 5, == 600m Fl. 2, 50 

============~================~~=============;==~=========================--

ZONDA.G 12 MAART 1995 INDOOR ZAAIWAM (SPORTHAL DE VANG) 

Keuze uit drieka~p üat 40m en kogel en ver OF 40m en kogel en boog. 
Naast een van beide dri~karopen (allebei kan niet !} kan wel een extra 
sprintdriekamp geda~n word~n. Deze ~printdriekamp=30m en 35m en 40m. 
Ook kan apart voor een 1000m inge~cürev~n worden. 

::::::::::::::.:::::::~:~~~_::=~::::.:::=:::~=~========··=~ 
~ JA~ :I:K IJ'C}E M'EE ! 

( (~I 
l(~j AAN DE VOLGENDE WEDSTRIJDEN EN ONDERDELEN WIL IK MEEDOEN: 

---------------------------------·------------------------------------
NAAM: ______________ GEBOORTEDATUM: ___ -E(!,-L-!!!:U.uP~i-:!!!9=-+ 

LET OP: Deze strook {plus çeld) af~pven aan EMMY H.A.MAKERS op de eerste 
winter/baantraining zondag > november a.s. Later kan niet ! 
Vel (graag) eer~er door in te leveren op adres BLOEMVELDLAAN 51 in 
Haarlem(R~mpla?nkwartier}. Bij afwezigheid strookje plus geld in 
envelopje ..:_n de bus doen. V'lor eventuele informatie: 023-241826. 
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INlXX>R JUNIOREN" C/D 
(D1=1983, D2=1982, C1=1981, C2=1980) 

ZONDAG 27 NOVEMBER 1994 HOUTRUST DEN HAAG 
Meisjes/jongens D: 60m 60mhrd 600m kogel ver 
Meisjes C : 60m 60mhrd 600m kogel hoog 
Jongens C : 60m 60mhrd BOOm kogel hoog polshoog 
INSCHRIJFGELD FL. 5,50 PER NUMMER, LAATSTE INSCHRIJFDAG ZONDAG 6 NOVEMBER ! 

ZATERDAG 10 DECEMBER 1994 ALKHAAR SPORT~L " HOORNSEVAART " 
Meisjes/jongens D: driekamp 40m, ver en kogel 
Meisjes/jongens C: driekamp 40m, hoog en kogel 
INSCHRIJFGELD FL. 5,== DRIEKAMP, LAATSTE INSCHRIJFDAG ZONDAG 6 NOVEMBER 

ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 J~-~ARI 1995 (alleen voor C Junioren !) 
2e Vest ~ederlandse Indoor Kampioenschappen Houtrust Den Haag 
Zaterdag: 60mhrd ver 600m/MC 800miJC 
Zondag : 60m kogel 
INSCHRIJFGELD FL. 6,== PER NUMMER, LAATSTE INSCHRIJFDAG ZONDAG 11 DECEMBER 

ZvNDAG 22 JANUARI 1995 HOUTRUST DEN HAAG 
Meisjes D: 60m 60mh kogel hoog lOOOm, Meisjes C: 60m 60mh kogel ver 600m 
Jongens D: 60m 60mh kogel hoog 1000m, Jongens C: 60m 60mh ver polsh 800m 
INSCHRIJFGELD FL. 6,== PER NUMMER, LAATSTE INSCHRIJFDAG ZONDAG 11 DECEMBER 

ZONDAG 5 ~aART 1995 BOUTRUST DEN HAAG 
Meisjes/jongens D: 60m 60mb ver kogel 600m 
Meisjes/jongens C: 60m 60mh hoog kogel 600m/mc 800m/jc 
INSCHRIJFGELD FL. 6,== PER NUMMER, LAATSTE INSCHRIJFDAG ZONDAG 11 DECEMBER 

ZONDAG 12 MAART 1995 INDOOR ZAANDAM 
Driekamp 40m en kogel en ver of driekamp 40m en kogel en hoog 
Naast een van beide driekampen kan nog een aparte sprintdriekamp extra 
gedaan worden: sprintdriekamp 30m en 35m en 40m. 
Daarnaast kan nog ingeschreven worden voor de 1000m 
INSCHRIJFGELD FL. 6,== PER DRIEKAMP, lOOOM=FL 2,50 
LAATSTE INSCHRIJFDATlTH ZONDAG 11 DECEMBER 
------------------------------------------------· DOE MEE ! ! ! 
HOE SCHRIJF IK IN ? 

Omdat de indoorwedstrijden door een grote belangstelling zeer snel zijn 
volgeboekt moet je snel inschrijven. 

LET GOED OP DE LAATSTE INSCHRIJFDAG !!! {ZIE BOVEN!!) 
GEEF BRIEFJE KET OPGAVE UAARAAN JE MEE VIlT DOEN (PLUS GELD} KET JE NAAM EN 
GEBOORTEDATUM AAN EMMY ~~KERS OP DE ZOHDAGTRAINIMG OF VOOR DE SLUITINGS
DATUM AFGEVEN OP ADRES BLOEMVELDLAAN 51 {RAKPLAANKVARTIER). Tel. inforaa
tie: 023-241826 

P. S. Als je nog wedstrijdgeld hebt staan bij Joke gaat dit over naar bet 
o;oeerseizoen. 

LET OP DE SLUITINGSDATUM ! LET OP DE SLUITINGSDATUM ! LET OP DE SLUITINGS
DATUM ! LET OP DE SLUITINGSDATUM LET tiP DE SLUITINGSDATUM ! LET OP DE 
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CROSS-cOMPETITIE 

Voor pupillen en juniorenC/D staat de crosscompetitie weer voor de deur. 
De data van de crosscompetitie zijn voor 1994/1995: 
Castricum 19 november 1994, Landsmeer 28 januari 1995 en Zaandam 11 
februari 1995. Na deze drie voorrondes wordt de stand opgemaakt en gaan de 
snelsten (na deelname aan drie wedstrijden) naar de finale. De finale is in 
Driebergen op 18 maart. 
Crossliefhebbers (voor wie nog nooit een cross heeft gedaan kan informatie 
vragen aan de trainer hoe het al zo toe gaat bij een cross) kunnen zich 
opgeven bij Emmy Ramakers tot en me t de eerste baan/ wintertraining zondag 6 
november a.s. De kosten voor de drie voorrondes gezamenlijk zijn fl. 4,50 
voor de pupillen en fl. 5,25 voor de junioren. 
Ook is het mogelijk tot en met 6 november je aanmeldingsbriefje plus geld 
af te geven op adres Bl oemveldlaan 51 {Ramplaankwartier). 
Eventuele telefonische i nformatie: 241826 
Na inschrijving kr i jg je op tijd je wedstrijdinformatie voor de cros
sloop. (Aardige afkor t ing van de computer cros-sloop ipv cross-loop!) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DE JAARLIJKSE KOPPELWEDSTRIJD OP 10 SEPTEMBER 

De jaarlijkse koppelwedstrijd voor pupillen en junioren D met hun ou
ders/verzorgers was dit jaar weer een geslaagde dag . Ruim zestig 
deelnemers maakten er een sportieve dag van. De echte regen wachtte netjes 
tot de vooravond en op de dag zelf was het best toeven op en rondom de 
baan. Na de gezamenlijke warming up met Baltien en Martijn kon het program
ma beginnen met de sprint en daarna per groep naar ver of kogel. 
Menig ouder deed vandaag de eerste jury-ervaring op en het was weer fijn om 
te zien dat er eerlijk en met inzet en - ook heel belangrijk - met veel 
plezier gestreden werd. 
Aan de 1000 meter deden bijna alle ouders mee zodat ook zij hebben kunnen 
ervaren wat hun "pupillen" op zo'n afstand al meemaken. Maar de krachten 
werden goed verdeeld en iedereen kwam behouden aan de finish. 
En daarna natuurlijk de soep met de traditionele soepstengels ( de soep 
voor de 1000 meter leek ons niet zo'n goed idee ... ) en tot slot de 
prijsuitrijking met ereprijsjes en een diploma en een snoeptraktatie voor 
iedereen. Door de inzet van velen werd dit weer een fijne ontspannende dag 
waarbij jullie zelf en jullie ouder s/verzorgers voor ons vandaag allemaal 
de kampioenen waren! 

"'WAT ~ & CHAJA ER VAN VONDEN- - - - -

Gelukkig was het mooi weer met de koppelwedstrijd. Af en toe een buitje 
maar dat was wel verfrissend. We moesten (Leo en ik) eerst sprinten. Ik had 
10 . 5 en Leo had 9.6 Bij het verspringen ging het beter, ik had 3.50m en Leo 
4.00m. Als laatste kogelstoten, dat ging niet zo goed. Eerst instoten, het 
ging helemaal mis . Ik had als hoogst e 5.22m en Leo had 10.26, voor hem was 
dat beter dan vorig jaar . 
Toen de prijsuitreiki ng . Vorig jaar- waren we vierde en •••• nu weer. Ook 
Chaja met haar tante hadden het gc>ed gedaan . De soep was lekker en de 
stengels ook . Kortom weer een geslaagde wedstrijd en we doen allebei 
volgend jaar weer mee 
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BLOKMEERKAMPEN VOOR C/D JUNIOREN 
HAARLEM 28 AUGUSTUS !2~4 

ROB DE WIT (D2) 80m-11. 5 hoog-1. 25 
IVO VAN KEKPEN (Dl} 80m-11.5 hoog-1.25 
MATTRIJS TEENGS(Dl) SOm-11. 9 ver -4.21 
BALTIEN DE WIT (Dl} 60m- 9.3 hoog-1.35 
RUBY BOOGAART (Dl) 60m- 9.3 hoog-1.15 
GWENNYN WILDEBOER(Dl): 60m-10.6 hoog-1.00 
SANNA PISCAER (D2) 60m- 9.0 ver -4.30 
MARIEKE VAN ESSEN(D2): 60m- 9.0 ver -3.83 
TIK VAN KEMPEN {Cl) : lOOm-13. 6 ver -4 .46 

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN HEERKAMP IN HUIZEN 
VOOR JUNIOREN _C/D 3 ~ & 4 SEPTEMBER 1994 

ver-4.20 lOOOm-3.24.0 ( 6/14) 
ver-4.51 lOOOm-4.03.1 (10/14) 
kog-ï.83 di se- 21.50 ( 4/13) 
ver-3.84 600m-2.04.5 ( 7 /10) 
ver-3.60 600m-2.16.7 ( 9/10} 
ver-3.30 600m-2.45.3 (10/10) 
kog-9.87 di se- 20.48( 2/9 ) 
kog-8.10 di se- 14.76( 4/9 ) 
kog-9.01 di se- 24.42( 2/7 } 

BALTIEN DE WIT (Dl) plaatste zich via een 3e plaats in de voorronden Regio 
Midden voor deze wedstrijd, terwijl SANNA PISCAER met een 6e plaats bij de 
2e jaars D in de voorronden ook werd geplaatst. 
Boordevol zenuwtjes werd aan het eerste nummer begonnen, de 60 meter 
horden. Baltien verrast& iedereen, maar het meeste zich zelf door alle 
hindernissen in 3-passen tê nemen en 11.8 betekende een P.R. 
Sanna nam het zekere voor het onzekere en kwam in 5-pas op een tijd van 
12.5 uit . Na deze start was het ook meteen gedaan met het mooie weer en 
werd er hooggesprongen met veel wind en regen. Baltien 1.30 en Sannna 1.40. 
Met 17.98 speer sloot Baltien de eerste dag af met een 3e plaats en Sanna 
kwam met 16.06 bij speer op een lle plaats terecht. 
De 2e dag werd er zon beloofd maar het was regenen troef. 
Onze beide dames begonnen met ver. Sanna won met 4.52 bij de 2e jaars D en 
Baltien sprong een P.R. van 4.00m. 
Tijdens de stortbuien werd het kaJelstoten verwerkt. Sanna was teleurge
steld over haar stoot van 9.90m. J altien 'wn de weddenschap met vader de 
Wit dat ze meer dan 8.50m zou stcten. ~let 8.52m (P.R.) kwam ze op de 2e 
plaats terecht. 
De verschillen in het klassement waren maar heel klein: tussen nummer 2 en 
nummer 10 ongeveer 100 punten, zod~t de 600m de beslissing moest brengen. 
Sanna startte niet meer op de 600m in verband met een voetblessure. 
Voor Baltien was de 600 meter toch wel een struikelblok (letterlijk). 
Ze kan het niet bolwerken tegen de 600m loopsters van rond de 1. SOm 
minimaal en duikelde met een tijè van 2. 03.0 uit de top 3 naar een 6e 
plaats. Maar gezien de 3 P.R's kan ze toch terugkijken op een prima 
meerkamp. Daarnaast waren de kontakten met de meisjes onderling prima 
waardoor het ook nog heel gezellig was. 
Sanna was wat minder tevreden maar weet nu waar de knelpunten zitten, dus 
flink (blijven) trainen en wat meer zelfvertrouwen doet de rest! 

BALTIEN (SR) 
LANDELIJKE D-SPELEN AMSTERDAH ZONDAG 18 SEPTEMBER 

Zondag 18 september waren de D-spelen in Amsterdam. 
SANNA, JANNA en MARIEKE moesten om 11.00 uur al verspringen. Alleen Sanna 
is doorgegaan naar de finale met 4, 82m. Janna mistte de finale met 1 cm 
verschil ! Sanna is uiteindelijk 2e geworden. Daarna moest ik (Baltien) 60m 
hordenlopen . Het ging niet zo goed want ik zakte door mijn enkel maar ik 
liep toch nog 11.92 . 
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Om kwart voor een moesten ROB en IVO de 80 meter lopen (in de regen). 
Rob liep een P.R. van 10.9 . De tijd van Ivo weten we niet. 
Na de 80 meter kwam de 60 meter voor Janna, Marieke en RUBY. Janna liep 
8.91, voor haar niet zo goed vtant haar P.R. is 8.3. l·1adeke liep 9.35 en 
dat ging ook niet zo goed .. Ruby liep 9.2. 
Om 12.15 moest Sanna hoogspringen, ze sprong 1.35 en dat is lOcm onder haar 
P.R. Meteèn na haar moest ik om 15.30 . Ik sprong 1.30 en ben 7e geworden. 
De 1000m werd door Rob en ARJAN. Arjan liep 3.29 en Rob 3.19 (is niet 
zeker). Het was een leuke dag en volgend jaar gaan we weer !! 

BALTIEN (JR) 

De officiele uitslagen Landelijke D-Spelen: 

BALTIEN DE VIT {Dl}; 60mhrd-11.92, hoog-1.30, RUBY BOOGAART (Dl): 60m-9.40 
~~RIEKE VAN ESSEN {D2): 60ro-9 . 35, ver-3.79 JANNA DE WAARD (D2}: 60m-8.91 
ver-4.47 SANNA PISCAER(D2): ver-4.82 (2e plaats) hoog-1.35 
IVO VAN KEMPEN (Dl}: ver-4.32 80m-11.64 ROB DE WIT{D2}:80m-11.27 
lOOOm-3.20.77 ARJAt1 SETZEKORN (Dl}: 3.29.42- lOOOm 

OPROEP .REX7ENJACK ! ! ! 

VEPJIIST 2 REGENJACKS VAN AGU, KLEUR ROSE-BLAUW, MAAT S 
ER STAAT EEN NAAM EN ADRES IN . EEN JACK MET DE NAAM SANNE DE WIT 
EN EEN ~~T MARIJE DE WIT. WILT U ALSTlmLIEFT CONTACT OPNEMEN, WE MISSEN DE 
JACKS ENORM. TEL. 287479 

WIE HEEFT PER ONGELUK EEN AGU REGENJACK KLEUR ROSE-BLAUW, MAAT S MEEGENOMEN 
IN PLAATS Vfu~ MAAT XL. ER STAAT EEN NAAM IN: ZIE VERDER BOVEN ! 
ALVAST BEDANKT !!! 

;.$iC- -
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M~~ ~~9ende h~r laets~~ holfuu~.to~n ~~5t i~ 
v~rsprinqen dat vind ik l~utt. 
~e h~b~~~ elle~al versprtn~en ~o9alstot2n en 
spt'i~tt~ 'Ve.daen. 
paot"ne tcre·~en wt! le·ttere to bene>cep of 
~ippe~Soep. 

SOrlfte de Wit 
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