
.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 

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 

Flowershop 
(/ 

' "Curley '' 
L li 1 

Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal Ramplaan 50 u L Tel. 023- 27 20 46 2015 GX Haarlem 

tel. 023- 24 54 51 

~ 7 NOV. 1994 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

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

K: ,ó._ OBmic ~ .uuD'. ~ 

Wij geven een 

sportieve korting. 

Pum-g< AoloAs 5aucony~ fiii<KARHu 

RUUD WIELART SPOR1S, 
DA'S EEN lAAJ< VAN VERTROUWEN ! 

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

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ElECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

. ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

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

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

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

meer dan 
25 jaar ervaring Vraag vrijblijvend 

prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Wanneer u meespeelt in de TOTO/ 
LOTTO, doet u er goed aan om uw 
formulier in te leveren bij ons eigen 
inleveradres: 

Mw. H. Hartman 
Corn. vd Lijnlaan 12 

of bij een van de winkeliers 
die zijn aangesloten bij de T.I.C. 

stichting toto inleverings combinatie 

lotto x toto 

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

'W'isten iullie dat in Haarlem het centrum van 
popmusicerend Nederland ligt? 

Het heet: 

Bananas BV 
Ba kenesserg racht 97 

2011 JV Haarlem 
023-327388 

opnamestudio 's • oefenruimtes 

apparatuurverhuur • management 
platenlabel • reclameprodukties 

Let eens op de volgende artiesten als de radio aanstoot, of loop naar deplotenzaak en koop de CD's ! 
(don verdienen wij weer iets van de advertentiekosten terug) 

Gotcha I • Beatcr~am • The Blue Man Con • Vivid • Van D ik Hout 
The Feel • The Blue Guitars • C ircus Çuste r s • Hollands Diep 

Bob's Your Üncle • Wonder Circus • 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 fDf in 
de puntj~s verzDrgd ... 

···~ ·· .. . . . ' 
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: ·tqtozeHerij/ drukkerij 
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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- 1 1.30 uur: 

meisjes en jongens junioren A/B 
dames en heren senioren 
dames en heren lange afstanders 
mei~jes en jongens pupillen ABC 
meisjes en jongens junioren D 
meisjes en jongens junioren C 

Woensdag, Lieven de Keyschool. Korte Verpronckweg /, Haarlem (per 9 nov. '94) 

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

meisjes en jongens pupillen -\BC 
meisjes en jor;gens !unioreP D 
meisjes en jongens _;uniore 1 C 

Woensdag, Paulusschool,Junoplantsoen 5~, Haarlem. (per 9 nov. '94) 

20.00- 21.30 uur: riames en heren senior :n algemene ploeg 

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

17.45- 19.00 uur: meisjes en jongens juni Jren A/8 

Gespecialiseerde extra traioin~ 

Atlete(s)n die in aanmerking .l\.omen voor select e trainingen worden persoonlijk uit~enO: 
illgd!! 

LEEFTIJDSKLASSE INDELING VOOR HET SEIZOEN l-11-'94 TOT l-ll-'95 

C pupil geboren in 1987 {8 jaar) 
B pupil .:;eboren in 1986 (') jaar) 
A pupil , ~eboren in 1984 1 >f 1985 ( 10 en 11 jaar) 
D junior geboren in 1982 of 1983 (12 en 13 jaar) 
C junior gehoren in 1980 of ~ 981 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1978 of ! 979 (16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1976 vi 1977 (18 en 19 jaar) 
semor gehoren in 1975 of, erder (dames 20 t/m 34 jaar) 

(heren 20 t/m 39 jaar) 

V~teranen Dame' ,I Heren 
Vet. 1 35-39 aar 40-44 jaar 

40-44. jaar 45-49 jaar 
Vet. 2 45-4-1 jaar 50-54 jaar 

50-5 jaar 55-59 jaar 
Vet. 3 55-5 ', jaar 60-64 jaar 

60 i 65 + 

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





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

Jaargang 49 "verschijnt 8 maal per jaar" 

redactieadres · 
JOSé capellen koninklijk goedgekeurd 

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

Nummer 7 

november 1994 

kortenaerstraat 6. 2014 rr haarlem 
tel. 023-247347 

voorzitter: 

joop v. drunen 
tuindorplaan 8 
2015 ht haarlem 
tel. 023-244340 

secretaresse: 

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

penningmeester. 

rob de nieuwe 
ramplaan Sa 
2015 gr haarlem 
tel 023-248274 

ledenadministratie : 

jas van belle 
sparrensträat 26 
2023 wx haarlem 
tel. 023-272338 

wedstrijdsecretaris · 
(A I B jun. +senioren) 

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

wedstrijdsecretans 
lange afstand· 

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

jeugdcommissief 
wedstrijdsecretaris : 
(CI D 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 haarlem 
tel. 023-340480 

VAN OE REDACTIE 

Zoals jullie aan de dikte van dit blad kunnen zien hebben we allemaal maar 
weinig te melden. Geen restanten meer van wedstrijduitslagen.... . zelfs 
helemaal geen wedstrijduitslagen. Het wachten is op het indoorseizoen. Om 
jullie vast warm te maken hebben wij de indoorrecords bijgewerkt en voor jullie 
afgedrukt. Helaas geen records van de dames ik kon hiervan geen bestand 
vinden in mijn computer. Ik vraag me af of die zijn samengesteld, zo ja, dan 
ligt de fout bij mij en weet ik zou gauw niet waar ze gebleven zijn. Jullie 
houden ze nog tegoed. 

Een oude bekende klom weer eens in de pen en bezorgde ons kopij. Frank 
van Ravensberg bedankt, in deze tijd van het jaar is een enveloppe met kopij 

· meer dan welkom. 

Nico Treep laat ons alvast ruiken aan het komende jaar en roept iedereen op. 
Waarvoor? Dat moet je maar ga!JW lezen op bladzijde 9. 

Tot slot wil ik jullie oproepen om in de pen te klimmen. Het eind van het jaar 
nadert de indoorwedstrijden staan voor de deur. Schrijf jullie belevenissen op 
of nog beter schuif achter de. computer tik een verhaal in en lever dat dan in 
op 

0 

zodat ik het heel makkelijk kan verwerken en weer een mooi clubblad voor 
jullie kan maken. 

Kopij inleveren kun je doen op 

WOENSDAG 14 DECEMBER 1994 

en dat is al heel snel! 

girorekening 643883, bankrekening 56.80.10477, t.n.v penningmeester a.v "haarlem " te haarlem 



officieel nieuws 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

PUPILLEN B: 
T. (Tim) Groothuis 
C. {Casper) Bakhuis 
R. {Ruben) Droog 

Tesselschadestraat 25 
leidsevaartweg 129 
Leeuwendalerstraat 11 

2026 SM HAARLEM 
2106 AT HEEMSTEDE 
2026 AA HAARLEM 

BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Beëindigen van het lidmaatschap dient SCHRIFTELIJK te geschieden t.a.v. onze ledenadministra
teur Jas van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 WX HAARLEM en wel vóór 15 december 1994. Leden 
die zich afmelden na 15 december zijn contributie verschuldigd over het nieuwe jaar! Bedankt voor 
de medewerking. 

START LICENTIE 

ledere 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 zalfde! 
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 
wedstrijd met voor inschrijving zai de wedstrijdsecretaris 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 bij je hebt. Je start licentie hoort dan ook thuis in de sporttas! De 
K.NAU. gaat zeer streng optreden (een flinke boete voor de club die de wedstrijd 
organiseert} wanneer op de formuiieren 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 pupi l tot lange afstanders! Het is dus nood
zaak 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. prijzen 
a.v. "haarlem " atletiekbroekjes d iv. pri jzen 

verkriJgbaar biJ JOOp van drunen . 

speel mee in de toto/lotto 

1nl1cht1ngen bij mevr. hartman tel. 256036 



Aan 13 jaar samenzijn, een lt>ven vol liefde en geluk met de man van mijn leven, is 
door een noodlottig ongeval abrupt een einde gekomen . 

John Meure 

in de leeftijd van 33 jaar. 

Wij zullen altijd van hem blijven houden en zijn heel dankbaar voor wat hij ons 
gegeven heeft. 
Zijn grootste trots zijn zijn twee kindjes waar hij zo vreselijk veel van houdt. 

9 november 1994 
Dillestraat 10 
2034 MP Haarlem 
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Sabine 
Chantal Vienna 
Emiel 

Ouders 
Schoonouders 
Broers en zus 
Schoonzusters en zwager 
Neefjes en nichtjes 
Opa Meure 
Oma Duursma 

john is overw~bracht naar UitV'aartcentmm Haarlem, 
aan de Parklaan 36 te Haarlem, zowel thuis als in het 
Uitvaartcentrum geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 
15 november om 12.45 uur in crematorium Velsen, 
Duin en Kru idbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld. 

Na afloop van de plechtigheid zal er gelegenheid zijn 
tot condoleren in één van de ontvangkamers van het 
crematorium. 

John hield van bloemen. 
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Geschokt en verbijsterd zijn wij allen bij het plotselinge overl ijden van John Meure. De atleten van 
de middenafstandploeg waar John een deel van was hebben hun gedachten in de vorm van een 
brief op papier gezet. De brief werd tijdens de crematie voorgelezen door Jaap van Deursen. Ter 
herinnering aan John drukken wij hem hieronder af. 

Op ckze maniu wilfen wij jul!ü vu&fkn fwe wij a~ al&tiehv,.ümd.en le~en }ofut aanhefuzn. t{;~j ht1pcr. jultJ m.;;l 

ckze b,.ie/ een ha,.[ owkr ck riem ie kumum jf.efwt. 

t{/tj fumn.en Jofu, a~ ,;en !:rienJ Jie ~f Zij"- J,.J.fuz iaan en ck aandacht voor zijn gezi" flak iij../ vr~· mar~ kt.: 
om ie lrailten en pÉezür l,; hebben. Jofm waJ n.illf af&en een An.e lrainiiUj:Jkamef'aad nw.ar J;;h i<Jmlm.J J;" u.ftijJ 

9eïn.lerej~ee,.J wa~ fwe hel met je <;in-.7. 

Aet feveren van p"et.falie:J waJ niel zijn eni9e doe! wani I/OOI' :J/eer 

en $/Zfl ~evalte opnuzrhintj hwaml)t< tiWl'f' rhtn een:J uil u;n ricfdintj

lrain.en fwe/t hij bewezm. 

. , I .. flt .. J t 1. · · I . 
W <-d. hij a{/tj We < <e ZONJ'"'-' t!illl jcJUUftJI mop 

::bat dit mef <jCt-,...ak óamen guaf ".,Jt! :Jeriea.l 

tt/ij fwr~:~~.~wren Johr. ook a~ mlln.l m~l ePn po!!ilieve it~lefinfj- Cen iecÎJ woord hoorde je v~ijwef r.ooi! van ~m 
en fwewef u:ij affenwaf t:er.icfuftnd.z perjoon~ïf,fw~n waren wiû kij ieckreen. in waard~ fe falen. forfom., J ofm 

iJ een iii€t we9 ie cknkett perMon uil onu 'J'o.E,O-

J' I. 
1111

• p 'e. ,, .. I "f '11/ I.. 0 I . l I I f .. t l f .. I . I 1 j f C..én di•!j w. ll.''j ""'} hw';/ . VVaar we In; c;tohn me om heen 110IUÛ?.r. wa.i ZLjn ;roe ~o 31 zyn h:rr44re:t. vot 

'ji!iü'ett m f.tu.m' twiefde /uj rwer juffie. Van zijn t•erbazinfl v~n wal (J..anlaf nu af weer kon lof fwt /eït dal 

Cmief af wur 2 poni en 5 cer.limeler 9"flrocic/ Wa!J. Aef.tatJ f.eUen. ju.f{,:i! maar hor! van elkaar ki4JtMn 

'ienûle111 maar wij welPil zeh<'r dal /,ij in J., loeho~i een bere'ioei<>. vader gewee:Jl zou zijr.. Voor MJnunigcn van 

on.1 mid~cÁien wef eelt uoorbeef'J. 0.a uoorbeef'J ook in fwe /uj 6uCCQdátUt toekte in zijn t4'P. ,.k. 

Sabiruz, Chanlaf en Cmüé, lwpe/ijh humten juffk in Je lbehom.Jl veP.f hrachl pultm u.il J« Jitljar. die )ofm 

ken.m.uh fen. 

:Zoa.t door an.ckren af '}"zer}J: hij vudien.ck hel om vercfe• & feven . U/., zulfen fwm mi:l6.Jn, en aa.r. f~m d". ,../.çrn 

lijdend ck bezi9/wckn waarbij /,ij belrokhP.n waJ . IJqvoorbeiJ aan John ~ u.il9ezefte parcour:J fo.r1::. /wl .Spa4nut1 

ck doorweekte JJhtr& na ck lrainiH') en f..et onfevreckn 'Jezichl na e<m u.re~lrijd van 400 mei.Gf'. 

_A_ 1J. jJaa,.fem 

'Yf/idd.ena~land;roep en Jupporfe,J 
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COli/IE BACK 
Al sinds 1962 wordt er in Ticino, de ltal_iaanstalige provincie van Zwitserland, een snelwandelesta
fettewedstrijd gehouden. Deze wedstrijd ging vroeger over 114 km van Airoio (bij de Sint Gotthard
pas) naar Chiasso (bij de Italiaanse grens) en daarbij moesten vijf verschillende wandelaars 
worden ingezet. Omdat ik veel over deze wedstrijd gehoord en gelezen had, had ik al een tijdje het 
plan om aan deze wedstrijd deel te nemen. In het verleden was de datum voor mij een probleem, 
omdat ik half oktober meestal op apegapen lag na een lang en slopend seizoen. Nu was de 
situatie geheel anders: ik had sinds september 1934 geen internationale wedstrijden meer 
gesnelwandeld, maar had door dit jaar de training weer redelijk serieus aan te pakken wel een 
zodanige conditie opgebouwd, dat ik gretig genoeg was om de vorm aan een ·serieuze test te 
onderwerpen. 
Toen ik in augustus met mijn vroegere concurrent Dirk Maassen van den Brink (AV Holland 
Leiden) aan het trainen was, reageerde deze zeer enthousiast op het idee om voor deze wedstrijd 
een ploeg van oud-internationals samen te stellen. Uit correspondenties met de organisatie bleek 
echter dat deze opzet niet door kon gaan. In verhand met de toename van het gemotoriseerde 
verkeer en om financiêle redenen had men besloten niet meer van stad tot stad te gaan, maar dat 
de wedstrijd nu op een rondenparcours zou worden gehouden in Cadempino, een dorpje dat 
ongeveer 4 kilometer ten noorden van Lugano ligt. Bovendien was de afstand ingekrompen tot 35 
kilometer, het aantal deelnemers per ploeg tot 3 en was de verplichting opgenomen dat elk team 
uit 1 vrouw, 2 mannen en eventueel 1 begeleider zou be~taan. Na een telefoonrondje slaagde Dirk 
er in om Petra Mennen (Oiat), een ex-zwemster en dit jaar begonnen met snelwandelen, enthou
siast te maken voor het plan om deel te nemen. Zelf benaderde ik Gerrit de Jong (Avantri) voor de 
begeleiding. 
Wonderwel werden we als ploeg geaccepteerd door de organisatie, ondanks dat ik had geschreven 
(dat leek me wel zo netjes), dat Petra haar eerste 5 km in Cadempino zou wandelen, dat Dirk het 
hele jaar geen wedstrijden had gedaan i.v.m. een blessure en dat ik er tien jaar uit was geweest. 
Als geschatte tijd voor onze ploeg had ik 3.15 opgegeven. 
Om 5.15 uur vertrokken vier generaties snelwandelaars (Petra is 20-er, ik 30-er, Dirk 40-er en 
Gerrit 50-er) op zaterdag 15 oktober vanaf Heteren (bij Arnhem) voor de lange reis naar het 
zonnige zuiden. Ondanks files, die onder het genot van Eurodisneymuziek werden "bestreden", 
bereikten we om 17.55 uur, 5 minuten sneller dan ons snelste tijdschema, Cadempino. De 
organisatie had een uitstekend hotel voor ons gereserveerd en in een nabijgelegen dorpje, 
Breganzona, stond even later een uitstekend maal, bestaande uit de onvermijdelijke pasta voor ons 
klaar, Onze mededingers die we daar ontmoetten waren voornamelijk Tsjechen en Slowaken. 
Uiteraard werden de spieren die na een lange autorit vast zaten ook nog even losgemaakt. zodat 
we klaar waren voor de grote dag. 
Omdat de start al zondagmor9en om 9.00 uur was moesten we vroeg uit de veren. Gelukkig moest 
ik als laatste starten, zodat ik 1,5 uur extra had om me voor te bereiden. Toen we het parcours 
verkenden, een ronde van 1428,57 meter, viel ons meteen op dat één van de organisatoren ons 
maar iets op de mouw had gespeld toen hij zei dat het parcours vlak was. Er zaten liefst drie 
beklimmingen (waarvan 1 van zo'n 400 meter lengte die ook nog eens meer dan 5% stijgingsper
centage bevatte) in . Wij lieten ons daar r.iet door t.;it hc:Jt V81d siaan en bleven ontspannen naar de 
wedstrijd toeleven, dit in tegenstelling tot onze tegenstanders, bij wie zelfs aan tafel geen lachje af 
kon. Ik zei dat dit misschien wel betekende dat ze tang voor ons waren. 
Petra deed het boven verwachting goed en kwam met 32.18 ruimschoots beneden de geplande tijd 
van 35.00 min. over de 5 km. Dirk kreeg op het tNeede traject problemen met de warmte en de 
beklimmingen en kon de geschatte tijd van 55.00 over de 10 km niet halen: hij finishte na 58.43. 
Dat betekende dat we na 15 km een achterstand van 1. 01 op ons geplande schema van 3.15 
hadden. Bovendien lag onze ploeg afgeslagen laatste en was de afstand tot de ploeg voor ons 
ruim een halve ronde (4.51 ). De andere ploegen lagen al méér dan een ronde voor. Ik ging de 
wedstrijd vol aan, maar de gedachte aan de 14 ronden die ik moest afleggen · om de 20 km te 
volbrengen deden me al snel omschakelen naar een tempo van iets minder dan 12 km per uur. Tot 
mijn verbazing ging het in de eerste 10 km zo gemakkelijk, dat de achterstand op de ploeg van 
Lugano geheel werd goedgemaakt (deze ploeg zou zelfs 4.22 achter ons finishen). Na ruim 13 
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kitometer ging het iets minder, rnaar ik wist het vers~hil tussen de snelste en langzaamste rondetijd 
tot 26 seconden te beperken. Ook kwam ik weer in dezelfde ronde te wandelen als de drie ploegen 
voor me. Van de warmte had ik weinig last, omdat ik <jeze zomer veel in de warmte getraind had 
en omdat het parcours grotendeels in de sch.:~duw lag. Na ·1.42.33 kwam ik over de finish, zodat 
onze ploeg met een totaaltijd van 3.13. 34 ruimschoots aan de verwachtingen (3.15) voldaan had. 
De ploeg behaalde nu een 11 e plaats en ook aan t:et tweede doel dat we onszelf gesteld hadden 
(niet laatste worden) was voldaan. Ook de organisatie was tevreden over onze inzet en beloofde 
ons volgend jaar een uitnodiging te sturen. Met mijn 20 km tijd wandelde ik overigens de 7e tijd 
van alle deelnemers en het aardige is dat deze tijd, evenals mijn 10 km tijd onderNeg (50.34) weer 
goed is voor een Be plaats op de Nederlandse ranglijst van 1994, zodat deelname aan het NK op 
de baan in 1995 al afgedwongen is. 
Na de overvloedige maaltijd in Breganzona kregen we bij de prijsuitreiking een drietal enorme 
zakken met allerlei etenswaren mee en ook nog een aantal herinneringen. De organisatie was blij 
met onze deelname, omdat we de eerst~ Nederlandse ploeg waren die ooit aan deze wedstrijd had 
deelgenomen. Met een bezoek aan Lugano (een stad met een prachtige wandelboulevard langs 
een groot meer en omstuwd door hoge bergen) in een heerlijke najaarszon en een afsluitend diner 
werd de zondag afgesloten . 
's Maandag vertrokken we rond 8.15 uur uit Cadempino voor de terugreis en na een redelijk snelle 
reis pauzeerden we uitvoering in Venlo om daar in een Chinees restaurant nog even een goed 
einde aan dit weekend te breien. Zodoende werd het toch nog laat en was ik pas om 0.35 uur thuis 
in Amsterdam. 

NAGEKOMEN UITSLAGEN: (hardlopen) 

5 JUNI HALVE MARATHON VAN ALMERE 

53. Frank van Ravensberg 1.31.1 0 (22e senór'· 
TussP.ntijden: 5 km 20.34 

10 km 41.23 
15 km 1.03.10 
20 km 1.27.20 (tussen de 10 en 20 km wind tegen) 

Frank van Ravensberg 

25 SEPTEr{;BER HALVE MAR!~THON VAN AMSTERDAM 

??. Frank van Ravensberg 1.47.06 
Tussentijden: 5 km 23.20 

10 km 46.00 
15 km 1.11.36 (ging zeer s1echt door last van maag, moest zelfs een paar 

keer naar de kant) 
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CLUBRECORDS INDOOR 
per 1 december 1994 

HEREN 

' 
50 meter e. t. Oscar Soethout 6. 12 Zwolle ~j_o1.93. 

60 meter e.t. Maria Westbroek 6.82 Rotterdam 21 .02.82 
200 meter h.t. Mil~e Bienfait 21.9 Dortmund (D) 08.03.81 
400 meter e. t. A.llan Ellsworth 47.90 Maastricht 23.02.84 
800 meter Jan de Ruiter 1.54.74 Den Haag 16.02.91 
1000 meter vakant 
1500 meter Stijn Jaspers 3.44.8 Amerika(?) 11.02.83 
3000 meter Paul Jaspers 8.04.01 Den Haag 04.02.89 
50 meter horden e.t Marc Kok 6.88 Zwolle 21.01.89 
60 meter horden e.t. Marc Kok 8.06 Den Haag 05.02.89 
4 x 200 m estafette Nico Treep - Rob Schlüter 

Ger Wessel - Wïllem Gebe 1.35.88 D·: n Haag 31 .01 .93 
5 km snelwandelen Fmnk van Ravensberg 22.04.9 Zuid-Laren 12.02.84 
hoogspringen Ruud Wielart 2.26 Rotterdam 17.02.80 
polsstokhoogspringen Pim Göbei 4.86 Zwoile 31.01.81 
verspringen Hein Macnack (A) 7.43 Maastricht 02.02.85 

Hein Macnack 7.43 Den Haag 07.02.87 
hinkstapspringen Anne Jan van der Veen 15.51 Zuid-Laren 12.02.84 
kogelstoten Rob Bakker 16.98 Den Haag 31 .01 .93 
7-kamp Les Brown 4243 pnt Zwolle 22.01 .84 

JONGENS A: 

50 meter h.t. Mario Westbroek (B) 6.0 Groningen 14.01.78 
60 meter e. t. Maria W8stbroek 6.99 Zwolle 28.01.79 
200 meter e. t. Allan Ellsworth 22.97 Zuid-Laren 20.02.83 
400 meter e. t. Allan Ellsworth 48.53 Rotterdam 13.02.83 
800 meter Ron Koridon 1.57.5 Rotterdam 20.02.71 
1000 meter Pe:er Markwa~ 2.50.18 Den Haag 23.01.94 
1500 meter Pa•JI Jaspló'! rs . 3.51 .0 Dortmund (D) 29.01.84 
3000 meter Paul Jaspers 8.18.84 Zuid-Laren 11.02.84 
50 meter horden e. t. vakant 
60 meter horden e.t. Chris van der Werft 8.61 Zwolle 17.01.83 
3 km snelwandelen Frank van Ravensberg 14.18.5 Rotterdam 10.02.79 
hoogspringen Ruud Wielart 2.11 Leiden 24.02.73 
polsstokhoogspringen Arno van Vugt 4.20 Rotterdam 20.02.82 

Kenneth Portanger 4.20 Parijs (F) 22.12.82 
verspringen Hein Macnack 7.43 Maastricht 02.02.85 
hinkstapspringen Hein Macnack 14.75 Maastricht 03.02.85 
kogelstoten Martijn Spruit 14.71 Den Haag 27.02.94 
7-kamp vakant 
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JONGENS 8 : 

50 meter e. t. Tony v.d. Prijt 6.61 Eelde 09.01 .88 
60 meter e. t. Hein Macnack 7.09 Zwolle 22.01 .84 
200 meter h.t. Hein Macnack 23.4 Zuid-Laren 12.02.84 
400 meter e. t. Aernout Leezenberg 54.83 Zuid-Laren 20.02.83 
800 meter Frans Capellen 2.03.4 Arnhem 26.01.75 
1000 meter Peter Markwat 2 55.18 Den Haag 23.01 .94 
1500 meter Pau! Jaspers 4.11.43 Zuid-Laren 13.02.82 
3000 meter Paul Jaspers 9.06.7 Zuid-Laren 20. î2.81 
50 meter horden h.t. Maarten Hartman 9.3 Utrecht 15.01.83 
60 meter horden e.t. Walter Kruk 8.37 Zwolle 25.01 .87 
3 km snelwandefen Frank van Ravensberg 14.50.8 Rotterdam 15.02.77 
hoogspringen Walter Kruk 2.01 Dortmund (D) 28.12.86 
polsstokhoogspringen · Kenneth Portanger 3.80 Beverwijk 22.02.81 
verspringen Hein Macnack 7. 09 Zwoi!e 22.01 .84 
hinkstapspringen Arjan Warmerdam 13.18 Maastricht 03.02.85 
kogelstoten Martijn Spruit 12.85 Zwolle 19.01.92 
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11 l'neeSCe va" 01'\S Wete~ do.t wlgevd )aar Om5f::veelis oktobe(, 
ol'lze atletiek verenigÎn9 'AV l-!acwle~ 15 y:;to.r bes-raat. 
j"'dic kadev heeft het bes!:l.LUf mij gevraagd om een op2ette 

.t-naken, Wat leidt tot een jubileum boek. 

Voordit bod heb ik Van iederéén hulp nodÏ<j 1 

. eYI we! I~ de 1/0I"W\ Vet V\; verrlalen over (rnr'r-,der) l.elAke (je beur
tei" ÎS5e~.,, foto'5, tekenin~en eV\ vJetenswo.ardighedeV\ . 
'fh het ! tè{ 5 t gedateerde fotd:; eYI t,~ forw1atie1 daar het 

jubi !eu.h'! boek chr'OVlOiogisch tJaV\ opzet WOVdt . 

ljk hcop op veel enthousias~e react(e~, zodat ·i k t-tÏt dit 
aah\ood eeYI leuke keus Kal'\ maken. 

noqvnaals ik hoop op jullte 5te.U.Vl, en sv.gesbË~5 die t\'\ 

het beek verw.er-kt k.ulrlr,e.V1 \.tbrden zijn altijd vJelkoml 

alVast harteltjkdal1k 
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Nog snel even een stukje tussen St. Maarten en 
St. Klaas. Wat zijn die kinderen gcxlvergeten 
hebberig tegenwoordig zeg. Lîedje zingen, ho 
maar. Gelijk die rugzak opendoen om de snoep 
erin te laten kieperen. Goed; het was beestenweer. 
Nu Klaas nog. Maar grote mensen zijn ook 
hebberig. Om nu uw graailust te testen hebben 
ondergetekende (ene Boesten) en ene Adelaar een 
systeem opgezet waar u AIRMILES (u leest het 
goed!) kunt sparen met uw tnüningskilometers. 
Het gaat om geregistreerde kilometers olv de 
Trainer (ene Molenaar). Het gaat zo : U koopt zo'n 
electtonische spaarkaart (f5 ,- bij Appie Hijn) en · 
doet even flink boodschappen en tankt lekker een 
litertje of 1000. Hoe meer punten hoe zwaarder de 
trainingskilometers tellen. Dan neemt u de kaart de 
eerstevolgende training mee. Voor de zekerheid 
nog even plaats en tijd: Pim Mulierpark op Zon
dagochtend om 10.00 uur. U levert de kaart in bij 
ene de Nieuwe. Hij zorgt dan, samen met ene Vos 
en ene van Ravensberg dat alles goed komt. NB.; 
gewichten op de krachttraining tellen ook mee. Nu 
maar hopen dat ene van Drunen dit niet leest. 

Ui t de L.A. kommissie enz. 

Nog resterende K.C.C data : 
11 dec AV H'lemmem1eer, Hoofddorp 
15 jan A V H'lem, Spaarnwoude 
29 jan Suomi, Beeckestijnse bos 
26 feb A V Castricum, Atletiekbaan 
Start eerste drie 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. 

Uitslagen doorgeven aan Boesten 023-385623 
Waar mogelijk staat de behaalde plaa1.s per kategorie 

aangegeven. Indien niet bekend staan er : ?'! 

JO sep Pierloop Velsen 
Nagekomen 
?? Hans Adelaar 
?? Jaap Swart 

18 sep Dam tot Dam 
Ook nagekomen 
?? Martin Hoeksema 

15 km 

1.03.58 
1.05.57 

16.1 km 

1.21.17 
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9 oct Marathon Eindhoven 

?? Jaap Sw:lrt 

16 oct TROS-loop Haarlem 
Nog wat nagekomen uitslagen 
?? Martin vd Weiden 
?? Hans Adelaar 
?? Martin Hoeksema 

15 sep Bap ren miles in de Oase 

1 Wim \Vesterholt 
2 Martin vd Weiden 
6 Jaap Swart 
7 Hii de Lange 
8 Hans Adeiaar 
16 Hans Peters 
22 Ben Bols 

Het regende geloof ik. 

1 J nov Schipholloop 

35 Jaap Swart 

42.2 km 

3.27.58 

21.1 km 

1.23.48 
1.31.36 
1.45.08 

16.1 km 

1.02.33 
1.02.34 
1.06.05 
1.07.45 
1.07.50 
1.15.00 
1.22.03 

61 km 

5.07.21 

Jaap had reeds tijdens de wedstrijd wat 
stramme benen. (Wie niet, op zo'n af 
stand). Een aantal trouwe Haarlem sup
porters heeft hem over de dooie punten 
heen geholpen. Na de wedstrijd had Jaap 
stalen benen (of nog erger). Op naar de 
100 km Jaap! 



Uitslagen vervolg 

13 nov Helimnarecrossle KCC 

1 Mariannç vd Linde 

1 Ten v Doo,n 
3 Kees v Dommele 
6 V/i11emFaber 
7 Kees Hordijk 
20 C!ir.is~1aan Pirommer 
7 Dick de Waal M. 
15 ~Martin ·;d Weiden 
34 Bert Boesten 
35 Amo Molemar 
39 Frank v Ravensberg 
19 Ron Bvns 
20 Did: Kloosterbeer 
22 Roei Ramakers 
5') Rob de Nieuwe 
3 John Jongboom 
38 Lex vd Pol 
40 M?..rtin Hoé.sen:s. 

5.8km 

24.54 

10.4 km 

36.45 
37.40 
37.51 
37.59 
40.41 
40.48 
42.31 
42.35 
42.37 
43.30 
43.37 
43.50 
44.53 
46.17 
46.19 
51.05 
53.47 

U ziet : de messen zij a Dp somrrjge fronten be
hoorlijk g~slepen. Kop e,1 schouC:erf natuurlijk : 
fon v ['(){)m. Hij h~eft ~~en mes nodig, hij loopt 
gewoon. Maar overal waar het verschilluttele 
seconden bedraagd is de psychologische oor
logvoering reeds aan de gang. 
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INI.X:J()R ..::T"t.JN.I:OREN C/D 
{D1=1983 , D2-1982 , C1=1 981 , C2=1980) 

ZATERDAG 14 EN ZONT J.G 15 JA!fUARI 19 ~; 5 (alleen voor <. Junioren ! } 
2e Vest Nederlandse I ndoor Kampioenschappen Ecutrust Den Haag 

Zaterdag: 60mhrd ver 600m/ MC 800m/JC 
Zondag : 60m kogel 
INSCHRIJFGELD FL. G,=== PER NUiiMER , LA..I\TST~ I NSCHRIJFDAG ZONDAG 11 DECEMBER 

ZONDAG 22 JANUARI 1995 HOUTRU~T DEN HAAG 
Meisjes D; 60m 60mh kogel hoog lOOOm, Meisjes C: 60m 60mh kogel ver 600m 
Jongens D: 60m 60mh kogel hoog lOOOm, Jongens C: 60m 60mh ver polsh 800m 
INSCHRIJFGELD FL. 6,== PER ~JMMER, LAATSTE I NSCHRIJFDAG ZONDAG 11 DECEMBER 

ZONDAG 5 MkàRT .1995 HOUTRUST DEN HAAG 
Meis j es/jongens D: 60m 60mh ver kogel 600m 
Meis j es/jongens C: 60m 60mh hoog kogel 600m/mc 800m/jc 
INSCHRIJFCELD FL. 6,== PER lflMMER, LAAT~TE I NSCHRIJFDAG ZONDAG 11 DECEMBER 

ZONDAG 12 MAART 1995 INDOOR ZAANDAM 
Driekamp 40m en koge l en ve r of dr iekamp 40m en kogel en hoog 
Naast een van beide driekampen kan nog een aparte sprintdriekamp extra 
g~daan worden : snr i~tdrie~amp 30m e1 35m en 40m . 
Daarnaast kan nog ingeschreven worden voor de 1000m 
INSCHRIJFGELD FL. 6,== PER DRIEKAMP, lOOOM=FL 2,50 
LAATSTE INSCHRIJFDATUr. ZONDAG 11 DECEMBER 
--------~-----------------------------------------------------------------
HOE SCHRIJF I K I N ? LBT OP DR SL:~ITINGSDATL-""M ! ! ! 

Omdat de indoorwedstrijden door e'?n grote belangstelling zeer snel ZlJn 
volgeboekt moet je snel inscbrijvPn. Onderstaande strook invullen en met 
cont ant geld { als je nog wedstrij lgeld hebt staan bij Joke gaat dit over 
naar bet zomerseizoen } afgeven aan Emmy Ramakers op de zondagtraining of 
af geven op adres : Bloemveldlaan 51 {Ramplaankwartier), tel. 023-241826. 
=========================-===========~======================================~ 
JA, IK DOE MEE AAN DE VOLGENDE INDOORWEDSTRIJD{EN}: ~ 

TOTAAL BEDRAG: FL ••••••• 
DATUM : _______ OllDE?J>ELE~J : 

DATUM: ON~~RDELEN : -------------------------------------DATUM: ONDFRDELEN: 
DATUM: ONDERDELEN: -------------------------------------
NAAM: ______________________ __ 

GEBOORTEDATUM:-------

12 



ZONDAGTRAINING 

VANAF 10-00 UUR 

IEDEREEN WORDT VERWACHT 

ZONDAG 4 DECEMBER re·· ··: ,.1\J·· - - .. :- ~ . -.- . , . _· ·P· l = .. e·- .... ;--. ...... . .! , __ . ' :'1 ' !:t• 
----- ' . : I ' i I ·. · · •· I ; I .. ... : ....... .. ! I 

OP DE ATLETIEKBAAN 

HOOG BEZOEK ! ! ! ! 

T OT ZONDAG OM 10-00 UUR OP DE BAAN ! 

WIE GAAN ER "" INIXX:>R •• DOEN ? 

Van de ·pupillen Estrella Wielinga (21/1 en 12/3 1995}, Karije de Wit 
(10/12 1994 en 12/3 1995), Sanne de Wit (10/12 1994 en 12/3 1995), Barbara 
Zwaaneveld {10/12 1994 en 21/1 1995}, Alexander Rijff (12/3 1995), Tatiana 
Ri jft (12/3 1995), Casper Bakbuis ( 21/1 en 12/3 1995 ). 
Van de junioren Cbaja Wallage (10/12 1994), Buub de Vries (27/11 en 10/12 
1994, 22/1, 5/3 en 12/3 1995), Rob de Vit ( 10/12 1994, 22/1 }, Baltien de 
Wit { 10/12 1994, 22/1 en 12/3 1995 ), sanna Piscaer (10/12 1994), Rutger 
Nelis {27/11 en 10/12 1994 , 22/1, 5/3 en 12/3 1995), Roberto Slierings 
{27/11 1994) 
CROSSCO!iPETITIE: pupillen Barbara Zwaaneveld en junioren Buub de Vries, 
Arjen Setsekorn, Roberto Slierings. 

WIE DOET ER VERDER NOG MEE ? 
SCHRIJVEN TOT ZONDAG 11 DECEMBER 
LEES HET WEDSTRIJDOVERZICHT !!!! 

IN-

( PUPILLEN OVERZICHT: zie vorige ~ISSELTJE, eventuele na-inschrijving voor 
Zaandam ( 12 maart 1995 ) onder voorbehoud nog mogelijk. Informeer bij Emmy 
Ramakers (tel. 023-241826 of zondag op de baan}. 

JARIG ! ! 
GEFELICITEERD!!!!! 

Patricia Jansen 1 december, Jason Kensing 3 december, Mathijs iolff op 
9 december, Michel Voulon 10 december en Stefan Voulon ook 10 december 



OM TE KLEUREN 
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