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

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

Bananas BV
Bakenessergracht 97
201 1 JV Haarlem
023-327388

opnamestudio's • oefenruimtes
apparatuurverhuur • management
platenlabel • reclameproducties

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

Van Dik Hout • Beatcream • The Blue Man Con • Bintangs
Vivid • Horn Of Plenty • The Feel • The Blue Guitars
Circus Custers • Hollands Diep

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM.
RUNNERSWORLD.
Voor het allerbeste op loopgebied
moet je bij Runnersworld zijn.
Het beste advies van mensen die
zelf lopen .Waar je een brede kollektie
weds trijd schoenen en speciaa lspikes
vindt. Voor iedereen die in de atletiek
grip zoekt. Bij d é spi kess pecialist van
Haarlem dus.

11920- 1995

::::::::c::sr:<JRLD
SPECIAALZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS.
Anegang 29, 20ll HR Haarlem
tei.023- 328756

Running

Indoor

Tennis

Triatbion

Fitness

Walking

clubblad atletiek vereniging

11

haarlern

11

de wissel

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeu rd

offi cieel orgaan van atletiekverenigin g "haarlem"
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 594199

het dagelijks bestuur:
voorzitter
joop van drunen
ramplaan 98
2015 gz haarlem
tel. 023-244340

secretaris
josé spaan-capel len
kortenaerstraat 6
20 14 rr haarlem
tel. 023-247347

penningmeester
rob de nieuwe
ram plaan 5a
20 15 gr haarlem
tel. 023-24827 4

joop van drunen
ram plaan 98
20 15 gz haarlem
tel. 023-244340
giro 550553

lange afstand groep
gerko vos
ruysdaelstraat 3
202 1 em haarlem
tel. 023-250466
giro 122976

CID jun + pupillen
emmy ramakers
bloemvel dlaan 51
2015 he haarlem
tel. 023-24 1826

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

redactieadres
josé spaan-capel len
kortenaerstraat 6
20 14 rr haarlem
tel. 023-247347

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

girorekening 643883
bankrekening 56.80.10.4 77,
t.n.v . penning meester a.v.
haarlem te haarlem

de wedstrijdsecretari aten:

AIB jun + senioren

wanneer je om welke onvoorstelbare reden dan ook je lidmaat- •
schap bij onze vereniging wilt
beëindigen moet je dit altijd
schriftelijk doen bij de ledenadministratie en uiterlijk 15 dagen vóór het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) begint.

CYCLOÏDE VIBRATIE THERAPIE
• 50 o/o sneller Blessure herstel
• Blessure preventie
• Prestatie bevorderend
r--

RENS VAN BRUGGEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

SPORTMASSEURI-VERZORGER
speel mee in toto of lotto
inlichtingen bij wim hartman
tel . 023-256036

Erkend door het N. G .S.
Behandeling o .a. met Cycloïde vibratie Therapie aan huis of in eigen praktijk

Rijksstraatweg 196
Haarlem
Tel. 380829
meer dan
25 jaar ervaring

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf
Elke inlichting
zonder verplichting

Boogaard
ass urantië n s.v.

VISHANDEL
LEO van RHIJN

Vraag vrijblijvend offerte!
Kenaupark 19
2011 MR Haarlem

.
•••••••
·······
nva :..

lid

Telefoon 023 • (5)31 95 01
Telefax 023 - (5)31 25 89

2026 AA HAARLEM
023- 389672

Behandeling volgens afspraak

~~A l

ruim 30 jaar een begrip
in Haarlem en omstreken.
Tevens uw adres voor
visschot els en salades .
Fra ns Halsplein t el. 023-252333

11111
GRAFISCI-I

AUDIO •

VIDEO •

WASSEN • KOELEN

•

ElECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

.

COMPUTERS

&

SUPPLIES

OFFSET-DRUKWERK

Autobeklederij
VANBEEM
Eig . T. F. Andrews

e oRGANISA TIE - AUTOMAT/SERING

WIE ANDREA KENT,
IS SERVICE GEWEND!
OstBdestrBBt 7
2023 XA HBBrlem
Tel: 023 - 271424
FBx: 023 - 255685

VORMGEVING
PRE-PRESS

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
~

11
1

KleverpBrkweg 11
2023 CA HBBrlem
Tel: 023 - 252847
FBx: 023 - 255685

CEN"TR.~Nl.

DRUKKERIJ JOS MATHOT

•
•
andrea
•

(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen,
hypotheken en financieringen)

Leeuwendalersstraat 9

u

11

Waarderweg 56, Haarlem

T

L

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

Tel.: 023 - (5) 34 34 34
Fax: 023- (5) 31 80 32

11111

de
Jaargang 50

"verschijnt 8 maal per jaar··

Nummer 3

reaact:eadres ·
josé capellen
kortenaersîraai 5. 201 4 r: naartem
tel. 02J·24ïJ.~ï

mei 1995

VAN DE REDACTIE
Zo, dat was even schrik een .... .. ben je " lekke< " met het clubblad bezig,
je draait je even om, kijkt weer op het scherm, scher m zwart ... . en opnieuw opst arten ho maar . Maar geluk kig de aanhoud er wint . Na vele
keren het aan en uit knopje bedient te hebben begint het apparaat weer
te pruttelen. Je zou uit dit verhaai haast opm aken dat er een hoogbejaard computertje op mijn bureau staat, maar niets is minder waar. Oké
hij is niet gloednieuw, maar menig een van jullie za l een ouder beestje
hebben staan. Nou ja, deze wil dus niet zo best en !aat me wel eens
danig in de steek. ik hoop dat hij het nu nog even vol houdt.
Al weer snel een clubblad, zo in het begin van het seizoen, daaro.m nog
niet veel uitslagen van baanwedstrijden. M aar wel heet van de naald de
uitslagen van de wedstrijd van 30 april.
De Haarlem Runners oftewei de heer B.B . haalt zijn schade van vorige
keer in. Jammer genoeg niet de ontelbare pagina's die wij hadden
gehoopt, maar toch wel weer leesvoer.
Dit keer ook weer eens ande; leesvoer, terug van weg geweest om het
zo maar is te zeggen. Maar liefst 2 clubblad artikelen van de KNAU.
Het ene artikel betreft sportmassage. t-...1enig atleet zal dit wel eens
ondergaan. Het andere artikel gaat over de diverse "sportdrankjes".
Misschien eens interessa:1t om te lezen, dacht en wij zo.
Is het jullie t rouwens al opgevallen dat we (sinds de vorige Wissel) weer
een vernieuwd jasje hebben. Een nieuw jasje met nieuwe adverteerders!!! En op de binnen pagina staan voortaan alle belangrijke adressen
en info! Het omslag ontw erp is natuurlijk van Nico Treep.

Tot slot de kopij datum

WOENSDAG 31 MEI 1995

en heel belangrijk i.v.m. huwelijksreis van José de kopij
inleveren bij:
JOS VAN BEllE, SPARRENSTRAAT 26 H'lEM tel.: 272338
P.S.

Ik geloof trouwens, dat de penningmeester nog zenuwachtiger is
voor de trouwdag van de secretaris, dan de bruid zeif.

girorekening 643883, ban' ;?' ening 56.80. 10.477, t.n .v. pennmgmeester a.v. "naarlem " te haarlem

officieel nieuws
EE

HARTELIJK WELKOM AAN:

PUPILLEN C:
A. (Amber) Dickman

Muiderslotweg 54

2026 AP HAARLEM

JUNIOREN B:
R. (Remco) Verton

Taniaburg 5

2135 BV HOOFDDORP

SENIOREN:
A. (Adriel Tol

Siauerhoffstraat 6 hs

2025 GN HAARLEM

ADRESWIJZIGING:
Arno Molenaar, Valkenburgerlaan 3 , 2103 AK HEEMSTEDE, tel.: 023 · 290369
Robert Brandes, Schotlandstraat 128, 2034 LG HAARLEM. tel.: 023- 402856

ST ART 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 zelfde!
Voor een atieet 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 zal 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.N.A.U . gaat zeer streng optreden (een flinke boete voor de club
die de w,edstrijd 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
afstanders! 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:

speel mee in de toto/lotto

a.v. "haarlem " wedstrijdshirtS me: kl ubembleem div. pri1ze;,
a.v. "haarlem·· atletiekoroek)es
d1v. pruze n

1ö1i1r.hungen oq mevr. nan:-:1an tE:. 25603\.,

verkrijgbaar bi i joop van orune •.

2

Van de bestuurstafel
De tekstverwerker van uw penningmeester heeft enige tijd geen stukken voo r het clubblad
geproduceert. Gelukkig heb ik kans gezien om vlak voor de dead-!ine (leuk voor J osé) nog enige
(non) informatie op papier te zetten.
Waar heef t het bestuur zich de afgelopen tijd mee bezig gehouden vraag t u zi ch waarsch ijnlijk
af.
Belangrij kste agendapunt was en is . uit eraard het komende huwelijk van onze secretaris op 19
mei a.s. Een dergelijk onderwerp werpt zijn schaduwen over elke bestuursvergadering. Naarmate
de tijd verstrijkt zie je de spanning op het gezicht van José duidel ijk toenemen, waardoor ook de
overige bestuursleden langzaam maar zeker zenuwachtig beginnen t e worden.
Nu moet u niet denken dat wij niet serieus bezig kunnen zijn . Een bron van toenemende zorg is .
het behouden en vinden van trainers. De w isselingen op dit gebied de afgelopen maanden
beginnen de gelijkenis te v ert onen met een melkgebit . Niet elk e vacature op het trainersgebied
kan direct worden ir.gevuld en vra agt s•.o .-ns om inventieve oplossinge n van met name onze
voorzitter. Hiermee wil ik niet zeggen dat de atleten b!ij mogen zijn dat er nog tra iners beschikbaar zijn op de diverse avonden. Het begint er echter wel steeds meer op te lijken.
Een aantal van de vertrekkende trainers b!eek de bezieling bij de atleten te missen en raakte
hierdoor gedemotiveerd . Persoonlijk ben ik van mening dat je mensen moeilijk zaken kunt
afdwingen. Deelnemen aan trainingen geeft echter wel een verplichting: meedoen en elkaar
stimuleren, zonder deze bindende elementen dreigt een training snel te verzanden in chaos en in
feite geen of onvoldoende voldoening.
be activiteiten voor het 75 -jarige bestaan van onze vereniging nemen duidelijke vormen aan. Een
groep van 40 mensen heeft zich aangemeld voor de wedstrijd van t w eede Pinksterdag. Hiermee
gaat toch een redelijke afvaardiging naar deze wedstrijd. De schoolwedstrijd vindt plaats in mei.
Hierover dus meer in het volgende nummer.
De bezetting van de kantine loopt tot nu t oe redelijk. Probleem blijft echter de bezetting bij
wedstrijden en dan vooral in het weekend . Juist op deze dagen is het over het algemeen druk en
is afwisseling gewenst. Mijn verzoek is, alhoewel afgezaágd, om voor dergelijke dagen niet
direct nee te zeggen en toch (beperkt) tijd vrij te maken.
Een aantal clubleden kunnen de komende maand van mij een brief verwachten met het
dringende verzoek de vers chuldigde cont;ibutie zq snel mogelijk te betalen. Degene die zich
aangesproken voelen kunnen deze brief no(J. voor zijn door gebruik te maken van de toegezonden
accept-giro. ·
Tenslotte wens ik

i~dereen

veel succes de komende maanden tijdens (club)wedstrijden.

De penningmeester
Rob de Nieuwe

3

door Joop van Drunen

'

30 APRIL HAARLEM PIM MULIER SPORTPARK
Bij aanvang van de wedstrijd behoorlijk bewolkt, in de loop van de middag brak de zon door. Op
de 100 en 200 meter was er een t eveel aan rugwind.
Heren

Sprint-tweekamp

3. Ger Wessel
4. René Moesman
7. Niels Terol
-- Guus Groskamp

Jongens B

200m l!!l!
22.7
1381
23.6
1316
24.6
1163

1 . Jan de Ruiter
2. Harold Derksen
4. Geoffrey Dillen

52.3
54.6
71.6

1500 meter

2. Getachen Ayele
4. Jaap van Deursen

4.11.8
4.28.4

Hoogspringen

1 . Ëril< Rollenberg

1.90

Kogelstoten

3. Martijn Spruit

12.42

Discuswerpen

1 . Martijn Spruit

40.98

Verspringen

1 . Ni els T erol

6.26

100 meter

1. Erik van der Veen

11.9

Hoogspringen

2. Erik van der Veen

1.70

400 meter

Jongens A

1 e serie
2e serie

100m
11.5
11.4
11.7
11.2

Sprint-tweekamp

200m .QDl

1 . Darcy de Windt
2 . .Jason Mensing
3. Maarten Spoel

100rn
11.9
12.0
12.6

110 m horden

1 • Jason Mensing

16.5

Verspringen

1. Darcy de Windt
2. Paul Rijs

6.10
5.54

KogelstotP.n

1. Paul Rijs

12.00

Speerwerpen

1. Paul Rijs

48.90 PR klasse!l
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24.3
25.4
25.9

1148
1036
884

Meisjes A

Meisjes B

Hoogspringen

1 . Nanda Meijer

Verpspringen

1. lngeborg Zandbergen 4.06

Speerwerpen

1. lngeborg Zandbergen 28.94
2. Cindy Kramer
20.36

100 m horden

2. Joanna Andrews

18.4

Speerwerpen

1 . Joanna Andrews

25.68

1.45

Op deze dog zullen

ANTOON SPAAN en JOSÉ CAPELLEN
elkoor het jo-woord geven
om 10.30 uur in de Gravenzool
van het stadhuis te Haarlem

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11 .30 uur in de Mariakerk
Rijksstraatweg 357 te Haarlem-Noord
U bent van harte welkom

op onze receptie van 16. 30 • 18.00 uur
in Partycentrum Haarlem, Sportweg 8
te Haarlem (lokatie Haarlem Stadion)

Na

19-5~19-5

en negentig,

gaan wij lekker op vakantie!!

Ons adres:
Kortenoerstraat 6
2014 RR Haarlem
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JUBI L EUMCOMMISSIE
JAAR

Voor de busreis naar de A.P. MEMORIAL in Hen~el o op 5 juni , 2e pinksterdag,
hebben zich 37 mensen ingeschreven .
De kaartjes zijn besteld en we zijn blij met het door Bert Boes ten behaalde
r esul taat : 37 gereserveerde plaatsen op de zit trib~ne bij elkaar en .•••••
nabij de fini shst r~ep !
Ook de bus i s besteld, 'tïelke ons been en t erug zal rijden. Met een ruime
koffie/gebak stop ~ nde~weg op d e he~or e i s.
De deelnemers krijgen binner.kor t na ~ er e iufor~atie.
Voor de SFELDAG VOOR DE PUPILLEN :&,- ;)-JUNIOREN op zaterdag 24 juni is door
Ealtien en Emmy al het nodige werk verricht. Professioneel beslist niet
all edaags spelmateriaal is gehuurd. De baan is gereserveerd.
En ....•..• • de re~t b;.ijft nog even eer. verrassing. De ., lieve " jeugd
kri jgt nog een apact infovel op de training uitgereikt.
Reserveren dus
deze dag ! (s taat oor. op wedstrijdoverzicht).
Voor het JUBILEL~ JU~!ER vraagt Nico Treep nog oud en minder oud fotomater iaal er./of verh<t.len !l;_t ~ e oude atletiek-doos van AV Haarlem. Neem contac t
met te~ op ! Nico Tieep, tel. 023- 248662, Pijlslaan 118, 2014 TP Haarlem.
Aan de overige zaken , te weten feeste l ijke onderlinge wedstrijden, receptie
en jubileumsweater wor Ct Jewerkt. In he• volgen~e cl~tblad nieuws over de
jubileumsweater en hoc te hestellen i
Eventuele vragen over

Jubileumco~issie:

0?.? - 241826 (Roei).

SPORTr~ASSAGE
El.:; Stolk, hondsarts KNAU

INLEmiNG
Als er (bijn 3) dagdijlis g;:-.sport wordt, hèbben de spieren het behoorlijk z.vaar te verduren. Een ga~de
traini ngsbcla~•.:ing, waarin voldoende rust is ingebouwd, is het allerbelangrijkste om overbelastingsverscbjru:elen te voorkomen. Daarnaast is het versta."i.cHg extra aandacht aan ontspanning en herstel te
gev~n. Denk hierbij aan een goede voeding, aan sauna-bezoek, maar ook aan sportmassage.
HOE W'ERKT SPORTMASSAGE?
Door het toepassen van sportmassage treden de volgende effecten op:
De haarvaatjes in de huid en spieren gaan verder open, waardoor er een d!.!idelijk toename van de
clou bloeding optreedt Doordat de spieren beter doorbloed worden, zuUen de gevormde afvalstoffen
(o.a. vocht en lactaat) beter worden afgevoerd en wordt spierpijn (zoveel mogelijk) voorkomen.
De afvoer van afvalstoffen wordt ock verbeterd door de uitvlrcndigc druk va:1 de massage.
De spierspanning wordt beïnvloed.

Er zijn verschillende massage-technieken, zoals wrijvingen, knedingcn., klopbewegingen en schuddingen.
/ ·ls regel wordt aangehouden dat een sportmassage voor de sporter (tot op :z.ekere hoogte) comfortabel
.;wet zijn. Vaak gebruikt de sportmasseur een tussenstof. H et doel van deze tussenstof is het vc.rminde<cn van de wrijvingsweerstand, waardoor pijn en irritatie van de huid en baarz.1.kjes (zoveel mogelijk)
v~orkomen wordt. Soms wordt een tussenstof gebruikt die een
vaatverwijding in de huid geeft Het gebruik van deze tussen~ :of voelt wel lelr...ker warm aan, maar sommige mensen zijn
overgevoelig voor de vaatverwijdende producten, terwijl de
huid bij lage buitentemperaturen veel warmte kan verliezen.
WANNEER SPORTMAS8:\GE'!

Massage kan worden toegepast bij vermoeide en stijve spier:cn. Hc;t is niet alleen zo dat sportmassage
altijd lekker is en gunstig werkt. Ec!l sportmass11ge bij zeer stijve spieren is al snel te hard, waardoor de
spieren na afloop nog stijver en pijnlijker aanvoelen. Sportmassage mag nooit worden toegepast bij een
spierscheur, bij een ontsteking of wond van de huid of als je koorts hebt.

Sportmassage wordt meestal (de dag) na een wedst6_:1 of training gegeven. ~a afloop van een. zware
training of wedstrijd kunnen af\ralproducten van de spierstofwisseling, zoals vocht en lactaat, zich in de
spieren ophopen. Dit is (grotendeels) te voorkomen d~or een goede cooling-down uit te voeren!
Een herstel-massage bevordert de afvoer van deze afvalstoffen uit de spieren waardoor spierpijn (zoveel
mogelijk) voorkome.n wordt. Het lichaam zal snelk r hersleid zijn en beter de volgende belasting
aankunnen. Een herstel~massage duurt meestal zo'n 211 minuten en kan prima gecombineerd worden met
een warmtebad of S<iuna.
Als de spieren heel zwaar belast zijn, zoals bij het lopen van een marathon, is het beter om de sportmassage uit te stellen. Het is dan verstandiger Oill de overbelaste spieren eerst tot rust te brengen door
middel van ijsmassage, h·;~ liefst 5 keer per dag geduren.de 20 minuten. ·
Sa!:.leng>?vat: Sportma_c;sage bevordert het herstel en is met name zinvol voor atleten die (bijna) daGelijks
trainen. Het moet gezien worden ~ls een aanvulling op de cooling-down en andere herstel·-maatregclen.
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U mist wat. Wanneer en WAT ? Als u niet in de
Haarlemmerhout komt trainen op dinsdag om
18.00 uur. Want dan wordt er nog steeds berehard
gebuffeld (of buffelhard gebeerd?) door een aat1tal
eenzamen. Wij missen u en u mist iets. Eigenlijk
mist u ons maar dat weet u nog niet U mist ook
;,een geweldige training. Bv 600tjes of lOOOtjes of
minuutjes, etc. En u kunt uw tijden laten noteren
want Boesten heeft altijd een boekje bij zich.
U mist ook Evert. Wij trouwens ook. als atleet. Hij
komt soms toch. En dan ook nog eens niet alleen.
U ziet, u mist wat.
U heeft mij ook even gemist. Eén maal de "runnersrubriek" niet in het clubblad en er zijn zelfs
mensen die dat opgevallen is. Dus men heeft mij
gemist. Een hartverwannerid gevoel zou je kunnen
zeggen.
. .. ~
Trouwens, mist ü de nom1hle training Q~ l9.J)Ö op
donderdagavond ook niet g · .
·
'·'

Ui t de L.A. kommissie enz.
•

•

•

•

•

Op donderdagavond 1 juni natuurlijk w~er de
LI ON's.-loop. Everten ik zijn reeds bezig
met de ''notabele heren uit Bloemendaal". Er
zijn plannen voor een business-loop. Parcours
blijft hetzelfde. Natuurlijk zijn er weer
vrijwilligers nodig vanaf ong. 17.15 uur.
Melden bij Even.
De Kennemer CrossCup trok dit jaar .wel
meer mensen per loop maar in het algemeen
klassement kwam hèt aantal niet uit boven dat
van vorig jaar. De publiciteit was beter. ·
Enthousiasme over de sweat-shirts. We gaan
op dezelfde voet verder met misschien een
clubklassement erbij. Uitslagenboekjes van
het eindklassement zijn bij Boesten te verkrijgen. Sweat-shirts zijn nog bij Runnersworld te koop à f2S,-.
De Runnersworld ~paarnwoude loop wordt
een "echte" regionale loop. Ong. 300 deelnemers (100 meer dan vorig jaar) en een ·
bescheiden financieel succes. Ook wat aaildachtspunten natuurlijk. Zoveel deelnemers
gaven bij inschrijving, start en verzorging
soms wat problemen. Alle helpers (in wat
voor vorm dan ook) : DANK.
U bent te laat voor de jubileum-bus naar de
Adriaan Pa uien Memorial Games in Hengelo
op 2e pinsterdag 5 juni (wachtlijst Boesten).
Helaas niet al te veel bezoekers bij de
Jungfrau marathon middag (of middagmarathon) bij Ad Appel. Goed initiatief. Zwak

•

excuus van Boesten (ik zat in het vliegtuig).
Nog minder animo voor het trainingsweekend. Dat is droevig. Zo gaan we niet goed.
(Opnieuw een zwak excuus : ik zat weer in
het vliegtuig).

Uitslagen

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

29 jan Duinreil
3

Marianne vd Linde

12 feb Marqueueloop B'wijk
Nagekomen
56 Ad Appel
26 feb Duinloop 5e KCC Castricum
1
3
2

8
11
14
1
5
30
14
8
10
8
38
39
43
14
20
21

Kees van Dommele
Willem Faber
TonvanDoom
Kees Hordijk
Chris Pfrommer
Getachew Ayele
Marianne vd Linde
Martin vd Weiden
Bert Boesten
RonBons
Dick Kloosterboer
Roei Ramakers
John Jongboom
Jemen Peeters
Adri Tol
Rob de Nieuwe
Lex vd Pol
Nartin Hoeksema
Ad Appel

6.1/cm
23.43

21.1 km
1.47.28
JO km
33.34
33.56
34.33
34.39
35.50
36.35
37.21
38.45
39.41
40.47
41.15
42.17
43.23
43.36
43.37
46.12
47.42
48.08
49.26

-

Uitslagen vervolg
4 mrt Koopmansmeelloop Leeuw'den 21.1 km
14

Willem Faber

5 mrt NK Cross op Duinreil
3

Marianne vd Linde

19 mrt "onze" Runnersw. Sp.woudelp
1

8
8
9
. 11
14
20

Getachew Ayele
Wiebe Havinga
Dick Kloosterboer
Adri Tol
')eroen Peeters
Jaap Swan
·Peter W oortman

17 apr Nieuwe Niedorp

1
Marianne vd Lin('le
36.22
Dit was een zg. "roptrim!oop". Geen
wedstrijd, maar in feite een gewoon rondje
rond de kerk hollen met Bert v Vlaan
deren, es.

1.10.46

6,06km
22.16

JO km
34.05
39.29
39.33
39.56
40.16
42.33
. "44.02

Eindklassement van de KCC

13

Willem Faber
Kees van Dommele
Kees Hordijk
Martin vd Weiden
Martin Hoeksema

2
5
11

16

30/on

1
14
37

Ton v;Dooryt
RonBons
Lex vdPol.

2apr Golden Tulip
11

Kees Hordijk

1

Marianne .vd· Linde
Dick de Waal M.
LexvdPol

10

24

16 apr Almelo

1.47.37
2.04.10
2.24.52

20/on
1.10.49
1.15.45
1.19.32
1.33.14

7),1 km

Willem Faber
Kees Hordijk
Christiaan Pfrommer
Ben Boesten
Rob de Nieuwe

1
2

Willem Faber

278
228

12
13
Vlb

Kees van Dommele
Ton van Doorn
Ad Appel
Martin Hoeksema

400
397
319
314

Martin vd Weiden

391

2
4

Dick Kloosterboer

380

6
8

Roei Ramakers
Lex vdPol

374
356

Exemplaren van de komplete uitslag kunnen bij
mij afgehaald worde'n.

LION's loop
Op donderdagavond
1 juni 1995 om 19.00
5, 10 of 15 km
dat is 1,2 of 3 x over het (de) Kop(je)

Inschrijven vanaf 17.30
bij de hockeyclub V lak VOOf
"het Kopje"
(kant van het openluchttheater)

3

383
374
348

I ·

Vla

1.07.11
1.08.16
1.08.59
1.20.18
1.37.58

1

Sen

' 20kin
1
1
2
5

IOkm

1.08.51
Info Evert : ook voor HULP als
u niet kunt lopen ! ! !

LEX vd POL lobpt 25 1l1arathons r
Aangezien Lex op 8 april jL zijn 25ste Marathon
heeft voltooid lijkt het mij gepast zijn ere-lijst in
het clubblad te tonen. Daar komen ze :
1
2
3
4
5
6
'7
I

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

5 feb 83
10 sep 83
14 apr 84
30 sep 84
20 apr 85
29 sep 85
12 apr 86
4okt 86
18 apr 87
31 okt 87
8 mei 88
29 okt 88
7 mei 89
22 apr90
14 okt 90
2 feb 91
21 apr 91
15 sep 91
1 feb 92
4 apr92
11 okt 92
27 mrt 93
31 okt 93
25 sep 94
8 apr95

Midwinter Marathon
Enschede Marathon
Rotterdam Marathon
Berlijn :Marathon
Rotterda.1 n Marathon
Berlijn Marathon
Westland Marathon
Marathon Zwolle
Rotterdam Marathon
Etten-Leur Marathon
Amsterdam Marathon
Etten-Leur Marathon
Marathon Amsterdam
Rotterdam Marathon
· Marathon Eindhoven
Midwinter Marathon
Rotterdam Marathon
Amsterdam Ml,lrathon
Midwinter Marathon
Rotterdam Marathon
Marathon Eindhoven
Westland Marathon
Enen-Leur Marathon
Berlijn Marathon
Westland Marathon

3.13.24
3.11.26
3.28.03
3.07.03
3.16.32

J.06.ns
3.18.36
3.27.20
3.21.08
3.17.05
3.13.54
3.19.39
3.10.52
3.20.55
3.25.24
3.23.46
3.18.11
3.18.08
3.22.52
3.18.30
3.19.51
3.21.47
3.37.28
3.36.16
3.30.11

U ziet: ik heb overal het woord "Mar.athon maar
. · . met een HOOFDLETIER M geschreven want het
zijn toch iedere keer weer 42.2 kms. Lex mooie
lijst echter ik vraag me af wat je in Berlijn
uitspookt. Daar staat wel je PR maar ook één van
je langzaamste resultaten. Wat is dat daar ?
Er is een Marathon die Lex nog niet op de lijst
heeft : New York. Dat wordt z'n 26ste in november . Lex sukses ! ! ! !

I()

SPORTDRANKEN
Inleiding
Het is bewezen dat uitdroging (een verlies van meer dan 2 procent van het lichaamsgewicht aan vocht) een
duidelijke afuame van de sportprestatie veroorzaakt en een risico van gezondheidsschade met zich meebrengt
doordat de lichaamstemperatuur te veel kan gaan oplopen. Ook een koolhydraat-tekort ,kan leiden tot een
vermindering van de sportprestatie. Bij een {duur-)inspanning leveren koolhydraten namelijk "snelle energie".
Als er geen koolhydraten voorradig zijn, heeft het iichaa:n alleen nog de beschikking over een "langzame"
energiebron in de vorm van de verbranding van vet(-zurcn). Bijna iedere sporter kent dit gevoel wel als "de .
man met de hamer tegenkomen". De snelheid van lopen zal onherroepelijk omlaag gaan.
Of een tekort aan vocht, of een tekort aan koolh.ydmten de beperkende factor ·.·ormt bij het leveren van een
sportprestatie, is afhankelijk van vele omstandigheden. Het hangt ondermeer af van de intensiteit en duur van
de inspanning, de weersomstandigheden en de reactie van het lichaam van de sporter. Helaas is het dus niet
zo dat één drank en één patroon van inname ideaal is voor alle sporters onder alle omstandigheden. Iedere
sporter zal voor zichzelf moeten ontdekken welke drank en i_n welke hoeveelheid voor hem of haar het beste
voldoet in de verschillende omstat1digheden. Dit zal dus tijdens de trainingen geoefend moeten worden!
Als (heel) algemene richtiijn kan worden gegeven:
Tot een duurinspanning van ~-'2 - I uur is geen speciaal drankregi me nodig. In veel gevallen kan volstaan
worden met drinken van water.
Als de duurinspanning langer duurt, verdienen sportdranken wel de voorkeur.
*
Drink zo'n !4-\tl uur voor aanvang van de duurinspanning zo'n 250-500 mi.
*
Drink ieder kwartier of om de 5 kil01neter 150-200 mi.
*
Zorg ervoor dat de drank die je drinkt koel is (zo'n 12-l5°C).
1

,

Maag- en darmklachten
Sporters zeggen vaak dat ze door drinken tijdens inspanning maag- en dann~
klachten krijgen. Gebleken is echter dat maag- en dam1klaèhten juist vaker
optreden bij sporters die te weinig gedronken hebben en al uitgedroogd zijn.
In een uitgedroogde toestand vertraagt de maagontlediging. Hierdoor blijft de
drank langer in de maag en zal aanleiding geven tot "klotsen" en een vol
gevoel. Als er eenmaal sprake is van uitdroging is het zeer moeilijk om tijdens
de inspanning nog voldoende vocht op te nemen. M aag~ en darmklachten
worden niet altijd door uitdroging veroorzaakt. Deze klachten kunnen bijvoor·
beeld ook ontstaan door het drinken van (sterk) hypertone drank.

'rl • -

Samenstelling van de sportdrank
Hypertone dranken vertragen de maagontlediging. Pas nadat de drank de maag heeft gepasseerd, kan
absorbtie van vocht .en .van de voedingsstoffen in de damt plaatwinden. Als vochtverlies de belangrijkste
factor is die tot een prestatie- vermindering leidt, is het aan te raden een minder geconcentreerde koolhy·
draat-drank te nemen. De concentratie van de sportdra~k wordt uitgedrukt in "osmolariteit". Deze "deeltjesdichtheid" wordt bepaald door de concentratie en soort van de opgeloste deeltjes zoals suikers en zouten. Als
de drank net zoveel deeltjes bevat als bloed, noemt men de drank "isotoon". Een drank die minder deeltjes
bevat wordt "hypotoon" genoemd, terwijl een drank die (veel) meer opgeloste deeltjes bevat, "hypertoon"
wordt genoemd.
Vaak komen tijdens duursport gebrek aan koolhydraten en vochttekort allebei voor. Maar zelfs wanneer er
alleen een behoefte aan vocht is, is het verstandig een (hypotone) drank te nemen die wat koolhydraten en
zouten bevat, omdat het bewezen is dat dit de opname van vocht in de darm versnelt. Ook gewoon water
gaat welliswaar snel de maag uit, maar blijft relatief lang in de darmen klotsen.
Dorstlessers die geschikt zijn voor inname bij intensieve sportactiviteiten dienen bij voorkeur een osmolariteit
van < 330 (isotoon of hypotoon) te hebben. In onderstaande tabel staan aangegeven wat de osmolariteit is
van de verschillende dorstlessers.

,,

I

Iu Nederland verkrijgbare dorstlessers

II merk

11

type

osmolaliteit mosm/kg

energie (Kcal) per l 00 mi

AA drink

Isotoon

304

22

Aquarius

Hypertoon

373

25

Extran

lsotoon

314

31

lsostar

Isotoon

292

25

Sportline

Hypertoon

402

33

Energiedranken
Commercieel verkrijgbare energiedranken bevatten vc.dal snel opneembare geraffineerde suikers in de vorm
van glucose, fmctose (vruchtensuiker), sacharose (kristalsuiker) of maltodextrincn (glucoseketens, ook wel
glucosepolymeren genaamd). Al deze koolhydraatsoorten worden snel in het bloed opgenomen. Er bestaan
geen belangrijke verschillen in opnamesnelheid {met uitzondering fructose, dat lang7.aam wordt opgenomen),
maar wel grote verschillen in smaak en maagtolerantie. Zo is een geconcentreerde suikerdrank bijvoorbeeld
mierzoet en het heeft een hoge osmolaritcit waardoor er sneller maag-dannklachten ontstaan. Een drank met
een hoog fnlctosegehalte (vru chtensuiker) heeft dezelfde nadelen en leidt sneller tot diarree of dannklachten.
Het beste resultaat wordt verkregen indien er in de drank een behoorlijk gehalte aan glucose polymeren zit.
Hoe hoger dit gehalte is, des te neutraler is de smaak en des te lager de osmolariteit waardoor de verdraagbaarheid in het maag-danmtclsel groter is. In de tabel staat een aantal in Nederland verkrijgb:1re energiedranken met daarbij het koolhydraatgehalte en de üsmolariteit. Dranken die een hogere osmalariteit dan 500
hebben, kunnen het beste met water worde11 verdund.
Nogmaals: bij intensieve trainingen of wedstrijden is de inname van voldoende hoeveelheid vocht en koolhydraten belangrijk om uitputting van de lichaamseigen voorraden te voorkomen. Bij grote zweetverliezen,
verdient het de voorkeur gebmik te maken van dorstlessers.

In Nederland vcrkrijgbare energiedranken

I merk

type

osmolaliteit mosm!kg

energie (Kcal) per 100 mi

AA drink

high energy

oranje

800

Champ

energie

Dextro energy

energie

Extran

1179

. energie

sinas

705

citroen

1230

I Extran

energie poeder

citroen

1850

l Perferm

encq~ic

citroen

402

poeder

Conclusie

•
*
*

*

Bij isotone of hypotoue dranken is de vochtopname in de darmen beter dan bij water of hypertone
dranken.
Een hypertone drank kan maag- en darmstoornissen veroorzaken.
Door het drinken van een dorstlesser voor e11 tüdens de inspanning kan de prestatie verbeteren
(afhankelijk van het zweetverlies en de intensiteit en duur van de inspanning).
Het verdient aanbeveling om na de inspanning n iet ;:lleen het vochtverlies weer zo snel mogelijk aan te
vullen, maar ook het koolhydraatver!ics. Hiervoor zijn energiedranken bij uitstek geschikt.
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INSCHRIJVEN
HOE

DOE

JE

VOOR

WEDSTRIJDEN

DAT

i

ELKE DONDERDAG { DUS NIET OP ~~AG !
INSCHRIJVEN KN BETALEN BIJ EKn"i.

NA DE TRAINING OP

DE BL\N KUN JE

LET GOED OP DE ALLERL.U'i'STE INSCHRIJFDATU1f ! HEEL BEL.A."'GRIJK ! ! ! !
OOK ltUN JE TO'i' EN KET DE LAATSTE IifSCHRIJFDA'l'UH BRIEFJE PLUS GELD IN
ENVELOPJE IN DK BUS DOEN OP OIDlZ.RS1' i lUID ADRES ( ALS JE BI·JVOORBEELD OP DE

ALLERLAATSTE

DONDEF~AG-INSCHRIJYDAG

MIET KUNT KOMEN TRAINEN OF HET IS HEEL

SLECHT VEER ) • NIET LATER. 1mL EERD~ ! !

OOK KUN JE ELKE DOliDERDAG NA DE TRAINING BIJ EMMY

TERECHT VOOR AL JE VRAGEN

OVER HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT.

ALS

JE

INGESCHREVEN

TRAINING OP DE B.lUUl -

HEBT VOOR EEN ~DSTRIJD LIGT ER OP DE DONDERDAG
VOORAFGAAND AAN DE WEDSTRIJD - EEN INFOVEL VOOR JE

Xl·MR.

HIEROP STAAT; ~JANGSTIJDEN, VAAR HET PRECIES IS, ROUTE, N~~ CLUBGENOTEN
MET TELEFOONNUMMERS OM ONDERLING TE REGELEN HET WIE JE EVENTUEEL (MEE)RIJDT
NET DE AUTO, EN A.e"'1>ERE BELA~GRIJKZ GEGEVENS.
VRAAG OOK ZELF ALTIJD EVEN OP DE DONDERDAGTRAINING OF ER VOOR JOU
~EUSTRIJD-INFOR~TIE IS !!!
VOOR INFOPJmTIE VEDSTRIJDSECRETARIAAT:

~

RAMAKERS-BARTELS

BLOE."i'VELDLAAJJ 51

2015 HC HAARLEM
TEL. 023-24 18 26
====~==========~:==:=====================================================

TE

KOOP

GEVRAAGD/AANGEBODEN

ELK LID K1'iH Ilf HET CLUBBLAD KOSTELOOS "ATLETIEKSPUI:LEN"
TE KOOP AANBIID>D EH/OF VRAGmL
BIJ O.A. AANKOOP 2e HANDS SPORTSCHOEMKN EN SPIKES KAN ALTIJD HET ADVIES VAN
DE TRJUNER GEVRAAGD 'WORDEN. AAJ~- EN VERKCOP GESCHIEDEN OP ZICH BUITEN
VERAN1~00RDELI~KHEID
.,

VAN DE VERENIGING •

UITSLAGEN, SPELDAG 24 JUNI, INFOVEL NIEUWE LEDEN

van de openingswedstrijd voor pupillen en C/D in Haarlem
en andere wedstrijden die al geveest zijn in het volgende Wisseltje.
W~l in dit Hisseltje uitslagen en verslagen van de prima en gezellig
verlopen le competitiewedstrijd junioren C/D in Beverwijk door Martijn en
De UITSLAGEN

Baltien.

alle pupillen en D-junioren: noteer thuis op de kalender alvast
OP ZATERDAG 24 JUNI i.v.m. 75 jarig jubileum van onze vereniging Ve
verwachten jullie A 1 L E MA A 1 deze dag !!!
Als jullie jongens en meisjes kennen die interesse hebben in atletiek en
voor iedereen die lid wil worden: er is een nieuw INFORMATIE VEL NIEUWE
LEDEN beschikbaar. Vraag ernaar bij je trainer of Emmy.
Voor

~PELDAG

ATLETIEK VE.REN!GifvG I/HAARLEM"
~.§~.~- <;:<-~

WEDSTRIJDOVERZICHT

PUPILLEN

. ..

-

·.

1995

Pupil C=l987, pupil 8=1986, pupil 1.1=1985, pupil A2=1984

PRIJS/LAATSTE
INSCHRIJFDAG

PLAATS

DA'l'UM
ZO

9/4

ZA

13/5

ZA 20/5

HAARLEM

Infornatie op training uitçereikt

SANTPOORT

le COMPETiriEYEnSTRIJD (+ evt estafette)
alle pupillen t mi c (40-ver-ba')
meisjes Al en jongeus A2 {60-ver-kogel)
meisjes A2 en jongens Al (60-hoog-kogel}
Voor iedereen naar keuze extra lOOOm

LISSE

inschrijven
t/ 27/4

pupillen Al: 60-bal-hoog + evt lOOOm
pupillen A2: 60-kogel-ver + evt lOOOm
pypillen B
40-bal en hoog
/(fl:.J'O
pupillen C : 40-bal-ver
- ~~çn ~-oe

inschrijven
t!:r.§iïJ m.ei

2e COMPETITI~iEDSTRIJD {+ evt estafette}
pupillen C: 40-ver en bal + evt lOOOm
pupillen B: 40- ver en kogel + evt lOOOm
meisjes Al: 60-boog en kogel + evt lOOOm
meisjes A2: 60-ver en bal + evt lOOOm
jongeJS Al: 60-ver en kogel + evt lOOOm
jongens A2: 60-hoog .en bal + evt lOOOe

inschrijven
t/m 1 juni

-o/in

ZA 11/6

HAARLEM

2,50 3kamp
1,50-1000111

EEN liEDSTRIJD OP

jongens
meisjes
meisjes
jongens

pupille:l
pupillen
pupille'l
pupille··

DE EIGEN ATLETIEKBAAN

B en c
B en C

40-bal en hoog
40-kogel en ver
60-kogcl-ver
A
A
60-bal-hoog
VOOR nmE..'I{&EN NAA...l'l KEUZE lOOOm

~=ki~~Al

c;,."t ;ooorn)

2,50 3kamp

1,50 lOOOm
inschrijven
t/m 1 juni
3,00 3kamp

1,50 lOOOm

ZA 24/6

HAARLIJI

SPELDAG JUBILKU!t AV HJ\..ARLEM 75 JAAR ! !
INFORMATIE IN HET CLUBBLAD!!!!!!!!!!!

ZA 1/7

P~END

3e COMPETITIEVEDSTRIJD (+ evt estafette)
In overleg trainer alleen deelname complete ploeg(en) en vrije inschrijving

ZO 12/8

Z.iL~NDAM

ZOMERINSTUIFWEDSTRIJD: inschrijven en betalen
ter plaatse. De hele dag doorlopend atletiek.
infovel bescbik~aar

ZA 26/8

KROMMENIE

~edstrijdinformatie

ZA

HAARLEM

DE JAARLIJKSE

2/9

EN HUN

VO 6/9
ZA 16/9

ZA

7/10

SANTPOORT
AALSMEER
HAARLEM

volgt in clubblad

KCPPZLk~DSTfliJD

OUDERS/Vf~ZORG~S.

VOOR

PUPIILID~

IfJFORMhTIE VOLGT

Wedstrijdinformatie volgt in clubblad
Wedstrijdinformatie volgt in clubblad
ONDERLINGE WEDS'I1UJDI>;J1 AV HA.\RLIDf MET

VERRASSINGSAFsr.·· -TING AV
I '
I

'i

BMRL~T"

75 JAAR

insc:hrijven
t/m 15 juni

A TLET!EK VEIC?EI\JIG/NG I/HAARLEM"
WEDSTRIJDOVERZICHT

JUNIOREN

C/D

1995

(period e tot ca. zomervakantie)

JUNIOREN Dl=l983, D2=1982, Cl=1981,
DATUM

PLAATS

OH~~RDELEN

zo

C2~1980

PRIJS/INSCHRIJVEN
TOT EN HET

9/4
ZA 22/4

HAARLEM

op training infoblad uitgereikt

B 'HIJK

le COPlFE'fiTIE: PLOEG VIA TRAINER

ZA

s·wrJK

~ll2en

6/5

per heel

~lok

inschrijven

V~ 1'-1 /lp/.l,~L

--

5,== per blok

blok; MC/JC Sû/100~-ver-hocg-80/lOO~hrd-speer
blok: MC/JC 80/100~-ver-kogel-speer-discus
blok: MD/JD 60/80m- ver - hoog-60/80whrd- kogel
blok: MD/JD 60/80m- ver-kogel-speer-discus

inschrijven

ZA 13/5

zo

14/5

ZA 20/5
DO 25/5

Tii1~EDAAGSE

Hffilll.RD

t/m

27/4

t/m

27/4

8 r 50 totaal

K.EER..UMP JUNIOREN C/D

..

/3/77~/

HAARLEM .4_e COMPETITIE: PLOEG VIA TRAINER V o o A
AKSTVEEN DISTRICTSF3JW JUN D INDIVIDUELE NUMMERS
Meisjes D: 60m-60ährd-600-1000- ver-hg- kog-sp-disc

not/mper11/5nr

Jongens D: SOm-Sûmhrd-600-1000-ver-hg-kog-sp-disc
ZA 27/5
zo 28/5
ZA 3/6

SANTPOORT

TVEEDA~GSE

MEERKAMP

JUNIOR~i

t/m 18/5
8,50 totaal

C/D

K.ROIDiETIIE 2 Elf 3 V...K.PR!a' EN APART LOOPNRS JlJN C/D

Meisjes/Jongens D: 3k(60/30-ver-kog) 2k(kog- disc)
Keisjes/Jon~ens C: Jk{B0/100-ver-hg) 3k(kog- disc-sp)
Meisjes C/D

ZA 10/6
ZA 17/6
zo 18/6
zo 18/6
ZA 24/6
zo 25/6
ZA 24/6
ZA

1/7

ZA

1/7

wo 5/7

19.00 uur
ZA

12/8

SANTPOORT

2e

600m, Jongens D 1000m, Jongens C 800m
COMPETITIE: PLOEG VIA TRAINER V o 9

AKSTERDAM DISTRICTSKANP JUN C INDIVIDUELE NUKKERS
JC: lOOmhrd-800-hg- sp MC: 80mhrd-600-ver-kog-dis

/3

t/m 18/5
2k=3,50

3k=4,50
#2,50

3

t/m 1/b

JC: 300mhrà-100m-1500m-ver-polshoog- kog-disc- 4x100m
MC: 300~rd-8 0m -100Qm-hoog-speer-4x 80m

2,50 per nr

ZAANDAM

7, 50

t/m 15/6
TWEKDl.AGSE aKER!Ui.JiP VOOR JUNIOREh C

HAARLEM JUBILEUM AV

totaal

75 JAAR SPEL/SPORTMIDDAG
ALLKEN VOOR JUNIOREN D (info clubblad ! )
JUNIOR&1 C/D WEDSTRIJD
HAl~LKK

ALKMAAR
t/m 15/6
KD/MC : 60/80-60~rd/80mh~d-600-ver-speer-kog
2,50 per nr
JD/JC : 80/100-SOahrd/100abrd-1000m/800a-hoog-speer-kog
AMERSFOORT DISTRICTSFINALE COMPETITIE JUNIOREN C/D
HEILOO MD: 60-600-ver- disc MC: 80-600- kog-hoog
t/m 22/6
JD: 80-1000-kog-hq JC: 100-800-ver-discus
2,50 per nr

ZAANDAM ZONER-INST~IFWEDS~~ IJD:APARTE WEDSTRIJD KET
ONBEPERKT AANTAL POGINGEN PER NU~!!!!! Voor hele dag
zoaer atletiekplezier maar 6,~ = totaal !!{infovel bij Emmy}

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

INS"..'U''FWEDSTRIJl:U:!~N

Bij instuifwedstrijden schrijf je niet van te voren in ! Pas als je er
bent, schrijf je in en betaal je pas ! Alle informatie over deze instuif-

wedstrijden bij Eeay. Alle wedstrijden beginnen oa 19.00 uur op de vrijdagavonden !!!!!
Heerhugowaard 28/4, 12/5 en 9/6 (9/6 alleen C}. Beverwijk
30/6. Heiloo 23/6 en 4/8, beide dagen alleen jun C. Amsterdam- Ookmeer 14/7.
Zaandam, op zaterdag 12/8 zie boven in wedstrijdoverzicht.
Ij
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Zûterdag 22 april
jl. stond de eerste districts junioren CD
competitie le en 2e klasse, KNAU-district \•,::est! gepland.
AV Haarlem kwam met alle vier de ploegen uit in de 2e klasse.
Deze indeling heeft alleen maar te maken met het aantal atleten die meedoen en is dus geen selectie op niveau•
Alle vier àe ploegen presteerden naar hun kunnen en aan het
eind van de dag waren de beide trainers bijzonder tevreden,
omdat de jongens C vierde eindigde, de jongens D t~~ede en de
beide meiden ploegen eerstel'
Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar de
geleverde prestaties. Bijna iedereen scoorde
één of Dlf'edere persoonlijk records!'

De prestaties van Chantal <lOOOm in
3.48,2), Baltien (hoog 1.45m), Ralf
<hoog 1.45m en discus 22.50m), Janna
<80m in 10.8s terwijl ze één uur daar
voor een 1000m in 3.42,7 had gelopen!),
Roberto <BOOm in 2.11,6), Marieke <hoog
1.30m)) Ruby <kogel 8.25m), Marije <ver
3.96m), Tim <kogel 10.05m> en Linda
<discus 16.72) waren allemaal goed
een PR!!
Overigens
prestatie van Arjan
mij toch het meest.
Arjan liep tijdens de
1000m in een mooie
solo naar de finish en
liet een tijd noteren
van 3.15,2!! Goed
gedaan Arjan! 1!
Wij <Balt\.en en
getekende> zijn overigP-ns ~~1 van mening
dat, als we hier en
::\ daar de puntjes op de
i zetten, dat we nog
meer punten kunnen
scoren. t.Ve hopen
daarom ook dat iedereen zaterdag 20 mei
tijdens de tweede
wedstrijd <in Haarlem)
weer op scherp staat! Het zou toch wel hee} leuk zijn als AV
Haarlem met vier ploegen in de districts-finale van de competitie zou komen!!!
Martijn

~Spruit

4x100m
(JC)

Rob de Wit, Roberto Slierings, Tim van Kempen en
Ralf Teunisse

4x80m

Mari~ke van Essen, Linda
Sanna Piscaer

<MC)

4x80m

<JD>

Roosen, Janna de waard en
43,Ss

Matthijs Teengs, Huub de Vries, Arjan Setzekorn en
Ivo van Kempen
45,~s

4x60m

<MD>

Chantal van der Zijden, Ruby Bogaart,
en Baltien de Wit

lOOm
80m
60m

Roberto Slierings
Janna de Waard
Ruby Bogaart

10,8s
9,2s

100mh
SOmh

Rob de Wit
Marieke van Essen
Ealtien de Vit

17,1 s
11 ,Js

800m
lOOOm

Janna àe fJ)aard

80JI1..ll

53.0s

Marije Zandstra
34,0s

12, 7s
Ivo van kampen
Chantal vd Z ~ jden

11,0s
9,9s

19,3s
Arjan Setzekorn

17) 1 s

Arjan Setzekorn

2.11,6
3.42,7
3.15,2

Chantal vd Zijden
Huub de Vries

3.48,2
3.32,4

Ralf Teunisse
Hs.tthijs Teengs

1. 45m
1.20m

Marieke van Essen
Baltien de Wit

1.45m

ver

Rob de Wit
Ivo van Kemçen

4.32m
4.73m

Sanna Piscaer
Marije Zandstra

4.63m
3.95m

kogel

Tiro van kempen
Huub de Vries

10.05m
7.69m

Sanna Piscaer
Ruby Bagaart

9.09m
8.25m

discus

Ralf Teunisse
Matthijs Teengs

22.50m

Linda Roos en

Tim van Kempen

25.00m

hoog

speer

Roberto Slierings

1.30m

16.72m

lt?.~J' m

Linda Roos en
Marije Zandstra

13.58m

13.40m

Zaterdagavond zijn we overigens nog met een groepje naar de
L'iossoop geweest.
De groep bestonà uit Abdul, Riekje,
Linn,
San,
Jansen (Qp - z'n Engels uitspreken), Timothei, Robje,
Bertus, Red Ralf Nalph)
Balnegen (geintje!), Thijs en Arjan.
This is only te be understood by insiders!!
De film {STA~ GATE) ~~s volgens het Haarlems Dagblad een ener verend sience-fiction avontuur, volgens de meiden van de groep
"een jongensfilm" P.n volgens de jongens "een toffe film met
veel gave effecten".
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D-competitie jongens en meisjes in Beverwijk
Stijf van de zenuwen in ver·band met de estafette g:i ngPn ""~·
naar Beverwijk. Tijdens cie . voorbereidingen ging er nog van
alles mis, maar in de wedstrijd stonden we er. De jongen~ met
P.en keurige tweede plaats in 45,3s.
De weddP.nsch~p met de Cmeisjes werd verloren want zij liepen 43,6s! Chantal, Ruby,
Marije P.n Baltien lieten iedereen met recht de hielen zien en
wonnen hun serie zeer overtuigend.
Het was het begin van een prachtige competitie waarin Ivo een
keur:ige 80m liep en 4.78m versprong, waarin Arjan met ruime
voorsprong eerste werd op de lOOOm in 3.15,2 <een verbetering
van zijn beste prestatie met 8s! I), Chantal won bij de meisjes
(haar eerste wedstrijd buiten Haarlem) de 1000m in 3.48,2!
Hf't zat er al een tijdje in maar r•J kwam het en ·it: 1.45m hoog
voor Baltien. De technische nummers, zoals discus <Matthijs),
kogel <Huub en Ruby) en speer <Marije), zijn toch voor verbetering vatbaar en daar gaan we de komende weken hard aan
WP.rken. Ook op de estafette kunnen we nog de nodige punten
pakken door beter te wisselen.
Op 20 mei spelen we een thuiswedstrijd en dan zorgen we voor
nog wat snellere tijden en de nodige extra centimeters.
Baltien de Wit

