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

VVisten 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' si
jdan 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 R unnersworld zijn.
Het beste advies van mensen d ie
zelf lop en. Waar je een b red e koll ekti e
wed strijd schoenen en s p eciaalspi kes
vindt. Voor ied ereen die i n d e atlet iek
g rip zoekt . Bij dé spikessp ecia list va n
Haa rlem dus.

1920- 1995

:::::::c::sr:oRLD

J

SPECIAALZAKEN, GERUND DOOR RU NNERS.
An egang 29,2011 HR Haarlem
tel. 023 . 328756

Ru nning

I ndoor

T e n n i s · T r i a t h l o n · F i t n e s s · Wal k ing

clubblad atletiek vereniging .. haarlern ..

de wisse I

offi cieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem"
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 594 199

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

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

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

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

de wedstrijdsecretariaten:
A/8 jun + senioren
joop van drunen
ramplaan 98
2015 gz haarlem
tel. 023-244340
giro 550553

lange afstand groep
gerko vos
ruysdaelstraat 3
2021 em haarlem
lel. 023-250466
giro 122976

CI D jun + pupillen
emmy ramakers
bloemveldlaan 5 1
2015 he haarlem
tel. 023-24 1826

praktijk clubarts
f.s.g.m. knuvelder
van oosten de bruijnstraat 5
201 4 vm haarlem
tel. 023-340480

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

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

girorekening 643883
bankrekening 56.80. 10.477,
t.n.v. penning meester a.v.
haarlem te haarlem

wanneer je om welke onvoorstelbare reden dan ook je lidmaatschap bij onze vereniging wilt
beèindigen moet je dit altijd
schrif1elijk doen bij de ledenadministratie en uiterlijk 15 dagen vóór het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) begint.

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

RENS VAN BRUGGEN

SPORTMASSEURI-VERZORGER
speel mee in toto of lotto
inlichtingen bij w1m 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 ura ntië n s.v.

VISHANDEL
LEO van RHIJN

Kenaupark 19
2011 MR Haarlem

.......
······•
•

nva :•• lid

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

11111
GRAFISCH CENTRUNl

DRUKKERIJ JOS MATHOT

•
•
andrea
AUDIO •
•

VIDEO •

WASSEN • KOELEN

ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

.COMPUTERS

Vraag vrijblijvend offerte!

Behandeling volgens afspraak

ruim 30 jaar een begrip
in Haarlem en omstreken.
Tevens uw adres voor
visschotels en salades.
Frans Halsplein tei.023-252333

•

(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen,
hypotheken en financieringen)

Leeuwendalersstraat 9
2026 AA HAARLEM
023- 389672

&

SUPPLIES

eoRGANISATIE • AUTOMATISERING

OFFSET-DRUKWERK

Autobeklederij
VANBEEM
Eig. T. F. Andrews

WIE ANDREA KENT,
IS SERVICE GEWEND!
Kleverperkweg 11
2023 CA Heerlem
Tel: 023 - 252847
Fex: 023 - 255685

Ostedestreet 7
2023 XA Heertem
Tel: 023 - 271424
Fex: 023 - 255685

VORMGEVING
PRE-PRESS

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
Waarderweg 56, Haarlem
Kleverlaan 1
2061 TA Bloemendaal
Tel. 023- 27 20 46

Tel.: 023 - (5) 34 34 34
Fax: 023 - (5) 31 80 32
11111

d wissel
jaargang 50

"verschijnt 8 maal per jaar"

nummer 4

red6ctieadres
josé spaan-cape/Jen

juni 1995

korteneerstraat 6, 2014 rr haerlem
tel. 023-247347

VAN DE (eenmalige) REDACTIE
Terwijl José en Antoon tijdens hun huwelijksreis op een van de eilanden van de Nederlandse Antillen waarschijnlijk van de zon
liggen te genieten zit ik op het allerlaatste
moment te zweten op een stukje tekst van
de redactre (want dat hoort er nu eenmaal
bij). Omdat ik wel een tikker maar niet zo'n
schrijver ben lijkt het mij voor alle partijen
beter wanneer ik mij beperk tot een inhoudsopgave.
ln ieder geval vinden jullie in deze uitgave van de Wissel:
•
de vertrouwde rubriek van Joop van Drunen met de wedstrijduitslagen;
de mededelingen van oe Jubileum Commissie;
een opsporingsbericht naar verdwenen schoenen;
verslagen van diverse compeitiewedstrijden;
natuurlijk is het Wisseltje niet vergeten met daarin o.a. de wedstrijdkalender voor de jongste jeugd;
•
er is een artikel opgenomen over ons oudste lid. Willem Moolenaars, dat
enige tijd geleden tn het Haarlems Weekblad stond.

Helaas zullen jullie deze keer de verhandelingen van de lange afstandgroep
moeten missen. Het Pinksterweekend gooide de plannen van de geestelijk
vader van de veel gelezen rubriek AV HAARLEM RUNNERS in de war. Bert, u
weet we!, die met dat excUl!S van het vliegtuig, heeft de toezegging gedaan in
het volgende blad meer dan een dubbele aflevering te schrijven.

WOENSDAG 28 JUNI1995

Tot slot nog even de kopijdntum .....

en dan mogen jullie alle kopij die nu niet bij Jos terecht is gekomen weer inleveren op het vertrouwde adres van José aan de Kortenaerstraat 6 te Haarlem.
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officieel nieuws

EEN HARTELIJK WELKOM AAN:
PUPILLEN B:
F.V. (Ferdinand) Hoogewerf

Overtonstraat 69

2024 XJ Haarlem

PUPILLEN A:
S. {Sanne) Immer

Saenredamstraat 116

2023 Z2 Haarlem

JUNIOREN B:
M.O.E. (Marlèn) Noorman
M. (Maarten) Spoel

Bronsteeweg 24
Kennemerweg 8

2101 AC Heemstede
2061 HS Bloemendaal

START LICENTIE

ledere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elk jaar een nieuwe startlicentie. Dit is
een kaart met daarop je persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat ook je licentienummer. Dit nummer bliJft altijd toetzelfde!
Voor een atleet is dit een heel belangrijk nummer. Bij eike wedstrijd waaraan hij/zij deelneemt moet dit nummer bij de wedstrijdorganisatie bekend zijn. Bij een wedstrijd met
voorinschrijving zorgt de wedstrijdsecretaris ervoor dat dit nummer op het inschrijfformulier vermeld staat. Doet een atleet mee aan een instuifwedstrijd dan moet hij/zij dit nummer zelf bij inschrijving opgeven. Het is dus belangrijk dat je dit nummer altijd bij je hebt.
Een startlicentie hoort dan ook thuis in je sporttas!! De K.N.A.U . gaat zeer streng optreden, met een flinke boete voor de organiserende vereniging, wanneer op de fonnuiieren
het licentienummer ontbreekt. Het kan dus voorkomen dat een club je weigert in te
schrijven wanneer je je licentienummer niet weet. Dit geldt voor ALLE atleten, van pupil
tot en met lange afstanderH!
Het is dus noodzaak dat je je nummer bij je hebt, Uit Je hoofd leert, in je tas, wedstrijdshirt, broek of waar dan ook noteert.

KLEDING
Bijna net zo belangrijk als het licentienummer is de wedstrijdkleding. Hieronder enkele citaten uit
wedstrijdregelement van de KNAU. betreffende de kleding.
De kleding van de atleten dient schoon te zijn en op een zodanige manier te worden
gedragen, dat er.geen aanstoot aan kan worden genomen. De kleding dient te zijn vervaardigd van een stof die niet doorzichtig is, ook niet als deze vochtig is.
De deelnemers dienen te zijn gekleed in shirt en broek die als het tenue van hun vereniging zijn geregistreerd.

Onder verenigingstenue wordt verstaan shirt en broek in de kleuren, zoals die bij de
K.N.A.U. staan geregistreerd, d.w.z. inclusief balken. biesjes e.d., al dan niet met het
embleem, vignet of dergelijke en de eventuele 19tters op l1et shirt, aanduidend de naam
van de club ....... .

Wedstrijdkleding die aan al deze regels voldoet is verkrijgbaar bij Joop van Drunen.
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door Joop van Drunen

23 april • Heerhugowaard ·• Mars A-feugdkompetitie 2e klasse - 1• wedstrijd
Weersgesteldheid: Ot'oog, lonnig, temperatuur 15·18 graden. Geen windvoordeel.

In deze 1• competitiewedstrijd voor de NB jongens heeft het "Haarlem"-team behoortijk gescoord.
Van de acht deelnemende verenigingen een goede derde plaats.
De resultaten:

100 m.
400 m
800 m
3000 m

,.,2830

ss
a•

4x100m 1*
hoogspr
verspr
kogel
discus
speer

3.
1.

s•
6•

1.

12,1 s

Jason Mensingh

Erik van der Veen
Paul Rijs
Dennis van Es
av "Haarlem" Paul, Darcy, Jason & Erik
Erik van der Veen
Darcy de Windt
Peter Markwat
Peter Mamwat
Paul Rijs

53,1 s
2'14,5 s
11'18,5 s
45,9 s
1,75 m

513
669

524
352
1372
634
667

6,28 m PR
9,91 m §Jsg
454
26,34 m 13/ .. kg 388

45,94 m 800 gr 577

De eindstand van deze eerste competitiewedstrijd was:
1
Trias
6415 p
A tos
6261 p
2
Haarlem
3
6150 p
4
Castricum
5781 p
566g p
5
Startbaan

6

A.KU.

5583 p

7

Noordkop
Hera

5073 p

8

5081 p

7 mei· Haarlem- Districtscompetitie 2e klasse dames . 1• wedstrijd
Wedstójdomstandlgheden: Oe gehele dag ls het zeer zonnig geweest met een gemiddelde temperatuur van :t 21 C. Op de
sprintnummers was er een niet noemenswaardige tegenwind terwijl bij het verspringen en hinkstapspringen een toege5tane
voordelige wind ls gemeten.

Een verslag, door lilian Kaptein, van deze wedstrijd is elders in deze uitgave van de wissel te lezen.
De resultaten:

4x100 m. 4 8
100 m
ga
128
400 m
go
10'/11.
800 m
g•
1500 m 3•
100 hrd
3°
hoogspr 2°
verspr
hinkstap
kogel
discus
speer

r

4•
98
48
4•

av "Haarlem" Cindy, lngeborg, Nanda & Brenda
Lilian Kaptein
• Mirjam van der Sijs
·cindy Kramer
Miljam van der Sijs
Hilda Kemker
Hilda Kemker
Brenda Stoete
Nanda Meijer
Nanda Meijer
Brenda Stoete
lilian Kaptein
lngeborg Zandbergen
lngeborg Zandbergen
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s
s
15,5 s
70,0 s
74,2 s
2'48,0 s
5'39,0 s
56,3
14,0

17,2 s
1,55 m
4 ,51 m
9,65 m
8,12 m

22,64

m

28,24 m

)e

eindstand van deze 1• competitiewedstrijd was:
1
KAV H"lland
11430 p
2
Sagitta
10893 p
'?
av Altis
1081 s p
4
Suomi
9998 p
5
G.A.C.
9873 p
av Haarlem
7765 p
6

17 mei - Haarlem - 1• wedstrijd Zomeravondcompetitie
Weersomstandtglleden: gedurende de gehele wedstn')d lichte regen en windstil.

te organisatoren hadden zich er wat anders van voorgesteld. een drietal thuiswedstrijden op de
roensdagavonden, maar helaas ........ misgekleund. Een zeer beperkte inschrijving vanuit de Haar!ffiSe verenigingen. Jammer!!!
te uitslagen van deze 1" avond:

leren
OOm 1• serie

00 m 2• serie
000

30

Paul Filmer

58,4 s

10

10

Darcy de 'v'Jindt
Maarten Spoel
Robbert Schippers
Peter Markwat
Darcy de Windt

12,4 s
12,7 s
30,54 m
29,08 m
5,84 m

4.

Cindy Kramer

15.3 s

10

Wendy IJzerman

23,80 m

2.

ersprinçen
isc: o::werpen

onpe1s

4"
1.
1.

10
2.
1.

m

53,5 s

Wim Bergisch
Remy Cornet
Harold Derksen
Jaap van Deursen
Willem Faber
Chris Pfrommer
Amo Molenaar
Erik Rollenberg
Martijn Spruit

2"

3.

55,4

s

53,5 s
54,9 s
9'01,3 s
9'57,2 s
10'36,5 s
5,89 m
42,38 m PR

A

Q!) fi I

ongens B
00 m

20
iscuswerpen
: rspringen

leisjes A
00 m

10

20

leisjes B
iscuswerpen

21 mei - Santpoort - Oistrictscompetltie 2e klasse dames - 2" wedstrijd
1 hetzelfde verslag van Lilian Kaptein zijn ook de bijzonderheden van deze wedstrijd te lezen.

e resultaten:
x100 m. 4"
00 m
4•
10°

nam

r

DOm

8°

500 m
000 m

3e
se

av "Haarlem" Cindy, Nanda, Brenda & Lilian
Brenda Stoete
Lilian Kaptein
Cindy Kramer
Hilda Kemker
Hilda Kemker
Mi~am van der Sijs
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56,4 s
13,2 s
14,9 s
68,7 5
2'43,4 s
5'31 ,6 s
14'22,5 s

100 hrd
hoogspr
verspr
kogel
speer

2e

Brenda Stoete
Nanda Meijer
Nanda Meijer
lilian Kaptein
Mirjam van der Sijs
Cindy Kramer

so
go

7"
11 8
6e

17,6 s
1,40 m

4,37 m
8,29 m
6,67m
19,40 m

De eindstand van de 2e competitiedag was:
1
Altis
11115 p
2
Sagitta
10790 p
3
Suomi
10571 p
4
Holland H
8957 p
5
G.A.C.
8435 p
6
Haarlem
6523 p

28 mei - Amsterdam - Mars A-jeugdkompetitfe 2e klasse - 2• wedstrijd
Op oe officiêle uitslagen stond het volgende commentaar op de wedstrijd:
" Oe competitie werd gekenmerkt door geweldig goed weer. Veel zon, temperatuur was 'zomers', de wind was op vakantie.
Onze 'oude' wedstrijdsecretaris was juist terug van vakantie. Oe stemming was dus als van ouds. Jammer dat de hedendaagse competitie dagen niet meer zijn wat ze zouden moeten zijn. Tot de volgende wed&lrijd."

Er werd wat afgegokt op het te behalen puntentotaal die dag. Al dat gegok vond plaats tijdens de
ploegbijeenkomst in ons krachtcentrum.
Het gehele gezelschap kwam uit op meer punten dan de 18 wedstrijd, maar nu dan de waarheidlil
Het begon al met de 4x100 meter, een slechte wissel tussen de 1• (Paul Rijs) en de 2• loper (Darcy
de Windt) leverde direct al een verlies op van 66 punten t.o.v. de 1• wedstrijd.
Het bleef de gehele wedstrijd tegenzitten, uitzondering vormden de 400 mtr, 600 mtr en de 3000 mtr.
Hier een puntenwinst de overige onderdelen waren minder dan tijdens de 1• wedstrijd. Al met al was
het goed toeven op de Ookmeer-baan met een gezellige "Haarlem"-ploeg.
De resultaten:

100 m.

Jason Mensingh
Erik van der Veen
Paul Rijs
Paul Filmer
av ''Haarlem" Paul, Darcy, Jas on & Erik
Erik van der Veen
Darcy de Windt
Peter Markwat
Peter Markwat
Paul Rijs

400 m
BOOm

3000m
4x100m
hoogspr
verspr
kogel
discus
speer

12,0 s
51,8 s PR
2'10,2 s PR
11'15,5 s
46,5 s
1,70 m

6,25 m
9,26 m §Jsg

532

722
585
359

1306
587
660

405
25,60 m 13/• kg 370
45,20 m 800 gr 567

Totaal een 4• plaats met 6093 punten. Darcy had gegokt op 6183 punten en zat het dichtst bij het
behaalde aantal punten, Darcy je kunt je ijsje afhalen.
Oe eindstand van deze 2• competitiewedstrijd was:
1
Atos
6552 p
2
Trias
6279 p
3
Castricum
6127 p
4
Haarlem
6093 p

5

AK.U.

6
7
8

Startbaan
Noordkop
Hera

5969
5885
5753
5637

p
p
p
p
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OPSPORING VERZOCHT
\Vie heeft mijn schbenen na de training meegenomen en de zijne, een aantal maten groter,
laten staan???
Het gaat om asics gel 122.
Wie hier meer over weet graag melden bij:
Paul Filmer

Kanariestraat 102
tel. 023-378368

192Q • 1R!l5

NIEUWS VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE
Als jullie dit lezen hebben we de busreis naar de A.P.Games in Hengelo op maandag tweede pinksterdag 5 juni er alweer opzitten . Hopelijk is het een gezeliige reis geworden met mooi weer en geweldige prestaties van de nationale en internationale topatleten! Er is een bus vol met 45 av Haarlemmers heen gegaan, dus een verslag van deze dag voor het clubblad zit er dik in! Je leest het in
de volgende wissel.
De JOngste jeugd (alle pupillen en D-junioren) heeft op zaterdag 24 juni a.s. een geweldige SPELDAG op de eigen atletiekbaan. Een apart infovel wordt op de training uitgereikt.
De AV HAARLEM JUBILEUMSWEATER (met het originele logo van AV Haarlem 75 jaar) is bmnenkort te bestellen !!!!!
Op de donderdagtrainingsavond te bestellen bij EMMY Ramakers (023-241826 ).
In het volgende clubblad komen we hierop terug.
De extra JUBILEUMA<:;TtVITEITEN worden direct na de zomervakantie verder voorbereid en zullen
betrekking hebben op de onderlinge wedstrijden op zaterdag 7 enzondag 8 oktober. Alsmede de slotreceptie op zaterdag 14 oktober in Restaurant Roozendaal in Overveen.
Verder is Nico Treep druk doende met het JUBILEUMNUMMER en als dat net zo prachtig wordt als
het jubileumlogo en het bord aan het krachtcentrum belooft dat fantastisch te worden!
We houden jullie op de hoogte.
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TWEEDE HERENKOMPETITIEWEDSTRIJD 21 MEI1995 TE AMSTELVEEN
door René Ruis
De voorspelling, dat we het in de 1.. divisie moeilijk zouden krijgen is aardig uitgekomen.Er zijn
3 poules van 8 verenigingen en helaas is mij op dit moment de stand van de andere 2 poules niet
bel<end. Vandaar alleen de stand van onze poule:

AAC 11
Hollandia
Startbaan
Altis
Sav
Hera
HAARLEM
Holland leiden

1• wedstrijd

2' wedstrijd

19.125
18.989

19.562
18.945

18.034
18.415

19.063

18.442
17.500
17.625

18.453
18.104
18.358
17.469

16.771

totaal
38.687
37.934
37.097
36.868
36.546

35.858
35.094
0

16.771

Het lot van Holland L ligt dus al vast. Jan 1mer voor Schelto, die juist dit jaar voor deze vereniging zou uitkomen. Geen 2° en 3° wedstrijd vor;r hem en volgend jaar een competitie zonder kogelslingeren. Maar ook onze positie is alles behalve rooskleurig. Ons lot lijkt nog erg afhankelijk van de
resultaten in de andere pou!es.
Eerst de prestaties maar eens nader bekeken.
DE BESTE PRESTATIES
Verreweg de meest in het oogspringende prestatie kwam op naam van Willem Faber, die een
moedige 5000 m beloond :zag worden met een goede tijd Véin 15'04,48 s en daarmee zo'n 25 sec.
van zijn p.r. afknabbelde. Ook in punten (830) was het onze beste prestatie en ik weet niet of dat
eerder een 5000 m loper is gelukt. Verder boven de 800 punten scoorden Erik Rollenberg met 1,95 m
hoogenGer Wessel, die zijn vorm ziet groeien. met 49,86 sop de 400 m. Bovendien was ook zijn
200 m in 22,85 s van goed niveau. Andere prestaties, die ons de nodige punten opleverden waren:
3,80 m polshoog en 57,94 m speer van Niels Terol en de 42,74 m diskus van Martijn Spruit. Trouwens deze laatste prestatie mag dan in punten in de schaduw van de eerder genoemde prestaties
staan, absoluut betekent het voor Martijn een heel mooie worp.

OPVALLENDE ZAKEN
Kort voor het vertrek naar Amstelveen werd bekend. dat Getachew vanwege een lichte blessure de 3000 m steeple chase niet kon lopen. Probeer dan maar eens snel iets te verzinnen. Het lot
wees Jaap van Deursen aan om hem te vervangen. Deze zware race zal Jaap nog lang heugen. Na
11 minuten en 7,04 seconden kwam er voor hem een einde aan het zwaarste nummer van de baanatletiek. Gevolg was wel, dat Jaap geen 1500 m kon lopen en Remy Cornet nu zowel de 800 mals
de 1500 m moest lopen. Dat deed hij prima: vooral de 800 m biedt nog veel perspektief: 2'01 ,49 s.
De 1500 m ging in 4'21,28 s. Opvallend rentrée was er van Frank Versteeg op de 110m horden. De
snelheid loopt wat terug, maar de techniek was nog in huis: 16,39 s.

VERDERE
100m
400 m
1500 m
400 m horden
verspringen
hinkstapsprong
kogelstoten
kogelslingeren
4x100 m
4x400 m

UITSLAGEN

Guus Groskamp
René Moesman
•. H·arold Derksen
Wim Bergisch
Jan de Ruiter
Harold Derksen
Erik van der Veen
Erik Rollenberg
Etienne de Groot
Frank Versteeg
Martijn Spruit
Guus G., Niels T. , René M. & Ger W.
Harold 0 ., Jan dR.. Erik vdV & Jaap vD.
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11,62 s
11,78 s
52,86 s
4'13,09 s
64,80 s
5,39 m
6,20m
12,75 m
10,64 m

9,72

m

28,96

m

44,34 s
3'31 ,20 s

WAAR BLIJVEN ONZE DAMES??????????????????
door LHian Kaptein
Oh jé, da's waar ook. ik zou nog wat verstagen inleveren over de damescompetittewedstrijden. tk
hoop dat ik nog op tijd ben. (Zo niet. dan ligt dat in de lijn der prestaties.)
Omdat beide wedstnjden Inmiddels al verleden tijd zijn, kan ik volstaan met één
verslag voor het geheel Het gemak dient de mens. nietwaar? Bovendien ben
ik, als econoom. liever lui dan moe. (Zou deze club over méér economen beschikken????)
Zo. dat was alvast de mle1ding. De erndexamenkandidaten weten dat nu het
eigenliJke verhaal gaat komen. Daar gaat-ie dan:
Het spits werd zoals altijd afgebeten door de estafetteploeg. Nee. dat klopt niet;
daarvóór was er al heel wat energ1e verbruikt voor de wijzigingen. Er bleken
een paar mensen ingeschreven te z1jq die om diverse redenen niet beschikbaar
waren (geen lid. zin, tijd, .. ). Ge\ alg was dat we niet elk nummer optimaal bezet hadden. In Santpoort kozen we dus maar voor de nummers die we zelf het
leukste vonden, tenslotte moeten we er ook nog plezier in blijven houden
Goed, de estafette dus In Haarlem werd deze verzorgd door de drie A-meisjes
(Cindy, lngeborg en Nanda) en een O(=ouder)-meisje (Brenda). In Santpoort was lngeborg afwezig
en moesten haar honneurs waargenomen worden door een HO(=heel oud)-meisje (Lilian). Dat
scheelde aanzienlijk in de tijd. (De prestaties worden u zoals gebruikelijk aangeboden door ons aller
Joop in zijn eigen bijdrage met alle andere uitslagen.)
Hilda mocht haar debuut maken op de 800 meter, dat leverde haar uiteraard een PR op. Binnen twee
weken werd dit met bijna 5 seconden aangescherpt; als deze progressie doorzet kan Hilda nog dit
Jaar naar de WK!
Ook een debuut voor Cindy met de kogel, die ene kilo extra woog toch wel erg zwaar. In Santpoort
koos ze daarom voor de speer. lllian I'Jad, gezien de wimeractiv1teïten, wat meer verwacht. Maar met
een progressie van Y. meter per twee weken is er neg hoop.
Nanda sprong 1n Haarlem wat verder en hoger dan in Santpoort Ze had daarvoor een heel redelijk
excuus, namelijk een lichte hersenschudding (in Santpoort dus) Van zoveel inzet kan menigeen wat
leren (dames èn herenj.
Brenda had in Santpoort wat mulder z1n in de horden dan twee weken eerder, ze zorgde echter wel
voor de nodige puntjes.
BIJ het speer- en discuswerpen werd lngeborg in Santpoort node gemist; ze gunde Cindy wat wedstrijdervaring met de speer. voor de discus loopt nog een vacature.
De drie kilometer zorgde in Santpoort voor een enorme vooruitgang . Mirjam haalde zo'n 20 seconden
van haar vorige tijd af en leerde zo een heel aantal punten op (In Haarlem was dit nummer niet bezet). Mirjam houdt wel van extremen: in Haarlem konden we haar nog bewonderen op de 400 meter
en. samen met Lilian, op de 100 meter. (Lilian is wat honkvaster. vooral in de startblokken). De vrijgekomen plek op de 100 meter werd dankbaar door Brenda ingenomen. hierbij een hiaat op de hinkstapsprong achterlatend.
Cindy liep in Haarlem de 400 meter; ze had er zoveel lol m dat ze dat 1n Santpoort wilde herhalen.
D1e heïhal~ng gold ook yoor Hilda. Zij liep het afsluitende nummer. de 1500 meter. Ook op deze afstand liep Hilda tweemaal een PRI
Het slotwoord, oftewel de conclusie
Misschien hebben de sceptici wel gelijk, misschien heren de dames inderdaad niet in deze klasse thuis. Vergeet echter n1et oat degenen die er
bij waren samen een fantastische ploeg waren met maximale individuele
inzet. Er zijn echter verenigingen die meer punten binnen halen, niet
omdat ze beter zijn. maar omdat de met meer zijn. Voor hen geldt dat
het geheel beter is dan de delen. Voor onze ploeg geldt: we zijn VEEL
beter dan het eindresultaat doet vermoeden.
KLASSE dames!! Ook dat mag wel eens gezegd worden (bij deze, wie
volgt?).
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Op 9 april startte bet wedstrijd-baanseizoen met de trainingspak};enwedstrijd op de eigen atletiekbaan in Haarlem.
Hier komen de resultaten, maar minstens zo belangrijk is natuurlijk - zoals
bij elke wedstrijd - het atletiekplezier. En dat plezier hebben met je
clubgenootjes wordt natuurlijk alleen maar meer als iedereen in schrijft
bij Emmy voor een wedstrijd en meedoet !
Hopelijk wordt het dan bij de wedstrijden met z'n allen net zo gezellig als
op de training met de hele groep !
HAARLEM, ZONDAG 9 APRIL 1995
LEROY NIEUWPOORT(C): ver 2.22m, 40m-8.6s, kogel 3.42m (7/10}. RUBEN
DROOG(B}: ·.rer 3.10m, 40m ï. Js, kogel 5.37m (1/5). JEROEN ADELAAR(B): ver
2.74m, 40m 8.1s, kogel 5. 52m (4/5) . ROBERT ENGELMOER (B); ver 2.62m, 40m
8.6s, kogel 3.81m . {5/5j. ALEXANDER RIJFF (Al) : kogel 5.93m, 60m 9.5s, ver
3.60m (5/15}. BAS DE WIT (Al): kogel 6.40m, 60m 10.5s, ver 3.14m (11/15) .
MARK SCHUTTE (Al): kogel 5.26m, 60m 12.3s, ver 2.57m (14/15). ESTRELLA
WIELINGA (A2): bal 18. 78m, GOm 9.8s, hoog LOOm (3/12). SANNE VAN BUCHEM
(A2) : bal 15.32m , 60m 9.9s, hoog 1.05m (5/12).
1000 METER: JEROKN 5.3 2.3 {3/3) , SANHE 4.20.2 {5/10), BAS: 3.46.7 (2/11)
ALEXANDER: 3.49.1 (4/11) en MARK SCHUTTE: 5.02.7.
SANTPOORT

ZATERDAG

13 MEI (KOUD RE l}

AMBER DICJQIAN (C): 40m 7.9s, ver 2.60m bal 12.38m {5/ 10). TATIAHA RIJFF
(C): 40m 7. 9s, ver 2.27m, bal 13.92m (6/10). TIM GROOTHUIS {B): 40m 8.3,
ver 2.61m, bal 17.02m (22/27). ROBERT ENGELKOER (B}: 40m 9.0s, ver 2.59m,
bal 11.44m. BARBARA ZWAANEVELD (B): 40m 7.4, ver 3.20m 1 bal 12.18m (2/14)
KARIJE DE WIT (B): 40m 7.8s, ver 2.52m, bal l0.42m (12/14). ALEXANDER RIJFF
Al): 60m 9.9s, boog l.OSm, kogel 6 . 18m (4/37) . BAS DE WIT (Al): 60m 10.7,
hoog 1.05m, kogel 7.05m (8/37). MARK SCHUTTE (Al): 60m 12.6s , hoog 0 . 80m,
kogel 4.79m (34/37). COCO GROOTHUIS (Al): 60m 12.4s, ver 2.48m, kogel 3.87m
(23/25). SAJfttE VAN BUCHEM (A2): 60m 10.9s, hoog l.OOm, kogel 5.56m (15/31)
ESTRELLA WIELINGA (A2): 60m 10.2s, hoog 0.80m, kogel 5.72m (17/31)
1000 METER: AMBER DICKMAN: 4.46.9 (7/10), TATIANA RIJFF: 4.47.2 (8/10)
'TIM GROOTHUIS: 4.41.4 (9/1 1 serie), KARIJE DE WIT: 4.26.8
(6/13) BARBARA ZWAANEVELD: 4.39.6 (9/13), ALEXANDER RIJFF:
3.44.3 {1/12 serie), BAS DE WIT: 3.43.2 (1/9 serie)
MARK SCHUTTE: 5.06.6 (12/12 serie), SANNE van BUCBEK: 4.18.5
(9/15 serie), ESTRELLA W!BLINGA: 4.41.0 {13/15 serie).
VAN COCO

!

Zaterdag toen Wij wakker werden, =egende het heel erg. We
dachten dat de wedstrijd afgelast zou worden, maar gelukkig
was dat niet zo. De wedstrijd was heel erg leuk. Ik deed zelf
ook mee. Ik deed een driekamp. Ik moest verspringen, kogelstoten en 60 meter sprinten. Mijn broertje deed ook een een
driekamp met verspringen, balwerp0 n, 40 meter en de lOOOm. Het
was jammer dat het heel koud was, maar op het eind kregen we
nog een ijsje.

>U?ILLENWEDSTRfJD LISSE ZATERDAG 20 MEI 1995
\MBER DICKMAN {C): bélf 11.35m, 40m 7.5s, ver 2.87m (5/28) TATIANA RIJFF (C): bal11 .91m,
Wm 8.0s, ver 2.36m (15/28) CASPER BAKHUIS (B): ver 2.95m, 40m 7.7s, kogel 3.96m (21/28)
3ARBARA ZWAANEVEtD (9}. ver 3.42m, 40m 7.1s, kogel5.18m (2/29) ALEXANDER RIJFF (A1):
togel 6.09m, 60m 9.45, ver 3.62.tn (6/26) ESTRELLA WIELINGA (A2): hoog 0.95m, 60m 9.95, bal
17.44m (14/23).

..ANGE LOOPNUMMERS: A~JlBER 600m in 2.37.6 (9/27), TAT!ANA RIJFF 600m in 2.43.3 (13/27),
3ARSARA ZWAANEVELD 100Jm in 4.20.5 (5/15 28 serie)

24 juni!!! Spelochtend!!! Geef je op bij EMMY!!!

UITSLAGEN JUNIOREN CID
)PENING VAN HET BAANSEIZOEN HAARLEM ZONDAG 9 APRIL
VIATTHIJS TEENGS (02): 80m 11 .7s, 11.9s, ver 3.92m PASCAL STOLKER (01): 80m 12.8s BART
/AN BUCHEM (01): 80m 11 .8s, 11.6s, ver 3.83m, speer 24.92m IVO VAN KEMPEN (02): 80m
10.9s, 10.8s, ver 4.80m HUUB OE VRIES (01): 80m 12.0s, 12.2s, 1000m 3.38.2, ver 4.03m, speer
19.06m PASCAL STOLI<ER (02): ver 3.46m, s;>eer 17.00m
3ALT1EN DE WIT (02): 60m 9.05, 9.0s, hoog 1.40m, discus 20.26m RUBY BOOGAARDT (02):
30m 8.9s, 9.0s, 600m 2.12.4. hoog1.15m, discus 15.86m
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ROO Oë V'fiT {C1i: 100m 13.6s, !-;Oom 2 25.5, ver 4.36fT' ROBERTO SLIERINGS (C2}: 100m 12.7s,
12.7s, 800m 2.16.9, ver 4.76m liP~ VAN KEMPEN (C2): 100m 12.5s, 12.6s, ver 4.68m, speer 33.90
RALf= TEUN!SS~ (C1): 100m 14.7s, ver 4.33m, spee; 2ï.76m
SANNA P!SCAER {C.1): BOm 11.2s, 11.3s, hoog 1.35m, d1scus 20.68m MARIEKE VAN ESSEN
{C1}: d'~cus 15.92m

BlOK~~EERKAM?EN E:E\/"E'~WIJi( 6
B.~LTIEN

rvoVAN

MEI 1995

DE \illï (02): 60m 9.0s, 60hrd 11 . 0~ . hoog 1.40m, ver 3.85m, kogel 10.39m (3/15).
(021: 80m 11.0s. 80hrd 16.2s. hoog 1.40m. ver4.38m, kogel8.33m (4/15).

KEM~EN

r.oe DE WIT (C1}: 100m 13.9s. speer 1B.70m, discus 21 .06m, ver 4.21m, kogel 7.42m (9/16).
TH.'i V KEMPEN (C2): 10Cm 12.7s. speer 31 .98m, discus 22.96m. ver 4.44m, kogel10. 17m (4/10).
SANNA PiSCAER {C1): 80m 11.~s. speer 11.32m, discus 1ï.68m , ver 4.75m, kogel 8.56m (219).
HIJUB D~ VRIES (01}: BOm 12.3s , speer ?4.02m, discus 16.70m. ver 3.99m, kogel 7.36m (3/14).
!\.l!ATIHlJS TEENGS (02}: 80m 11 .es, speer 22.92m , discus 20.88m. ver 4_08m, kogel 7.79m (6/21).

c~:ttvlPE~IlTtE

CID JUNIOREN !

Hoe jullie er voor staan na l'.vee w~dstrijden is op a:t moment nog niet te melden omdat we de tus~ensl.ancl nog n1et hebben doorgekrcgen. En omdat er per competitieronde de verenigingen wisselen
va.1 pouie (andere directe tegenstanders peï competitiewedstrijd) heb je dat overzicht echt nodig.
Mtsschien hf'eft inmidüels je trainer de tussenstand na twee wedstrijden! Hpoelijk zijn de C-meisjes
•.eer compleet tSanna zonder b;Pssure} bij de laatste competitiewedstrijd. Her wordt spannend, de
verschillen zijn klein!!! Dat gelctt voor al onzr; vier ploegen. De eerste 6 gaan over naar de finale op
;-aterdag ·1 juli in Amersfoort' Houdt deze dag vrij!!!!!
in45.~s. Matthijs Teengs 80rll in 11.3s, Arjan Setzekorn de 1000m in 3.17.0,
H1 1ub or·k de 1000m in 3.33.5. Ar!an 60 80mhrd in 17.0s Ivo van Kempen hoog 1.35m, ver 4.90m,
Huub met kogt~l 7.91m en Matt~1ijs met discus 20.50m.

J J!K:r:N: D: EstafP.tte

MEISJES 0: Estafette in 34.4s. MarîJe landstra 60m in 8.8s, Ruby Boogaardt 60m in 9.2s, Chantal
van der Zijden de 1 OOCm in 3.39 5, Baltien de Wit 60mhrd 11.4s. hoog i .40m, Marije ver 3.64m.
Ruby kogel 7.32m. Chantal speer 14.00m.

in

JONGENS C: Estafette in 52.2s, f?oberto Slierings I OOm in 12.9s, 800m in 2.12.6, Rob de Wit
'IOOmhrd in 19.5s, Ra!f Teunisse met noog 1.30m en r.1et discus 23.44m, Rob met ver 4.37m, Tim
van Kempen met kogel 9.67m en met speer 34.50m.
;:~è.ISJES

C: Estafette-. Marieke van Essen 80m tn 11.3s, ver 4,15m. Sanna Piscaer kogel 9.24rn,
Linda Roosen discus 19.22m, speer 18.32m

:.ae wlslç~ van de competltiE:wedstriJd

1n

Haarlem is (gecorrigeerd)

Jc-ngens ü : av Haarlem 4215p, Suorni 3821p, Blauw \Nit 3955p, Atos 3426p, AAC 2952p, Aalsmeer
3298p. Startbaan 2825p.
JOn!;etiS C. a'! Haarlem 54~2p, Holland H 6339p, Suorr.i 6243p, Blauw Wit 6193p, Atos 5211 p, AKU
4827p, Startbaan 4056p, Haarlemmermeer 1371p.
Meisjes D: av Haartem 4278p, Holland H 4005p, Atos i804p, Blaauw Wit 3902p.
rv:eisJes C: av Haarlem (niet compleet door blessures) 2050p, Startbaan 5165p, AKU 4468p, Suomi

4535p.
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