
(het 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 
2011 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 von de advertentiekosten terug) 

Van Dik Hout • Beatcream • The Blue Man Con • Bintengs 
Vivid • Horn Of Plenty • The Feel • The Blue Guitars 

Circus Custers • Hollands Diep 

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM. 
RUNNERSWORLD. 

Runn ng Ind oor·Tennis Triathlon 

Voor het allerbeste op loopgeb ied 
moet je bij Runnersworld zijn. 

Het beste advies van mensen die 
zelf lopen. Waar je een brede kollektie 
wedstrijdschoenen en speciaalspikes 
vindt. Voor iedereen die in de atl etiek 
grip zoekt. Bij dé spikesspecia list van 

Haarlem dus. 

::::::::c::SWORLD 
SPECIAALZAKEN, GERUND DOOR RUNNERS. 

Ancgang 29, 2011 HR Haarlem 
tci.023- 328756 

Fitness Walking 

1920- 1995 

clubblad atletiek vereniging 11 haarlern 
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de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 594199 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

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

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

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

meerdan 
25 jaar ervaring 

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

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

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

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Boogaard 
assurantiën s.v. 
(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen, 
hypotheken en financieringen) 

Vraag vrijblijvend offerte! 

• ······· ....... 

Kenaupark 19 
2011 MR Haarlem 

Telefoon 023 • (5)31 95 01 

nva : •• lid Telefax 023- (5)31 25 89 

penningmeester 
rob de nieuwe 
ramplaan 5a 
2015 gr haarlem 
tel. 023-248274 

CID jun + pupillen 
emmy ramakers 
bloemveldlaan 51 
2015 he haarlem 
tel. 023-241826 

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

girorekening 643883 
bankrekening 56.80.1 0.477, 
t.n.v. penningmeester a.v. 
haarlem te haarlem 

wanneer je om welke onvoorstel
bare reden dan ook je lidmaat
schap bij onze vereniging wilt 
beëindigen moet je dit altijd 
schriftelijk doen bij de leden
administratie en uiterlijk 15 da
gen vóór het nieuwe verenigings
jaar (=kalenderjaar) begint. 

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

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. 
Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein tei.023-252333 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ElECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

e oRGANISAT/E - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

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

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

CYCLOÏDE VIBRATIE THERAPIE 

• 50 o/o sneller Blessure herstel 
• Blessure preventie 
• Prestatie bevorderend 

- RENS VAN BRUGGEN 

SPORTMASSEURI-VERZORGER 

Erkend door het N.G.S. 

Behandeling o .a. met Cycloïde vibratie Therapie aan huis of in eigen praktijk 

Leeuwendalersstraat 9 
2026 AA HAARLEM 
023- 389672 

Behandeling volgens afspraak 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig . T. F. Andrews 

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

11111 
GRAFISCH C:EN"TR.UNI. 

.... 

DRUKKERIJ JOS MATHOT 

OFFSET-DRUKWERK 

VORMGEVING 

PRE-PRESS 

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem 

Waarderweg 56, Haarlem 

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

11111 



jaargang 50 

nummer 5 

juli 1995 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
josé spaan-capellen 
kortenaerstraat 6, 2014 rr haartem 
tel. 023-247347 

VAN DE REDACTIE 

75 Jaar A.V. Haarlem wordt dit jaar gevierd. De afgelopen tijd heeft de jubileum 
commissie jullie regelmatig op de hoogte gehouden wat er allemaal staat te 
gebeuren dit jaar. 
Op 5 juni werd er in Hengelo de Adriaan Paulen Memorial gehouden. (Weten 
jullie eigenlijk wel dat Adriaan Paulen een actief lid is geweest van A.V. Haar
tem?) In het kader van 75 jaar Haarlem ondernam de jubileumcommissie het 
initiatief om aan deze grote wedstrijd een bezoek te brengen. De bus kwam vol 
(er was zelfs een wachtlijst) en de hele troep toog naar Hengelo. Dat het een 
zeer geslaagd en gezellig evenement is geworden liet Christiaan Pfrommer ons 
spontaan weten door zijn eerste en tevens lekker uitgebreide verslag toe te 
sturen (op flop nog wel, wat een luxe!). Het verslag is te lezen op de pagina 7 
en verder. 

De kopijkoek voor het clubblad was hier echter nog niet mee op. Niets vermoe
dend haalde ik uit de enveloppe de kant en klare kopij voor het Wisseltje. Deze 
wordt steeds keurig op tijd aangeleverd door de firma Ramakers. Wat schets 
echter mijn verbazing, er zit ook kopij voor de Wissel bij, met een nootje van 
de heer R. R. : "een oud verslag van een berg loop, misschien wel interessant 
voor atleten die (tijdens hun vakantie) in het buitenland een bergloop willen 
overwegen". Misschien wel interessant? Natuurlijk interessant!! Zie blz. 12 e.v. 

Tot slot vind ik tussen de trouwe kopij van Joop ook nog een verslag van de 
Studenten Kampioenschappen. Bedankt Ger! 

Kijk daar houden wij van A.V. Haarlem nou van. Spontane acties. Wat leuks 
beleeft, een goede of juist slechte wedstrijd gelopen, of uw ei kwijt willen. Hup 
(hop, hop, hop) in de pen klimmen en schrijven maar. Bij ons is het welkom. 

En dan nu het laatste nieuws: 

Oe meisjes D behaalde in de district competitie WEST I (2e klasse) een 2e 
plaats! Dit geeft recht op deelname aan de landelijke finale. Baltien de 
Wit, Ruby Bogaart, Marije Zandstra en Chantal van der Zijden, VAN HAR
TE GEFELICITEERD, en veel succes in de finale. 
De jongens D (Ivo van Kempen, Matthijs Teengs, Huub de Vries en A~an Set
zekorn) behaalde in deze competitie een 6e plaats. Een uitgebreider verslag 
treffen jullie aan in het volgende Wisseltje. 

EN DE KOPIJDATUM IS WOENSDAG 30 AUGUSTUS 

- 1 -



EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 
PUPILLEN C: 
S.E.M. (Sven) Berghuijs 
R. (ryan) Zoethout 

JUNIOREN C: 
M. (Mathijs) Wolff 
M. (Marieke) van Essen 

SENIOREN: 
A.C. !Arthur) van Aalst 

ADRESWIJZIGING: 

Weth. Roedenburgstraat 35 
Peperstraat 16 

P.C . Hooftstraat 10 
v. Meeuwenstraat 28 

Sandenburg 19 

2021 CC HAARLEM 
2032 VS HAARLEM 

2025 SC HAARLEM 
2064 LE SPAAANDAM 

2036 PA HAARLEM 

Edwin, Claudia en Roan Meure, Westhoff 72, 2064 WE SPAARNDAM, tel.: 023- 393963 
Jaap van Deursen, Jan Stee11straat 8, 2023 AN HAARLEM, tel.; 023 - 259404 

ST ART liCENTIE 

ledere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke jaar een nieuwe start 
licentie. Dit is een kaart met daarop je persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat 
ook je licentie nummer. Dit nummer blijft altijd het zelfde! 
Voor een atleet is dit een heel belangrijk nummer. Bij elke wedstrijd waaraan 
hij/zij deelneemt moet dit nummer bij de wedstrijdorganisatie bekend zijn. Bij een 
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 wedstrijd organiseert ) wanneer op de formulieren het licentienummer 
ontbreekt. Het kan dus gebeuren dat een club je weigert in te schrijven wanneer 
je je licentie nummer niet weet. Dit geldt voor· a!le 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 waar dan ook noteert. 

KLEDING 

Bijna net zo belangrijk als het licent ienummer is de wedstrijdkleding. Hieronder enkele citaten uit 
het wedstrijdregelement van de K.N.A.U. 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 a!s 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. /nc/usief balken, biesjes e.d., al dan niet 
met het embleem, vignet of dergelijke en de eventuele letters op het shirt, 
aanduidend de naam van de club ........ 

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

12 MEI INSTUIFWEDSTBIJD DEM BEVERWIJK 

5000 meter 2. Getachew Ayele 
4. Ton van Doorn 

door Joop van Drunen 

15.49.2 
16.29.9 (Vet I) 

14 JUNI 3e EN LAATSTE ZOMERAVONDCOMPETITIE HAARLEM 
Org. A.V. Haarlem en K.A.V. Holland 

Weersomstandigheden: dro JQ - bewolkt - 15 graden 

Heren 400 meter 4. Harold Derksen 53.7 
6. Remy Cornet 65.3 

800 meter 1 . Jan de Ruiter 1.58.3 
5000 meter 1 . Willam Faber 15.28.0 

Jongens A/8 400 meter 1. Erik van de Veen (A) 51.9 
2. Darcy de Windt (8) 55.1 

800 meter 2. Paul Filmer (A) 2.19.4 
Hinkstapsprong . 1 . Darcy de Windt (8) 12.38 
Kogelstoten 2. Peter Markwat (8) 10.43 

Meisjes 8 400 meter 1. Joanna Andrews (8) 66.1 
Kogelstoten 1 . Wendy IJzerman (8) 10.64 

Uitslagen Meerkampen 

Jongens 8 Sprint 3-kamp 1 ·. Darcy de Windt 1602 pnt. 
2. Maarten Spoel 1203 

Spring 3-kamp 1 . Darcy de Windt 1622 
Werp 3-kamp 1 . Peter Markwat 1321 

Jongens A Midden afst. 3-kamp 1 . Paul Filmer 1279 pnt. 

Heren lange afst. 3-kamp 1 . Willem Faber 2290 pnt. 

Meisjes 8 yverp 3-kamp 1 . Wendy IJzerman 1521 pnt. 

17/18 JUI'111 .ÓISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN B JEUGD AMSTERDAM NOORD 
Org. A.V. ATOS 

Jongens B 

Meisjes 8 

1 00 meter 3e serie 
200 meter 3e serie 
H.S.S. 
speerwerpen 

verspringen 
kogelstoten 

3 

6. Maarten Spoel 
5. Maarten Spoel 
1 . Darcy de Windt 
5. Paul Rijs 

4. Marjanne van Sambeek 
6. Wendy IJzerman 

12.4 
25.5 
13.04 PR 
47.02 

5.20 
11.77 



Heren 

17/18 JUNI DISTRICTSKAM PIOENSCHAPPEN HEERHUGOWAARD 
Org. HERA 

We~rsgesteldheid: zaterdag bewolkt/regen.±. 18 grapen. Zondag· zonnig 20 graden 

200 rneter 4e serie 
finale 

1 . Ger Wessel 
3. Ger Wessel 

* Helaas teveel wind ( +4.0 m/s) voor een PR 

800 meter 

hocgs~ringen 

kogds~oten 

discu~werp.en 

1 e serie 
2e serie 
f inale 

4. Remy Cornet 
1 . Jan de Ruiter 
6. Jan de Ruiter 
3/4 Erik Rollenberg 
6. Martijn Spruit 
4. Martijn Spruit 

24 JUNI NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN VUGHT 

Alleen Ton van Doorn kwam voor A.V. Haarlem in Vught aan de start! 

Heren 40+ 5000 meter 11. Ton van Doorn 

23-24-25 JUNI NEDERlANDSE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN SITTARD 

Zilver voor Darcy de Windt op het onderdeel Hink-Stap-Sprong 

22.29* 
22.08 

2.06.49 
1.66.40 
2.02.88 
1.95 
12.03 
42.08 

16.58.64 

Dr!~ dagen uitstekende jeugdprestaties, schitterend weer, en een goede organisatie van de 
vereniging Unitas. 
Helaas kan ik niet zo posit ief zijn over de "Haariem" deelname. Slechts 2 van de 5 ingeschreven 
Hztarlem junioren waren in Sittard aanwezig, een enorme misser in het Haarlem kamp. 
Maar goed, hier is het laat ste woord nog niet over gesproken (geschreven). We gaan over tot de 
order van de dag en richten de schijnwerpers op de wel aanwezige jongens. 

Zaterdag 

400 meter series: 2e serie, Erik van de Veen loopt hier een uitstekende race. Erik wordt vierde in 
de goede tijd van 51.56 sec. een nieuw persoonlijk record, klasse Erik! 

Zondag 

Een schitterende 2e plaats voor Darcy de Windt 13.45 m Goed voor de zilveren plak- goed voor 
een nieuw clubrecord en goed voor f 100,- materiaal. Darcy proficiat en ga zo door!!! 

Resultaten Darcy •. · · 

wind: 

po.g 1 
13.22 
-0.2 

~ 
13.11 
- 0 ~ 8 

P.QH· 3 
13.28 
-0 .3 

4 

.Pml:....1: 
13.45 
+ 0.2 

Q.9~ 
13.42 
-0.5 

RruL.§ 
12.97 
-0.2 



Nederlandse studenten kampioenschappen 
Delft 25 en 26 mei 

De studenten kampioenschappen werden dit jaar in Delft gehouden. Delft is niet zo'n grote 
stad, maar met een summjere routebeschrijving kan je alsnog verdwalen. Voor de rest was 
alles goed, Jekker weer met wat zon en ± 20 graden. Er waren welgeteld twee Haarlem 
atleten, Harold Derksen en ondergetekende. Voor Harold stond de 800 meter op het 
programma en voor mijzelf de 400 meter. Op de eerste dag was er voor de 400 meter 
lopers de series en de halve finale. De series waren een beetje ongelijk verdeeld. In de 
snelste serie liepen twee man onder de 50 seconden en in de langzaamste liep de snelste 
51.50. Deze laatste was ik gel:.1k k.ig zeif, zodat ik niet hoefde te forceren. Twee uur later 
volgde de halve finale. Deze race ging boven verwachting goed. De eerste 200 meter ging 
redelijk ondanks een matige sta1t. Daarna volgde een goede bocht en nog een redelijk 
laatste stuk. De eindtijd was 49.02, waa.t-mee ik de tweede tijd had en goede hoop had op 
een betere tijd in de finale van de volgenJe da •. 
Terwijl ik stond uit te hijgen kwam Harold in actie. Het was gelukkig geen boemelrace 
zodat de opening op 400 meler goed was in 58 seconden. De eerste twee lopers versnelden 
300 meter voor het einde. Dit werd Harold iets te machtig en moest ze laten gaan. Het 
laatste stuk was toch nog zwaar, onda;1ks de enorme conditie van Harold. Eindtijd was 
2.02.78 en enkele seconden sue11er dan de eerste wedstrijd. Later in het seizoen moet dit 
toch een tijd van onder de twee. minuten kunnen worden. 
De tweede dag was de spraakmakende 400 meter finale. Bij de start werd de baanindeling 
bekend gemaakt. De wedstrijdcommissie was vergeten deze van te voren bekend te maken. 
De snelste man uit de halve finale (Eduard Talstra) kreeg de slechtste baan, namelijk baan 
6. Protesteren hielp niet en er werd dus gestart. Ikzelf liep niet zo goed als de dag ervoor, 
maar kon met een eindsprintje nog net een derde plaats er uit persen. Ditzelfde deed Niels 
van de Boom (nooit van gehoord) en liep Eduard voorbij . Eduard diende protest in en na 
veel overleg kreeg hij gelijk. Wat nu! De. hoofdscheidsrechter kwam erbij en besliste dat 
de zojuist gelopen finale ongeldig werd verklaard en twee uur later zou er over gelopen 
worden! Een 100 meter kan je misschien nog overlopen, maar een 400 meter .... Met mijn 
huidige vorm leek het me niet verstandig om nog een keer te lopen. Ook de winnaar van 
de 'finale' liep niet over. Hij had overigens zijn p.r. flink aangescherpt, maar ook dat zou 
verdwijnen. Ach je moet aHes een keer meemaken. Met een vreemde nasmaak verliet ik 
de baan. Hoe moet ik dit nu weer aan het thuisfront vertellen. Bewijzen had ik niet, dan 
maar mijn overredingskracht gebruiken. 

Ger 

r. 
v 
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NIEUWS VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE 

Ook de Jubileumcommissie geniet van haar welverdi. ende vakantie. 
Eind augustus komen de mensen van de commissie weer bij elkaar om de 
plannen rondom. de ONDERLINGE llEDSTI:IJDElf op 7 en 8 oktober verder voor te 
bereiden. Jullie worden op de hoogte gebouden via het clubblad om je aan te 
melden voor extra activiteiten bij en na de onderlinge wedstrijden. 

Voor de receptie op zaterdag 14 oktober in restaurant Roozendaal in 
Overveen is al het een en ander vastgelegd en ook de verdere voorbereiding 
ervoor zal eind augustus door de Jubileumcommissie worden uitgewerkt. 

De JUBILEUHSVEATER komt er !!! Er zijn als pasmodel enige maten opgevraagd. 
Bet bestuur heeft - vanwege de clubkleuren - gekozen voor een witte sweater 
waarop duidelijk het mooie AV HAARLEM 75 jaar logo (zie boven) in rood 
wordt opgedrukt. De prijs hangt af van bet aantal dat besteld zal worden 
door de leden ( minimum afname 50 stuks totaal ) maar blijft net onder de 
dertig gulden. 
Per stut dus 29,95. Bij een aantal vanaf 100 bestelde exemplaren wordt de 
prijs (iets) lager. 
Na de zomervakantie (laatste week augustus) kun je op de training van 
donderdagavond bij Emmy inschrijven op de levering van een sweater. Je kunt 
dan ook passen welke aaat je wilt hebben. Levering van small tot extra 
large. Voor de pupillen ( i.v.m. eventuele kindermaten ) overleg met Emmy. 
Direct bij inschrijving (contant) betalen ! 
Bet is de bedoeling, dat tot ongeveer half septellber de sweaters besteld 
kunnen worden - wordt duidelijk op de baan via het aededelingen bord op de 
donderddagtraining aangegeven ! De sweaters kunnen dan afgeleverd worden 
bij de onderlinge wedstrijden. Op de echte verjaardag van AV Haarlem dus ! 

6 



Verslag van de Adriaan Paulen Memorial te Hengelo, een onder
deel van de viering van het 75-jarige jubileum van de A.V. 
HAARLEM. Maandag 5 juni 1995. 

Om kwart voor negen staat de lichtblauwe KLM bus klaar op het parkeerterrein bij onze 
atletiekbaan. We wachten nog even op Remy. Nee, hij is niet te laat. Maar omdat René ziek is, 
werd Remy als vervanger uit zijn bed gebeld. Remy komt lachend de bus in (ja zo'n reis is bij 
voorbaat al leuk) en we konden vertrekken. De buschauffeur heet Joop en dan vraag je jezelf 
direct af 'waar was de echte Joop eigenlijk?'. In de bus herken ik nog meer lange-afstandlopers 
waaronder Bert, Aoel, Arno (en Fetske), Ron, Marianne, Evert, Bas en de atleten Frank, Jaap, 
Guus en Niels. Tevens gaan er nog enkele 'oudere jongeren' mee, waarvan ik de namen niet 
ken. Het voordeel van deze reis is dat je er nu ook achter komt welke atleet er getrouwd is met 
mijn charmante ex-collega Jacqueline. Tussen alle jeugd achterin de bus herken ik ook nog de 
dochter van mijn baas. Dus mijn dag kan niet meer stuk. Trouwens nooit geweten dat de 
vereniging zoveel jeugdleden had. Nog aan Bert gevraagd of hij niet beter een lichtblauw KLM 
vliegtuig kon huren, maar hij vond het risico van stakende piloten was te groot. Tevens vond 
onze penningmeester dit financieel niet haalbaar (A ob waar was je?). 

Bert probeerde onderweg nog enige atleten bij lkea af te zetten (waarschijnlijk om de toegangs
kaarten tegen woekerprijzen in Hengelo te verkopen), maar niemand trapte daar in. Het 
lunchpakket behorende bij deze reis is zeer ruim gevuld en dik voldoende voor de gehele dag. 
Sommige atleten hadden echter hun lunchpakket al voor de koffiestop leeggegeten (Evert). Dat 
beloofde nog wat voor de rest van de dag. 
In het gezellige AC restaurant Stroe ko.nden we onze 'koffie of thee met gebak' consumptiebon 
inleveren tegen (u raad het al) koffie of thee met gebak. Het tweede kopje koffie was gratis, 
maar je moest het wel zelf inschenken. Helaas was de reisleiding vergeten dat de jeugd geen 
koffie of thee drinkt, maar alleen cola . . En dit was niet met deze bon verkrijgbaar. Het regende 
klachten! Het vervolg van de reis ging vergezeld van moderne muziek (de house versie van 
Seck's l'm a loser). Gevolgd door een video van een grote, kwijlende hond. 
Wat er verder allemaal achterin de bus gebeurde, weet ik niet. Ik hoop dat u dit elders in dit blad 
leest. 
Aangezien Haarlem-Hengelo wel een erg lange busreis is had de reisleiding nog een culturele 
stop ingelast bij het prachtige kasteel de Twickel. Helaas was men vergeten de edele familie 
Twickel te verwinigen dat er 41 atleten langskwamen voor de lunch (het lunch pakket was 
immers al op). Het toegangshek bleef dus dicht! Via de smalste weg van Twente gingen we 
richting Hengelo. Direct na het passeren van het bord met de plaatsnaam Hengelo, stond een 
groot hek. Hengelo was gesloten! Er zat niets anders op dan achterwaarts terug te keren richting 
Haarlem. Gelukkig kende Joop nog een weg waarover we Hengelo wel binnen konden rijden. 
Uiteindelijk haalden we toch nog het stadion. Roberto vroeg zich verbaasd af 'wat is er hier aan 
de hand?'. 
Buiten de bus deelt Bert de toegangskaartjes uit, gelukkig alleen aan de Haarlemse atle.ten en 
niet aan toevallige passanten. 
Het stadion was zeer . eenvoudig te betreden. Je werd niet eens gefouilleerd (!). Als dit maar 
goed gaat, denk ik nog als voetbalsupporter. 

De openingstoespraak werd verzorgd door de levende legende Fanny Blankers-Koen. En om de 
aandacht van alle toeschouwers bij haar speech te houden, laat ze de microfoon nog even 
stuiteren. Hierna werd het eerste couplet van het Nederlandse volkslied gespeeld (ik kan alleen 
het zesde couplet 'Mijn schild ende mijn Getrouwe' meezingen!). 
Na een korte speech volgde het voorstellen van de 'stars of the meet'. Deze kwamen begeleid 
door de twentse jeugd het stadion binnen joggen, waaronder de Oostenrijkse hordenloper Mark 
McKoy, de gracieuze Ottey, de Noorman Moens, de snelle Gebrselassie en de afgetrainde 
Chinese kogelstootster Huang Zhi Hong (nooit geweten dat ze kon lopen). Om de concurrentie 
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op het verkeerde been te zetten werd de Nederlandse top in de catacomben achter gehouden. 

De APM begint met de 400m horden voor vrouwen, tevens begint het speerwerpen en het 
polsstokhoogspringen. Er gebeurd zoveel tegelijkertijd tijdens zo'n wedstrijd, dat ik niet alles heb 
kunnen volgen {laat staan bij houden). Toch heb ik nog even enkele resultaten en voor mij 
opvallende gebeurtenissen beschreven (u heeft natuurlijk alles al in de krant gelezen). 
Op de 5000 meter vrouwen werd de wereidkampioene Tulu uit Ethiopië verrassend verslagen 
door de Engelse Radcliffe. Ottey wint de 100 meter vrouwen in 11 seconden. En bij de mannen 
wint één van de Nigeriaanse broers Ezinwa (Davidson of Osmond, welke weet ik niet) voor de 
Noorman Moens . Ondertussen regent het af en toe ook nog even. 
Het hoogtepunt van de dag voor Evert is natuurlijk de 3000m steeple. Dit leverde een beste 
wereldseizoen prestatie op door de Marokkaan El Katthabi (in 8 min en 12s). Helaas zien we 
niemand kopje ondergaan in de waterbak. Mark Mci<oy liep tussen door nog even over een paar 
horden heen en ik zie af en toe een speer voorbij vliegen. Maar dit onderdeel gaat een beetje aan 
mij voorbij. 
Ondertussen werd deze dag door onze Haarlemse atleten optimaal gebruikt om weer op krpchten 
te komen (met een moeilijk woord recupereren). Dit betekende dat er gegeten werd. Niet de 
gezonde koolhydraatrijke pasta's en verse groenten, maar vooral de bekende 'vette bek'. De 
plaatselijke visboer vroeg zichzelf af of de 'hollandse nieuwe' nog niet in Haarlem te verkrijgen 
was. 
We hadden een prachtige zitplaats (een keiharde bank) vlak bij de finish. Helaas lopen de 
topatleten of direct door voor de ere ronde of ze lopen direct de andere kant op. Dus moet je 
nog goed opletten om iemand te zien, anders lopen ze je direct voorbij. 
Ondertussen rolden de wheelers een 1500 meter. Een goed initiatief om deze sporters ook eens 
voor een vol stadion te laten presteren. Na een langzame start ( 1 00 meter in 25 seconden) 
wordt de snelheid steeds groter, voor één deelnemer zelfs veel te groot. Hij vliegt als een 
formule 1 auto de bocht uit. · 
Er volgde een ceremonie protocollair. De directeur van de plaatselijke Rabobank vestiging mag 
de prijzen uitreiken. Dan ben je toch wel iemand in deze regio (de atleten zullen ook wel denken 
'weer zo'n blazer bobo'). 
Tijdens 800 m vrouwen viel met veel drama de Nederlandse favoriete Stella Jongmans gebles
seerd uit. Dit gebeurde precies voor ons tribune vak, zodat we alles goed konden volgen. Ze 
werd per brancard afgevoerd, maar gelukkig viel de blessure later mee. 
Bij de 800 meter voor de kerels vverd de Marokkaanse winnaar door de tijdwaarnemers nog even 
voor de gek gehouden. De finish klok gaf een tijd van 1:43:75 aan. De Marokkaan ging volledig 
uit z'n dak! Hierna volgde al snel de ontluisterende mededeling dat zijn tijd twee seconden 
langzamer was. Hij bleef gelukkig nog wel de winnaar. 
Tevens mocht er een peloton twente jongeren een 1000 meter lopen, de snelste liep 3 min 12 
(ja Bert, dat is nog hard doorlopen). 
De technische nummers als hoogspringen en de hink-stap-sprong vonden plaats aan de andere 
kant van het stadion. Daar heb ik dus niet veel van gezien (ik had geen verrekijker meegeno
men). Ik lees de volgende morgen pas in de krant, dat er een Nederlands record is gevestigd bij 
het hink-stap-springen! 

En dan uiteindelijk de 1 0 kilometer. De kranten hebben vol gestaan over de record poging. Dus 
iedereen gaat er nog eens goed voor zitten, zelfs de zon is gaan schijnen . 
Ik waan mij nog evèn bij een schaatswedstrijd, want er volgt zelfs nog een dweil pauze! Ik heb 
keurig alle tussentijden meegeschreven. De prestatie is volgens mij op deze manier veel beter te 
volgen . Zoals u hebt kunnen lezen in de krant werd het wereldrecord met 9 seconden verbeterd 
(elke lange afstand loper kent nu de tussentijden uit zijn hoofd!, voor de overige atleten staan de 
tijden hieronder nog eens vermeld). 
Alleen na de finish van Gebrselassie was het een puinhoop. Veel te veel fotografen, tv-teams en 
andere bobo's. De overige atleten konden nauwelijks meer hun wedstrijd afmaken. De Portugees 
Pinto kreeg zelfs bij het ingaan van het laatste rondje nog de tv kabel rond z'n nek! 
Toch een schande bij zo'n evenement. 
Na de medaille uitreiking aan Haile gaan we naar huis . Alleen het einde van het polsstokhoog-
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springen hebben we niet meer meegemaakt. Maar voordat iedereen over 5.60m is gesprongen, 
zijn wij al halverwege Haarlem: 

Op de terugweg naar huis w erd met spanning het einde van de videofilm (u weet wel die 
kwijlende hond) bekeken. Elk restaurant werd met gejuich begroet (koffie!), maar de bus reed in 
een keer door naar Haarlem. Er werd alleen nog even gestopt, omdat er rook uit het dashboard 
kwam! (waarschijnlijk eeri opgeblazen snelheidsbegrenzer). Joop houd nog een kleine donder
speech, omdat hij vindt dat er achterin de bus een vuilnisbelt ontstaat (valt wel mee). 
Op de terug weg werd de 10 kilometer volledig nageanalyseerd en geconcludeerd dat ik na de 
finish van Haile nog maar zeven (7!) rondjes hoef te lopen. Ik vraag mezelf af wat er nu mooier 
is; een wereldrecord op de tien kilometer of het winnende doelpunt van Kluivert in de EC 1 
finale? 
Na deze vermoeide dag vallen er enkele veteranen in slaap . Al is Evert nog wel in staat te roepen 
dat men via de RAl sneller thuis is. Maar omdat we anders het einde van de volgende videofilm 
(ET) niet halen nemen we toch maar een langere route. Uiteindelijk komen we weer veilig aan bij 
onze at letiekbaan. 
Een prachtige dag was teneinde ( 1 wereldrecord, 1 nationaal record, 1 nationaal jeugd record en 
4 keer een wereld beste seizoen prestatie}. 

Alie lof gaat naar de reisleiding en de initiatiefnemer. 

Christiaan Pfrommer 

WERELD RECORD 10 KILOMER HAlLE GEBRSELASS!E 

Meter IliQ Rondq:tijd Kilometertijd 

400 1:04 64 s 
800 2:10 66 

1000 2:42:21 2:42 

1200 3:14 64 
1600 4:19 65 
2000 5:21 :68 2:39 

2400 6:25 64 
2800 7:29 64 
3000 8:01:55 2:40 

3200 8:32 63 
3600 9:35 63 
4000 10:39 64 2:40 

4400 11:43 64 
4800 12:48 65 
5000 13:21 :71 2:42 

5200 13:53 65 
5600 14:58 65 
6000 16:02:91 2:41 

6400 17:07 65 
6800 18:11 64 
7000 18:43:78 2:41 

7200 19:15 64 
7600 20:20 65 
8000 21:26:09 2:43 

8400 22:32 66 
8800 23:37 65 
9000 24:09:53 2:44 

9200 24:41 64 
9600 25:44 64 

10000 26:43:53 59 2:34 
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Ik (mag je niet mee beginnen volgens mijn leraar 
Nederlands) schrijf dit stukje alleen maar om te 
zorgen dat ik niet wéér de smoes hoef op te hangen 
dat ik in een vliegtuig zit. Nu dat is wel zo, dus 
maar wat extra tijd van de baas gepikt om deze 
blaadjes vol te krijgen want als u dit leest ben ik 
(of all places in this blody world) in El Salvador. 
Nu niet meer bloedig maar aan paar jaar geleden 
nog wel. Cursus, u gelooft het niet maar ik moet 
wel. Hardlopen ? 0,0 ; trainen ? Waar is dat ? en 
wie geeft dat?. Ik ben het een beetje kwijt. Maar 
toch: we hebben met zijn allen toch weer een 
aardige LION's-loop neergezet, zijn met een flinke 
groep naar de Adriaan Paulen Memorial Games 
geweest en waren er afgelopen donderdag ( 22 jun) 
zomaar 2 nieuwe lopers aanwezig. Het wordt nu 
komkommertijd (pruimentijd) en er valt dus hele
maal niets meer te vertellen. In september ben ik 
weer terug (van Canada) (u weet wel dat meisje) 
en zal ik mezelf en ook de vereniging maar weer 
eens verblijden met een bezoek aan de training. 

Ui t de L.A. kommissie enz. 

• 

• 

• 

• 

• 

Op 1 juni was weer de LION's-loop. Voor 
het eerst werd er een (niet slechte) business
loop gehouden. Winnaar hiervan was Canon. 
Zie de uitslagen. Onze Bloemendaalse no
tabele opdrachtgevers hebben zeer veel tijd in 
gestoken in een goed verloop van de race. De 
samenwerking V/ as goed alleen het startschot 
...... waar bleef dat ....... ? 
Elders in het blad leest u een verslag van de 
APM-games. Onze harten als LA 'ers klopten 
natuurlijk snel. Maar die van Haile Gebrse
lassie nog iets sneller : 26.43.53 op 10 km. 
een WERELD RECORD. En wij waren erbij. 
Noteer vast in de agenda : op 7/8 okt zijn de 
onderlinge wedstrijden· met op zondagavond 
een extra 75 jarige vi~ring (eten dus). 
De besprekingen voor volgende Kennemer 
Cross Cup zijn alweer begonnen. Onze 
trouwe sponsoren (Kahru en Runnersworld 
Haarlem) hebben ons een aantal ideëen 
gegeven om de deelname aan het totale circuit 
uit te breiden. 
Ook nog een (beetje) triest bericht. Marianne 
van de Linde is naar de A VHellas in Utrecht 
gegaan. Jammer voor ons maar zij hoopt daar 
meer persoonlijke begeleiding te vinden. 
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Uitslagen doorgeven aan Boesten 023-385623 
Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie 

aangegeven. Indien niet bekend staan er : ?? 

3 apr Golden Tulip loop 
business-loop 
n Willem Faber 
?? Ton van Doorn 

JO km 

32.21 
32.50 

De uitslag van de 20 km stond in de 
Wissel van mei ! 

23 apr Marathon Rotterdam 42.2 km 

223 Ton van Doom 2.49.04 
le halve:1.19.35 2e halve: 1.29.30 

832 Christiaan Pfrommer 3.06.08 
1 e halve: 1.24.53 2e halve: 1.40.57 

7 mei Beemdenloop (Haag of Breda?) JO km 

1 

12 mei Lisse 

Marianne van de Linde 
voor van Schuppen ! 

?? Roei Ramakers 

19 mei Santpoort 

1 
2 
3 
8 

Kees van Dommele 
Ton van Doorn 
Wim Westerholt 
Roei Ramakers 

21 mei Marathon Utrecht 

4 Christiaan Pfrommer 

35.13 

15 km 

59.30 

JO km 

32.15 
32.53 
34.03 
38.28 

JO km 

33.56 



Uitslagen vervolg 

25 mei Vestloop Alkmaar 21 .1 km 

1 
1 

Kees van Dommele 
\Vim Westerholt 

1.11.08 
1. 12.34 

11 jun f,;Jarathon Leiden 42.2 km 

?? John Jongboom 3.20.19 PR 

21.1 km 

?? Roei Ramakers 1.24.31 

De Firma LA van de A V 
wenst u een ge.noegli ike 

vakantie met de uwen e-n een 
behouden thui skomst zodat u 

uw training (dinsdag & 
donderdag) weer fri s ku nt 

oppakken!! 

1 jun 
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"onze" LION's-loop Bloemendl 15 km 

1 Willem Faber 48.20 
1 Kees van Dommele 49.10 
2 Kees Hordijk 49.50 
2 Ton van Doom 50.42 
3 Wim Westerholt 52.40 
7 Dick Kloosterboer 57.47 
10 Wiebe Havinga 58.30 
8 Roei Ramakers 59.16 
2 John Jongboom 1.00.05 
14 Jeroen Peeters 1.00.13 
18 Frdnk van Ravensberg 1.01.41 
13 Lex vd Pol 1.07.03 
15 Martin Hoeksema 1.07.40 

JO km 
B usiness-loop 

10 Peter Woortman 40.00 

Skm 

1 Getachew Ayele 15.50 
4 Ralph Geusebroek 20.49 



MIJN EERSTE BERGLOOP 

OF: DE WEERGAVE VAN DE ERVARING VAN EEN NEDERLANDER 
· IN DE BERGEN · 

Voor een Nederlandse trimmer is een bergloop toch wel een aparte belevenis. Nu zijn berglopen 
er in zware en zwaardere uitvoering. Lichte berglopen bestaan volgens mij - als Nederlander -
niet. 

Dat is tenminste mijn ervaring als loper opgedaan tijdens een van onze vakanties in Zwitserland. 
Op het dorpspleintje van Adeiboden in het Berner Oberland viel mijn blik op een aanplakbiljet bij 
de plaatselijke VVV. 

"SmmlRg 21 Juli 1991 

1 I mtmuiliomdtr BERGLAUf FRUTIGEN -AD.ELOODEN 

SUirt FRUTIGEN BAHNHOF 780M 

Ziel ADELBODEN DORFPLATZ 1353M 

S(Takt 19 KM - Höf~tndijfuarz 950M" 

Als "ervaren" en toch wel goed geoefende halve marathonloper - met een persoonlijk record van 
1 .2i .34 in ons vlakke landje - besloot ik mij maar direct te laten inschrijven. Ik wist toen nog 
niet - nacr later bleek - waar ik precies aan zou beginnen. Maar voor ik het wist stond ik weer 
buiten met mijn startnummer. Start nummer 375. 

Ik had nog enige dagen de tijd. Het gezin ging accoord met een paar dagen verlenging van de 
vakantie in Adelboden en pa kon zich ~aan voorbereiden op z'n eerste echte bergloop. 
Nu gaan vakantiedagen meestal erg snel en voordat je het weet is het zover: Sonntag 21 Juli. 

Met de autobus naar Frutigen Bahnhof. Het startpunt. Bij de start is het al een gezellige drukte. 
Typische Zwit serse folkloristische muziek (snelle dansmaten op de accordeon) schalt door de 
luidsprekers. Niet echt mijn lievelingsmuziek thuis in Nederland, maar hier hoort het erg . gewoon 
bij. Je zou het missen als het er niet was. 
Er doen vandaag zo'n 500 lopers mee. Weinig vrouwen. Heel weinig vrouwen. Ook typisch 
Zwitsers! Vrouwenemancipatie in een land kun je vaak afmeten aan het wel of niet waarnemen 
van vrouwelijke lopers (loopster dus!). Er zijn ·..vel een paar vrouwelijk deelnemers maar de 
meesten komen niet uit Zwitserland. Toch zijn er dus enkele Zwitserse vrouwen. Het begin is er 
in Zwitserland. 

Het moment van de start nadert. Het wordt drukker en drukker bij de startstreep. Nog 15 
minuten wordt er omgeroepen. De honderden lopers verzamelen zich. Een zwijgzaam volkje, die 
Zwitsers. Er wordt niet gepraat. Nauwelijks tenminste. En dat mis ik: die Hollandse gezelligheid 
bij de start van een grotere trim/wedstrijdloop. Wat ik ook mis is het inlopen en de "rek- en 
strekoeteningen. Jê zfet het niet. Bijna niet. Ik realiseer mij, dat er onder de lopers vele Zwitserse 
boerenzonen zullen zijn. Die doen bij het binnenhalen van het hooi elke dag weer vele rek- en 
strekoefeningen in ta! van variaties ..... Het zou een verklaring kunnen zijn! Ik stoor er mij verder 
niet aan en werk zoals gewoonlijk mijn warming-up programma af. 
Nog even naar het toilet. Zal wel druk zijn zo v;ak voor de start. Typisch Zwitsers? Hier niet 
tenminste aan de start in Frutigen Bahnhof. Van de ruim 500 lopers "moeten" er toch wel een 
p<!ar zou je zeggen. Maar nee hoor, de paar toilet ten zijn snel vrij voor de laatste boodschap. Ik 
heb zelfs nog even t ijd om een schoonmaakschema aan de wand van het toilet te bestuderen. 
"Schoonmaak 6x per dag." Bij elke schoonmaakbeurt wordt de kaart voorzien van paraaf en 
nummer van de schoonmaker. Als ik al een klacht zou hebben over de "reinheid" van het toilet 
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zo zou ik dat mogen/moeten melàen bij de Bahnhofchef. Ik denk er niet aan. Alles is - vanzelf
sprekend -zeer rein. Of misschien toch een gewaagde opmerking: de toiletten behoef je zelf niet 
door te spoelen. Dat is op zich mooi. De toiletten lopen permanent door ....... Geeft wel een paar 
natte billen, dat we!. 

Goed. De start. Nog een paar minuten. Geen gedrang. ledereen keurig aan de start. Heel veel 
nieuwe schoenen. Opvallend veel nieuwe schoenen. Nene sportkleding. Vaak met naam van de 
plaats of dorp waar men vandaan komt uit Zwitserland. En dat blijkt vaak best "een paar" 
kilometer weg. Laat staan die paar buitenlanders, maar die zullen hier wel op vakantie zijn, zoals 
ik zelf, 
Je wacht op het startschot, dat niet komt. Toch begint de meute- voor mij onverwacht- opeens 
te lopen. Een valse start? En dat in het geordende Zwitserland? Dat kan niet waar zijn. En is ook 
niet waar. Het is een geldige start. Ik had het kunnen weten. Zwitserland is het land van de 
bergkoeien. En bergkoeien hebben ....... koeiebel!en! De start van een loop, van een bergloop, bij 
het luiden van een koeiebel! Je moet er even aan wennen. Het is nu echt begonnen. 

Het publiek is talrijk en ent housiast. Dat doet mij goed. Ik kom a! jaren met vakanties in 
Zwitserland en weet inmiddels dat enthousiaste (spontane) Zwitsers vaak net zo moeilijk zijn te 
vinden als spelden in een hooiberg. En in Zwitserland hebben ze ontzetten veel hooi ...... Maar 
gelukkig bestaan ze dus. Het hele parcours lang lloor je ze: "HOP, HOP, HOP, HOP, HOP, HOP, 
HOP, ETC, ETC, ....... " Typisch Zwitsers en daarom is het leuk. Het moet eerlijk gezegd worden: 
het enthousiasme van de Zwitserse mensen langs het parcours gaat verder. 
Het is vandaag warm, zo'n 25 graden ruim en de Zwitsers weten, dat de lopers water nodig 
hebben. Ze weten wat bergwandelen is. Ze kunnen zich dus een beetje voorstellen wat het is 
om tegen een berg op te rennen. Water is er genoeg. En sponzen ook. En waterslangen ook. 
Zelfs douches. Oma's en opa's, vaders en moeders, kinderen groot en klein staan overal, maar 
ook echt overal, voor jouw als loper! · 

Vooral het eerste gedeelte van het parcours is de water- en sponsverzorging zeer welkom. Er 
moet eerst zo'n 9 kilometer bergopwáarts gelopen worden. Af en toe wordt er al na een paar 
kiiometer door sommigen even gewandeld. De paden zijn goed. Soms wat losse steenslag. Heel 
toepasselijk bij Höchst begint een kilometers lange afdaling. Zo'n 6 kilometer lang. Je laat je 
maar "vallen". Slingerend door het alpeniand. Langs beken en door groene alpenweide. Het is 
oppassen geblazen. Scherpe bochten, losse keien en losse steenslag op het parcours. 
Voor mij lopen drie lopers "zich zelf voorbij" en tuimelen de alpenwei in. Gelukkig gebeurt het 
hier en niet in de scherpe bochten met in de diepte de snel stromende beek. Ze kunnen gelukkig 
weer "gewoon" verder. 
Trouwens die Zwitsers vinden dat dalen maar niks . Een bergloop moet alleen maar bergopwaarts 
gaan. Starten in het dorp beneden en de fin ish kilometers verder ergens boven in de bergen bij 
een berghut of berg meertje ........ Nou ik in elk geval was blij met die kilometers lange daling. Het 
kost je weinig energie en geeft je de mogelijkheid te herstellen van de inspanning van de 
voorafgaande kilometers bergopwaarts. Alleen de knieën vinden zo'n lange afdaling niet echt 
gezellig. Maar het "HOP, HOP, HOP, HOP, houd je op de been. En meer. 
Voor die enthousiaste mensen - er is zelfs een compieet kinderorkest van wel 30 kinderen met 
potten en pannen · ga je door . Maar àie laatste paar kilometers worden toch erg :zwaar. 
Na 9 kilometer ber~öpwaarts (stijgen en hijgen), 6 kilometer dalen zij er tot slot nog 4 kilometer 
te gaan. Hoe die laatste kilometers gaan? Stijgen en dalen, stijgen en dalen, stijgen en dalen ..... 
Wat is dit gemeen! Ik knijp de ene spons na de andere spons uit boven mijn hoofd. Water, wat 
kan dat heerlijk zijn ....... 
Maar ..... Adelboden is nabij . Het plaatselijke kerkhofje ook. Al ben je op dat moment zelf 
doodmoe, je wilt toch graag op een andere plek finishen vandaag ....... Maar wat zie ik voor mij? 
Door de hete zon wordt door heel veel !opers een petje met klep gedragen. En wat doen vier -
ongetwijfeld Zwitserse - lopers voor mij? De petjes gaan al trimmend af bij het passeren van het 
kerkhofje ..... Dat zie ik in Nederland (helaas?) nog niet gebeuren. 

Ja, Adelboden komt er nu echt aan. Oh, wat gemeen. Nog 1,5 kilometer te gaan en dan passeer 
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je het prachtige plaatselijke opon!uchtZN€mbad. Je wi!t er in maar je mag (nog) niet. Nog een 
keer die honderden meters li:mge straat or.1hoog richting Dorfstrasse met al die honderden 
mensen. 
Daar is ie dan. De Dorfstrasse . ... .... Voi met Zwitserse vlaggen en weer met die typische 
folkloristische muziek als bij de start. HOP, HOP, HOP, HOP, we zijn er. Vlak voor de finish een 
stukje Nederland; "HUP Roei" hoor ik hee! duidelijk . Vrouw en kinderen, vrienden en mensen van 
onze kleir.e knusse camping . Ze zijn er allemaal . 
De laatste paar meters. I~ geniet. Ik heb trouwens deze gehele t rimloop genoten. Het is zo 
anders dar. thuis in Nederland. Een bA!evenis en dan maakt hier de tijd niet(s} uit. Hoewel. .... de 
k!ok wees 1.47.05.74 aan. Zwitse;se precisie tijd! Geen 1.47.05. Neen 1.47.05.74! Honderdste 
'Jan een seconde .... je moet er maar mee zitten! 

Aan de fini sh wordt mij de herinnering ui· gedee!d. Een tinnen drinkbekertje. Geen medaille of 
standaardje in Zwitserland. Neen, net ais b:j de koffie of de ben..:ine sparen voor je uitzet of iets 
dergelijks . Bij trimlopen krijg je dus een tinnen bekertje (met inscriptie} als herinnering. Als je er 
zo 6 bij elkaar gespaard hebt kun je verder sp;uen voor een tinnen b!ad waar je 6 bekertjes 
keur ig op kunnen staan. Je krijgt dan geeil tinm··n bekertje aan de fif1 'sh maar een waardebon. 
Als je op deze manier 6 waarcabonnen t ij elkaar gelopen hebt is het tmnen dienblad voor jouw! 
Maar dan is het nog niet compieet! Er ho0rt nog een tinnen kan bij. Gaat je 9 waardebonnen 
"kosten" . Als ik dus mijn tinnen u!tzet compieet wil hebben zullen er nog 20 berglopen in 
Zwitserland afgewerkt moeten wvrden. Nu ga ik niet elk jaar naar Zwitserland . Hoewel alleen al 
voor dit evenement C.:e verleiding groe:t is bet'alve dat het een echt prachtig m ooi land is. 
Zou !k wel volgend ;aar goan dán zou ik dus in 2011 mijn borrelset compleet hebben. Als 
veteraan ben ik misschien dan wel opa en dan h~eft opa toch een mooi cadeautje voor z'n 
eerste kleinkind ... .. . 

Oh ja, a!s herinnering heeft e;ke loper een gratis kaartje va"Jr de nieuwste plaatselijke kabelbaan 
gekreçen. We zouden or.~e vak<:nt;e met nog een extra dag verlengen . De kabelbaan was nu 
gratis en dat laat je toch niet liggen? Typis'.;h ~!edcr l ands . ....... . 

Roei Ramakers 
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WEDSTRIJDOV~RZICHT PUPILLEN 1995 

Pupil C=1987, pupil B=1936, pupil Al=1985, pupil A2=1984 

DATUI>f 

zo 12/8 

ZA 26i[: 

ZA :/9 

vo 6/9 

PJ.JAJiT~ OND.!:RDELilli PRJ,JS/LAATSTE 
INSCHRIJFDAG 

Z13~DP~~ ZOME~IHSnïiFWEDSTRIJD : inschrijven en betalen 
ter plaatse. D~ ~ele da1 foorlopend atletiek. 
intcvel op d~ louderdagtraining beschikbaar ! 
(telefoon org~nisatie AV Zaanland: 02510-40082 
en atlet i ekbaan ZaanJam: 075-311933 Vincent van 
Goqhweg (N~ast Zaanlands Lyceum} 

Y-ROfi.?..!:IH:S : pupillen C: 3k (40 bal hoog} lOOOm inschrijven 
~u~illen B: 2~~40 k~gel ver) lOOOm t/m 17/8 •) 
pu)illen Al: 3~{60 kogel hoog}l OOOm 3k 3,== 
DUyillen A2: 3k(60 bal ver) lOOOm 1000m 2,== 
~) ivm jouw en onze vakantie bij voockeur vroeg 
inschrij~ en of briefje + reld t/m 17/8 bij ons in de 
b•.cs · ( adres zü onder ! ) 

DE JJ,.ilRLIJKSE KCPPELWF.DSTRIJD VOOR PUPilLEN 
~~ ~UN OUDERS/VERlORGERS. INFORMATIEVEL UITGEREIKT OP 
DE TP.AINING ZN ZIE OOK IN DIT CLU3BLAD • DOE Y.EE ! ! ! 

S.îû'ITi'Oühf pvpillea C 
:PU i,'~ lle:.J B 
pupillen A 

3k (40 kogel ver) lCOOm 
3t (~0 hoög bal } lOOOm 
3k (60 kogel ver) lOOOm 

inschrijven 
t/m 31/8 

3k4,=:::: loop2,== 

ZA 1€/9 AALSHEbR !,.;~illen c 
plJ :Ji.l) en B 

rupiUen A 

3k (40 ver kogel} lOOOm 
3k (40 ver bal ) lOOOm 
31· {60 hoog ko~el)1000m 

inschrijven 
t/m 7/sept. 

3k4, ::::::: loop2,== 

ZA 7/!0 HAARLEM OND:ZRLGGS t7i:il~TRIJDEN AV HAARLEM MET 
VZiC:l!SSIN.t;S.ïü~SUJITIUG AV HAARLEM 75 JAAR 
( o.a. met z'n allen op de baan heerlijk 

inschrijven 
t/m 28/sept 

~lke donderdag ( dus NIET maandag ! ) na de training kun je inschrijven bij 
Err ... 1y Ramakers (t el. 023- 241826}. Mocht je op de training de laatste 
inschrijfdag niet kunnen t:ainen of het is heel slecht w ~er: briefje plus 
inschrijfgel..d iP de bus (t/m laats re inschrijfdag) op adres Bloemveldlaan 
~1 . 20~5 ~C Ha~rlem (R~~ulaankwarti3r}. 

0ok ligt er een wellstrijchnforn:ati<.:vel donderdag op de training voor je 
klaar als je hebt ing€schreven voor ~en wedstrijd. 

IN VERBA.l'lD !-IET O:l\JZE VAKANTIE 
{VOORBr:::RgiDING) :: :OE UITSLAGEN VAN 
WE:'JSTRI.J"D~~:'~ IE HET VOLGSNDE CLUBBLAD 
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WEDSTRIJDOVERZICHT JUNIOREN C/D 1995 

JUNIOREN D1=1983, D2=1982, C1=1981, C2=1980 

DATUM 

ZA 12/8 

ZA 19/8 

ZA 26/8 
zo 27/8 

ZA 2/9 

zo 3/9 

zo 17/9 

ZA 23/9 

ZA 7/10 
zo 8/10 

PLAATS ONDERDELEN PRIJS/INSCHRIJVEN 
TOT EN HET 

ZAANDAN ZOHF.R-INSTUIFWEDSTRIJD:APARTE WEDSTRIJD MET 
ONBEPERKT ~~~AL POGINGEN PER ~UMHER !!!!! Voor hele dag 
zomer atletiekplezier ma1r 6,== totaal !!(infovel bij Emmy) 
Telefoon organisatie AV Zaanland: 02510-4G082 of atletiekbaan 
a/d Vincent van Goghweg (naast Zaanlands Lyceum) 075-311933 
INSCHRI~ï PAS TER PLAATSE!!!!!! 

AMSTELVEEN: BLOKHEERKAHP~EDSTRIJDEN {zie wedstrijdboek) 
IV'M JE VAKMITIE OP TIJD INSCHRIJVEN ! ! ! ! t/m 10/8 
Eventueel briefje plus geld in bus: Bloemveldlaan 51 
(Ramplaankwartier) als wij ivm vakantie afwezig zijn 
NATION~LE C JUNIOREA SPELEN AMSTERDAM (beste prestatie) t/m 10/8 
Meisjes C: SOm, 80mhrd, 300mhrd, 600m, lOOOm, kogel, 

speer, discus,ver, hoog, 4R80m 4,50 pnr 
Jongens C: lOOm, 100!!\hrd, 300mhrd, 800m, 1500m, kogel, 

speer, discus, ver, hoog polsh, kogelsl, 4x10ûm 
VROEGE IJqSCHRIJVING IVH JOJN EN ONZE VAKi'':NTIE ! ! MELD ,JE ! ! 
WORDT 0? TRAINING GEREGELD DOOR EMMY EN MAR'riJN 1 1 

HAARLEM: KO?PELWEDSTRIJD JUNIOREN D MET OUDERS. DOE ~E ! ! ! 
INFOVEL OP TRAINING UITGEREIKT OF KIJK IN DIT CLUBBLAD 

CASTRICUM: C/D JUNIORENWEDSTRIJD t/m 24/8 
meisjes/jongens D: 60/80m, lOOOm hoog speer 2,--pnr 
meisjes/jonge1s C: 80/lOOm, 600/SO~m, ver,kogel 

AMSTERDAM: NATIONALE JUNIOREND SPELEN (LIMIETEN !) t/m 24/8 
Meisjes D: 60m, 60mb, 1000~, hoog, ver, kog, dis, speer 4,50pnr 
Jongens D: SOm, 80mb, lOOOm, hoog, ver, kog, dis, speer 
INZCHRIJVING MAXIMAAL 2 .rumffiRS ! BESTE PESTATIES CPGEVEN 

HAARLEM: BLOKKEERKAMPEN JUNIOREN C/D { 6,== per meerkamp) 
Jongens C: 100 ver hoog 300m Meisjes C: 80 ver hoog 600m 
Jongens C: 100 ver kogel spP.er Meisjes C: 80 ver kog speer 
Jongens D: 80 ver hoog lCOOm Meisjes D: 60 ver hoog 600m 
Jongens D: 80 ver kog di~c Meisjes D: 60 ver kog disc 

HAARLEM: ONDERLINGE WEDSTRIJDEN/CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

t/m 
14/9 

t/m 
28/9 

INST'UI.FWEDSTR.IJD~ INFO E.MrlY DO-TRAINING OF 023-241826 
Bij instuifwedstrijden schrijf je ::.iet van te voren in ! Pas als je er 
bent, schrijf je in en betaal je pas ! Alle informatie over deze instuif
wedstrijden bij Emmy. Heerhugowaarè, 13/8 (C/D), 22/9 (C). Heiloo 4/8, 
alleen jun C. Aasterdam-Ookmeer 14/7. Zaandam, op zaterdag 12/8 zie boven 
in wedstrijdoverzicbt. 

MEISJES El\J JONGEJ\T<; JUNIOREN D Il'l" DE 
GROTE DIS 'rRICTSFI JALE OP 1 JULI IN 

AMERSFOORT! ! ! ! SUCCES! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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KOPPELWEDSTRIJD 
ZATEltDAG ~ 

JE WORDT UITGENODIGD VOOR HET EERSTE FEESTJE NA JE GROTE 
VAKANTIE ! ! 
DE JAARLIJKSE AV V..ARLEM PUPIL- EN JUNIOR/D KOPPBLli""ED3TRIJD 
HET JULLIE OUDERS/VERZORGERS. 
BE!'.I DRIEKAMP MET SPRIUTEN, ·nRSPRINGEN EU :KOGELSTOTEN VOOR 
JULLIE F.~ JULLIE OUDERS/VERZO~GERS. 
DAAPJ1MS'l' MOGEN (MOET NIET ! ) DE OUDERS/VERZORGERS OOK ZELF 
EENS EEN 1.000 METER PROBEREN. DEZE 1000 METER TELT NIET MEE 
VOOR DE PUNTENTELLI.UG VAN DE DRIEKAMP ! 

w""Ah"NEER 1 ZATEP.J>AG 2 SEP'l'KHBER OP DE EIGEN ATLETIEIG1:\AN ! 

LEVER ONDERSTAAh~E STROOK ZO VLUG MOGELIJK IN {VOOR JE VA~~
TIE !I DAN 'Pl'EET JE ZEKER. DAT JE ER OP TIJD BI·J BENT ! ) TIJDENS 
DE TRAirtiNG BIJ El9fY, BlU.aTIRlf OF NIKi.rS·,.; DOEN ! ! HET WORDT VAST 
r.EER EEN SPORTIEVE EN B~VENAL EEN GEZELLIGE DAG. 
MET EREPRIJZEN EN VOOR IEDER EEN PRESTATIEKAART EN EEN VERRAS
SING .... ! ! E:N NATUURLIJK OE JAARLIJKSE TRADITIE VAN SOEP 1-!ET 
STENGELS ••.•• TEL. INf:'O: ~ 

023 - 24 18 26 

><~~ ~~ ~~~:~ .. ~ ~~~~~~~~ . -~i·e·~ l.~n?.s .. ~:~~:::~~- . ~~~~ ~ ~~:~ .. ~ ~~~~~ 
AV HAARLEM Jk~RLIJKSE PUPIL- JUNIOR/D KOPPELWEDSTRIJD. 

JA, WIJ DOEN MEE ZATERDAG 2 ~KPTIDOSR 1995 • 

r:~.AM/VOORNAAM (GEB ., 01\Tffi.i} : •• ~ •• • e . _ •••••• " & • • ••••••••••••• 5 ••• 

NAt'\.1>!/VOOR.."'lAA..l.f OUDER/VERZORGER; ••••••••••••••••••••••••••• ., ••• 

~ la ~ 1'!!1 • 

at~etmeKver n!glng 
,,haarlen1'' 

KOPPEL~lEDSTRI JD 

STROOK VOOR JE VAKJU~TIE 

BIJ JE TRAINER OF BI,J E ~ M y! ! ! DOEN 
17 
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RANONKELTJE' RANONKEJ __ T-TE 

Zaterdag 24 en zondag 25 jUni ging een ~ehoorlijke groep onder 
1 ei ding van Bal t.i en de \Vit en Mar U . jn Spruit naar- Zaandam om 
een meerkamp met-. ovrnacht i ng sf te werken. De ochtend begon al 
meteen goed, want. de helft. van de atleten en 21.tletes wist niP.t 
hoe ze een luchtbed moesten oppompen en de andere helft wist 
niet hoe ze een tent-hBrine de grond in moesten rAmmenl' 

Na een uurtje ploeteren en zweten stonden uiteindelijk alle 
tenten, waren alle luchtbedden opgepompt en kon iedreen aan de 
~dstrtjd beginnen. ZBterdag ging het overigens harstikke goed 
met ieder·een: Marieke, .Janna, l.inda, Baltien CMD), Tim, Rob en 
Ralf scoorden allemaal één of meerder pr's op de verschillende 
onderdelen. En na zo'n inspannende dag moet er natuurlijk 
eerst gedouched worden en natuurlijk moest ook de innerlijke 
mend weer gevoed worden! Bij snackbar "HARRY's HAP" -werd de 
jaaromzet in een keer verdrievoudigd. Dat is ook niet zo raar 
als je je bedenkt dat Martijn alleen al 3 kroketten, een 
milkshake, een blikje cola, een patatje oorlog, een broodje 
gezond en een kauwgompje naar binnen werktel Nadat Linda nog 
eventjes een ruitje C3x4ml had gekraakt (foutje, bedankt I), 
konden we o;..>eer terug naar de atlet.:iekbaanl 

Op de atletiekbaan hebben we op het t.erras het spelletje 
br-tefschrijven gedaan. Je mocht alleen de rgele van je voor
ganger lezen en daarmoest jij dan weer op verder schrijven. 
Een brief vonden we allemaal zo leuk, dus we hebben hem be
waard en eventjes over get:ikt: 

"BB.ltien kloot. natuurlijk met. <i~ pen, maar met mijn super
speeksel doet hij het weer. Olé, dit is echt. onwijs st.oer I 

Maar wat nog stoerder is: een zonnebril in je ~*** steken. Dat 
is niet echt het juiste hè Jannat Wat zijn jullie Bllemaa.l een 
viezerikken . Ja wij kunnen viezerikken zijn, maar jullie staan 
da.n wel voor llfUI! Jan met de korte achternaam. . En over Thomas 
gespr-oken: die 1 ijkt verdacht veel op Jari Li t-.manen. Je ~.o.~eet 

wel waar Ba.l tien·tje zo gek van i s I I Alsd je geld over hebt 
kkun je je moeder terugbellen, als dje je tenmjnste nog wel 
thuis wi 1 hebben I I" 

Jullie zullen allen begrijpen da.t i~dreen inmiddels al niveau
verlagend bezig was en Martijn deed er nog eventjes een schep
je bovenop met h_et spokenspel RANONKELTJE t I 

Iedereen ging in de kring zitten en Mart:.ijn zei een rijmpje 
op, daarna ging er iemand weg en gaf Ma.rtijn zonder dat de 
andet- het zag een hand. De ander kwam dan terug en als Ranon
kel ook met hem/haar contact maakte, dan kon hij ook diezelfde 
persoon een hand geven! 

"Ranonkelt-.je, Ranonkeltje 
Hoort, zegt het voort 
Luistert naar het. eerste woord 

Geef hem de han 
Geef haar de hand 
die ik de hand zal gf:>VE'n " 
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~~ 
De atleten en atletes die mee waren kunnen\ inmiddels met de 
Ranonkel-spirit "contact" maken . Ik wi l ze ~k waarschuwen dat 
ze er niets over mogen vertellen aan buitenstaanders. Doen ze 
dit toch, dan zal de Ranonke l-spr iri t jouw persoonlijk komen 
duidelijk maken wa arom je dat niet had mogen doen ''' Pas dus 
op met wat je zegt. 1 1 1 1 1 t 

N;::~ enerverend f:.e hebbPn ger;:~no nkeld ( nieuw Neder1&nds werk
woord, st.eet nog niet i.n elP Dikke ve n D8Je) ~ JJn we onze 
tenten ingegaan en zij n ~ metf~en gaan s 1 a pen. Nou ja, meteen? 
De jongens schoten eerst nog ee n kilo erwten vanuit hun tent 
de andere tenten in, terwijl de meiden hun top 10 maakten van 
de leukste jongens en he t gerucht ging dat Martijn op alle 
lijsten toch bijzonder hoog genoteerd stond!!' 

De tweede dag werd er weer· even g ,")ed gepresteerd, als 
ervoor. Ik wil van a11le goede pre-sa:ties er echter maar 
uitlichten namelijk die van J anna. Janna sprong 4.97m 
Overigens was de 150m van ~rie~ <20 . 6s ) ook van een 
der hoog nl. vea.u' 

de dag 
eentje 
ver!' I 

bijzon-

Aan het eind van de d&g g ing iedreen met een rood verbrand 
lichaam weer naar hui s , nada t de tenten weren opgeruimd' 

Deze dag had niet. kunnen p1.as.tsv 1nden a ls de volgende mensen 
niet hun medewerking ha.dden verleend aan deze twee grandioze 
dagen: Baltien de Wit, Hart.i jn Spruit, Rob, Ral f , Tim, Bal
tien, Marieke, Linda , -!Anna., Sanna <g€'blesseerd en toch mee 
als supporter KLASSE ' 1 ), meneer Roosen, mevrouw De Waard, 
meneer Van Kempen <menee t- Van Kempen heeft zaterdag èn zondag 
gereden!''' I 1 I), meneer e n mevrouow Teunisse en meneer Van 
Essen. 

WANNEER GAAN WE WEERI?I?I?t?l?t?t? 

Ra~je! 

Hoi AlJ.emaal 

Zaterdag en zondag 24/25 juni 1995 gingen we naar zaandam. We 
bleven slapen. Het was heel eluk en 's avonds gingen we 
ranonkeltje doen. We snapten er· he l emaa l niks van totdat 
Martijn het had uitge l egd , We gingen ergens in Zaandam eten. 
Linda ging weer··eens zi tten en brak een ruit.. Dat had ik weer I 
Er was ook nog een Thomas Cen Martijn met zijn spa-rood) die 
zo lelijk was als de nacht . Janna vond hem leuk. 

Top 10??? Mag je raden' 

Nou de mazzel' Gr·oet.jes 1 



Verslag: Za andam 

Rob, Lind3, J anna, Mari e ke, Baltien, Bl.elt.ien, Spruit, Rob, 
Ralf en ik waren aanwezig in Zaandam voor 'n meerkamp. Zo, dat 
~~s warm daar, vooral de 2de dag' 

D0 ee rste dag was voor bijna iedreen een 
S2 nna, die deed niets). Sporomige moE> s ten 
delen doen en goeie prestaties waren bij 
Marieke 20 ,6 o p de 150m. 

zware dag (niet voor 
'n pare zware onder
bosjes te vinden bv. 

Iedereen bleef ook gezellig overnachten. 's Avonds eerst naar 
een snackbar geplunderd en ruiten gebroeken, daarna Ranonkel
t je gespeeld met een paar van AVA'81. Laat naar bed, ondanks 
de volgende dag, die heet ging worden (en dan nog een lOOOm; 
phuuhhhhhh). 

'Jn l gende dag, beginnend voor de jongens met 110mh, werd het 
zwaar . Oo k nu v5.e l en de p r' s bij bosjes 
bv . Janna 4.97 ver 

Rob 3 .12 op de lOOOm 
r1L)z (.>.lf .3.47. ook. op de 1000m. 

t,.i j het ei nde had Janna bijna l1et rneerkan1pklubrecord. 
l ekke r naar hui s en onder de douche . 

Toen 

~n S pruit e n Baltien bedankt voor het meegaan met ons <kan 
nog e e r. keec toch?) I ! 

Op 24 e n 25 juni hadden we 
gi ng en we de tent opzetten 
ui.t. t .e lachen. 

Tim van Kempen 

een meerkamp i n Zaandam. Eerst 
terwijl Martijn ons lekker stond 

Ongeveer lOOm ve r de rop s t onden een paar tentjes met ongeloof
lijke sukke ls, maar een vond .J a nna op het eerste gezicht wel 
Jeuk, THOMAS .. .. aahhhhnh' ''' Maar t e en ik hem van dichtbij zag 
schrok ik me dood, wat e en eng ereil 

's Av onds gingen we naar de express snackbar. Martijns menu: 3 
Kwekkeboom kroketten, pata tje oorl '13 met:. extra veel ui <dat 
r o 0i<. je 's a vonds wel), milkshake, b t- oodje gezond en heleboel 
~pa-rood (4 liter·of zo ). 

En Linda had z o zitten hamsteren, dat ze dwars door de ruit 
hr-:e n ging van de snackbar . Toen we terugkwamen op het veld 
r.~:: b~e n we nog wat gevoetbald met die engerds en daarna hebben 
we nog vergesprongen in het donker. 

Da a rna 
jongens 
jongens 

had Martijn nog een leuk 
werden in de ze ik !?}?nomen' 

ge vraagd om mee te doenl 

idee: Ranonkelenl 1 

~nt. we hadden 

Sanna, .Janna en Marieke 

20 

En de 
de drie 


	VORMOPMAAT SCAN_180207135528
	VORMOPMAAT SCAN_180207135535

