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VAN DE REDJ~CTIE 

Onze excuses voor het zo 1ang uitblijven van "De \1\!issel". De reden hiervoor is 
de omslag. Zoals juHie kunnen zien is het weer de 'oude, vertrouwde' omslag. 
Natuurlijk met oude, maar ook met nieuwe adverteerders. Het is elke keer weer 
een hele klus om de adverteerder:; bij elkaar te krijgen. Ook dit keer is dat 
weer gelukt, we moesten heiaas aileen wat lang om de films wachten. Maar dat 
leed is ook weer g~leden en zodoende ligt en een vers gedrukt exemplaar voor 
jullie neus. Besteed trouwens eens aandacht aan onze adverteerders. Mede 
dankzij hen zijn wij in staat een clubblad uit te brengen. Een bezoekje een hun 
shop of zaak mogen jullie best brengen! 

Het gevolg van het lang uitblijven van dit blad is dat er natuurlijk wel wat oud 
nieuws in staat. Diverse kopij !3g al klaar voor het mei/juni nummer en mede 
door examen/tentamen perikelen kon niet alles meer up to date gemaakt wor
den. Maar niet getreurd in het volgende blad wordt dat herstelt. 

Dat de atieten niet stil hebben gezeten in de tussentijd kon Joop van Drunen 
merken aan de binnenkomenrJe -uitslagen. Hij heeft deze naar eer en geweten 
weer netjes verwerkt. 
Ook de diverse competities hebben we reeds achter de rug. En iedereen weet, 
dat dit niet geheel onverdienstelijk ging. De heren 1e divisie en de jongens 
junioren A/8 2e klasse hebben beiden een finale plaats gehaald. Klasse!! 
In september volgen deze 'Nedstrijden (zie wedstrijdkalender op blz. 9). Natuur
lijk hopen we dan weer op een goed resultaat en een optimale ploegopstelling 
(dus weinig) blessures. 

Nu het EK voetbal voor ons achter de rug is. Zullen allen ogen zich gaan rich
ten op dat andere grote bVer.ement. de Olympische Spelen. In de kranten 
kunnen we al volgen wie wel en wie uiteindelijk toch weer niet mee gaan doen. 
Verschillende atleten zijn nog op jacht naar limieten. Wij wensen ze veel suc
ces. Voor ons wordt het hopelijk heel veel kijk plezier. Voor mij wordt het overi
gens spannend, zal ik gewoon kijken vanaf de bank, of vanuit mijn kraambed. 
Jullie horen het wel. 

Lever de kopij voor het volgende ciL,bblad in ieder geval in op: 

WOENSDAG 24 JULI 
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EEN HARTELIJK WELKOM AA • 
• 

PUPILLEN B: 
B.K. (Bor) van Rossum Lange Raamstraat 14 2011 z:.N HAARLEM 

PUPILLEN A: 
M.M. (Marc) Leijtens Abel Tasmankade ;3 2014 AD HAARLEM 
B.Y. (Boris) Duijndam Floraplein 26 2012 HM HAARLEM 

JUNIOREN B: 
R.P.L. (Riek) Tieleman Zuidlaan 3 2111 GB AERDENHOUT 

SENIOREN: 
L. (Leo) van der Veer Laurens Reaeliaan 39 2024 BC HAARLEM 

START UCENTIE 

ledere at!eet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke jaar een nieuwe start licentie. Dit is een kaart met 
hierop je persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat ook je licentie nummer. Dit nummer blijft altijd het 
zelfde! 
Voor een atleet is dit een heel belangrijk nummer. Bij elke wedstrijd waaraan hij/zij deelneemt moet dit 
nummer bij de wedstrijdorganisatie bekend zijn. Bij een wedstrijd met voor inschrijving zal de wedstrijdse
cretaris 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 alle atleten, van pupil tot lange afstand ers ! 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. 

KLEDING 

Bijna net zo belangrijk als het licentienummer 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 gedra
gen, 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 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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Van de bestuurstafel 

Het aantal noemenswaardige problemen vanuit de diverse bestuursvergaderingen van de afgelopen 
maanden is beperkt te noemen. De bouw van een eigen materiaalhok, op verzoek van de gemeente, 
is voorlopig van de baan. De gemeente heeft onze verenigingen nog onvoldoende waarborgen ver
strekt. Zodra er nieuwe ontv~ikke!ingen z!jn op dit terrein hoort u meer. 
Het vertrek van Martin Huizing als trainer bij onze vereniging wordt tijdelijk opgevangen door een 
oude bekende, Koos Kiers. Uiteraard zal naar een meer definitieve oplossing worden gezocht. Het op 
korte termijn aantrekken van goede en oo!<: betaa!bare trainers blijft echter problematisch. 
Naast een aantal positie'le sportieve prestaties, waarover verder in dit blad meer, mag het uitkomen 
van de jubileumkalender een hoogtepunt worden genoemd. De niet rechtstreeks aan de leden uitge
deelde exemplaïen zullen of zijn reeds toegezonden. !k kan iedereen aanraden de kalender te lezen. 
Het geeft een uitstekend beeid van de geschiedenis van onze vereniging. Tevens wordt duidelijk wat 
een werk de samenstellers, Nico Treep en Franf< van Ravensberg, verricht heb~en. Tijdens de offici
ele uitreiking van de kalender zijn de beide heren reeds in het spotlicht gezet. 
Ook langs deze weg wil het bestuur, mede namens de gehele vereniging, beide heren dankzeggen 
voor het vele en ook kwalitatief zeer goede werk. Het bestuur is duidelijk onder de indruk van het 
geleverde produkt. Geef dus de kalender de aandacht die het duidelijk verdient. 

Rob de Nieuwe 

Made in Sydney 
Geboren in Amsterdam 

ons wereldkind 

9 mei 1996, 14.14 uur 

- 3-

Marieke Smeets 
Evert van Ravensberg 
Utrechtsedwarsstraat 4 0- 4 2 

1017 WG Amsterdam 

tel. 020-623 07 84 



UITSLAGEN CROSS EN WEGATLETIEK 
door Joop van Drunen 

3 MAART NEDERLANDSE VELDLOOPKAMPIOENSCHAPPEN 
Org. A.V. Attila Tilburg 

152 deelnemers kwamen na het lopen van de 12 km over de finish. Jeffrey Suilivan werd hier 90e 
een klassering die hem en ons wat tegen viel. 

24 MAART SANTPOORT NEDERLANDSE VETERANEN KAMPIOENSCHAP. WEG 
Org. A.V. Suomi 

Temperatuur circa 6 graden, geen wind. een uitstektmd georganiseerd kampioenschap met een uit
stekende klassering voor Ton van Doorn. Na de 15 km kreeg hij het zilver om gehangen. Zijn tijd 
49.06 Proficiat!! 

MAANDAG 25 M.AART 1996 

To van Door voor. 
et ee .st op o 

sANll'OORT -NOORD • GOVE!lT WISSE 

Cees Kraayenveld ~s gisteren in 
Santpoort-Noord Nederlands 
veteranen-kampioen op de 
vijftien kilometer geworden. 
De atleet van AV '34 ven:loeg 
in zijn categorie (40-44 jaar) 
Ton van Doom van AV Haar~ 
lem in de eindsprh"'lt. Bij d<! 
vrouwen was Hennie Zantinga 
(40-44) het snelst op de tien 
kilometer. 

Kraayenveld werd bestem
peld als de grote favoriet voor 
de veteranentiteL Hij maakte 
die rol ook waar. Al was de te
genstand van Ton van Doom 
heel taai. 

Kraayenveld, Van Doom, 
Hendriks (Daventria) en Stal 
(Hel!as Utrecht) vormd~n een 
kopgroep op het mooie, maar 

··door de twee Bergweg- 'cols' 
lastige parkoers tussen sport
park Groeneveen en de hoc
keyvelden van Bloemendaal. 
Het kwartet leiders viel onder 
impuls van Ton van Doom in 
de slotfase uit elkaar. Van 
Doom: "Ik ben een keer of vier 
gedemarreerä. Stal en Hen
ctriks konden het tempo niet 
rrieer volgen, maar Kraayen
veldraakte ik maar niet kwijt." 

In de laatste kilometers 

sprintte de favoriet weg bij 
Van Doom. Kraayenveld had 
voor de vijftien kilometer 
4!J.ü3 minuten nodig, Van 
Doorn drie seconden meer. 
"Hoewel ik net naast de titel 
greep, ben' ik blij met rrûjn · 
tweede plaats", aldus Van 
D0om. ,.He heb nam~lijk nog 
nooit bij een NK op het podi
um gestaan." 

Met zijn achtste plaats 
(52.05) was Conno du Fossé de 
beste loper van het organise
rent~e Suorni. Clubgenoot 
Rm. i Porde finishte als negen
de iu 52.34. 

In totaal deden bijna ISO lo
pers mee aan het NK, van wie 
vier in de categorie boven de 
zeventig. ' 

I3:j de vrouwen (46 deel
neemsters) was Hennie Zan
tinga een klasse apart. De 44-
jarige atlete van AV '55 prolon
geerde haar titel. Ze won de 
tien kilometer in 36.10. Carla 

·Op horst gaf ruim een halve 
minuut op Zantinga toe, maar 
werd wel eerste in de categorie 
van de jongste deelneemsters 
(35-:39). Philomena Vranken 
van Suomi ontbrak ·vanwege 
haar werk. Sopbie Vv'isma was 
met haar 67 jaar de oudste. Ze 
legde de afstand af in 49.17. 

- 4 -



(\ 
NIEUWS OVER DE BÁANATLETIEK 

14 APRIL OPEf\HNGSWEDSTRIJD IN HAARLEM 
Org. A.V. Haarlem en K.A.V. Holland 

door Joop van Drunen 

Het baanseizoen 1996 werd geopend in eigen huis. Op 14 april viel het eerste startschot op onze 
baan in het Pim Muliersportpark. Er was geen windvoordeel op de sprint- en springnummers. 

Dames 100 meter 2. Lilian i(aptein 14.8 
kogelstoten 3. Lilian Kaptein 8.81 

M.A. 300 meter 1. Marieke IJzerman 44.6 
kogelstoten 1. Wendy IJzerman 10.53 een nieuw Clubrecordl 

M.B. 100 meter 3. Marieke van Essen 14.4 

Heren 100 meter 1. Guus Groskamp 11.1 Een goede tijd voor Guus! 
4. Sander Rutte 11.4 

300 meter 1e serie 2. Guus Groskamp 35.9 
2e serie 1. Roei van Ree 35.4 

3. Harold Derksen 38.1 
Verspringen 1. NietsTerol 6.54 PR 
kogelstoten 1. Martijn Spruit 12.73 

2. Oscar Soethout 12.61 
4. Sander Rutte · 10.93 

3000 meter 1. Jeff rey Suilivan 8.42.7 
2. Ton van Doorn 8.50.6 

speerwerpen 1. Niels Terol 59.50 

J.A. 100 meter 1. Erik v.d. Veen 11.4 PR 
2. Darcy de Windt 11.5 PR 
3. Maarten Spoel 12.1 

300 meter 1. Erik v.d. Veen 36.6 
verspringen 1. Darcy de Windt 6.47 PR 

2. Erik v.d. Veen 6.39 PR 
4. Paul F-~ijs 5.80 

speerwerpen 1. Paul Rijs 47.10 PR 

J.B. 100 meter 1e serie 1. Jason Mensingh 12.00 
3. nm van Kempen 12.7 

2e serie 2. Roberto Slierings 12.4 
300 meter 2. Roberto Slierings 39.3 

4. Tim van Kempen 42.7 
verspringen 2. Tim ven Kempen 4.77 
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21 APRIL HAARLEM 1E MARS JEUGDCOMPETITIE (AIB) 
Org. A.V. Haarlem en K.A.V. Holland 

De weersomstandigheden waren goed. Zonnig weer en op de sprint lichte tot matige tegenwind. 

Onze NB jongens hebben het er goed afgebracht deze 1 e wedstrijd van de jeugdcompetitie 1996. De 
De "Haarlem" jeugd bereikte in deze wedstrijd de eerste plaats, een goed resultaat. Vijf maal werd 
een persoonlijk record verbeterd. Landelijk staat onze ploeg op de 9e plaats. De eerste 12 verenigin
gen vormen de finale (dit na 2 wedstrijden). Dus 19 mei er tegen aan dan zit de finale plaats erin. 

100 meter Darcy de Windt 12.0 532 pnt. 
400 meter Erik v.d. Veen 52.4 PR 738 
800 meter Paul Rijs 2.16.7 494 
3000 meter Bas Gevaert 10.10.6 529 
4 x 100 meter Paul Rijs, Darcy de 

Windt, Jason Mensingh 
Erik v.d. Veen 45.2 1452 

hoogspringen Remco van Belle 1.80 PR 680 
verspringen Darcy de Windt 6.61 PR 738 
kogelstoten Jason Mensingh 8.94 381 
discuswerpen Erik v.d. Veen 26.04 PR 381 
speerwerpen Paul Rijs 48.12 PR 608 

totaal 6532 

Eindstand: 1. Haarlem 6532, 2. Spartaan 6516, 3. A.V. Gouda 6484, 4. AV '47 5798, 5. Hellas 4991, 
6. Avantri 4924, 7. Holland-H 4686, 8. Typhoon 2458. 

26 APRIL HEERHUGOWAARD INSTUIFWEDSTRIJD 
Org. A.V. Hera 

Weersgesteldheid: 10 graden, windstil. 

M.A. kogelstoten 

Heren kog~lstoten 

discuswerpen 

Heren 400 meter 

Heren 150 meter 
300 meter 

3000 meter 

1. Wendy IJzerman 

3. Martijn Spruit 
7. Sander Rutte 
2. Martijn Spruit 

10.25 

12.83 
10.19 
42.24 

26 APRIL AMSTERDAM NOCRIJ INSTUIFWEDSTRIJD 
Org. A.V. Atos 

2e serie 4. Harcid Derksen 
6. Remy Cornet 

53.9 
55.2 PR 

27 APRIL TER SPECKE BOKAAL LISSE 
Org. A.V. De Spartaan 

1e serie 
2e serie 

1. Guus Groskamp 
1. Guus Groskemp 
4. Han Baauw 
3. Jeffrey Su!livan 
5. Ton van Doorn 

16.49 {wind+ 3.1. ms) 
35.73 
36.98 
8.28.07 
9.02.11 

J.A. sprint-tweekamp 
1 00 meter/200 meter 7. Erik v.d. Veen 11.28 PR I 22.79 PR 
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28 APRIL AMSTERDAM INSTUIFWEDSTRIJD 30+ EN VETERANEN 
Org. A.V. '23 

Dat is wel een hele tijd geleden dat wij een uitslag van Jel Doombosch onder ogen kregen. 
Jel Doombosch is nog steeds clubrecordhouder op de 10-kamp met 6566 punten. Het clubrecord 
dateert uit 15 en 16 september 19621 · 
In Amsterdam kwam Jel uit in de categorie mannen 60/65 op de werpmeerkamp. Hij behaalde een 1e 
plaats met 1614 punten . 

.tSQgê! 
12.04 m (5 kg) 

discus speer 
35.28 m (1 kg) 39.42 m (600 gr.) 

10 MEI HEERHUGOWAARD INSTUIFWEDSTRIJD· 
Org. A.V. Hera 

Weersgesteldheid: 10 graden, windstil. 

J .A. verspringen 

speerwerpen 

1. Erik v.d. Veen 5.94 
2. Paul Rijs 5.85 
1. Paul Rijs 48.52 PR 

Paul, de volgende wedstrijd 50 meter OKE?I 

10 MEI AMSTERDAM INSTUIFWEDSTRIJD 
Org. A.AC. 

Ondanks de kou was de opkomst redelijk te noemen. De elektronische tijdwaarneming zorgde voor 
een vlotte en nauwkeurige aflevering van de tijden. 

Er was slechts 1 Haarlem deelnemer. Ron Antheunisse kwam uit op de 400 meter horden in de 1e 
serie met een derde plaats. Tijd: 61.99. 

Geen windvoordeel. 

Heren 400 meter 

800 meter 2e serie 

16 MEI HEILOO 
Org. A.V. Trias 

3. Guus Groskamp 
4. Han Baauw 
6. René Moesman 
6. Remy Cornet 

51.5 
51.5 
53.7 
2.04.6 

16 EN 17 MEI TILBURG NEDERLANDSE STUDENTEN KAMPIOENSCHAPPEN 

16 mei 

Heren 400 meter 1e serie Ger Wessel 50.03 
4e serie Roei van Ree 53.06 
%finale 2. Roei van Ree 50.09 
Ger zag van verdere deelname af. 

17 mei 

Heren 400 meter finale 3. Roei van Ree 49.66 PR 
discuswerpen 4. Martijn Spruit 39.70 
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17 MEI KERKRADE INTERNATIONAAL ATLETIEK GALA KERKRADE CLASSIC 

Deze hoogstaande atletiek meeting wordt al gedurende een lange reeks van jaren op een uitstekende 
wijze georganiseerd. Jammer voor de organisatoren het weer was bijzonder slecht, regen en koud. 
Ger Wessel had een plaats gekregen in de 400 meter B-loop. Dat leverde hem een tweede plaats op 
in 49.03. Ger liep gezien de omstandigheden een goede race. 

19 MEI ALPHEN AAN DE RIJN 2E MARS JUNIOREN COMPETITIE (AIB) 
Org. A.A.V. '36 

Het was voor de "Haarlem" boys een uitstekende wedstrijd. 6790 Punten werden er binnen gesleept 
258 meer dan in hun eerste wedstrijd in Haarlem. Een finale plaats moet er zeker in zitten!!!. Ook 
werden er een drietal PR's gescoord. Uitstekend gedaan "Haarlem" jonge mannen! 

100 meter 2e serie 1. Darcy de Windt 11.58 PR 670 pnt. 
400 meter 2e serie 1. Erik v.d. Veen 51 .44 PR 743 
800 meter 4. Roberto Slierings 2.08.66 608 
3000 meter 7. Riek Tielerr.an 11.20.73 347 
4 x 100 meter 1. Paul, Darcy, Jason, Erik 45.24 1463 
hoogspringen 2. Remco van Belle 1.80 680 
verspringen 3. Darcy de Windt 6.33 678 
kogelstoten 2. Erik v.d. Veen 11 .75 PR 583 
discuswerpen 2. Paul Rijs 28,48 439 
speerwerpen 1. Paul Rijs 46.06 579 

totaal 6790 

Eindstand: 1. Haarlem 6790, 2. Spartaan 6658, 3. A.V. Gouda 6375, 4. A.V. '47 5849, 5. K.A.V. 
Holland 5349, 6. Avantri 4854, 7. Typhoon 4447, 8. Hellas 3559. 

21 MEI BREDA INSTUIFSWEDSTRIJD 
Org. A.V. Sprint 

Weersomstandigheden: buiig, temperatuur 12 graden. Goede deelname en mooie prestaties. 

Jeffrey Suilivan had de reis naar Breda aanvaard om daar te starten op de 1500 meter. Er waren 3 
series op tijd met totaal 21 deelnemers. Jeffrey werd in totaal 3e met een tijd van 4.00.25 

24 MEI SANTPOORT INSTUIFWEDSTRIJD 
Org. A.V. Suomi 

Temperatuur ca. 10 graden, regen en windvoordeel op de 100 meter. 

Heren 3000 meter 1. Jeffrey Suilivan 8.33.0 
2. Getachew Ayele 8.55.5 
4. Ton van Doorn 9.02.6 

Gezien het koude weer uitstekende tijden. 

31 MEI, 1 EN 2 JUNI DEN HAAG NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 

Vrijdag en zaterdag koud weer veel wind met op de sprintnummers tegenwind. 

Zaterdag 

Heren 100 meter. In de 2e serie hadden wij alle hoop gevestigd op Guus Graskamp .... hij kwam, zag 
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en viel uit, geplaagd door een blessure was het over en uit. Jammer maar ook dat hoort er bij. 
400 meter serie 3, Ger Wessel 3e in 48.70. Deze tijd was juist voldoende voor een finale plaats de 
volgende dag. 
3000 meter steeple chase. I-lier was Jeffrey Suilivan die toch wel een goede race liep. Net niet sterk 
genoeg voor de kopgroep waardoor hij veel alleen moest doen. Een zesde plaats in 9.11.74 en een 
ruim persoonlijk record (stond op 9.1 6.09) uitstekend werk!. 
SpeeJWerpen. Als laatste deze zaterdag kwam Niels Terol in actie. Zijn 1e en 2e poging op het speer
werpen gingen de mist in. Zijn 3e poging lukte wel met een redelijke 61.36 meter. Niet voldoende 
voor een finale plaats. Niels het seizoen is nog lang, maak er wat van! 

Zondag 

Alleen Ger Wessel kwam deze zondag in de startblokken tijdens de finale 400 meter. Hij werd uitein
delijk zesde. Zijn tijd 48.40. 

Voor de A.V. "Haarlem" niet zo'n geweldig NK '96. Hopelijk volgend jaar wat positiever. 

12 JUNI PAPENO·Al GAMES ARNHEM 
Org. Stichting "Papendal Games" 

Heren 400 meter 1e serie 3. Ger Wessel 48.53 

29/30 

27 
04 

0-0-0-0-0-0-0 

WEDSTRIJDKALENDER 1996 
Belangrijke wedstrijddata 

juni NK meerkamp junioren NB Lelystad 

jul) 
aug) OLYMPISCHE SPELEN ATLANT A 

01 sep 5 districten ontmoeting jeugd 

©®~6) VÜ!TU<i10® ®CG1l\Ju@L?Ci:~l71~ ~~<0I!Jüjp~frü:::fi@ ~ © cciiilwft0fi© 
©®~ liUUû<IDIJ&S b\ )!i:itlÜ@G'\'l~rril ©(IJ)i/!!l1[fl:®i\L'ili"@ "® l~U~%S@ 
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SENIOREN KOMPETITIEWEDSTRIJDEN HEREN 1E DIVISIE 

·.1E WEDSTRIJD 5 mei in Alphen aan de Rijn 

Als we het artikel in het vori9e klubblad "Dodenherden
king of Bevrijdingsdag" nog even teruglezen, waarin we een 
prognose zien voor de eerste kompetitiewedstrijd en we verge
lijken die prognose roet de werkelijke prestaties, dan zien we, 
dat op bijna alle onderdelen beter 'gepresteerd werd dan in die 
prognose! Ook waren al l e op de prognose ingevulde namen daad
werkelijk aanwezig!! Dat zou inhouden, dat er ook veel meer 
punten gescoord zouden moeten zijn dan voorspeld. En dat was 
nou net niet het geval. Alle op zovele nummers vergane winst 
werd in één grote klap ongedaan gemaakt door de blessure van 
Niels Terol die niet kon speerwerpen en polsstokspringen, maar 
gelukkig wel nog kon verspringen. Invaller Paul Rijs deed 
natuurlijk wat hij kon om de s chade zo beperkt mogelijk te 
houden, maar de prestaties van Niels kan hij (nog?) niet 
evenaren. En daarmee is het verlies t.o.v. de prognose {18.929 
punten tegenover 18.788 werkelijk) geheel verklaard. Een 
kompliment dus aan de hele ploeg die, met veel inzet en en
thousiasme , begeesterd (is daar niet een mooi Duits woord 
voor?) door Han Baauw, Erik Rollenberg en Ruud Wielart , onder 
het goedkeurend oog van Joop van Drunen en ondergetekende deze 
goede prestaties neerzette. 

Maar een paar namen moeten toch nog even apart genoemd: 
nl. de mannen van 800 punten of meer. Hier zijn ze van boven 
naar beneden: Guus Groskamp 10.98 ( 809p), Ger Wessel 49.46 
(830p), Reel v.Ree 49.91 (809p), Ton v.Doorn 15.18.46 (800p), 
Jeffrey Sullivan 9.16.09 (876p !!), Erik Rollenberg 2mOO 
(857p) en de 4xlOOm 1739 punten (Dubbele telling). De meeste 
winst t.o.v. de prognose boekten Guus Groskamp, René Moesman, 
Jeffrey Sullivan, Getachew Ayele en dè 4x100. 

2E WEOSTRIJD 9 juni in Haarlem 

Deze wedstrijd werd gekenmerkt door naar, vervelend, druilerig 
weer. Veel van de prestaties werden hierdoor negatief be
invloed. Gelukkig konden we weer rekenen op Niels Terol, maar 
bij het speerwerpen had hij toch nog last van zijn arm zodat 
er 'slechts' 55m12 uitkwam. Polshoog was met 3m90 zeker onder 
deze weersomstandigheden goed. Helaas moesten wij het deze 
wedstrijd doen zonder de geblesseerde Guus Graskamp. Daardoor 
kwa1n Er ik v.d. Veen nu ook op individuele nummers in aktie. 
Held van de dag kunnen we rustig noemen Jeffrey Sullivan, die 
in werd gezet om een dubbel te l open. Na eerst met overmacht 
de 3000m steeple chase te hebben gewonnen in de goede tijd van 
9. 05. 16 ( 914p ! ! ! ! ! ) nam hij ook op overtuigende wij ze de 
1500m voor zijn rekening 4.01.26 (806p). Bovengenoemde wijzi
gingen hadden wel tot gevolg, dat Remy cornet en Paul Rijs 
helaas buiten de ploeg vielen. Opvallende prestaties ook van 
onze 400m lopers. Beiden verbeter den hun prestatie van Alphen 
en dat konden weinigen deze midda g zeggen. Ger 49.11 (846p} en 
Reel v.Ree (zijn deelname was door een blessure lange tijd 
onzeker) 49.64 (821p) notabene e e n nieuw p.r. Met het vermel
den van de 4 x lOOm estafette ploeg zijn hiermee ook gelijk de 
800 punten prestaties genoemd. 
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DE PRESTATIES 

lE WEDSTRIJD 2E WEDSTRIJD 
lOOm René Moesman 11.36 René Moesman 11.51 

Guus Groskamp 10.98 Erik v.d.Veen 11.65 
200m Guus Groskamp 22.45 René Moesman 23.44 
400m Ger Wessel 49.46 Ger Weseel 49.11 

Roel v.Ree 49.91 Roel v.Ree 49.64 
BOOm Remy Cornet 2.02.56 Jan de Ruiter l. 59.96 
lSOOm Getachew Ayele 4.05.86 Jeffrey Sullivan 4.01.26 

Jan de Ruiter 4.19.45 Getachew Ayele 4.05.22 
SOOOm Ton v.Doorn 15.18.46 Ton v.Doorn 15.23.37 
llOm hrd Frank Varsteeg 16.22 Frank Vareteeg 16.81 
400m hrd Han Baauw 58.21 Han Baauw 58.57 
3000m st Jeffrey Sullivan 9.16.09 Jeffrey Sullivan 9.05.16 
hoog Erik Rollenberg 2m00 Erik Rollenberg lm90 
ver Niela Terol 6m36 Erik v.d.Veen 6m18 

Darcy de Windt 6m34 Darcy de Windt 6ml3 
hinkstapa Darcy de Windt 12m92 Darcy de Windt 12m42 
polshoog Paul Rijs 3mOO Niela Terol 3m90 
koge1st. Etienne de Groot llml6 Sander Rutte 10.43 

Sander Rutte 10.29 Etienne de Groot 10.40 
discue Martijn Spruit 39m20 Martijn Spruit 39m06 
speer Paul Rijs 42m12 Niels Terol 55m12 
kogels!. Martijn Spruit 3Sm56 Martijn Spruit 36m78 
4 x lOOm Guus G. 1 Er ik v.d. V., Darcy de W.,Erik v.d. V., 

René M. ,Ger w. 42.97 René M. ,Ger w. 43.71 
4 x 400m Erik v.d.V.,Han B. Roel v.R.,Jan de R. I 

Roel v.R. ,Ger W. 3.21.34 Han B.,Ger w. 3.25.33 

De stand: In de eerste poulewedstrijd werden wij achter AACII 
2e met 18.788 nunten. (Er zijn 3 poules van 8 verenigingen) 
Landelijk stonden wij toen Se. In de tweede poulewedstrijd 
werden wij 3e met 18 .. 684 punten en staan wij landelijk noq 
steeds op een Se plaats. Dat houdt in, dat we ons voor de 
finale van 8 september hebben geplaatst !!!! De nummer 1 van 
deze finale (waarin de helft van de punten uit de poulewed
strijden wordt meegenomen) promoveert naar de eredivisie. Oe 
nummers 2,3 en 4 plaatsen zich voor een promotiefdegradatie
wedstrijd ere- en le divisie op 22 september. Als daar een 
ploeg tussen zit die reglementair niet mag promoveren, (zoals 
AACII) dan wordt die plaats ingenomen door de nummer s. Van 
deze wedstrijd gaan ·(of blijven) de eerste 2 verenigingen in 
de eredivisie. Maar zover is het nog niet. Dus eerst: 

KOMPETITIEFINALE ZONDAG 8 SEPTEMBER 
Prr. 

P. S. Wat lees ik hier net in de krant? Jawel, Er ik v.d. Veen 
Nederlands Kampioen op de 400m bij de A-junioren?!! 
Erik, GEFELICIT~ERD !!! 
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Op de eigen a tletiekbaan heeft AV Haarlem giste
ren tijdens de tweede clubcompetitiedag 18.684 
punten gescoord. Dat was genoeg voor de derde 
plaats. Plaatsgenoot KAV Holland scoorde 82 
punten meer, waardoor de formatie als tweede 
eindigde achter MC. Over twee dagen gemeten, 
de eerste competitiedag werd 5 mei afgcv,·erkt, 
heeft Haarlem zich door deze klassering geplaatst 
v~or <Ie finale. H:e>lland verspeelde dqoi: een matig 
optreden al op de eerste competitie dag een mo-
gelijke plaats in de eindstrijd. · · 

Het versd iJ tussen de atletieicploegen van 
Haarlem en KAV Holland bedroeg voor de afslui
tende 4x400 meter slechts zeven punten in het 
voordeel vim Holla.1d. Het kwartet Mike Roosen, 
Christoph Kempen, Rens Hoogewerf en Riek 
Wassenaar b!cek met 3.21.83 beduidend sneller 
dan de plaatsgenoten, die 3.25.33 no(li~ hadden. 

. Onder slechte omstandigheden, het motregen
de de hele dag, kwam Jeffrey Suilivan (AV Haar
lem) tot een opvalle. de prestatie op de 3000 me
ter steeple. Met een tijd van 9.05.16 won hij rui-m. 
Hij verbeterde daannee zijn beste tijd met .flf se
~nden. Bovendien was hij de sterlc$te lc;lper·up 
1500 meter in 4.01.26, nadat hij afgelopen week 

. die afstand in 3.52.00 had afgelegd. 
Haarlem boekte een dubbele overwinning op 

de 400 meter. Ger Wessel won in 49.11 vóór Roe! 
van Ree in 49.63 (pr). De derde plaats ging naar 
Erik Negenman (KAVHolland) .in 49.64. Zij~~ub
genoot Mike Roçsen won dellOmeter horden in 
14.84 (prj terwijf hij als tweede de 400 meter met 
horden afsloot in 54.97. 
M~rkamili··:er _Ri..:k _Wassenaar, die volgen_de 

week m Ta nn m actie komt, won het verspnn- · 
gen met 6.67 meter en het polsstokhoogsp1ingen 
met 4.60 meter. Bjame Vedel was de sterkste 
speerwerper met een afstand van 58.42 nieter, 
terwiJl hij als kogelslingeraar t?t 43.72 meter 
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kwam, go~d genoeg voor de tweede plaats. Niels 
Terol (Haarlemj . ka..11pt nog steeds met een 

. schouderblessure en wierp de speer. dan ook naar 
55.12 meter. · · . 

Door het onbezet laten van twee onderdelen 
wist de damesploeg van KA V Holland zeker dat 
het de promotieldegradatie competitie niet zou 
kunnen o ntlopen. In Vught kwam de ploeg tot 
15.707 punten. Het was-duidelijk dat bij verschil
lende · atletes de druk van de ketel was, Vorige 
week wer4. er narnelijk g~piek1; . tijdens het napo-

. (la~ kaln~.~nj>çhap.:_?.:Q .W.~fl.en de NederlaOOSt; 
spnntkoniJ.'Iginnen J\nrjeJPane. Kramer · en . Marn1 
Awual1 Asante op de honderd meter geklopt. Kra
.mer won in 23.97 we! de 200 meter, terwijl Asante 
"in 56.20' als tweede eindigde op de 400 meter. 

Nationaal 400m horden kampioene Esther van 
Ooyen einpigde in 61.23 als· tweede achter Ester . 
Goossel}~; die zij vórige wt:ek nog achter zich liet 
Damnee heeft zij wellicht een plaats in de Euro
pa Cup plo~g verspeeid. Andra Laarhuis liep eèn 
goede 100 horden in 15.07 terwijl A-juniore Yvon
ne Roosen zich goed ontwikkelt bij het kogelsto-
. ten en discuswerpen. Op het laal$te onderdeel 
kwam ze tot 35.98 meter, hetgeen een dik per
soonlijk record betekent. · · 

Patriek Snoek kwam met Haag Atletiek in Am- . 
sterdam in actie. De H;:arlemmer 'eindigde in 
21.10 als derde op de 200 meter en liet met de 
4xl00' estafette 40.63 noteren. Ondanks het (eit 
dat er enkele ploeggenoten geen punten op hun 
onderdeel wisten tè scoren; zal Sno~k;op ~ - sep
tember in Apeldoorn uit\<omeQ ,in :de 'fil1ale van 
de eredivisie. .' . ; . 
• Tijdens de :marathon van Leiden legde Hilie
goromer Wim Elshout met een tijd van 2.39.55 
beslag op de twaalfde plaats. Plaqtsgenoot Cors 
Beerendenk werd 35e in 2.54.44. Paul Wassenaar 
(2.58.58) en Roald Jacobs (2.59.23) kwamen ook 
nog binnen de drie uur binnen: 



Zo a Is u misschien reeds vermoedde zat ik weer 
in het vliegtuig. l'iew York deze keer. Wegens 
mijn enigzins links, atheïstisch, activistisch, troski
stisd i eq anarchistisch verleden heb ik overwogen 
niet het Vrijheidsbeeld van het kapitalistische 
bolwerk te beklimmen. Ik heb het wel gedaan maar 
zoals rnijn zus reeds fijntjes vroeg "Toch wel aan 
de linker kant, hè Bert?". Ik kon vo.imondig "JA" 
antwoorden. Aan de linker kant. Daar zat toevallig 
de trap. 
Tevens (voord~ Liefuebber) heb ik nog even de 
blauwe finishlijn van de NY- marathon in Central 
Park gekust. Eens, in 1984, ben ik hier kotsend 
gearriveerd in een wereldtijd van 4.15.02. Ik kon 
tussen het vomerea nog net even het hoofd 
omhoog houden voor de gebruike:ijke finishfoto. 
l.k kon zodoende niet verschijnen op 6 dinsdag
trainingen, 4 donderdagavonden, 5 regiowedstrij
den en ons e.igen trainingskamp. Dat rust. Even 
weer mijn schuldgevoelens van mij afgepraat. 
Nu op naar de Jasper-BJJJfi estafette in de Ca
nadese Rocky Mountains. 20.8 km, start ongeveer 
00.30 uur, berg-op, met een zwaailicht cp je hoofd 
en Grizzly bere.n in de betm klaar voor een snack. I 
wiJl take my chance. U begrijpt; wederom een 
excuus om voor langere tijd te ontbreken bij de 
club. Ik zal Joop inlichten. Trouwens hij zaf wel 
bellen over bovenstaand verleden. Een royement ? 
I wi!l tr...ice my chance again. 

Ui t de L.A. kommissie enz. 

Weinig meer te melden dan : 
• Een hele goede afloop van de Runnersworld 

Spaamwoudeloop. Veel vrijwilligers, hoge 
inzet, inmiddels geroutineerde ploegen voor 
inschrijving, jury, parcours, verzorging en 
uitslagen. DANK zij de vrije tijd van velen 
was het voor de lopers, de organisatie en de 
club een succes. Met name Gerko DANK 
voor het trekken van de hele ploeg. Dat doet 
hij trouwens reeds jaren. 

• "onze" LION's-loop. Ook hier een goede 
afloop. Ongeveer 200 deelnemers incl. de 11 
teams voor de bedrijvenloop. Helaas was het 
voor een aantal vrijwilligers lastig, om vanuit 
het werk, direct om 17.30 aanwezig te iijn. 
A andacht voor volgend jaar. Tevens een 
probleem met de startnummers in combinatie 
met het computer programma. En natuurlijk : 
het (inmiddels befaamde) startschot van 
Boesten. 

• 13 mei was er een LA-commissie vergade
ring. Highlights waren : 
- mogelijke assistentie van de 

AV Haarl·' m bij deTROS-loop 
- bespreking Kennemer Cross Cup, 

Spaarnwoude-loop en LION's-loop. 
- Mogelijk fietsweekend op 24 en 25 aug 
- Mogelijkheid tot samen wintertrainen met 

KA V Holland op CIOS-terrein 

Uitslagen doorgeven aan Boesten 023-5385623 
Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie 

aangegeven. Indien niet bekend staan er : ?? 

31 dec Sylvestercross Soest 

22 Getachew Ayele 
2 Ton van Doorn 
22 Jaap v Deursen 

?km 

28.17 
27.14 
11.35 

Deze uitslag van A V Pijnenburg gaf niet aan 
welke afstand onze atleten gelopen hebben. 

14 jan Halve van Egmond 21.1 km 

Uitslagenlijst is bij Boesten beschikbaar. 
Haarlemmers tussen de 3945 lopers uithalen 
bezorgt mij een redelijke letterspaghetti in het 
voorhoofd. Als je van dit soort grote evenementen 
je naam in het clubblad wilt zien, bel me dan even, 
dan kan ik gericht zoeken. 

11 feb 15e Marquette-loop Heemskerk 21.1 km 

37 Adri Tol 
42 Frank Peeters 

Waar is die andere ? 

1.30.29 
1.34.16 
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Uitslagen vervolg 

3 mei 1 e Velserbroekloop JO km 

1 Wim Westerholt 34.47 
9 Bert Boesten 37.22 
11 Frank Peeters 37.39 
12 Jeroen Peeters 37.43 
14 Adri Tol 38.20 
7 Roel Ramakers 39.21 

De "Peeters!fol"-gang kwam en dacht dat ze mij 
in de achterzak hadden. Ok manne. Goed gedaan. 

16 mei Vestloop Alkmaar 

2 Wim Westerho1t 
14 Christiaan Pfrommer 
6 Roei Ramakers 
10 Martin vd Weiden 

23 mei "onze" UON's-loop 

6 
9 
10 
8 
17 
20 

Wim \V esterholt 
Martin vd Weiden 
Roel Ramakers 
Adri Tol 
Martin Hoeksema 
Lex vd Pol 

Arjen Setzekom 
Mathijs Wolff 

5 jun Baanwedstrijd Papendal 

4 Jeffrey Suilivan 

21.1 km 

1.14.50 
1.16.54 
1.25.49 
1.28.15 

15 km 

56.50 
59.08 
59.22 

1.01.31 
1.06.56 
1.14.18 

5km 

20.43 
22.57 

1500m 

3.52.0 

2e en 3e Velserbroekloop en de 
Marathon van Leiden leest u de 
volgende keer. 

- IS-

Mijn etappe was 's nachts van ongeveer 01.15 
uur tot 02.45 uur. Licht glooiend naar beneden 
had ik jn de route-omschrijving gezien. Dat is 
blijkbaar Canadees voor af en toe een heuvel 
naar boven om die afdaling te bewerkstelligen. 

. Natuurlijk, ik daalde af van 1800 meter naar 
1500 of iets dergelijks. Maar dat gebeurde wel 
over 20.3 km. Onderweg rekende ik uit dat dat 
ongeveer 15 meter per kilometer is. Een be
hoorlijke dakgoot, meer niet. U denkt : wat 
zeurt deze man nou. Zo'n belevenis en dan 
zeuren ? Ik ga nog even door met dat gezeur. 
V oor mijn etapne heb nog even overgegeven 
(3x boven en 2 x beneden). Toen was ik klaar 
voor mijn race. Misschien was ik iets te ges
pannen. Ik moest gaan want de lichtgevende 
"baton" was al te zien. 
Onderweg werd ik langzaam wakker en voelde 
me zowaar wat beter, behalve die maag. De 
aanmoedigingen va..'1 mijn lief en de teamleden 
hielden me op de been. Precies de tijd (1.28) 
die de teamboas voor mij bedacht had was ik 
op en leeg, maar de baton was op regelemen
taire wijze in haPden van Andre. En dat is de 
clou van een estafette. 
Nu de andere kant : 
Het was een schitterende avond met volle 
maan en de besneeuwde toppen van de Ca
nadeese Rocky Mountains glinsterden flauw in 
het witte maanlicht. Het was trouwens de hele 
dag reeds mooi en onderweg heb ik inspir
erende voorbeelden van teamleden gezien. 
Zelf was ik niet zo goed maar ach, dat maakt 
niet uit op een dag waar je met een KLM-team 
van 17 lopers 284 km tussen Jasper en Bannf 
binnen 22 uur probeert af te leggen. Ik stond te 
trappelen om mijn bijdrage te leveren. Hans en 
mijn lief (ook Canadees, ook niet zo lekker) in 
de auto ernaast. Niets kon nog stuk. Eerst nog 
even in berm overgegeven (lx). En toen weg. 
Sneeuw in de berm. Veel aanmoedigingen, een 
geweldig team en een goeie tijd. Met z'n allen 
Ed (onze laatste loper) om 3 minuten voor 8 de 
volgende morgen in Bannfover de tïnish 
geholpen. Een ervaring om nooit te vergeten. 
Maar de maag. Zelf tijdens het afscheids~ 
ontbijt kon er allen maar slappe thee in. Mijn 
lief lag toen al in de Ambassadors-Suite van 
het duurste hotel in Bannf te ronken. 



DEELNEMEN NOG 
BELANGRIJKER 
DAN WINNEN 

THE 1998 
Af-'iSTERDAM 
GAY GAtJl ES 
P.O. Box 2837 

1000 CV Amsterdam 

The Netherlands 

TUSSE'l I EN 8 AUGUSTUS I 996 VINDEN IN F:'v'STERDAM DE 5 " GAY GAA1ES PLAATS . DE S""ELE~l 
WERDE:-i REEDS VIER KEER MET TOENE!V1END SLCCES GEORGANISEERD. DRIE K EER IN Ä .MER!KA E~< 

~ ÉÉN KEER IN CANADA, MAAR IN I 998 WORDT '.ICOR C E EERSTE !~EER EU .'<OPA AANGEDAAN. NAAR 

VERWACr.TiNG ZULLEN ROND ! 2.000 ,V\ANNEN E~ VROUWEN ACTE DE PRÉSENCE c;:;:V EN . ÜA.<\R~EE 

WORDT DiT ÉÉN VAN OE GROOTSTE SPORTEVENE"'ENTEN DIE OOIT GEHOUDEN ZIJN. 

DE GAY GAMES, DIE EENS PER VIER JAAR PLAA':'S VINDEN, ZIJN EEN INTERNATIONAAL SPORTIE F EN 

CULTuRES!... EVENEMENT . HET DOEL IS DE WERE~S'NIJDE EMANCIPATIE VAN HOMOSEKSUELE MANNEN 

EN LESB ISCHE VROUWEN TE BEVORDEREN .. À..AN ;)E GAY GAMES K.AN IEDEREEN ONGEACHT SEKSE. 

SEKSUELE VOORKEUR. ETNISCHE HERKOMST CF "<ELIGIE MEEDOEN . VOOROP STAAT DAT OEELNEME:-.< 

BELANG~IJKER IS DAN WINNEN. 

ATLE"!iE" IS ÉÉN VAN OE OERTIG SPORTEN DIE GEORGANISEERD WORDEN. OE 8AANATLETIEKWEDSTR!..J· 

DEN WORDEN WAARSCHIJNLIJK GEHOUDEN OP ,:;:-:..ETIEKBAAN OOKMEER VAN AAC, DE ATLETIEKVERE:,I

GING c :E REGELMATIG DE NEDERLA-NDSE KAMPICE:-iSCHAPPEN ORGANISEERDE . DAARNAAST IS ER EE~j 

WEGATi....!ö:7':EKPMCCn A:V\:-.1A l't.C::T iN iEDE R GE;v.AL ::::::..: H t::i...E, C:N \IYAJ>.RSCHiuNU...: K oO;'\ E::.N HALVi::. 

MAR.6.ThON DE ATLE1ïEKWEDSTRIJOEN ZU LLEN C:-.!DER AUSPICIËN VAN DE KNAU VALLEN . 

HET ..JAAR I 998 LIJKT NOG VER VOOR ONS TE _:GGEN. TOC.H WORDT NU REEDS GEWERKT AA.~ DE 

ORGANISATIE. EEN ORGANISATIEGROEP HEEFT EE!'i BEG IN GEMAAKT MET DE VOORBEREIDE NDE 

WERKZAAMHEÖEN VOOR HET BAANATLETIEKTOER"'001 . HET IS DE BEDOELING DAT ORGANISATIEGFtOE

PEN ZC'NEL UIT MANNEN ALS VROUWEN BESTAAN 'NE ZIJN NU NOG OP ZOEt<. SP!::CIAAL NAAR EEN 

VROUW DIE. SAMEN MET ERIK ROLLENBERG, HE."':" COÖRDINAAT VAN DE GROEP OP ZICH WIL NEMC• 

-JE KOMT TE WERKEN IN EEN PROFESSIONELE C?'<GAN ' SATIE EN BENT BETROKKEN BI..J EEN GROOTS 

SPORTE'IENEMENT MET HEEL V EEL ENTHOUSIAS-:-::: OE E LNEMERS UIT DE G '':.HELE WERELD . NATUURL:uX 

BEN JE COK WELKOM ALS JE GEWOON LID VAN ::::E ORGANISATIEGROEP WILT WORDEN . 

ZONDER VRIJWILLIGERS KUNNEN DE GAY GAME~ 'liET PLAATS VINDEN . VOOR HET SLAGEN VAN HET 

EVENEMENT ZIJN EEN HELEBOEL MENSEN NODIG :)JE DE HANDEN UIT DE MOUWEN KUNNEN STE.KEN . 

NU IS ER NOG NIET ZOVEEL TE DOEN. M.t\AR !:;~.:_;:; K() ~1T DE KOMENDE TIJD VERANOIO:RI NG IN. 8EN ~::: 

GEÏNTE:=iESSEERD OM ALS VRIJWILLIGER .MEE -:;: ,'/Ef'KEN? BEL DAN OE ORGANISATIE : 020 - 62C 

1998. 

TEN SLOTTE KAN HET ZO ZIJN DAT JE ZELF WIL: :::EELNEMEN A,.O.N OE GAY GAMES . 0NGE1WIJFELD BEN 

-.IE DAN NU REEDS IN TRAINING . i'v1tSSCHIEN VI~~C -E H ET LEUK OM ZO NU EN DAN EEN S MET ANDERE 

ASPIRANT DEELNEMERS IN NEDERLAND WAT TE -"'<AINE:~ . ALS JE DAARVOOR BELANGSTELLING HEBT. 

GEEF DAT DAN DOOR AAN PIERRE PERIGAULT ~.II ONTE . ALS ER GENOEG MENSEN GEÏNTERESSEERD 

ZIJN, KUNNEN WE WAT ORGANISE~EN . 

NADERE INFORMATIE OVER OE GAY GAMES I S S8 ' N AMSTERDAM IS TE 

VERKRIJGEN BIJ DE ORGANISATIE : 020 - 620 I f',98;VOOR EVT. MEE 

TRAINEN : 020;6! 49455 

- ' 

Te l + 31 20 620 19 93 

f1X + 31 20 626 1 9~Z 

E·M~il in fo@gaygames. n! 

Postbank 98507 

K. v.K. 211.413 



VAN HAl~ TE GEFELICITEERD: 

10-05 Jaap Demmendaal • 12-05 Marije Zandstra 
16-05 Ivanetti Slierings 
20-06 Sanne van Buchem 
26-06 Marieke van Essen ' 

UITSLAGEN UITSLAGEN 
Zondag 14 april was de openingswedstrijd voor de junioren C/D in Haarlem. Het was mooi weer 
en op de sprint stond een lichte wind mee. 

Ivo van Kempen (JJC) !OOm: series 12 .5s/finale 12.6s-+ Ie! 
ver: 5. 12m -4 2e! + PR!! 

Jaap Derrunendaal (JJC) lOOm: 13 .4s ver: 4.57m PR!! 
Matthijs Teengs (JJC) 
Arjan Setzekorn (JJC) 

lOOm: 13.5s ver: 4 .63m PR!! 
800m: 2.28.5 ver: 3.77m 

speer: 21.24m 
speer: -23.48m 

Ralf Teunisse {JJC) ver: 4.32m 
Vincent van der Lans (JJC) lOOm: 12.8s 

Sanna Piscaer 

Baltien de Wit 

!vanetti Slierings 

(MJC) 80m: 11.3sltinale 11.3s 
discus: 15 .48m 

(MJC) SOm: 1 1.5s 
discus: 22.28m- le! + PR!! 

(MJC) 803m: 2.03 .6 ...._. PR!! 

speer: 30.90-+ 2e! + PR!! 

kogel: 10.24m -+ le! 

kogel: 9.26m- 2e! 
hoog: 1.50m-+ te! 
kogel: 6 .00rn 

Tim Rodenburg (JJD) lOOOm: 3.43.0 ... dit was de eerste wedstrijd voor Tim! 
Goed gelopen Tim!! 

Sarme van Buchem (MJD) 60m: series 9.7s/finale 9.7s 

Saru1e de Wit (I'vîJD) 60m: 9.8s 
hoog: 1. !Om 

·- IJ -

kogel: 5.ï2m 
IOOOm: 3.48.9--+ 2e! 
kogel: 6.32m 



Roos van Soest 

Sanne v W agtendonk 
Chantal vd Zijden 

(MJD) 60m: series 9 .0s/finale 9.Is--. Ie! 
hoog: i.05m 

(MJO) ·60m: series 9.5s/finale 9 .2s - 2e! 
(MJD) 60m: series 9.2s/finale 9 .4s 

kogel: 5.56m 

kogel: 6.6lm 

hoog: 1.20m ....,. 2e 1 

Estrella Wielinga (1\UD) 60m: 9 .. 9s 
lOOOm: 3.33 .9- Ie! 
kogel: 6.98m 
discus: 14.06m ....,. 2e! 

a · etiek ere 
11 • g ,, .a e 

,, 

C/D-ju11ioren competitie 20 april 1996 
Zaterdag 20 april gingen drie ploegen van A V Haarlem richting Amstelveen voor de eerste CID
competitie wedstrijd. Het was een gezellige dag met mooi weer en vde prachtige PR's! Helaas 
voor de junioren jongens C kon er geen estafette worden gelopen. omdat Ivo en Vincent nog les 
hadden. Volgende keer beter! 

Uitslagen meisjes junioren D: 
60m Sanne van Wagtendonk 9.3s 60m Roos van Soest 

1 OOOm Chantal V <in der Zijden 3.33 .7 60mh Estrella Wielinga 

hoog Sanne de Wit l.!Sm ver Roos van Soest 

kogel Estrella Wieiinga 6.12m ~ Estrella Wielinga 

4x60m Chantal van der Zijden, Estrella Wielinga, Sanne van Wagtendonk en 
Roos van Soest 36.2s 

Eindstand: 1 Blauw Wit 
2AKU 
3 Haarlem 
4 Sagitta 
5 Holland 

3765 pnt 
3469 pnt 
3066 pot 
2814 pnt 
2762 pnt 

I ZHHRDR61 

Uitslagen jongens junioren C: 
lOOm Ivo van Kempen 12.6s 800m Arjan Setzekorn 

9.2s 

17.2s 

3 .28m 

14.06m 

2.27.4 

lOOmh Jaap Demmendaal 20.0s 100mb Vincent van der Lans 18. 7s 
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hoog Ivo van Kempen 1.55m ver Rob de Wit 

kogct Rob de Wit 9.32m discus Matthijs Teengs 

speer Mrztthijs Teengs 19.32m 

Eindstand: I AAC 6733 pnt 
2 AKU 5228 pnt 
3 AV '23 448 1 pnt 
4 Blauw Wit 439ï pnt 
5 Haarlem 4193 pnt 
6 Startbaan 1485 pnt 

I T;,+s].ogen .. 41 • • C: meiSJes JUnioren u .t~--- .. d b · 

81Jm Marije Zandstra i0.9s 1000m lvanetti Slierings 

SOmh Baltien de Wit 14.0s hoog Baltien de Wit 

ver Marije z~mdstra '~ .56m lwgeJ Satma Piscaer 

discus Sanna Piscaer 21.04m ~ Marieke van Essen 

~x80m Sanna Piscaer, Marije Zandstra, Baltien de Wit en Ivanetti Slierings 

Eindstand: 1 Atos 
2 }Iaarlem 
3 AAC 
4 Blauw Wit 
5 AKU 
6 A V '23 

- ·.) .. 

4362 pnt 
4804 pnt 
4728 pnt 
4445 pnt 
4285 pnt 
3384 pnt 

-· . - ·' . " 

4.86m 

27.52m 

3.47.3 

! .SOm 

9 .93m 

I8 .28m 

45 .0s 



LET OP LET OP 
Voor iedereen wor".it het nu vakantie-tijd en dus ook voor de trainers. Martijn is weg van 23 
juni t/m 13 juli, Pau! is op vakantie 10 juli tot en met 24 juli en Baltien is weg van 21 juli tot 
en met 4 augustu<>. 

\VEDSTRIJD-OVERZICHT AUGUSTUS: 
wc2!i8 

24 & 25/8 

pupmenwedstrijd ~ SUOMI, te Santpoort 
meisjes en jongens pupiilen C: 
meisjes en jongens pupiJlen B: 
meisjes en jongen:; pupillen A: 

Inschrijven ''oor 12 augustus 
3k ~ f4,00 en 1000 _..., f2,00 

C-spelen (Nederlandse Kainpioenschappen!) 
zaterdag meisjes: 

3k (40 - kogel " ver) " lOOOm 
3K (40 -hoo- bal) - lOOOm 
3K (60 - kogel - ver) - lOOOm 

SOm, 300m .horden, lOOOm, 4x30m est, ver1 kogel, discus 
zaterdag jongens: 
lOOm horden, 1500m, speer, hoog 
zondag meisjes: 
80m horden, 6COm, speer, hoog 
zondag jongens: 
lOQmeter, 300 meter horden, 800 meter, 4x100m est, ver, kogel, discus 

Inschrijven uiterlijk maandag 5 augo.Jstus!! 
f4,75 per ondc::deel, tw~ nummer maximaal per dag!! 

Let op: hcu er bij het insc:hlijven r~i{euing mee dat ·Baltien ook op vakantie gaat. Wees op 
tijd!!!!! . 

Je moet er verder ook re!R:ning mee houden dat je wel vervoer hebt, als je je insclnijft en 
dat je er niet van rut moet gaan dat iemand and;.;rs wel kan rijden!! 

PRETTIGE V AKAl~IE!!!!!! 

-~o .. 



de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594199 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

het dagelijks bestuur: 
voorzitter 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haarlem 
tel. (023) 524 43 40 

de wedstrijdsecretariaten: 
A/8 jun + senioren 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haarlem 
tel. (023) 524 43 40 
giro 550553 

praktijk clubarts 
f.s.g.m. knuvelder 
van oosten de bruijnstraat 5 
2014 vm haarlem 
tel. (023) 534 04 80 

meerdan 
25 jaar ervaring 

secretaris 
josé spaan-capellen 
kortenaerstraat 6 
20 14 rr haarlem 
tel . (023) 524 73 47 

lange afstand groep 
gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. (023) 525 04 66 
gi ro 122976 

redactieadres 
josé spaan-cape llen 
kortenaerstraat 6 
2014 rr haarlem 
tel. (023) 524 73 47 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. (023) 538 08 29 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Boogaard 
a ss u ra n t i ë n B.v. 
(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen, 
hypotheken en financieringen) 

Vraag vrijblijvend offerte! 

Kenaupark 19 
2011 MR Haarlem 

Telefoon (023) 531 95 01 . ..... . . ....... . 
Telefax (023) 531 25 89 nva : •• lid 

penningmeester 
rob de nieuwe 
ramplaan 5a 
2015 gr haarlem 
tel. (023) 524 82 74 

CID jun + pupillen 
baltien de wit 
velserstraat 18rd 
2023 bc haarlem 
tel. (023) 526 31 23 

ledenadministratie 
jas van bel le 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel. (023) 527 23 38 

girorekening 643883 
bankrekening 56.80.10.477, 
t.n .v. penningmeester a.v. 
haarrem te haarrem 

wanneer je om welke onvoorstel
bare reden dan ook je lidmaat
schap bij onze vereniging wilt 
beëindigen moet je dit altijd 
sch rifte lijk doen bij de leden
administratie en uiterlijk 30 da
gen vóór het nieuwe verenig ings
jaar (=kalenderjaar) begint. 

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

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

Frans Halsplein tel. (023) 525 23 33 

• • andrea 
• AUDIO e VIDEO e WASSEN e KOELEN 

e ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

e COMPUTERS & SUPPLIES 

e ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverparkweg 11 
2023 CA Haarlem 

Tel.: (023) 525 28 47 
Fax: (023) 525 56 85 

. 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 


