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Het vierde clubbfad al weer van dit seizoen (jaar).'. De tijd gaat vreselijk hard .

.. ' . . . W.ij ·:Zijn a1weer ·net .zo ' tang thuis als çl~t we op vakant!e geweest zijn, dUS dat

·.·· ·
:.

,' ·

· lijkt.oök.aiweer eeuwen geleden. Op Ibiza weten ze tenminste wat zomerzon is .
.Het Hollands~ we~r ... ~ .. .. :.... ...... Wij, .ex-vakantiegangers, hopen dat als jullie
gaan het" weèr hier· fantastisch wordt zodat we alsnog ·een lekkere lange warme
'zomerhebben. Ach een mens·ma·g .toch dromen ....... .
René ·ee.n v·an de duizendpoten yan onze vereniging gaat vlak na het stencillen
van· dit clubqlad vertrekken, nee niet bij de club, op · vakantie natuurlijk. (Zou
zijn .baard er weer af zijn?? Dat heb 1k in al die jaren nou nog nooit gezien.
René.zon.der bi:i~rd. En naar het schijnt gebeurt dat, ieder jaar voor de vakantie!
En tegen dEi ti)~' dat hij tèrug is zit .er.. al weer' .een aardig stuk aan!) Met hem
,, vertrekken er've1en. Dus het zal we.! s,tÜ wordeh op en rond de baan. Maar voor
· d~ ·thuisbjijvEÛs, .de tràiningen. gaan altijd_. door, vakantie of geen vakantie! (lees
voor
d~ . duidelij~neid wel even bladzijd~ . :3: · bovenaan!}
: ... ..
'

In ~~clylJbfad is van vaka ; ~ Cepenkelen nog niet veel te merken. Er zijn gewoon
w.ed'strijdél1 gelöpen. En ook diverse..mooie prestatie geleverd. Ik houd er wel
van om vaak de toesten f6 PR f6 te tikken: Dan gaat. het-goed met de atleten
v·an. l;iaar~m·. En als ·ik ...yel g'eteld heb, heb ik dat dit ·keer toch zo'n stuk of 18x
kun·nen dÖeri. Niet gek,toch!
· De competitie rondes zijn (naar ik meen) ·ook achter de rug. Nu de finales nog.
Hoe de .stqnd van z~kenis op dit front leze:n jullie .elders in dit blad.·: .·
· · Nou, ik moet zeggen veel heb ik .verder hiet. te melden·. Behalve dan nat~urlijk
de 'kppijdatum .voor het eerstvqlgende dubblad na de vakantie .(als René met
. ,. ~aarp weer terug is) en die datum is (effe zoeken .hoor.- ........... ja gevonden)
.-

Enne~ ....
~-

-

.

vakantiel
.prettige
- -.
.
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EEN HARTELIJK·WELKOM AAN:
PUPILLEN C:
N. (Niets) Welter

Rozenhagenplein 13

2021 CK HAARLEM

SENIOREN:
M. ·(Marja) Jansen

Reggestraat 15

2025 PO HAARLEM

ADRESWIJZIGING:
Marttin ~rniit. Keizersgracht 344- huis links, 10-f6 EZ .11. ~.$T::::RDAM t::;!.: 020- 6230274

START LICENTIE
ledere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke jaar een nieuwe start licentie.
Dit is een kaart met hierop je persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat ook je licentie nummer. Dit nummer blijft altijd het 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 Zql 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 jA nummer
altijd bij je hebt. Je start licentie hoort dan ook thuis in de sp(:>rtta~r 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 afstanders! Het is dus noodzaak dat je je nummer bij je hebt,· uit je hoofd leert, in je tas, wedstrijdshirt, broek of weet ik waar noteert.

KLEDING
Bijna net zo belangrijk als het licentienummer is de wedstrijdkleding. Hieronder enkele citaten uit
het wedstrijdregelement van de K.N.AU. 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'odient te zijn vervaardigd van
een stof die niet doori:ichtig is, ook niet als deze v~chtig 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 shirl, aanduidend de
naam van de club........
Wedstrijdkleding die aan al dez;e regels voldoet is verkrijgbaar bij Joop van Drunen.

- 2-

Attentie - Attentie - Attentie - AttentÎe - Attentie
Van de TECHNISCHE COMMISSIE:
Krachttraining
..
De laatste krachttraining van het lopende seizoen 1996/1997 vindt plaats op dinsdag (Ruud) resp.
woensdag (Han} 24 en 25 juni a.s.
De krachttraining gaat weer van start medio november 1997.
Ba.ant.~i_r~!,n..9. .
Gedurende de maand juli a.s. vervalt de baantraining op de woe:-rsd!lgavond. Woensdagavond 6
augustus wordt de woer.~dag2.'Jo;; dbae~ntraining hervat.
·
·

Telefoonnummers van de trainers:
I

Han Baauw
Arno Molenaar
Paul Rijs
Dennis Kruithof

023023 023 023-

5421351
5372394
5260734
5340132

Martijn Spruit
Ruud \f.fiv!<:~rt
Baltien de Wit

023- 5326195
023- 5312939
023 - 5253123

Bij geen gehoor: Joop van Drunen 023 - 5244340
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·Vet: competitie Cursief. NK

Juli
·41.5/B
12

NK senioren Emmeloord
Papendal Games Arnhem

Augustus
30/31 .

NK meerkamp ·senioren/junioren A ·
.i .

Septëinber

7
14
20/21 .

21

finale wedstrijd senioren competitie
.
.
· finale w~c:jstrijd MARS-junioren. c_ompe~itle
,.
. NK meerkamp junioren B en landelijke finale· meerkamp CID jeugd Haarlem
pl'omotie/degradatie .wedstrijd senioren competitie
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· NIEUWS Et*..UITSLAGEN VAN DE BAAN
doór Joop van Drunen

·_, :

9 MEI AMSTERDAM - OOKMEER
Org. AAC
....... . .

'·•

Het was koud, toch echt geen atletiekweer. Wel ET maar ook nu weer een zeer matige opkomst
·.

Alleen Jason Mensingl:l was naar Ookmeer afgereisd.
Op de 100 meter jongens A een derde plaats .. 12.03
en de 110 meter horden éen éerste plaats
18.35

15 MEI ALPHEN AAN DE RIJN
Org. A.A.V. '36
Er is geen sprake geweest van bovenmatig windvoordeel (windstil weer), geen officiêle windmeting verricht.

100 meter
200 meter

Heren

4. Guus Groskamp
3. Erik van der Veen

11.58
23.19

.. ... .. ..

25 MEI 2E MARS A JUNIOREN COMPETITIE HOORN

De vooruitzichten na de 1e wedstrijd in de Mars A junioren competitie op het bereiken van de landelijke finale waren goed. Dus iedereen kwam uitgeslapen aan om half 10 in het krachtcentrum, waar we
gezellig wat dronken op kosten van Joop. Gezamenlijk vertrokken we naar Hoorn waar het Haarlemkamp werd opgeslagen.
Door het mooie weer was Ruud extra zenuwachtig voor de prestaties van de teamleden wat zich uitte
in irritante geintjes.
' ·
Het eerste onderdeel was de estafette die werd gelopen door Jason, Tim, Paul en Darcy en die een
stuk beter ging dan de vorige keer.
Daarna liep Bas op de 3000 m een nieuw PR net als Vincent op de 800 m. Bij het hoogspringen
kwam Jason minder hoog dan vorige keer. Hij had zijn krachten de vorige avond verspeeld bij poger.
en in de Patronaat. Paul deed speer en discus en wierp de discus naar een nieuw PR, hetgeen Rob
ook deed met de kogel. Darcy presteerde iets minder .bij het verspringen, maar maakt dat ruimschoots goed op de 100 m. Jason voelde later op de dag de krachten terugvloeien in zijn lichaam en
liep een nieuw PR.
.·
Al met al meer dan 1QO punten meer dan de vorige keer; een tweede plaats en een bijna zekere
finale plaats!
Bas & Vincent.
De resultaten 2e competitiewedstrijd jongens AIB
.

·:

100 meter:
400 meter:

11.5
54.9

Darcy de Windt
· Jason Mensingh
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635 pnt.
600

!

Vincent van der Lans
Bas Gevaert
Jasori Mensingh, Tim van 'Kempen
Pa ui Rijs, Darcy de' Windt
Jason Mensingh
Darcy de Windt
Rob de Wit
Paul Rijs
Paul Rijs

800 meter:
3000 meter:
4 x 100 m:
hoogspringen:
verspringen: ;
kogelstoten:
discuswerpen:
speerwerpen:

2.04.6 PR
9.45.9 PR

671
603

45.8
·1.60
6.36
8.60 PR
30.18 PR
45.40

1383
492

684
354
478
570

totaal 6470 pnt.

Totaal uitslag:
1. Zaanland

7109 pnt.
. 6470
'6431
6131
5968

2. Haarlem
3. G.A.C.
4.AKU
5. Trias

6. Suomi
7. AV '23
8. S.AV.
9. Nea Volh.

5518
5429
4117
3359

6 JUNI SANTPOORT KENNEMERBAANCIRCUIT
Org. A.V. Suomi
Temperatuur circa 20 graden, windstil.

Heren

100 meter

2e serie
3e serie

..

2.
3.
2.
3.
4.

René Moesman
Niels.Terol
Ger WesseJ
Guus Groskamp
Erik van der Veen

11.22

Niels Terol
Erik van· der Veen
Ger Wessel
Guus Groskamp
René Moesman

23.89 PR
22.92
22.55
23.11
23.94

11.58
11.5SPR
11.26
11.40

200 meter

1e serie
2e· serie
3e serie
4e ·serie

1.
1.
3.
5.
6.

800 meter

1e serie
2e serie

3. Jaap van Deursen
5. Harold Derksen

2.~.10

2 ~ 08,64

Jongens A.

200 meter
11 m horden

2. Jason Mensingh
3. Jason Mensingh

23.90 PR
16.8 PR

Meisjes B

kogelstoten

1. Sanna Piscaer

9.53

Jongens B

100 meter

1. Vincent van der Lans
2. Tim van Kempen
3. Rob de Wit

12.40
12.61
12.93

200 meter

1. Vincent van der Lans
2. Tim van Kempen

24.62 .
25.73

verspringen
kogelstoten

2. Tim van Kempen
2. Rob de Wit

3.98
9.36

o

'.
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8 JUNI KROMMENIE L YCURGUS GAMES
In het begin van de wedstrijd regelende het. Spoedig werd het droog en brak de zon door. Temperatuur ! 20 graden.

4 Haarlem deelnemers·en 3x een PR
Heren

150 meter

Jongens A

400 m. horden

5e $erie

4. René Moesman

17.63

2. Jason Mensingh

59.29 PR

een ruime verbetering van zijn PR goed gedaan JaS<>nl

Jongens B

800 meter

3. Vincent van der Lans
5. Bas Gevaert

2.04.17 PR
2.05.56 PR

Voor zowel Vincent als Bas een verbetering van hun PR. Deze twee jongens maken er de gewoonte
van om bij elke wedstrijd een nieuwe PR neer te zetter1. Een uitstekende gewoonte overigens. Door·
gaan zo!!!

8 JUNI EMMI:N NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN BAAN VETERANEN
Org. De Sperwers

Ton van Doom Nederlands Kampioen 5000 meter!
Het jaar is nog niet eens halverwege maar voor Ton was dit zijn derde Kampioenschap in 1997. Hij
liep in Emmen over de 5000 meter in 16.05.85 een niet geweldige tijd voor Ton, maar wel' voldoende
voor het Nederlanq_Kampioenschap. Proficiat! 11

13 JUNI HAARLEM 2E KENNEMERBAAN CIRCUIT
Org. W.Ö.C. Haarlem/Holland
De weersomstandigheden waren goed, droog en zonnig. Op de sprintnummers onder 2 meter wind tegen.

Na de eerste wedstrijd van het circuit, georganiseerd door Suomi een week eerder, was het strijdtoneel verplaatst naar Haarlem. De beste prestatie deze avond kwam :Zonder meer op naam van Niets
Terol. Zijn speerworp van 67.08 meter was goed voor een nieuw clubrecord. Het record dat reeds
sinds 4 mei 1994 op zijn naam stond met 63.50 meter (gevestigd in Hengelo). Een n,Jirne verbetering
en tevens goed voor een 4e plek op de voorlopige Néderlandse ranglijst van dit jaar. Niets van harte!!!
· ··
Overige resultaten: ·.
Heren

100 meter

1e serie

Ger Wessel
Erik van der Veen
René Moesman
Niels Terol

11.59
11.70
11.68
11 .91

1. Erik van der Veen
3. René Moesman
3. Sander Rutte

23.27
23.74
24.79

1. Jeffrey Suilivan

4.03.95

kogelstoten

3. Etienne de Groot

11.50

100 meter

1. Tim \ ...n Kempen
2. Rob de Wit
3. Ivo van Kempen

12.75
12.99
13.03

2e serie

200 meter

1e serie
2e serie

1500

Jongens B

met~r

1.
2.
2.
3.
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DARCY

DARC Y

WEN DY

200 meter

1. Tim van Kempen

24.63

1500 meter

1. Arjan Setzekorn

4.49.49

kogelstoten

2. Rob de Wit

9.59

speerwerpen

2. Matthijs Teengs
3. Arjan Setzekorn

26.92
24.50

13, 14 en 15 JUNI NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN AMSTERDAM· OOKMEER
Org. AAC

Brons voor Darcy de Windt op het H.S.S.
We hebben wele~ns beter georganiseerde Jeugdkampioenschappen meegemaakt. Een achterstand
van rt.iim een uur op het tijdschema mag bij een NK toch echt niet gebeuren.
De vrijdagavond kwamen verschillende Haarlem leden in actie. Op de 800 meter jongens B Vincent
van der Lans. Het viel wat tegen véln Vincent. Een snelle eerste 200 meter in :t 27.0 sec. de laatste
200 meter gingen erg moeizaam een 7e plaats in zijn serie in 2.05.04 wat niet genoeg bleek voor een
finale plaats. Bäs Gevaert was daarentegen goed op dreef bij de finale 3000 meter jongens B Een
10e plaats tijd 9.26.41 hetgeen een verbetering van zijn PR met bijna 20 seconde, een heel goed
resultaat voor Bas!!
Wendy IJzerman kwam in actie bij het kogelstoten, haar trainingsachterstand deed haar de as om
met slechts 9.94 meter bezette zij de 10e plek.
Paul Rijs kwam tot een 9e plaats bij het speerwerpen, hij kwam 1.75 m tekort voor de finale 47.40
meter betekende wel zijn beste seizoen prestatie, maar toch altijd nog ruim 1 meter minder dan in
1996.... maar het seizoen is nog lang.
Darcy de Windt kyvam bij het verspringen tot 6.55 meter goed voor de 9e plaats.
Zaterdag was het de dag voor Darcy: Op het onderdeel Hink Stap Sprong kwam hij tot 13.99 meter
en dit met een tegenwind van- 2.7 meter. Darcy noteerde met zijn sprong van 13.99 meter de meester tegenwind tijdens deze wedstrijd. Desondanks een tweede plaats en de zilveren plak. Hoeden en
petten af en een geweldig applaus voor hem.

r. !nkstapspronr.,
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2E SENIORENKOMPETITIEDAG
ZONDAG 22 JUNI PETERSKAMP TE ZWOLLE
Na de eerste wedstrijd stonden we op de 7e plaats.
Aangezien er 6 verenigingen naar de finale gaan en de nummer 8
als poulewinnaar zich in ieder geval daar bijvoegde, was de
kans op een · finaleplaats bij voerbaat al niet groot. Meestal
wisselt er in de stand ook niet zo erg veel meer, tenzij een
vereniging een paar missers haalt. Het beetj.e optimisme uit
het .. vorig klubblad werd echter ruim voor de wedstrijd al de
grorid . ingeboord. Teveel afzeggingen en omzettingen verzwakten
de ploeg aanzienlijk. De kogelstoters Leo v.d.Veer, Etienne de
Groot en Sander Rutte zegden om diverse redenen af. Jeffrey
Sullivan ("Ik zit in een dip") was niet te bewegen om de
steeple te ·lopen, maar wel een 800m en 1500m. · Dit betekende
geen punten op de steeple en dus geen finaleplaats. Maar het
behaalde puntentotaal zal zeker genoeg zijn om in de middenmoot te : eindigen.
De prestaties: Ondanks alle bovengemnoemde tegen_s lag
b~haalden , wij . slechts 452 punten minder dan de le wedstrijd in
Haarlem. Op vele nummers werden betere prestaties geleverd.
O.a. op a,lle loopnummers t/m 800m: · lOOm Guus Groskamp 11.43,
René Moesman 11.7~, 200m: Erik v.d.Veen 22.80, 400m: Ger
Wessel 49.00, Roel · v.Ree (weer terug in de ploeg) 49.49 , 8 00m
Jeffrey Sullivan 2.03.21. Totale winst: 256 punten. De 1500 en
5000m leverde verlies op: · Jeffrey Sullivan 4. 09.58, Getachew
Ayele ·4. 20.91 en Ton v .,Doorn (gehinderd
door
blessure)
15.51.16. Verlies 98 punten. De hordennummers nain Jason Mensingh voor zijn . rekening. Over ,1_e hoge 18.19 (langzamer dan
Niels Terol vorige keer maar toch een goede prestatie) en op
de hoge '«ist hij zijn t ·ijd te verbeteren tot 6.0. 61. Met wat
meer tech~iek zit er nog veel meer in!!
Op de · technische nummers was er winst voor . hoog, ver en
hinkstap. Erik Rollenberg lm90, Darcy de Windt 6m70, Erik
v.d.Veen 6m44 en nogmaals Darcy 13m74. (+213 punten). Polshoog
ietsje minder: Niels Terol 3m80. Een altijd lastige kombinatie
met speerwerpen, hoewel we daarop juist een flinke winst
haalden. Niels (die i.p.v. Paul Rijs wierp) had pas het klubrekord tot een meter of 67 aangescherpt en wierp vandaag
60m68 (eentje van ca.65m was net buiten de sektor). Martijn
Spruit meterje meer met diskus, metertje minder met de slingerkogel, resp 39m14 en 33m44. Alleen het kogelstoten was een
flinke aderlating. Gelegenheidsstoters Guus Groskamp 10m25 en
Ruud t-'1ielart 9m92 ( -268 punten) konden Leo en Etienne niet
doen vergeten. Trouwens daar zorgde Leo zelf wel voor door in
Zwolle even een kijkje te komen nemen
Tenslotte nog de estafettes: Guus, Niels, René en Ger op
de 4x100m: 43.43 en een verrassend lopende 4x400m ploeg met
Han Baauw , Erik v.d.V., Roel enGer 3.22.80 !! Samen goed v oor
153 punten meer. Eindstand in onze poule:
1. KAV Holland
19.303
5. SAV
17.873
2. Pee 1910
19254
6. HAARLEM
17.724
17.449
3. AAC II
19.130
7. Hera
4. Impala
18.153
8. Hollandia
16.843
De 3 poulewinnaars

+ de 3 besten van de rest
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gaan naar de

finale. De onderste 6 komen in een degradatiewedstrijd uit.
Voor de tussenligg,e nde 12 verenigingen is de kompetitie 1997
afgelopen. Ondanks dat nog niet alle pouleresultaten pekend
zijn, is het wel zeker, dat ~ij daar bij iitten.
René.

AV HAARLEM RUNNERS
Blaadje weer gevonden
~/4 halve ~r«thon van het EG Ijmuiden - Haarlem
Wim Westerholt 1.21.49ï John Jongboom 1.33.Q~ (32e)
20/4 Rotterdam marathon: John Jongboom: 3.29.40 (netto)
en Martin . Hoeksema 3.57.15 1116e bij de M40

264-Se-

Eens even kijken wat we nog meer hebben: aha toch nog de 23e
ni~uwe lOopbrug, uh .. brugloop over 10EM {l~.095m):
1.09.13
4. Getachew Ayele
57.50
42. Hans Peters
6. Chris(tiaan) Pfrommer 58.17
43. Rob Gruppelaar 1.09.14
23. Adrie Tol
1.04.09
52. Hill. de Lange 1.10.59
25. Bert Boesten
1.04.42
76. Willem N.Joosse 1.19.41
1.21.39
27. Martin v.d.Weiden
1.04.56
77. Ad Appel
1.27.23
28. Frank Peeters
1.05.14
82. Hans Adelaar
32.

~oel

R«make~~

1.06.~5

Hé, de 2e Velserbroekloop is toch ~~weest? wda~om heb ik daar
geen blaadje van? Trouwens op het moment t:h!rt ·~ dit leest lopen
ze net de 3e Velserbroekloop. Net te laat dus.
8/5 Halvemarathon Runningcenter Vestloop. Je raad het niet,
maar die is in Alkmaar. Daar werd Roel Ramakers BOe in 1.29.34
Oh jé en dan nog dit: de 14e Univé Drenthe Marathon Dit raadt
je helemaal niet: in Klazienaveen. E~n 24 bladzijden a3 boekje
doorgewerkt om op de 51e plaats op de halve marathon de naam
van J.Appel uit Haarlem te ontwaren: 1u47.28 en dat te midden
van lopers uit Beilen, Emmen, ter Apel etc.
U mededelend, dat de einduitslag van de Kennemer Cross Competitie nog niet binnen is (wel de uitslagen van de 5 crossen)
wens ik iedereen een prettige vakantie.
Uitslagen opsturen naar: Hyacintenlaan 2, 2015 BC
Hier kan nog wel even een grapje,
wat:

-~-

even kijken,

HAARLEM
René.
ja ik heb al

..

,'

.

-l O -

'.

•'

... .

finale. De onderste 6 komen i n een degradatiewedstrijd uit .
Voor de tussenliggende 12 verenigingen is de kompetitie 1997
afgelopen . Ondanks dat nog niet alle pouleresultaten bekend
zijn, is het wel zeker, dat wi j daar bij zitt~n.
René.

AV HAARLEM .RUNNERS
Blaadje weer gevonden
1.3/4 halve marathon van het EG Ijmuiden - Haarlem .
Wim Westerholt 1.21.49; John Jongboom 1 . 33.06 (32e)
20/4 Rotterdam marathon: John Jongboom: 3.29.40 (netto)
en Martin Hoekaema 3.57.15 1116e bij de M40

264~

Eens even kijken wat we nog meer hebben: aha toch nog de 23e
nieuwe loopbrug, uh . . b~gloop over lOEM (16.095m):
1.09.13
4 : Getachew Ayele
57 . 50
42. Hans Peters
6 ~ Chris(tiaan) Pfrommer 58.17
43. Rob Gruppelaar 1. 09.. 14
23 . Adrie Tol
1.04.09
52. Hill. de Lange 1.10.59
25. Bert Boesten
1.04. 42
76 . Willem N.Joosse 1.19.41
1.21 . 39
27. Martin v.d.Weiden
1.04.56
77. Ad Appel
1.27.23
28. Frank Peeters
1.05.1 4
82. Hans Adelaar
32 . Roel

Ramak e r~

1 . 06.45

Hé, de 2e Velserbroekloop is toch geweest? wJarom heb ik daar
geen blaadje van? Trouwens op het moment dat ~ dit leest lopen
ze net de 3e Velserbroekloop . Net te laat dus .
8/5 Halvell_larathon Runningcenter Vestloop. Je raa:dt- het niet,
maar die is in Alkmaar . Daar werd Roel Ramakers BOe in 1.29.34
Oh jé en dan nog dit: de 14e Univ é Drenthe Marathon Dit raadt
je helemaal niet: in Klaziena.v een. E!=n 24 bladzij den p-3""Doekj e
doorgewerkt om op de 51e plaats op de halve marathon de naam
van J.Appel uit Haarlem te ontwaren: 1u47 . 28 en dat te midden
van lopers uit Beilen, Emmen, te r Apel etc.
U mededelend, dat de einduitslag van de Kennemer Cross Competitie nog niet binnen is (wel de uitslagen van de 5 crossen)
wens ik iedereen een prettige vakantie .
Uitslagen opsturen naar: Hyacinten laan 2, 2015 BC
Hier kan nog wel even een grapje,
wat:

-~ -

even kijken,

HAARLEM
René.
ja ik heb al
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VAN DE REDACTIE

Gossie, moet ik nog een voorwoord schrijven. Want wat een pech heéft Martijn. Heeft hij na al zijn
tentamens nog moeite gedaan om een Wisseltje te maken, raakt hij de uitgeprinte kopij kwijt. Hij
heeft overal gezocht en moest toen tot de conclusie komen dat het weg was. Waarschijnlijk js alles
wa~ hij voor het Wisseltje gemaakt had in de trein blijven liggen. Jammer hè. Nou Martijn baalde er
vreselijk van. H ~j heeft nog gevmagd of ze iets gevonden hadden, want ook zijn schoolaantekeningen
z2ten er bij. Maar nee hoor, het zal 3llemaal wel in de prullenbak verdwenen zijn.
Nou was er een gelukje bij dit ongeluk. Baltien de Wit had al wat kopij naar mij toegestuurd omdat ze
wist dat Martijn het zo druk had. Daarom toch nog wel iets voor jullie te lezen. En Martijn toverde uit
zijn tas·toch ook nog een mooie tekening, een stripverhaal over Suzan en Baltien. Prachtig gemaakt
door Stefr.!nie Jacm!!
Hopelijk gaat ~Hes met het volgende Wisseltje wel goed. 0, en alle jarigen die nu niet genoemd worden natuur!ijk ALLEMAAL HARTEL!.JK GEFELICITEERD van ons allemaal.
Groetjes .....

Wedstrijden, wedstrijden en nog eens .••...•• wedstrijden!!!!!!!
Pupillen
Als je regelmatig op de training kmnt, wil je alles wat je
daar leert wel eens uitproberen in een wedstrijd. Hoe gaat dat
;tU?

Allereerst overleg je thuis met je ouders of je mee mag doen
aan wedstrijden. Zo ja, dan kijk je op het lijstje, dat in dit
clubblad staat wanneer en waar er weds trijden zijn. Wij kiezen
wedstrijden uit, die in Haarlem of heel dicht bij haarlem
georganiseerd ~Yorden, iedereen dient voor eigen vervoer te
zorgen.
Daarna kun je je inschrijven bij Baltien de Wit of indien dat
is afgesproken bij de eigen trainer. Je betaalt het inschrijfgeld en Baltien schrijft je in (zonder inschrijfgeld wordt er
niet ingeschreven). Dus geld mee bij inschrijving.
Iedercon moet voorgeschreven wedstrijdkleding dragen - jongens: een wit "Haurle:m"-shirt met een \-1Ît broekje, de meisjes:
een wit "Haarlem"-shirt met een rood broekje. Alles verkrijgbaa! bij de heer Joop van Drunen op de trainingsavenden tegen
kontante b9taling.
Baltien schrijft alle deelnemers in en ontvangt meestal een
week tot 5 dagen voor de wedstrijd een chronologisch overzicht, dit is een brief waarin staat hoe laat iedereen zijn of
haar atletiek-onderdelen moet doen op de wedstrijddag. Elke
deelnemer ontvangt tijdig dit oveTzicht. In deze brief staat
t1ic er allemaal meedoen- met telefoonnummer. \'Janneer je om wat
voor reden onverwacht geen vervoer zou hebben dan kun je je
ploeggenoten bellen of je met een van hun mee kunt rijden.
Meer i jde!'i houdt in dat je f 5, = reiskosten betaald aan de
ploegleider. Oud<:!rs, die kinderen v~rvoeren, ontvangen dan een
rei3kosten vergc~ding.
Haar moet je verder aan denken?
Naar de ~-:eàGtri jd neem je mee:
- Ledenpas. Nieuwe leden ontvangen niet meteen een pas maar
lnmnen wel meteen aan wedstrijden meedoen, als ze het inschrijfformulier hebben ingeleverd en de kontributie hebben
beta.e.lct
- Clubkleding
- veiligheidsspelden of tûpe - voor het \ ·astmaken van het
startnummer
Voor de C/O-jeugd - zeker de nieuwe leden - geldt het boven
staand~ verhaal na·tuurlijk ook. Was de maand mei nogal rommelig door de lange mei-vakantie en de Pinksterdagen en begon
j11::1i lilet de avondvierdaagse toch hoop ik dat jullie na de
vakantie met z'n alLm regelmatig naar een van de vele wedstrij d en gaan, die t-.7e voor jullie uitgezocht hebben.

Bal tien kan per wedstr.i,jd vertel.len welke onderdelen op het
programma staan. PuptiJenwedstrijden bestaan altijd uit een
3-kamp en ,een 1000mtr.
augustus
02. 08 . .97 · _; ! av Zaanland
Zaandam
inschrijven tot 31.07.1997

pupillen ,.. C/D

17.08.97

Hera
Heerhugowaard
pupillen - C/D
Instuifwedstrijd - inschrijving ter plaatse
tot 1 uur voor de wedstrijd.

17.08.97

Nea Volharding- Purmerend
C/D
Instuifwedstrijd - inschrijving ter plaatse
tot een half uur voor de wedstrijd.

23.08.97

Suomi
Santpoort
C/D
alokmeerkampen - werpen+korte sprint
- sprint+horden+ver
Inschrijven tot 08.08.1997

23.08.97

AAC
Amsterdam
c -spelen
Maximaal 2 nummers per deelnemer+estafete.
Inschrijven tot 08.08.1

30.08.97

Startbaan
Amstelveen
COLUMBUS PUPILLEN GAMES
Inschrijven tot 23.08.1997

pupillen

30.08.97/
31.08.97

Lycurgus
Kroinmenie
meerkampen
Inschrijven tot 23.08.1997

C/D

03.09.97

Santpoort
Suomi
Inschrijven tot 29.08.97

pupillen

14.09.97

Amsterdam
D - jeugd
D-SPELEN
Inschrijven tot 30~08.1997- kan alleen in ··
overleg met Denis en Baltien want er gelden
limieten.

14.09.97

Castricum
Castricum
Inschrijven tot 06.09.1997

20.09.97/
21.09. 97

Haarlem/Holland
Haarlem
C/D en B
Ned.Kamp.me.e rkamp B-jeugd en C/D meerkampen.
Informatie volgt!

september

pupillen

ZIJN ER NOG DINGEN ONDUIDELIJK OF WIL JE MEER WETEN OVER
DE WEDSTRIJDEN; VRAAG JE TRAINER OF BALTIEN.

Ziekenhoekje
Kim ~olt weer over de baan a~sof er niets gebeurd is. Fijn
dat Je er weer bent. Valenti]n mag nog steeds niet sporten,
we hopen he~ toch sne:l weer.~e zien. Bij de pupillen zijn
Sven en Da~1elle (Lasker) b1J valpartijen ongelukkig terecht
gekomen. Snel weer opknappen en dan kun je weer mee doen aan
de wedstrijden.

Ik wens jullie
vakantie toe met
In de vakantie
eigen trainer er

ten slotte na een dr~k school jaar een fijrye
jullie ouders en .broertjes en zusjes.
gaat de training gewoon door · ook al is i
~e
niet, er is altijd een trainer' aanwezig.

14 en 15 juni 1997 Zaandam
Een sterk begin van Baltien en Marije van de meerkamp. Baltien liep 12.7 sec. op de 80 meter horden . ... PR terwijl Marije naar 12.6 sec snelde, een PR maar ook een clubrecord.
•

Marije:

12.6 80 m horden- 1.40 hoog PR- 7.03 m kogel- 20.7 sec. 150 meter- 4.25 m ver16.00 m speer.

Baltien:

12.7 sec. 80 m horden- 1.50 hoog- 9.69 m kogel- 21 .7 sec. 150 m- 4.46 m ver22.50 m speer.

15 juni 1997 Pupillenwedstrijd Castricum
Een heerlijke, zonnige dag: echt atletiekweer. En elke keer is het weer spannend om aan een wedstrijd mee te doen. Niet vergeten dat je op de 40 en 60 meter recht vooruit moet kijken en niet naar
de andere deelnemers want anders start je in baan één en eindig je in baan drie. En ook niet vergeten dat je bij het kogelstoten achteruit de ring moe~ stappen. Gelukkig zijn er altijd juryleden die ja
daarbij helpen of ander de trainers maar je moet het'zelf ook goed onthouden.

Pup A: Stephan Bodewus
Tatjana Rijft

60 m
10.3
10.5

hoog
0.95
0.95

kogel
7.68
4.70

Pup B: Jelle Kelderhuis
Fleur van Galen
Lisanne de Jong
Francis Vermeulen

40m
7.4
7.1
7.7
8.6

ver
2.98
2.95
2.61
2.38

kogel
4.18
4.38
2.95
4.10

Pup C: Rik Schutte

40 m
7.4

ver
3.00

ba IN.
27.14

De uitslagen van de 1000 meter waren niet op tijd binnen en komen daarom in het volgende clubblad
te staan.
Er staan heel veel wedstrijden voor augustus en september in het clubblad en dan gaan alle pupillen
meedoen. Wij rekenen op jullie, maar eerst lekker op vakantie, veel plezier.
BaltieniP au I

de wissel

officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem"
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594 199

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

het dagelijks bestuu r:
voorzitter
joop van drunen
ramplaan 98
20 15 gz haarlem
tel. (023) 524 43 40

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

penningmeester
rob de nieuwe
ramplaan 5a
2015 gr haarl em
te l. (023) 524 82 74

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

lange afstand groep
gerko vos
ruysdaelstraat 3
202 1 em haarlem
tel. (023) 525 04 66
giro 122976

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

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

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

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

girorekening 643883
bankrekening 56.80.1 0.477 ,
t.n.v . pen nin gmeester a.v.
haarl em te haarlem

wanneer je om welke onvoorstelbare reden dan ook je lidmaatschap bij onze vereniging wilt
beëindigen moet je dit altijd
schriftelijk doen bij de ledenadministratie en uiterlijk 30 dagen vóór het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) begint.

VISHANDEL
LEO van RHIJN

Rijksstraatweg 196
Haarlem
Tel. (023) 538 08 29
meerdan
25 jaar ervaring

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf
Elke inlichting
zonder verplichting

Boogaard
as sura nt iën B.v.
(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen,
hypotheken en financieringen)

('

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
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VIDEO
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WASSEN

e

KOELEN

ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

COMPUTERS

&

SUPPLIES

ORGANISATIE -A UTOMATISERING

Vraag vrijblijvend offerte!
Kenaupark 19
2011 MR Haarlem
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Telefoon (023) 531 95 01

nva :•• lid Telefax (023) 531 25 89

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''

