
ZONDAG 5 OKTOBER 1997 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

Programma I chronologisch overzicht 

Heren 

10.30 100m 
11.00 Ver 
12.30 Kogel 
13.30 Hoog 
15.00 Speer 
16.00 1000m 

jongens/meisjes C 
11.30 100/80 
12.00 Polsh/hoog 
13.30 Kogel 
14.30 Ver 
15.30 1000/600 

lange afstanders 
14.00 10km 

jongens a/b 

10.30 100m 
11.00 Kogel 
12.30 Ver 
13.30 Hoog 
15.00 Speer 
16.00 1000m 

jongens/meisjes D 
11.30 80/60 
12.30 Ver 
13.30 Kogel 
15.00 1000/600 

dames meisjes a/b 

10.30 100m 
11 .00 Hoog 
12.30 Kogel 
13.30 Ver 
14.30 Speer 

pupillen 
12.00 60/40 
13.00 Kogel 
14.00 Ver 
15.00 1000/600 

Ondergetekende . .. . . . ..... . ... . . . .. . .... geb.dat. . . . . . . . ..... . 

Neemt deel aan: (keuze duidelijk aangeven) 

0 De meerkamp voor 

Dames 

Heren 

Meisjes A B c D 

Jongens A B c D 

Pupillen meisjes A B c 

Pupillen jongens A B c 

0 de 1 0 km voor lange afstanders 

Strookje uiterlijk maandag 29 september op de training inleveren. Pupillen en C/O
junioren bij Baltien de Wit en de AIS-junioren en senioren bij Joop van Drunen 





jaargang 52 

nummer 6 

september 1997 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
josé spaan-capellen 
kortenserstraat 6, 2014 "haartem · 
tel. 023-5247347 

VAN DE REDACTIE 

Met uitzondering van dit voorwoord is dit clubblad getypt op de nieuwe compu
ter. Nee, dat is niet waar wat ik nu schrijf. Dit voorwoord wordt ook op de nieu
we computer gemaakt maar met het oude vertrouwde WP 5.1 . De rest van 
deze pagina's zijn gemaakt in Word 7.0. En dat was leuk, maar ook wel weer 
even wennen. Er gebeurde af en toe van alles wat ik helemaal niet wilde. Maar 
alles went. Zo hoop ik dat jullie zullen wennen aan de nieuwe lettertypes die af 
en toe over de pagina's voorbij schieten. Het is allemaal nog even uitproberen. 
De ene keer zal het mooier of beter uitvallen dan de andere keer. Maar de 
keuze is reuze. Goh, is dat niet een oude reclame kreet. ..... 

Nu ik het toch over reclame heb. De adverteerders maken reclame voor zich 
zelf en wij doen dat nog eens extra voor de adverteerders. We. hebben ze alle
maal nog maar is voor jullie op een rij gezet, dit naar aanleiding van de nieuwe 
omslag. 

Ook vanaf deze plek vragen wij extra aandacht voor de Grote Clubaktie. Steun 
je cluppie en koop een lot! . 

Op pagina 5 vinden juliie een ingezonden brief van een bezorgde ouder. Wij 
vragen iedereen, van jong tot oud deze brief goed te lezen en ter harte te ne
men. Wij zijn er in ieder geval erg van geschrokken. 

We maken ons op voor het naderende einde van het zomerseizoen. Vóór in 
het clubblad hebben jullie de info kunnen lezen betreffende onze Onderlinge 
Wedstrijd van zondag 5 oktober a.s. Natuurlijk verwachten wij alle 
leden van de club op deze hopelijk zonnige dag. Hetzij als deel~e.mer, hetzij als 
jurylid of kantine medewerker. En natuurlijk hopen we op heel veel toeschou
wers(= ouders, vrienden, vriendinnen, opa's, oma's enz. enz.)' Laat het een 
gezellige afsluiting van dit seizoen worden. 

De uitslagen van deze wedstrijd en alle gegevens over de wintertraining vinden 
jullie dan in het volgende clubblad, waarvan de kopijdatum zal zijn 

WOENSDAG 15 OKTOBER A.S. 

- 1 -



PupillimA: 
D. (Daniëlle) van Bakel Jacques Perklaan 38 2024 JT HAARLEM 

- -

!btJti~f'Wt l»: 
. C. (Chrystal) van Kleef Martinus Nljhoffstr. 57 2041 NT ZANDVOORT 

~ÏGI"@Pt: 
M. (Martijn) Carol Acasiastraat 105 2023 PJ HAARLEM 

AdrE!.SwfiziBÏiJ3: 
Ed Blacha, _'Beekmçmsbos Ga, 'i 971 BZ IJMUIDEN 

De laatste zomertraining· zal plaatsvinden op donderdag 2 oktober a.s. Gegevens 
over de wintertr2ining 1997 - 1998 zullen :ullie aantreffen in het okt obernummer 
van De Wissel. 

lnmidrlsls zijn onze pupillen en C/D junioren gestart met de Grote Clubaktie. 
AHert:eïst worden via intekenlijsten de loten besteld, dus nog niet betalen! Begin 
cktcÏ':'sr worden de lot en uitgedeeld aan onze leden en kunnen ze· tegen betaling 
worden afgegeven. 

Wijdoen ee·n beroep op onze A/B jevgd en senioreiJ om onze aktie te steunen en 
loten te kepen. 

Voor informatie: Baltien de Wit tel.: 5263123 
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Het zal u niet ontgaan zijn, de adverteerders voor de nieuwe omslag van "De 
Wissel". · 

Als eerste ZÏppg :.FashiaR. De eigenaars is onze vroegere 400 meter loper 
Raymond Hoefman. Zippy Fashi~Jt: 2 dames modezaken en 1 heren modezaak 
met uitstekende mode én sportieve prijzen! 

~'ti:e.rifit :Frand~ aa :Ra11's fllawea.Jt~as.k.. Altijd verse waar, dat moet 
wel want aan het eind van de dag altijd uitverkocht! 

En als u toch op het Frans Halsplein bij Ron bent voor de aankoop van uw 
bloemetje, dan kunt u aan de overkant van Ron's kiosk zo'n heerlijke malse haring 
happen bij YIShaJtcld :Le.e va11 Rhgll. Tjonge tjonge, daar zijn ze fijn. 

Voor verzekeringen en een heleboel meer naar Jlaagaard ..AssuraJrtiiiJt •.v. Ook 
daar doet u op een goede manier zaken mee. 

Voor spikes, loopschoenen etc. even naar de Anegang rennen. Neem je A.V. 
Haarlem/K.N.A.U. ledenpas mee want met 10% korting stelt RuJtJtarSWa.rltl u 
extra tevree!!! 

. . 

Voor uitstekend drukwerk is er maar één adres, GI"CCfisch Celftru111 • :Drttkkar)J 
.Jas ft.atitêt aan·de Waarderweg. Voor uw oplage groot of klein, kunt u het best 
bij deze firma zijn. 

De auto van papa gepakt en onderweg pech gehad en de bekleding beklad? Dan 
snel gereden naar Au~e~dáa;!e.rij vaw ~a(i.M die treft er een nieuwe bekleding 
omheen. 

Dus "Haarlem" leden als het even kan, koop dan bij onze adverteerders want die 
kunnen er wat van! . . 
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edertia:ttdse ~ :mpi · usc a peR K am-kamp 
....... ,.". ...... rJJ .. j -I~ 

Zaterdag 20, en zondag 21 september a.s. zullen op de Haarlemse Atletiekbaan de 
Nederlandse Kampioenschappen meerkamp voor de B-junioren verwerkt worden. 
Tevens zal hier de landelijke finale meerkamp voor CID junioren plaatsvinden. Ruim 
1 00 nw,er;kampers/kampsters komen gedurt.nde 2 dagen in a :~tie. 

De volgende meerkampen zullen verwerkt worden. 

·f: ,· . 

Jongens 8 16 en 17 jaar 9-kamp: 
zaterdag: 100 m- verspringen- kogelstoten- polshoog 
zondag: 110 .m horden.- .discu.swerpen- hoogspringen- speerwerpen- 1500 m 

Meisj~~~ B .16 ·e~ 1 i jaar. 7.~kamp: .. 
zaterdag: 100 m horden- hoogspringen- kogelstoten- 200 m 
zondag: :verspringe,n - sp~erwerpen - 800 m 

. · . .'-~· . - t 

JontJens C 14 en 15 jaar 8-kamp 
Meisjes C 14 en 15 j~ar 7 -kamp 
Jongens P 12 en 13 j~ar 7 -kamp 
Meisjes t) 12 en 13 jáar 6-kamp 

Komt. u 20 en 21 septer.nber ,eens. langs in het Pim Muliersportpark. Het beloven 
interessante wedstrijden te worden tussen de top van de Nederlandse Jeugd ·. 
meerkàmpers. 

Graag tot dan! 
:• . ... .. 

. : ~ 
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Aan de redactie van het clubblad van atletiekver~niging Haarlem . .. 

3/9/1997 

Geachte redactie, 

Graag zou ik onderstaand sï:uk, :als zijnde ingezonden brief , ih' uw clubbiad geplaatst 
willen zien. Bij voorbaat dank. 

. . . ' ~ ·. . 

Vanaf maart zijn mijn dochter en zoen lid 'Jan atlet iekv•Jreniging Haarlem. Zij kwamen 
van NEA-Volhardrng in ·Purmerend, .w aar ziJ jaren· met veel plezier getraind hebben. Toch . 
hebben wij, en met name mijn dochter, daar iets verschrikkelijks meegemaakt. Tijd~n·s 
een trainiAgsavond ging er iets mis bij het 'speerwerpen en een vriendje van Kim kreeg 
een speer dwars door zijn hoofd en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Een 
onbeschrijfelijke trag~diE(die·· zich ni~t laat \/erwoorden. Wij kennen de ouders van het 
slachtoffertje, de trainer die aanwezig was· en veel van de kinderen die het hebben zien 
gebeuren. Alle partijen, ç:>ok de jongen die per ongeluk zijn spe!3r wi~r.p, na .het sein 
spererÏophalen, zijn voor hun leven ·getekend. Achteraf'is er heel veel gepraat över hoe 
dit kon gebeuren en belangrijker hoe dit te voorkomen was gew~est. _Bij NEA zijn n_~ . 
heel strenge veiligtieidsnormen tijdèns ·het speerwerpen, discuswerpen: en kogelstoten. 
Onder andere zijn· er tw~e personen · w~arohdet ·1 trainer aanwezig bij het werpen, er 
zijn kleine groepen~: er is duidelijke voor!ichting over de gevaren etc. Ik kan mij 
voorstellen dat indien je de hele s-ituatie niet hebt mee gemaakt, dit allemaal nogal 
overdreven overkomf Wij hebben het helaas wel meegeJTlaakt. Ik heb bil Haarlem al 
eens een trainer aangeschoten en hem gewezen op het feit dat een aantal jongetjes 
zond~r toezicht van wie dan ook een beetje ind!aantje met elkaar aan het spelen waren 
en elkaar bedreigden met hun speren. Ook heb ik een trainer zelf een speer zien werpen 
vanaf de kantine zomaar het middenterrein op. Afg~lopen maandagavond was één 
trainer met zo'n 20 kinderen bezig waarvan 10 met de speer en 10 met ~e ko_g~l. hij 
kon maar bij_ één groep lijfelijk aa·nwezig zijn, álle respect voor zo'n tràinêr~. die:_ liet 
geweldig druk heeft tijdens de ·.tra.ining, maar ·de situatie was gewoon gevaarlijk. Los 
hieni~~ ' is he~ - ~ij net 9vergrote:deel van de kinderen nie~ bekend dat het middent'en'ein 
verbÖden gebiéd is, zeker als êr·. Vlle.rpnummers bezig zijn. Heel váak zie je grde'pen · 
kinderen het middenterrein over Jo,.pen Z9nder maar· op of O(lJ te kijken en het b_evreemd 

. mij ten zeerste dat niemand ze corrigeert. Mijn kinderen zullen altijd super. voorzichtig 
zijn, na wat zij he~ben meegemaakt, dus voor hun schrijf ik dit st1..,1kje niet. Ik schrijf het 
voor die trainer of die ouders, die zich later afvragen, hoe hadden wij dit künnen 
voorkomen? · 

Louis Kop. 
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NIEUWS EN UITSLAGEN VAN OE BAAN . , . .' 

dOOr Joop van Drunen 

13 juli Brussel 1 JO editie van de Gulden Sporen Meeting 

. 400 meter Ger Wessel 48.42 

~(augustus instuifwedstrijd Amsterdam Ookmeer 
Org. AAC 

.-. 

... 

Het ~as een zwoele. zomeravond en veel atleten vond~n dit een mooie gelegenheid om een wedstrijd te 'doen. Het was dl!S 
erg druk. Na wat oponthoud op de 800 meter liep het allemaal iets uit. · · · · · 

-· .· . . 

Heren · 1 00 meter 2• serie 

· 1 • 3• serie 
· · .· 200 meter 2• serie 

. ·- : \.,_ .. ; . 400 meter 29 serie 
5000 meter . 

2. Roei van Ree 
3. Erik van der Veen 
6. Niels Terol 
6. G·uus Groskamp 

· 5. Eri:< van der Veen 
6 .. Ja; p van Deursen 
9. Conno du Fossé 

. -~. 

11 augustus Aalsmeer 
Org . A.V. Aalsmeer 

11 .29 
11.39 
tJ .8~ 
11.33 
23.04 
54.11 
17.16.11 

. ... . . . 
Dè' wed~trijd zc5u een aanvang nemen om 11.00 uur: Hoewei het een wedstrijd ws met . 
voorinschrijving kWamen er door het niet doorgaan van een aantal wedstrijd nog ruim 1 00 na-. 

.. inschrijvingen op de zondagochtend bij. Het verwerken van deze na-inschrijvingen werd één grote 
puinhoop. Eerst om 13.00 uur klonk het eerste startschot. De 'Vedstrijd zou volgens planning om · 
14.30 uur .. teneinde zijn. Om 18.00 verlieten wij de Aalsmeerse Atletiekbaan. · 

. . .; 

. · ' Thuis moest ~r heel wat afgepraat worden om het aannemelijk te maken. Een bar slechte beurt. van. 
dë A>y. Aalsmeer. Hier de resultaten van deze 'wedstrijd'. 

: 

: Heren 

· ... 

100 meter Erik van der Veen I 11,39 
Guus Groskamp 

200 meter Erik van der Veen 
400 meter Ger Wesset 

Roei van Ree 

Haarlem 28 augustus instuifwedstrijd 
Org. W.O.C. A.V. Hê.< .·Jem/K.A.V. Holland 

11.54 . 
23.08 
48.60 
48.64 

Weersomstandigheden: regenachtig weer ca. 18 graden. Geen windvoordeel op de sprintnummers en het verspringen. 

Heren sprint 2-kamp 1 00/200 2. Niels Terol 11.8- 24.3 
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200 meter 
800 meter 

5000 meter 

Verspringen 

Peter Woordman 
3. Jeffrey Suilivan 
5. Barry Bergisch 
7. Jaap van Deursen 
2. Jeffrey Suilivan 
6. Conno du Fossé 
7. Adrie Tol 
8. Frank Peeters 

. 1 0. Dick Kloosterboer 
1 2. Bert Boesten 

13. Jolt Bosma 
14. Cosmo Knipscheer 
15. Ad Appel 

27.3 
2.00.1 
2.03.3 
2.07.1 
15.26.0 
1'7 .32.3 
18.12.7 
18.25.2 
18.47.2 
18.56.5 
19.32.9 
19.47.5 PR 
22.09.5 

Verheugend was het dat er een behoorlijk aantal van onze LA. 
ploeg aan de start verschenen van deze 5000 meter. 

1. NietsTerol 6.18 
2. Rob Schlüter 5.80 
ja u leest het goed, Rob weer eens in de springbak 

3. Leo van de Veer 4. 76 

30 augustus instuifwedstrijd Barendrecht 
Org. C.A.V. Energie 

Na een veelbelovend aantal voor- inschrijvingen viel het weer dusdanig tegen (veel regen) dat het uiteindelijke deelnemers aantal 
matig bleef. Al met al toch een leuke instuif wedstrijd, die precies op schema verwerkt kon worden. 

Heren 400 m horden 2" serie2. Ger Wessel 58.99 

Eén klubblad overgeslagen, maa.r het is nog de moeite niet. 
Wordt er nog wel gelopen?. Een p aar -kleine uitslagen: 
- 26/6. De 2e Velserbroekloop gemist, dan maar meteen de 3e. 
(10Km) Na een flinke regenbui heerlijk loopweer. Chris Pfrom-
mer deed het er goed. Een 7e plaats in 35.04 en een mooie 3e 
plaats · in het overall klassement! En verder zagen we Frank 
Peeters naar een 24e plaats snellen in 39.36. 
- 3/8 Frans van Sprang/Tempoloop (lOkm) als onderdeel van het 
Santpoorts dorpsfe~st. Org Suomi i.s.m. harddraverijvereniging 
(!) Santpoort. 12e Chris Pfrommer 36. 08, 16e Conno du Fossé 
37.05, 27e Dick Kloosterboer 39.26, 29e Adrie Tol 39.43 en 38e 
Frank Peeters 42.45. 
- 6/9 Medoc marathon: mooi weer, 25°, licht bewolkt. Tegelij
kertijd bereikten Ad Appel en Martin Hoeksema -na een zelfde 
afstand bijna de top van de Jungfrau. Het verslag van deze 
heroische tocht laat ik graag een deze lopers zelf over. 

Verder nieuws: al wordt de burgerlijke stand bijgehouden in de 
rubriek personalia, vanaf deze plaats willen wij toch onze 
langeafstandvoorman Bert- Boesten en Z1Jn intussen wettige 
echtgenote, Stella, feliciteren en alle geluk en goeds toewen
sen met hun huwelijk, dat in het geniep . in Canada deze zomer 
is gesloten. 

René 
P. S. Zondag 5 oktober is er een onderlinge lOkm op de baan 
voor l.a.-ers. Zie voorin dit klubblad. Strookje afknippen 
invullen en inleveren bij Joop v.Drunen. 
- Zojuist valt hier op mijn bureau de aan kondiging van de Pim 
Mulierloop: 15km wegwedstrijd op 26 oktober. 
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Tijdens vakanties zijn_ de wedstiijd-en ·gewoon -doör gegàait en een . aantal pupilien en CID
junioren zijn op 2 augustus naar Zaandam afgereis~ voor een instuif-wedstrijd. Dit is een 
wedstrijd waar je je op de dag zelf op de atletiekbaan inschrijft en dan is vooraf inschrijven 
niet nodig! 

Het was een zeer fraaie zomerdag met bijria geen wind, half bewolkt, droog en een 
temperatuur van net boven de io graden. Kortom, voor 200 pupillen en CID-junioren een
goede re.den·om mét. dè nodige aanhang midden in· de vakantie een dagje in Zaar1darn door te 

~- .L _; ' ' - ,.;, , .. ...... -... .. • - ·' • ... • • • • ·" • . 

breng ten. · . · _ . __ . . _ · . · · ·: · · -- ._ 

,4 . ! ) -
' .. ... i;• . i 

60m hoog/ver kogel punt_en lOPOm -

Tatian:i)~!jff : ~-
r· ·"'=' .-, .. . -

(pup.: A) 10,4s 0.95m ·· 4.49m 698 3.36.2!!!!! 
Del!in_is Bon3m -. (pup-A) 9,4s 4.03m 6.45m · 1192 4.30.0 

Ba!tie11. rle \Vit (MJC) ver- 4.45m boog - 1.55m · kogel- 10.29m 
Al~x?.rtde:r P.Jjff (JJD) .. 8il1D- 11,9s - speer- 17.02m ·kogel - 6.35m 

• .i. . .. .... ver -3.75mr :Bas èe Wit -(JJD) lOOOi:n- 3.21.1 kegel -· 7 .47m 
. '. 

~... .. . , :.; .... ~ ,- .. .i ~" •• 
< I ~ .. -.; .... SI~- ~ 

: -

'· L -' 

Binnenkort start D€ GliOT~ CLUBAKTJE~ ? , 1e:een zal een int--kenlijst krijgen en we 
ve;zoeke~;..jullie dan ook om op z'n minst Sloten te verkopen. Een lot kost 5 guldén, waarvan 
maar liefs i: 4 gulden naar de vere:::.iging gaat! Dus doe_ je best en voor diegene di~ de meeste 
lot::n ver!,:oopt zal er et;n grote T AA UT klaar s~aan! ·~ · 

8 
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DE ONDERLINGE JYEDSTRIJDEN: ZONDAG 5 OKTOBER!! 

DE NATIONALEC-SPELEN 
Op zaterdag 23 en zondag 24 augustus waren in Amsterdam . de C-spelen. Het officieuze 
Nederlands Kampioenschap voor de C-juniOi en. Voor AV Haarlem reisde een select 
gezelschap af naar Amsterdam om daar te strijden om de hoogste eer! 

Op zaterdag kwamen Jaap Deromendaal en Ivo van Kempen uit op de 100 meter horden. 
Voor beide de eerste wedstrijd na de vakantie-stop. Jaap finishte in een teleurstellende 18,62s 
(van de 10 horden heeft Jaap er toch minstens acht omver geschopt!) en Ivo in 16,35s. Voor 
beide helaas geen halve finale. Ook Arjan Setzekorn mocht zaterdag aantreden op zijn 
favoriete 800m. In serie 2 (er waren 7 selies! !) kwam Arjan tot een tweede plaats in een 
nieuw PR 2.17.26! 

Zondag mochten Baltien de Wit en Marije Zandstra zich uitleven op de 80 meter horden. In 
de series liepen de respectievelijk 13.2ls en 13.49s. wat ruim voldoende was voor een plaatsje 
in de halve fmale. In de halve finale liep Marije 13.14s en Baltien 13.31 s. Voor de finale was 
een een tijd van onder 13.00s toch wel noodzakelijk! Baltien was inmiddels ook al bezig met 
het hoogspringen waar ze tot een acceptabele 1.55m kwam. Ook op zondag was Arjan weer 
van de partjj en dit keer op de 1500m. Hij liep in een mooie race naar een nieuw PR (ruim 10 
seconden sneller!!): 4.38.651 Heel goed gedaan Arjan!!!!! 

Pupillenwedstrijd bij SUOMI woensdag 3-9-1997 

Op een heerlijke zomerse woensdagmiddag bezochten we me~ een bescheiden ploegje 
de Pupillenwedstrijd bij SUOMI. 'Nij kwamen met 3 A 1-puptllen aan de start 
(Danielle, Tatjana en Stephan). De wedstrij~ duurd~ ~an 14.00 uur ~ot 17.15 uur. 
Onder luide aanmoediging van de mee geretsde farruhe (en een beetje mee
hardlope~de familie) werden de volgende prestaties neer gezet: 

60 meter kogel verspringen 1000 meter 

Tatjana 10.2 4.84PR 3.29PR 3:49.1 PR 

Danielle 11.4 2.40 2.72 4.58.6 

Stepban 10.0 6.64 3.28PR 4.34.4 

De volgende keer hopen wij dat er meer pupillen van A V Haarlem ~Hen mee doen. 
Tatjana, Danielle en Stephan hebben in ieder geval een leuke wedstnjd gehad. 

Een toeschouwer. 

DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN: ZONDAG 5 OKTOBER!! 
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12 - 14 augustus Kennemerland USA 

Een grote groep Amerikaanse scholieren deed een 'weekje' Nederland (Haarlem). Naast de gebruikelijke 
uitstapjes Amsterdam, Volendam, Den Haag - Scheveningen deden ze ook 2 atletiekwedstrijden in 
Haarlem en Santpoort. Deelnemende A.V. Haarlemmers: Rh.ea Rooseboom (100 en 400), Chantal van 
~er Zijden (lange afstand}, Baltien de Wit en Marije Zandstra (horden en sprint}. 

Enige bekende uitslag: Baltien 100 meter horden een PReneen CR met 17.3 

Van de jongens kwamen Vincent van der Lans en t\ rjan Setzekorn op de lange loopnummers uit. Ivo van 
Kempen, Jaap Dammendaal op 100 en ver, Matthijs Teengs op de werpnummers en ja, je leest het 
go~d .... _Ralph op hoo~! 
Uits1agen ontbreken van deze wedstrijden. Gezellig was het, zeker toen bij de 2• ontmoeting de 
co~ntacten wat beter waren en er T-shirts en andere zaken geruild werden. 

17 en ' 1 ~ augustus instuifwedstrijd te Heerhugowaard 

Gezellig,, een wedstrijd met pupillen en C/D junioren. Veel toeschouwers en heel mooi, heel warm weer. 
De_ prest'éties waren wisselend maar iedereen was tevreden. 

Een klein verslagje van deze wedstrijd ..... 

Bij de wedstrijd 'was AV Haarlem vertegenwoordigd door onder andere Sanne, Puk, Anouk, Francis, 
Daniëlle, Baltien, Alexander, lnqe en Tatiana. Misschien heb ik er nog wel een paar-vergeten hoor, sorry. 
Het was heel warm weer. Daarom konden wij kiezen tussen een 1000 meter of een 600 meter. Ik heb 
de 1000 meter gekozen. Ik heb heel hard gelopen en .werd 1 een had een PR. Hoi. 

Groetjes, Tatiana Rijft 

Meisjes Pu~ 8 . 40m Ym: kogel pnt 600m 
6 . . Fleur van Galen 7.3 2.80 4.29 ' 709 2.46.9 (9") 
10. Francis Vermeuten 8.1 2.66 5.05 598 2.49.5 (1()8) 

Meisjes Pup A 1• jrs 60m ver kogel pnt· lOOOm 
7. T atiana Rijft 10.4 3.16 4.70 756 3.54.3 (1") 
9. Daniëlle Lasker 11 .7 2.37 4.35 415 

Meisjes Pup A 2" jrs 60_m Ym: kogel I?.!:!! 1000 m 
11. Puk Winnubsd 9.8 3.38 5.02 909 4.24.6 (7") 

Anouk Muis 4.09.7 (68
) 

Jongens D 80m 1000 m speerwer(!en 300 m horden {CJ} 
Alexander Rijft 12.3 (4") 3.33.2 (JB) 16.70 (5") 55.1 PR (48

) 

Meisjes D 60m 600 m ver Kogel 300mh {CJl 
Sanne Immer 9.5(4e) 2.16.4 (5") 3.48 (10") 6.53 (148

) 61.7(58
) 

kogel discüs speer 
lnge Vermeulen 7.18 PR (1 P) 15.96 PR (P) 18.20 PR (3") 

Meisjes C speer kogel discus w 300mh 
Baltien de Wit 24.98 PR (48

) 10.10 (2") 24.72 PCR (2")4.40 (38
) 52.8 PR (38

) 

Uitslagen instuifwedstrijd te Haarlem, donderdagavond 28 augustus 1997 

S~rint twee-kamp 100 en 200 m jongens B (en Cl 800 meter jongens B (en C) 
1. Rob de Wit 13.1 - 26.4 3. Arjan Setzekorn 2. 14.2 PR 
2. Bas Gevaert 13.3 - 26.5 
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Vince!ît v .d. Lans 24.9 
:vo van Kempen 12.8 
Jaap Demmendaa! 13.2 

S;)rin-:: twee·kamp ·1 CO en 200 m meisjes B (en C) 
Rhea C. Rooseboom de Vries 15.5 - ---
MB! 

Discuswerpen jongens B en C 
3. Matthijz Teengs ·. 29.16 
· Ralf Teunisse 3 x ong. 

800 meter meisjes C 
1. Chantal v.d. Zijden 2.43.1 · 
2. lvanetti Slierings 2.58.7 

Discuswerpen meisjes C 
1. Baltien de Wit 26.54 CR bij MC en 

Meerkampwedstrijden CD junioren op 30 en 31 augustus te Krommenie 

Alexander Rijft (D2) en Ba ~tien de Wit (C2) waren de enige AV Haarlemmers die actief waren bij de 
meerk&:np in Krommenie. Baltien wilde zich p!aatser. voor de meerkamp in Haarlem op 20/21 september · 
a.s. Na weken mooi weer, viel de eerste dag van deze meerkamp letterlijk in het water na een bui van 5 
uur., De .prestaties bi ven ver achter en dat kon oo de 2e zeer zonnige dag niet meer goed gemaakt 
v.1orden. Baltien verbet erde haar PR speer tto 27 .24 terwijl Alexander zijn PR's horden, kogel en hoog 
verbeterde met resp. 16.0 sec., 6.61 m en 1.20 m. 

r.neisins c 1" dag 80 mh hoog kogel 150 m totaal 
4 . 8altien de Wit 13 .2 -542 1.45 - 582 9.38- 492 21.9- 442 2058 

Mei;jt'!a C 2" :d~g speer ver 600 m totaal 
5 . Baltien de Wit 27.24- '451 4.56- 531 2.02.1 - 402 3442 

Jonr.<-ns D 1" ~ag 80 m ~ speer totaal 
12. Alexander Rijft 12.1 - 442 3.71 - 360 14.24- 205 987 

.!ongens D 2" dag 80 mh kogel hoog 1000 m totaal 
10. Alexander Rijff 16.0-310 6.61 - 343 1.20- 389 3 .29.5 - 483 2512 

30 sugustl!s Amstei•Jeen pupillenwedstrijd 

Hoi , Ik ben A mber 

ik heb zaterdag de 30ste meegedaan aan een wedstrijd voor pupilten in Amstelveen. Het was niet echt 
mo~i w eer, het miezerde . Sprinten lukte wel, kogelstote~ ook maar hoogspringen niet echt~ Het was te 
glad in de bocht. Je gleed zo uit, dus een korte aanloop. Ik had 1.00 meter gehaald. Met de 1000 meter 
werd ik tweede. Het was wel een leuke wedstrijd. 

Groetjes Amber · 
P.S. we waren met z'n 6-en van onze club 

D~ uitciagen waren nist op tijd binnen voor de clubblad. Dus die komen in het volgende Wisseltje. De 
ande~~ èr- e: ilemers aan deze wedstrijd waren : Jirina van Kesteren, Wietske Bijl, Anouk Muis, Stephanie 
Jaçt:r, Stef an Bodewus. 

Uits:t;cian r.upiiter.wedst riid 3 september bij Suomi te Santpoort-Noord 

~-~.:Li'!:; ;W:-J A 1" jrs 60 m ver kogel totaal 1000 m 
:) . Tatiam R:;ff 10.2 3.29 4.44 641 3.49.1 (4•) 
12. C'<> ;-i3~lP Laskers ,11 .4 2 .72 2.40 357 4.58.6 (12") 

Jonqe;-;s ~ -~o -~~8! 6o·m ver kogel totaal 1000 m 
8. Stetaal Bod~nv:JS 10.0 3.28 6.64 961 4.34.4 ( 12•) 
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de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophande l haarlem nr. v. 3405941 99 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

het dagelijks bestuu r: 
voorzitter secretaris 
joop van drunen baltien de wit 
ramplaan 98 velserstraat 18rd 
2015 gz haarlem 2023 bc haarl em 
tel. (023) 524 43 40 tel. (023) 526 31 23 

de wedstrijdsecretariaten: 
A/8 jun + senioren lange afstand groep 
joop van drunen rob de nieuwe 
ramplaan 98 ramplaan 5a 
2015 gz haarl em 201 5 gr haarl em 
tel. (023) 524 43 40 te l. (023) 524 82 74 
giro 550553 gi ro 122976 

praktijk clubarts redactieadres 
f.s.g.m. knuvelder josé spaan-capellen 
van oosten de bruijnstraat 5 kortenaerstraat 6 
2014 vm haarlem 201 4 rr haarlem 
tel. (023) 534 04 80 tel. (023) 524 73 47 

START-LICENTIE 

Elke atleet, lid van een atletiekvereniging , ontvangt 

elk jaar een ledenpas van de K.N.AU. met daarop 

alle belangrijke persoonlijke gevens, 

verenigingsgegevens en het persoonlijke licentie

nummer (dit nummer verandert dus nooit). 

Dit licentie-nummer moet bij elke inschrijving voor 

een wedstrijd vermeld worden op het 

wedstrijdformulier (hiervoor zorgt de 

wedstrijdsecretaris ). 

Wanneer men echter deelneemt aan een 

instuifwedstrijd dan moet men zelf dit nummer 

noteren op het inschrijfformulier. 

Het is dus van belang om: 

• de ledenpas zorgvuldig te bewaren; 

• de ledenpas bij wedstrijden altijd bij zich te 

hebben. 

Er kan altijd naar gevraagd worden . 

Een en ander geldt voor iedereen , van pupil tot L.A

Ioper 

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

C/D jun + pupillen 
baltien de wit 
ve lserstr·aat 18rd 
2023 bc haarlem 
tel. (023) 526 31 23 

ledenadministratie 
jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel. (023) 527 23 38 

CLUBKLEDING 

g iroreken ing 643883 
bankrekening 56.80. 1 0.477, 
t.n.v. penningmeester a.v. 
haarlem te haarlem 

Heren: Wit atletiek-short met rode biezen aan de 

zijkant 

Wit shirt met 'av. Haarlem'-logo. 

Dames: Rood atletiek-broekje 

Wit shirt met 'av. Haarlem'-logo. 

Alle clubkleding is verkrijgbaar bij Joop van Drunen 

tegen contante betaling. 

LIDMAATSCHAP 

Een lidmaatschap van av. Haarlem loopt van 1 

januari tot en met 31 december (één kalenderjaar). 

De kontributie wordt dus ook voor een jaar betaald. 

Bij tussentijdse afmelding is het niet mogelijk 

kontributiegelden te restitueren , daar de vereninging 

financiële verplichtingen heeft naar K.N.AU., 

gemeente ed. Deze gelden ook voor een jaar. 

Afmeldingen dienen schriftelijk ingediend te worden 

tot uiterlijk 8 weken voor het einde van het 

kalenderjaar, bij de ledenadministratie : 

Jos van Belle , Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem. 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 


