
SCHEMA ALGEMENE WJNTERY~::JlNGE:N 
(ingaande zondag 2 november 1997) 

ZONDAG: atletiekbaan Pim Mulier sportpark te Haarlem 
10.00-11.15 uur 
10.00-11.30 uur 
10.00-11.30 uur 
10.00-12.00 uur 
10.00-12.00 uur 
10.00-12.00 uur 

meisjes en jongens pupillen alb/c 
meisjes en jongens juniorend 
meisjas en jongens junioren c 
meisjes en jongens junioren alb 

· vrouwen en mannen senioren 
vrouwen en männen l&nge af~ tanders 

WOENSDAG: Paulusschool, ingang Junoplantsoen 58, Haariem 

17.30-18.30 uur 
18.30- 19.30 uur 

meisjes en jor.gcns pupillen alb/c 
meisjes ~n jon~ens junioren d 

DONDERDAG: Extran Spo~center, W. van Oufrloomlaan, Haarlem 

18.00-19.00 uur meisjes en JCI•t~f.r..;, jiJrt loren c 
18.00 - 19.00 uur meisjes en jor~gens .i•.mioren alb 

10 minuten vo.:>r aan•J.:ing aanwezig zijn! 

DONDERDAG: krachtcentrum A.V. ~:aarlem, Pim Muliersportpark 

20.00 - 21.00 uur vrouwen en man;-:en senioren algemene ploeg 

Extra gespecialiseerde traininge':l. 
Naast deze algemene trai!'ling6n zijn er nog een aantal selectie-trainingen. Atlete(s)n, die daarvoor in 
aanmerking komen worden daarvoor persoonlijk uitgenodigd. 

LEEFTIJDSKLASSE INDEL1NG {VAN 1-11-97 t/m 31-10-98) 
c- pupil geboren in 1990 
b - pupil pebcren in 19 ~9 
a - pupil g&boren in 19~ 7 of 1988 
d- junior geboren in 1985 of 1986 
c- junior ceboren in 1983 of 1984 
b- junior ge~oren in 1981 of 1982 
a- junior IJ:::!boren in 1979 of 1980 
senioren geborAn in 1978 of eerder 
veteranen vrouwen van.;r ce dag dat ?:3 35 jaar zijn 
veteranen mailoen 11r.n~f de dag dat ze 40 jaar zijn 

Na de training nog even gezellig n3prc.tan? Dat kan. 
Waar? 

~ 
V 

kP.ntine van het k:-a~Ncent1•l'!1! Inde 
Wij 
onze 
dus!!! 

hebt~n voor het l(vmenda winterseizoen wederom een contract afgesloten met 
gezellig kweb!:>elkont Truus, komen 

P.S. -: -w Ook de 
roomboter gebakken 
weer ingekocht!!! En voor de j0•\1Ste 

r,ll 
~~ bekende in de 

speculaaspoppen zijn 
I Jt zakje snoep, gaaf ld 





de 
jaargang 52 

nummer? 

oktober 1997 · 

nverschijnt 8 maal per jaar" 
redactfeaclres 

jcsé spaan-capellen 
kortenlierstraat 6, 2014 "haerlem 
fel. 023-5247347 

Hèt clubblad maken wordt steeds meer een kwestie van 'met de computer 
spelen'. Dat kunnen jullie waarschijn'lijk wel zien aan dit clubblad. Het wordt 
tegenwoordig met verschillende tekstverwerkers gemaakt. Dat is soms lastig 
want dan ben je net aan Word gewend en de volgende tekst maak je dan 
weer met WP 6.0, en die heeft dus ook weer andere functies. Dat is soms erg 
verwarrend, maar wel erg leuk! 

Wat ook erg leuk is, is de bijdrage van Niels en Guus, aan dit clubblad. Afgelo
pen zomer mochten wij al eens genieten van een mooie fotobijlage van de NK. 
Dit keer is: het onderwerp de Onderlinge _Wedstrijd van 5 oktober jl. 

De hele dag hèéft er een fotograaf rond gelopen die van alles en nog wat op de 
gevoelige pl<'lat heeft vastgelegd. Ik heb het resultaat nog niet gezien. maar ik 
ben er vrm overtuigd do;:\t het r0suKaat weer prachtig zal zijn. Ga zo door zou ik 
zo zeggen. (Scheelt mij ook een heleboel werk). 

Ik vond het trouwens erg gezellig op de O.W. Eindelijk zag ik weer eens de 
gezichten die bij al die namen horen . 
die ik toch vaak in h~t clubblad mag 
typen. 

Het ~mersejzoen is dus weer ten 
einde. Joop héeft daarom de laatste 
wedstrijduitslagèiî-verzameld en maakt 
zich alvast op voor het komande in
doorseizoen. Voor dit jaar rest ons nog 
1 clubblad, het .kerstnummer. Bijdra
gen hiervoor zijn natuurlijk van harte 
welkom. 

Oe kopijdat'.Jm: 

woensdag 3 decem~r 
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~ I~ . .. . . . ~,~ . . .. , ,, -~ '~.t « ~- • . 
« . 
~~ • p1tnaif· ~~ · 
~~ S. (Stein) Metten . . Landzichtlaan 80 
!! Th. Ch. (Thomas) de Bakker . Prins Clausstraat 3 
~~ !!.upme:n A : 
~~ S. (Saranka) Hoekzema 

I-.- i ••. ~~ !:'fti ~..,.~rg...:,. 

~~ R H. (René) Bussing ·_,_ ll H.E. (Hefeen) Bussing 

~~ GJu:tder~ : 
~ J. (Jessica) Reitsema 
~ M. (Marloes) Molenaar 

~~~ R.H.C. (Rol~ .~ruijn __ · . 

~e!!Jera! L .A .: . , 
M. (Marianne) H-uisman 
W.F. (Wim) van Kleef 

~ ' 

Vergierdeweg 240 

Theemsstraat 46 
Theemsstraat 46 

Führhopstraat 13 
Eenhoornstraat 32 
P.C. Boutensstraat 85 

Lindenstraat 39 
Martinus Nijhofstraat 57 

2101 ZK HEEMSTEDE 
2012 KV HAARLEM . . . . . ~ ~ . 

2026 ZJ HAARLEM 

2014 RX HAARLEM 
2014 RX HAARLEM 

2024 VA HAARLEM 
2024 RX HAARLEM 
2025 LB HAARLEM 

2023 TC HAARLEM 
2041 NT ZANDVOORT 

1 :~~~~bos 58, 1971 s:i{ IJMUIDEN, Tel.: 0255-537285 '· ll Ral ph Geusebroek, Nederlandlaa~ 10, 2034 PA HAARLEM, Tel.: 023 - 5352301 

~ ' . . 

11 . 
« 
~~ 
-~ 

l
~ Wilt u het !:dmaatschap van onze A.V. "Haarlem per 1 janu(lri 19~8 beeindigen dan dientul 
~ dat vóór 15 november a.s. schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie: Jos van 
~ Belle, Sparrenstraat 26, 2023 WX HAARLEM. ·. · . 
~ . ~ 

!<~< Wanneer u~ b~dankje ~ns na 15 ~ovemb~r a.s. bereikt, dan moeten wij u. helaas de ~~ 
~ bondscontnbut1e (K.N.A.U.) 1998 1n rekemng brengen. .._· ·. 
s . 
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NIEUWS EN UITSLAGEN VAN DE BAAN DOOR JOOP VAA DRUNEN . 

. -·• . 

~~~- ~ î 
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-14 SEPTEMBERHILVERSUM LAATSTE WEDSTRIJD BAANCIRCUit 
. 0rg·.GAC. 

Zonnig weer met een goede temperatuur (ong. 19 gr.) maar met veel wind. Een plezierige wedstrijd. De laatste van het~. Git. dl ·. 
jaar voor het eerst plaats vond. · 

Ger Wessel, Roei van Ree en Niels Terol namen deel aan deze laatste wedstn]d van het Nationale 
baancircuit 1997, Ger en Roei verschenen aan de start van de 400 meter. Roei in de 2e serie een ~ plaats in 
49.02 sec. Ger Wessel werd se in de 3e serie met een tijd van 49.53 sec. 
Niels behaalde met de speer een 3e plaats met een worp van 56.38 meter. 

14 SEPTEMBER BEVERWIJK FINALE WEDSTRIJD JONGENS AIB COMPETITIE 
·•,. Org. DEM 

\ I 

12 Ploegen t~lde deze ~~ale w@sVijd'jong~~-~ 2e klasse_ He\ ~r wa~,_g~nstig en .de Haartem ploeg had er · 
zin in. :,:; ·.- .. :;· .. ' ;:', f, ·-i. , · .. ( • '· < " · . ··· .· . ~~· :. . . ./' 

De resultaten: 

. :fOO · ittetér:-2~:Da~cy,de\Nln~p .1.41 s.eG, .. , . . . .. 
Eeh · PR vöor· Darcy netbinnen .de toege5taó~ rugwind + 2.0 mts 

I , ' • - .. • ;' t '~ •; 
: ·····"' ' 

'.·. 

! 400 Meter: een 6e plaats :~o.r. ~é;l~f! Mensil,lgh 57.38 ~ec. 
• 1 • ' - • • ' • •• •• _-.. • • • . • • 

800 meter: 4e Vincent van der Lans 2.05.8 

:~.Ö~~,·~et·~~:~~~n 2~· ';tèk ,~orde g~ed lopende ~s Gevaert 9.30:90 

4 x 100 meter: Jason Menshing, Tlm van KemPen, Patil Rijs, Darcy Cfe Windt 45,~~ .. seê. 
De beste seizoenprestatie van dit viertal. 

Hoogspringen: 1 Oe Jason Mensingh 1.65 m 
Veel spanning bij het n~pg. Jason:kwam net niet over de 1.70 meter 

VerspringJf\:.:Darcy de \riindt~d~ed ook hier üjdens zijn laatste wedstrijd als junior zijn plicht. 
Na zijn goede 10ä:metef de ov.erwinning op het verspringen 6.78 m 

. \ .. . ~ ';::-: . 5 

Kogelstotëtl: ,J~en 12e plaats. wor Rob de Wit. We hnc.~ .en iets meer verwacht van Rob. 
Het werd nu 8.82 m :.. : ·· · J:. . · · · 

. ._.i :-·1· ' . ~(~·, 
Discuswerpen: Paul Rij$ kwam hier in actie. Ook voor Paul zijn laatste jeugdwedstrijd. · 

708 

. \. 517 

· .. 663 

652 

1412 

540 

774 

371 



. . 

·.· ·:. En .. zo'n la~~e ~Wijd d,aetje .toch wel wat. Een PR was het gevolg 31.58 
·{· '::!. ~--~--- ,_· :-: . ... :i:· ~~· -.J .... --~~<::~·· _ _.. :~- -~- . ~ -- ~ · .. ·:_.· . . 

speerwefuen: Ook hied'aul R~:.~n'derde plaats met 46.92 m. 
'· ' Een ongunstige wiJid jammer. · · · 

' 5~ 

591 

;-f :. . . . . . . . . . . . . .· . 
~- .. _, Darcy dus topscorer met maar liefst 1482 punten. Proflèiat, maar het pro[iciat ook voor de gehele pi~. een 

goede sfeer binnen de ploeg. Het werd een gezellige atletiekdag daar in Beverwijk. 

Totaal resultaat een 6e plaats met 6738 punten. Het beste puntenresultaat van deze AIB jeugdcompetitie in 
1997. . 

1 e wedstrijd 
~wedstrijd 
3e wedstrijd 

20 april Krommenie 
25mei Hoorn 
14 september Beverwijk 

emdsti!rïd: !' :--~, , , ·Î·. ·· 
•' : ~- ' . . ~ ': . __ : ... _.. t 

: .. _ .... •.· :: '. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ciko '66 7694 
AV Attila 7362 
Zaanland 7083 
Haag Atlej~k: ·._ . -_$99.0 : ... :~;; ... . -~- .. 

Cl~oneus 6789 
A.V. Haar1e,m 6738 

: ·. : -~;" -: : . . ; 

. ~ . · . 
... .i:..': •• ~ - -,;·: -_. . • ~. --; 0 ~ . ':- . 

6353 punten 
6470 
6738 

7. PEC 1910 
8. GAC 
9 . .. DeKe~n. 
1 o-. : · · . Valkenswaard 
11 . AKU 

.12. AVNOP 

6458 
6421 
6249 
6187 
6077 
5902 

; . 

ij~ Pa"~, '1 • . 
. .. . 

-~ . .. 

Tijdens !let weekend van 20 en 21 september '1.~97 werden. ÏJl Haarlem de Ne<terlandse Kampioenschappen ·. 
meerkamp voor B junioren en de Nationale finale meerkamp voor C en D junioren gehouden. 

Deze wèdStrijden waren organisatorisch een succes ~n dat .. ~ niet in de i~atSte plaab te danken· aan de vele 
medewerkers van zowel A.V. Haartem als K.A.V. Holland . . . . 

Hierbij wU.Ien wij iedereen danken, offtcieel jurylic,t of niet,. die zijn of haar bijdrage dit weekend heeft geleverd. <· 
. . '· . . . ' 

Namen~ de. Wedstrijdorgan~tie. comm~~· vaQ .A.V. Haapem ~n .~A.V. HoUanci, · 
. . . . .- •:''(:"'- .. : . . . . 

KeesRoosen 
,._ '\ 

. •:{· 
.·t<: .··,· ... · ·,( _ .- ... 

... ..... .... . -: . ~·-

. ·. ~ 
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Eerst maar eens even wat uitslagen: 
13 sept. Pie~rloop 15km. Een nogal winderige dag. In totaal 
ongeveer 2500 deelnet'ners, waarvan al meer dan 800 aan de 15km 
wedstrijdloop en daarvan weer 190 aan de businessloop. 
26. ·Getachew Ayele 55.30 Nog ach ter Marianne v.d.Linde 
33. Conno de Fossé 55.56 (1e 4 5 +) 34.Chris Pfrommer 56.13(6e 
bus). 67.Ben Valkenburg 59.53(20ebus) 82.Bert Boesten 1.01.20 
(27e sen) 83.Dick Kloosterbo~r 1.01.28 (Se 50+) 89.Dick v.d. 
Splinter 1.01.56(28ebus). 98.Roel Ramakers 1.03.01(3e 45+) 
118.Frank Peeters 1.04.23 (29e.sen) 131.Arno Molenaar 1.04.08 
(Bus) 149.Mar.tin .v.d.Weiden 1.05.3:3 (bus). 152 John Jongboom 
1 . 0 5 . 3 5 ( 8e 5 0 +) 2 5 0 . Ron Bons 1 . 0 8' . 11 ·· (bus) 2 9 5 . Hi 1 de Lange 
1.10 . 40 (bus) .. 308 Hans Peters ·1.11.20 (bu~) Lex v ; d.Pol 
1 . 22.04 (Ron's bloemenshop) Hans Adelaar 1.22.28 (v.Deijzen 
Inst.bed) en niet boos worden als ik je heb overgeslagen 
Damtotdamloop Wanneer was die ook al weer? Martin Hoeksema 
1.18 . 12 en hoe lang was die ook al -weer? 

Elders ir dit blad een verslag van de heroische strijd op de 
Jungfrau van Martin en Ad. En .ook elders de uitslag van de 
onderlin lOkm _op de baan. Met grote overmacht g~wonnen door 
Bas Gevaert, ' die iedereen op miri~tens een ronde zett;e. 

. . 

Dan · kunnen we met een gerust -' hárt naar de Trosloop (afgelopen 
zondag 19 oktober). Een · prachtige najaarsdag 18° en een · warm 
zonnetje. Zeer veel deelnemers. Eens kijken of ik iedereen kan 
vinden . Geen uitslag van de Bkm , .En de recreanten pluis ik ook 
niet uit. Dus · het is te overzien. Afstand halve marathon, · 
Heren 32.Chris Pfrommer 1.20.44, 43 . Getachew Ayele 1.23 . 19, . 
59.Bert Boesten 1.28.52, 77.Arno Molenaar 1.34 . 52, 7B.Adrie 
Tol 1.35.07, heren 40 + 8.Wim Westerholt 1.23.20, 16 . Roel 
Ramakers 1.27.54, 56 . .{'J!artin v .d.Weiden 1.40 . 44, -57. Dick . 
v.d. Splinter 1. 40.55, 61 . Ad Appel 1. 44.20. heren 50+ 8 .piek 
Kloosterboer 1. 29. 32, 14 John Jongboom 1. 34.11 Toch nog een 
recreant daar zie Ron Bons langs komen in 1 . 40.52. E~ .waar is 
Conno gebleven? Niet boos worden als ik je niet zo ·· gauw · heb 
kunnen vinden. Geef voortaan bij de inschrijving pok je voór-:-. 
naam op, dat maakt het zoeken gemakkelijker. En Hans Adelaar 
liep toch ook mee. Ik heb wel Bas Gevaert, René Moesman, Niels 
Terol, Wim éri Barry Bergisch ' en nog . vele ande:ren op de Skin 
gezien . Oh ja, Frank Versteeg liep nog mee.Nou, · ik laat het 
hier maar even bij. 

Want, we gaan ons opmake n voor a. s . zondag. Als je klubblad in 
de bus valt waarsd?-ijnlij k morgen. DE PIM MULIERLOOP en wel de 
57e!! • - · · · 

15 KILOMETER WEGWEDSTRIJD 
Start en finish op de. atletiekbaan Groeneveen om 11.00 uur. 
Inschrijven in de kantine tot eeb kwartier voor de start , 
Inschrijfgeld f12, 50. (Er. is 0 (; nog een 10kr.·. ·prestatieloop en 
een Skm recreatieloop) · . -

- S' -



Gedurende de zomervakanti_e ging er een groep jongens van A V Haarlem op eigen initiatief 
en op eigen verantWoording een weekje·kamperen. Hieronder volgt een enerverend verslag en 
volgens de jongens is meer dan 99% van het verhaal waar gebeurd! 

"Apeldoorn here we co me!" 
Van,~'de Wissel-reporter" Red Ralf Malf: In de zomervakantie gingen Ralf, Jaap, A.t.jan en Ivo 
op vakantie. Zij gingen naar camping "de Veldek :;ter". Ivo's moeder kwam ons ophalen, we 
deponeerden de spullen in het busje en gingen vol goede moed op weg! Bjj aankomst hadden 
we meieen ons kamp opgezet en de long party kon beginnen! . 

Dag 1: Bij aankomst gingen wemeteen inkopen doen. De kratten bier werden ingekocht en de 
kotszakken ingeslagen, maar gelukkig was er nog plaats voor een fles Passoa en Apfelkom . .. 
Toen we terugkwamen badden we al aardig kennisgemaakt met de (hippie-)buren. We kregen .: 
al aardig honger, dus de sate-a-jam ging op het vuur! Hmmmmmmmmmmmmm~, wat 
lekker! Na een kratje bier was het wel genoeg voor deze avond. 

Dag 2: De ·buren k~ain~n' deze dag gezellig bij ons zitten. Het werd kaartje blazen (en dus 
oppassen geblazen!!). Een van die gozers was zo vrij om de pan van Jaap tot de rand vol te · · 
kotsen. Vandaag hadden we dus een makkelijke maaltijd; even de pan opwarmen en smullen 
maar!!Atjan had 'm diy avond goed zitten. Af en toe leunde hij naar links en naa:r rechts om· 
zijn maàg te legen. De Passoa smaakte hem dus prima!! Die avond had ik (Jaap) Ralfen A.t.jan 
maar: voor de zekerheid uit de tent gekickd! En dat was maar goed ook; ze hadden weer lopen 
nekken! Oogje~ toe! · 

Dag 3: Deze dag was bet uitslapen geblazen. Vandaag kwamen Ivo en Jaap goed in acti. Even · 
een lijstje van Ivo's en Jaaps drankfestijn: 

. Ivo 
* halve fles Feighling 
* halve fles Apfelkom 
* vier glazen bier 
* een glas B~ileys (soort rum) 
* een glas Jagermeister 

* 
* 
*· 

Iill!n 
kwart fles Feighling 
haJve fles Apfelkom 
zes flesjes bier 

Volgens mij is het "Geniet, maar drink met mate!", maar ik denk dat er hier toch sprake was 
van "Drink~ maar geniet met mate!". · 

En Ralf zat weer eens aan zijn befaamde Grolsch-beugels. Atjan hield het rustig deze avond. 
De avond was nog jong. We gingen naar het cafe op de camping. Hier was het al een gezellige 
boel:lvo was ook al in de stemming. Na twee glazen omgegooid te hebben, werden we er 
uitgekickd. Vijfminuten later moest Ralfvoor Ivo een Baileys halen. Toen Ivo hem in een 
slok op had, vroeg hij met zijn bezopen kop ·waar zijn Baileys bleef! Maar die zat al veilig in 
zijn maag! 

· Ralfkwam op het idee om op de tafeltennistafel te gaan zitten. Plotseling kwam er bij Jaap 
iets omhoog wat niet omhoog had moeten komen, maar het was al te laat. Ik (Jaap) moest de 
plee-rollen met vrachnyagens tegelijg aanslepen! 

.. 6-



Toen liep ik (Jaap) in de richting van Ivo en hoorde weer geluiden die ik die avond al 
meerdere malem had gehoord: KOTSGELUIDEN!! 
Ik (Jaap) vond Ivo bij een boom met een grote kotsplek op de grond, terwijl hij een minuut 
geleden nog zei dat hij Jaap een mietje vond omdat hij gekotst had! Jaap was al weer snel 
opgeknapt en Ivo ging nog even door. 

Ivo deed de raarste dingen. Hij liep onder andere de tent van de buren in en liet zich wijs 
maken dat zijn moeder om vier uur 's nachts aan de telefoon hing om te vragen hoe het met 
hem ging. Zes uur 's ochtends: BEDTIJD! 

Dag 4: Vandaag gingen we naar de stad Apedoom. Er was niet zoveel aan. We hadden voor 
Aljan een paar spuitbussen gekocht voor zijn haar (oranje en blauw). Die avond zijn we naar 
"Ozzy Rock Cafe" geweest Ivo heeft een leuk potje geschaakt met de barkeepster. Het werd 
al laat en Ralfwou al gaan slapen. Het was inmiddels al twaalf uur. We gingen toen maar 
ronken! 

Dag 5: De familie van Aljan woonde toevallig in de buurt van Apeldoorn. Dus gingen we er 
naar toe. Gelukkig was de Apenheul niet ver weg! Nu hebben we weer genoeg geschreven vor 
het clubblad! Mazzel!!! 

00 
atletiekvereniging 

nhaarlem" _____ ;...... 
vers van de pers! net binnen gekomen! vers van de pers! 

Uitslagen yan de 8e Pierloop 1997 I5km 
17e Getachew Ayele 0:55.30 sen. 
27e Bert Boesten 1:01.20 sen. 
29e 
Ie 
Se 
8e 
12e 

Frank Peeters 
Conno Du Fossé 
Dick Kloosterboer 
Joho Jongboom 
Jan Post 

l :04.23 sen. 
0:55.56 45+ 
1:01.28 50+ 
1:05.35 50+ 
1:11.42 50+ 

Uitslagen instuif AV Hylas 19 au~:ustus l221 
3000m senioren 7e Frank Peeters 10.28.0 

8e Adrie Tol 1 0.2R 3 

Uitslagen instuif HERA 19 september 1997 
400 meter senioren Ie Erik van der Veen 51.1 
800 meter senioren 7e :Barry Bergisch 2.02.7 
800 meter junioren A;· ·- · Ie Vincent van der Lans 2.02.1 ! ! 

2e Bas Gevaert 2.03.9 !! 
kogelstotenjuniorenB . Se Rob de Wit I0.06m !! 

net binnen gekomet~! vers van depers/net binnen gekomen! 
- 7-
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Mijn Kopij 

Groeljes A.S. 



NIELS EN 'RIK DE VRIJ JONGE 
TALENTEN VAN A. V. HAARLEM, 

NUMMER I EN 2 VAN DE 'LU~ ! 

De 10 km werd een fraaie overwinning voor B-junior 

Bas Gevaert. Van kop af nam hij gelijk voorsprong en 

zette iedereen minstens op één ronde en finishte in 

een zeer goede tijd van 35 min en 42 seconden. 

Na een dieptepunt qua aantal deelnemers vorig jaar werd besloten de 

Onderlinge wedstrijd alleen nog maar op zondag 5 oktober 1997 

te houden. Of het daaraan lag of door het feit dat er na 15 jaar een 

nieuw cassettebandje in de recorder was gestopt is niet duidelijk, 

maar in ieder geval waren er 50 o/o meer deelnemers. 

Zoals gewoonlijk weer een rustige herfstdag, weinig wind, 

droog, bewolkt en een aardig temperatuurtje van 18 graden. 

Alles bij elkaar werd het een aardig te behappen programma. 

Met een paar juryleden meer, had alles precies op tijd kunnen lopen. 

De groepen hadden echter nog wel iets groter gekund. De groep 

dames, meisjes A en meisjes B (resp. 2, 0 en 1 deelneemsters) 

leidt een noodlijdend bestaan. Vandaar dat vele groepen gecombi

neerd de meerkampen afwerkten. 

Bij de heren deden slechts 8 deelnemers mee. Met een gemiddelde leeftijd van 

boven de 30 slaat ook hier de vergrijzing toe. Wie deden er mee: 

Niels Terol 

Erik v/d Veen 

: was al in voorbereiding voor de Tros-loop, maar net 

als vorig jaar de favoriet. 

: had wel erg veel voordeel met moeder Andrews op 

de jurytrap en bzj de ver- en hoogspringbak 

Guus Groskamp : dacht na de 100 meter wel genoeg punten te heb

ben om het rustig aan te kunnen doen. 

Etienne de Groot : die weer heel wat kilootjes mee moest nemen. 

Erik Rollenberg : de kanarie van de vereniging is nog niet echt in 

training voor de Gay-games. 

René Moesman : op trainingskamp geweest in Amerika en met nog 

smallere kuiten teruggekomen. 

Leo van de Veer :ging ondanks zijn leeftijd als eenjonge god over de baan. 

Jaap van Deursen: had z'n onderbroek weer gevonden en zou wel even 

wat laten zien op de 1000 meter. 



'j!)!) JJJ!Jl!J/ 

Wie misten we dus o.a.? Ger Wessel (alvast aan het opladen voor het volgende jaar?), 

Roe! van Ree (wil na zijn finaleplaats bij het NK niet meer tegen het gewone volk lopen), 

Han Baauw (wist niet dat rechtsdragenden ook mee mochten doen) Oscar Soethout (was 

bang dat hij op de 100 meter boven de 12,5 seconde zou komen), Ruud (was vast met z'n 

videocamera naar Heerenveen), Sander( moest surfen of was gewoon bang voor Joop) 

en Aneska (had gewoon andere bezigheden). Marlijn ga wanneer ga jij weer eens wat doen? 

In de eerste serie liet Jaap in een mooie 

door Han aa~~eleerde stijl iedereen z'n 

achterkant ilén (ook aangeleerd door 

Han?) en kwam in 12,4 sec. gelijk met 

Etienne over de finish voor de met veel 

knie-inzet lopende Erik R. en de rook

wolkjes producerende Leo. Voor de eer

ste keer in z'n carrière (zal ook wel de 

laatste keer zijn) ging Jaap aan de lei

ding in het tussenklassement 

De tweede serie brachten de favorie

ten voor de eindzege aan de start. Guus en Niets gingen tegelijkertijd in 11.4 over de 

finish, waarschijnlijk een dik PR voor Niets. Erik v.d V. meldde zich pas toen de rest al uit 

de startblokken was en moest genoegen nemen met een 3e plaats. René was alvast aan 

het inlopen voor het verspringen. 

Het verspringen beloofde een spannende strijd te worden tussen Niets en Erik v/d V. 

Of het nou lag aan de gammele knieën van Erik is niet bekend, maar Niets, met privé 

fotograaf (vader), won hier vrij gemakkelijk met 6,47 tegen 6,14 m. De rest was al blij als 

ze de zandbak haalden. Jaap werd ondanks zijn snelheid (zie de 100 m.) gedold door Leo. 

Leo en Etienne zouden hier punten gaan pakken, maar Niels bleek ook hier weer de 

sterkste te zijn (behalve met bankdrukken) met Etienne en Leo op de 2e en 3e plaats. Erik R. begon zijn rug al te voe

len en Jaap was al blij dat hij de zware kogel van het gras op kon tillen. René beloofde weer krachttraining te gaan 

doen. Guus vroeg zich af hoe hij ooit in de competitieploeg op de kogel terecht was gekomen. 



ONS JONGSTE JURY-LID. 
fiiJ HEEFT ER DEZE DAG ERG 

VEEL ZIN IN GEHAD. 

De favoriet op dit onderdeel werd 

deze dag overdonderd door de twee 

jonge atletenNiels enErik v/d V. 

Erik R. , Niels en Erik v/d V. zijn 

alle drie over de 1,80 m gekomen. 

Leo liet een wel erg merkwaardi

ge stijl zien, door in slaaphouding 

over de lat te gaan (deze sprong 

stamt uit zijn jonge/gouden tijden), 

hier noteerde Leo toch een sprong 

van 1,40 men tevens 10 cm hoger 

dan de Schotse sprong van Etienne 

(erg charmant Etienne). Etienne 

heeft nog nooit geleerd om met 

een "flop " te springen. 

Bij het hoogspringen zorgden Niels en Erik v/d V. voor een grotere voor

sprong op de andere deelnemers, die bij dit onderdeel toch problemen had

den. Dat maakte het voor de toeschouwers nog leuker om naar te kijken . 

. ~J f 1 ~. ~ ~· .· 1 1 I ~. 1·. fl ~ J.J :.) y ·:..! :..! j .J :..1 y :..J 

Zoals verwacht een gemakkelijke 

overwinning voor Niels, het 5e 

onderdeel waarbij hij eerste werd. 

Dit kan alleen maar mogelijk zijn 

dankzij de aanwezigheid van zijn 

grote fanclub langs de kant. 

Guus liet met z'n 2e plaats zien 

dat hij nog steeds over een snelle 

rechter arm beschikt. 

Erik R. kwam niet meer aan de 

start door rugproblemen en Jaap 

werd voor de 3e keer laatste na René 

Moesman, met een worp van 131 

grassprietjes. Dit jaar viel Jaap geluk

kig niet, vorig jaar leek het of Jaap de 

split oefende, maar hij gleed uit ! 



·j!)lJ!) JJJ!:i~J 
Veel kon er niet meer veranderen in het klassement. Ni els was 

niet meer in te halen en alleen Jaap kon nog enige plaatsjes 

goedmaken. Na één ronde was het al duidelijk dat Jaap 

zou gaan winnen, daarachter was het bij de bel nog 

spannend tussen Erik, Nie ls en René. Erik liep de laat

ste 300 meter door zijn vele trainingstempootjes(?) 

van de rest weg terwijl René volledig in elkaar stortte 

Uetlag?). Leo kwam als laatste binnen, maar helaas 

zijn tijd van 4.07.9 was goed voor -235 punten. 

Zoals verwacht beklom Niels onder luid gejuich van de 

vrouwelijke fans en enkele mannelzjke bewonderaars de 

hoogste plek van het podium met een puntentotaal van 3786. 

Erik vlv Veen, net uit de nachtdienst. legde beslag op de 2e plaats met 

3348 punten terwijl Cuus 3e werd en met 2792 punten een nieuw per

soonlijk punten diepterecord vestigde (Cuus wordt ook al 36 jaar, die 40 

is heel dichtbij Cuus. We nemen het je dus niet kwalijk. Uiteindelijk doe 

)lj toch ieder jaar gewoon weer mee !). 

3 00P VAN DRUNEN. AL JAREN 
DE ~ERUCHTE OMROEPER ~IJ DE 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN ! 

GUUS DACHT DE 1000 
METER WEL EVENTJES 
TE DOEN. NIET INLOPEN. 
ZEGGEN DAT JE DAT 

NOOIT DOET. OP DE F010 
HIER~OVEN ZIET U DAT HIJ 

ER NOG VEEL PLEZIER IN 
HAD. NIER LINKS ~OVEN ZAT 

GUUS EEN ERG ~EETJE STOK. 
DE VOLGENDE KEER l'OCH 
MAAR INLOPEN ! 

BENEDEN DE WINNAAR VAN DE 
1000 METER. 3AAP VAN HARTE 
GEFELICITEERD ! 



8-.IWL Mel~es. eigen meerkamp 100 mfr Ver 

Naam Atleet 
l Sanna 

Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
15.1 316 10.06 593 4.29 499 1.30 484 18.58 368 

Senlaren Vrouwen. eigen meerkamp 100 mfr Ver 

Naam Atleet 
t Laura van Hoogstraten 
1 Baltien de Wit 

Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
16.2 183 5.99 282 3.33 234 1.20 348 14.10 259 
17.7 27 7.16 380 2.64 19 1.15 278 19.84 397 

A-jun. Jongem. eigen meerkamp 100 mfr Ver 1000 mfr 

Naam Atleet 
1. Paul Rüs 
2. Darcy de Windt 
3. Vincent van de Lans 
4. Jason Mensing 
5. Rob de Wit 
6. 'firn van Kempen 
7. Roberto Slierings 

Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
111 513 11.27 550 
11.3 679 10.50 496 

12.4 456 9.30 408 
11.7 593 9.87 451 
12.7 402 10.14 470 
12.6 419 8.94 381 
12.9 367 8.51 352 

Prest. Pnt. 
5.78 555 
6.65 746 
5.07 388 
5.37 460 
5.05 384 
4.73 304 

5.11 398 

Sen. Mannen. eigen meerkamp 100 mfr Ver 

Naam Atleet 
1. Niels 'ferol 
2. Erik van der Veen 
3. &uus Groskamp 
4. René Moesman 
5. Etienne de Groot 
6. Jaap van Deursen 
7. Erik Rollenberg 
8. Leo van der Veer 

Sen. Mannen. 10.000 meter 

Naam Atleet 
1. 8as Gevaert 
2. Dick Kloosterboer 
3. 8ert Boesten 
4. Jolt 8osma 

Prest. Pnt. 
11.4 657 
11.6 614 
11.4 657 
12.2 493 
12.4 456 
12.4 456 
12.8 384 
14.1 179 

Prest. 
35.42.0 
39.29.5 
39.47.0 
40.38.0 

Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
6.47 708 11.34 555 
6.14 636 10.45 493 
5.02 376 9.38 414 
5.05 384 8.00 306 
5.03 379 11.05 535 
4.35 207 6.89 212 
5.27 437 9.72 440 
4.60 271 10.84 520 

Naam Atleet 
5. John Jongboom 
6. Cosmo Knipscheer 
7. Ad Appel 
8. Vannic Coussement 

Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
1.75 634 51.26 650 2.58.4 494 
1.55 444 42.56 529 3.00.1 478 
1.60 492 30.76 343 2.48.5 599 
1.55 444 27.86 292 3.29.5 230 
1.40 293 29.68 324 3.00.4 475 
1.45 344 19.82 135 3.35.6 187 
1.45 344 22.40 188 dnf --

1000 mfr 
Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
1.80 680 60.66 770 3.06.6 416 
1.80 680 38.74 472 3.02.6 453 
1.60 492 42.50 528 3.17 J 325 
1.55 444 28.04 295 3.11.7 371 
1.30 188 38.70 471 3.43.8 133 
1.50 394 20.64 152 2.50.2 580 
1.80 680 -- -- dns --
1.40 293 37.18 448 4.07.9 0 

Prest. 
40.42.0 
41.47.5 
46.29.0 
48.05.8 

Naam Atleet 
9. Jeroen Peters 
9. Adrie 'fol 
9. Louis Dambrink 
9. 8arry 8ergisch 

fotaal 

Pnt. 
2260 

fotaal 
Pnt. 

1306 
1101 

fotaal 
Pnt. 

3396 
3312 
2686 
2470 
2348 
1770 
1649 

fotaal 
Pnt. 

3786 
3348 
2792 
2293 
2162 
2001 
1941 
1711 

Prest. 
dnf 
dns 
dnf 
dns 

Dit verslag over de Clubkampioenschappen was weer een idee van Guus Groskamp en Niels Terol. 
Wij hopen dat er ook eens andere clubgenoten iets doen in de vorm van een tekening, stukje tekst of 

foto's, etc., etc. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Je kunt altijd kontakt opnemen met 
Joop van Dru~en;. Renee Ruis of eventueel met Guus of Niels! 

Fotografie: Hans TeroL J . Tekst: Guus Groskamp (met hulp van Renee Ruis) 
Vormgeving~- Niels Terol I Illustraties: Niels terol 





D-Jun. Jongens ,Eigen tee-riaap ao atr Ver Kogel 1000 lh TOTAAL 

Maat Gbj Club Prest. PHT ~·rest. PHT Prest. PHT Prest. PHT ~'/iT 

1 Bas de Wit -- JD 11.8 462 3. 36 410 8.16 430 3.23.7 482 1784 
2 Alexander Rijff -- JD 11.6 490 4.02 422 7.38 387 3.32.4 465 1764 
3 Til Rodenburg -- JD 12.3 323 3.47 312 5.ó2 262 3.53.1 34'3 1266 
4 link· &hut te -- JD 13.4 268 3.04 226 ~ .. ., 

J.JC m 4.on.4 276 1~6 

S Rene Fussinq -- JD 13.2 m 3.26 270 4.38 240 4.111. 9 143 343 

6 "are Leijtens -- JD 13.8 226 2.93 204 4.76 22S 4.31.7 169 824 

D-J un. !lei sjes 1 Ei gen Mee·rl:atp 60 atr Ver Kogel 600 atr TOTAAL 
Haae Gbj Club P·rest. ~~n Prest. PIH Prest. PHT r•rest. PIH PHT 

1 Kit K11p -- liD 3.2 463 3.56 330 7.28 382 2.04.6 37ó 1557 
2 SannP van · ilueilet --liD '3.4 435 3.37 292 7.42 Jsg 2.06.'3 3S3 1469 
3 Sanne Iuer -ft!) '3..5 411 3.63 344 6.90 360 2.08.8 m 1457 
4 Aline Schuaacher --liD 9. 7 387 3.ii5 348 6.30 3&0 2.13.2 241 1336 
5 Heleen Bussing -- ft!) 10.2 313 3.50 318 7.06 363 2.13.2 m 1293 
6 Cbrystal van Kleef -- lUl 'J.7 387 2.35 2ot 5. 94 302 2.03.3 323 1220 
7 !libian Stokhof --ft!) 9.ê ~&~ 2.83 1'36 5.26 259 2.21.6 221 1145 
a Kia Witteean -- liD 10.0 342 3.15 m 6.38 3~" ~' 2.3~. 7 125 104~ -

3 Ll?llni Bodewus -- ft!) 10.1 327 3.17 252 5.40 268 2.45.5 58 905 

C-Jun. Jongens ,Eigen mrkaap 100 atr Hoog Kogel Ver 1000 atr TOTAAl 
Haal Gbj Club Prest. ~·lH PT-e!>t. M. PT-est. M Prest. PIH Prest. ~'lil PHT 

1 Ivo van Ke~pen -- JC 12.6 1132 1.60 702 10.45 54~ 5.19 658 3.35.9 44~ 3040 
2 Jdi!p Denendaal -- JC 12.7 677 1.40 541 8.% 471 5.40 693 3.21.3 537 2325 
3 l'!atthijs Terngs -- JC 12.9 MB 1.50 623 11.08 573 4. 74 568 3.V.4 Jn 2791 
4 Arjan Setze~orn -- JC 14.4 · ~sa 1.50 623 8.72 459 ~.28 474 M.3.1 m 2687 
5 Ralf T eunisse -- JlliB.aed.) 14.3 469 1.50 623 8.76 461 4.3& 490 ·5~05.1 69 2112 
6 Red 1 8ruijn -- JC 15.4 351 1.20 389 8.29 m 3.58 334 5.05.3 68 1579 

C-Jun. l'!eisjes ,Eigen teerkaap ao atr Hoog Kogel Ver 600 atr TOTML 
Haas Gbj Club ~·rest. Pfil Prest. r•HT hest. PlH Pre!>t. PHl r•rest. PHT Ç•HT 

1 Baltien de Wit -- IIC . 11.4 513 1.55 663 9.53 522 4.54 527 2.0U 324 255~ 

2 Cbantal vd Zijden -- IIC 12.1 4!2 1.25 42& 6. 78 353 3.95 408 1.52.2 518 2127 
3 lla·tloes fiolenaar - IIC 12.2 409 1.15 3S2 7.01 36() 3.77 372 2.08.4 338 1837 
4 Rhea Roosebooa --!IC 11.8 4&2 _1. i5 499 . 0.00 0 3.95 408 1.:ï8.9 438 tm 
5 Ivalll!tti Slierings -- IIC 13;1) 312 1;00 2;1: b.3'1 3~7 3. JO 218 2.02.4 m ma 
fl Laura van Haa -- !IC 12.& 353 o.ov 0 6.28 323 3.27 272 2.02.3 ~00 1354 
7 Jessic a Rei tse1a -!IC 12.3 323 1.05 273 5.93 302 3.01 220 2.23.3 208 1332 
a Clilette Hoo~ewerf - IIC 18.9 0 1.0>) 242 &.65 3~3 3.01 220 2.50.& 23 836 



C-Pup. Jongens ,lleerl:iltp 40 ltr Kogel Ver lOOvttr TOTAAL 
!la a a Gbj CM Pre~t. PilT Prest. PilT Prest. PIU Prest. PIH PIH 

1 Ç•ieter T eengs -- JPC 6.5 511 8.15 m 3.27 272 <1.27.1 198 1410 
2 Riek Schutte 8~ JPC 7.1 380 8.16 430 3.12 242 4.2U 210 1262 
3 Hiels Welier 89 JPC 8.2 187 2.72 63 2.47 112 5.20.8 24 386 

B-Pup. Jongens , lleer~a.ap 40 atr Kogel Ver 1000 l tr TOTAAL 
Haat Gbj Club Prest. PHi Pre~t. PilT Prest. PliT Ç•rest. PHT PIU 

1 Stein lietten 88 JPB 7.5 303 5.11 249 2.92 202 4.22.9 214 %8 
2 Jurriën van Drunen BB JPI.l 8.2 187 4.45 203 2.&1 HO 4.58.7 88 618. 

B-Pup. !teüjes , lleerkup 40 etr Kogel Ver 1000 t tr TOTAAL 
Haat Gbj Club Pre~t; PilT Prest. PI!T Prest. PHT Prest. PHT PlO' 

1 Fleur van Galen 88 IIPI.l 7.1 380 uo 2"20 2.91 200 4.26.5 200 1000 
2 Diphne vd Zijden 38 IIPB 8.0 218 4.09 m 2.75 168 4.53.5 104 &66 
3 Francis Verteuien 38 IIPB 8.2 187 5.10 248 2.71 160 5.07.4 62 657 

A-Pup. Jongens ,lleerka.ap .&0 atr Kogel Ver 1000 1tr TOTAAL 
Haat Gbj Club Prest. PHT Prést. PilT Pnst. PilT Prest. · PilT PilT 

1 Ferlly Hogeterf 86JPA 10.0 342 8.40 442 . 3.35 288 ' 3.5/. ~ 325 1397 
2 Stephan Bpdl!lllls 87 JPA 10.2 313 8.48 446 3.41 300 ~ 1\.33~-3 m 1233 

f 

\ 3 Sven Berghuijs 87 JPA lO.!i 259 5.95 303 3.13 244 i '4,07.3 27& 1084 
4 !lat Kop - JPA 10.7 246 5.3'3 2'39 2. 78 m ' t06.5 284 1003 

.. 
H'llp. lleisjes , lleerkaap &0 etr Kogel Ver 1000 ltr TG TAAL 

Haat Gbj Club Pres~. lll!T ~·rest. PHT P;-est. ~~;i ;· ~rest. PKT P!IT 
1 Steph.mie Jager 86 IIPA 9.5 419 s. 2a 2&0 3.28 m 3.SU 340 1293 
2 fmber Dicl:i iln · 81 !!PA 9 •. 9 357 4. 90 234 3.28 m 4.03.2 300 11&5 
J Saranl\a Hoekuiea 86 11PA· 9.8 372 5.~7 272 3.43 31& 4.30.7 184 1144 
4 Tatiana Rijft a1 IIPA 10.1 327 4.67 218 3.01 220 3.56.0 334 109'3 
S AllOlik !luis 86 IIPA 10.8 233 4. 76 225 2.94 206 4.10.4 267 931 



GEFELICITEERD! 
Let op: iedereen wordt per ingang van 1 november 1997 weer een atletiek-jaar ouder! Dit betekend dat iedereen 
een leeftijdsgroep opschuift. Ook veranderen de trainings ijden. Kijk dus goed voor in dit clubblad voor de 
indeling van de groepen en de nieuwe tramigstijden vanjou groep!! 

UITSLAGENPUPILLENGAMES INAMSTEL VEEN 
30 AUGUSTUS 1997 

40m 60m hoog ver kogel bal punten 
Wietske Bij l (MPB) 7.9s 2.92m - 13.14m 547 
Stepban Bodewus (JPA1) 10.4s l.OOrri - 7.53m - 923 
Amber Dickmann (MPA1) 10.7s l.OOm - 4.40m - 687 
Jirina van Kesteren (MP Al) 10.4s 0.95m 3.76m 643 
AnoukMuis (MPA2) IO.Os LlOm - 5.85m - 955 
Stephanie de Jager (MPA2) ll .Os 1.10m - 4.73m - 747 

IOOOm Wietske Bijl 4.47.8 Stepahanie de Jager 3.53.4 
Stephan Bodew!ls 4.47.8 Anouk i\1uis 4.06.2 
Amber Dickmann 4.1 0.2 Jir ina van Kesteren 4.13.1 

UITSLAGEN CASTRICUJ1114 SEPTEMBER 1997 
40m 60m hoog ver kogel punten IOOOm 

Wietske Bij! (MPB) 7.7s 0.95m 2.60m 527 4.31.7 
Amber Dickmann (MP Al) 10.3s 3.45m 4.70m 827 4.03.6 
Jirina van Kesteren (MP Al) 10.0!' 3.20rn 3.58m 737 4.06.1 
Danielle Lasker (MPA1) 11.7s 2.65m 2.72m 341 4.46.7 
AnoukMuis (MPA2) 10.9s 3.33m 4.31m 698 4.03.4 

DE GROTE CLUBACTIE DE GBOTE CLUBACTIE 
In het volgende clubblad zal de top-vijfverkopers vermeld staan die extreem hun best hebben gedaan om de 
loten te verkope11. En zoals belooft zal de nummer 1 verkoper (of verkoopster) een grote taart krijgen! Ik kàn 
alvast wel verklappen dat er in het totaal ongeveer 330 zijn verkocht. Dit aantal had nog veel hoger kunnen 
liggen alsdeC-junioren ook hun best h2.dden gedaan! Vo!gendjaar misschien? 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
Zondag 5 oktober werd er op onze eigen atletiekbaan de onderEnge wedstrijden georganiseerd. V oor vele van 
jullie was dit eerste wedstrijd ooit! Voor velen ging het al heel goed en misschien is het een herhaling waard!! 
Voor de volledige uitslagen verwij-s ik jullie allemaal graag naar een van de vorige bladzijden! 

P.S. VOOR EEN VERSLAG VAN "APELDOORN HE~ WE COME" VERWIJS ! .:< NAAR DE TWEE 
BLADZIJDEN VOOR HET WISSELTJE (de inhoud van d1t verslag was niet geschikt voor de jeugdrubriek!) 



LANDELI.IKE. CD FINALE 2e KLASSE COMPETITIE 

Zaterdag '13 september 1997 werd in Alphen aan de Rijn de finale-competitie 2e klasse voor de CD-junioren 
gehouden. Door een mooie tweede plaats tijdens de gébiedsfinale plaatsten de jongens C zich voor deze 
wedstrijd (helaas hebben de uitslagen hiervan nooit van ontvangen~!). Hieronder volgt een verslag en de 
uitslagen van de landelijke finale: 

Ralf (onz~ mascotte) was weer eens naar zijn bungalowhuisje in Berg?????? Wij gingen gezellig met ze allen 
naar Martijn, waar we Ma en Pa Spruit ontmoetten. Martijn lijkt sprekend op de hond. Wij mochten zijn kamer 
niet zien! Toen we aankwamen was Martijn nog niet klaar, want hij was zich nog aan bet opmaken. Terug naar 
Ralf; hij rustig voor de tv te bedenken wat bij was. Hij zat een spannende aflevering van TIK-TAK te kijken. 

Vol tegenzin gingen we op weg. Onze verspringer en tevens sprinter was spijtig niet van de partij. Martin 
probeerde tijdens de zomervakantie indruk te maken op de dames (want het was uit met Rhea) door op een 
surfboard over de golven te gaan. Helaas ging hij op zijn big smile met een gebroken enkel als gevolg! 

Even terug naar: TIK-TAK was inmiddels afgelopen en er was een spannende actiefilm op tv. Maar Ralf was in 
slaap gevallen! Wij waren inmiddels op de baan aangekomen. Plus minus twee uur te vroeg om wat wijzigingen 
door te geven .. Peter "Diesel" Geurts kwam drie maanden niet op training maar viel dus in voor Arjan op de 
estafette. De estafette ging perfect: 50.14s. Ook de andere onderdelen gingen wonderbaarlijk goed! Alleen het 
discus van Ret:nco Teengs (of moeten we zeggen Matthijs') ging niet zo. ij had een mooie worp van minstens 35 
meter, maar hiJ raakte met het puntje van zijn schoen de rand van de discusring. Helaas ........ ONGELDIG! Het 
verspringen van Screech ging niet zoals het altijd gaat, maar 5.12m. Zelfs Papendal-vriendin Jolanda kon hier 
niets aan doen! Closh sprong eindelijk 1.65m en Arjan liep 2.16 op de 800 meter. Helaas moestArjan eerder 
weg, omdat hij de TJA TJA TJA moest dansen met JOEKE!! De vriendin van R.hea (dit is weer de ex van 
Martin!) . 

Terug naar Ralf die inmiddels was wakker geschrokken uit zijn droom over Baywatch door pampersreclame! Hij 
droomde dat hij gered werd door de boys van Boywatch! Ralf vertrok te voet naar de kinderdisco. Hij heeft die 
avond drie glazeD; limonade gedronken! 

Totaal zijn we zevende geworden! Een hele prestatie! 

Toch nog even een berichtie voor RUTH: JEP!! MAXIMAAL!!! en hij rookt maar tien peukjes per dag!! (dit 
laatste is alleen maar te begrijpen door de echte insiders!!!!) 

De uitslagen: Eindstand: 
4xl00m Matthijs Teengs, Ivo van Kempen, 1) AVA'Sl 6907 pnt 

Jaap Deromendaal en Peter Geurts 50.14s :2) Waterland 6691 pnt 
lOOm Jaap Deromendaal l3.32s 3)AVAtledo 6584 pnt ··. 
800m Arjan Setzekom 2.16.53 4) ACW'66 6550 pnt 
100mb Ivo van Kempen 15.74s 5) ARSV 6460 pnt 
hoogspringen Ivo van Kempen l.65m 6)AV'40 6430 pnt 
verspringen Jaap Deromendaal 5.12m 7) A V HAARLEM 6304 pnt 
kogelstoten Marthijs Teengs It .30m 8) Achilles 6243 pnt 
discuswerpen Marthijs Teengs 28.52m 9)MPM 6204 pnt 
speerwerpen Arjan Setzekom 29.38m 10) AVV 6186 pot 

Met niet al te hoge verwachtingen. werd aan het begin van dit seizoen begonnen met de competitie. De jongens C 
zijn in het verloop van het seizoen een zeer hechte groep gaan vormen en ondanks niet al teveel trainingarbeid is 
het eindresultaat meer dan dat zij (en Martijn) hadden verwacht. Goed gedaan jongens!!! 



de wissel officieel orgaan van atletiekverenig ing "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340S94199 

opgericht 8 oktober 1920 
konink li jk goedgekeurd 

het dageli jks bestuur 
voorzitter secretaris 
joop van drunen bal tien de wi t 
ramplaan 98 velserstraat 18rd 
201S gz haarlem 2023 bc haarlem 
te l. (023) 524 43 40 tel. (023) S26 31 23 

de wedstrij dsecretariaten: 
A/B jun + senioren lange afstand groep 
joop van drunen rob de nieuwe 
ramplaan 98 ramplaan Sa 
20 1S gz haarlem 201S gr haarlem 
tel. (023) S24 43 40 tel. (023) S24 82 74 
giro SSOS53 giro 122976 

praktijk clubarts redactieadres 
f.s.g.m. knuvelder josé spaan-capel len 
van oosten de bru ijnstraat S kortenaerstraat 6 
20 14 vm haarlem 20 14 rr haarlem 
tel. (023) 534 04 80 tel. (023) S24 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 Sa 
201S gr haarlem 
tel. (023) S24 82 74 

C/0 jun + pupillen 
baltien de wit 
velserstmat 18rd 
2023 bc haarlem 
tel. (023) S26 31 23 

ledenadministratie 
jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel. (023) S27 23 38 

CLUBKLEDING 

giroreken ing 643883 
bankrekening S6. 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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