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Telefoonnummers trainers: 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Rob de NirlJ.WP, 
Rob Sch!üt er 

023 - 5279080 
023 - 5312939 
023 - 5441650 
023-5250752 

Baltien de Wit sr. 023 - 5263123 
Baltine de Wit jr. 023 - 5263123 
Erik Rollenberg 023- 5354748 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023 - 5244340 of e-mail: 
m.vcn.drunen@wolmail.n' 
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Training Training 

LlCtS';·.; k'.''<:.l.:-htt raining van het seizoen 1999- 2000 heeft inmiddels plaatsgevonden 
d. . ' 11 . , .. , 

.'11S.".1ag JU I J l . 

in,:.r~·ste woensdagavond !xlantraining vond plaats op woensdag 12 juli jl. 

e overige trainingen gaan ook tijdens de vakantieperiode normaal door! 

/16 j uli 
7 augustus 
1ktober 

Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 

WEDSTRIJDEN 

NK senioren 
Avondinstuif 
Onderlinge Wedstrijden 

or informat ie over wedstrijden: zie het prikbord op de baan of vraag het aan 
op van Drunen. Ook voor inschrijvingen kun je bij hem terecht. 

' 

Instuifwedstrijd 
•eniging . De Gezamenlijke ~rlemse V~igingen Regio 3 

bJ!'!l 23-08-2000 Ref. nr. 364 
ltS Haarlem 
>r· i wedstrijd Senioren en ABC-Junioren 

'oort bij c! !"~;.;i ·i i~ 

lm circuit 

:dstrijdterrein Pim Mulier Sportpark 
wang wedstrijd 19.00 uur 

ktrorische tijd Ja 
tuift•;edstrijd Ja 

._:..~ - - : :~--· ........... Informatie: 
,00 Loopnummers Truus van Voorst- van Egmond 
,CO Technische nummers Jon Gijzenkade 257 

2025 MC HAARLEM 
Tel.: 023 - 5374199 

I 
grammo 
lOOm; 200m; 400m; hinkstap; kogel; kogelslingeren 

: lOOm; 20Cm; 400m;5000m; hinkstap; kogel; kogelslingeren 
: lOOm; 200m;400m; hinkstap: kogel; kogelslingeren 
: lOOm; 200m;400m;5000m; hinkstap; kogel; kogelslingeren 
nnen: lOOm; 200m;400m:5000m; hinkstap; kogel; kogelslingeren 
'uwen: lOOm; 200m;400m;5000m; hinkstap; kogel; kogelslingeren 
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OQ9 
NOC*NSF 

Haarlem 26 juni 2000 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij vonden de tweede Nationaal Olympische Dag in Haarlem een succes. Dit is zeker niet in 
de laatste plaats te danken aan de geweldige inzet van uw vereniging. Toch kunnen er altijd 
onderdelen worden verbeterd. Sportsupport Kennemerland vraagt uw medewerking om dit 
eventueel in een evaluatie met ons d.oor te nemen. Omdat de (school)vakanties voor de deur 
staan zal dit pas plaats vinden in oktober. Noteert u alvast maandag 9 oktober in uw agenda. 
De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. 

Mocht u niet in staat zijn te komen wilt u dan zo vrieodelijk zijn ons telefonisch in te lichten. 
Het telefoonnummer van Sportsupport Kennemerland is 023-5260302. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking, 

Met vriendelijke groet, . 
namens het org. Comité NOD Haarlem, 

Ad Hendrikse (voorzitter) 

Joop van den Broek 
Jan Schreuder 
Marcel Tabbers · 

P.S. De derde Nationaal Olympisch Dag is voorlopig gepland op 31 mei 2002. 



Jubileumomslqg De Wissel 

Op 8 oktober a.s. bereikt de atletiekvereniging "Haarlem'' de leeftijd van de zeer 
sterken, namelijk 80 jaar (1920 - 2000). 
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit zullen de resterencle uitgaven van De Wissel in dit 
jubileumjaar gestoken zijn in een speciaal jasje. 
Het ontwerp is zoals gebruikelijk door Nico Treep vervaardigd, ook zorgde Nico voor de 
films . . Een gesprekje met Ni co van hooguit 20 minuten was voldoende, geen eindeloze 
discussies maar ge~;..'<>:'! doen!! 
Nico hartelijk dartk, en mag ik zeggen tot de volgende klus. 

JvD 

Ben j ij sportief?? Doe j ij aan Fair Play?? 

Sportief zijn en fair aan een wedstrijd deelnemen, schijnt soms niet meer te kunnen; 
vandalisme, beledigingen naar juryleden en scheidsrechters, het overtreden van 
spelregels om maar te kunnen winnen. Je kent de voorbeelden vast wel uit je eigen 
omgeving. 
Maar is dit echt nodig?? Weten we nog wel wat Fair Play is? 

• Fair Play is ... het uiterste uit jezelf halen, maar een ander ook dé overwinning 
gunnen wanneer deze beter en sneller is. . 

• Fair Play is ... je tegenstander een hand durven geven voor de wedstrijd om 
hem/haar succes te wensen. 

• Fair Play is ... het lef hebben te stoppen met dee.lnemen wanneer jouw publiek één 
van jouw tegenstonders uitscheldt en beledigt. 

• Fair Play is ... gewon eerlijk spelen om sportief te kunnen winnen!! 
• Fair Play is vooral: '"Er voor gaan!!" 

Dus: zet 'em o en veel succes!! 

Stichting Sport, Tolerantie en Fair Play Nederland 
Postbus 53, 3828 ZH Hoogland 
Tel. 033 - 433 09 94 
Fax. 033 - 433 09 95 
E-mail: algemeen@buro.sportief.org 
Internet: www.§portief.org 
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Een lesje in management 

Een man vliegt in ee.., heteluchtballon boven het land en beseft dat hij verdwaald is. 
Hij ziet beneden een man lopen en daalt tot hij binnen gehoorofstand is ... 

"Neem me niet kwalijk" roept hij, "Kunt u mij miss+ · -::i r. ... '~"'e;;? 
Ik heb ·mijn vriend beloofd hem een half uur geleden ergens te ontmoet UI, maar ik weet 
niet waar ik ben?" 

De man beneden antwoordt: "Ja. U bent in een 
heteluchtballon en zweeft ort3eveer 10 meter 
boven de grond. 
U bevindt zich tussen de 40 en 42 graden 
noorderbreedte en tussen de 58 en 60 
graden westerlengte." 

·u bent zeker een Systeem Beheerder." 
Zegt de man in de heteluchtballon. 

"Inderdaad" zegt de ander: "maar hoe 
weet u dot?" 

"Nou", zegt de man in de ballon: "alles wat u 
zegt is technisch gesproken juist, moor ik heb 
helemaal niets aan die informatie. 
En al met al ben ik nog steeds verdwaald." 

De man op de grond zegt: "U bent zeker manager?" 

"Dot klopt", zegt de man in de ballon: "maar hoe weet u 
dat?" 

"Eenvoudig. U heeft geen idee waar u bent. U weet al 
helemaal niet waar u naartoe gaat. 
U heeft iets beloofd terwijl u geen idee heeft hoe u die 
belofte moet waarmaken, en u verwacht dat ik uw 
probleem oplos. 
U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij 
elkaar ontmoetten, maar op een of andere manier is het nu :-
ineens mijn schuld. H 

6 ,;;-
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Ooct 
" Joop van Drunen 

26 AU:I 2000 HEN 
FANNY BLAN~~ELO 
STADION -s - KOEN 
Org. T\lrente Atletieik 

Voorafgaand aan d~ 
wedstrijd Adria,:tn rt internationale 
vond een wedstrijd •aulen Memorial 
kader van het belancPlaats in het 
Darcy de Windt narrircuit 2000. 
onderdeel Hink-:sta~' deel aan het 
derde plaats voorr t)>-sprong. Een 
goede sprong vam 141rcy met een 
een lichte meewiind .-.09 meter met 
prestatie was tevenvan + 0.4. Deze 
voor deelname acJn ns ruim voldoende 
Kampioenschap op 1~et Nederlands 
het O~ympisch s·tadP en 16 juli a.s. in 

on in Amsterdam. 

1 JUNI 2000 HEil 
Org. A.V. Trias LOO 

H$ren 3COO m~·t®r 

3. Ton van Doorn 
9.27.2 
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Heren 100 ~ter :r~ serie {+0.4) 
4. Rob Schlüter 12.57 
2e serie (+0.!3 ml~i 
1. René Moesmem 11.54 

Heren 2.90 meter 1 e serie ( +0. 4) 
5. Remy Ca·rnet 24.97 

Heren 1500 meter 
2. Getachew Ayele 
4. Ton van Doorn 

4.14.79 
4.30.11 

Heren verspringen ( +0. 2) 
1. Darcy de Windt 6.62 

Heren kegelstoten 
2. Etienne de Groot 11.43 
8. frank van Ravensberg 6.12 
Volgens onze snelwandelaar betekend 
dit een PR zijn vorige prestatie kan 
ik echter niet vinden in ons archief. 
Frank laat dit weten wanneer je de 
kogel mirtder ver liet neerploffen. 

Heren discuswerpen 
In de uitslagenfijst komen we de 
nav.m tegen van Peter Markwot. Pder 
was een aantal jaren geleden al eens 
lid bij onze vereniging. Hij stopte tn 
1995 met de atletiek. In 1994 kwam 
hij met de kog~ 1 tot een afstand van 
10.69 m (5 kg). Peter nu 22 jaar oud 
kwam tijdens zijn ze atlètiekleven in 
zijn eerste wedstrijd tot 31.04· een 
goed begin. 
Frank van Ravensberg 16.15 m ook 
hier hetzelfde verhaaf als bij het 
kogelstoten. Frank in de volgende 



\~h s.::e i e :.n s: ,l ~-<je var1 j ou met 

opheJder·ing hi.:x-:>ver .... Dit is dus 
afgesprokert. 

~mu 100 m~ter {0 . 3} 
3. Ilke Tollenaar 15.81 

!A~is.jcs A koge~~totct} 
1. Baltine de Wii· 9.72 

J' ongens A kogelstot~n 
2. Rob de Wit 11.01 
Een behoorlijl<e verbetering van zijn 

PR. In 1998 8.60 m in 1999 10.85 en 
nu (2000) 11.01 een uitstekende 
pr·estatie voor Rob. Nu nog wat meer 
wedstrijden!! 

.J çngens A Discuswerpen 

2. Rob de Wit 34.76 

Eveneens een PR (in 1999 32.40} 

Meisjes 8 100 meter ( +0. 3) 
4. Sanne van Buchem 14.80 

5. Chantat v.d. Zijden 15.29 

Meisjes B verspringen 
1. Chantat v.d. Zijden 4.15 (+0.1) 

e:.n een PR 
2. Sanne van Buchem 3 .. 61 (+0.2) 

Jongens B verspringen ( +0. 3) 
4. Rolf de Bruijn 4 .. 82 

J' ongens B discuswerpen 
1. Rotf de Bruijn 26.30 PR 

10 EN 11 ._J:tJNI TILBURG NK: 
VETERANEt"l 
Org. AV Attifll 

B 

Mochten wij in de vor·ige \'Vïssel 

reeds melding· maken van het 
Nederlands Kampioenschup vijftien 

km var'l Ton van Doorn, op zondag 11 

juJi j l. kon Ton zij n e.norme 
trainingsinzet beloond zien met de 
Nederlandse t itel op de 5000 meter 

M 41) in 16.24.45. Ton namens alles 
wat "Haarlem" is van hart'e proficiat!! 

Haarlems Dagbk.td 12 j uni 2000 

Van Doon1 p..c:akt ook tif.el op baan 
.!:IMiillM..! Tijdens het 1\'K atletiek voor veteYaDen heeft Ton ll'all 

Doorn opniemv een titel gepakt. Nadat hij enkele weken gcl~ 
den zegevierde op de vijftien kilometer op de weg pakte bij dit
maal de baantite~ vijf kilometer: "lk had v.--el een beetje geluk da1 
mijn twee grootste concunenten, Theo van de Veen en Kees de 

: Munk, zkh hadden afgemeld. Ik ben namelijk niet helemaal in . 
topvorm." Toch .kende Van Doom weinig tegenstand. Na twee ; 

; ronden nam hij de koppositie in bruiden en gafhij deze niet ·. 
: m eer weg. Uiteindelijk klokte de Haarlemmerren tijd van 16.24· ·• 
1 en had· hij veertien seconden voorsprong op de nununer.twee. , 
I In de klasse 40-45 jaar pakte dubgenoot Ron Anteunisse de det"-
' de plaats op de 400 meter horden. De atleetvan AV Haarlem 

j kwam na 67.02 ovei d~-~~~·--· 

Ook Ron Antheuntsse kwam rn Tilburg 

in actie en wel op de 400 m horden M 

40. Ron finishte als 3e zijn tijd 67.02 

ook een goede prestatie voor Ron. 

12 JUNI 2000 
PINKSTERINSTUIF USSE 
Org. De Spartoon 

[)Qmes 100 meter 

5. J essica Ramakers 

Dames 200 m~: er 
4. Jessica Ramakers 

13.86 

28.68 

_?1 JUNI 2000 
! N_STUIFWëDSTRI.JD HAARLEM 
Org. AV Haarlem/KA V Holland 



Een zeer matige belarïg:;îelliilg. 
Oorzaak de voetbalwedstrijd 
Nederland- Frankrijk. l·<e.'l jar.un-t.:-· 
want het was uitstekend 
atletiekweer. 

,. " _u ..- A n• ~ r\ä Oi 1' u·"JCP..) ~ 
.. ... ... ... .. ... .... ~ - ... __ ,., ....... " ~--., - - "'""-V• ,.;.b!Ï 

Pasta-Party 
Eindelijk was het dan zover, 29 juni : 
het langverwachte eet-feest voor de 
Spaarnwoude-vrijwilligers kon 
beginnen. En eten was er in 
overvloed! Pizza's, macaroni met 
zalmsaus, vegetarische macaroni, 
salade's en ijs, het !<or-t ~i:!~ cp. 
Daarnaast kon er natuurlijk een 
drankje worden genuttigd (door 
sommigen iets te veel). Dankzij de 
organisatie- en kookkunsten van 
gastheer Arno en gastvrouw Fetske 
kunnen we spreken van een zeer 
geslaagde avond. Daarom Arno en 
Fetske, hartelijk dank. 
i'":"" .• . ' ..... - -·-~. ·- - - -1- ... ; "..., .... ·J~· .... .::~- · _ . _ _ . .. _ .. . ~·Jwe 

Spaarnwoudeloop kunnen zich vanaf 
nu melden bij Ad Appel of Bert 
Boesten 

3M-Marathon Leiden 
Zondag 11 juni hebben Marianne en 
Vera deelgenomen can de Leidse 3M
marathon. Het parcours bracht hen 
langs verschi !lende f eestende dorpen 
rondom Leiden. In een van de laatste 
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Heren kogeistoten 
1. Etienne de Groot 
2. Peter Mar kw'"" t 

Heren spe.=!rw·erpert 
1. Rob Sch !üter 

11.56 
10.50 

37.54 

dorpen moest Marianne (verbaal) nog 
even fli nk uithaleri omdat dronken 
feestgangers de doortocht dreigden 
te belemmeren. Rond het 30 km-punt 
voegde Jolt Bosma zich als "haas" bij 
onze A V-Haarlem-vrouwen. 
Gezamenlijk en ogenschijnlijk nog 
redelijk fit finL:.i~ten Marianne en 
Ver~ in de respectabele tijd van ca. 
4:20:00. Gefeliciteerd! 

Lions;cop-B~oemendacl 15 km 
6 Chris Pfrommer ( 4) 

0:57:47 
7 Adrie Tol (5) 

0:59:49 
9 Jeroen Peeters (6)1:01:56 

" '·' 



Sorry, dames en heren, de vorige 
inleverdatum ontgaan. Zodoend(~ was er 
competitie. Dus deze keer dubbel. 

keer 
geen 

is mij 
verslag 

de copy 
Véll1 de 

Beide dagen werden gekenmerkt door v.•arm tot zeer warm 
zomerweer. De 14e mei zal echter altijd in ons geheugen blij
ven als de dag na de (vmJ:l.\.\'erk} ramp. Het was de hele dag het 
gesprek van de dag. Het ~Jeheurt niet vaak dat er voor aanvang 
van een wedstrijd enige ogenblikken stilte in acht worden 
genomen. 

Dan de wedstrijd. Helaas moeten we constateren, dat zelfs 
in de laagste (3e} divisie het nog moeilijk is een fatsoenlij
ke ploeg op te stellen. Atleten vertrokken of gestopt (Ger 
TNessel, Ni els Terol) at let en geblesseerd (Jeffrey· Sulli van) of 
niet beschikbaar (Vincent v.d.Lans). Ook Darcy de Windt blijft 
een onzekere, blessure gevoelige schakel in het geheel en er 
zijn weinig jongeren die doorstoten naar de competitieploeg. 
Bovendien zijn er op de vrijgekomen plaatsen \lleinig reserves 
beschikbaar. 

lOOm: zoals gezegd een blessure gevoelige Darcy liep niet. In 
zijn plaats René Moesman die, met 11 .6 ZlJn serie weliswaar 
won, maar naar ons idee een tijd ·kreeg die zeker 0 . 2 sec te 
langzaam was. Held van de dag werd Remy Cornet. Drie keer 
moest hij een Z\vaar numrne:.t.- lopen: 4.00m in 54.7, 800m in 2.09.6 
en een 400m in de Zweedse estafette, maar daarover later. Op 
de l500m werd Bas Gevaert 2e in een niet al t.e snelle race 
kwam hij tot 4.18.0. De SOOOm leverde als vanouds gedegen werk 
op van Ton v.Doorn, hij won zijn race ruim in 16.16.6 (tevens 
het hoogste aantal pur.tten). Rob de Wit nam de llOm horden voor 
zijn rekening. Hij komt er steF:is beter in nu werd het 18.5. 
De technische num.'1lers. Da:c-c-y· sp:cong één poging ver ( 5m19) en 
moest het daarbij voor vandaag laten. Op het hoogspringen 
leverde Jüma goed werk: lm80. Ik denk, dat het volgende keer 
wel iets meer \>lordt . Kogel stoten: hier moest veteraan Ruud 
Wielart de eer weer hooq houden: 10m23. Rob de Wit begint op 
het diskuswe:r:peD let.ter-J.ij!:: en figuurlijk steeds meer zijn 
draai te vinden~ 32m03. Op het spee:rwerpl~n \<lerd Guus Groskamp 
ingeschakeld. Als beste van de huidige atleten leverde hij op 
de onderlinge wedstrijden de beste prestatie en dat werd 
direct beloond met een plaatsje in de competitieploeg: 42m74. 
Tenslotte de zwee d s e esta.fett E. ~ h.ier voor de 3e keer Remy in 
de baan (400m) gevol gd door René (300m}, Guus (200m) en Juma 
(lOOm). Samen een 1000m in 2. 08.0. De vraag rees onmiddellijk 
of dit niet gelijk een clubrecor-d was. Dus dat \verd spitten in 
oude clubbJ.aden en recordlijsten. Om en nabij 1974/75 werd de 
nationale en dus ook de clubrecordlijst herzien en het nurruner 
afgevoerd. Tot dan stond er een record van 2.02.6 uit 1965 met 
Adri Schaper, ,Joop Vissers, Gerar-d Kamp en Ton v.d. Voort. Dus 
er moet nog wel een stukje af voorc·: , .. t dat verbeterd zal worden 



18 juni. 

Op deze wedstrijd was ik niet zelf aanwezig, dus beperk 
ik me tot de opvallendste zaken. Darcy li ·· t. de lOOm wederom 
aan René . Dat was geen succes, want René blesserde zich (ham
string) en bereikte met moeite de finish in 15.3 . Remy nam 
weer de 400m voor zijn rekening en met 53.6 was hij ruim 1 sec 
sneller. Voor de BO Om was Jaap v.Deursen opgetrommeld. Jaap 
eidigde in de middenmoot in 2. 10. 7. De 1500m werd een prooi 
voor Bas Gevaert: hij won in een tijd die iets sneller was dan 
vorige keer: 4.15. 5. Op de 5000m verving Getachew Ayele Ton 
v.Doorn. Dat deed hij zeer goed in 15.51.0. Op de 110m horden 
gaat Rob de Wit steeds beter. ME: ·t een p .r. van 18.0 was hij 
een halve sec. sneller dan vorige keer. Het verspringen van 
Darcy ging nu gelukkig een stuk beter: twee meter verder (!), 
het werd nu 6m17. Zoals hierboven al voorspeld, werd het voor 
Juma op het hoogspringen inderdaad iets meer: lm85. Op het 
kogelstoten was Etienne de Groot weer beschikbaar, dat leverde 
gelijk flinke winst op: llm68. De goede draai van Rob haperde 
nu iets op het diskuswerpen . Hij moest met minder genoegen 
nemen: 30m13. En ook Guus deed op het speerwerpen een klein 
stapje terug: 40m62. Tenslotte weer de Zweedse estafette. Deze 
keer in de volgorde .... .. ... ohjé die weet ik niet, maar door 
het niet meelopen van René werd de tijd ietsje minder 2.09.3. 

De totalen en de stand. De eerste wedstrijd leverde 7140 
punten op en landelijk een Se plaats. De 2e wedstrijd was door 
de blessure van René wat minder 6950. Maar we behielden de Se 
plaats. Twaalf ploegen gaan naar de finale op 24 september en 
dat zijn: NOP, Caesar, Spirit, De sprinter, Suomi, AC Water
land, Nova, De spartaan, Daventria, Start'78, av Heythuysen en 
wij. Suomi in Santpoort is de organisator. Dus weer dichtbij. 
Dus, René, Remy, Vincent, Jaap, Bas, Ton, Getachew, Rob, 
Darcy, Ruud, Etienne, Leo, Juma, Guusen anderen HOUD DE 24e 
SEPTEMBER VRIJ!!! 

René R . 

.,Hit, ~om nou, zó hoog is het nu ook weer niet'' 
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TRIMN\ERS ZIJN BIJ 
ATLETIEKVERF-i'.,IGI~JG 

HAARLEA\ WELKOM 
Atletiekvereniging Haarlem wenst aan een 

breed publiek uit-zenlopende 'nrmen ven 
atletiekbeoefening aan te bieden. Naast 
kinderen, teenagers en twintigers zijn ook 
"oudere jongeren" en "jonge ouderen" van 
harte welkom. Voor deze laatste categorie 
is Atletiekvereniging Haarlem vorig jaar 
een speciale recreatiegrozp gestart. 

Afhankelijk van leeftijd en motivatie 
wordt een recreatief programma aange
boden dat mede is gericht op behoud, her
stel of verbetering van de conditie. 
Recreatie en ontspanning staan voorop. 
Het geheel geschiedt onder leiding van 
een deskundige en gemotiveerde trainer, 
die zo veel mogelijk ir.speelt op ieders 
persoonlijke capaciteiten en ambities. 
Naast het algemene recreatieve 

programma kan m~n desgewenst voor meer 
conditiewerk he~·:: · ~ . 

Leden van deze recreatiegroep zijn o.a. 
ouders van de jongste jeugd. In plaats van 
langs de lijn of in de kantine op hun kroost 
te wachten, zijn ze nu zelf lekker bezig. 
Ook zijn er leden die 's winters een 
andere sport beoefenen en 's zomers op 
deze manier hun conditie op peil willen 
houden. 

De recreatiegroep van Atletiek-vereniging 
Haarlem traint tijdens de zomermaanden 
(vanaf april tot en met september) op 

maandagavonden op de atletiekbaan in het 
Pim Mulier Sportpark. 

Actief zijn bij Atletiekvereniging Haarlem 
betekent niet alleen dat men op de 
trainingen in Le weer is. Ook op organi
satorisch gebied wordt van de leden een 
kleine bijdrage verwacht. Voor deze ver-
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eniging geldt immers ook: "de vereniging: 

dat ben jezelf". 
De organisatie van At letiekvereniging 
Haar lem is mede afgestemd op de 

verschillendP. sroepen waarop de 
veremgrng zich richt. Zo zijn er 
commissies voor de jongste jeugd, 
wedt.'trijdatleten, lange afstanders en 
trimmers. V·J .. /~ze commissies zijn ook 

atleten en ouders van de jongste jeugd lid. 
Atlet iekvereniging Haarlem wil niet alleen 
een sportvereniging zijn, zij wil, ondanks 
het individuele karakter van de sport, ook 
een gezellige vereniging zijn. Zo heeft de 
jeugd zijn disco-avonden en kampeer
weekend, en heeft de lange afstand groep 
zijn pasta-avonden. Een vereniging waar 
ook leden, die niet meer actief aan atle
tieksport doen, nog een band mee hebben 
en hand- en spandiensten voor willen 
verrichten. Kortom een club waarmee je 
de band eigenlijk nooit hoeft te verbre
ken. 
~elangstellendeo kunnen ter kennismaking 
2x- gratis deelnemen. De kosten bedragen 
voor een half jaar ca. Fl. 125,00. Voor 
meer informatie en een kennismaking kunt 
u O;J tr.û . .,~ :'.\'~"'ldc.n van 18.45 tot 20.00 
uur op de atletiekbaan in het Pim Mulier 
Sportpark terecht. 

Telefonische informatie kunt u krijgen bij 
de trainer, Rob Schlüter 023-5250752, 

of bij Gerard Metten 023-5404310 
(beiden na 19.00 uur). 



VACATURE BANK 

1. COÖRDINATOR 

Onze vereniging heeft van VOMAR het aanbod gekregen mee te doen aan hun 
sponsoractie. Deze actie houdt in dat VOMAR de vereniging 0,51o van 
ingeleverde kassabonnen (uitgezonderd tabak en rookwaren) vergoedt. De 
VOMAR heeft 4 filialen in Haarlem: Paul Krugerkade, Stephensonstraat, 
Bernadottelaan en Bakkerstraat. 

Aan deze actie is een beperkt aantal spelregels verbonden. De originele 
kassabonnen dienen maandelijks (voor de 15e van de volgende maand) bij een 
van de filialen te worden ingeleverd. In en voor de winkels mogen (op wat voor 
manier dan ook) geen kassabonnen worden opgehaald. Medewerkers van de 
Vamar-filialen zijn uitgesloten van deelname. Binnen 2 weken na inlevering 
wordt het maandtotaal op de rekening van de penningmeester bijgeschreven. 

Het lijkt het bestuur de moeite waard aan deze actie deel te nemen en 
hiervoor vooral de jeugd van d~ vereniging te interesseren. Als ieder jeugdlid 
structureel de kassabonnen van 5 consumenten weet te verzamelen, dan zou 
dit per maand een bedrag aan kassabonnen opleveren van ca. 50'x 5 x fl. 100,
= fl. 25.000,-. Per jaar zou dat resulteren in ee~bedrag van ca. Fl. 1500,-. Te 
optimistisch? Of een kans? 

De opbrengst zal besteed worden aan een nog nader te formuleren JEUGD 
PROJECT. 

Voor deze actie zoekt de vereniging een COÖRDINATOR. 
Zijn/haar taken· zullen bestaan uit: 
• Het per posten/of op de baan verzamelen van de bonnen 
• Het op filiaal sorteren en optellen van de bonnen 
• Het inleveren van de bonnen op het gekozen filiaal 
• het, d.m.v. artikeltjes in het clubblad, stimuleren van de actie en verslag 

doen van de voortgang 

Geschat wordt dat deze taken ca. 4 uur per maand in beslag nemen. U hoeft 
geen lid te zijn van de vereniging om zich voor deze functie op te geven. Enige 
accuratesse, een beetje doorze_ttingsvermogen en een enthousiasmerende 
inslag zijn wenselijke ingrediënten voor een succesvolle vervulling van deze 
functie. 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de penningmeester, Gerard Metten. Hij 
is maandag- en donderdagavond op de baan en thuis (na 19.00 uur) telefonisch 
te bereiken onder nummer 023-5404310. 
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2. VOORZITTER 

Het zal de meeste leden niet ontgaan zijn dat Joop van Drunen m.i.v. het 
komende seizoen gaat stoppen als voorzitter van A.V. Haarlem. Joop zal zich 
daarna nog wel blijven inspannen voor de vereniging, maar na zijn jarehlange 
voorzitterschap heeft hij gemeend ruimte ·, e moeten maken voor een nieuwe 
en enthousiaste voorzitter, die ook overdag tijd beschikbaar heeft voor de 
verschillende verenigin9staken. 

Potentiële kandidaten kunnen zich voor nadere informatie melden bij een van 
de bestuursleden. 

3. COMMISSARIS FACIUTElfEN 

Op weg naar een mogelijke nieuwe organisatie structuur, zoals geadviseerd in 
de rapportage van de Commissie " Leo van der Veer" en het aangekondigde 
vertrek van onze voorzitter, zal in de nabije toekomst behoefte gaan ontstaan 
aan een Commissaris facjliteiten. Uiteindelijk zal dit een bestuursfunctie gaan 
worden. · 

Inlichtingen over de mogelijke inhoud van deze functie kunnen bij een van de 
bestuursleden worden verkregen. Taken kunnen in overleg met het bestuur 
worden vastgelegd. 

4. PR MEDEWERKER 

Onze vereniging is voorzichtig aan het groeien en dus ook op zoek naar nieuwe 
financiële en commerciële impulsen. Om dit te realiseren, zijn we op zoek naar 
een enthousiaste en ondernemende PR medewerker. De mogelijke taken voor 
deze functionaris zijn o.a.: 

• Contact met de media/politiek 
• Werving Advertenties Clubblad 
• Opzetten Sponsor activiteiten 
• Ledenwerving 
Inlichten over deze functie bij penningmeester. 
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ENERGIE OVER? 
Bij DekaMarkt hebben we le uke (bij)banen in d e aanbieding! 

In onze winkels, de diverse distributiecentra of de slagerij. 
Werktijden op maar, passend binnen jouw wensen! 

Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op m et DekaMarkt, 

afdeling Personeel & Organisatie: 0251 - 276 666. 
Je kunt ook het antwoordstrookje naar ons sturen: 
DekaMarkt, afdeling P&O, Antwoordnummer 309, 

1940 VB te Beverwijk. 
Een postzege l plakke n is niet nodig. 

Wij nemen dan zo spoedig m oge lijk contact m et je op. 

<.....' .... ""' ......... "'' ') ..... ..,.- "' ... "~, ' 'o Ot ,......
' tv ..... v~ o -.._ 

' c.. ~-
' U(ri'-. • 
u~\4 ~ ë:> 

c-b'o J'u"'~-~~ 
Ïf'P&WB 

I 

Voor . t:n achu:rnaam 

Seraarnaam 

Postcod e+ woonplaat s : --------

Tclc foonnunlmcr 

Gc bo oncd arum 

Gewen sec fu nc tie 

0 Caissiè re (m /v) 

0 \'\<' in keimedewerker (m /v) 

0 Boetiekm ed e we r ke r (m /v) 

0 G roente & fr uit med ewe rker (m/ v) 

0 O rde rpi e ker (m /v) 

0 Productiemed ewerker (m /v) 

0 Anders , nl. . . ................ . .. . . . 

Soort dienstverband 

0 Fulltime 

0 Parttime 

0 Weekend/avondhulp 





Nieuw~ 
Het eerste deel van het zomerseizoen zit er al weer op. Zowel de trainingen als de 
di"'""''"- ···-_, ...... _:~-'-- · ·:~~den prima bezocht. Vele persoonlijke records werden verbeterd 
p ... ""-::1 flink aantal pupillen viel zelfs in de prijzen. Zo zie je maar dat regelmatig 
tra inen maakt dat je lek!<er vooruit gaat met je prestaties. Dat zagen we ook met de 
estafette-ploegen van de jongens. De eerste keer was het erg eng en was iedereen bang 
om het stokje te laten vallen maar de volgende keer ging het al veel beter en waren de 
tijden aanzienlijk beter . We waren ook blij met alle ouders die jullie prima 
aanmcedigden langs de kant van de baan. Ouders er is nog plaats in de 
recreat ie-ploeg. Gaat u zelf eens aan de slag en u zult merken dat 
atletiek een leuke sport is. 
We gaan nu allernaai Gp vai ..G:ltie en zowel Baltien jr. als 
Baltien sr. wensen jullie en jullie ouders een goede zomer 
toe. Tijdens de vakantieperiode gaan de trainingen gewoon 
door. We zullen de I03tste weken voor de vakantie 
gebruiken o!!"l }~1at ::".:. ::' _ .... :-:~-' ~-::: ·~~ doen tijdens de 
trainingen. 

DE GROTE CLUBAKTIE zit er ook weer aan te komen. Houdt hiervoor ons clubblad in 
de gaten. We vragen alle pupillen en C/D-ers om na de zomervakantie weer zoveel 
mogelijk loten te verkopen <K..n familie en kennissen. Elk verkocht lot (F 5,=) levert de 
vereniging F 4 ,= op en van de opbrengst kunnen we weer leuke dingen gaan organiseren 
voer jull ie. 

25 juni 2000 NKS Sportdag Haarlem 

,. ft. ·-:11-""' T .--.-- - ... i.l - --··--~ 
- "••""' 

Naam "0 meter Ver Kogel Bal 600 meter 
Ruben Kooij 7.92 2.45 5.12 25.02 2.33.52 
Riek Nesker 8.54 2.45 5.01 20.47 2.49.06 
Levar Hu-A.ng 8.98 2.15 4.21 10.72 3.18.91 
Kevin de MCYJ: · 9.33 2.08 3.45 0 0 
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C "' .. • •• · . M rk -1"\!P!i :l';tl ;.,.'!IS,IeS, e~ amp 

Nactn 40 meter Ver Kogel Bal 600 meter 
~oony van Schie 8.19 2.84 5.16 17.97 2.34.40 
Zoë van Schie t .11 2.3ï 3.92 9.!.;3 2.46.70 

B-eY2i~len Jongens. Meerkamp 
Naam 40 meter Ver Kogel Bal 1000 meter 
Loek V eenend11al 7.82 3.37 3.85 15.60 4.40.59 
Thom Voorn 8.38 2.78 3.58 7.06 4.49.55 

8-~pillen Meis,jes, Meerkamp 
Naam 40 meter Ver Kogel Bal 1000 meter 
Anna Kuijper i.45 2.77 4.27 16.80 4.14.82 
Debora van der Heijden 7.19 3.28 ~ .10 13.67 4.45.03 
.v\irthe Rossel 8.54 2.53 4.07 7.98 5.14.82 

. \ -~em~~ J ono,ens 1 e ,jaars. Meerkamp 
Ne om 60 meter Ver Kogel Bal 1000 meter 
Brian Stam 11.78 2.78 5.60 21.00 4.26.23 
Bas van Luik 12.16 2.60 4.61 18.28 0 
Costas Kokke 12.65 2.48 4.61 12.30 0 
Sebastiaan van Dijk 13.69 2.50 3.84 10.56 5.12.20 

A- ~Rillen J oncnns ze jaars. Meerkamp 
Noom 60 meter Ver Kegel Bal 1000 meter 
Niels Pijnaker 10.73 3.28 5.92 24.73 4.11.57 
Thijs Hoeve 10.37 3.60 4.97 22.52 4.19.87 
Niels Welier 10.37 3.69 5.44 19.03 4.21.79 
Yashin van Kesteren 10.72 3.35 5.44 18.85 4.23.42 

A-JMJQillen Meis,ies 1 e ,jaars. Meerkamp 
Naam 60 meter Ver Kogel Bal 1000 meter 
Tora van Schie 10.05 3.20 5.94 18.96 4.02.86 
Eva van der Erf 10.66 3.14 4.97 13.39 4.30.27 
Puck Mesker 10.78 2.92 4.11 10.99 4.41.43 

A-QYpillen Meis,jes ze ,iaars. Meerkamp 
Naam 60 meter Ver Kogel ·Bal 1000 meter 
Nina van der Werd 10.90 2.86 5.50 13.90 0 

D-.iunioren Jongens. EiR!n meerkamp 
Naam 80 meter Ver Kogel Discus 1000 meter 
Mitchell Ciaassen 11.46 4.36 7.05 25.63 3.16.64 
Thomas Wouterse 12.67 3.69 8.25 38.08 3.35.88 
Sjoerd Lether 11.68 4.21 7.02 19.80 3.35.04 

16 



J e roen Stam 14.60 2.91 5.98 13.10 5.00.64 

D-,iunioren ~-~ _:i~.~e<s , f:igen meerkame 
Naam 60 meter Ver· Kogel DISCUS 600 meter 
Amber Dickmann 8.99 4.07 8.54 23.64 1.56.27 
Anne van der Erf 10.86 2.87 4.36 10.51 2.29.49 

C-,junioren Mei~.jes, Eigen meerkam2 
Naam 80 meter Ver Kogel Discus 600 meter 
Sanne Imrner 11.60 4.33 7.95 12.62 2.03.39 
Maaike Lether 12.41 3.65 4.59 9.21 2.07.99 

Uits!agen pupillencompetitie 17 juni 2000 

C-Pueiilen Jonqens, Meerkame 
Naam 40 meter ver bal 600 meter 
Riek Mesker 8.6 2.42 20.01 2.46.3 
Levar Hu-a-Ny 8.9 2.08 12.81 0 

C-Pueillen Meis.ïesl Meerkame 
Naam 40 meter ver bal 600 meter 
Zoë van Schie 8.0 2.46 10.93 2.49.5 . 

B-Pueillen Jongens I Meerkame 
Naam 40 meter ver bal 1000 meter 
Thom Voorn 8.6 2.47 9.15m 4.43 .. 2 

B-Pu)lillen Meisjes, Meerkame: 
Naam 40 meter ver bal 1000 meter 
Debora van der Heyden 6.9 3.38 9.01 5.00.9 
Anne Adriane Kuijper 7.3 2.85 10.24 4.04.3 
Mirthe van der Rosse! 8.3 2.28 8.09 5.18.1 

' t • 

A-P~illen J oogens 1 e jaars I Meerkame 

Naam ·''·' 60 meter h'.log bal 1000 meter 
Tim van Leeuwe 9.5 1.15 21.15 0 
Steven van der Haak 10.2 1.10 15.85 4.06.8 
Steven .Krind 10.2 0.90 17.53 4.48.2 
BrainStam 11.1 0.90 19.87 4.14.5 
Costas Kokke 11.5 0.90 10.81 0 
Yoram Maas 11.9 0.80 11.81 0 
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A-Pu~ .~~{~l·J~s ~1: j;--::« r~~ 1~rkcmt; 

Nllam 60 meter ver kogel 1000 meter 
Niets Welier 1.0.2 3.50 5.81 4.25.6 
Yashin van Kesteren 10.4 3.2·+ 5.76 4.23.5 
Niels Pijnaker 10.4 3.16 5.76 4.04.1 
Frank van der Peet 10.8 2.69 4.01 3.49.7 
Jan Vers!ui~ 12.0 2.55 4.93 4.42.5 

A-Pup m~isjc~ t~ .k;?. meç;rkamp 
Naam 60 meter hoog bal 1000 meter 
Tara van Schie 9.8 1.15 15.79 4.27.2 
Eva van der Erf 10.0 1.10 14.50 0 

• e u s 
Het vorige clubblad kwam wat sneller dan we hadden gedacht, dus we hebben heel wat 
uitslagen in te halen. 

2cte Competitë~wedswijd Huizen 13 mei 
De eerste wedstrijd was zowel voor de meisjes C-ploeg en de jongens D-ploeg 
uitstekend gegaan. De meis.;es stondenaste en de jongens zelfs 5de. Dat beloofde wat 
voor de 2de wedstrijd. Door blessures, musical-verplichtingen en helaas ook het "geen
zin - argument", werd het nog erg moeilijk om een meisjesploeg te completeren. Dit 
lukte gelukkig nog net. Het doel kon echter niet verder reiken dan het behalen van een 
finale-plaats. 
De wedstrijd werd voor de meiden dus erg spannend: veel gereken en speculaties over 
de kansen om bij de beste 12 te blijven, erg veel moeite doen om een jurylid te bewegen 
de 4de (!) ongeldige speerworp van Amber geldig te verklaren. Ze weerden zich erg goed 
en met hard werken, lukte het voldoende punten bij elkaar te sprokkelen. Na een week 
wachten kwom de einduitslag uit de verschi:· ~nde regio's eindel ijk binnen : een lOde 
plaats en dus geplaatst voor de finale. Goed gedaan! 
De jongens hadden minder moeite zich te plaatsen. Ze draaiden een goede wedstrijd en 
eindigden in totaal op een prima 4de plaats. Het uitzicht op de eerste drie was wel ver 
weg, maar toch perspectief op meer. 
Uitslagen: 
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Jongens D Meisjes C 
80 meter 2. Sjoerd Lether 11.4 3. Sabine Munk 11.6 
1000 meter 1. Mitchell Ciaassen 3.19.9 1. Anouk Muis 3.36.2 pr 
80 horden 1. Sjoerd Lether 14.8 2. Sabine Munk 16.1 pr 

4. Thomas Wouterse 16.1 
Verspringen 3. Mitchell Ciaassen 4.29 pr 4. Maaike Lether 3.83 pr 
Hoogspringen 4. Stein Metten 1.25 3. Anouk Muis 1.25 pr 
Kogelstoten 2. Stein Metten 9.11 pr 1. Amber Dickmann 7.34 pr 
Discuswerpen 4. Sven Berghuijs 17.18 pr 
Speerwerpen 2. Amber Dickmann 18.51 pr 
4 x 80 meter 2. Haarlem 46.3 pr 4. Haarlem 46.9 

( Sjoerd, Mitchell, (Sabine, Amber, 
Stein, Thomas W.) Maaike, Anouk) 

Eindstand 2. Haarlem 3589 pnt. 2. Haarlem 3335 pnt . . 

Jeugd Olympische Dag- 26 mei 
Dit zou een bijzondere dag voor verschillende deelnemers worden. Vooraf was er al een 
beetje rekening mee gehouden dat èr wel eens leuke dingen zouden kunnen gebeuren. 
De dag bestond voor atletiek uit een meerkamp: 80 meter , verspringen, bolwerpen. 
Er waren medailles voor de Gfzonderlijke onderdelen en natuurlijk werd ook de beste 
meerkamper met een medaille onderscheiden. 
Het werq, ~n gewelc~jge dag voor deelnemers, toeschouwers en organisatie (die 
trouwens vle~keloos verliep) en een prima reclame voor de atletiek. 
Sjoerd Lether was in een uitstekende vorm en wist maar liefst 3 gouden medailles te 
winnen!!! Hij werd eerste bij de 80 meter, het verspringen en de 
meerkamp. 
Die laatste gouden medaille was maar net aan, want hij werd op 7 
punten gevolgd door Mourcu:a Arzin . Deze jongen traint 
inmiddels al bij ons en zal waarschijnlijk binneni<ort lid worden. 
Hij werd tot zijn eigen verbazing behangen met maar liefst 4 
medailles: zilver op de meerkamp en de 80 meter; brons bij het 
verspringen en goud bij het balwerpen. Jongens gefeliciteerd. 
Bij de meisjes zagen we Ilske en Fleur die goed presteerden, 
met name bij het verspringen. Nu nog bij de gewone wedstrijden 
dames. 

Regiofinale Competitie J' ongens D Amsterdam 17 Juni 
Na de voorwedstrijden stonden ~e jongens op een prima 4de plaats. De finalewedstrijd 
begon weer op nul punten. Hoewel er een behoorlijke kloof zat naar de beste drie, zo 
was uit eerdere wedstrijden gebleken, zou het tc>t het eind zeer spannend blijven. 
Al direct bij het eerste onderdeel, de estafette, bleek dat de heren er wel zin in 
hadden: ruim een seconde sneller! Ook de andere onderdelen gingen goed tot zeer goed, 
met als uitschieter Mitchell die de 1000 meter wist te winnen, weer liet zien een goede 
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midden!.l.f~rcnd!o;."~r "?"e ~'1cP1 woi'den en voor wie het clubrecord steeds meer in bereik 
bE:9int te kCJmen. Ook het verspringen gaat steeds verder, nu werd het 4.58 (jammer 
alleen dat het ezn technisch onderdeel is, het kan namelijk nog veel verder). 
Na een hele goede wedstrijc (ruim 300 punte,, meer) bleek dat ze net iets te kort 
kwamen voor een 3de plaats en deelname aan de landel ijke finale. Jammer natwrlijk, 
maar jullie hebben het nog heel spannend gemaakt: de achterstand van een paar honderd 
punten werd teruggebracht tot 75 punten. 
Uitslagen (lo<.~pnummers etektranische t ijdwaarneming) 

80 meter 
1000 meter-
80 horden 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
4 x80 

Eindstand 

3. Sjoerd Lether 
1. Mitchell Ciaassen 
5. Sjo~rd Lether 
9. Stt.m Metten 
3. Mitchell Claa~sen 
!5. Stein Metten 
6. Thor.laS Wouterse 
6. 1-taarlem 

(Sjoerd, Mitchell, 
Stein, Thomas) 

4. Haarlem 

11.56 
3.12.19 (pr) 
14.31 (pr) 
1.30 (pr) 
4.58 (pr) 
9.05 
19.71 (pr) 
45.22 (pr) 

3908 .pnt. (pr) 

Regiofinale Cernpetitie /Aeis.jes C Heerhugowaard 17 juni 
De meisjes C waren in de voorwedstrijden gehandicapt door het niet inzetbaar zijn van 
te veel atlet~s. Voor de fir.c.le was iedereen bes.:hikbaar, hoewel een deel van de ploeg 
nog herstellend von blessures aantrad. Als !Ode de finale ingegaan, hebben ze het goed 
gedaan door als aste te eindigen, met ruim 200 punten meer dan de beste voorwedstrijd. 
Goed dat Sanne weer mee kon doen, met direct een goede hordenrace. Ook voor Puck 
was het weer de eerste wedstrijd na een ongelukkige schoolsportblessure: een prima 
begin met 2 pr's, waarond~. · 10 centimeter bet er bij hoog. 
Uitslagen (loopnrs. e.t .. 
80 Meter 10. Sabine Munk 11.71 

1000 meter 
80 horden 

Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
Speerwerpen 
Discuswerpen 
4 x 80 tnetr .. 

Eindstand 

14. Jirina van Kesteren (D) 12.24 (pr) 
11. Jirina van Kesteren (D) 3.37.65 
4. Sanne Immer 13.89 (pr) 
9. Puck Winnubst 14.86 (pr) 
4. Puck Winnubst 1.40 (pr) 
5. t:;<'nne Immer 4.51 
7. Amber Dickmann (D) 7.85 (pr) 
11. Sabine Munk 14.60 (pr) 
8. Amber Dickmann (D) 16.60 (pr) 
8. H<lcrlem 44.49 

(Sabine, Sanne, 
Amber, Jirina) 

8. Haarlem 
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.t~~~L:... _:~:~c~·i~~w1~2 Haarlem 25 juni 
E~;, ingek"i3t_~ NKS-wedst~ijd op de thuisbaan: meedoen dus ,zou het motto moeten zijn. 
Oe pu~i!len van Haarlem (en de C/D van Holland) hebben laten ziP.n hoe het oo~ kon. 
Jamm.zr d~t deC/D's van Haarlem maar met 9 meisjes/jongens vertegenwoordigd 
waren. Amber behaalde een prima 2de plaats in de tr . .::erkarnp met pr's op 4 van de 5 
onderdz.len. Mitchell werd verrassend 3cte voor Thomas W. op de 4de plaats, die een heel 
goede prestatie bij speerwerpen had. In zijn eerste wedstrijd voor Haarlem waar 
c.indelijk (verrassend) speerwerpen op het programma stond, gooide hij maar liefst 
38.08 met er. Zeer dicht bij het clubrecord, en voor een lste_jaars D-junior erg ver! 
Uitslagen zie elders in dit clubblad. 

9pen Rttgiokampioenschap Alkmaar 1 juli 
Vorig jaar vielen de mussen van het dak bij deze wedstrijd, dit jaar bleef het heerlijk 
door regenen. Prestaties vielen natuurlijk wat tegen, hoewel er nog wel een paar pr's te 
noteren vielen. Mitchell wist twee tweede plaatsen te halen op ver en de 1000. Amber 
was ook goed op dreef met een tweede plaats op de 600 en een derde op de 80. Jirina 
vlak achter Amber derde op de 600. De laatste medailles kwamen in handen van 
Thomas W. bij het kogelstoten en Sanne bij het verspringen: beide derde. 
Sabine had de pech om tw~e keer hordes te t<>ucheren, uitviel e~ de rest van de 
onderdelen voor gezien moest houden. 
Uitslagen: 

JD VerSj?ri~n 

2. Mitchell Ciaasen 
Thomas Wouterse 

JD 1000 meter 
2. Mitchell Ciaassen 

MD 60 meter 
3. Amber Dickmann 

Jirina van Kesteren 
Wietske Bijl 
Anne van der Erf 

MD 600 meter 
2. Amber Dickman 
3. Jirina van Kesteren 

,'.J..C 80 h~rden 
~arme I mmer 
Puck Winnubst 

4.37 
3.84 (pr) 

3.28.8 

9.1 
9.2 
10.2 
11.1 

1.54.8 (pr} 
1.55.2 (pr) 

13.4 (pr) 
14.7 

JD Kogelstoten 
3. Thomas Wouterse 

Mitchell Ciaassen 

MD 60 horden 
5. Wietske Bijl 

MD Verspringen 
Jirina van Kesteren 
Amber Dickman 
Wietske Bijl 
Anne van der Erf 

MC 80 meter 
Sanne Immer 
Puck Winnubst 

MC Verspringen 
3. Sanne Immer 

Puck Winnubst 

21 

7.57 
6.88 

13.9 (pr) 

4.04 (pr) 
3.95 
3.46 (pr) 
3.05 (pr) 

11.8 
12.2 (pr) 

4.57 
3.85 (pr) 



Na de meerkamp in Haarlem (8/9 juli) zijn er voorlopig geen wedstrijden. De 
eerstvolgende is op 19 augustus in Krommenie (inschrijven voor 5/8!!). Op het 
programma staan 2-kampen voor de D-junioren en 3-kampen voor deC-junioren. Als je 
wilt meedoen, hou dan wel rekening met de inschrijvingsdatum! 
MD: 60/ver, kogelidiscus 
JD: 80/ver, kogelidiscus 
MC: 80/ver/hoog, kogel/discus/speer 
JC: 100/ ver/hoog , kogel/discus/speer 

Vri.idag 25/8 aanvang 19.00 uur 
JD: 80, 1000,ver, hoog, kogel, discus, speer 
MD: 60, 1000, ver, hoog, kogel, discus, speer 
JC: 100,800, ver, hoog, kogel, discus, speer 
MC: 80, 1000, ver, hoog, kogel, discus, speer 

26- en 27 augustus C-spelen Amsterdam Ookmeer 
Volledig programma (info op training) 

9 september Hoorn (inschr. voor 23/8) 
JD: 80, 1000, ver, speer 
MD: 60, 1000, ver, speer 
JC: 100, 1500, ver, hoog, discus 
MC: 80, 1000, ver, hoog, discus 

10 september D-spelen Amsterdam Olvmpisch Stadion (inschr. voor 28/8) 
Volledig programma (info op training) 
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de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594199 

het dagelijks bestuur: 

voorzitter 

joop van drunen 

ramplaan 98 

2015 gz haarlem 

tel . (023) 524 43 40 

de wedstrijdsecretariaten: 

AIB jun + senioren 

joop van drunen 

ramplaan 98 

2015 gz haarlem 

tel . (023) 524 43 40 

giro 550553 

praktijk clubarts 

f.s.g .m. knuvelder 

van oosten de bruijnstraat 5 

2014 vm haarlem 

tel . (023) 534 04 80 

secretaris 

renée schnidt 

rollandslaan 25 

2015gb haarlem 

tel. (023) 524 85 85 

lange afstand groep 

rob de nieuwe 

ramplaan 5a 

2015 gr haarlem 

tel. (023) 544 16 50 

giro 122976 

redactieadres 

josé spaan-capellen 

kortenaerstraat 6 

2014 rr haarlem 

tel. (023) 524 73 47 

penningmeester 

gerard metten 

poelgeest 77 

2036 hr haarlem 

tel. (023) 540 43 10 

CID jun + pupillen 

rené Moesman 

willem klooslaan 27-2 

2024 jp haarlem 

tel . (023) 525 98 79 

giro 5362696 

ledenadministratie 

jos van belle 

sparrenstraat 26 

2023 wx haarlem 

te l. (023) 527 23 38 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

girorekening 643883 

bankrekening 56.80.1 0.4 77, 

t.n.v. penningmeester a.v. 

haarlem te haarlem 

FRANK VERSTEEG 

Helene Swarthstraat 12 I 2024 H 8 Ha a riem I Tel. (023) 525 96 73 I Fa x (023) 527 79 91 
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