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VAN DE REDACTIE
De Wissel, ja de Wissel. Het is nu anno 2001 en na 18 jaar (waarvan 5 jaar De
Start van Atmodes) mag die Wissel toch wel weer eens gaan plaats vinden.
Welke Wissel? Een redactiewissel van de Wissel. Al is het misschien ook wel met
een beetje pijn in mijn hart, de Wissel is tenslotte toch een beetje "mijn kindje"
geworden (met zo'n 8 bevallingen per jaar), de Wissel moet en gaai" toch echt
komen. Mijn bloedeigen kindjes vragen om aandacht. Ik sta niet meer midden in
de ver-eniging. !<om nauwelijks op de atletiekbaan en weet dus niet goeci wat er
cllett1aill gaande is tijdens trainingen en we.dstrijden. Ik zit er niet mt:er met mijn
neus bovenop. En een goede r edact ie moet dat wel doen. Dus echt ... tijd voor een
\tVissel. Maar ja, dan de grote vraag ...... ......... Wie, o wie.
Wie is bereid om zo'n 8 maal per jaar het clubblad in elkaar te fkmse;-1 ·.\'·Jt
ongeveer inhoudt: kopij verzamelen (meest via e-mail) eventueel nog iyp~werk te
doen en de gehe!e iay-out te verzorgen. Soms een grote klus:, s<:>vns vo!t het mee.
Soms stress als alles tegen zit. Soms een fluitje van een cent. Er is toch vast wel
iemm1d die het leuk vindt om op de computer "te rommelen" r~n het een ui-tdaging
vindt om een leuk en leesbaar blaadje t e maken. Vllant ik ben ervan overtuigd dat
er iets veel leukers en misschien wel professienelers van onze VVissel tè maken
is. Maar wie wil dat doen. Lijkt het je wat??? Grijp de telefoon en bel met het
bestuur. Zij zullen je vast met open armen ontvangen. Dus ... doen!
Dan nog even wat huishoudelijke mededelingen. Ons e-mail adres is veranderd, dus heb
je nog kopij voor de komende Wissel (en graag veel want de stencils moeten op) stuur
dat dan naar: Fam.Spaan@hetnet.nl
Doe dit uiterlij k zondag 3 juni a.s.
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,!\-Pupillen:
._· P.L. (Patrick) Imre

Moaslcan 27

2105 XB HEEN STEDE

Vijfherenstraat 37

2101 XN HEEMSTEDE :;>-

Obistraat 55

2022 CG HAARLEM

Populierstraat 27

2023 SN HAARLEM
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Telefoonnummer s trainers:

Ruud Wielart
Han bo0cw
r~ob de N ieuwe
Rob SchiJ·ier

023- 5279080
023- 5312939
06 - 20395759
0 23 - 5250752

Baltien de Wit sr. 023 - 5263123
Baltinede Wit jr. 023 - 5263123
Eri!< Rolienberg
023 - 5354748

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 of e-mail:
j.m. van.drunen@planet .nl
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UITSLAGEN BAAN\VEDSTRIJDEN

Door Joop van DrLJnen

~

OPENIN:;. BAANSEIZOEN 2001
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Jongens A kogelstoten:

2. Rolf de Bruijn

9.69

Meisjes B 150 meter:
3. Sanne Immer·

20.6

5. Sanne van Buchem

21.6

HAARLEM

TR;AININGSVVED?TRIJDEN

.H eren 150 met~r:
3. Rob de \Vit
4. Darcv de vVindt

1?.9
18.2

Meisjes B k!>gel:IToten:
..,
"" ~.8.2'u"'
c... Sanne van s:ucnei11

1.31.9

Meisjes Q-~crspringen:
1. Sanne Immer
5.12

2. Rob de Wit
3. Peter Markwat

29.58
29.52

J'ongens B 150 meter:

Heren Kogelstoten:
2. Pete.r l11\arkwat

9.99

'

Her,r;r; 600 meter:
2. Jaap van Deursen
Heren discuswe~~:

;rongens

4. Mark Schutte
Jongens B kogelstoten:

5. Mark Schuti'e

A j 50 meter:

2. Rolf de Bruijn

21.0

18.7

3
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e''IJ·:,r,c:ens i'JB wiJ;
ve ;~ ~nci' ten,· ~;' j \.) ;;e zo\·c..e! r~1oy~lijk
aar. vv·: j::srr-,,i.-; ·~ c: _q·, .;; :~1:':, ; rn het
ber'en

ver·wach·>.::n wiJ zv.ï<..'er t,,eer:
veelvuldig in act;e: t~ zien tijdens de
baanwedstri i den.
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De ;·e<:~··nïsche ,~a rntmssic.

zal dit

nauwie'Hend ir ('e gc1ten gaC~.n houden.
Bij t'e .Jzinig de.elnarue a(ln

wedstr' iden ï.a! ne:t aan·~ai trainingen
'·
in het !<omende wint\!r·s~izoen zonder
meer •.vorder. vermi:"derd.

cfs : k•;.. -;•1 w.t :t -?r! .'\oa.!den 3 tot "
mc:w~ oerwe·~.! . ,.,Jetraind hebben
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In fei~_,~T . ·;
!v\oole••c..J:·s

80 jaar lid van de (H) A.V. HAARLEN\

.~ 1 .

\Jns het 80 jaar· geleden dat ons lid van verdienste Wim
J~Yc' ingesdtreven als lid van de (H) A.V. Haarlem.

Vri.J J ·· ·~~ 23 r.~~. ·-r~· jL kwam ir. rest:.~ur·ant Roosendaal een gro.?.pje vrienden en
v ·ie nû ~ r~~,·; · ... "\ \ ·i, (s ;. ~Js-n Gerr1rd (oud lid van de A.V. HoarlerH) e:n
sdw · .,:- . h~· .!1 ·: ~.~ee·1 om dit he{Jglijke en zelclzame jubileum te·. i~ren.

Nn t.· ~ ~-- ,· fi ~ fT~ · ; ge.bn 1· volgdt. de huldiging.
1\.lam:;:'l!:: de ·'<. V. Haarlem ontvi"'g Wim een zeer fraaie door Nico Trëep
orrf·t'!rrpc!1 .-?.,, v ,.,mardiJde ,Jorkorae, vergeze ld ve n een c~oos bonbons (wat moet
Je andP...r:. cew~ . tJlH1 e2!". niet roker en drinker).

DE.. srotc. ve~rassi"'~g kwam echter nog, namens het bestuur van de Koninklijke
;-~r.,.: . ~r kt;;dste At :etiek Unie was het Joop van Drunen, die Wim het Unie-erekruis
~nsrl 1·~

., pspedr n. \Vim v.. c.s immers ook 80 jaar lid van de N.A.U./K.N.A.U.

Vervolgens kreeg de 92- jarîge Wim en zijn gevolg namens de vereniging een
lunch canoebode.n.
_,
Een biJzonder 9es!aagde bijeenkomst, waarbij de jubilaris enkele malen uiting
ao 1 9:'f mei' d. _ . toorc!en: dat ik dit nog mag meemaken.

Wim neg ve~~ ja"'en!!l

4
'

De overhandiging van de oorkonde.

Joop speldt bij Wim het Unie-erekruis op.

Ooh i"'t 2C Jl. L; r..::e. S~a~. :-twoude.ioop een groot succes gewor den voor cl die
loper s en !c :>p .~t:-,rs die de. mc\citr-· namen om ondanks het barre weer hun warme
bed uit te ko,ne.n. [:( ,s hc.r·d gelopen, het was reuze gezellig, en veel mensen
' b'oen tn
• ~ ~~ .: er .c;t1 ~; ~· 'i~
• c' een •euKe,
I
I
..,.·
dag b
f
,. '
he,
:...pot·:~eve
. e1eera.
0: derrie; ~ i !c-r,~·"r..;r is oij de mannen gewonnen door Arno Berg in de goede
tijd van 1 uur ·'! 3 l'rilraut. ~r, en 3 secc.,nden. Dat was net geen parl<;oersr ecord. Ook
1
bij de d~mr.:.s ir :~rd snr..! gc.lopen en door werd de dertig kilometer een prooi voor
AnneH eke van der Sluy.s, (1.50.33 ), e.en zeer snelle Nederlandse ~ame die "alleen
maar" e··~t-.1 e~,...\ r ondj e kwam train~11 .. .Zij zal ongetwijfeld in Rotterdam bij de

marathon goed prester en.
Bij de twi ntig kilomet er werd naar verhouding het sne.lst gelopen. Daar
sneuvelden twee parkoersrecords. Bij de heren liep Rachid Mohammedi erg goed
in 1.04.30, een goede. t ijd voor dit moeilijke parkoers, en bij de dames sneld~
Hetty Everor·dus in een mooi e 1.18.36 naar haar finish. Bij de twintig kilometer
die dit j aar· in 4-t'.?i" :<e.n:"lemer Ci!~Clt it is opgenomen, betekende dit maar liefst
t •vee kePr' et? "' '";"rt7'k"..~ r ·s.-. .:-,.., ,...r d
Ooi. bi i d~ tiosn kilomet er sneuvc.lde het oarkoersrecord, hi ~r voor de
manne.n. \~/in :1a a r ~- ~ e. ~ c~ Da·1e Ros~· in 31.59. BiJ. de dames qino de overwrnninq naar
Marianne von d~r Ur:de, de kik•l!e heldir., maa r zij slaagde er niei · in haür a l jaren
oude pr..w koer'S. ·ecord aatl t e scher pen.
Zowel sportief a ls re.t;recrhe·f was de Spaarnwoudeloop ook d it jaar een succes.
Er zijn onge.veer 600 dee1nemer s oan de start verschenen, en al deze mensen op
hun eigen rnanier eer. heldhaftige aankomst beleefd daar bovenop die grijze
heuvel t us:;en dt~ r;"~ooie k! imwanden.
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Hoewel een orgcm!~nt ie altijd beter kan, :zijn wij toch trot s op het feit dat
wij erin geslaagd zij n om zoveel mensen een leuke zondag te bezorgen. Veertig
vrijwilligers zijn ureniang in touw geweest om het geheel gladjes te laten
verlopen. De Spa.l'lrnw,:'ludeloop is trots op deze vrijwilligers/sters en wij willen
alle lopei S en !oopster·s er op wijzen dat een dergelijk evenement alleen dankzij
hen kan b estC'an.
Ook de locatie Snowplanet die d it jaar voor het eerst gebruikt werd als
start/finish !eek aan de ver wachtingen te hebben voldaan. Wij nodigen iedereen
uit om via onze we~1sit e t e reageren , eventuele bijzondere ervar ingen en
ontmoet ingen te melden e.n/of de gr·oeten te doen enzovoort, en natuurlijk
ho p~~n wij iedu ;.en volgend j aar weer t e zien op een mooie warme lentedag
erge::ns m r:;cr:. "; ?.00-::!
Eer; moei ,'! bor.rzomer vror" iedereen!
1
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A .V.

Hactri .:rn

Vaste gogevo!ls

03120

Verenig in"'

KAV Holland

Datun1
Soort wed Jlr:..
Categorie·~ i' ·

23-0 3 .. 2001
• C )o~n w chtrijd

Wedstrij.~terr ."3 1n

Pim i,,:•:wr s:ort1 ar,
12.10 uur

oh3ts
Haanem
O;J•m voor NEBA21lf:P

.I··

O!J , "voor NSG

nee

f\: •-msrhrijv :n

.1· ·

Woonplaats

Haarlem

Aanv3ng
wedstrijd
Eiektronb:;h' 1" j
lnstuifweri s~• · :.:
Sluitingsar u:n
inschrijvin;
lnschrijtgelàe:-:

Looprn u-nrn ' rS fl. 5.-nt.'l. liH::rs fl.

J.v. Drur.~,-,
Réin·oiaan 93
2015 GZ
023-5 244 340

Po~tcode

TeL nr.

RFlgionale: wedstrijd

· : m C • J l , C -Jun A - Senioren

Technis~.;he

Naam
Adres

Vernr
Tyre

Fax. nr.
Em:-Ji! adres

via

Ander v-.ww adres:
Ander email adres

Of via:

...
Ma1Y1en

! OC;-, - 200m - 400m- 15COm- 3000m- Verspringen- Kogelstoten - Discuswerpen

1/rou\Jen

1 JOm - 2Güm - 400rn - 1500m - 3000rn ·· Verspringen - Kogelstoten - Discuswerpen

JA

1Ol-m ·· 200m - 400rn - 150'Jm - 3000m - Verspnngen - Kogelstote.1 - Discuswerpen

Mi\

1Q).n- 20Crn- 400!'1'- 1500rn- 3000m- Verspringen- Kogelstoten- Discuswerpen

JB

1c;:, ~

MB

î OIJ:-n - 200m- 4ûüm - 1500m- 3000m- Verspnngen - Kogelstoten - Discuswerpen

JC

1QG,r,- ~ 500rq - Verspn'lgGn - Koge-lstoten - Discuswerpen

MC

8C"T1 · f00ï'l- V• rsprillgef'l- Kogelstoten- Dtscuswerpe

- 2t:Or,~ - t. JOm - 1500m - 30LOm -Verspringen - Kogels.oten - Discuswerpen
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Niehe en Lancée

Een toonaangevend kantoor voor
financiële zaken met vestigingen in
Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.
Regionaal het grootste kantoor
met bijbehorende internationale
zaken en klanten die verlangen
dat kennis gelijke pas houdt met
de meest actuele ontwikkelingen.

0

Niehe en Lancée Registeraccountants
Belastingadviseurs
Subsidieadviseurs

Alkmaar

T 072 541 11 11

Amsterdam T 020 635 20 00
Haarlem

T 023 5 300 400

www.niehelancee.nl

Bij de foto: Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt te Haarlem.
Niehe en Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten.
The NL Trust en Fesman Advocaten.

ENERGIE OVER?
Bij DekaMa rkt hebben we leuke (bij )banen in de aa nbieding!
ln onze winkels, de diverse di stributi ecentra of de slager ij.
We rktijden op maat, passend binnen jou we nsen!
[nteresse?
Nee m voo r meer info rm ati e contac t op met DekaMa rkt,
afdeling Personeel & Orga ni satie: 0251 - 276 666.
Je kunt ook het antwoo rdstroo kj e naa r ons sturen:
DekaMa rkt, afdeling P&O, Antwoo rdnumm er 309,
1940 YB te Beverwijk.
Ee n postzege l plakken is ni et nodi g.
Wij nemen dan zo spoedig mogelij k co ntact met j e op.

Straatnaam

Po ... t cod~ + \\Oonplaah

T~lc:l(~onnumm~r

( ichoortcdatum

CiC\\t,;lhll.:

runetic

[_] C:uss1èrc (111 \)

0

\Vinkclm cdc\\crkcr (m v)

[J

Bot.:llckm c<.h~,,· c rkcr (nV\)

0 Groente & !· ruit mede,, erker (111 Y)
0 Orderpieker (111 ' ')
0 Prodlll:ticmcdcwcrkt.:r (m v)
U Ander-., nl
Soort

dien<.,~'

........... . . . ... . . .

crhand

U 1-u\llimc
J Part timl.!

U 1\ec\,cnd :l\0ndhulp

• DEKAMARKT •

Inleiding
Veel atleten z:jn bloeddonor, wat natuurlijk een goede zaak is. Vee! {intensief) trainende iange-afstand
lopers zier: daar echter van af omdat zij bang zijn dat ze daardoor (eerder) een bioc-d -:m noede zu 1len
oplopen. In onderstaande tekst zal uitgelegd worden waarom een btoedarilioecle eerder biJ lopers kan
ontstaan, wat dat voor gevolgen kan hebben en hoe lange-afstand fopers teel: dpnor ktmr.en worden.

Bloedarmoede bij lopers
Als een (duur-)sporter een bloedarmoede ontvvikkefd kan dat leiden tot allt;rh: i ';er·.re· - ,(le idzchten.
Denk hif'rbij a~ i chronische ve:rmoeidl·1eid, een verhoogde Kans op !nfGcties. c~·-· , verr··'!"'·'erd herstel
na een zware training en 'pap in de benen'. Het is dus duidelijk dat uiteindslijk (ook) o.e s;:,ortprestatie
kan gaan l!jd·~ n onder een bioedarmoede. Er wordt gespmkeo van bioedannoe _· ~ ; c' <} cnnce:tratie
heamoglobtre (i-!b) in de rode b!oedcel!en (erytrocyten) te laag is. iJ2t ':; hoer ~21!<. 3:3 het Hb bij
mannen or.deï w<; 8 7 mmol/l efl uij vrouwen onder de 7.5mmoltf ligt.

Bij duursporters wordt eer. bloedarmoede vaak veroorzaakt dco1 ~ €, '1 ,j_.f~ite'{') t ~ •.1 2.i:!i'!J~!br&kS··
anaemie). HierDij kunnen verschillende factoren meespelen:
e
De votH1irvg l:'levat. tt:? \A·f:'inig !jzer.
In de N:::derlond s: vocdir.:.;J zit maar net voldoende ijzer. A!s et:r. sporte;- re•;eel 'tt'ssendoorf!es'
(spc=tdrank!) At of al•. ~-·~voeding we1nig voikoren producten, vlees, vi~:., l·- .'t'J!, groene groenten,
vrucht~n en noten ...~eva., d:9·gt al sn~! een ijzertel~ort. Vrouwen zij.1 vaaK rleiner, V•iaardoor ze in
het a!ge:-r~. en minder e':en ·m minder ijzer met ·ie voeding Jinnen zL:IIen ftri;gan .
., Het ;.i:rer wordt gebrekkig o;:.genomen uit het maagdrum kanaal.
IJzer Vi ')rdt slechts gJdc:elteiijk. door het lichaam uit het maagdarmkanaal opgenomen, waarbij
met name d\:~ ijz..ropr. ~:1me 'Jit plantaardige producten slecht is. De opname van ijzer kan
verbèterd worden auor dez..; produc,en gelijKtijdig rnet vitarr.ine C(-djke proJucten) in te nemen.
maar kan gersmd worden door gelijktijdige inname van !<offie, thee ei1 rnelk(-producten).

•

ljzerverlies.
De rode b!oedc~llen blijken btj lopers sneller kapot te gaan. waardoor er vrij hemoglobine in de
bloedbaan ko~nt. Vrij hemoglobine zal uiteindelijk met de urine uitgescheiden worden. Daarnaast
kunnen duursoorters ook bloed verliezen door een beschadiging van het blaas- of darmslijmv!ies.
Vrouwen verliezen daarnaast in het algemeen ook nog bloed met de menstruatie.

Tevens kan er een 'r;chte' bloedarmoede ontstaan door een vitamine-tekort (812 of Foliumzuur) of de
aanwez,ghe :d v::n chronische infectieziekten, maar deze oorzaken komen duide·;jk minder vaak voor
da:~ bloedarmoede door een ijzergebrek.

Het Hb-gelialta va. ee1 duursporter kan ook (te) laag zijn door een relatieve verdunning van het
bloed Dit ;~en fys:olagische ~anpassing van het lichaam aan de duur-inspanning, want 'dun' bloed is
minder 'stroperig' en kan gemakkelijker rondgepompt worden door het hart . .Als r~r s~raks is van 'deze
verdunning', zonder dat er sprake !s van een ijzer- of vitaminetekort, heeft de (• uur-)spcrt8r daar geen
klachten van.
Een laag Hb-gehait€ is dus niet voldoende om de diagnose ij'~ergebreks··t. na, '1 tl':.! 1P tBIIen. Hiervoor
dient dar. e1~rst e'~n bepaiing gedaan moeter worden om een inèruk t.: kt"i ~~n up ··. ~ :;t..ar..roorrm-'Jd.
Dan kan met behuli) ·an de ferritine-bepaling in het oloed. Bij sporte •s ''Ó_: s~ ë ~n f~:-:,tme-waarde
boven de 30-35 Ug/L ::lP een adequate ijzervoorraad in het lichaam. E~n a<:.m:!enli·i.o: deel van de
duursporters heeft ijz·~rt1bletten nodig om deze ijzervoorraad op peil te houckm.

- - - - - - - - - - - -·

Els Sto!k, bondsarts KNAU

maart 2001
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0Gk bij~-,,__ .:rs ,. a~.• tij,;_, >;z:-rvovn,.é.d ('lp pei. •:. "'"'Jl . ht,;. alt:j.:i ~ór. v• ,~;e(••, }r_ -:«è:l \ ..,,xdat het
gedcn rr,jr,, bir , ~ ·veer :s :ang~rn,· ,"\\t. •Or>rdat het 40\ier 'S, g;;:,~• jat [,epa<.•ë re. te ·n V·3r.Tiind0rCi
herct~l- en p _ 3' ê3 . evwmcJJ!'l. Er za! dus tiidelijk ac;ngE:past en 'c,l ('J".:'VL)t::l' g.}.rarnd r·,ce;en worden.
Het is d lS î'• t h'.md;,... .::· n bic _3 l.~ t . .'r; ·,!.,..< VO'. ~ "'en ·,t. J:"'• .. •.• - "''EC:. t .:::: J\ :n - - .-, z•'tara
trë'>ilr< !' _ , .-.~:; ~-c·el· ''' •j '' '!.)t1C mc'c-.t ·:·ijn 11 ')('"'. •r!" "' .r , ..., , · .·,: •rri Fn t·.-~
·'Cf" t ::o:é ;.,~
v~;, d -\~: ~r, :,~ ',1,_d 0i~ ~~·..-:~·.~ ~c·: l~t..~. G;~i;n
t.eit d~t ;~--~~tat1.. ·~ c•~. j~ c
.:o ~,vie ;o
a! val··
1 ,;,, ;ç; ·),':"1,.: .;:_r,acm·e cr.tV':;i<:-~c;!en, k2n het IJC·l ~~t:!' JJ~ v r. ee,; ~-re ','.::;:.11 v.ro,·den ;:Is
::ij r~a:--. ! • m :1 • rt '. • tr?•·1; ng oe· - c; E'' "'~~ twe·~ kr _. ,: :,r .-~L ' Y' ~ t<> ~ 'l'.
• .:VWL Het
i~. t.:Js t ç;i_;,eliJ:< c atv 'E'I '- .··re:;to1'rt) i!i~f..:~·ht>ide [:;tnge-~ ".;t:;. 1G[0Lçr:... v,·r ~ -~d;'· ,, t · ~~f.:.en.

r;et

:f

Celul(rig ;5 .. e.c.:, -~ ,, 'l!1c'f è V(..'f.. van rJc-r:-r~c: ... .
bloer!i:liTnoe-de! Er :.> c··:;( t:en ç:1ote b:• 3E:. ·.:::- :vm c:) 1<:

i

];·.

;r

u:;. -·>J' ';.:;

'J

In ·•. ' r.bloe(~;:; •. 2:-n 00i< 1.!;..c;rr.êh ",1,. m,~ p.aatr.. -.. ·; t pl· ..:;, ne ;e;·.:.. .·6 wo:·d. ~ 2n~.:;n :Cl ,_ J
allfen het plasma w:--rit c - ·:~ o r;,r.n V'i.3é':'l1ë <c ~·loe·j•::;f·l~!" v.r "r ~ ;:,.• ei·' ':'"'r \' •.
P ;"'~ rr3 Hn ir. ~··~n grJtiP-e! è3a: "·a tê ·~, .. n v·. c-r.:.:~" t!Jt40~:x·:;'1cf .)f ~~L. :--~ . . ~ il'='~-t . . k.· 1 't ..
ge~;a

\.u::

V'.)0~ ~ _ '.. ë•.

8n · rr be,_!!f: ku

f'I<:1S.T•é't.

•

> •

- J "'

i' ~ • . • ~

.... ..

~

..1.

.,;r:; -rJ".n

.:!&'1 :~iï:-1:

e~o 1 r ilf.S~i·.v :t-ei'l

a

'ste-i;;ng Vó'1 n':t b:o?rl. ,\ " 1'-~? r. n-rt Uoeae:z ·'<t2 1he.T ; L .• :TIIsser. éC., van
c' I ~U.1 bi )P.d Ïit'l <~a~.i :.t<.. llt>r:. Dit ·,d n ·~:T .:i'P. :;evolg r. ht;.( ..;e•:
bij Sp( r~<.ne iWi~>nc!i~ l:!' Jingen, ~;~eratit~~ E::ï 0:1~~"1\li..~<e 1. iv\et l a ~t0:im 'Sl'Î\I',:t.Ci l uit IWt
Q<WC ·)ia-,ma kur,r.::! · , ' ·s~,, rr· •t !Ji~•ede~ziekte geh;>~:J ~n wo1den E:n _.,n vri ;\\ '' nc.•.;2:! h~·1er.
Dez':'! zor;c:Lf1 vc ')f

,..;

d~:'-· stol'ir._;,eiwil E'n. ; ··~rrioA ~

··~ider..

Afwt..~;s.off~n
/.f 'F:~i.:; ~f~c r w··: . r .- be·",~ïmd .. a ...esme.tting met e "' :z.i<~ ,\;.:-vf'" :~ ~~·er d na .: en vacc,:~a~i~ en
~ijr ·- ,, óei.::..:s vo"r á» é:fweer. )In pêlt.~r.t~n te kunN·:n b ~:?0hermen ·~ estaat er behc3fte 38 t
2fy~;;:::. r~,:Jifcp h·9•"', gee:.:ud1t (' .:p2j~ s .:... :1epatiti~ B', teta.1us e,.. 8il•.'e.rc zieY'tevet'VIek!~e r·:.

"

J e.:;n

\ ordt r Jirn een h:=; ·;: ... u r .... ·.m ..:l ver.:ameld Nadeel is wel ~..~~! eeP
iar..J3r •h.!U. . ( dm; éer. Qèwone b!oedafnamc; "'•clr.1elijk ongeveer drie "'.vartier

.:;'~s'l •..:.?.c.rcse

p:a~m~<uors

F[-sr •:::

' re~.e

~·- •

:1c :- h-. c 1)2!" l a:m de d.:nor worciP.n ter ..:gr:e~E:ven.

d::m g~wone blogdar.lal",t.', omr1êi dA bloedcellen
D~ dorior raaKt a !leen plas.-na kw:jt Het
2-..Jen')n-·~n \ oe:,!·,, r,nt drir'l':er binr=n enkeb ure1 a~n~r~ \Jio tetv,·ijl r.lc afgGstane erwifcen b!rnen
dl.-~

;_ trf;·

i':;: be!ea~tend

voor llet:

~ha1m

c;_ 1 da~ · '.;:-:.r zï;n &ar,qem.:~akt D::arorn i~ het vemmt\voord orr 11a eE...l C2.J al -;·eer hard te traï18P. In
pr.n-::;·x. · ''~"Hl '1 "Jrt<::~s tJus zor/ ~~ :13r:telen voor t-our. tra:...,ings::>pL -:•~ ..v Cl' \"edslrijd r.ïla>maLrcseao.,c.r woi'C'en Rs1c..~•e·. r,aJee: ;s 1e: : <t :Jer. b•c::db<m;, a·r. ~e.-i d. . nor Z31 ,Jm i~dme 2. tr t 3 weken
p·a~ fTi,J ::-. k :. ·2:an. w 1 m')g:!lijl< ·; c··OJC:at o:asrr 1f rase vo.Jr het !i..;1":2am mind•3r bei:: ..:;t,~r j i~

V:)ell:.-.ns e-a :~tand io::;2- V\ vrti:- r, 9~'-'n b'c..:;ücc.i1·Y. omûo.~ zij : .Jn ~rainil'l·~s- o~ \•<~dst";i' '::•ograrH11'~ !n
de wr:.;;en ra t.. n dr.,·lat.e ,,;c• aE<rJ '<··iii.sn ~ -.:,3~;11
umdé.~ ze banç5 :!jn C..3t ze sen ijz 2: ~ebr .:; k.s
<lr.aernie zullen (. :-t•'wi~ke.e·'l. Dezt: arg~i i~ n'~~ cehP."I ongegrond. F:é:n prestatief ;il!-_r· rid 1te sporter
die overwE:.e~t .::·.:::1 rA.Jner .. hOfdt~:-1. ZO!,; niet al:een è J ·.•.:aarc:!~ van 'ijn He mode:r, • .E.tan, maar ook
di.; '·s.r. ;;:;jr; :J'!ervo·x;~~f.>d (c.' JOi mior.ei v.::>., een ferril.if" 3-bapaling). Pas JC~,-. ,. "1 r.:ezE' (duui- )sporter
vo0r hac:.-- of hr.·nzt:,:- ed1 \"-!"ant•, \Orc.. é' k.....1ze ri'ak?:'1, waatj\~ .::Hk.=r c•.;".; c.c :; .. erv·~:.g;:;q O!.l it1 pi,·sts
van bloeddonor plasnafer ..,e-dc:oor L~ Wl'~mer, kan werden h~trokk~n. Dt;:;.P ''Of"Ti -.·;;,r, donurschr.:Ip
heer. het ·;oc·rdr e! dat er ;er. v<..~hoogd ri~..-co is u,) hf t Jn'Vw ...k81er. '"-'n .. 1 11102~<:Yr: . .)ed_, mam
heeft V'~l &.'> nat~:::el ca: 0ï dûor de i:;loedbar.k~ll gt. vraaga z.al1uorden ee:Ps ir: de ~wee tot .z.as weker;
over te gaan op don3te.
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HaHo A~'emod,
Zoterd(\9 28 Apri! ·?m 10:CO r:n,;ht fk d•J..:~r gcc.t t,;.n~-3 ('_;;--Jü· t ... - , ~L-:-·~·''tTijd het
reg· e.nde nameli il; behoor! i ik. /v\aar €;t;.!"l:'t1Ca i op deoaan aanaekomen we.rd ;.;et
steeds b:a.ter- en he·r zönne~''je begon d'Jor te komen. A.V. î-iaark~m deed Hiet 23
\f

w

\oi

pupillen mee ec\i-r lzui< zo'n srote groe~. I~deree.r had even vt;el plezi~~~-· e~1 ze
deden flink hun best otri zo go~d mogelijk ~-e Fresteren. Er zijn dan <J:.Jk mooie
resultaten behaald o.u. 3 ,40m ver- Jurg.zn, 24.12m bol Roony, 4,2:::m ver Tora,
3 ,51 ,6tnin 1000m Jerccn en ga zo maar door. Sijna iedereen he.€·;t wel in1
onderdeei zijn eigen record ver beterd. Bij de prijsuitreiking was Roony eert
be~t je teleurges7eld om dar ze dacht dat ze overge.c;!agen was, Roony had er
nooit opgerekend dat z,z op het pod1um mocht stoer. en rog ~:~1 op de hcogste
tree. de ïr'ar~en wer·den s nd weggevee-gd en de !ach !'\wam ·te voorschiJn. Ilo\ hoop
dat dç;. e.er·stv'Jioende
w~ds triJ;d net zr. 'n fe.e.st wordt. Ik bel'\ trc-t.s O''
!uliie
~
r~
alierï~nc.d. :Ck zie jllltie il/eer (lp de otiztie~~baan.
1
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Groe,JC.S,

Baltine
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-... ,1 "T"(:'f"'i{).
AC • /' ~e Jfo.I'J' •t.~ [•/-;: "rU 11'::~.'P..C ""1,"4 ~?'=7'"7··-·-•:: ~/lf/'':•.•i''• t:::""i'.{')T "''"" ·ril.. I
P, S • ..t::.n
1 :.J ~h";'f"/,, ~._' ·~·"'· !"1"~
- I Yl' C'CVt;;; (,.(, JQ I ..,. . .& I.J.t.. jj·,.. ·-'I-I~ f I"'..J.,./ f.", .(./V
l...fAARLE ,g EEt! T.'-~it..li5::'i t:'DST~JD r,vE REKt:;· 'f:, I E-'~; OP DAT IEC•E/?EEN
zrc'H IAt:5Cf!/::r~':"i'ZT ( ik hei:; altlust mc,o! weer bt. stelt d~s het ,'/(Jrdr weer
eet; f~est.) ,;, ..,:.'Jdj'tten ."eg.·r 1;r...,.. t·anre bef·alli.g b.j Baltien of Balf/neltff!!!,W!!/1!
UIT~LAGf:N ~
Naam , 40i60m,Versp · ·mg~.J,Kogel:>t cten/Bclwerpet1 ,600/1000m

Meisjes puoillen C
Zoë
7,5s
Lisarme
8,9s

Jongens
Jur gen
J eroen

pupili~~ n

B ,05m

2,7em
2,22m

8,70m

2,35,5min
2,59,9mitl

3,40rn

5,43m

.
3 ,'J~"'.. , 5mm

~,37m

5,.3:m

3,51,6min

C

7,0s
7,1s

9

Rcy

3,10m
2.66m

3,46m
4 ,68m

4 ,09 .Orn:n
5 ,.t~~~. 6 mm
.

2 ..95m

24).2m
10,62m

4,47,1rü:
'(43 ..~·nin

.3,66m
3, 3€m

7,?.5rn

2 ,5-~-.~. ".in

~.~9m

·"·:::."{ .8rn.n

9,ris

3,B0m

9,95
lO,Os

3,58~'

7,05m
6,00m

3,27~n

6,11m

4,07,1min
4,16 ,2mi n
4 , Q?v1 ,::>mm
.....

10,3s

3,15m

10,5s
Yoram
11,3s
Bas
11,95
Seba5tiaar: 13 ,3s

3,25m

5,77m
4,49m

4,07,5min
4,58 ,0min

2,92m
2,97m
2,69m

4,96m
5,41m
5,13m

5,13,3min

----------

1,0€:-m

4,60m
4,85m
4.tOm
4.82m

4,24,2mir.
4,25,9min
4,08,6min
S,Oó ,Gtor.: n

4,22m

5,56m

4 ,20,Bmin

7,2
8,0s

I vo

M.~isje~J!Y.PiUen B

7,5s
7,3s

Roony
Lc011ie

2,87m

J'Cr.i'enc.; QUJ;!ille:n al
lO)s
Josco
9,85

Torn

J ongf.ns
Tim
Stefan

·iash
Steven H
Steven K

~ueillen a2

ft;';~1~?J!._P.upi l !en

a!

Dcbura

1C,Os

~ o
"0 m
.-•.

Annn

10 .3s
J0,5s
11.43

3,C1m
3,17m

Pi en
Su.1cn

.~

5,29,9min

M~{s;es pupilleP;_~.f

To.ra

9,45

Te koop I Te koop gevraagd f?J
Misschien is er bij de jeugd wel interesse in een rubriek waar oude spikes te koop
worden aangeboden of t er overname worden gevr aagd. Jullie voeten groeien
waarschijnlijk zo hard dat het voor ouders af en toe niet bij te benen is. Dus wie wil zijn

10

t~ kr~f.-;e q~ik,s

vf:d.:,_ 1e.n

.;:r;

wie

zoek~

er· grcter.z s~ikes . Mail hl".t no11t•

Fq.m .~Qftcn@he'i'net .:ll

Sjoerd Lether bijt het s~it af wa"lt a!s ik het goed begrepen heb gaat hij nieuwe spikes
aanschaffen e.n zijn zij<l o ud~ spikes te koo!>. Vraag hr;t hem en bel: 02?> - 5354165

Finale

Cr·ossc.;nrt1~ïE:titie

Castricum 10 maart

Drie at! eten hadden zich weten te plaatsen voor deze finalewedstrijd. Het bleek ai sne l
dat het e1"9 moei;ijk zou wor·clen om voorin te eindigen, want de groepen waren wel erg
groot. BiJ de meis~~ C wist Jirina keurig 14de (van de 45) 'te worden. De 2 km ging in
8.39. M;tcheli v'el wat -regen me.t een 38ste plaats (van de 69!). De 3500 me-ter ging in
14.58. Niels P. werd 30ste. (van de 64) 2 km ook in 8.39.

R~ctificatie

Ranglijst

f)e r·a~:.~Hjs·: van de 1000 meter jongens klopte niet.

D"·!.._

t

;(" ,..J ...
a.;.!

Q'"'f ~l'7 t:'j•"'j......
' .

,J (..; ."., \. ; . ........ ."....

1. Mi·~cheH Clcu:: ?n 3 .Y.l. 43 (et)
?.. Sjoerd Lci'h~r
3. Th!l·-nc.5 \ v'oui·c""·>c : ..3'dm (et;
4. Si·ein ·J~Y-e:t'l
~:1 . J2 '/

J.st~:...,r_1 ecfs.rlj~...;:!:·_:: __:"~·~fzo<e ~ HaurlelT~

2t:_o.;?d!

Dz. J:;e··st ;! WfdS'lï"ijc '..-on hst nieuwe seizoen mocht selu .. kig biJ
uits-re:· ende r. eer·~~ornr,;! _,:··:·1~~-. ;2rien r:iaotsv:~,den. Er-3 ·:;r·crtïg was het
ook dcrt er ~.(:i1 ge~veldig ·:: (:eeÎname van 1-kw.rlern aarl de stur·"î
ve!~sc~~~en. Vriivvel iedereen \X~S Gamvezrc. t)e re::;u!ir(·Er1 •.;aten ook
\

Stein was erg go~à

-

~~::rsooriiJke records.
c•p dreef n:et overwinningen op kogel (bi,;na 2

e.rg goed: hei regende
jaar!) er. het V€r·s p ri n9e~.

'"~'H~te ;"' t~1eer con

vorig
De \A.IIil..'\t op koge: was niet hi!lemo.al onverw(lcht, die bij het

v~r!>pr!ngen

.ve!: erg goed gedaan.
Thomas W. wos zelf weliswaar niet tevreden met het resultaat, maar hij wo:1 het
speerwerpen wel, en werd netjes 2de bij het kogelstoten.
Jirina liep ee:t P''ima, ~"''itm~~nde 1000 meter.
J :~t'o(~,-. h. Wu5: ~·o~d o~ dt~eef met een overwinning bij het kogel-:;toten c.n e~.n tweede
plv.ats bi_l spee;·wet'J:'f.n.
F'uá '>WJ.S in ·:~rm bij het verspringen waar ze knap zdc werd.
Sjr.crd e~ AAortaza vJarer~ oan het stuivertje wisselen. Op de 100 me ~-er ··; .:.rd Sjoerd
en N;:J-Iaza 3de. bij h z~· kogP..:s~o'ten waren de rollen omgr::-àraai~.

zde

l'}.;tc~'!P hr1~

veel corar.:t•rr•eMir. cp de. 1000 meter. Wel wat vc.tor:zkl,ti:-. iCip('.nd kwam hij
ne:t boven zijn p.r. uit, .naar wel 3de. Het verspring~n gmg relc.i ief bctEJ'. H:j sprong voor
het r.;;:.t"·:::! ;;ver de 0 r.1 :ter e.r. werd heel goed 2 :. Sjocrd wer·d hier· Jd'~.

Het !\;:>geLtoten was hei~.r.aal goed, want ook Duvan wi.si in de p.·ijzcn t-:: va'len door 3de

te worûe: 1 acht -..r Stein :;n Thomas.

t[.ei'ijes C
80 rnet~r
5. Puck V/m"l:.tbst
.Tirin:t ''· Ke$teren

'{erspringen
2. Puck Winnubst
4 .'' l ( !)r)
4. Jirina v. Kes1eren 4. 2') ~·- )

11.4 (serie 11.3 pr)
L.? (pr)

l.OOO_r.}.ei ~r
1. J;rin·J v. ·:esteren 3.29.3 (pr)

Koge. lstot~n

JOO r-..!.~~I:
2 S,,loe:--r: Lether

2.
5.

Morta~a
;~.c > r,r:;.·~

Nï;::.ln
\ .;:1 Lu!Y-

13.3 (serie 13.Z pr)
1
n
ï ( se.·•·
·· ~ ··
1e.._3 . 5).
14.! tp--)

:~ e;o-oe1'

.'\delaar
M·-:-r··:·~zn. Nizan

-·-,-/.
. . . (-pr;'

5. Thoma~ v. Lui; ~

6 .l ·~'- (;r,î

v~rsprinr;en

.:?_Eeer ~~:f.f_3_'1

2.
6.

1. J eroe.n A~elacr
2. Mortaza Niz::xn
3. Sjoe"'d ~...zther

33.')7 (pt)
25.ï9 (pr-)

2. Mitchell Ciaassen
3. Sjoerd Lether

5.13 (pr)
4.77 (pr)

WOO hl~_tzr·
3. iv\.itcne!l r:laasse·t 3.11.8

_.;,o mt>:.. ·-~~c
t Fk·.!

~

v &r.bn

Versprin~

9.0 (pr)

8. Iiske :..uttE.~ r
10. Uliar Vvr!(

9.5

W1e·,:t~e

9.9

11.

;;ijl
11. Evr1 v.d. Erf

8. Ilske Lutter
11. Fleur v. Galen
12. Lil ion Vork
13. Wiet~k~ Bijl
14. Eva v.d. Erf
18. 1\nne v.d. Erf

9.ï (pr)
9.9 (pr)
10.3

Kogg.l5~ ot"W

6. Ilsk·: Lut7er

7.'Jt. (pr)

10. Fle.tF" v. Gaien
11. Wietske Bijl

6.13
6.01

12

3.6g
~ 57
2.55
3.52
~.

(pr)
ir:r'1
,~-~
J

(pr)
(pr)

3 .4"
'· tpr,\
2.95

13. Arme v.d. Erf

~0

4.93 (pr)

Verspringen
1. Stein Metten

meter

4.41 (pt•)
3.95 (pr)
~ y, )
.1. c~ tpr

11.4 (serie 11.3 pr)
11.6 (pr)
11. Tho'T!a:> Wol!terse 11.9 (pr)
12. N'e!s P:jnaker
12.2 (pr)
13. W.Jtr~z,~ Snc~l
12.3 (pr)
14. t''ïels Ran
12.4 (pr)
16. N',.J' \ti elk r·
12.6 (pr)
?.l. Jcril· OudE. /ri:!link 13.2 (J.w)

SpeerwerR_en

2-L Yoshin v. Kesteren 13.2 (pr)

1. Thomas Wouterse

4. Stein Metten
7. Du·.tw~ Metten

2:J. Pepijn Oude
-·~

t~

Vrie~ink

Lo)./'l:...r;f..,;i.~"'
••

,...

••

5. Wouter Snel

11. Niels Rar.
13. Frank v.d. Peet
16. Niels Wzller

if'G(
;. .. i pr;'

Kogelstoten
t St~in Metten
2. Thomas Wouterse
3. Duvan Metten
6. Maik Ruiter

3.29.~

(pr)
<
-o
~
, '<'
G. V/outer Snci
..,.~ .•, I.Pr
1
""· 4".),._., (pr,
' )
.~.o. F:r'c..'ln v.d. ?·.:e~
·1· 1 l'•c •... "':l·:t, .. ',",~
3.4 7.1 (pr')
,J
1.: 'las: ; 1 v. Ke.~ter·en 4.05.8 (pr·)
19. •·~;e _ V. 1 e1\~r
4.08.1 (pr)
2~.. .kt: Ve,...:'JiS
4.~2 .6 (pr)
•

. ..,._

•'~ \~

.JI·.:.l

3:'10 (p")

J.3 .4 (pr)

10QP_:met~r

5. t'uvan A\er•en

3.63 (pr)

7. Pepi.:r:

Oud·~

11.08 (pr)
3.92 (~r)
7.4'7 (!Jî')
6.96 (or)

Vriel. 6 .60 (pr)

11. Joric Oude Vriel. 5.54 (pr)

12. Jan Versluis

4.39 (pr)
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" daar
re\?.r.in~ mee ·te r•a:Jdzn Ze WJrden tijdig in het clubGk.::l gepubliceerd en 0,1 i:'t.!it;ingen
\ ·;r .1al ~:c•u h-t r _~oi:
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î1c:t rel~t 1!1-ë. ~. , deer-. · -)~· ' "'-:'"' 1,; ,; .. :·Mr ..
ctleet beduit niet mee te doen. Dit is dan ook geen enkel pr·obleem.
Het wordt anders als e.t• af:z.eggi:1gen Komen, in sommige gevallt;n via via \i :x, l·VM( ~ :'or
deelname 'lt:n een ploeg cp i0sse cschroc. ven kom·'" te staan. Dit :>::.·u niet ;n· .:en gebc>i.:"'en
Natuw·liJÎ< ;;cijn er velf::

omst <:lnJi~h(l.;dE!;l wu,AN~oot ·

en is ook niei r;odig.

Hopz11), r ·n te." voer b~trck l ,rTen: f_Pt op cor.1pE~ itisd":o., dEnk ..:':''i ~c ,, ./ . ~ ·1, Je
ploe; c:s j ~ aL:egi·. /Aoet j,_ toch 0.1 z ygen, 1oe dat ciar. i1jdi~1 !!~ 1 '
)e ~· 1dstriJ. ,.~ .. elf vzt! :?;nr- r :::deliik
t;3 ~reis vi s ;) v·~ -en 'ur~ ·;T ..· :. :. ~. \or.t.~····
C
.J ''eed.
~
weren te kwetsbaar g~vwrde'1 , il\l'lC~" we~rden ::id1 rri .r,n, de je. ·, n:;, ·-1 \··: > 1 ~ ~t ~-- ·.t.
De C-jJr.ger.::- hadder ook neg ee·JS dz hondir:c.p ,Jts enig. · ~clc• r..'• ;. ''. ( ..•. ,.. r'
.
w~ouktrijd C:e.?-1 h~ tl':;:t'' .. i \ ·:- ·· ; •'lZt lv r: (I ~~ - no::; ~U'! - -:ie. v~ r.• I ~(~· ';tj Î' ., ' • ..
or, izen in ... !t. c:~ 100 ,; "'tr..r r.ïZ-1 een d;·eiuende ~'li L rsr;he ~rir;r; ~;. ., , ... , . -,' k
Gelukk.g lie::· ~ct çoe-.:! af, . i·o~r eigr.n!·Jk 1-\uS het c .vei' ~11t\J( 'r..
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c's. v~rgelïjkinq me.t de el~ten \'' n :-!r 5 ~:.· .,.
Cflir~ ~ zde :)ivi$1.:. -rk-8~.
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10C' r..eter

l? 1.~07" 'l~û Ni:~an

fJCO :netei'
100 hor .:.;e··t
'/er~prïr 'Je,.,

::.:. 1\t\itchell Cloas~en
2. S.ioer·d Lt!.,.~'~r
2. Mi i :heli Ciaassen

~ .;~'iÇ'Sf:nr.g~n

10 TÎ1Jtr.c.~ van Ll•!:<
6. Mona?a Ni:?.an
t r .c;.
. . joer'..l_. L~ t'ne.r
ó. Thc. .•1as va • L.,;!,
4 . A\1 :-ü.w:.::r1'1
(hortaz'1, 1 11omas,
Mitcr .li , ~\o ':rd)
AV dac ,•l!,:;m

~',':. zb ~-(.n'en

r:.scu <:> l!•e 'r)e.n
5•:LE'rA _ ·~en

~\<>. i ~:,~~· t) 2''~
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60
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15.0 (bles.)
2.22.2 (pr)
18.4 (:w)
5.03

3Y2 pun+cr
638
442

1
. ....,,.: (_pr )

4é~5

8.~ï

441 p!Jnten
317

20.53 (pr)
2J.S-:- (p-.")
54.1

627
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r:: ivisie

· ---A·------~--

·1;~;1 -.;.,"

9.0

11. Ar t'l.:. vw· :1e.r· ~rf 10.~
Äl 31e1;"0ïtie dr R..~iier 10.2 ~':r)
4. " 1e~jo Bhm
3.40.8 (pr)
?, !'' ; ?.rl_ÎC. s:om
12.9 (pr)
.;,, Vlizts!<e Bi.ii
13.0 (p~")
4. Ficur vort F..·IP..n
13.2 (~r)
5. Li!ian 'l'od<
3.26
6. Atln~ \.1,1 d~r Erf 3.2~ (pr)
6. Ilske Lu7ter
1.15
I

WOJ n:E:Ier
?0 hot~C: 2n

Vcrspr;ngen
Hoogsprir.gen

·!

!4

:;66

2.73

2ïC
35l.::
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8. Wiets!<e Bijl

' ' t en
Koge tsro

Speerwerpen
4x60

Eindstand

1.10

S. I!s~<e '~utter
7.04
7. Stephanie d.Ruijter 5.35 (pr)
7. Eva van der Erf
8.00 (pr·)
:. AV 1--:.xwlem
(Evc., Ilsl /.!,

368

36.0

Ulic.n, Fleur)
3. AV Ha1ri~m

Jongens D 1ste Divisie

80 meter

490 pur,ten

5. Thomas v:touterse 11.6
8. 1)uvar, \;\etten
11.8

1000 me-ter

7. Duvan Metten

3.22.8 {pr)

462
526

10 Wouter Snei

3.27.0 (pr)

499

80 horden

18 Ya.shin v. Kesreren 4.04.0 (pr)
14 Yashin v. Kesteren 17.4- (pr)

Verspringen
Hcogspringcn
Kogel!:to7en

Discusw ··.rpen

4 x 80 meter

"

14 Wouter Snel
17 Nie is Welier

17.4 (pr)
18.1 (pr)

Stein t ·~ettert
!\liels Pijnakei~
Niels Pijr.aker
Niels Wel!er
1. Stein Metten
7. Mui'~ Ruiter
4. Tim RomeGut
13 V\oil-' P.uiter

4.13

444

3.76 (pr)
1.35 (pr)
1.15 (pr)
11.02

370

7.15 (or)
16.35 (pr)
12.63 (pr)

570
"
374
"
235 punten
154

~.

3'7.37

604

5. Tim Rotnboui'

21.07 (pr)

3. AV daork:m
.. ' •.
D ,
(D·L;va;J, •N;e~s

46.3

344·
493

5.
9.
3.
11
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Eindstand
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.
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hto ~ ler ·~(!
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2. /,V Hocriem

6858 punten

Voor de gebiedsfinales (c1e vroeger·e districten, dus: Noord-Holland, Utrecht, Flevoland)
plaatsen zich in 2 voorweds;-rijden in de pte divisie de beste 6 ploegen, in de 2de divisie
de beste 9.

Eindstand
Meisjes D Div.2

J'onaens C D!v. 2
4046 pnt . 1. Phanos

.1. Phanos
2. Hera

4042

3. AAC

3660

6411 prrt.

5955
5272

2. Hylas
3. Atverni
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4.
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$?~16

5010
48i0
4730
/(~7

4377
4184

~nt .

··_..'./. .....,..,..
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2. Zuidw11.i

_

T.~.05
70~1

.S858
t1.

SR45

Hylas

.;~ -: ' ('A"'?P.'''It' "W2c1s"'rijcl is

(of heeft al plaatsgevonden) op 19 mei in Haarlem.

f<J ~e .. ~ t>c.do;trijd ~:Jvt\:!i de stand opgemaakt voor de finale op 16 juni.
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de wissel

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

opgeric ht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

het dagelijks bestuur:
voorzitter

secretaris

penningmeester

giroreke ning 643883

joop van drunen

renée schnidt

gerard metten

bankrekeni ng 56.80.10477,

ramplaan 98

rollandslaan 25

poelgeest 77

t.n.v. penningmeester a.v.

20 15 gz haarlem

20 15 gb haarlem

2036 hr haarlem

haarlem te haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 524 85 85

tel . (023) 540 43 10

de weds trijdsecretariaten:
AIB jun + senioren

lange afstand groep

C/D jun + pupillen

joop van drunen

rob de nieuwe

rené Moesman

ramplaan 98

ramp laan Sa

wi llem kloos laan 27-2

20 15 gz haarlem

20 15 gr haarlem

2024 jp haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 544 16 50

tel. (023) 525 98 79

giro 550553

giro 122976

giro 5362696

praktijk clubarts

redactieadres

ledenadministratie

f.s .g.m. knuvelder

josé spaan-capellen

jos van belle

van oosten de bruijnstraat 5

kortenae rstraat 6

sparrenstraat 26

2014 vm haarlem

20 14 rr haarlem

2023 wx haarlem

tel. (023) 534 04 80

tel . (023) 524 73 47

tel. (023) 527 23 38

FRANK VERSTEEG

Helene Swarthstraat 12

I 2024 HB Haarlem I Tel. (023) 525 96 73 I Fa x (023) 527 79 91

