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D E S P 0 R T V R I E N D 

Algehele verzorging : J. A.Noot en echtgenote 
------------------- Pater de Witstreet 3, 't Zand. 

Op zondag 15 CJugustus a.s~ z8l het de dag weer zijn~dat in onze kleine 
dorpsgemeenschap het jaarlijk~e ~portevenement zal pleats vinden 9 waar 
jong en oud zo ontzettend veel plezier 88 11 beleefd. 
De jongeren zullen weer sportief strijden om de talrijke bekers 9 medail
le's e.d. tezamen met hun l188ste buren ZAP en Oudesluis. 
De ouderen met hun gasten kunnen va n deze krachtinspanningen naar harte
lust genieten onder de vrolijke klanken ven"Radio Stoll8.;1van de heer Don
selaar. 
Om 1.15 uur zal de \ve1Eerwa8rde Heer KapelaCJn Weel het rijk gevarieerde 
programma officieel openen. 
Ret programm8 is ook nu weer zo ingedeeld,dat zowel de dame~ als de he
ren in groepen zijn ingedeeld. Zo zal voor de d8mes van 15 jaar en ou
der ook dit jear weer worden uitgezien nBBr een verbeterd werelrecord 
op de 800 meter, 80 meter, hoogspringen en verspringen. 
De damesgroep 12,13 en 14 jaar kunnen weer hoogspringen,verspringen en 
80 meter hardlopen. 
Het tom·1trekk.en voor de groep 18 jaar en ouder zal ongetwijfeld veel pu- .... 
bliek trekken. Dit nummer is z6 georganiseerd dat voor 't Zand 2 ploegen 
van elk 5 man is samengesteld 7 in tegenstelling van ZAP en Oudesluis die 
ieder m8er 1 ploeg mogen samenstellen, di t om te voorkomen dat of 't Zand 
of ZAP of Oudesluis tegenover een frisse ploeg zal komen te staan.Verder 
za l deze groep ook nog 1500 meter en 100 meter hardlopen,hoogspringen, 
versprinc en ~"""n pols~tokhoogspringen. 
De groep 1S . 5 en 17 jaar komt tegenover een ni d nummer te staan n.l. 
400 meter hardlopen. Daarnaast ook nog 100 meter hardlopen~hoogspringen 
en verspringen. 
De groep 12,13 en 14 jear is onveranderd gebleven n.l. 80 meter hardlo
pen,hoogspringen en vers pringen. 
Na el dit c rvloedig sportgebeuren volgt als 1:: itstuk des avonds de zo 
lengzemerhand beroemde Zantemer wielerronde 9 met' C' ls pBrcours weer C.de 
Leeuwstr8et-Bosv!eg-\Iillem 't Hertstreet(15 ronden voor de 12 9 13 en'-14 
jerigen en 25 ronden voor 15 jeer en ouder). 
\hj willen van8f deze pleats nog een dringend beroep cloen op de jongste 
groep om toch vooral sportief te zijn 1.-ret de lee;ftijd~grens betreft. 
Die is 14 jflar en geen 15 jaer. Ook niet w21nneer men dat 1 of 2 dagen 
tevoren is geworden. (Hiervoor dan onze daruc jongens). 
De org8nise tie ve n een zo grote sportmidde>g vraBgt veel, jc:• zeer veel 
zorg om elles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dat het ook veel geld 
kol::'t~i~::~ ook door u wel ne te gc.8n. \Iij zijn echter nergen~ bc:ng voor 
omdc<t wij ook op dat punt uwvolle medewerking weer zullen hebben. De 
8chelen hebben det de vorige jeren wel uitgewezen. 
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Progr21mme 

opening door de \.JelEerwaerde Heer K8pela8n \-Feel. 
lo~hoogspringen jongens 12 tot 15 jaar. 
lo8verspringen meisje~ 12 tot 15 j ee r. 
losverspringen heren 18 j2a r en ouder. 
80 meter h8rdlopen de;aes 15 jaer en ouder. 
100 meter herdlopen 15 tot 18 jear. 
lol::'verspringen d8mes 15 jeer en ouder. 
100 meter he r dlopen heren 18 j aa r en ouder. 
loshoogsprinc en heren 15 to-t 18 je21r. 
los hoogsprj_ngen me is jes 12 tot 15 jc18r. 
touwtrekk:en voor heren v.:,n 18 j21ar en ouder. 
80 meter he rdlopen jongen~ 12 tot 15 jeero 
400 meter herdlopen heren 15 tot 18 jear. 
BOO meter h~rdlopen demes 15 jeer en ouder. 
loshoogspringen heren 18 jear en ouder. 
losverspringen jongens 12 tot 15 j8er. 
losvers pringen heren 1 5 tot :l8 je>ar. 
80 mete r h2rdlopen meisjes 12 tot 15 j 88r. 
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finale hardlopen demes 15 jeer en ouder. 
1500 meter hardlopen. 
finale hardlopen jongens 12 tot 15 jaar. 
loshoogspringen dames 15 jeer en ouder. 
finale herdlopen heren 18 jaer en ouder . 
finele herdlopen heren 15 tot 18 j8ar. 
fiD8le meisjes 12 tot 15 jaar. 
polsstolchoogspringen 18 jaar en ouder. 

u i t r e i k i n g is in c~f~ de Wit 
met na afloop groot 

bal n e 11 

Bep8lingen en beBchouvJingen . 

1. Tieelnemers zijn inwoners ven 't Zend en omgeving(geen loge's en bed
gC~sten)en verder l eden ven ZAP en Oudesluis. 

2. Iedere deelnemer doet dit totael voor eigen risico. 
Dit geldt zowel voor c<tletiek e>1s voor wielreruien. 

3. I"'en ken zich opc;even voor deelnGme tot uiterlijk zaterd8g 14 augus
tus a.s. 5 uur bij ~ 

Theo Popma. J2n Broersen. Henk de Groot . Jo v8n Gr88S en de jeugd
leiders. 

4. Bij het hoogspringen meg 2 x overge8prongen worden~ de lat gaat 5 em. 
omhoog. 

5· Verspringen ~ 3 x 8pringen. Teen en dgl.over de c<fzetplank-sprong on
geldig ; niet overs pringen , c:< fzetten op of voor de plank. 
Er wordt gemeten vc<nef de 8chterste indruk. 

6._ Loop-nummer8 ~ 
N8 3 x ~?lse stc<rt veroorzac<kt te hebben gedi8kwelific~erd. Alle 
schoei _ toegesteen. 

7~ Polsstokspringen :; 3 x springen. 
8. Bij het wielrennen 15 en 25 ronden . 

Alle fiet8en zijn toegestaan 9 behc:lve geen racetubes. 
Let vooral op de premies'! 

9· Tie toe :10uv1ers worden vriendelijk verzocb :.owel 's middags els 's 
-c<vonds c.chter de 8fsche iding te blijven. 

10. Zouden de _bewoners vc<n de huiz,en lengs het wielerparcours hun huis
dieren tijdens de wielerwedstrijd in huis willen houden om valper-
tijen te voorkomen. · 

11. Zouden de badg8sten hun c<uto•s in de buurt van het parcours zo wil
len ~2rkeren det ze niet in de weg st88n. · 

Tot weerzien op de Zantemer sportd8g. 
Houdt toch vooral deze dsg vrij! 
U zult er geen spijt ven hebben. 
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