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V A N D E R E D A C T I ·,E 

In dit nummer uitgebreide beschouw ingen ove r de nogal triest verlopen 
P.H.-bekerstrijd. Wij hebb en daar n i et s a an toe te voegen. 
Prettiger nieuws kwam echt er toch , want die 3e plaats van onze junioren
ploeg bij de W.G.wedstrijden was een dermate verrassende prest atie, dat 
we die met nadruk willen ve r me l den . Zoiet s geeft de leiding toch weer 
hoop voor de toekomst. 
En de blik dient zich naa r de t oek oms t te richten. Een vooruitzicht, waar
bij we al direct met e en behoorli j k pr obleem worden geconfront eerd. Want 
het mag inmiddels wel bekend geacht worden, da t trainer Harry Joacim ons 
aan he t e ind van het seizoen gaa t ver l a t en. Er zullen voor dit vertrek 
van Joacim wel diverse reden en zijn. Wat v oor ons het prettige in dit ge
val is, het gaat allemaa l in .goe de harmonie. 
Maar de vereniging komt dan toch zo v l ak voor de wintertreaining zonder 
coach te staan. ~n dit nu, i s een probleem, dat op de kortst mogelijke 
t ermijn opgelost dient te worden. Bepaald geen eenvoudige taak. Wij weten 
da t enkele kopstukken uit de ver en i ging zich s a men met het bestuur over 
deze moeilijke aangelegenheden bu igen. Wanneer wij hen daarbij veel 
st erkte wensen, willen wij ook nog graag een advies geven : Zoek niet ver 
wat eigenlijk zo dichtbij a anw ezig is. 

-=-=--: -·=- ::.: -=-=-=-=-=-=-

Kopy voor het volgend numme r gaarne voor 31 october in de bus van de 
redactie. Adres: Bellamys t r a at 3 . 
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V A H D :8 V 0 0 R Z I T T E R 

~Jo~ enkele weken en ook over >et at letiekseizoen 1968 zal het doek weer eevallen 
zijn. De slotscène in Mexico moet uit groeien tot een climax, maar of de verwachtin
gen, ten aanz i en van de nederlandse equipe, hoog ge spannen mogen zijn, waag ik te 
betw ijfelen, nu er, al bij het vertrek, zulke ernstige conflicten gerezen zijn. 
Ook het dillettant isme 1 bedreven rond de uitzending van enkele atleten, (zoals de 
400-meter lopers), die maandenla ng in onzekerheid verkeerden en van de ene"selectie
Hedstriid" naar de andere werden ,:;esleept, dwingt geen bewondering af. Dan verkies 
:·.k ve rre de, weliswaar ke iharde 1 doch sportief s trikt aanvaardba re, methode,. die in 
de U.S.A. is gevolgd en waa r de uitzending in een laa t in het seizoen gehouden gene
~ale repetitie - waarbij de Mexico-condities werden nagebootst - moest worden waar
cemaakt ·•· Hen kon hier als wereldrecordhouder aan de start komen en toch worden uit
:;eschakeld. Keihard ja , maa r zo ha rd - of noc harder - zal het in ilexico zeker ook 
t oegaan. 

1:i iSSELS~JD SUCCES BIJ CLUBKA' 'lPIO~i:l'JS CH..I\.PPEN 

~en derde en een zes ~e plaats vielen ons ten deel bij respectievelijk de junioren
en senioren- clubkampioenschappen. Afgez i en van deze klasseringen, moet het mij van 
~et hart , dat ik ook ditmaa l, beide finaleplaatsen een welgemeende gelukwens waard 
vind. De geestdrift, waarmee de senioren en ' hun supportersle ,~ ioen deze plaats des
tijds in 1otterdam veilig ste l den, is in de Maasstad nu nog onderwerp van gesprek 
~jl het enthousias me van de jeugdploeg beleefde een ongekend hoogtepunt, tiidens de 
:~ inale in Bre da , waar de - overigens voortreffelijke - speaker grote noeite had, 
::;ich tussen de aanmoedi t~ings~olven van de "HAARV~M 11-supporterw door, verstaanbaar te 
ï.a.ken . 
Deze W.G. beker-finale ondervond een prettige stimulans van het uit gesproken atle
·: i ekweer, dat prestaties èn stemming bijzonder ten go ede kwam. 
;~e:; t puntentotaal van 16.604 betekende een nieuw record en vormde loon naa r werken 
voo r de zich tot het uit erste gevende juniorenselectie, alsmede - uiteraard - voor 
~e 1rot o man achte r de schermen : Jopp van Drunen, die dit seizoen weer eens kans 
hee f t ~ez ien, om, naast al zijn andere beslommeringen ten dienste van de vereniging, 
een juniorenploeg te formeren, die klonk als een klok (de toeters en bellen op de 
t ribune nu even daar~e laten ) ! 
t2.t de senioren het mo e ilijke r zouden krij gen, was misschien wel voorspelbaar, maar 
de geringe marges tussen de laagstgeklasseerde ploegen wijzen uit, dat de krachts
·;er-schillen de uitslag (Semakkeli,jk een ander aanzien hadden kunnen geven. Onze 
;rootste handica~ is naa r mijn mening, de mo e it e , die het kost, om gedurende een 
··~ i zoen een constante of - beter nog - groeiende vorm te verwerven. Dit zou zijn 
~ nrzaak kunnen vinden in een naa r verhouding bet er bezoek van de winter- dan van de 
~;nmcrtraining . Het blijft echter bij veronderst ell ingen, want de sterk uiteenlopende 
-,! "'e rsoms t andigheden tijdens de competitiewedstrijden, maken de prestaties nagenoeg 
onver,':!:'eli j kbaar. 

TIU\.INilJG BLIJFT BROBLm1~N r; ~'JEN . 

Dat de seniorentr~ining 1 zowe l qua opkomst als op stuk van de organisatie, een bron 
\'2.n probl emen blij f t , i s deze r da,<;on opn i euw tot uiting gekomen. 
!-~arry Joacim , ve l e jaren hoofdtra ine r van de " !L'I.ARL;:o;i'Jl' '- sen ioren 1 heeft namelijk je
;;ens het bes t uur do wens t e kennen gegeven, die functie neer te willen leggen. 
I~rry tr ekt hiermee de consequentie uit de - meermalen ook in het clubblad breed 
·lj t~esponn en - onvolkomenheden , die aan de tra ining kleven en waar in jammer genoeg 
'1c t individualisme in de a tletiek op een onbedoelde wijze tot uiting komt. 
'.3 veelheid van f actoren t on spijt, die e en optimaal v erloop van de seniorentraining 
__ n de weg he bben ges t aan, verdi ent I:ar ry nochtans hulde voor zijn belangrijke bijdra
,:3 aan het presto:.tien ~\-eau va n een s en iorenploeg, d i e nog steeds tot de beste 6 van 
\et l and behoort. 

J. Douwes. 
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BELANGRIJKs ADR:SSSEN : 

voo_rzi tt er ?1r. J. Douw es 

secretaris J. La13'endijk 

penningmeester J. v. Drunen 

weàstr:. se er. P. R. Ruis. 

~kst er l aan 3 

Narcissenlaan 

Ramp l aan 94 

Hyacinthenlaan 

40 

2 

Leidschendam · 

3ennebroek 

Haar lem 

Haarlem 

01761 - 4455 

02502 - 7501 

023 - 44340 

023 14941 

G IR 0 Nr. 64 38 83 t.n.v. "Penningmeester HAV"Hll. RLEM" t e Hailr lem 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~ 

OM A.l\.N TE SCHAFPEN: 

"HAA:::l.LEM" trainingspakken met embleem 

mailt 3 

f)laat 4 
f. 28.75 

30.00 

ma -1-t 5 
maat 6 

f. 31.25 

32 .50 

maat 7 
maat 8 

f. 33.75 

35.00 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar b i j _. : J. v. Drunen, 'lamplaan 94 Haaf lem-W. 

Op hetzelfde adEes zijn ook verkrijgbaa r : 

; 'HA11RL~W ' insignes f. 1.35 

" embleem voor wedstrijdshirt 1. 75 

" " " trainingspak 2.25 

" " " trainingstad of auto 1.00 

Bij aankoop va:-1 uw atletiekkleding etc. bij s porthuis "Haarlem", Grote Houtstr. 123 

te Haarlem, krij gt u 10% korting. 

De kassabon inleveren bij de penningmeester en u ontvangt deze korting direct. 

Ook bij sporthuis "Te Nuyl~', Echoterweg 27, te Ha:trlem, kunt u onder dezelfde 

voo rwaarden uw kleding kopen. 

NI':IDvJE LED:!JN 

B - J unior 

D - junior 

Pup illen 

R. Prent 

S.J.Feenstra 

A.C.Eleveld 

J.P.A.Eijkenaar 

F.A. Lankhuyzen 

r.~. Lampen 

F. \-Tessels 

? ~ R S 0 N A L I A 

Antillenstraat 2 

van Collcmstraat 34 

Sirius straat 6 

Corn . van Li j nlaan 8 

Delftlaan 349 II 

Weltevredenstraat 52 

eremerstraat 45 

Santpoort 

Haarlem 

Haarlem 

Haarlem 

Haarlem 

Haii.rlem 

.Haarlem 

Tijdens de bijeenkomst van de P. E~bekerploeg in "Dreefzicht" werd bekend t;emaakt, 
dat voorzitt er Dou~>~~ê, wegens ziekte niet aa~"( oz ig kon zqrt• Naar inmiddels bek end 
•ord, · lijdt de v oorzitter an.n hernia , waarln"j cpo~n.tief ingrijpen noodzakelijk zal 
zijn . Betgeen betekent, dat onze president wel on~eveer zes weken buiten gevecht ge
steld zal zijn. 
Vanaf deze plaat namens a lle leden, de beste gro eten 2n een biizonder voorspoedig 
:1erstel. 
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IN M~MO~IAM COR BOSLOPER. 

Langs enkele omwegen bereikte ons het bericht, dat Cor Bosloper enkele maanden gele
den is overleden. 
En dat is een bericht, dat ongetwijfeld de ouderen onder ons, zal doen opschrikken. 
Want met Cor Bosloper is een groot sportman heengegaan. Niet in de zin, dat Cor gro
te prestaties heeft geleverd, wel in de zin, dat het hier een man betrof, die echt 
de sport deed om de sport. Cor was een lange afstandloper, die bijna iedere zondag 
aan een wedstrijd meedeed, om steevast in de achterste regionen te eindigen. Maar 
dat mocht he~ niet deren, de volgende zondag was hij weer present. Als training~
partner was Cor ideaal. Hij had een stijl à la Ben Imthorn en juist in training 
kon hij tot verrassende verrichtingen komen en daa r hebben mensen als Wim van Gog, 
Jan Koopman en ondergetekende, heel dikwijls van geprofiteerd. 
Direct na de oorlog deed Cor van zich spreken met een verrassend goede tekening van 
een sintelbaan, welke hij om het nieuw aan te leggen "Haarlem"-veld had geprojecteerd 
En ofachoon velen er van overtuigd waren, dat dit voor de H.F.C. 11 HAARLEM" en de H.A. 
V. "HAARL!I:IVI" een ideale oplossing zou zijn, ·is toen van zijn initiatief niets gekomen. 
Al vrij gauw is hij toen naar het buitenland vertrokken, naar Chili, waar hij jaren 
heeft gepionierd. In die periode is er toen wel contact met hem geweest, een contact, 
dat voornamelijk liep via ons erelid Jan Hut. 
Toen hij zich jaren later toch weer in Holland vestigde, is er helaas van een her
nieuwde kennismaking tussen Cor en onze club niets mee r r;ekomen, hetgeen niet weg
neemt, dat allen, die hem gekend hebben, een bijzonder gave herinnering aan deze 
grote sportman zullen bewaren. 

Heiloo Dick Hagtingius 
23 September. 1968. 

W ~ D S T R I J D AGENDA 

20 Oktober i.Telsen Pim Mulier veldloop 

27 Oktober Hilversum r1aple Leaf loop 

27 Oktober Rotterdam Uurloop 

3 November Edam Vestingloop. 

J"SRRASS I NG TIJD~~JS DE P. H.-BEKER!il.ÉDSTR IJD! 

Ja , e r was een verrassing voor ons tijdens de finale van de P.R.-bekerwedstrijd in 
Den Haag. Dat was de komst van good-old Steph van Duin, 76 jaar jong en nog altijd 
even opgewekt. (oud atleet, voorzitter v.an 1947 - 1952 en erelid. ). 
Toen ik Theo 1rlernik 1 Dick Hag, Nees v.d. Klinkenberg, Arnold Pres.burg, Emile Bleija
wi jk en anderen va n de tribune zag afrollen, toen dacht ik minstens, dat Jel Doorn
bosch bij het verspringen een fenomenale sprong had r~emaakt. Maar. het ging erom, wie 
ho t eerst Steph de hand kon drukken en dat was dan ook wel inderdaad de prettigste 
verrassing van deze overigens wel erg troostel oze P.R.-beker finale. 

Daarom ook zo troosteloos, omdat de einduitslag slechts een achterstand op nummer 
5 , Me tro, van 95 punten aangaf. En d~n ga jej je toch afvragen of zo'n achterstand 
me t iets meer inzet, niet weggewerkt had kunnen worden. Goed, het heeft niet zo mo
gen zijn en aan mij de redactionele opdracht u enigszins een beeld t e geven van 
de ze wedstrijd. 
1 ~ t toneel van de strijd was de Laan van Poot in Den Haag, een baan, die met wind 
bijzonde r zwa~r is (er stond vee l wind) en die met regen ook niet bepaa ld een aan
g~naam verblijfsoord vormt (er was veel regen . ) . Aan de hand daarvan dient u dus 
wel de prestaties van onze jon~ens te beoordelen, die u straks compleet voorgescho
te ld krijgt. Maar zelfs dan, als ik de beroerde omstandigheden in a anmerking neem, 
kan ik het ~evoel van teleurstelling niet van mij afzetten. 



Teleurstelling over de 4.16 ~n 4.20 van onze mensen op de 1500 m. 1 

Teleurstelling over de 6.25 en 6.06 op het V3rspringen, 
Teleurstelling over de 16.36 en 16.37 op de 5000 m. , 
Teleurstelling over de 50 - en 43 m. bij het speerwerpen, 
Teleurstelling over de 2.04 over de 800 m. 
?~Tatuurlijk staan daar ·enkele verrichtingen t egenover, die je met enige trots 
voor het voetlicht kan halen. Wij wonnen zowaar twee nummers, het dicuswerpen 

met 41 1 94 en het hoogsprinGen mat 1.80, waarvoor resp. Rein Knol en Jos Fielmich 
verantwoordelijk waren . 

Wim Krijnen deed met 3.60 m. ruimschoots zijn plicht met de polsstok en hetzelfde 
kan van hem gezegd wordeti op de 110 m. horden 15.9 sec . 
Een ke~nelijk vermoeide Gerard Kamp vi e l zowel op de 100 m als 400 m wat tegen, 
maar Fer Lamie deed het ook nu weer r edelijk goed, zowel op de 100 - als de 200 m. 
in resp . 11. 0 en 22.5. 
Aat v.d. Nerf viel niet uit de toon op de 400 m. en dat was toch eigenlijk meer 
dan ik verwacht had e~ nu ik deze regels schrijf, denk ik toch even aan die dap
pere Hans de Rijk op de 5000 m. 16.37 mag dan in hot c eheel gezien, nog geen da
veren~_e t.~jd . zijn, deze jongen is toch de lailtste r.1aanden hard vooruit eegaan en 
met een gedeGen wintertraining zie ik hem volgend s e izoen beslist onder de 16 minu
ten komen. · 
Nog een at l e2t die het verdient naar voren gehaald te worden : Rob Strik. Van hem 
is r eeds geschreven , dat hij van ,rirote waarde voor de ploeg is. Welnu ook deze keer 
bewees hij dat overduidelijk : 1.58.9 op de 800 m. 57 sec. op de 400 m. horden, een 
sterke race in de 4 x 400 m. In ere houden die knaap. 
Nog even terug naar de 400 m. horden. Daar liep zowaar Pim van Beek, in de 2e serie 
een opvallend goede race en dat moet ongetwijfeld een begin van come-back betekenen 
voor deze jongen. Wel we hebben da l r niet op tegen. 
Nog even iets over de estafettes . Zowel op de 4x100 m. als de 4x400 m. werden wij 
laatste, zonder daarbij ook maar één ogcnb~ik uit de toon te vallen. Tot de laat
ste meters deden wij mee in de race. Sterker nog, hadden wij in de ploeg van de 
4 x 100 m. een twede man gehad, die bijv . de 100 m. in 11.3 kon lopen, we zouden 
de race hebben gmvonnen. Hetgeen niets afdoet aan de strijdlust van Henny te Nuyl , 
ma~r slehhts een constatering van een feit ,is . Zoals het ook een feit is, dat we mo
ment eel in een dal zitten en dat het moeil{jk zal worden, de weg tegen de berg weer 
omhoog te gaan. Maar juist omdat het moeilijk is, is het h Jt waard, om er veel voor 
t e doen. Wel, we zullen heel veel moeten doen, willen we het vol~en d seizoen van 
die rottige zesde plaats afkomen. 

So Long. 
- - - - - - - - - - - - -

UITSLAGr::;N VAN DE ~nDERLANDSE CLUBKAMPIOENSC!IAPPEN HE·{'::N DEN H.'\.AG 15 SEPT. 1968. 

110 m. horden 1e serie 3 w. Krijnen 15.9 757 pnt 
2e serie 2 H. Joacim 16.3 721 " 

800 m 1 e serie 5 Hob Strik 1.58.9 767 " 
2e serie 6 René Ruis 2 .04.7 670 11 

100 m. 1e serie 5 F. Lam ie 11.0 804 " 
2e serie 3 G. Kamp 11 • 2 756 11 

400 m. 1e serie 6 G. Kamp 52.7 691 11 

2e serie 4 A. V.d. Herf 53 .0 679 " 
400 m. horden 1e serie 4 R. Strik 57.0 785 " 

2e serie 2 P. v. Beek 57.0 785 " 
200 m. 1e serie 3 F. Lam ie 22.5 790 11 

2e serie 6 H. t e Nuyl 23.7 672 11 

1500 m. 10 A. Schaper 4.16.0 689 " 
11 A. Bosch 4.20.0 660 " 

5000 .m. 10 A. Kortokaas 16.36.8 647 " 
11 H. de Rijk 16 .37.0 646 " 
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V~RVOLG UITSLA~~ N~DERLANDSE CLUBKAIVIPIOENSCH..I\.PP~N HEREN . 

Koge l stoten 4 H. Kluft 12.36 623 pnt 
8 L. v.d. V3e r 11.90 592 " 

Spee rw erpen 3 J. Doornbosch 50.23 636 11 

11 B. Go os sens_ 43 . 52 543 11 

Discuswerpen 1 R. Knol 41. 94 723 " 
6 H. Kluft 35.31 590 " 

Verspringen 11 J . Doornbosch 6.25 660 " 
12 J. Fielmich 6 .06 617 " 

Bink- stap- sprong 8 J. 3r omve r 12.59 632 " 
9 L. v.d. Veer 12 .45 617 " 

Hoogspringen 1 J. Fielmich 1. 80 680 11 

7 R. Kno l 1. 65 540 " 
Polsstokhoogspringen 3 VI . Kr i jnen 3.60 700 " 

9 R. v. Beek 3 . 10 558 11 

4 x 100 m estafette 6 Haarlem 43.9 1620 i l 

4 x 400 m. estafette 6 Haar:l~m- 3.31 . 2 1374 il 

----------
23224 11 

Eindstand -: 1 A. A.C . 24760 pnt 
2 G.V.A.V. 23848 " 
3 V&LTC 23662 n 

4 CIKO 23419 ' ,, 
5 :METRO 233 19 " 
6 HAARLEM 23224 - " 

P. H. 6 8 

Deze we dstri j d was er een, die ni et bestemd zou worden om l ang in ons geheugen be
waard t e blijven. Was de st emming voordi en nogal hoopvol, me de door een goede en 
bezielende speech van ploegleider Bleyswijk, de mis t roostige we ersgest e ldhe id, de 
baan,_ die naar onze mening , in tal van opzichten ni et meer aan de eisen van de mo
de~ne atletiek voldoet en teleurstellende prestati e s , droegen met elkaar bij, om 
van een anticlimax van het wedstrijdseizoen te kunnen spreken. 
Hoe goed onz e kleine , luidruchtige , supportersschare zich ook we erde, zi j waren 
niet in staat e r moer dan een 6e pl aat s u it te yellen. 
Opvallend wa s de minimale be l angs t elling van de publicit e itsmedia, va n wie de radio 
en TV het zelfs, bij de ze IJEDJ;RLANDS:II; KAMPIOENSCHAPPEN , hel emaa l li eten afweten. 
Waarom toch hebbon o.a . de paardensport ers en t ennisli efh ebbers deze aanda cht wel ? 
De at leti ek heeft het toch zo nodig, bij al die negat i eve publicit e it die wèl gege
ven wordt. Al moet toegegeven worden, dat h~t volgen en verslaan nogal bemoeilijkt 
wordt, door i edere k ee r weer t e f a l en b ij het doo r geven van uit s lagen en standen. 
Bij practisch alle atletiekwedstrijden komt dit euvel voor. Meestal gaat het aan
vank elijk r edelijk goe d (voor mens en die kunnen stenografer en) wat de loopnummers 
betr e ft~ maar dat wordt, haar ~e lang de wedstrij d vordert, steeds onvollediger. 
:'!e n schijnt maa r ni e t t e beseffen, dat bijv·. een sp2 e rworp niets zegt, als de a f 
stand niet wordt bekend. eernaakt . Ho t progr ammaboekje verli es t ge.dee l telijk z ' n nut 
voor mensen di e he t zich aanschaffen , om een wedstr ijd, voor welk doel da n ook, bij 
t e houden. 
Ho t Ge~euren bij de finish van de 4 x 400 m. deed ons aan een zuid- amerikaanse 
voetbalwedstrijd denk en. Ent housia sme i s best, maar dit ••••• We mogen toch aannemen 
dat di ~ li eden, die de baan opstoven, insiders waren die zouden mo eten weten, dat 
dit alle perken te buiten ging en daardoor het de j ury bijkans onmogelijk maakte 
hun we rk t e doen. Moot het dan ook bij de atl et i ek tot prikkeldraadomheiningen komen ? 
Toch e~n positi e f e i nde aan di t r e l aas . Het is aan de AAC we l w1er ee lukt a ls ee rste 
te e incÜ.een , maar het krachtsvarschil me t de overige ploogen is aan hot ve rkleinen; 
wat de animo en de vechtlust zeker t on goede za l kom en 
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Ook wil ik nog opmerken, dat de fusi e in Arnh~ m geslaagd schijnt te ZlJn, zodat de 
voorstanders van samensmelting van kwijnende verenigingen 9 zich in hun ~pvattingen 
gesterkt kunnen vo e len. 

Tewee. 

-o-o-o-o- o- o- o-o-0-o-o-

DE PLO~G 
========== 

"R.I\ I~RLEM" boeide mij vanaf de eerste dag VA.n onze kcmnismaking. Ik voelde mij goed 
opGenomen in een sporti eve Gemeenschap en vond er mijn vri enden. Goed, jaren zijn 
voorbijgega ,n, spikes liggen in de schuur, maar het hart blijft alt ijd kloppen voor 
zo'n club. Nu steek je je zo af en toe in trainingspak om "tussen de jongens" te 
z ijn tijdens de P.B. 
Gedurende zo'n wedstrijd weet ik bitter weinig van tijden af ; nooit neem ik de chro
nome t e r t e r hand of bru_l een tuss entijd door. Ik belee f alles anders, ik zie enke l 
het ge zicht van de kogelstoter voor de actie , v ee l later, hoor ik de prestatie. Van 
een ~ ~ 400 m. be l ee f ik elke stap 9 e lke stoot van de ademhaling voel ik. Dit is 
mijn P.H. Het is nooit anders geweest. En ik vind een goed resultaat nodig, omdat 
ik hot manne lijk en sportief vind eon zo goed moge lijk resultaat t e bereiken en je, 
m0t j e club, om in deze sfeer te komen, ook oen sociale binding moot hebben. 
Dan komt de P.H. 1968. Na tw ee goGde, prettige competitiewedstrijden bekijk je de 
papieren e n hot is op papier een zesde p la~ts. 

r1aar nR.'\ARLEM" moet me e r inhoud hebb en dan nodig is voor die zesde plaats. En die 
inhoud mo et thans gelden. 
De clubleiding kan sle chts één ding doen : mentaa l de ploeg zo hoog moge lijk brengen 
om di e ext r a inhoud uit de ploeg te zi en groe i en. Di ernaar is gestreefd. De ploeg 
trad op de Laan van Poot aan. De supportersscha r e was t e klein om maar i e ts van een 
"kope ffect" t e kunnen bereikon 1 maa r t onslott e - en dat ver goedde v ee l - the ·good
old Steph van Duin was er ook ! 
Dan is het zover. 110 m. horden, pols, ver, speer beginnen. Klokken tikken, meet 
banden .ro llen. Waar blijft nu de ploeg ? Tot nu toe a lles op he t Replande niveau. 
Daar zakt in een serie de 800 m. af, 2.04. Da t is 50 à 60 punt en verli es. De clubs 
st oe i en en buitelen op de tussenranglijst en door e lkaar. Waar blijft nou toch de 
ploeg ? Waar is de uitschi eter? Misschi en o~ ve r ••• ? Neen. Ze schudden het hoofd 
a ls ik dicht e r bij kom. 1500 m. strakke ceaz icht en , waar blijft di e driftpas van 
hem nou? J e wilt jo hoofd afwenden, ma~r toch, misschien vindon wij hot elan - la 
garde meurt. De jongens zijn duide lijk uit het zade l ge stoten. 40 seconden verli e s 
hoc kan dit nou- was 't doordat •••• ? 350 punt en t ekort. Met 100 minder waren we 
nog goe d voor een derde of vi erde plaa ts gewees t. Hoofden schudden. "Brons" in be
r e ik en toch ongrijpbaar. Daar galoppeert de 5000 m.; jammer dat je er zo weinig 
van kan zi en. 
Ook begint weer h ·:;t ge schuif voor do 4 x 100 en 4 x 400 m. Als a l di e jongens nou 
maa r in do buurt zijn. Brutaal hebb en we Pim , ondanks de afspraak toch in de 4x400 m 
gezet. Hij zal wol de pé in hebben. Da t was dan ook zo. 11 Joh , luist Gr eens "·· en 
daar lopen we dan samen op hot gr as naast de buitenbocht --- en dan komt e r iets 
bij j o bovGn: Groningen 1946 : na 3 x 400 m. persoonlijk mocht ik toen niet meedoen 
in de estafette, van de l eiding ---- 22 jaar zijn v erstreken -- 11 maar ja Pim, als je 

11 "Ne e Bloys 1 a ls ik loop, doe ik wat ik kan" "Oké Pim, rondj e erop "•••••••• 
Toen g inR hij, hot uit erst e eruit pGrs cnd. Hoeden a f voor Pim . 
Nu denk ik aan 1969. Eon mens kan onverbeterlijk zijn. 

J. E. Bl eyswijk 
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FINALE J'~UGDGOM.PETITIE . BR"":DA 8 September 1968. 

Zee r goede prestaties van onze j eugdploeg ! ! 11 HAARV.!JI1" op de derde plaats ! 

Onze jeugdpl6eg heeft in Breda 6en uitstokend r esultaat uit het vuur ~osloept. 
De "HII.A~LT~M"-j ougd s l a'lgde erin, om bijna -1.000 punton (994) aan het-. beste totaal. 
toe te voo&en. 
Jongens, julli e lnzet on v ochtlust waren hartverwarmend, diverse beste se~zoenprcs
tatics ~erden verbeterd. 
Ook onze supportcrsjst qrs) hebben in belangrijk.:: mat e aan dit succes bijgedragen. 
Aan aanvoerde r . B. Gó ss ens en zijn mannen, mijn hartolijke gelukwensen mot deze puike 
prestatie. 
Het ee rst e . numm er, de · 110 m. horden, l everde al dir act pure winst op. Zowel Jos 
Fiolmich a ls Rob v~n Bo ek not o0 rden hun beste seizoen-prestatie. Jos finishte ~à?r 
de jeugdkampioen 1968, de Rotterdammer Struijk, hij noteerde 14.9. Rob groep zijn 
zege in. do twEcle serie, zijn tijd van 15.6 li et hij nooit eerder noteren. 
Onze nieuw e aanwinst , Ronald Pront, zegevi erde op de 100 m. voor B junioren in 11.4, 
Rob Pauel werd hie r vi e rde in 11.8 
Mark Beek es do3d hetze lfde op de 100 m. voor A-junioren; eveneens een eerste plaats 
in 11.5. Ronny Eelman perst e e r 12.7 uit. 
Ronald Li e f orink .en Paul van Gool li epen op di e 800 m. voor B-junioren, zoals wij 
dat vnn de ze kanpen gewend zijn. Ronald greep de ovorwinning in de ee rste serie met 
een tijd van 2.03.2. Paul nam de tw ee de seri e voor zijn r.okening in 2.04.4 
In hJt totaa l klass ement van deze 800 m. eon 1e en oen 2e plaats. Prima gedaan!!!! 
Op dezelfde afstand voor A-junioren waren hot Honk Duijn on Paul Schenk, die hun 
beste prestati es op dit nummer behaa lden. 
Fenk 2.05.8 en Paul 2.09.9. Uitstekend gevochten ! ! 
De 400 m. ; Ruud Ko l in 55.4 1 Gcm Dekkor 55.6. 
5en v.d. Linden draaide op do 3000 m. ook al zijn bost e tijd, hot werd een zevende 
plaats in 9.45 .4. 
He rman Koning g in& minder goed deze middag , hij finishte a ls laatste in 10.30.5. 
"HA.'\.TILEM;' rriot do lopers Ronald Pront - Rob Pauc l - Bcm Gooss c:ms - Mark Beekes, legde 
beslag op .do tw ~e do plaats bij de 4 x 100 m. estafette. De klokken stonden stil na 45.1 
Eoewe l do t echnische nummers i ets mindor goed waren , zae:en wij ook hier toch enkele 
~oode verrichtingen. 
Natuurlijk was hot Jos Fiolmich, die hot hoogste kwam bij h 3t springen, dit k0er 
word het 1.80 m. Rob Pau c l kwam precies tot di~ prestatie, die wij in onze prognose 
geste ld hadden n.l. 1.55 m. 
Ronald Pront sprong 5.96 ve r en Tionald Liefcrink kw am tot5.49 
Frank Ui t cr <üjk de e d het op h;3t polshoog gelukkig bet e r dan in:· Den Haag, waar hij op 
de aanvangshooGte f aalde. Nu word hot 2 .50 1 hotgeen allomaal winst be tekende en Rob 
van Tieek slingerde zich 3.20 de lucht in. 
Tien Goess ens kw am mind~r g6c d .uit de v erf, do speer prikte na 43.16 in de grond, 
t orwijl de discus op een afstand v~n 33 . 88 op de c rond ploft e . 
Rob Kuleenhe im wi e rp de speer 39.66 ver weg. 
Do gebroedors Eolman hadden k onnelijk hun da,-s ni et. Henny werd 8e in de krogelring 
met 10.78 7 broe de r Pi e tor tiende mo t 10 .23. Pi et gooide v crder nog mot de discus 
een afstand van 28.55 

Do e induitslag : 1. A .v. ·: ~ . 17 0 780 punt en 

2. A. A.C. 17.219 " 

3. "HAI\.RLEr.f" 16.604 ll 

4. HO LLAND Le iden 16.301 11 

5. SPRHTT 16.085 11 

6 . P. A.C. 11.709 " 
De dag werd bes lot en me t aan z. ~ . Br abants o koffie t afel, waar een kl e ine 60 ''Haarlem 

-loden plus annhang 7 wa :_ronde r oen opvalland a::mtrt l 11At mode s"-dame s zich te goed deden. 

8 J.v.Dr. 



UITSLAGB:.'T BLH..TmE:FGRS TE: BREDA. 

JUNIOREN C. 
io ri cs 80 m. 

'1 0 m. fina l o 

i3 00 m. 

;~ ogo lstot on 

_: U:JIOR"f!::!IT D 
60 m. s eri es 

600 m. 

Koge lsaten 

1 • 

4. 
5· 

3. 
12. 
1 3. 
14. 

4. 
5 

10 

9 
10 
11 

tT ' . V'Jie l a rt 
J. Schoondorwo ord 
R. 1helart 
"Ft. v.d. Zwaag 

v·I. Wielart 

R. ~!iel art 
R. Ruis 

w. Hie l art 
.J. Schoondarwoerd 
R. V.d. Zwaag 
R. Ruis 

1-I. Pr ins 
R. 3undol 
P. Schuurmans 
E, Schuurmans 
R.v.Frayonhovon 

N. Corbée 
H. Prins 
J. ;Iat hêt 

P. Schuurmans 
n.v. Frayenhovon 
1j'l _.:J. Schuurmans 

9·1 
10.6 
11.-
11.3 

9.8 

2.19.5 
2.23.1 

11 .88 
7.65 
7.58 
7.58 

9.3 
9.4 

1 o. 1 
10.3 
10.6 

1.53.5 
1.54-5 
2.04.6 

5-45 
4.68 
4.40 

J. v. Dr. 
=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü=Ü= 

DIV"'BRSE NAGEKOM~ UITSLAGEN. 
R.K.A.V. "ESTAFETTE" 18 Augustus 1968 

Verspringen D 
Koge lstot en D 
100 m. serie D 
100 m. serie C 

~LZENHAGE 

i'l 0 

J. 
D. 
J. 

AMST~RDAM 

Demmenie 5.26 
Brouwer 9.00 
Demmenie 12.6 
Brouwer 12.4 

--- - - - -
25 Augustus 1968. 

Amst erdam 

400 m. s eries A/B N. Klaver 
A. Bosch 

5000 m. C/D H. de Rijk 
100 m. D finale D.Demmonie 
400 m. A/B finalo A.Bosch 

57.1 
53.2 

16.47.8 
12.5 
55-9 

Bij de openingswedstrijd van de ee rst e nederlandse sint e lbaan, die 8 banen breed is 
en waar een 200 m. rechtuit gelopen kan worden, werd Rob Strik 2e op hot nummer 
1500 m. B in de tijd van 4.09.1. Aangetekend dient t e worden dat veel wind een be
t ere tijd in de wog stond. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

F.L2ENHAGE A''lSTlmDAN INSTUIFvii!::DSTRIJD 

2e A. v.d. Werf 

28 Augustus 1968. 

400 m. heren C 53.-

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
NED:::!::I{LANDS2! MARATHON KAMPIO"ENSCHAPPEN LE.XJWARDEN 31 

37e B. Fennis 3.29.13 10 15 20 25 

Augustus 

30 

1968. 

35 
tussentijden 40.35 1u01.30 1u23.45 ~u48.35 2u20.00 2u51.05 

-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-

- 9 -
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:SERGEN OP ZOOM 4 SEPT}l]VIBER ROB S'rRIK MILITAIR KAMPHJEN. 

~·~c t een formidabGle e indsprint 9 di e al Z1Jn te ,";enstanders kansloos maakte, vcrover
de Rob Str ik op de 1500 m. de milit a ire titel in de tijd van 4.01.7. 
D~armec benaderde hij zijn persoonlijk r ecord tot op 0.2 s ec. 
Behalve een grot e bek er l everde da t ook eon dag prestatieverlof op. 

-=-=-=-=-=~=-=-=-=-$-

HE ILOO 8 SEPTEMBER 

Tijdens de open kampioenschappen van de afdeling " Noorderkw arti er", werd Wim 
Krijnen eerste op hot polsstokhoogspringen, m2t een sprong van 3.22 m 
Op de 110 m. horden e indigde hij a ls 4e in do tijd van 16.3, na in de serie ró.2 
te heb~en ge l open. 

- 0- o-o- o- o-o- o- o-o-o-o-o-o-

IUS'TUJF';JEJJSTRLJD SINTELBAAN " CHRIS B3RG~R" (Krui slaan) AMS r!EH.DAl'~ 1.1 Septern~r. 

800 m. haren C 6e N. ::la ver 2.08 . 7 
- x- x-x- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

rffiARLEM , 22 September 1968. 

Deze t d oor de gezamenlijke Haarl ems e Ve r enigingen georganiseerde ~edstrijüan 
warden onder r;uur herfstweer v crw erkt. 

"HA.II.RLEW'-resul taten: 
Ho ogspringen he r ~n D 

s .aries 400 m. D 

series 400 m. c 
series 400 m. B 

Finale 400 m. D D 

2 

Finalo 400 m. B 2 
3 

3000 m. steeple chase D 2 

Speerw orpen her en c 4 

Speerwerpen h.J r en D 7 

B. 

G. 
B. 
~l . 

M. 
H. 

A. 

F. 
R. 

M. 

Goossen s 

Dekker 
Go ossons 
Dommonie 
.Boek e s 
Duijn 

v.d. Herff 

Lam i e 
St rik 

Be~kes 

1.55 

55.5 
57 .2 
58 . 2 
52 . 2 
56.3 

53 0 1 

52 .4 
53 .1 

51.4 
e.Jn prima tijd van Mark, zek er onder de ze 

G. DokkGr 

R. Strik 
F. Lam i e 

H. do Rijk 

B. Goossens 

v·I. Demmenie 

wee rsomstandighe den . 
54 .4 

51.3 
51.8 

10. 20 .5 

J. v. Dr . 

41. 87 

32 . 94 

- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0-0- 0- 0-

C-JUNIOR:SN NAAR DE FINALE VA.U DE JJWGDCOï1PETITIE ! ! ! ! Haarl em 7 Sept embe r 1968. 

Onz e C-junioron z i jn e r in geslaagd om tot de finale door t e dringen van de compe
titie . In deze fina l e treden de drie stGrkste ploegen van N. - Holland aan, di e strijd 
zullen l ev or en t 0gen de dri e best gepl aatst e ploegen van Zd-Holland . 
Onze jongons bchaalden op de Haa rlemse sint els 503 punten méér dan in do voorgaande 
wedstr i jd. 
In h et t ot aal klassement na drio wGds trijdcn bGzettcn zij de tw ee de plaat s achte r 
de ploeg van A. A. C. Zen prima r esultaat. 

- 10 -



UITSLAG"SrJ C - JUNIOREN 
PUNTEN 

3e wedstrijd 2e wedstrijd 
80 m. P. v. Focken 9o9 

l·I . 1:Jïe l a rt 9.9 1.740 1.570 
D. Hoette 10.7 

800 m. R. 1rJ iela rt 2.21 . 6 
R. D . 

. LUlS 2 . 22 . 5 1.439 1 .442 
G. Schoonderwoerd 2.35.4 

4 x 80 m. P . v . Foeken - D.Hoette 
W . ~ ielart-R. Wielart 41.1 1 0 660 1. 620 

Verspringen R. v.d Zwaae 4 - 53 
P. v . Foeken 4 . 53 1 . 404 1. 293 

Ko,o;elst ot en . ." 
i~ o Kleijn 11 0 98 
D. Hoette 9 . 34 1 . 753 1.596 

Discuswerpen w. Wielart 39.42 
-s . Kle ijn 30 .78 1 . 638 1. 610 

9 . 131 
=========== 

Zo~l s uit bovenst aande blijkt, werd er met uitzondering van de 800 m. wakr slechts 
3 verli espunt en genoteerd werden, op a lle overige nummers puntenw inst geboekt. 
Een f e lici t a tie aan onze C- jeugd. 

De D-junioren daarent egen deden het minder goed , ruim 600 punten minder dan de 
voor~aande wedst rijd. In het tot aalklassement een vijfde plaats. 

UITSLACHI:N D-JUNI OREN : 

60 m. D. v. f'! iffen 9 .0 
0 Bundel 9 . 6 1 o400 1.430 ' L o 

600 mo N. Corbée 1 0 52 0 5 
H. Prins 1 0 59 0 5 1. 399 1.413 

Hoogsprin ~en P. Schuurmans 1.15 
R. }3undel 1. 00 1 • 168 1. 242 

Verspr in;;en P . Schuurmans 3.63 
H. Prins 3 . 48 1 0 022 1. 038 

Koge l stoten D. v. Giffen 8 . 43 700 1 • 190 

4 x 60 m. 36 . 2 1 o440 1 . 440 
------- -------

7 .1 29 7 .753 
======= ======= 

Totaal stand na drie wedstrijden: 
J OJ'JG'!!::NS c JG~f'!~NS D. 

1. AoAoCo I 10o710 1 0 A. AoC. I 8 .893 
2 0 JD\.A:R.LEM 9 o634 2 . AoA.C . II 8 . 019 
3 . AoA.C. II 9 o387 3o DtJ ~ 0 ~~ o 7 . 918 
4 · Lycur ,rsus 9.368 4 . o. s.v. 7 . 915 
5 . Zaan l and I.L9 14 5 · HAARLEM 7 . 834 
6. A. J. A. ' 64 8 . 85 4 6 . Holland 7 . 749 
7 - D. P; . M. 8 o7 25 7. llfcurgus 7 -747 
8 . Castricum 8.599 8 . NoF. C. 7 . 594 
9 · Trias 7 o651 9· Trias 7.108 

10 . Suomi 2 . 519 10. Zaanland 6 .7 64 
11. Castri cum 2 .498 

- 11 - I. v . Dr . 



·vo(IR DE JONGSTE "H A A R 1 E W' ATL:GTBN 

De wedstri .id van de afd. 11Kennemerland11 heeft voor ons een goed verloop gekregen. 
a ij de B-pupillen werden : Frank v:essels, Pet e r de Vos en Jaap Breeuwer, 1, 2 en 3. 
met een goed aantal punten. 7ooral van Fr ank knap gedaan, omdat hij pas kort lid is 
van 11 HI\. I RLT>;i'.111 

Meneer Bolwijn en ook Albert, hartelijk dank voor uw begeleiding bij onze B-jongens. 
De A-pupillen, met als ploegleiders dhr. Hendriks (hartelijk dank nog ) en onderge
tekende, hadden het moeilijker met de t egenstand die DEM en Holland hen c;eboden 
heeft. Vooral door de DSJ."l atleten werden knappe prest a ties geleverd. 
Toch wist Ab. ~leveld de 1e plaats te bemachtigen en Frank Bakker de 3e. Keurig hoor! 
Door h et hoogsprin~en verloren de meeste jon ~ens veel kostbare punten. 
De regen prob ee rde de wedstrijd voor ons te verknoeien, vooral toen het kbgelstoten 
voor A-pupillen, wa t veel tijd in beslag nam. 
Jongens, pas bij dit nummer toch goed op en luister naar je ploegleiders en de jury, 
anders kunnen er wel eens on:~elukken gebeuren. 
De 600 m., . die totaa l verregende, wordt nu tijdens de training overgelopen. 
We gaan dan ook meteen jullie pols opnemen, om te zien hoe of jullie op deze afstand 
reaGeren. Ik kan dan meteen eens zien, of jullie zo'n lang eind wel goed aankunnen. 
Met jullie prest a ties gaat het heel goed, enkelen stomen al op naar de 2e band. 
Geweldig leuk en een goed teken, l'llant de 2e eis is l ang niet makkelijk. 
No{s steeds zijn er jongens die de G R 0 T E 5 a chterop een voorgaand clubblad niet 
kunnen onthouden. Neem altijd veiligheidsspelden mee naar een wedstrijd voor je 
rugnummer en •••• als je verhinderd bent om te komen, :Jel mij dan even op? Dat is 
bele efd en ook vol ~ens de ree els van de a tletieksport. Tel: 8 4 6 4 9 

Al een poosje missen we onze Wilfred MBhringer. J a nu loopt hij in het verband nr 3 
mJ t een gebroken arm. Wilfred 1 jongen, he t allerbeste ermee. 
Steven zijn arm is hel-emaal genezen. Hi j stuurde mij eon pracht van een tekening, 
"HUP HAP.RLEW' Succes met de les s en ! 
Fartelijk dan Steef en ook Tom voor zijn creatie. Fantastisch ! 

Pet uitproberen van de beste yell kostte mijn man en ook mij ha~st e en schorre keel. 
We hebben al jullie inzendingen door de huiskamer Gebruld en de finste was wel 

2 3 

;'HA!I.llLEW' - GEEF 

5 
SV~EP 

6 

DE 

7 
PRIJZEN 

ZE 

nr 

4 

VAN 

8 

DE 

BOEM 

KATOEN 1!!! 

WACHT ! ! ! ! 

Deze yell werd bedacht door Joost Duivenvoorcl.en. 
Woensdag op de training zullen wij hem s amen eens proberen. 
Jammer dat we deze yell nog niet kenden b ij onze APP~L PRIJS UIT~~IK IJG van 
Woensdag 18 September. 
Toen hielden we n.l. een voorlopi ge prijsuitreik ing , omdat de echte prijzen van de 
wedstrijd van 14 Sept ember mij nog ni et hadden bereikt. De winnaars kregen een ge
zonde prijs - een lekkere a ppel met rood, wit blauwe vlag + de naam en het punten
aantal. Zodra de prijzen binnen zijn, doen we het nog eens over, maar dan ook met 
onz e uitverkoren 11 }Ifl./l.H LEM"- kret en ! 

E. Joacim-Ort 
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Hie ronder volgt de uitslagenlijst van 14 September, waarin ik a lleen on ze ei0en 
jongens noteerde • 

UirSL/\.r~ElJ PUPILL'~mfCDSTRIJD 14 SBPT~H'3:J:R 1968. 

A- pupill en 

1 0 

3. 
6 . 
9. 

1 o. 
12 
13. 
14. 
15 
16 
18/19 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
30 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
45/46 

50 
51 

Ab ~leveld 
Frank Bakker 
~1art in Bo h-Jijn 
Ge r de Vos 
Fred de 'lust 
Ronnie Smits 
Frits Na~e t gaal 

•rom Bliekman 
Arjo Scheffers 
Dirk Munsterman 
Marcel Kleinendorst 
Joost Duivenvoorden 
I3ennie Hendriks 
Ton Sinke 
Onn o I' ie i j e r 
'I-loute r Muns 
Mark Langeweg 
Albcrt Hartman 
Walter de Hart 
Jan v·leg 
Henri v.d . &J.de 
René !1odde r 
Duco Einholz 
Eans Ruygrok 
Henk Kre ima 
Cees Duykersloot 
Robbie Hendr i ks 
Henk Drul lman 
Hessel Dokkum 
Tiik van Seggelen 
Cor !'kkebus 
Alex v. Gron ingen 

B- pupillen : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

14 
16 
17 
18 
20 

Frank '\.~Jessels 

Peter de Vos 
J -J.ap 3re eu\-Jer 
Omer SinleG 
~rik Lankhuysen 
Ilené ten Braak 
Tom Schaar 
Bob "9row·; er 
Rinus Lamperts 
Hendrik V8rha[Sen 
Ton 1(oers 
Dave v. Ol phen 
Hans "Sijkenaa r 

60 m. 

9.2 
9.3 
9o8 
9.6 

1 0. 1 
10. -
10.0 
9. 8 
9. 8 

10o6 
1 o. 0 
9o6 
9.6 
9 . 6 

10o4 
10.0 
1 0 0 1 
1 Oo 5 
10o3 
1 Oo 5 
1 0 0 1 

10.5 
10o 6 
10.9 
10.6 
11.8 
10o9 
10.8 
10o4 
1 o. 7 
10 0 7 
10.9 

hoog -------
1 • 15 
1.10 
1 • 1 0 
1.00 
1.05 
0.95 
0. 95 
0.95 
0. 95 
1 . 00 
1.00 
0. 90 
0.90 
0. 90 
0. 90 
0. 80 
0.85 
0. 95 
0. 85 
0. 85 
0.90 
0. 90 
o.ss 
0. 90 
0.90 
0. 90 
Oo80 
0. 85 
0. 85 
Oo7 0 
o.Bo 
0. 80 

-=-=- =-=-=- =- =-=-=-=-=-=-=-=-
60 m 

1 0. 1 
10.5 
10.3 
10o3 
10.6 
11.3 
1 0. 1 
10o9 
12.0 
11 • 6 
11. 1 
11.3 
12.3 

- 13 -

ver 

3. 39 
2.85 
3o34 
3. 22 
2o88 
2. 78 
3.01 
3o03 
2 . 89 
2 . 83 
2 o71 
2. 63 
1. 92 

~~~~~--
8. 22 
6.79 
6. 05 
6. 87 
6o45 
7o51 
7 01 8 
6.47 
6.32 
6. 44 
5.50 
6.22 
5.96 
5. 91 
6. 55 
7.48 
6o82 
5.53 
6.49 
6.55 
5 0 19 
5.32 
6.09 
5.50 
4 . 97 
5.99 
6.45 
5.43 
5. 03 
5o92 
4.71 
4.37 

balw 

26 
30 
21 
19 
21 
23 
15 
15 
16 
15 
15 
12 
15 

totaal pnt -----------
1 .47 3 
1. 290 
1.173 
1.145 
1 • 120 
1. 095 
1.069 
1. 030 
1 .017 
1 0 011 

985 
965 
942 
938 
914 
908 
900 
878 
853 
840 
820 
794 
791 
776 
752 
747 
739 
713 
711 
711 
597 
544 

totaal pnt. 

1 0 111 
993 
962 
876 
794 
751 
720 
656 
556 
538 
537 
493 
32 3 




