
.- 5 Ju f.lJ 1976 

e • 
IS Se 

1 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



De televisiedokter repareert 
REPARATIEBEDRIJF VOOR ALLE 
GANKBARE MERKEN. ALTIJD 
EERST PRIJSOPGAAF 

Voor Haarlem en omgeving. 

Nieuwe Groenmarkt 2 Rood - telefoon 023-317313 

Autobedrijf JOH. JANSEN 
~L""?'l:l~\. 

~, ~~~~- r· / .. 1 :~. 
® - 1~·, , 
Citroën -specialist 
Verkoop en reparatie 

KEURSLAGERIJ 

De Clerr.qstraat 79 
Werkplaat s: Beeksteeg 21 
Telefoon 023-324410 

Sloop ondercelen 

HEEMSKERK ~ 
le kwaliteit vlees en vleeswaren 
Groot assortiment 
Goede bediening 

KEURSlAGER 

Gen. Cronjest raat 36 - Haarlem - tel efoon 253828 

W.S.D. 
WASMACHINE SERVICE 

Alle merken binnen 48 uur. 
Verkoop onderdelen wasmachines, stofzuigers, enz. 

Ged. Voldersgracht 8 - tel. 023-314122 

KROUWELS B.V. 
Elektro-technisch bedrijf * utiliteitsbouw 

* Renovatie 
• Woningbouw 
• Brandbeveiliging 
'' Plaat- en constructiewerk 

Koninginneweg 6 - Haarlem. 
Telefoon 023-315460-315163. Privé 023-314207 

Dameskapsalon PRIJS 
Tempelierstraat 60-62 - Haarlem. 
Tel. 023-31 2463 

Tevens pruiken naar maat, vervaardigd 
in onze eigen ateliers. 
Haarstukjes en pruiken in maatconfectie. 
Levering via alle ziekenfondsen. 

Koffiebar petit restaurant 

"Kör öglu" Th. Hoogveld STEENHOUWERIJ B.V. Gierstraat 69 - te l. 324991 - Haa rlem. 

Menu: VERZEKERINGEN 
FINANCIERINGEN 

v/ h. FIRMA DE LAAT & EKEN 

Billijke premie voor auto
verzekering. (eventueel op 
m_aand-basis). 

Akendamstraat 4 bij Duinoordstraat 
Haarlem - tel. 254837 
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U VINDT BIJ ONS EEN GROTE SORTERING 

opgemaakte BLOEMSTUKJES en PLANTENBAKJES 
verder BLOEIENDE en GROENE PLANTEN. 

Bloemenhandel 

C.W. DAMES 

Levering van bouwwerken en 
alle andere marmerwerken 
Grafmonumenten (natuur
steen) 

Turkse soep 
Siskebab 
Kus Ba si 
Turkse biefstuk 
Lam secteletten 
Gehakt 
Gehakt op pen 

Diverse nagerechten. 

1.50 
7.-
7.-
7. -
7.-
6.-
7.-

Brouwersvaart 110 - Haarlem 
Telefoon 023-3 16970 Alle gerechten (bere id op houtskool

vuur) met rijst en salade. 
Prijswijziging voorbehouden. 

COMMERCIAL ARTWORKS 

Wij vervaard igen voor uw firma , veren iging, club , enz. 

EXCLUSIEVE 
RELATIEGESCHENKEN 
in de vorm van handbedrukte tegels, met elke door u gewen
ste afbeelding. Afname vanaf 100 stuks. in elk door u 
gewenst formaat. 

Behalve tegels ook bedrukken én inbranden van alle andere 
keramische materialen, zoals asbakken, glaswerk. wandbor
den, glas-in -lood enz. 

Standplaats Velserstraat ingang ziekenhuis St. Jeannes de 
Deo - tel. 251985 (privé) . 

Fabrikant van de bekende ,,Jan Luyken " -teg~ ls . 

Maastricht , Vel ia hof 13b, tel. 043-38313. 
Haarlem, v. 't Heftstraat 144, tel. 023-241999. 
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redaktie~ 

illustraties: 
typewerk~ 

stencil werk: 
verzending: 

"verschijnt 10 maal per j aar" 
j. L v.d. eem? p . guiking~ d" portegijs. 
j • l. v. d. e em 
a. blanken-noordenbos 
a. t anis 
h.hartman-van kleef 

voorzitter: 

j. de bock, 
rio grandelaan 41, 
over veen. 
t el. 257562 

sekretaris~ 

d. bais, 
boerlagestraat 20, 
zand voort. 
tel.02507-4359 

R~~~~~~~~~~::::.:. 
h.hart man- van kleef, 
corn.v.d.l~nlaan 12, 
haarlem. 
tel. 256036 
girorE:Jk. 643883 
t.n.v. penningm. 
a.v. 11 haarlem" 
bankrek. 
nr.44. 72.7 7. 219 
amro bank 
bl oemendaai 

weds tr~dsehetari s~ 

e. van ravensberg, 
z. buiten spaarne 8 zw . 
haarlem. 
t el. 325140 

technische kommissie: 

j. van drunen, 
ramplaan 94, 
haarlem. 
tel. 244340. 

·-------·---- ·---------------
VAN DE REDAKTIE •••• •• ••• •••• 

Jaa~g~ng 31.nummer 5 · juni 1976. 

De s·l;art van het a~letieks eizoen heeft, hoe jong het 
ook nog :..s, nu al gezorgd voor een hoogtepunt en een 
di eptepunt. Een dieptepunt was ongEJtw~feld, dat 
onze super-lange-afstandloper Rob ter Poorten, op 
doktersadvies, f.,et lange-afs t andlopen moet laten 
voor wa~ het is en zich voortaan nog slechts moet 
beperken tot zwe;nmen en t rimmen. We kunnen ons erg 
goed voorstellen, dat deze mededeling voor Rob erg 

. hard is aangeicomen en we ·wensen hem veel sterkte 
en van harte beterschap. 
Een hoogtepunt was de v~rig begeerde Olympische 
limie~ van 2m20. Ruud heeft er l a ng üver gedaan 
om zo ver t e komen en nog maar weinig mensen zagen 
het hem nog voor elkaar kri5c,-en. Door z~n enorme 
sprong kan hij bet ticket naar Montreal nu haast 
niet meer missen, waa::-mee we Ruud van harte 
feliciteren. 
Voor sownigen een dieptepunt, voor anderen weer 
een hoogtepunt, wac het bericht, dat we volgend 
jaar "verrijkt" vw:rden met een kunststofbaan. 
Het is natuurlijk plezierig zo'n weds tr~daccowno
da t i e vL .. k bij h~üs te hebben, maar het schijnt, 
dat er voor de trainingen nog geen goed alterna
tief gevonden is. 
Op dit moment echter wordt met de gemeente onder
handeld over he t gebruik van de aangrenzende 
voetbalvelden als t:.:ainings- accommoda tie. 
Dan kxnnen we misschienvolgend jaar in de zomer 
ook nog eens een balletje trappen. 

Namens cle redaktie, 

Dan Porteg~s. 

Kopjj vco::_• het volgenue clubblad vóór 5 juli 
inleveren bijg 

H.v.d.Eem, 
Wüstelaan 98, 

SantpotJrt c 



SEKRE T ARI AA T ~ N I EUWS . 
.. -------

JARIG IN JULI : 

Arnoud van Deursen G jUl i J a n Stol 
Hans Hekker s 9 juli Betty 8 o2. ré e -· 
Richard Wullems 9 juli van Berkel 
Piet Spanjaart 11 j L1li Johan Hooglugt 
Bert de Jager 12 juli IYi arcel Rijn iers e 
Paul Groen 13 juli N2 l Visser 
Piet Vermunt 13 _juli Pier re L oo man 
Frank de Be el.' 14 ~uh l.Ua lt e r Salz.ma nn 

Allen va n hert 3 g c f ~ l i cit ee r u ! 

-... - , -· ., -· . - " - · . - ~ -· . ·- " - ,. -. ., -- .. -. - . -· .. ·-
René Ruis ~n Ma rgri e t de Vri e s 

Op vrij dag~ juli 1976 trouwen wij om 15.15 uur 
in de ~\b rije van het stadhuis te Haarlem . 

Daarna vanaf vi e r uur e n de gehele a vond 

14 

19 
22 
24 
26 
29 
30 

open hu is in "de t: o raal", Koralensteeg 3, 
(zijstrnat v.d. Spaarnwouderstraat) 

Ons adres: Zijlweg 18, Haa r1.em 

- • -- •• •• • - • - • -· .# - • - • - - · fl - .; - • - • - 0 - • - • -

V ~ N DE PENNINGIYiEESTER 

juli 

juli 
juli 
juli 
juli 
juli 
juli 

Hieronde~ volgt nog eens een overzicht van de contributies voor alle 
groepen ov e r 197 E : 

Pupillen 
Junioren 

gebo r en 
" 

Junio re n " 
Seniorcn " 
Vetera nen " 
Studenten (volledige 
Buitenleden 
Trimled a n 

in 19 65 of later 
11 1961 t/m 196 4 

" 1957 t/m '1960 
1i 1956 of eerder 
" 1941 o~" e erder 

dags:-udiB) 

se i zoen 
s eizoen 

E...!. maand KNAU Q. 

f 5.00 f 5.75 
6.50 11 • 7 5 
s.oo 11.75 
9.50 17~75 

5.00 17.75 
s.oo 17.75 
3, 50 17.75 

1975/76 to taal f 27. 50 
1976/77 f 30.00 

Al diegenen di e hun contributie niet voldaan hebben 1 willen die 
zo vriendelijk zijn dit nu t e do en ! ! ! ! ! ! ! 

H. Hartman v.Kleef 

· ·• •- . - •- e - " - r - • . ... f - • - • ... . r - • - t - • - fl -
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VAN DE VOORZITTER •••••• 

Het is hartje zomer en de zeer warme temperatuur van dit mnment laat 
daar g~en twijfel over bestaan. Schitterend atleti e k-weer. Een aantal 
clubrecords zijn r eeds gesneuveld. Evert van Ra vensberg op de 1000m 
en natuurlijk Ruud Wiel~rt bij het hoogsp~ingen. Tijdens de internationale 
wedstrijde~in Dortmund ov e rwon hij de hindernis, die Hoofddorp scheidde 
van montreal. Zijn sprong van 2m20 was hiervoor ruim voldoende. 
De offici~le bek en dmaking van zijn af vaa rdi ging naai de Olympische 
Spelen moet nog pla a tsvinden, 30 juni, maar geen me ns die daar nog aan 
twijfelt. Ruud, pr oficia t! 
Een ander prachti~ be richt voor het H a a rl ~ms at l et iek-gebeur e n is dat 
over 12 maanden het Pi m mulier Sportpark beschikt nver een kunststofbaan. 
Het he e ft lang geduurd voordat hi ero ver zekerheid werd ve rkreg e n. 
Overjgens is nu de zaak nog ni et helemaal afgero nd. The o r e tisch ka n de 
gemeenteraad nog ee n spaak in het wiel- steken. maar nu de financiën voor 
de baan g'eregeld zijn, zal geen frac ti e in de r aad tegen de aanleg stemmen. 
In Septemb er zal waarschijnlijk al met de werkzaamheden worden begonnen 
en, als alles naar wens verloopt, zullen de eerste snelle schreden op 
de baan in juni 1977 worden gezet. In de tussenliggende periode zal de 
baantraining beperkt of onmogelijk zijn. Op korte termijn zal daarvoor 
een oplossing gezocht dienen te worden. 
Een vraag die eveneens binnenkort beantwoord dient te worden is, nf rle 
atletiek in Haarlem op dezelfde manier bedreven kan worden als nu het 
geval is. Ik geloof van niet. De drie Haarlemse atletiek verenigingen 
zullen nu meer dan vro e ger gebaat zijn met nauwere en regelmatige 
contacten. In 1975 reeds is van de K.A.V. Holland een brief ontvangen 
met het voorstel om ee n commissie uit de drie verenigingen te vnrmen 
voor periodiek overleg.- Een ja a r l ate r he e ft inderdaad .eE!n bijeenkomst 
plaatsgevonden, maar di e stond hier los van. Het ging toen om het ken
baar maken van een gezame nlijk standpunt a an de gemeente Haarlem over 
de aanleg van da kunststofbaan. Wel wi rd to~ n afg~s~ibken om in mei 
weer samen te komen. (zie bok de Wissel van maart 1976). Het is nu 
juni eh er is nog niets gebeurd. Geen van ds.verenigingen heeft het 
initiatief gen omen. Is er dan zn weinig behoefte aan betere cr.ntacten 
onderling? Of zijn deze al zo uitmundend? Ik dacht e igenlijk van niet, 
maar het tekent wel enigszi ns de huidige s ituatie waarin de verenigingen 
enigszins langs elkaar l e ve n. 
Als wij ervan uitgaan dat de komst va n de kunststofbaan, althans in de 
aanvangperiode, een zekere stimulans geeft aan d~ atletiek · in Haarlem 
en op nrganisatnrisch ge bied derhalve de problemen ni et geringer zull~n 
worden, dan zal het duidelijk zijn dat de hui dig e vorm van samenilierk!ng 
weinig ' kan bijdragen aan de a tleti e k in Haarlem. Het bestuur van onze 
vereniging zal zich dan ook op ha a r eerstvolgende vergadering mne~en 
bezinnen over dg vraag ho e het het best het initi a ti ef kan nemen 'om 
te komen tot een daadwerkelijk e n vruchtb aar overleg, dat niet beperkt 
blijft tot sporadische bije e nkomste n wanneer - ~ e problemen de vers~i
gingen boven hst hoofd dre igen te groeien. mijns inziens is het een 
noodzakelijke voorwaa rde voor alle drie de v~renigingen om m a xi~aal 
van de kunststofba a n t e kunnen profiteren . 
(In het Haarlems Dagblad va n 9 juni he e ft men kunnen lezen da t de 
voorzitter va'n Holla'nd, van Niekerk, zegt dat het overleg tussen de 
drie al weer aa rdig op gan g is gekomen. En da t er binnenkurt een bij
eenkomst zal pla at~ vinden met het doel een apart comite aan te wijzen 
dat belast is met de wedstrijdorganisatie. Welnu, het bestuur van 
A.V. Haarlem weet hi~i riletá ·va~.t 

-3-

.... 



vervolg VAN DE VOORZITTER •••••• 

In droef contrast met de blijde berichten van Ruud Wielart en de komst 
van de kunststofbaan staat het nieuws van Rob ter Poorten. Voor de 
houder van tal van clubrecords is met de marathon van Amsterdam nnver 
wacht een einde gekomen aan het wedstrijdgebeuren. In een gesprek met 
de journalist mul van het Haarlems Dagblad wijt Rob deze pl~tselingen 
gedwongen stop gedeeltelijk aan een gebrekkige medische begeleiding. 
De lange-afstandlopers, die deel uitmaken van de nationale selectie -
en die ruim 200km per week lnpen - verk e ren wa t dit betreft niet in een 
bevoorrechte positie verge leken met de minder begaafde lopers (die soms 
niet minder hard trainen. Dok e e n goede medische begeleiding ka n niet 
altijd zoiets voorkomen, maa r de kans er op kan wel worden gereduceerd. 
Elke sportvereniging heeft in f e ite e en taak tegenover ha ar leden, 
om deze in hun sportbeoefening zo weinig mogelijk risico op ernstige 
blessures te laten lopen. De A.V. Ha arlem he eft de beschikking over 
een clubarts, F. Knuvelder, en is daa r bijzonder verheugd mee, 
Of alle leden zich dat eigenlijk r aa liseren en weten wanneer en hoe 
zij hem kunnen raadplegen is niet zek e r. Da arom zal zo spoedig 
mogelijk hierover meer in de Wissel worden gepubliceerd. 

Verder wil ik nog mededelen, dat mevrouw Tanis het bestuur heeft laten 
weten dat zij deze maand stopt met het verzorgen van de pupillen
training, iets wat zij een vijf jaar lang met veel plezier he eft gedaan. 
Het bestuur respecteert ha a r besluit te stoppen volknmen en is zeer 
erkentelijk voor het werk dat zij die jaren heeft verzet. 

J. de Bo ck 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
WEDSTRIJD- AGENDA VOOR DE mAAND JULI. 

1 juli 

4 juli 

4 juli 

6 juli 

7 juli 

11 juli 

14 juli 

17 juli 

18 juli 

1 aug. 

Baanwedstrijden in Den Ha a g (Zuidl a renstraat) 

Senioren en A.B.Jun. wedstrijden in Utrecht, aanvang 13.00 u. 

Senioren en A. B.Jun. we~strijden in Amsterdam (Dokmeer) 
aanvang 12.00 u. 

Brussel (België) wedstrijden. Programma op aa nvr aag. 

N. 0.5 . Internationale wedstrijd op Pape ndal. 

Drie -kamp voor Senioren en A.B.Juni oren. Krommenie, aanvang 
13 . 00 u. Onderdelen: Sprint en techn.nummers. Inschrijven 

t o t 10.7.76 

Dülken (Duitsland) Loopprogramma 100m - 1500m - 400m - 500Dm 
aanvang 18.15 uur. 

Brussel (België) wedstrijden programma op aanvraag. 

Senioren en Jun. A.B. wedstrijden in Be verwijk. Instuif 
aanvang 13.00 uur 

Dülken (Duitsland) loopprogramma 300Dm ~ 200m - BOOm - 400m. 
aanvang 9.30 uur. 

Hans v.d. Eem 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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BEVERWIJK- 22 mei - 2e C/D Kompetitiewedstrijd. 

Vol go e de moed togen we in 2 groep~n ( 1 vanaf Haarlem, 1 va n a f Bloem~n
daa l) naa r Be verw ijk om aan Qe z e grootse hap pen ing mee t e gaan doen. 
Uiteraarrl zag de grn e p, die va nuit Bloemendaal ve rtr ok en wa a r over ik 
het kommando vo errle , de ande r e groep ur nlij k met de sneltrein uit 
Ha a rl e m voorbij suiz en. Ook voor deze weds trijd waren de wee rgoden 
ons wee r goed gezind en doo r de i e ts l agere temperatuur dan de vorig e 
wedstrijd waren de omst and igh ede n i deaal. 
Zoals altijrl we~den eer st de estafettes ve r l np e n. De D- j ongens gingen 
hie r al dire k t de boot in doordat he t 2e wisselpunt in het water vi e l, 
ma a r dankzij een ui tst eke nd e laatste BOm va n Woute r - J an ber e ikten we 
toch nog, zij het een niet zo beste, 47.1. De esta f et t e rloeg van de 
C- jonge ns liet e r geen twijfel o ver bestaan dat het k lubr e kord geen 
lang l e ven mee r beschoren is e n het l ev e rd e wederom ee n uitst e kende 
ti jd op n. l. 48.6. De C- ploeg Was op weg nm het vor i ge runt e naa nt a l 
(8413) te gaan overtreffen. 
Het duo Peter e n rnar io namen de werpnummers voor hun rekening; bij het 
kogelstot e n kwame n ze tnt 11~08 en 9m28 e n bij het ois cu sw e rp en werd het 
31m54 en 2 8m28. 
Helaas was het hoogspring en wat mind e r dan de vnrige keer. Raymnnd 
viel weer terug op zijn ouwe trouw e 1m5 5 en Franklin maak t e e r 1m45 
van. Het ver sprin ge n' was v·e-el beter · dan de vorige keer en .Hans toonde 
zijn ware kracht met 5m48. Pierre kw am ruim 20cm ve rd e r dan de vnrige 
kee r en belandd e nu bij 4m88 ·in het z a nd. 
Op de 800 mete r moe sten we rna ri o aan de kant l ate n, ma a r niet getr e urd, 
want we hadden nog me e r pijl e n op de boog. In de ee rst e serie kwamen de 
2 Nico's aan de stait. Nico ging gedurende de eers t e rnnde erg snel, 
wa a rdoor de 2e ronde wat mind e r ging; de tijd werd 2.32.2. De ande r e 
Nico ging i et sj e minder e n passeerde na 2.36 .2 de f inish. 
Dit jaa r beschikken we nver een rapp e sprintploeg, i et s wat al in de 
estafette bleek. Was het de vorig e kee r Hans die de snelste ti j d liet 
afdrukken, nu moest hij de ee r aan rna rio l ate n, die zich met 12.1 de 
snelste toonde en Hans kwam tot 12 . 3 . De 2e s e ri e werd o ve rtuigend 
door Pierr e gewonnen met 12.6 . 
Bij de jon ge ns D bleef de schade niet beperkt tot ee n slechte e stafette, 
ook de springnumm ers waren onde r de maat. Kwamen Arnn ~ n Jnb vorige 
keer nog ee nsgezind tot 4m48 , nu werd het slechts 4m1Ö en 4m30. Het 
hoogspringen van Job was wat t e leurstell e nd me t 1m25; onk Ti~ deed 
het { et s mind e r met 1m35. Dit waren vooral de nummers waaror we veel 
kostbar e punt ~n ve rlor en . Wo ute r Jan stontte de kog e l naar 9m05 in 
bleef da a rmee iet s ben ~de n het r e sultaat va n de vorig ~ ke e r, terwijl 
Ron door 6m31 i e ts ve rd e r kwam dan de vorige keer. Het diskuswerpen 
dat de vorig e kee r z o tele urst e ll e nd was, a llebe i ond er de 20m, ging 
nu stukken bete r e n Did e rio wierp met 2 1m51 z elfs ve rd e r da n zijn 
rivaal Wouter Jan, die 2 1m18 liet me t e n. De 80 meter leverde e xac t 
dezelf de tijden op als de vori ge keer: Dide ric 11~5 e n Tim 12.0. 
Het nummer met de meest npzienbarende rrestaties was onge t wijf e ld de 
1000m. Had · Kenneth zich me t 3.2 2 .2 de vorig e kee r al de snel st e 
getoond, nu ging hij wee r snelle r e n kwam z elfs tot 3.19.5. Oo k 
Boeli e e n Ronny wis·ten van geen ophnuden e n doken rnd e r de 3. 30, 
het werd 3 ,24,4 en 2.26.5. Door deze r esultaten kwam de c- ploeg aan 
8622 punten plus 8413 van d e vnrig e keer maakt s ame n 17035 punten, 
hetgeen ee n 5i . plaats betekent tot nu toe, maar da t e r nAg vee l kan 
g e be uren blijkt w~l uit ~e vol ge nde punten aa nt a ll e n va n de diverse 
veren i gi!'lgen 
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vervolg C/D kompetitiewedstrijd Beverwijk •.•••..•. 

AAC I 
HELLAS I 
DEm 
LUCURGUS 
HAA RLEm 

10260 
8917 
8421 
8719 
8413 

10767 
9150 
8891 
8591 
8622 

21027 
18067 
17312 
17310 
17035 

ne D-j ongens behaald e n nu 8325 punten, waa rdoor z e een plaatsje 
kelderden in het kl a ss e me nt, maa r ook daa r is de strijd nog niet 
uitgestred e n. 

AAC I 
A.V. 23 
WATERL AND 
HAARLEm 
HELLAS I 

10086 
8589 
8644 
8602 
840 6 

9832 
8773 
8285 
8325 
8173 

19918 
173 62 
16929 
16927 
16529 

Ik stop er we e r me e mijn ge lief de vri e nden e n hoo r da t op de e e rst 
volgende competitiewe dstrijd de punt e naantallen nog ve rder verbeterd 
worden. 

Alb er t 

-.-.~.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

HEEREVEEN - 23 mei - 2e Competitiewedstrijd. 

met een op papier iets zwakkere· ploeg was het die zondag verzamelen 
geblazen om de toch wel lange reis naa r Heereveen te beginnen. 
Uit economische overwegingen was vo o r deze. gelegenheid een a utobus 
gech~rterd, dat het geheel wel een gezelli~ karakter gaf. De weers
omstandigheden leke·n ideaal. Er was weinig wi.nd en er scheen een 
stralend, misschien iets t~ warm zonnetje. Op de loopafstanden 
resulteerde dit dan ook direkt in goede prestaties, die nog beter hadden 
kunnen zi jn als de baan niet zo enorm zacht was geweest. 
Bert kw~m nu op de 100m uit np 11 sec,, toch wel erg goed als j e het 
vergelijkt met Raymond Heereveen, die er in een andere serie een stuk 
langer over deed. Jan Vollenga liep 12 sec . -rond en verbeterde de ti jd 
van Kurt Willems met een ha lve seconde. Hij zorgde er zo voor dat we al 
direkt bij het eerste onderdeel me e r punten hadden dan op de v o r~e 

wedstrijd. Op de 400 meter werden ook me er ·punten ve rz ameld. 
Dan Portegijs liep 52.5 en Kurt Will e ms 53 , 6 en ook de 110 meter horden 
leverde zijn bijdrage. Jan van Di j k verbeterde zijn persoonlijk 
record en kwam tot 15.8 en Ruud dee d het met 16.1 sec. t o ch nog altijd 
0.8 sec, sneller dan de wedstrijd in Haa rlem. De 1500 meter gaf een 
aanzienl i jk snellere Ha ns Stoop te zi e n, die met zijn 4 . 05 .8 best 
tevreden mocht zijn . Hans v.d. Eem ha d wet meer last van de zachte 
baan en bleef o p 4.15.7 steken, De 5000 me ter zou nns ongetw ijfeld 
punten gaan kosten, want ee n man als Rob ter Poort e n is o p de lange 
afstanden nu eenmaal niet te vervangen. Het niet mee ku nn en d oen heeft 
Rob zelf ongetwijfeld echt e r he t meest e verdriet gedaan. Evert moest 
nu de honneurs waarnemen . Zoals verwacht deed hij het minder dan Rob , 
maar zijn 15,38.2 "mocht toch e cht wel ge zien wo rden. Kees Fl ui tman 
liep een eveneens redelijk e 15.55.7. 
Was het ons tot nog toe redelijk voor de wind geg a an en was er van 
een pun te nv erlies nog ni e ts t e merken ge weest, dit veranderde met het 
kogelstoten. L~s Brown had last ge kregen van zijn knie en kon zijn 
prestaties van Ha a rlem niet overtreffen . Hij kwam nu met de kogel 
tot 1Dm61. Gosse v.d. Velde bleef hier met 1Dm51 maar 10 cm. op achter. 

- 6-



vervolg 2e Camp et-i ti·ewedstri,jd - - Heêréveen .. , .... ~ 

Ook bij het d-isc·usw.erpen zat d.e knie Les in- de weg. Hij kw~m nu to~·C 
37m64 .. '·K.fEhard Wullems -:zorgdé -~ch.ter weer. vo or ·w.insl. Zijn~ ~1m10 was 
een stuk verder dan de pre sta tie drie we"kÎn ·daatvoc)r; Ee-n winst di"e . 
doo~ hef ~peei~eipen weer t~niet w~rd gedaan, want Richard kon de 
prestaties van de nu af~ezige Lex niet e venaren en wierp de speer 
36m80 ver ~ Gerard van Leuven deed het een stuk beter e n kwam uit np 
52m95. De afwezighe~d van Lex had ons ook np het verspringen runten 
moeten kosten, ma ar de ~~~ vervanger van stal gehaalde Gerard Zwart 
deed het met 5m75 zelfs nog ietsje beter. Jan van Dijk werd dit keer 
niet ge~olpen dooi de ' wi~d, maar leverde toch een prima prestatie 
met zijn 6m64. Op h~t nummer p6ls~tokho~g deed ook Ger meyer het mAt 
3m60 goed. Op het hoogspringen moesten we het zonder lnart in Bolwijn 
stellen, maar Evert zorgde met 1m 75 voor een redelijke ve rvanging. 
Ruud was de laêtst overgebleven at l eet di e dag e n liet weer eens iets 
van zijn hoogspringshow zien. Ondanks de bepaa 1 d niet op ti male a a nl OC1 [1-

mogelijkheid sprong Ru ud 2m10. We wist er toen al dat we nns punten
aantal ni et zou de n evenaren. De 4 x îOO meter was vnlle j ig de mist in 
gegaan en . had o ns heel . wat runten gekost. 
On danks dit verlies handhaafden we onze · 1e plaats en het moet wel 
heel v reemd lopen, willen ~e dit jaar geen kamr-ioen wnrden. 

-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.- .-. -.-.-.-.-.-.-
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BELGIE - 26 mei, 

Op donderd a g 26 mei (Hem e lva artsdag) ve rtrok er een groep atleten van 
A.V. Ha a rl e m naa r de kunststofba a n van He oht el (Belgiä), Er werd geen 
inschrijfgeld ge vr aagd, de speaker gaf de atleten maa r de r Jad nm vóor 
dat geld een stevige pint te pakken in de ka ntin e , annex kleedruimte, 
om zodoende toch nog de ve r e nigingspot t e sp e kken. 
maar nu de we dstrijden: Dan Po rt eg ij s, Ha ns v.d. Eem en Hans Stoop liepen 
in de eerste s e rie BOOme te r. 
De ee rste ronde werd me t Dan op kop a fgel e gd in ~ 58- 59 s e c. en de groep 
bleef vrij dicht bij e lk aa r tot 600m , to en i ede r een be gon te sprinten, 
Dan werd via ee n formidab e l e e indsprint 5e in 1,57,8 en toonde hi e rme e 
duidelijk aa n dat z'n ee rd e r gelopen 1 . 57.6 geen uitschi e t e r was. 
Hans Stoop e n Ha ns v.d. Ee m dede n he t wa t rustig e r aa n en finishten 
als 6e en 7e in 1.59.8 en 2 , 00 . 4, 
Als laatste numme r werd r,. ,- , ~,._..-- -,- de 3000m steeple gelnpen me t Cvert 
als groots t e kan s- /'/·- ( .. ~(J hebber np de a ve r winning. 

/ir~-- -~.:.:>,-- - - ~ Ev ert liep een uitg e kiende 
\, Ct: )/ -; r a c e e n vi a een supersnelle 
\; \• ... la a tste BOOm kwa m hij np een 

'y "- · 1 ' ~- eindti jd uit van 9,13,8 
1 \. '-'-' ) Hij werd hiermee tweede en 
~~-~ ik moet me sterk vergissen 

/;;-tir'~~ :~u~~~:r ~:e~~~e~;~~~~~g 
/:-~:jj;:~~~ _.-j '- ·\ ga a t z o rgen, • rr ~~~ ) A ~~f l~~~;t~~ :~~~~u:~:ste 

~~ -- - ; de 

~\ ') /'j·~- j -7·:-~ orga~~~:~~e 1 van 

Ï ~ / '' (_y-;~"~c·O,. Hans Stonp 

1 '_1\' . . A~ ; 
! .. \jJt\ I 
c"{~t /' ~ 

1\ f::;:. ~ 
~~~-- . . '• .. ~ 

·. :· ·'· """ 
. ~- ' 

,. ,. 

/ V,.-;/ 
I / ';·'/, 

.•f· 

~ ~ ·ivf 

~\ )--/ ' 
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INTERVIE W mET ONZE NIEUWKO mER J AN VAN DI JK. 

1. Welke r eden had je om· bij A.V. Haa rlem te kömen trainen 
en lid te worden? 

Ik wdo~de in Amsterdam. mijn onm had ee n huis in Za ndvo ort 
da t i k kon betrekke n e n wa a rdoor ik in de ge l ege nh e id was nm 
t e tro~We8. Daa~door kwam het dat mijn no g op de A.V. Haarlem 
vi el, me de do or he t fe it, da t Be n Goo ss e ns, mijn bondstrainer 
Vdn de c e ntrale training, oo k aa n A.V. Haarlem verbonden is. 

·2. Van welk e ve reniging was je lid 7 

Wat was ind e rtij d de aanleiding om a tletiek t e gaa n doen 7 

Vanaf mijn ne gend e j a a r ben ik lid gewee st va n Atos ( Amst e rdam
Elzenh a ge ). 

mijn buurman was tra in e r e n s ame n met een vri endj e ben ik to e n 
lid geworden. 

3. Hoe lang bed rijf je nu atletiek 7 

Dit jaar wordt het 13 j a ar. 

4. Gaf de overgang naar A.V. Haarlem j e nog een extra impulse 
om hard te ~aan trainen 7 

Na 2 maanden wintertraining, waar ik niets gedaan heb, was de 
1e training bij A.V. Haarlem op woensdagavond (zaaltraining) 
en dat betekende flink aanpakken. De andere dag had ik stevige 
spierpijn. Sommige mensen hadden een stimulerende invl oed np mijn 
training. De gehele ploeg als zodanig ~erkt . hard en dan ga je 
vanzelf ook hard trainen. 

5. Wat zijn de verschill e n i n de manier van trainen t.o.v. Atos ? 

6. 

7. 

Hoeveel keren train je per week ? 

Er wordt bij A •. v. Haarlem harder en mee r prestatie geri6ht getraind. 
Bovendien zijn er veel betere trainingsmngelijkheden, o.a. 
Kenhemersporthal (hordentraining- sprint, enz.) 
za~ltiaining in d e Hadastraat (is groter) 
Gerard v. d . Kamp (gewichtstraining) 

Welke atle ti ek numme rs beoefen je e n wat zijn je beste prestaties 
op die numm e rs 7 

Verspringen 7m02 19 75 
Hink-stap-spr ong 14m08 1974 
11Dm horden 15 .8 23 . 5. 19 76 te Hee rsve e n 
Hoogspringen 1m9 0 19. 5. 1976 te Haa rlem 
100m 11. 6 
Tien ka 'mp 5800 punten 

Heb je mee ge d.aan aan de Nede rlandse Kam pioenschappen en welke 7 

Ned. Jeu gdkampiöenschap pen (outdoor) 1971 2e verspringen-2e h.s.s. 
Ned. Jeugdkampioenschappen in doo r 1972 1e h.s.s. 
Ned. Heren Indoorkampioenschappen 1974 2e h.s.s. 14m08 

_q_ 
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vervolg intervi euw met Jan van Di.i~ 

B. Wat st udeer je ? 

Ik ben verbo nde n aan de m.T. S. in Amste rdilm (bi j de Coentunnel) 
a fd eling fijne mechan.techniek. 

9 . Kun je je studie g e makkelijk combineren met d e sport ? 

IV. ben om 17.1 5 uur thui s , 'i lug eten (geen sportdiëet , wat de pot 
schaft ) en ga dan na nr Haar lem , Om + 22.15 u. ben ik weer in Zandvor, rt. 

10.Vindt je vrouw het ni et vervelend, d ut je 1 s avonds d i kwi jls gaat 
trainen en n2a r wedstrij~en gaat ? 

Er is geen beZL~raa r en ze Çlaat a l ·:; ijd rnGe na a " wedstrijde n. Zelf 
h e e f t z e o o k h o b b i e s , z o a 1 s z lU e rtHTJ G r, e n 1 e z E n , 

r. 
Ze we r k t overdag op ka ntoor (kostwinne r ). 

11.Heb j e nog meer hobbies ? 

Ik ga vee l naar motorraces ~ ijken in Zand voort natuurlijk en 
Assen. Ver der l ees ik natu urbo eke n An werk e n over religie. · 

12.Zijn er nog blessures of heb je die ge had ? 

Een dijbe enbless ure heb i k vorig jaar gehad , maar sinds ik bij 
Haarlem train heb ik al l een nog maar spie rpijn gehad . 

13.Wat ga j e in de toeko mst doen ? 

I k ga mB specialis e ren voorn amelijk op ve rspringen, ho ogsp ringen, 
110 m.h. en daarbij e ni ge loopnummers zoals 100, 20 0 of ee n 400m. 

Voorlopig blijf ik flink door t=ainen. 

Hans v . d. Eem 



DULKEN - 5 juni. 

·- ~ ; -· 
met ee n ongekend grote deelname ZlJn wij de kunststofbaan in Dülken 
met ee n bezo ek gaan ver e r e n. De geruchten over het supertartaan waren 
zelfs tot de Holland gelederen doorgedrongen e n zo kwam het dat het 
Haarlem groepje, besta a nde uit de beide Hansen, Evert , Kees , Dan 
en de verloofde van Hans, werd uitg eb r eid met de Holland loper 
Canna du Foss e . 

Hans Stoop, Evert en Kees zouden va n de gelegenheid gebruik maken 
een 1000 me te r te lope n. Evert had hi e rbij al in zijn a chte rho ofd 
een aan val te do e n op he t c lubr e cord van Ad rru Schaper en had , om in 
een snelle seri e te kunnen l open, een sn e ll e tijd opgege ve n. 
Evert ging dire k t pijlsn e l van start en zat op de BOD meter maa r 
o,4 sec. boven zijn persoo nlijk r eco rd van 1.59.2 op die afstand. 
Tot ieders ni et geringe verbazing b l eek Eve rt nog in staat om e r de 
laatste 200 meter no g een sp rint uit te goo i e n e n zo kwam hij uit 
op 2. 28 .2, ee n prachtig nieuw clubrecord. 
Hans Stoop en Kee s tr a den a an in ee n zw akke r e s e rie e n dit maakte 
het voor Hans onmogelijk de tij d van Evert te ve rbet e ren. Hans won 
nu met 2 , 32.0 e n was daar niet erg ge lu kk ig mee . Kees verbeterde zijn 
persoonlijk reco rd me t zo'n 5 second e n en was met zijn 2 .3 5 .2 dik 
tevreden. 
Hans v.d. Eem e n ik hielden nns met het kortere werk bezig. Hans 
toonde aan weer in opga a nde lijn te zi jn. Weliswaar wa s zijn 12.4 op 
de 100 meter nog niet zo dender e nd, maar zijn 52 .9 op de 400 meter 
gaf toch al weer redenen tot tevr e de nh eid . 
Bij mij ging de 100 meter in 11.9 en de 400 meter in 51 .8. 
Canna du Fosse kre e g in het ge heel geen s pijt va n zijn uitje met 
de "H aarlemmers ". Op de 3000 mete r do o k hij met 22 sec. onder zijn 
persoonlijk record en kw a m nu uit op ëe n ... knappe 8 . 53 . 2 . 
misschi e n dat deze pre sta tie a nder e "Holl a nd e rs" z al aanzetten ook 
eens met ons np stap te gaan, dat zal de onderlinge c ontacten zeker 
bevorder en . 

Da n Portegi j s. 

-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

JU BILEUm WEDSTRIJD VAN CIKO 1 6 6 TE PAP ENDAL - 7 juni. 

Door dat dit nagenoeg de enige wedstrijd is die dit jaar op Papendal 
voor senioren georganiseerd wordt, was e r een on tzettend grote 
inschrijving. Hierdoor beg o n de wedstrijd ' s morgens nm tien uur 
en was hij pas om ongeûeer z e ven uur 's a vonds afgelopen. (Een he le 
zit dus voor de jury.) 
Dit had tot gevo lg dat e r ' s ocht e nds al 3 " Haarlemme rs" aan hun 
nummers moesten be ginnen. Dic k Bais werd door het vrnege tijdstip 
van zijn nummer echter genoodz aak t om va n deze wedstrijd af te zien, 
zodat er voor ' s a c ht e nds . maa r twee Haarlemmers o ve rbleven. 
Frans Capellen was een va n de twee. Hij mo e st he t ee rst aan de start 
verschijnen voor de 800 ~eter. Ond a n ks het f e it, dat hij weinig ha d 
kunnen iniopen leverde hij toch een goede ti jd af. Hij verbete rd e zijn 
persoonlijk record namelijk met 1.2 sec. en bracht het o p 1.58.1 sec. 

-12-



vervolg Jubileumwedstrijd van Ciko '66 te Papendal ••••.•••• 

De tweed e ma n in de ochte nd was Lex va n Vugt, di e bij het discus
werpen Jong ens A deelnam . Het ging blijkbaar ni et zo l ekke r , want 
hij kwam maar tot de afstand va n 32m en 6 cm. Bi j he t speerwerpen 
heren CD . gi n ~ het daa r entege n een stuk beter. Hij werd hi e r 2e 
met een worp van SOm en 84cm. 

Hierna wa~ de beurt aan de tweed e groep Haarlemme~~' die 1 s midd ag s 
aan was gekomen . ' Onder hen waren drie mensen die de BOD mete r here n 
AB zoud en lopen. Dit ware n Hans Stoop, Hans van d e r Eem en Dan 
Portegijs. Va n hen br ac ht Hans Stoop het e r het bes t e a f; hij liep 
deze afstand in 1.57.1 . De a ndere twee kwa men nok binne n de twe e 
minuten, ~oor de andere Hans nnme lijk 1.58.8 en vo or Da n 1.58.6. 
Opmerk e lijk is hi e rbij t e vertellen dat nog nooit zoveel Haa rl e mm e rs 
(4) in ~~n we~strij~ op de 800 meter bin nen de twee minuten liep en. 

Voor de 5000 mete r die Evert va n Ra ve nsberg en Kees Fluitman 
moesten lope~ was he t e ig enlijk te wa rm, wat ook wel uit de tijden 
bleek, resp. 15.47.0 en 16 .01. 0 . 

Doordat de 5000 meter het l aa tste nummer was, ve rtrokken we laat 
. naar huis, 

Fr a ns Capellen. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-



30 mei - mATIGE 2e COmPETITIEWEDSTRIJD - AB JUNIOREN. 

Onder windePige en koude weersomstandigb~den trachtte nnze AB -pl oeg op 
3 0 me i o p 0 o k me e r e e n f i na le p 1 a a t s t e Ei '8 m·ä c h ti g e n • D a t d i t m oe i 1 i j k z o u 
worden wisten we, want "Ha arlem was na de eerste wedstrijd pas np de 
zesde pl aats te vinden. Na ·het eerste nummer, de estafette, wisten we 
dat het een te moeilijke opga ve zou worden. De estafette gin g namelijk 
in 4B.4 (de C-J unioren liepen 1 week eerder 4B.6) en leverd e slechts 
1120 punten op. Da ar Jan Vollenga zich ni e t lekker vo e lde en de 100m 
afzegde, na de 400m gelopen te hebb e n in e en sterke 54 . 2, gi ngen er 
nog meer punt e n ve rloren. 
Nu werd het 12.4 voorDave Tromp (voor Dave zeker ni e t slecht), terwijl 
Jan bij de ee rste wedstrijd 11.7 li e p. Rich a rd Wullems bleef bij he t 
kogelstoten met 11m7 0 en discuswerp e n met 30m40 nok beneden zijn kunnen. 
Richard Cabri kwam op de BOOm duid e lijk we dstr ij dervaring te kort. 
Richard liet zich de eerst e ronde mee sl e pe n naa r 61 . 0 sec . nm de twe e de 
ronde evenals z'n concurrenten zo'n 11 s ec . l a ngz a me r t e lopen. Tijd : 
2 .1 2 .3. Albert Wi gchert nam bij het verspring e n de pl aa ts in van Eric 
Lankhuyzen en viel met 5m55 niet tegen. Lex va n Vught wa s bij het hoog 
sp ring en met 1m70 niet zo op dreef, iets wat hij wel was bij het speer
werpen. met 51m16 ve rb eterde hij zijn 2 weken oud e pe rs oonl ijk record 
met ruim 3 dm. Lex zorgde met zijn worp voor de e ni ge ove rwinning (in 
Haarlem waren het er acht !!). 
Voor de meeste punteb zorgde Frans Capellen op de 3000m . In ee n wissel
vallig gelopen race liep Frans met 9 .1 2 . 4, 13 sec. beneden z'n snelste 
seizoentijd. 
Uitslagen : 100m 7 Dave Tromp 

400m 2 Jan Vollenga 
BOOm 6 Richard Cabri 

3000m 3 Frans Capellen 
hoog 5 Lex van Vugt . 
ver 7 Albert Wigch e r t '· 
disc~s 7 Richard Wull e ms 
kogel 2 Richard Wull e ms 
speer Lex van Vugt 
4 x 100m Lex, Dave, Eric, J a ~ 

12. 4 
54 . 2 

2.12.3 
9 .1 2 . 4 

1m70 
5m55 

30m40 
11 m70 
5 1m1 6 

4B . 4 

1 
2 
3 
6 

LYCU RGUS 
ATOS 
HAARLEI\1 
HOLLAND 

663B 
6591 
6325 
6078 

Evert va n Ravensberg 

SNELLE miDDENAFST ANDTIJDEN HEILO O - 15 mei. 

50 1 
633 
555 
715 
5BB 
503 
4B3 
579 
64B 

1120 

6325 punten 

Onde r benauwde en winderige omstandigheden he eft Dan Po rt egijs zijn 
persoonlijk record op de BOOm omla a g gelopen van 1.59.4 naar 1.57.6. 
Zonder meer een uitstekende prestatie, die door niemand, incl. Dan 
verwacht werd. (Dan liep 7 dagen eerder in Utrecht nog 2 . 07.4) . Ikzelr 
(Evert) li ep een goede 1500m, die ne t boven de 4 ~in . beäindigd werd. 
Tijd: 4.01.5 
Uitsla gen BOOm 

1500m 
100 m 
hoog 

HB 
HB 
JB 
JB 

1 Dan Portegijs 
3 Evert v.Ravensberg 
5 Frank v.Ravensberg 
4 Frank v. Ra vensberg 

1. 57. 6 
4 . 01 . 5 

14. 0 
1m40 

Evert. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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VAN DE BOOGSCHUTTER. 

Ik ha d U willen vertellen over de histori e van de Olympische Spelen in 
dit Olympisch e j aa r. maa r T.V. en kr a nten zijn er al druk mee bezig e n 
str a ks zal er ook nog we l ~6n of andere ma rgarine fabiikant ee n album 
cadeau geven in ruil voor 100 ve tt e wikkels. We houden he t daa rom maa r 
in het va t e n blijven in dat wond e rlijke keiz e rrijk ~an de Zon. 
Speciaal de maand mei is daar de heerlijkste tijd van het jaa r. De 
aa rde e n al l es wat e r op rondloopt is vas t in die tijd en juist daa r 
gesch a pen. En dat wordt i ede r j aa r wee r uitbundig gevierd door een 
wonderlijk mengelmoes van bru iloft e n door plan t en dier. maa r ook zijn 
er zoveel Heiligen te herde nk e n en t e e r e n, dat het bijna ie de re dag 
ee n Sankta Fê t e is. 
We verl ate n Arlè s vi a dezelfde Bou l e va rd de Lices maar fi e tsen nu in 
Oostelijke richting. Je mo e t het op de fiets doen, want er zijn zove e l 
wond e rlijke dingen te zien, e r zijn zov ee l smalle weggetjes, dat alleen 
ee n fiets maa r redding kan brengen. Letterlijk en figuurlijk. Ik moet er 
niet aan denken, da t ik fietsend op ee n smal dijkje, plots e ling t e gen
over een. kudde stieren stond. De enige redding was de slo ot, want aan 
water heeft een stier een hekel. En d a t zal j e ma a r gebeuren als je in 
je keurig opgepoetst e blik zit, die kan je ni e t meenemen de sloot in 
en een fiets we l. Dat · is wel wenselijk wa nt z e stampen· het aan puin. 
Als de schrik voorbij is en je laat j e zelf en de bagage opdrogen doo r 
Keizer Zon, zie je de wonderlijkste dingen. E~~ ervan is de Hapvogel, 
~en vogel iats groter da n d e lijster en het ~ a nnetje getooid met een 
prachtige kuifr De ee rst e ma nnetjes Ha pvogel, die deze kuif verdiende, 
k~eeg deze als koninklijk e onderscheiding va n een Egyptische prinses, 
duizenden jaren geleden. De verdienst e? Wel die Hop vogel werd gekroond 
met die kuif omdat hij op ee n prachtig e lichte Me inacht de geliefQe 
van die prinses de weg wèes naar ha a r slaapkamerraam. Er waren toen nng 
geen kaarsen. · 
Als we opg ed roogd de tocht voortzette n ko me n we in Le s Saintes- maries
des - la-mer, een eeuwenoud pla a tsje; met ook weer die wonderlijke histo
ries waar aa n . dat stukje aarde rijk is. Le s miracles z e gt men daar en 
de naam zegt he t al, de Heilige maria's va n de zee. He e l, heel lang 
geleden, omstreeks het j aa r 40, gebeurdffideze wonderen. 
Maria Jacob~ en Ma ria Salo m~ e, moede r va n de a postels Jacobus en 
Johannes werd e n e rgens in het oosten va n de Middellandse zee in een 
boot gezet met een a a nt a l a nder e n. Sarah, ee n kleurlinge, wilde nok 
me e , maa r de hnge golv e n bel e tten dit. E~n van de maria's spreidd e 
toen haa r ma nt e l over de golven en Sarah kon aa n bo ord stappen; dat 
was het eer ste mir a cle. De boo t had roer no ch zeil noc h voedsel aan 
boord, maar l a ndd e uiteindelijk daa r np dat stukje kust in de Camarq ue, 
waar de be ide maria's uit dankbaarheid een kapel stichtten; dat was het 
tweede miracl e . 
Deze kapel werd ver wo est en omstreeks 1260 werd op de zelfde plaats de 
huidig e vestingkerk gebauwd. In dit ee uw e noude gebouw met op het da k 
de kantel e n ter verd edig ing tegen de z ee r nvers sn ander gespuis, wordt 
ieder j aa r op de 25e en 26e mei de Heilige Sarah geëerd. Zij is de 
patron e s van de 11 Gitans", de zigeuners die uit a lle delen van de 
wereld na a r hie r komen, om te bidd e n , dopen, d a nsen, e ten, drinken en 
muziek t e maken. Dr ie d agen l an g. Het is al 15 j aa r geleden, dat ik het 
voor het eerst meemaakt e en op de band zette en als ik nu nog eens 
luister e~ hoor ho e of de beelden aan de ka trollen naar beneden zakten 
uit de nok van de kerk, he t huilen van een kind, dan voel ik nog het 
opdringen van de be zwe e tte lijven di e de Heilige Sarah willen aanraken. 
Dan ruik ik de walm van de ka a rsen die bij duizenden brandden, want er 
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vervolg VAN DE BOOGSCHUTTER •••••••••. 

wordt vee l geoffe r d en , e r is ook geen ande r licht. De pri es ter vuurt 
de mensen tijde ns de gezangen aan a ls i s het ee n bea tconcert. Dit vindt 
alles pla a ts op de 24e mei in de vr oege a vond ur e n. Al s de mis is afge 
lopen dan ve r s pre iden zij zich door het dorp e n de kampplaatsen . De 
families blijven bijeen, want er is zove e l nie uws uit te wisselen e n 
het vrouwelijk familiehoofd heeft z o veel te inspecteren bij klein-
e n achterkleindochters, dat daa r nog wel enige t ij d mee hee n gaa t vo o r 
het fee st begint. maa r dan worden de vur e n onde r het spi t aan ge stok e n, 
de ac e oo rd en vliegen ui t de gita r en , de voeten klikken e n klakken op 
de grond. 
Dan begint er (ees t mensen! Dat zijn weerga n i et vin dt. Ik heb vee l 
volksf eesten meegemaakt , ma a r d i t i s geen volksfeest, dit is een fam i
li e f ees t met de tradities va n l ede r fami li egeslach t dat hi e r t e z ame n 
is. Je eet de vre emdste gerechten, je dr in kt de heerlijkste wij ~e n en 
st eeds wervelen de muz i ekaceoo rd e n en danse r s om j e heen. 
De vol gende morgen valt e r een rust o ver de wagens . De mannen ve rz o r gen 
de paa rden en s i e r en dez e op met papieren rozen en kleurige lint en. 
De vrouwe n tr ekken in een lange processie naar de ke rk, want de babies 
die in het afgelopen jaa r geboren werde n mo e t e n gedoo pt worden. Dat is 
vrouwenwerk en j e zi et maar ook een enkele man in de z e kleu ri ge stoet. 
De vrouwen ernstig maar toch bontkleu rig gekleed en de dopel in gen in 
het wit. Ik was ook ééns peetvader, ben het in feite nog, ma a r door 
één of andere oo rzaak vne lde ee n oude rp aa r zich z o aan mij verplicht, 
dat de grootouders of mi ss chien wel o ve rgr ooto ud e rs e r genadig in toe 
stemd e n om mij als pee tv ade r in de familie np t e nemen. De "contributie " 
be~tond uit het beta len van de kosten van het doopskleed, wa t na tuur
lijk . weer mooi e r moest wezen, vrouw en eigen, al s va n een ande r klein
kind,. 
Dikwijls ziet men mo ede rtjes, kinderen gel ijk, maa r he t is zo aandoen
lijk dat je Hollandse nuchterheid spoedig wegebt . 
Als de doopsdienst i s afgelopen be klimt de oude pri e ster een pa a rd . 

. De heilige Sarah wordt op een burrie ge plaat st en sterke mannenschou
ders dragen ha a r in de proc ess i e die na8 r z ee tr e kt. Onophoudelijk 
klink het at tention, át te ntion, want i ede r dringt op om maa r e ven de 
Heilige Sarah te beioeren . Bij het st r and gekomen trekken de moe digsten 
met de oud e prieste r mee de zee in, want hij moet de plaa ts zegenen 
waar ééns de boot landde. Ste r ke ha nde n houden he t paar d in tonm en 
de pri e ster r ec ht in het zadel, als hij de z egen uitspreekt ove r de 
zee, de zigeun e rs e n a ll en d i e maar gezegend willen worden . 
Dan is er weer feest, dansen, eten en drinke n, twee dagen e n nachten 
l ang. 
Als ik op de 27e me i wakker word op het st r and va n de Heilige rnaria's 
st aat de zon al ho og aan de heme l. In het ruisen va n de br a nding hoo r 
i k nog de glamen goaccon r den . Achter mij z ijn de kam ppla a tsen voor BO % 
al weer leeg, de zonen e n dochters zijn alwee r op trek, a lsmaar 
zwerv e nrl over de aa r dk loot: om vol gend jaar weer t e rug t e komen na a r 
dit Les - Saintes - mar i es - de -l a - me r. Tussen de riem van mijn rugzak zit 
een brief j e . Het is van Carm e n en met moeite kan ik he t mo e ilijke 
schrif t ontcijferen; een re c e pt hoe of j e een scha a p mo e t ro os t e ren. 
Probee rt U het maa r eens boven de bar bec ue of zo maar boven het houts
kool, voor de mod e rnsten de gr il. 
Neem het beste stuk schapen- of lamsvlees, wat U bij de slager kunt 
krijgen. maak een marinade van een vol le r ode wijn, z oma a r uit he t vat 
getapt, we et U wel. Neem a ll e mogel ijk e kruiden en paddestoe l e n die U 
maar kunt vinden e n verge et vooral de knoflook ni e t. Laat he t vlees 
daar 24 uur in liggen zodat het gned doortrokken wo rd t met al die heer
lijke sappen e n dan maa r r oostere n of gr ille n. 
me nsen, ee t z e ! Ik gen i et e r al van! 
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RANGLIJST VAN DE VIJF BESft ATLETEN VAN A.U HAA RLEM. 

~~1~~~~~~!_!~!_2~-J~~~-2~Z~--=-~~~~~~~~!~~~-~~~~-~~~~-~~~~-~~~ 

100m 
1. B . de Jager 
2. K. Willems 
3, J. Vollenga 
4. D. Portegijs 
5. J. v. Dijk 
6, G. Me ijer 
7. D. Tromp 

BOOm 
1. H. Stoop 
2. D. Portegijs 
3. F. Capell e n 
4. H. v.d. Eem 

10.8 
11. 6 
11.7(11.6 
11.9 ( 11.8 
12.0 
12.0(11.9 
12.0 

5. E. v. Ra vensberg 

1. 57. 1 
1. 57.6 
1 • 5 8. •j 

1.58.8 
1. 59. 2 
1. 59. 8 6. R. Ruys 

3000m 
1. E. v. Re.vensberg 
2. K. F 1 u i t man 
3. P. Fris 
4. F. Capellen 
5. H. Stoop 
6. D. Bais 

110m horden 
1. J. van Dijk 
2. R. Wielart 

3000m steeple chase 
1 . E. v. Ravensberg 

marathon 
1. R. ter Poorten 

hoogspringen 
1. R. Wielart 
2. M. Bolwijn 
3. J. v. Dijk 
4. E.v. Ravensberg 
5. L. v. Vugt 
6. L. Brown 

spe e rwe rpe n 
1. G. v. Leuven 
2. L. v. Vugt 
3. P. Guiking 
4. A. Wig eh e r t 
5. R. Wullems 

polsstokhooq 
1. G. Meijer 

8.54.8 
9.01.6 
9.09.0 
9.12.4 
9.13.4 
9.13.4 

15.8 
16. 1 

2.49.38 

2m20 
1m90 
1m90 
1m85 
1m75 
1m75 

52m34 
51 m16 
40m26 
40m22 
36m80 

3m60 

r. w.) 
r . w. ) 

r.w.) 

200m 
1. B • . d e Jager 
2. D. Portegijs 
3, J. v. Dijk 
4. K. Willems 
5. G. fne ij e r 

400m 
1 . D. Po rte gijs 
2. H. v.d . Eem 
3 . J . Voll e ng a 
4. K. Wi ll e ms 
5 . G. Me ije r 

15 00m 
I. E. v. Ra v e nsber g 
2. H. Stoop 
3 • K • F 1 u i t man 
4. F, Cape llen 
5. H. v.d. Eem 

5000m 
1. R. ter Poorten 
2. E.v. Ravensberg 
3. K. Fluitman 
4. P •. Fris 

400m horden 
1. M. Bolwijn 
2. G. Zwart 

verspringen 
1. J. v. Dijk 
2. L. v. Vugt 
3. G. Zwart 
4. G. Meijer 
5. J.\. Wigchert 

discuswerpen 
1. L. Brown 
2. R. Wullems 
3. R • v • :1. Z waag 

kogelstoten 
1. L. Brown 
2. G • v • d .V e 1 de 
3. P. Guiking 
4. R. v.d. Zwaag 
5. L. v. Vugt 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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22.9 
23.6 
24.6 
24·. 6 
24.7 

51.8 
52.9 
53,0 
53.5 
54. 1 

4.00 , 0 
4.05.8 
4.11.1 _ 
4.12. 5 
4.14.0 

15.19.2 
15. 38. 2 .. -
15.55.6 
15. 59. 5 

60. 2 
60.2 

· nm67(6m97 r.w.) 
5m78 
5m75 
5m69 
5m65 (Jun.B) 

43m46 
31m10 
28m60 

11 m67 
11 mOS 

9m89 
9m56 
9m28 



LOSSE UITSLAGEN - verzameld door Evert v. Ravensberg 

9 mei - SCHOONHOVEN 
Ned. Kamioenschappen - 10 km J . A.B. - Snelwande l en 

3 F. van Ravensberg 60.03 . 2 

15 mei - ATHE:N E 

Ruud Wiela rt 2m10 

16 mei - DOKrilEER 

René v.d. Zwaag kogel 
discus 

Richard Wullems kogel 
speer 
disCUS 

Lex van Vugt kogel 
d iscus 
speer 

18 mei - ril I LAAN 
3 Ruud Wielart 2m11 

21 mei - KEULEN 
Ruud Wielart 2m05 

23 mei - LIENDEN - 20 km. 

Sen . 
Vet II 

·52 · D. Bott in ga 
~- Z. Kruiswijk 

27 mei - KEULEN 
1 Ruud Wielart 2m15 

27 mei - ALPHEN A/_D RIJN 

HD 9m08 
HD 25m44 

12m03 
J i\ 38m78 

34m68 
11m87 

Jg 31m78 
50m94 

. 90.38 
1 .. 56. 40 

5e distr. jeugd . 6 Lex van Vugt speer 

2 juni - TURIJN 
Ruud Wielart 2m16 

9 juni - PAPENDAL 
Ruud Wielart 2m15 
B. de Jager 100m 4e 10 .8 

6e 
4e 
2e 
2e 
2e 
3e 
3e 
1e 

46 mOO 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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UITSLAGEN ONDER LINGE WEDSTRIJDEN_ - 10 juni. 

BOm Jongens D 
·' 

1e serie 
1. Diederic v, Riemsdijk 
2. Wouter Jan Scho newille 
3. Tim Hoefsloot 
4. Erik Jan Rijni e rs e 
5. Ron IYlathot 

2e serie 
1. A rno va n Vugt 
2. Rcinald Bij l 
3. Job Rosenhart 
4. Edwin Visser 
5. Chris Apetz 

3e serie 
1. Kenneth Portanger 
2. Wouter Bekkers 
3. Frank Fijken 
4. Richard Jonkman 

100m sprintersmeerkamp 

1e se ri e 
1. Dan Portegijs 
2. Kurt Willems 
3. Jan van Di jk 
4. Ge r IYleye r 
5. Hans v.d. Eem 

2e serie 
1. Bert de Jager 
2 • J a n V o 11 e n ga 
3. Dave Tromp 
4. Albert Hartman (b.m.) 
5. Arthur Hartman 
6. Chris Uiterwijk 

1500m loopmeerkamp 

1e serie 
1. Frans Capellen 
2. Pieter Fris 
3. Richard Ca bri 
4. Paul Zandvliet 
5, Frank V7 Ravensberg 
6. Ni co Treep 
7. Leon Wigchert 

2e s er ie 
1. Evert v. Ravensberg 
2. Hans Stoop 
3. Kees Fluitman 
4. Dick Bais 
5. René Ruis 
6. Gerard Zwart 

11. 8 
12.0 
12. 1 
12.3 
12.4 

12. 1 
-12. 5 
12. 7 
12. 1 
13.5 

12.3 
12.3 
12.7 
13.2 

11 • 9 
12. 1 
12.2 
12.2 
12.5 

11. 2 
11. 9 
12.4 
13.5 
14. 1 
14.5 

4.12.5 
4.23.4 
4.24.0 
4.26 .2 
4.43.7 
5. 39. 4 
5.53,9 

4.00,0 
4.06.0 
4.13.7 
4.20.6 
4.25.4 
5.10.5 

100m Jongens C 

1e serie 
1. IYla rio Westbroek 
2. Hans Hek kers 
3. Pierre Loom a n 
4. Ni co Treep 

2e serie 
· 1. Ba rry J ette m 
2. Jan Willem Kwantes 
3. Pet e r Hekman 

200m sprintersmeerkamp 

· 1e serie 
· 1. Jan v. Dijk 

2. Kurt Willems 
3. Ger fneyer 
4. Hans v.d. Eem 
5. Chris Uiterwijk 

2e serie 
1-. Bert de J ager 
2. Dan Portegijs 
3. Jan Vollen ga 
4. Dave Tro mp 
5. Arthur Hartman 

5000m lange afstanders 

1. v.d. Aa r 
2. de Kan 
3. K o ck 
4. Kruiswijk 
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12 ~ 1 
12.4 
13 .o 
14.6 

14.0 
15.7 
16.9 

24.6 
215.6 
24.7 
2.5. 2 
29.6 

22.9 
24.0 
24.9 
25.4 
29.0 

17.32.3 
18.49.9 
19.23.4 
23,04.6 



vervolg uitslag e n onderlinge wedstrijd e n - 10 ,juni. •••• 

verspringen t e dhn. meerkamp 
1. Lex van Vugt 5m78 
2. René v.d. Zwaag 5 m48 
3. Erik Lankhuyzen 5m44 
4. Gerard v. Leuven 5m40 
5. A l~e rt Wigchert 5m 16 
6. J as ma th o t 4m88 
7. Cor Uit e rwijk 4m86 
8, Thcm as Tich e lma n 4m62 
9, Rob v.d. me ul e n 4m04 

Stand sprinte rs 

1. Da n Po rt egij s 
2, Kurt Will em s 
3. Ge r meyer 
4, Jan van Dijk 
5 . Da ve Tromp 
6. Arthur Ha rtman 

Stand . techn. me e rkamp 

1. Lex- va n Vugt 
2. Alb e rt Wigchert 
3, René v.d. Zwa ag 
4. Erik Lankhuyzen 

25 4 1 
2360 
2338 
2325 
1877 

947 

2168 
18 47 
17 67 
16 82 

spe e rw e rpe n t e chn. meerkamp 
1. Lex v. Vugt 
2 . Ge rard v. Le uv e n 
3 , Alb e rt Wig che rt 
4 . Peter Gu i king (b.m.) 
5. Jas matho t 
6 . Eri k Lankh uyzen 
7. Ri chard Wull ems 
8 . Co r Ui te rwijk 
9 . Re né v.d. ZUJaag 

1 0 . Thomas Tic he 1 man 
i1. Rob v.d. me ul en 

Stand lo o pm e e rk a mp 

1. Evert v. Ravensberg 
2. Frans Capellen 
3. Dick Ba is 
4. Ke e s Fluitman 
5, René Ruis 
6. Pieter Fris 
7. Rich a rd Cab ri 
8. Paul Zandvliet 
9 , Gerard Zwa rt 

10. Frank v. Ravensberg 
11 Hans Stoop 
12. Leoil Wigch ert 

Opm. All e ni e t g e noemde atleten h e bb en ni e t aan a ll e nummers 

.van de meerkamp e n meeg edaa n. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

48m07 
44m63 
40m02 
39m26 
3 3m68 
33m52 
32m40 
31m04 
30m26 
29m60 
23m96 

2033 
1946 
1914 
1900 
1894 
1737 
1703 
1660 
1418 
1278 
1196 

983 



Beste Jongens, 

In het clubblad van mei was er een enorme bijlage van het wisseltje. 
Er was ook veel te vertellen over diverse wedstrijden. Deze keer is 
dat er niet bij. Alle tot nu toe geplande wedstrijden zijn op de één 
of andere manier de boot ingegaan. Het begon al met de onderlinge 
wedstrijd in mei. Hiervoor hadden we de 22e mei genomen, maar op die
zelfde dag was er op de baan C/D competitie. Geen no~d dachten we, we 
wijken uit naar 15 mei. Dat had je gedroo~d! De TROS organiseerde wed
strijden voor 13 en 14 jarigen. Wij dus weer ernaast. 28 mei een uit
wedstrijd naar Amsterdam. mevrouw Tanis wordt gebeld: gaat niet door 
er waren geen juryleden. 5 juni Pupillencompetitie in Haarlem. Gaat 
niet door! Waarom niet?? misschien met het oog op het Pinksterweekeinde. 
maar, vraag ik me dan af, wordt deze datum da~ gekozen. Je kunt op je 
vingers natellen, dat op deze dagen de ouders met hun kroost uitgaan. 
maar daar we niet zo gauw in de put zitten, besloten we om daar voor 
in de plaats de wedstrijd op 20 juni in het Pim mulier maar te pakken, 
deze wordt georganiseerd door Hnlland. In het volgende clubblad 
krijgen jullie er wel een verslag over. 
Op 15, 16, 17 en 18 juni iopen wij met de pupillen de avondvierdaagse. 
~e starten met 17 pupillen. Dat is voor de eerste keer een mooie groep. 
Eigenlijk hadden er ~3 kunnen starten, maar 6 jongens hadden zich al 
met school of de buren opgegeven. maar we zien jullie dan ook beslist 
aan d~ finish op de Grote markt. Hierover hoop ik ook een verslag 
in het volgende clubblad aan te treffen. 5 Ouders zullen deze jongens 
begeleiden. En dan nog het volgende en e·igenlijk belangrijkste runt. 
Het komt herhaaldelijk voor, dat op woensdagmiddag zo om half twee al 
pupillen van de atletiekvereniging Haarlem naar de baan gaan. 
Jongens, kom vooral niet zo vroeg! We beginnen met de training om 
half drie. Ik begrijp best, dat jullie ontzettend graag willen trainen 
maar als je zo vroeg op de baan bent, is er geen toezicht en als er 
eens een ongeluk gebeurt(wat ik niet hoop) is er niemand om jullie 
op te vangen. Het afgelopen schooljaar kwam ik pas om tien over twee 
uit school. Ik hoop dat mijn rooster volgend jaar wat gunstiger wordt, 
zodat ik ook wat vroeger aanwezig kan zijn. · 
Dan heeft ~e terreinknecht mij al verschillende malen gevraagd of 
jullie je fiets · vooraan in de stalling willen zetten en niet alles 
maar bij de kleedkamer neer te zetten. Bij de slagboom staat een 
bord: voor alle verkeer verboden., dat geldt ook voor ,jullie! 
Op 26 juni is onze onderlinge wedstrijd. Dit is voor alle jongens. 
Het begint om twee uur. Daar krijgen jullie nog bericht van. 
Onze laatste training is op woensdag 7 juli. Daarna krijgen jullie 
ook van ons vacantie. We hopen jullie allemaal op woensdag 4 augustus 
om half drie ~itgerust, bruin en vol gnede moed op de baan terug te 
vinden. 
Daarom· wens ik jullie allemaal een hele prettige .vacantie en 
tot ziens! 

Albert 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Gebr. Regelink B.V. 
Gen. Bathastraat 15- Haarlem 
Telefoon 023-260237. B.g.g. 254246 

J.Pieterse 
AANNEMER VAN BETONWERKEN 

Voor al uw 
SCHILDERWERK 

A. LUCAS 
Raadhuisplein 24, Haarlem-Noord, Tel. 262862 

SPORTHUIS 

PIM JANSSEN 
Het atletiekhuis van Haarlem. Alles op atletiekgebied. 
Spikes van Adidas, Puma etc. Trainingspakken. 
Div. soorten loopschoenen. 
Leden van A.V. Haarlem 10% korting! 

KINDERHUISVEST 37 - HAARLEM - TELEFOON 023-310135 

NIEUW!! Landelijk gelegen in de 
.·-gemeente Dalen (Dr.) op camping 

I . ; \ "DALERHOF" 
nog rustige. en ruime sëizoenplaatsen aanwezig, o.a. 
SFEERVOLLE KANTINE, PONYWEl DE, SNACKBAR, 
WASSERETTE, PRACHTIG SANITAIR EN DOUCHE. 

VISWATER VOOR OE OEUR. SPEEL TUIN ENZ. ·1113 
, . I 

Voor inlichtingen telefoon 05242-377 /' . ; . · \ 

Gespecialiseerd in : 
LEGGEN -STORTEN -AFWERKEN van "DATO" en "NEBI" 
vloeren 

02526-4396 

Lange Moor 51 , Nieuw Vennep, b.g.g. 02526-2664 

Wala-Triumph 
Speciaalzaak 
FOUNDATIONS EN LINGERIE voor jong en oud 

GEN. CRONJÉSTRAAT 52- HAARLEM 
TELEFOON 252329 

AANNEMINGSBEDRIJF 
A. J. VAN DER PUTTEN B.V. 

~ NIEUWBOUW 
• RENOVATIE- EN 
* ONDERHOUDSWERKEN 
* SPECIALISTEN IN HET 

ONTSTOPPEN VAN RIOLERINGEN 
MET HOGEDRUK-INSTALLATIE. 



MEUBELSTOFFEERDERIJ SEVERIJNSE 

Wij vervaardigen alles naar eigen 
ontwerp. 

Langeraamstraat 38-40 - Tel. 023-312595 
VOORGORDIJNEN GRATIS GENAAID! ! ! 

VITRAGE- EN GORDIJNHOEK 
Doelstraat 14, Haa rlem hoek Nieuwe Kerksplein. tel. 250323 

Zie onze uitgebreide sortering overgordijnstoffen en vitrage. 
Indien gewenst worden zij op eigen atelier gemaakt. 

Ook voor restauratie van klassieke meubelen 
en interieurverzorging bent U bij ons 
aan het goede adres. 

GEBR. VEENINGA 
NATURALISTEN 

JACOBIJNESTRAAT 6 en 12 t/m 18 
HAARLEM - TELEFOON 310859 

~ -~-~-~. 
aqua r1um ~ 

Alles voor uw ' 

Grote sortering tropische vogels 
en siervissen, voge lkooien, 
aquar ia en dierenbenodigd heden. 

WIJ HEBBEN GEEN FILIALEN! 
vogels Alles voor uw 

Firma P. Rosenhart 
en Zn. 

NIEUWBOUW- VERBOUW 
ONDERHOUD 

BROUWERSVAART100 ZW, HAARLEM 

Telefoon : 023-316590. 

Pedicure-salon 

"YVETTE" 
15jaar 
erv~ring 

SLACHTHUISSTRAAT 15 ZW 
TELEFOON 321439 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

SCHILDEREN 

Schildersbedrijf 

ROEMER& CO 
VOOR BINNEN, BUITEN EN BEHANGEN 
VOOR WEINIG GELD 

KAN NOG BUITENWERK AANNEMEN. 

TELEFOON 023-37.37.25 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UITGEVERIJ GROEN & GROEN B.V. · HEERHUGOWAARD 

teleloon 02207· 12448 

hond 

ZERO -WINKEL -
RESTAURANT 

VOOR VERANTWOORDE VOEDING 

Winkel open maa ndag van 2 tot 8 uur. 
Dinsdag t/m zaterdag 10 tot 8 uur. 

Restaurant open ma . t .m. zaterdag 
6 tot 8 uur. 

Haarlem - Bakenessergrach t 8 
Tel. 322847 

t/3~A~L:/JiAA'n - S~e. . . . ' 
ClEN , CllOH~éSTRNIT . J4 H.AIIIUEM 

lUOH- 265333 ~tYW'lJ 

A2681400075 




