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DE TELEVISIEDOKTER 

j[ Jlij tie ! 
repara 

"De Televisiedokter" 
repareert alle gangbare merken. 

• Altijd eerst prijsopgave. 
• Ook mogelijkheid tot brengen aan de balie. 

Voor Haarlem en omgeving. 
Zaak : 
Bakkerstraat 32-34, HAARLEM 
Telefoon (023) 317313 

een goede drogist 
is beter 

dan een verre vriend 

Wij doen altijd onze uiterste best een goede drogisterij 
voor U te zijn. 

Een drogisterij met een prettige persoonlijke bediening 
Een drogisterij waar service voor de klant 

uitermate belangrijk gevonden wordt 
Een drogisterij met een breed assortiment 

Een drogisterij met regelmatig leuke en aantrekkelijke 
aanbiedingen 

Kortom, een drogisterij waar U zich thuis voelt. 

Niemand is zo sterk, dat hij geen vriend behoeft. 
(onze klanten zijn onze vrienden) 

Hagtingius' Drogisterijen - Reform 
Piesmanplein 3, Haarlem, Telefoon (023) 262066 

v. Ostadelaan 286, Alkmaar, Telefoon (072) 120863 

Huyg 
Sport 
Gen. Cronjéstraat 1 43 
nabij Julianapark. 
Telefoon (023) 265480 

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

Grote collectie schoenen: 
Adidas - Nike - Puma. 

Haarlem-leden 1 0% korting. 

10% KORTING 
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN 

Dit is mogelijk als U lid wordt 
van de U.I.C . 
(Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v. 
Piet Heinstraat 1 - 2014 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg . K.v.K. nr. 38067) 



1981 
Einde wintertraining~ l aatste duintraining zondag 29 maArt 

laatste zaaltraining senioren en AB junioren 

woensdag 25 maart 

CD junioren 

donderdag 26 maart 

1mpillen~ . 

zaterdag 28 maart 

Zomertraining ~ Op de kunststofbaan van het Pim I"luliersportpark 

Senioren en AB junioren vanaf donderdag 2 april op maandag en 

donderdagavond aanvang 19.00 uur, 

CD junioren vanaf donde rdag 2 april op maandag en donderdagavond 

aanvang 18.30 uur. 

pupil l en v~naf woensdag 1 april op woensdagmiddag 
jul lie horen nog hoe l aat het precies begint. 

===================================================================== 

JOOr vergoder ing 
Op maandagavond 30 maart wordt de jaarl~kse a l gemene vergadering 

gehouden in de kantine van de ~sbaan De l ftlaan/Klever l aaan. 

Aanvang 20 . 00 uur. 

De ingang van het gebouwtje bevindt zich halverwege het fietspad 

langs de ~sbaan ( dus n iet het grote hek van de ~sbaan zelf ) 



officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

de 
wissel 

voorzitter: 

w. westbroek 
waddenstraat 329, 
2036 lh haarlem 
tel. 333444 

sekretaris: 

d. bais 
Nemingstraat 3 70 
2041 vt zandvoort 
tel. 02507-3873 

penningmeester: 

h. hartman-van kleef 
corn. v.d. lijnstraat 12 
2024 bb haarlem 
tel. 256036 
girorek. 643883 
t.n.v. penningm. 
a.v. "haarlem" 

wedstrijdsekretaris: 

e. van ravensberg 
z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 aa haarlem 

Jaargang 35 

Numriér 2 

. maart 1981 · ~~. ' .·,: .. , 
. . 

VAN DE HEDAICTJ:B · · · 

"verschijnt ,1 o ·maal per jaar" 

redaktieadres: 
b. van rijsbergen ·· 
nieuwe groenmarkt 6, 
2011 tw haarlem 
tel. 310939 

Bij de komende · jaarvergadering · zull en een . anntal redactielede '1 

opstappeno Zoals Ton v . d. Linden en Mar:tin Dolvr.ijn al eerder 

bedankten, hebben nu ook Frank van navensberg en Chris tïtervr.ijk 

aangekondigd ;te ·stoppen. Voornamelijk het verlies van Frank :<;al 

een grote klap zijn voor de redacti e . · 

Verderop lezen jullie er zelf w:~.t over. 

T0ch noe; copy v an ~ijn hand, evenals ·ran Lex, Hario en enkele 

andere enthousiaste atl eten (prL~a) . 

Vooral de intervievrs zijn zeer sappig. 

Ook nog nieU\vS v2.11 het krachtcentruD, dat ::me .L i.r. ~ijn bcuv1 

vordert. 

Opk nadert de jaarvergadering vJeer . 

Jullie zUllen hie rover 1neer le :-:~en. 

tel. 325140 2~El voor het volgende clubblad ~~~~~~~~ vèb~ .~!.ma§':~~! a c s. 

technische kommissie: 

j. van drunen __ 
ramplaan 94 · 
2015 gz haa'rlem 
tel. 244340' · 

arts: 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk: 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haarlem 
tel. 316044 

1•'. 



officieel nieuws 
VAN DE PENNINGJ:.lliESTER 

Betreft Contributie 1981 

\ve zijn de datum van 31 januari gepas seerd en dat houdt in: betaling van 

contribut ie, z oals nu is aangegeven, dus niets meer aftrekken. 
Voor alle na 31 j am~ari binnengekomen ~î"~butie is het volle bedrag verschul
digd. L~t vooral op de datt:.ïl :!. april ! Ha die tijd wordt f 25.00 administratie
kosten in. rekening gebracht . 

Contributi~betalingen 198! 

PUPILLEN 

jUNIOREN C/D 

JUNIOI\~N A/B 

SENIOnEN 

geboren in 1970 of ee rde r ••••••••••••• f 125,--

geboren in 

geboren ir. 

geboren in 

- STUDENTEN (volledige 

- VETERAr-JEN geboren in 

1966 t/m 1969 

1962 t /m :t.965 

1961 o: eerder 

dag~tudie) 

1946 o:: e ~rder 

.. " .......... f 150,--

•••••• 111 •••••• f 180' --

............ . f 210,

...•••••••••• ;f 180,-

c •••••o••••··f 85,--
l'Jannecr G.e betaling na 31 januari , doch voor 31 maart in ons bezit 
kor::t, dienen bovenstaande bedragen te '.vorden aangehouden. 

Bereikt de jaarbeta]ing ons op of na 1 april 1981, dan is een bedrag 
v~1 f 25.-- verschuldigd aan a~ministratiekosten + bovenstaande contri
butie . 

-- Spreiding van betal ing uitsluitend in o·.rerl eg met de penningmeester. 

Neem bovenstaande data goed in ac~1t en rnaale vooral gebruik van de 
U t ocgezonèen acceptgirokaarten. 

TRUiLEDEN betalen f 45. -- voo~ he t s 0i zoen · ':S0/81. 
- . ) dit bedra;; l:an 8~l'::N f 15, -- in mindering worden gebracht. 
- Het seizoen loopt van november 1980 t/m maart 1981. 
- Er w·ordt uitsluitend op zonelagmorgen op het Militaire Terrein 

a a.;.1 d .:! Zec\veg [;etra i i"là.. 
- Trimleden ruugen geen wedstrij den doen. 

ffffff ffff 
Dit schrijven stond ook in het clubblad nr 10 dd.. 16 december 1980. 
Tevens werd aan alle leden een schrijven ge z-.:mden met da-· ·bij ingesloten een 
acceptgirokaart. In deze brief werd duidelijk vermeld, dat de korting alleen 
geldig \va s tot 31 januari 1981. U had 6 (zes) \veken de tijd dit over te maken. 
Desondanks komen er nu ( 1 mae.rt) nog giro's binnen, waarvan de korting afge
haalà is. Als u vergeten bent de contributie tijdig over te mru{en, vind ik het 
niet sportief dit op de A.V.Haarlem te verhalen. Er is altijd gelegenheid voor 
31 j anuari per kas te betalen. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem: ...... vanaf f 14,00 
atletiekbroekjes ...... . ............ . ................. vanaf f 12,00 
klubembleem voor trainingspak etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 3,25 
stickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1 ,00 

verkrijgbaar voor pupillen bij mevrouw hartman. 
overige leden bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



v·er:~·tpl.g. ))8n~.lPlgr~eester . . .., :'1 . o. , .• fl .l' ~ . ·· " ··., 

D'aaroin worden de ze le.à en ar.ngeschreve:1. qm de rest alsnog t e · voldoen. 
;.~ . . . . ,~ . 

\villei! C:.e" ln·rê.rtaali)etalers er om àenken, dat zij de . contribut ie aan het 
begin van het kwartaa~l· ovtrm::tken, dus JANUARI, APRIL, JULI en OKTOBER? 

. . . 

" 
Hochteri· · ~·r ~r::.:.~~n z ijn-:' Telefonisch ben ik nc;:; steeds bere kbaar , maar lievt;r 
niet :tussen 17.30 en ~9.30 uur . 

H .fbr 1:m~r..--va1~ Kleef, 
Pcr_:1i.lgntee' ster. 
tel. 023-256036. 

Geboren 

c~vchter ·•an Jjj_cic en· H&.urce:-;. Bais 

· ~~~-:--.::w-.-,~~~~·· • .._"''>liL.>... ..w......;s,.4~..,. ·· .... -........:. ~. .... ~.ri': ... -:::ç,~,.. ..... --....,..,. .... ·,,-;·1~Ei,'!j:"a_~ ... ,."."'~ ................. u.,.,..- :.::&~.•· -=-",-i--'=:.·~· .... .,,__ .-_ ....__ "'\•j 
~i - --· . . ..... - · t i Voor U" hartelijk be>rijs van medeleven , on s betoond na het ::

1

·1 

~ heengaan van onzE li eve man en vader opa en o~ergrnot- j 
~ vade r , ·; J . J _ ?E'l'RI 

11

! 

lil 
p,, betui gen· ,_:r ij U .onze oprecl1.te clahk . 11 

~ .. .' Uit aller """'" i 
~- · ' A . Fe tri - Overbeek I 
I 'Driehui s , februari 198 1 ~~-
1 Lodew•k van Deyosellaon 13cr I 
t.L ..... : .. :. _____ .. : ......... ~ ............ ~·-··-- --·· · ....... ~ .................... _ ..... _ ··----·- .. ··· ....... _ ...... . · --~=-==, ... : ... =.11 

: ' .. 
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Verbeterde Records (alles indoor) 

(verzameld door Frank van Ravensberg) 

25.1.1981 Zwolle Luke Prins 60 m. horden sen. 8.4 / 8.58 clubr ecord 

Sammy Hensels 60 m. heren sen 6.7 ev. clubrec. 

31.1.1981 Zwolle Pim Göbel polshoog sen. 4m86 ned.record 

Luke Prins éO m.horden sen. 8.3/8. 43 clubrecord 

1. 2.1981 Zwolle Arno van Vugt polshoog JA 

1\enneth Portanger id. JB 

22.2 .• 1981 Beverwijk Àrno van Vugt pol~hoog JA 

I\enneth Portanger id. JB 

De oude clubrecords waren: 

60 m. sen. Sammy Mensels 6.7 

60 m.hrd. sen. Jos Fielmich 8.5 

polshoog (sen) Firn Göbel 4m60 

(ned.record was van Eltjo Schutter 

polshoog JA Arno van Vugt 3m70 

polshoog JB ICenneth Portanger 3m50 

3m80 clubrecord 

3m60 clubrecord 

3m90 clubrecord, 

3m70 clubrecord 

Z7-1-1980 Zwolle 

21.2.1971 Rotterdam 

21-12-1980 Beverwijk 

(Nijmegen) 4m85) 

18.1.1981 Beverwijk 

18. 1. 1981 Bevenrijk 

Hiermee zijn er al 10 clubrecords, 1 evenaring en 1 nederlands record 

verbeterd in 1981! 

Een goed begin is he t halve werk. 

Statisticus gevraagd. 

Na zo'n 4 jaar deel uit te hebben gemaakt van de redactie, zal ik bU de 
ko~ende jaarvergadering uit de redactie stappen. De reden hiervoor is, dat 
De het de laatste jaren te druk had. Naast het redactionele v!erk (gemiddeld 
verzorgde ik zo 1 n 35% van de totale kcrpij) cleed ik ook nog verslaggeving 
voor het Haarlems Dagblad, was ik statisticus voor de club, maar ook voor 
het Nederlandse snelwandelen, was i.lc juryl id en snelw211delscheidsrechter, 
was ik assistent-pupillentrainer en gaf ook nog een 6-talig clubblad voor 
een internationale snelwandelclub uit. Dit alles naast een wiskunde-studie 
en mijn eigen trainingen en wedstrijden (snelwandelen en hardlopen.) 
Derhalve moet De een: keuze maken. 
Ik zal nog >vel stukjes voor het clubblad afleveren, maar wel veel minder. 
Met de pupillentraining ben ik reeds gestopt en nu komt het belangrijkste: 
il~ stop na 8 jaar ook met de statistieken van de club. 

Dringende oproep: wie neemt op korte termijn dit werk over? 

Meld U svp bU het redactieadres! 

Vlat houdt dit werk in? 

1. Het ieder jaar 1x s ~1enstellen van de ranglUsten van iedere groep op 
elk nummer. 

2. Het ieder jaar 1x samenstellen van de nieuwe clubrecordlijst. 
vervolg zie vlg.bl. 



3. In elk clubblad · de riiemve · ciubrec6rds· o'f ·dl.str:Lcts- of Nederlandse 
records laten publ.iceren. : 

Ev:entuec1 ·kan erbij gedaan Horden: het verzorgen van het ja~rversiag v~ 
de T.C., wat d-e prestaties ·betreft; of 'ranglijsten/overzichten aller tijden, 
maar dan riloet l!'~n l·~ontakt opnemen met mij, omdat al die ge ;_ ~vens bij niîj 
thuis liggen ( o . a. ir. h~ t . . archief) • 

Fra~< van Ravensberg. 

I(r ach teen trllin-n,ie uws. 

Het krachtcentrum n~de rt nu- zün voltooiing. 
~vie een kükje .n,e.e~t, za:L dat . kunneE beamen. De iiw~ntaris is reeds aan
geschaft, dus dat loopt allemaal vqorspoedig . 
In de afbou-iv moet er nog het nodige \verlc verzet worden en er dient nog 
graaf,verk gedaan te \vorden. 
De heer 1vestbroek (tel. 333444) is hiervoor de coördinator. Hij heeft 
best behoefte aan nog ~at handige mensen • . 

Verde-r het volgende: zodra dat mogel ijk 'is, zal er in het krachtcentrum 
ee:-1 oud-papier.:.ccntainer worder: geplê.atst (waarschijnlijk op een vaste dag} • 
Dus verzarr.el t allen oud papier! . 
Als zo'n actie ·goed op gar..g kcmt, moet er · toch heel wat papier te verzamelen 
zijn. Als je ziet, •11at je wekelüks , binnenkrijgt. 

::--l'aast deze papieractie is het .JJ.OOd'Za,kelij~< ., dat het krachtcentrum af en 
toe verhuurd wordt, omdat \ve anG.ers niet de rente en aflossing van de 
lening kunnen beta1cï1~ 
Daarbij roep ik alle' ledei1 op, certificateïî van het krachtcentrum te 
kopen. Ove :~ enkele j aren '.·.'C:tdt ëlit ··geld -te:cugbetaald. 
Heer inlichtinge!l hierm•e:..· bij de heer L3.ger..dük ( 1~el., 280240}. 

Twee dLDgen dus: 
- I\oc t1 ce:..··t::_fi.caten! 
- spaar _ oud papie~ voor de club! 

· Dick Bais. 

11/t 

Vol · g~-ede--moed stapten Arho vän . .Vugl -en ik zate:i:dagochtend in de trein 
naar Zwolle~ Na een voorspoedige reis en e·ren zoek~n, kwamen we in de 
n~seJhi!..l p.a;n, __ l)aar troffen -J,~r.;. .. de---r-est- van de Haarlem:-equipe aan, bestaan
de uit Daail van Rijsbergen, Raymond. Hoefr.1an, Luke Prins, Ruud Wielart, 
Charles Mathot en Pirn Göbel. 
Daan, die was gekomen voor .. de .60m~. J -.A. had zijn serie ( le }--en h'ilve·--- ------ · · - · · 
finale (3e) (in 7.30) al achter de r~g en zou 's middags in de finale 
nog als se· eindigen. . · 
Raymond had zijn serie 400 m. heren ·ge\vonnen en moést :ln de halvi finale 
al direkt tegen zün grootste concu:rrent Harcel Klarenbeek starten. 
Achter deze werd ·h:ij t\veede in 50.49 ·en pb.2.tste zich daarmee voor de 
finale, die zondags zou plaatsvir:den, 
Lulce wist op de 6L• .'me.ter horden voo:r -heren, na in zijn seri~ ie geworden . 
te zijn met 8.43, in de · finale . als een goede 4e te · eindigen. 
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1 s Middags was het tijd voor het polsstokhoogspringen J . A. ,waarbij Arno, 
die door een vervelende heupblessure de zes weken daarvoor niet had" kunnen 
trainen, toch de 3.80 m. overbrugde en de 3.90 maar nipt afsprong. 

Bij het hoogspringen he r en \vist Rüud tvielart weliswaar de titel te behalen, 
maar de 2.11 m, waarmee dit geschiedde, was toch minder dan hij gehoopt had. 
Ruud l i ep tromvens ook mee 9P de 6n m, waarbij hij in de finale als zesde 
eindigde . 

ls Avonds was het tijd voor het polshoog·bij de heren. 
Voor Haarlem de den Charles en Pim mee·. Charle s sprong 4 .20 m en toonde, dat 
hij weer op de go,;;de weg is. 
Pim gedroeg zich deze kee r geheel anders, dan op andere wedstrijden en bemoeide 
zich nu eens niet me·t zijn tegenstanders, maar concentr eerde z ich op zijn eigen 
sprongen. Met een prachtige sprong over 4. 86 \ve rd hij ee rste e n verbeterde 
het Nederl ands indoorrecord van 'Eltjo Schutte r met één centimeter .. 
Dit geeft zeer ,goede vooruitzichten voor de 'L.omer . 

Hiermee·was dezat e rdag afge lopen en gingen Joop, ::.i.aymond, Arno en ik naar 
het motel. Pim zou elde rs overnachten en de r e st \•ras al naar huis. 

( ' . 

De volgende ochtend gingen we lopend naar de Usse l hal. Pim .-.ou ons komen 
halen, maar s V:md zonder ben zine langs de grote weg • . 
De ze kee r wàS het · voor mij tijd om polshoog te springen (JB) en met 3. 60 m 
en een 4e plaats ïvas' ilc be s t tevreden. 
Hayr.1ond Jlloest nog starten in de 400 m final e en helaas in de birmenbaan. 
Na een, zoal s gewoonlijk, nie.t zo snelle start wist hij in een goede eind
sprint toch de rde te worden in een tijd. van 50,09 s • . Zijn handtijd was 49 ,8 
en dat beloof t voor v an de z ome r zeker een tijd onder de 49 sec. 

Voor de Haarl em-equipe was dit een zee r goede afsluiting van de \vedstrijd. 
l eer voldam1 gingen we daarna dan ook naar huis. 

Kenneth Portanger. 

IndoorranglUsten pe r 1 maart 198 1 

------------------~~~~~~~-~~~~-Fr~~~!~~-~~~~~~~~~~2 
(rugwindprest~tics :z ijn niet opge n0men) 

50 r:~eter 
1. Luke Prins ' 

Jan willem v~d.u3J. 
3. non Antheunisse 

60 meter ~ hhrid'tiiden) 
1. Sammy Honsels 
2 . Ruud · t'lielart 
3. Luke Prins 

Daan van Rijsberge n .( A) 
5. Maarten H2.rtman (C) 

60 meter ~electronisch) 
1. Sammy Mansels 
2 . Ruud iVie l art 
3. Daan van Rijsbergcn(A) 
ti, . Luke Prins 

100 meter 
1. J an Willem v.d. \val 
2 . Daan van PJjsbergen(A) 

6.0 
6.0 
6,7 

6,7 
6, 9 
7,1 
7',.1 
??? 

6,90 
7,05 
7.27 
7,30 

11, 2 
11 . 4 

- 6-

50 mete r h~en (•_o6,,7 cml 
1. Luke F-rins 7, 1 
2 . Ron Anthe unisse 8,4 
50 mete r horden ( 91, 4. cm) 
1. Arj en ICrocs (B) -9,6 

60 mete r horden ( l. 021-l)_(handtijden) 
1. Luke Prins . 8, 3 . 

60 meter horden ( 106, ?)(electronisch) 
1. Luke Prins ,.,_~_._,., _..,.~g , 43 

hoogspringen 
1. Ruud \Vielart 
2. Arjen Kroes (B) 
3. Dennis Kruithof (B) 
4 . Rob Schlüter (B) 
5. Maarten Hartman (C) 

400 meter (hand·tiid) 

2m11 
1m70 
1m65 
lm60 
1m40 

1. Raymond Hoe flllan 49,9 
400 meter ( electr_onisch) 
1. Raymond Hoefman .50.09 

. .. 



polshoog 
1-: -·p::Jn Göbel 
2 . Charles Mathot 
3. Arno van Vugt (A) 
é,c, I\enneth Portanger (B) 

Boo ne t er 
1. Haarten Hartman (C) 

4r.186 
~,m20 

3m90 
3m80 

2.29,1 

yerspr:ing~g 
1. J an \villem vd U al 
2 . LUl-ce Prins 
3. Rob Schiüter · (B) 
4. Haarten Hartman (C) 

Inè.oorclubrecords per 1 1:1aart 1981 
---------vërZ:äillëièï--èiöör-Fränië-vän-Ravensber g 

(h) = handtijd (el ) = ele ctronisch-2 tijd . 

BEn EN SENIOREN 

50 Det er 

60 meter 

400 mete r 
500 meter 
800 meter 

Hario -,ve stbroek 
Lulcc Prins 
J an Willern v.d.Wal 
Sammy Honsels 
Sammy Honsels 
Hario Westbroek 
Nark Beekes 
Ron ICo:ridon 
Ever t van Ra-::::nsberg 
Picter Fris 

1500 meter 
30C'0 meter 
50 m. horden (106,7 cm) 

Luke Prins 
60 ::1. horden (") Lukc Prin ::; 

(h) 0.0 
(h) 6.0 
(h) 6.0 
(h) 6,7 

(el) 6. 87 
(el ) 49 , 3'7 

1. 09,9 
1. 57 .5 
1) .• 02.6 
8. 50 . 8 

14- 1- 1978 
13.12.1980 
13.12 . 1980 
27.1.1980 
17.2.1980 
3.2.1980 
21 . 3 .. ':',.; 
20.2 . 1971 
25 . 2. 1979 
25 . 2.1979 

(h) 7,1 13,12 .1980 
(h) 8,3 31 .1.1981 

Lu.kc Prins 
:~evenkar.1p ( 6'Jm/vcr/koge::;_/hoog/60 

va.c.::mto 

(el) 8, 43 31.1.1981 
m.hrd/polshoog/lOOÓm) 

3001) m. snelwiilldelen 

hoogspringen 
pol:::hoog 

Fr ank -,ran Ravensberg 
nu.<.ld ~Jielart 
P:i.n Göèel 

verspringen Jan ~iillem v ,d . ~'lal 
kogelstoten (7,257 kg) 

J~e s Bro>m 
hinkstapspringen J :m van Dijk 

J0~2.ENS A 

50 met er 
60 Deter 

rhrio ~!estbroek 

Hario He st.broel<:" 
Ma::..~ io ~lestbr0~k 

400 meter Maria ~ve stbr':.Jek 

500 meter vacant 
800 meter H.on ICoridon 
1.)00 meter Jan van Son 
3000 mete r ïl icha:rd Cabri 
50 :n. horden ( 100 cm) vacant 

14, 01.5 
2m26 
/Î!:-t36 
6m81 

12m55 
1~.::~10 

(h) 6,0 
... ( \ 6,cû' h, 
(el) 6,99 
(el ) 49 ,37 

1. 5'7 .5 
4 . 12 . 1 
9.32 ó0 

) - 2- 1980 
17.2.1980 
31. L 1981 
/~. L 1:18 1 

2. 2,1980 
19. 2. 1977 

li] . 1. 1978 
28 . 1. 1979 
28 . 1.1979 
3. 2 .1980 

20 . 2 . ;.971 
17. 2.1974 
21. 1.1978 

60 me·ter horden (" ) j0s Fielmich 8,1]. 2.tJ. . 3.1968 
zevenkamp (60m/ver/kogel/hoog/60 m.hrd/polshoog/1000m) 

vaco..nt 
3000 m.snelwandelen Fr ank van Ravensber g 
hoogspringen Ruud ~;Jielart 

polshoog Arno van Vugt 
ver spr ingen Mari o ~de stbroch: 
hiru~stapspringen Robbert v.Schendel 
kogelstoten ( 6kg ) Cec s v.d . fi.hee 

- 7-

1.'1, .18.5 
2E11l 
3m90 
6m58 
12m95 
12m75 

10.2.19'/9 
24 . 2. 1973 
22 . 2. 198 1 
s. 2. 1978 
16. 2.1974 
25 ,2.1973 

6m8.1 
??? 
Sm04 
4m62 

11m65 
10m88 

' .. ·-··-- --~ " 

Groningen 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 
Rotterdam 
Zwolle 
Groningen 
Rotterdam 
Dortmund (D) 
Dortmund (D) 

Utrecht 
l \;rolle 
Zwolle 

Zvmlle 
Rotterdam 
l..wolle 
DortmUJld 

l wolle 
l..wolle 

Groningen 
Z\volle 
Zwoll e 
Zwolle 

Rotterdam 
Arnhem 
Groningen 

Haarlem 

Rotterdam 
Leiden 
Beverwijk 
Zwolle 
Arnhem 
Le iden 

(D) 



JONGENS B. 

50 meter 
60 meter 

Hn.r io \1/estbr ock 
Hario 1-lestbrock 

400 meter vacant 
500 r.1eter vacant 

(h) 6.0 
(h) 6,9 

lt~- 1 -1978 
5- 2- 1978 

Groningen 
ï.:wolle 

800 meter :-!rans Capellen 2-03 . ,~. 26- 1- 1975 Arnhem 
1500 meter vacant 
3000 meter vacant 
50 m.hordcn( 91 , /!. cr.~) vacant 
60 li1 .horden~") . Ruud Hielar·t 8.7 20 . 3.i "J 71 Leiden 
zevenk amp (60m/ver/kogel/hoog/60 m hrd/polshcog/1000c) 

' 
.. vacant 

3000 m.snelwCllldelen 7rank v."Javensbe r g 
hoogspringen nuud ~Vieln.rt 
verspringen .Maria \ifestbroek · 
hinkstapspringen Ron Smi ts · 
kogelstoten (Skg) lex van Vugt 

Interview ••• . .••••••.••. 

1t.~ . SCJ . 8 
· 1m9S ' 
6ra~.8 
l2n22 
12m6'? 

15- 2-·19.77 
19, 12 .1971 
5.2 . 1978 
16.2o:i.97/.L 
1. 3 .. 1975 

r~otté.rda.:.il

Groningen 
:l.v1olle 
Arnhem 
Groningen 

Ik (Dennis) he b be sloten, om ook eens iemand te inter v i ev:e:-1, dat is n.l. 
A.H. t e Z, (naar.l bij de redactie bekend). 
De eerste vragen aan mjn beruchte vriend: 
Vr~ Hoe oud, hoe groot, waar, \vanneer en hoe , hoe zvraar ? 
A: Ik ben 23 jaar, 1. 78 meter, ben in Rotterdan geboren e n iJ:: ben 6t, kg. 
Vr. :Hat zijn j e ho,bbie s? 
A: ICickboksen, bqdybuilding (lid bij Ad), bouliers _. geschi edenis (w·apens ), 

l eerlooien, m'n Corvett e . 
Vr: Wat ' is j e beroep ? 
A.: Hor e ca exploi t _ant (bar man .(Parttine )) 
Vr: Hoe lang ben j e al lid?. 

' A: 2.3 centimeter, . wat?,oh ••• eh, haha, j a , eheheh, ••• o1 3 j 2.:T o 
Vr: Wat v:ind j e Véll'l de sfeer op de ve r enigi ng? 
A: Het is .hollen of .. stilstaan, en verder vind ik, dat de "ceJ.' zeke:.· 

zo goèd is als op de kinalogencl ub (hondentr[d.':--on in cle duinen) 
Vr: Uaé!-:r;-om ben je met anàe r e sporten e rbij begonnen? 
A: Nou, een vriend deed aan hockey en van het een komt het ander en zo 

kwam ik bij bodybuilding terecht. 
Laatste vraag : ~ifat vind j e van de duin training? 
ll. : 0 j a. goed, geestelijk ben ik zo heel erg t o·t rust gekomen en lichamelijk 

is het geen enkçü punt, (ik he b thuis trekveren, en buigveren, àus 
heb . ik nergens - last van.) 
ve rder wil i..~ nog de groeten doen aan: Karel , ii'rits , Ecnk , ~~iJ.helm, 
Johann, Kees, Bob ( e sprit), Boris, Ha:::-cel, JUbc r 'c, ~tl.i.m, Bill, Jusev, 
Gustaaf, Ome Piet, .Tante Roos, Hi e s, Hieke, ICarin, Petra (11obje), 
J anneke, Miep 2. 

Zo, dat was het weer. Tot ziens, en plaats het. 

Dennis, 

- 8-



A. V. Haarlea'ilers op c~c Nccle r lanclsc r anglUsten 1980 

______ i~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~2-------------------
~- (bE;._S_!;e 100} 

100 mete r electroni sch 
1 . Sa;_},;y ~Monscls 
5. Maria Westbroek 

11/12 . Eike Bienf <.!.i t 
22. . Ilcnk Hacnaclc 

h.:::!lS.!ii~ 
1(3. Sam:oy Honsels 
1/3. !>brio \4c stbroek 

10/20. Mike Bienfait 
21/32 . Henk Macnack 
52/65. D:J.an v.Rijsbe rge n 
66/99 . j~"l H. v od.Hal 

Luke Prins 
rug\vind 

Sammy Hansels 
.1-Ti::Lo Enerenciana 
Jan Hev.d . lVal 
Daan v . Tiüsbcrgen 

1,ÇO nete r electronisch 
6. HariÖ\Testbroelc 

. 12/1 3. Hilcc Dienfait 
22 c ~Zaynoncl Hoefman 
hand hielen 

110 

2 . HÎric Uestbroek 
10 . 

r~1 /3? ...... ...... LJ Q 

. 87/93. 
94/1010 

Hil-::e Dienfait 
I;.aj'T1oncl Hoefm2.11 
Bart v.nijsbergen 
I\ob Ni.:::uwenhuizen 
Peter Rezclnan 

n . horde n elJctroni sch 
--2.0.-·J éln V illl Djjjz--

21/22. . Lul-~e Prins 
handtl iden 

Jäîï-van~-'Dijl: 
Lub; Prins 

n . horden e lectronisch 
~r-- ------loo Peter Rezelnan 
21 . Luke Pr ins 
26 . Rou J\nthcu..rlisse 

hancltiiden 
11/1/.. n p"ëtGrÏ.~WlElall 
?.0/2.2 . Rob nic uvrenhaizen 

2) . non Anthc unisse 
32 , Lukc Prins 

87/ 880 Less Drohm 

3000 n . stccple ch ase 

10. 68 
10 . 83 
1l o06 
1L2:i 

lO oS 
10 . 5 
10 . 8 
10 . 9 
11..1 
11.2 
~1.2 

10. !] 
10 . 7 
10 . 9 
11 . 0 

f:-7. 1.(. 
!.~8 0 81 
50 . 22 

~~-7 . /~ 
;1.8 0 7 
l:-9.'/ 
51.0 
~L~ l 6 1. 
c... 1 
..J i o .J. 

15 . 90 
15.97 

56. 18 
56 . 95 
57. 93 

55.1 
55.8 
56 . 1 
56.8 

LOOcO 

~~ Eve~t~ . navensberg 9 . 10. 6 
55 . Die~ Dais 10.0106 

200 mete r electroni sch 
--..-.-:><..:~':::DIJ -·--....::-.---~-

5, Har i J ':-lestbroek 
6. SamP.ly Han sels 
'/ . Hikc Bienfai t -
hancl ti i den 
? .• -Har5~o \.:le s t brock 

1/( c l.f l 1:- _, o >:J2.mrrly r10nSC~S 

6. ~iikc Bienf ai t 
L~- '1/56, Daan v . ~1ijsbergcn 
73/Bt! o Ieenneth Hacn.:tck 

i.laynond Hoefman 
85/100 . Bart Y. ûüsbe r gen 

rug1vind 

800neter 

Ï1~o 'destbroek 
Daan Y . Rijsbe r gen 
Nilo Emcrcnc i ana 
Raymoncl Hoefman 
Bart v . ?-ijsbergen 

1!:-o ---StUn J a spe rs 
28/32o ;:-{ob Nicuwcnhuizen 
82/ 87. Dan Portegijs 

10')0 I::J.Cter ---5. Stijn Jaspers 
11 . l?.ob Nicuwenhui zen 

1)00 meter 
19/20:"'-Stijn Jaspe rs 
t~6/t!.7 . :itob Nieu~--renhuizen 

Svert Y.~avensberg 

3C,OO D8ter 
----~StUn Jaspe rs 

?.9. Zvert; v . Ravcnsberg 
t:-2 . Pietcr 7ris 

10. 000 mete r ( baan) 
- 26. -Piêtë'i-Fr'is 

62 .• Evert v . Ravensberg 

25.000 mete r 
öj'j5B. Bcrt ·Bols 

20 km. sne11-randeJ.en 
----- i .~~~;~ensberg 

~ringel: 
12/ 1~.:-~färi \>Jillcm v . d . tval 

78 . J an v<:m D'Jk 
r ugwin cl : J .:?Jl lif . v. d . W a1 
onder:Îo wedstr . Jan ~v . v . d o \la.l 

21. 11-5 
21.51 
21 .79 

21.1 
21.!, 
21 . 5 
22 . 7 
23. 0 
23 . 0 
23 . 1 

21 . (1', 
22 . 3 
22 . 6 
22 . 9 
22 . 9 

1.5L3 
1. 53 , 7 
1. 56. 8 

2. 27 . 1 
2 . 29 . !;. 

3. 52 . 1 
3. 56. 7 
3. 56 . 7 

8. 16.5 
8. 29 . 6 
8. 32 . 7 

14 . 1]. 7. 2 
15. 07 . 9 

30 . 54- . 0 
32 . 19. 0 

1. 28 . 33 

1. 38 . 52 

7m0 1 
6m61 
7m20 
7m02 



tiin!~~a.12~EEin~::e!.: 
7. J, . Willen v . d . Wal 

15. Jan van Di j k 
tW/!.cl. Rumi f,'lie:Lext 

Gerard de Boer 
63. na .monct Bodman 

H 0 ~_8}lTl-,!l.g (0~ 
1 , Ruud ~Viel.J.rt 

1 "' - Hen.l( l1acnack 
Jan Vé'n Dijk 

,:p ~J . s~~~P~~~;E.E.-i.l!-ll: e_g 
1/Z . Pim Bdbe ~. 

19/25. Charles Ha:th6t 
31./L.~S. Jah van Dij!{ 
-1-é/(8, Cor Uiten-rjjk 
67/7L1" Arno van Vugt 

i~o;·:elstotc::n 
b2/&f:·-Less' Brow1 

6~·. J<Ütjo Doornbosch 
92 " Cee s .,r od e Rl1ec 

( v .-! terane ,!) 
2.. Je:!_ tj ::-; Door?:basch 

~~R!~.~I!?~~~, 
i:2, CC;C;J '"ode Rhee 

79/Br/. LC; SS Brown. 
84/llS , P:L1:1 Gübcl 

IC oE} sJ:_ing er~~ 
~9. Gosse v.d . Velde 

;_\:: }.2,~.§:92, 0_,(1?-(;~ê.!.C: 50 l 
10rJ meter electronisch 
-·--r- ---- ·· ~:ï: ~~Hal:ro- ~\7êstbroek 

.0.i2-Q<iti~-~ 
1. Maria Westbroek 

11/12 . Daan v. Rijsbergen 

.E.~Nl~.fi11d 
Daan '-7 • J.h j sl.1erg;en 
Bart v " Rijsbe r gen 
Eauricc de Graaf 

.C-~9- rr:'~.!'?L S:.12~C:!!:~~h. 
L Hario \vestb:roek 
5. Ra:vmond Hoefi;1;;u,_ 
bandti.iden 
"ï:'M'äri:"öî7e st broek 
l). . Rn.ymond Hoefman 

21 o Bart v. Rijsbergen 
30/3.~--, D2.an v . lüjsbergen 

800 meter 
2. . Stijn Jaspers 

v;.m27 
13m89 
13m33 
13n33 
13m03 

2o21 
1r:J.95 
1m95 

4nr)O 
f,cm20 
4n00 
3m90 
3m70 

12m78 
12m76 
12m27 

12n76 

6L].m04 
52m50 
52m12 

39m12 
35m88 

10 . 83 

10.5 
1L 1 

11.0 
11. 4 

.. 11.t.l 

L~7 . 14 
50,22 

I:L7.4 
49. '7 
51.0 
51.6 

1. 51.3 

- 1 0--

~· x lOG oeter elec~~ 
1 , Nationale pl oeg 

(o.a . Maria \vestbr.Jek 
2. A. V. Haarlem 

_b._§.ncl t~ic!~ 

3/4 , A.V. :-Iaa:-i.em 
22/24 . ~.V. Haarlem II 
30/3t;. , A. V, Haar lem A. jun. 

fl. x 200 meter 
4 .- ~cv:-Yiaa:de:!l 

L~ A L~ \ .. E1\:!te r 
---- · r_~'"Na·ti;üale ploeg 

(o.a. ::1ari o \vest broek) 
;_~. I'Tationale Jeugeiploeg 

(o. a . iL Hoefm<m en 
H, ~·!estbrock 

7. A.,\,~. Haarlem 
:i.O . A.V. Haarlem A, j un. 

4 x 1500 meter 
--z~ . ;~. \' ~Häarlem 

200 meter e lec tronisc:i! 
--~- 1:--'i~ri~~ ·~·Je stbr0ek 

6. Daan v . Rijsbergen 
h and tj __ iden 
'L -·Ma:;.:io ~,;e3tbroek 

10/12. Daan v. 3ijsbergen 
19/22, :{a:;mond Hoefman 
23/27 . Bart v. Rijsbergen 

rug\·rind 
l1ariowe st broek 
Daa...'l v, Rijsbergen 
Tiaymond Hoefman 
Dart v. Rijsbergen 

!;.0. 14 
L'; 1. 67 

42,3 
~-3.8 
44.1 

L29. 18 

3.17.18 
3.19,2 
'' 22o I)Q 

16., 12.5 

21, <':L5 
23,01 

21.1 
22,7 
23.0 
23.1 

21.44 
22 ; 3 
22 . 9 
2. 



1500 meter 
Z/3: Stijn jaspers 

.5000 Jileter, 
2 . Stjjn Jaspers 

·,rers-rrrinr-:en 
32/33o Maria \Vestbroek 

If.inl;:stan sDringen 
---rb:- G'ë:..:a;:d de L oe~ 
23/2.t1 .• Ila:;mord Hoefnan 

. , 
polssi.;okhoogs11r.in1<:en 
·2 0 f i~~-:-7\"Y.nö':".'\~~Î.~Îugt 
35/39, I(elmcth Fm··tangel' 
40/5~ . Gerard de Boer 
~- x :!. 00 Deter 

6mL!.9 

13n33 
13m03 

3m70 
3n30 
jm20 

- .. ·~=L NatTOriale ploeg (me t o·. a . 
ILHoefï:Ia.'1 en Ho He stbl·oek) 

3o17ol8 
3. 22.9 

3000 1aeter 
1. Stijn Jas pers 

~· h2rden electroni~ 
1). Jos Lerr.nens 

·-
., 5/ 1 7 1 .1.. , 'J · 

<H/tl/l.. 

!}~dtijden 
]os Lemm'"' ns 
Daan van Rijsbe rgen 

.!'.~~ 
J os Ler.1!':!'3ns 

discuswerpen 
----z-5" Ge r~'trd de Boer 

t1, x 1QQ~E 
7 ,. !J., V. Haarleo 

4 x 800 neter 
-·--g·~~arlem 

;-~oe moet jj_{ ;;1e rd.et op een R:ü-exan.en voorbereiden 

In augustus r79 h.::d ik e ir.delijk besloten, cm maar eens rijlessen .te nemen. 
Nadat :ik me had aangemeld b:ü een rljschool , leen ik een week later al beginnen. 
De :c·ij school stond prir.1a bekend_. dus i.i( begon met goede hoopo 

8. 16.5 

15.68 

15.4 
16.5 

14.9 

36rr!L).O 

4~- · 1 

8.27. 0 

He'.:, H -J..S de ee ·cste keer, dat L~ op de bc.;;:;tuurdersplaats zat , dus het enige , v.rat 
ik iilccht doc~1 , was een beetje sturen., To;;h wel eer.. beetje spannend zo tn eerste 
keer eP ;,1ie t zo leuk mee r_, als je nog geen tien minuten later een forse aan
r~cling hebt . Gelukkig trof wij eeen schuld, anders 1-ras il{ misschien wel meteen 
gestopt. He kua..':'lcn ~ee r rustig, van rec:1ts, een gevaarlijke kruising (aangegeven 
met de beleende drie~·wek) op, Een schalie~ van achttien jaar ongeveer, in de 
Send va..'1 z. ijn noede r} vond het e chte:.: n:i.et nodig te stoppen. f{esultaat: 
l e swagen 7000 t:;1Ü('en schade . 
Vee rtien d <:.[',<m l.:1.te:c·, cl~ instructeur h::::.d. ondGrtussE:n een nieuwe auto gekocht, 
bet;on i~: Bch": met le ssen., H.-~ t gj_"1.g nu 2.lle:.1aal voo:·spoedig en in november 
'N·erd mij~:. CX2'.ll~~n [L2.ngevraagd, Ond~.:;rtussen •,.re :rel het april 1980 en de oproep 
i:i lde maar niet kenen., Hijn inst:"·uc.teur vo~~d dit ook -.rreem.d J lilaar was zo 
vr~_cndelij}-:: _ l3~ sleclri::s ,50% v an het ·10sgeld te l a ten betalen. 
La.ngzar:J.è rhand- ,.,e-~ël"liet ~eptember en -begon il~ te verr.1oedenj dat er het een 
en ander niet klopt,e . '\'lel '\:/as ik net mijn instructeu1~ overeen gekomen, dat 
ik tot het exar.1cn. niets meer hoefde te be ·talen, ivat d cj orging tot afgelopen 
dece;nberc Voor het zover was, had ik echter vaa een lclant va11 de betreffende 
instruct eur gehoord, dat hij afgereden had.o Ik vervolgens verder geinforraeerd , 
ezamenfor::;-.u~ieren in J ... m3te:rdam gehaald en d8ze zel fstandig ingestuurd. 
Eerst n2.t-..:!urlijk gevraagd, of ik de auto van rrüjn instructeur op de dag van 
het exar:1cm kon gebruiken< Dit kon zonder voorbehoud. 
!l.ls D(:;t allGmaal onlogisch overlwmt, klop '.: het, ;..,rant dat · is het ook. 
Zee r vervelend ~Te rd mijn instruc·teu:::' e·ind december zo ziek , dat Pij v oorlopig 
niet in auto lca.'1. r .:üden, Gelukkig kon il<: bij z.ijr:. (ex)-compagnon te r e cht 
8n in eenzelfde auto afrijdene 
I-Iet verhaal zou eer. happ~r--end gekregen hebben, als ilc dat examen gehaald 
>~ou hebben . Helaas lukte dit niet, zodat ik het eerdaags maar een keer 
cverd0eo 

LEX. 

- 1'1--



~~~~~~~-!~:~:!2~~ 
1M' Hat ben j e, een sprinter 0f t ri.rru:\e r ? 

- Sprintero 

2. . Hoe kom j e daé:-op , dat j e een sprint er bent ? 
Omdat ik r:1e ;_.;ril richten op cle 100 en 2;00 meter en daar ook specifiek 
vo o::.~ vril t1~aincn (niet te -veel , naar vrel ha rd). 

J., Ik he b gehoord, da'c j e gr a:.tg bij de centrale t r :üning zou willen. 
Eigenlijk ;qel , .i:laar da<1r is het nu, denk ik, v.rel i ets te laat voor. 
Eigerüijk wilde ü: dat deze winte r ,J.:L., omdat dit mijn laatste junioren
jaar is, Volg,:;ncl j aar ~al het ;...-c l r.~neilijkc r wor(cn, Ollldat ik dan ne t 
de 0chte &tle t e n mee~ ;nqet doen en dat ben iJ:: zelf nie t -
11 Voor een 11 e clr:::•;; spl'inter11 ben ik nai7lelijk te lang11 • 

.. , . l'lie is je favorie te atleet? 
- f?.ona2-do Neheoi ah, van1iege zijn perfecte hordentechniel{ en daarnaast 

zijn enor:,~e sprintsnelheid . 

-.s . ·-Hie i s j e f avorie te atle t e ? 
Ilona .Supbanek ( 110 kg ), omdat z~j k ogelstoot Net nage llak en 
vanvrege haar taille . 
O'Jk Harita 1\och behoort 'eet r:J.ijn favorie tes, vanwege het f eit , dat ze in 
1979 en 1980 op de .·;00 Ete ter superü~ur \.Ïas t.o . v. cfe rest van de werel d . 
Ie heb en or n veel bewondering voor S:!_)ortlui , die e cht ALLES winnen, 
zoals Edvrin Ho:;ces , Eri c Hooen en :Frank van Ravensberg . 

6. Heb je je eigen i k al ontdekt? 
Al s r eakti'c op j e vage vraag , een vaag ant\vOord: Mijn i dentiteit is nog 
s teects op :~.oek naar ~ijn waarde binnen onze interstructurele maatschap
pij ( o~ 'wi et s ) . 

7. \:l;;~t /.; ijn je P . i.~.? 

100 meter 
200 i!lctc r 

~~ 1., 0 sec . 
r-, ·r-, '1 
/.,~/J o .. ) sec . 

~.00 :;1cter 51.6 sec ( als D ~ Jun ) 
S9 , E>' , ~ 

tL Hou jij van je tegens ta.:..1.clcrs? 
Alleen o:) de 100 n _, di:W.J. heb :il: geen angst om van :<.e te verl ie zen . 
I k kan tijd.ens de r ace , die iJ.eestal e r g ke>r ·-. d ï..'.t.:rt, geen echte , ~ 
vrienclschap s1t.Litcn en rlaarmil hrm ik ·'fan ze. -
Ook hoti jJ-:: v 2.n ï.rijn est&:fcttc maat j es .. :!.ij s -~aan echt al tijd voor je 
klaar, behalve als i k e r aan kom lcpen, want dan l open :;.:e hard van 
r.1'2 weg o 

9. ~lat is de mooiste r a.cc vcu1 j e leven geweest? 
- Die moet. nog kcm::')n, maar heel ~ijn vond jJc de beide malen, cla t ilc 

Ncd.erlands ~\ ampioe!l werd met dè !;. ·x 1!.00 ra . ploeg e 

10 . ~vaarom ben j e eige nl'Jk op atleti ek gegaan? 
Oï:~dat nijn vader, zoals ell~e vader, van elh:e atleet , van e l ke vereni
ging j_n heel Necbrland in zijn diensttijd 10 . 8 op de 100 n . liep (met 
v olledi ge bepakking) o 

.!.L Haar heb je regclNatig last van? 
- geldgebrek, fietsen na2.r en van G.e training, van r egen , van tem:t:Jowerk 

boven de 2. 50n en van las t i ge intervievJers . 

12 . :Jat is je lengt e ? 
gewicht ? 
I.Q ? 

- 1. 91 n. 
- 78 l~g ., 
-- 138 r r ! ! r r r 

sch·Jennaat ?- '~- 5 
s t .3rkte 7an je bril? ; - L - U, ; :1 +7, 5 

- î2 -



NmJoord: Soms vcrl.1ng il-c n 0g wel eens terug naar de j aren t 30. 
Toen i·verd . er namelijk nog echt getraind . 
Ik droor;t regelnati g , dat il<:: a. Hies Bouwmnu 

b. Tinus Ose ndarp 
c. Wim Slijkhuis 
d. Hené v . d. ICerkhof 
e . Burgemeester Reehorst ben. 

D0orhalen wn:t nie'c van t oepássing i s . 

Stuur het j1iiste a n tvroord naar de redactie. 
Onder de goede im:endingcn Hordt een f~to var 
a . H i es Bm.:.,,rman 
b, Tinus Osendarp 
c., HiEl Slijkhl2i s 
d , .:J.er;.e v.d. I\.erkh0f 
e . Bur gemees'ce r Reehor st veTloot . 

Daaaag . Hario • 

. ~t~::_ JE 2lf~lE DC2.L(ld.L.L~lo!J. •• , ••• ,door FrarJ( van Ravensberg. 

;L, V. Haar lerrune rs als I·Jede r lanclse re cordhoudel~s. 

h.ls l aatste onden·rerp v an de ouwe doos k omen de i\, V . Haarlemners als Nederlandse 
recordhouders aan de beurt. Ik \(.al ze per nummer en groep behandelen. 
i\lleen de erke:1cle r ecor ds worden ve r meld. 

!:!e~~e ~~ ~e~i2r~n __ ( ~u!d2o~) 

100 mete r 

}_Ç9_ Y,3Lcl.§. 
200 r:;e·te r 

800 me ·ter 
-~-· ·~·---

10·)0 met·;;:.c 
.-:~ ...... _......_~~· 

.!.SOO_ r.teter 

_:1099 _ _1!.1~!_~r 

5I~9.:~-~ 
10. 000 Heter 

•• .....:-..-....---......<"~ 

Hinus van. den Be:r.'ge 

Chris Berger 

Chris Dcrge:c 

Ili nus ·v"d .. Derge 
Rin-:1s v" cL Berge 

· Ch!'is Rcrger 

10. 6 

10 , 5 

9. 7 
2,2o2 
22 . 0 
21.1 

fl.mste rdam 14- 8-1927 
tot 25.5. 1931 

Drachten 25 .5. 1931 
tot 16.7. 1933 

Groningen 3.8.3C/9. ~ .• 6o 

Haarlem 7. 8. 27/ 25.8.29 
Anste rdam 2S. 8. 2S/15. 6.30 
iuas te rd a.n 15.6ft30/18 .?. 65 

fmclrie s Googe n ·re r f L 56.6 Ar::J.stcrdam 2~ .• 8. 29 
( In do 30- e:.· j aren ~;erd een 

( t oen Vf:d~) uit 1923 al snog 
toen reç ordhoud.c r·-af was). 

beter re cord va.'1 1î.d Paulen, 
erke nd , waardoor Hocgenverf 

il.d Pn.ulen 2. 06.3 Den Haag 22.o5n21/5.8. 23 
\Ji_._rn T&clcema 1, 59. 1 !ltas te rdaE 7.-6.36 
(rond 1 9~.0 we r çl dit onderdeel van de r e c or dlijst afgevoerd.) 

ll:1clr i e s Hoogenorerf 2 . 40,2 Den Haag 28 . 7.29/2548. 29 
And.ries i:-ioogerwerf 2_ 36 . t; /u:ts te rdam 25. 8.29/5.10.30 
Andries Hoo[;enrc rf 2. 35 .2 Parijs 5. 10. 30/9.7. 35 
Andries Hoogcnverf /) .• 08 ' 6 Araste rdam 11~ . 9. 30/3.9.33 
f>.rÜ'! l\laase 9. 17,2 Arnhen 15 . 8. 26/ 13.5.28 
Ar ie I\laa8e 15 . L~-7 . 2 :Rotterdam 7.7. 29/14.7. 29 
Ar ie IGaase 34 o25 . 3 Utrecht 12 .7. 25/24. 11.29 
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110 m. horden l'lim I<.:aan 
lilira Kaan 
Hir.l I(aan 
~lim I\ aan , · 
\Vim I\aan 
i"lin Kaan 

~ .. QQ . .I~l~~ ~'l:i.m I\aan. 

~.00 m. ho~ Hi.m I\ aan 

hoogs_Er ingel'l; ~1uud \iielart 
I~uud Hiel2.rt 
nuu.d ~'lie lart 
ruud Wielart 
Iluud Tdielart (evenaring) 
Rnucl U ielart ( evenari.l"lg) 
~uud Hielart 
;:{uud lilielart 
Ruud ';'/ielart (evenaring) 
nuud Hi elart 
Ruud Hielart 
rtuud ~Jielart 

Ruucl 1.>/ielart 
nu..::.d ~lielart 
Ruud Hielart 

1\nnc. van cler Zee 
/mne van der Zee 
Anne vw der Zee 
Anne V é:.n de:;,' · Zee 
Ahne van der Zee 
Anne van der Zee 
Cor Lamaree 
Cor Lamaree 

.~,EQ.r~~I! Jaap Boot 

kogelstot~ Ger ~·it Eijsker 
Gerrit Eijsker 
Gerrit Eijsker 
Gerrit Eijsker 

kogclstote~ (2 ~h~9.-cl Gerrit Eijsker 

~~-sèus\.,rerp~ Gerrit Eijske r 
Gcrri'c Eijsker 

speenrer~l'! Kees Visser 
Kees Visser 

15.4 
15.3 
15.1 
15.0 
14.9 
1f'to8 -. 

2t111 
2n12 
2m13 
2Ell(L 

2ml!.J 
2n14 
Zm16 
2;,17 
Zn17 
2m18 
7.m20 
21':1.21 
2m26 
2m27 
2m28 

3m62 
3m'73. 
3m81 
3:n86 
3m87~ 
3m90 
3m91 
3m97~ 

7 Onl 
m o~ 

13m37 
13mL).2 
13m61 

13m92 

23m30:\
!;.0m95 
t].2m'77 

55m14 
55m30 

fmsterdam 
Ar.1sterdru:1 
Amste:r.dara 
Berlijn 
Turijn 
1\Ds te.r~.am 

iJ.nsterdam 

Amsterdam 

12 . 6. 32/3.7. 32 
3.7.32/16.7.33 
16. 7. 3 3/1. '7. 3!~ 
lo 7 D 34/7 0 9 0 3~ 
'7. 9. 31:./21. '/ . 35 
21.7~35/31.7.38 

20 . 9.31/7. 7.32 

3. 7. 32/31.7. 3'7 

UiJ.helmshafen(D)14.6.73/2[)..6.73 
l'.msterü.an 21.j .• 6. 73/3'J . 6. 73 
Br';lssel 30.6. 73/19.5.7/1.-
Bom:(D) 19.5 . 74/7.6.75 
Köningmvinter(D' 7. 6. 75/15.6. 75 
~issabon(Por) ~5.6.75/22.7.75 . 
ICerlcr ade 22. 7. 75/17.8.75 
Utrecht 1?.8 .?5/20.8o75 
~lirich (CH) 20.8.75/6.6.76 
Dortmund 6. 6.76/6,6.76 
Dortmw~d 6. 6.76/7. 5.77 
Hilacm 7 o 5. 7'7/So 6, 77 
T . . r· f 'J7/' ~- ' ~ UTJ..Jll .J o Jo q ,. (" 1 '.J 

T;:rij:a [-._. . 6. 78/L f). 7Ç 
Leiden 1. 9. 79/hcden 

I~aarlem 

Loncien 
Amsterélam 
HiJ_versu;n 
Hilversum 
]':!ede molik 
Londen 
AmsterclaJn 

An!S 'terdam 

Haarle, . 
Hieldelburg 
Schieclwn 
Amsterdam 

Zé1.ar..rl2Ji1 
I-Iaarlem 

Haarlem 
Amsterdam 

1. 6. :;0/29.6.30 
5" 7 ""/2 7 7 "(', e e .)U <": G .j.J 

27.7~30/17.8 c 30 
17.8.3'J/17,7.32 
1 '7 0 7. 32/2. 9. 3!} 
2o 9o 3tV20. 7.46 
20.7 . t~6/tl . 8 . ~.6 

· L) .• 8 n /~.6/26. 5 o 60 

7.9.2!:/19. 7.29 

7.6.31/20 .6.31 
2.0.6 . 31/16.8.3~ 
16.8.31/10. 9.33 
10.9. 33/6.5,34 
1931 /2.7.32 
1 9. 'I. 31 I 31 • 7. 32 
1LJ.o 8 o 32/10, 9, 33 
5.6.32/22.6.32 
26, 6c, 32./309 79 33 

4 x 100 mete r (clubs) 
• -:-- ~':""' .. -;-~·'f.Çit:"' --·Lamp , Joop Verhagen,Gerrit Eijsker,G'2rard Rinkel. 

L:./: .• 2. :J.otterdam 15.7.i5/16. 7.26 
· n.inus v .d.Berge,Joop Verhagen, Toon van Helsenes en 
· Jaap Boot L~LI, .Q IUrt:;terdam 16.7.26/l6,7o2Ó 
· Uinus v.d.Berge , Joop Verhagen, 'l'oon van U~lsenes 

en Jaap Boo'c.. 1., 3.9 li.otterdé:.lll 16~7.'2.6/29~8.26 
Jaap Boot,Toon van ~'lelsenes, ::<'rits Lamp 
en Rinus v.d . Be r ge 42 . 8 ilijS\'.rijk 29.8 o26/1S,6.30 
Gerrit Eijsker,Toon van Helsenes, Rinus v.d.Berge 
en Ad Patüen (ev)12 ~ 8 19?.6/15 . 6~30 
Chris Bcrgcr,Dolf Benz,Gcrard Rinkel en 
i1inus v.d.Berge ~-2 . 6 Amsterdam 15.6.30/28.6.31 
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vervolg 

i:"l.i!l.US v . cl. Berge, Toan van Helsenes, Dolf I3enz 
en· Chris BergeT L~2 . 5 J~.msterdam 

!~ x 200 m. chlbs Ad P. aulen, Rinus v.d . Ber ge, Dolf Benz en 
---·-··~~~-~~-· Chris Berger L 31.0 Amsterdam 

He..,l~ Hacnaclc, Hario 
· en Mil-:e Bienf ait 

Bcnh: Nacnack, Hario 
en. Mike Bier.:f ait 

Hestbroek, Ja.'1 \lillen Vo - ,Hal 
1. 27 . 0 Den IIaag 

Hestbroek, Jan \>.Jillem v.d .Hal 
1.26. 6 Leiden 

f~..?'=J';Q9__!i},o_ club~ Acl' ?aulcn, Pinus v.cl.B~rgeJ Did.: Nooij en 
lü~_ch·ies Hoogc:;-:-werf 3, 30.8 Haarlem 
~1inu::i v.G.,Bêrge, Gerrit Eijsker, Anclr ies Hoogerwe r f 
en Ad Paulen 3. 28J Haarlem 

Olv:J'f.'Ü:: che estafette (c1t:bs) 
- -~-~·- "SJ - --~,__-..-.--~--=----~~--·= -:ror---.;:or.~·-... .= 

l';.nch':i_es Haoger•...rerf , ]2.11 van der Booren, Dolf 
Ben:3 en Chr is Bert:;~'-' 3. 37" 2. Araste rclél.l71 

???? 
\1im Ef:fcrn, Jaap 
Hooge norerf 

8. 21.2 Haarlen 
8, 17 , 8 Amste rdam 

B~and~nburg en :~ndrie s 

G. 06.2 1\nwterdél.l:J. 

(~~2~15Sl'2~E~-~seEJ~~2È~.) 
J m1 v . d . Bo0ren, Joop Buis, Jaap Brru1clenburg 
e J.l i:J=·-2 :!:fîern 18 . 08 . 0 Haarlem 
Jaap Brandenburg , jaJn . d.Boor en,Uim E:ifern 
en Joop Buis 17n41 . 0 Haarlem 
~J:i;"\ vau Gog> Dick Hagtingius, Jan ICoopmm 
en Ean de Ro()de 17. 02. 3 fl.ms terdain 
\Ji n van Goe;., Jan Vlalgien, jru1 B::.'ijs en 
!Jan clc Il.0od.e 17 . 02.0 Amsterdam 

1Co0 neter 
... --·-----·-··-· 

10.9 Gladbach (D) 

:i \Q. _m~.l.~E....b-0:c1en Lt2.l2 {~-SE l 
P i~i1 van Deek ( even aring) 1 ~--- 5. 

14. 5 
14 . 5 

.Haarlem 
.Apeldoorn 
Bevenrijk 

28 . 6. 31/17.6.34. 

1~-· 6. 31/10. 9. 33 

5 . 9.79/7.10.79 

7 • 10 . 79/1L1c o 9. 80 

1.8 . 26/7. 8. 27 

7o8o27/1932 

31 . 3. 30/? 

28 . 8. 29/29. 9. 29 
2 9. 9. 2 9 I 31. 8. 30 

31 < 8. 30)!.§ ~9· 3!.> 

7. 6. 31/7. 7 0 3'2 

7. 7.32/25. 8. 35 

20.7.41/5.7.42 

5. 7. 42/9. 7./:.<1 

4. 9. 55/7.5, 60 

9.6.65 
18.7.65 
15. 8.65 

..... , ... 

Pjn V<>..n I3eek (evenaring) 
Pim vc,n Beek (evenaring ) 
Un 19?0 -,ran de r ecordlijst 
hordenlYJogte) 

afgevoerd vamrege vlijziging 

.~29~J~1~!;:oE-~~~-~"'!El:nq._~fe.~~ 
Fr ank van Ravensbere :n. 0'7 . !). Leiden 30. 9.79/heden 

}~~·~·E_S.S.~1~:and(h~E~ 
Frank van Ravensberg Leiden 30 . 9 . 79/heden 
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vervol g 

.19000 flh.:. t e r snelwandele n 
Fr an1c· v an Raven sbe r g 
Frank van Ravensbe r g 
Fr ank van Ravensbe r g 

1 uur snelwandelen 
·Fr ank v an Havensbe r g 
Fr ank van Ravensbe r g 

f{uud Wi e l art 
lluud ~Viel art 
a uud Wielart 
1\uud Hi e l ar t 
l~uud tv i el art 
Iluud ~Viel art 
nuud Hi e l art 
nuud Hielart 
Ruud 'ihclart 
Huud Wi el art 
:luud ~liclart 

polsstokhoog springen 
Ben J ar.. s e n 

~ x 100 më t e r ( cl ub s ) 

(evenari ng ) 

( eve nar ing ) 

/}9 . ~- '7 . 2 

47 . 35 . 2 
4 7. 20 . !.} 

11 . 4~1-L~ , 60m 
1L. . 837 , 85m 

2m00 
2m00 
2r;t03 
21il03 
2m05 
2m06 
2m0'7 
2m09 
2m11 
2m12 
2m13 

3m16 

:Rott erdam 
Groningen 
Drach-~en 

Rotte r d am 
Laandam 

Ams te r d am 
Lisse 
1Geef (D) 
Utre cht 
Amste rdam 
Amste rdam 
Ams terdam 
Kleef (D) 

30 . l. 77/15. 6, Tl 
16 . 6 . 79/6 . 10. 79 
6 . 10 . '79/heden 

17 . 10 . 76/1.:~ . 8' 7'1 
3.8.79/heden 

7. 5. 72/ZLS. 72 
11 . 572/7.1 . 5. 72 
21. 5 . 72/25 . 6 ,72 
11.6 . 72/25 . 6 . 72 
25 . 6 . 72/30 . 8.'72 
30 . 8 . 72/29 "5 -73 
20 , s. 73/11. é , T? 
11 . 6.73/16 , 6 . 73 

'iVilhelmshafen (D) 16. 6. 73/2~- . 6, 73 
Ams t e r d am 0 ,, 6 7 ')I Y· c, •'- ') 

bil 1· .. • J ~ . .. u? I ._· 
Br ussel (B) 30 . 6. 7 3/i:\êd8i1 

Hilversum 

Mat Meuwese, -Bob Stee nbergen, J oop Visser s en 
Ger Dui ts i~ 3 . 7 Den Haag y . 9. 58/22 . 9.63 

~~~~~-~~~~~~~~-i~~~~~~l 
Ho0gspr~ 

i<.uud Hielart 
Rux1 ~lielart 
Rc.ud \'Jiel2.r t 
R.uud ~1ielart . 

Ruud vv:l.e:)..art 
Iluud Hi elar t 
Ruud Wielart 
nnud l'/ielart 
n.uud Hi e l art 
auucl ll'lie l art 
Hc.ud Wielart ( evenaring ) 

.~stokhoogspri..YJ.P;;Cn 
Pi m Göbel 
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2m11 
2ml2 
2mlt, 
2m16 
2m18 
:2.m19 
2m22 
2m23 
2m25 
2m26 
2m26 

Lei den 24. 2. 73/8 . 11 . 75 
Kelilc : ~ D) 8 .1 L75/~IJ.L76 
' h 'JO 1 76/ ~r. 1 '7 ' " .· Hrn em J , , jv . • , 1 
Zwolie 30. 1. 77/13 .2.77 
I~eulen(D) 13. 2. 77/1 3.3 -.77 
San Seba s t i an( F) 13 . 3. 77/13 . 3,77 
S;m Geb~stian(F) 1 " . 3. 77/2L 1. 78 

· Hadri d (S) 21.1. 78/6"2 . 80 
Milaan (I) 6. 2 . 80/1 i~ 2 . 80 
ilotte r d2111 17 . 2 . 80/heden 
Sinclelfingen(D) 2 . 3. 80/heden 

Zwolle 31 . L8 1/ hedcn 



vervolg 

I~~è~~~-~~~~~~l 
60 meter 

R~...nald Prent (evenaring) 
Mario Westbroek 
Mario ~vestbroek (evenaring) 
Ha:i:'io ~lestbroek (evenaring) 

Ruud ~;fielart 
Ruud.Hielart (evenaring) 
Huud Wielart 
l{uud Hielart (evenaring) 
Huud Hielart (evenaring) 
Ruud ~vielart 
Ruud lVielart 
P-uud Hielart 

6.9 
6 . 99 
6.99 
6.99 

1m9S 
1r.J.95 
2m00 
2.m00 
2m05 
2m06 
2m09 
2m11 

Gron:: .1gen 7.3.70/2.2.71 
Z•dolle 28.1 . 79/heden 
Zwolle 27.1.80/heden 
Rotterdam 16. 2 .80/heden 

Groningen . . " 1~. 12.71/22.1.72 
Utrecht 22 .1.72/22 . 2.72 
Utrecht 22.1.72/26.2.72 
Leiden 2.6.2.72/26 . 2.72 
Leiden 10 . 2 . 73/24.2.73 
Leiden 24 • 2 • 7 3/ 2[1 .. 2 • 73 
Leiden 24.2.73/24.2 .73 
Leiden 24.2.73/3 . 2 .79 

'Jenslotte nog de nationale records die samen met atleten van andere clubs gevestigd 
ï.,rerden. 

L). x 100 meter:~.!:.n.J..na~~l~ ploegl 
o.a. Jaap Boot 4 2 . 0 Parijs (F) 13.7.24/12.9.26 
(deze tijd was zelfs enkele minuten als v-rereldrecord geldig, tot 
de U.S.A, het in eert volgende serie verbete-icfe) ... 
o.a. ~inus ven den Berge en Frits Lamp 

4 1.7 Keulen (D) 12 . 9~26/9 . 9.34 
o.a. Bcrt de Jager (evènaring) 40 c0 Arnhem 30.6 . 71/heden 
o . a. Maria Hestbreek 1.~0.1 1~ Steillkjer(N) 31.5.80/heden 

tl x 100 meter .iongens (nationale ploeg) 
--,-~--~---a.~~ObStee'filierg;;;:-;n Ger Duits 

43. 8 

.1__~_.,1_9~~~_j;~~~~(Ea t~~~-~ 
o , ao Mario i:le st broek 3.12.2 

Ik moet nog enkel dinge:1 r echtzetten. 

Vlaar'ingen 17. 8 . 58/30. 9 .62 

Bern (CH) 7.7.79/heden 

Eerst een %eer oude verbetering. In het clubblad van juni 1979 (in de 2e oude· doos) 
heb il~ als P . H. - beker winnaar V en L ve r rr.cld , di·;~ moet zijn Blamv ~üt . Derhalve heeft 
V en L 13 cups ge\vonnen en Blauw· Hit 1. 

In het clubblad van oktober 1979 (ou\•rc doos nrc !~) kan il-c nog aanvullen dat in 
Arilsterdàm ( 1923) op de -800 meter Ad Paulen Se in z ijn serie ue rd en Andrie s Hoogerwerf 
6o, 

In het clubblad van februari 1981 (ouwe doos nr. 9) is bij drie atleten het aantal 
1 te weinig~ 
Hario \·lestbroek 
Raymond Hoefman 
Stijn Jaspers 
Bij Paul Verra (12x) 

10x wordt llx 
1x vTOrdt 2x 
2x worcl·t 3x 

moet oo!\: stam cross (naast 10.000 meter). 
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Als laatste nog een overzicht van alle ouwe do zen : 

Deel 1. 
Deel 2 
Deel 3 
Deel /:. 
Deel 5 
Deel 6 
Deel 7 
Dee l 8 

Dee l . 9 
Deel 10 

Deel , 11 
.Jeèl _ 12· 

!nei 1979 
juni 1979 
sBptember 1979 
0 1.;.tr)ber 1979 

.. maar t i980 
april 1930 
juni 1980 
rJkt ober 1980 

noveEJ.ber 1980 
deceraber 1980 

februari 1981 
maar t 1981 

oude cl ubrecords 
seniorencompetitie 
j n 1i0rencompetitie 
ol:>"!n:;Jische s· 8len 
indoorkampioenschappen 
europese kampioenschappen 
i.nte rna tic)l1ale clubentmoe t ingen 
seniórenkampioenschappen/ 
rangl ijsten al ler tijden 
j ·t.miorenkampioenschappen 
es'caf ett e - kampioenschappen en 
off icieuze kampi oenschappen 
inte rlandwedstrijden 
records 

B:~ _er en daar kJ._opt bo·:en de artikelen de nummering niet ,, 
. I 'I 

o.o . o. o . o.o. o.o. o 

:.1eYue der clubbladen 

~( "l he t j aarverslag van de Teclmische Commissie van A. A. C. le zen 1vc waar onze 
concurrent op ~it is. 
:1Do0l voor 198:t is A.A.C. 1 \vederom kampioen van Nederl and Hoofclklasse 11 : 

AUJl r-~ aarlem de -::aak om he-c doel yan A. A,. C, · 1 te dFarsbomen., 
Tevens zal A, !LC" cl:':t j o.ar me t n og een teél.l:J. in de Hoofdklasse uitkomen. 
Jit is voor het e eï..'St in de geschi edenis van de herc na:tle tiek in Neclerland 
cl&t th'e e t::nr.ïs van één vereaig:i21g in de Hoofdklass e ~ itten. 

I n de Driehoek, het clubblad v:!n AV t 23, cle medede lj11g dat een sponsor')vereen
h:>hèst \,'erd afgesloten r:-,et een levensverzekeriiJ.gsmaatschappij o 

Voor de e nke l e atl.c _;t d i e r;eh0opt had clit J ailr in Beveh1ijk e0n wedstrijd te 
!~v tm?.n 1o~er1 op c \~!l 1{11.:-:ststofbaan) he t ·vc1gend.e , 
In ~e S il~·te lbaê.-:.,_ _, l1e ·t cJ.r,_bbl ad -vaJ.1 S llOrJ:~ , l 2ze11 ~··le l1oe l1et raet de baan va11 DEM 
g(:; stelcl ise 
11 ? ijclens wi jn \·re l<.:e lijl~se t~caini.ng op cleze baa11, breel< il: b2_j!~ans hcrl1ialdéJ.ijk 
nijn nek ov~r de i b:.ü t c n c~ bla~en l V D,n de b )ve nl a ag :> tenrij l je bij regenval 
warcrlijk "door cl·~ p1a~; sen ao.:;t vmden. l'k e , ik blij f bij 1;1ijn sombere voorst-elling 
clat goeclkeuTirlg ve.n de DEM- baan uitgesl,oten moet "~HOrden geacht . 
On:t.e oprechte \Y"en~ voor 1981 aan DiH i s d a t ;nijn yoorspcll ing niet ~al wor d8n 
gehonoreerd 11 , 

v. m<::.art ü l91 -- 1 '~· maar t :î.981 

De I-Ie er Jan. P . Str\jbos, een der oprichters van onc., e 

verenig ing bereikte zaterdag 1:1. maart :e< ijn 90e ver j aardag . 

Heel hartelijk gefeliciteerd en nag veel goede j aren toegewenst. 
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-~ ~:.,.,. •.--- ~-.. _ ... .. 

(·.Jij 7.ijn cnclertussen al ;;eer aan ons laats te maandje van de vrintertraining 
begon;.'1en" I·kt ogen~Jl;i.k, dat 1:.re weer te r ug gaan naar de baa.'1, is dus al 
\veer b)jna daar. He t he -c begin vàn de baantrai liing betekent het, dat we 
•t~eer uit gc..ar1 kijken naar weds t rijden en er aan mee gaan d oen, natuurlijk. 
Het is er de ;-~e winter nie t van gekomen , . d.at He i.ndoonveélstrijden hebben 
gedaétn , op een enkele uit:;~,ondering n a , Hopelijk kunnen we de schade in 
het l:mit:ensei:<.oen g aan i'1J.halen~ t-IéW.~e-er alle vredstrijden precies zijn, kan 
jk :..1u nog ni•3t v ·2rte ]_len, :raaar ilc heb in i eder geval de data van de com
re-ti t~ .. éïvedstr ijdcn . 
V·'Jo:- nlle duicle ltilóeid en nieu•..vkomers nog even: 

vte l-ic b'ben 2. soÇJrtcn wedstr ijden, de competi t iewed strijden, wuarvoor je 
l.:.it,:?;enÖdigrl wordt en de ~~ . g. vrije wedstrijden, Haaraan iedereen r.J.ee 
kom cloë.ri aan nm:rr.1ers naar eigen lceuzc . 

Joo-::: ~e cor::rpe titie i s 1 D en 1 C ploeg ingeschreven. 
Ik: coErpetitiewedstr~jden zijn dit j a ar uitgebreid met de 8C en 100 h 0rden. 
I.:-:_~~ c.1. l;J < 't, .. d:J.t er '\-TC ë!r 2 eJ~tra plaatsen k onen in elke ploeg . . , 
~;·:>g loven een opme:kirèg , wat betreft de selekti e . De ze vindt steeds plaats 
·)p grond vm1. cle p r e staties geleve r d tijdens vrije vedstrijclen. 
~ O'YC de ï:1e nse:1, d i 0 in de competi tieplöeg v1orden opgesteld , is he t na
tFurljjk raad~aara r;m op vrije weds trijden ook n og eens andere numne rs te 
c.i.oe:1 , den tijd.ens de c o:!l.r..etitim·redstrijden. Haar dat vreet ondertussen i eder
een ":rel , . • • : ( hoop ilc) . ' 

Sonpetitie- d.at2, en - plaatsen, waar 'Ir';] naar toe moeten, v/eet ik nu n og niet): 

Sagi t+:. a ~f\1:1SU:!::·dcn ) 
T:.~}. c~0 ( I-Iei~.C·O) 
Lyc'...:rg<}.S (~'ro:,u:Jenie )
i-Iellû.c ( U'crecht) 

.1.1~LVEl 
Tri2.s (Heiloo) 
GI .. V ( Gr::.te br0el~) 
GAC (Hilv;;;rswn) 
AC Uél.te rland. (:laa:.td.a:ril ) 

23 r:1e i ··---- ---
i\. TO:> ( Ams te r è am) 
Fit (Ze i s t ) 
SAV (Grotebroek) 

Z,} a~~ 
1\AC (1\.nsterdam) 
NEA (Purmerend) 
Lycur gv.s (!Croumenie) 

Albert. 

i-'3 A!D Strandloop in een n ieu::l j ac j e ••••• , •••• • • 

Vau.daag S maart ï·ras de 21e f\.1.\C Strandloop . Sr kon gekoze n wor den uit 3 
01·: st<mden, ó, 11 of 21 kra . 
De stcxt ·11as oï;l 1 nur en toen gingen de duizenden deelne!7lers op stap, om 
hun favori~ te afr;tand t e lopen . 
Ik koos 6 lcr.1: da t vii1d i..k geHoon een leuke af stand. 
Na ~: 1 km . cntmoe t te ik Fatriclc . Tot het keerpunt l iep ik ietsje voor 
en. i k be reikte dat in 1f1, minuten. Hu me t de wind in de Rug , nam Patriek de 

I(' 



kuierlatten. Omdat h\j een }lee1 s·tuk door het water ging, !<wam ik een 
s·tuk achte r te liggen " 
latriek notcercle 26 minuten en ik k,mn bin.i"len in 26 . 30 ninuteno 
'I'oen -v:e -u.it stonden: t0 bl<::.zen en on:oe jassen aant r okken om bij te 
komen, k~van Jaap bi.,rmensto::'men i n 28 ninuten. 

· Of er nog; mee r j ongens ecededen , we;o;t :ik nie t . Ik z&g niemand meer 
binnenkomen. 

Haarten Hc..rtman. 

- o - . - ('. - o - o - c ..... ~ -. - ~ -o -. ··· r: ·-., - ,l -. ,._ 

Br valt voor j ullie ont zett enel wc.ünig t<J schr ijven. Zr k omen geen wed
s trijden hier in de buurt v0or, vrant il' heb bot hele afgelopen ltl:L'1ter
seizoen nog niets r;ekregeno 
De uitslag va:tl cle str .::....'1dloop van cle ge:t.amenlijke Ha ar lemse verenigingen 
is nog steeds niG~ in rilljn be:t.it . Hel heb ik i n het dubblad gelezen, 
dat h e-:.: volleoDen on i..""lteressan~ \,r:l.So Misschien -~oor de heren senioren, 
r:12.ar als e:r 350 deelner.1erc zijn, zuller:. e r op die S k i lometer ook wel 
een stel j u..."l i oren en pupi llen van ons racegeelaan hebbeno 
Die j ongetjes willen ook graag w·eten, hoc 1.e gelopea hebben. 
Dus jcmg<:ms , horJelijk a;:m het e ind v;:m iilljn epistel, toch een uitslag ???? 

D3.11. h eb il: al eens · eerder gevr3.agd, als je niet k an konen trainen, 
bt3l dan af" VorJrc:.l als je ~iel>: bent. :J~m kan h~t niet .gebeuren, clat je 
een jongen !;. wel\:en niet (Yi_) een tr:;,_;n.iil[?:: ziet en clie dan doodleuk ver
telt : 11 Ja, ma.:lr ik had e;:c::..ep 11 • 
Hou; zo tn j ongen is Jakk;) bepadG. niet. :Jie kon niet komen, vmnt hij 
h ad een he r senschucldine ( leent er van alo je de vrou1·1en achterna %it ). 
Gel~ddg .is c:ü~_es weer ok0 en t r aint hij geluldd.g 1,reer r,1ee -

Eij cl(~ niFIL!" ... Im is .J.oEa>l ~1eer de :dos . Z~jn ouders :,:;_:J1en wel denk<m, 
'mt c;aat c:;~ n~ \ ;~c:~ ~e:)(~urerL. Je }v:mclt h~ ·:; ni.e ·;.; -,:oo:c Dog_,lijk, maar 
n2.. a:!..1e ellend.c vv..n vor:Lc ja.ar: ;:.ag hij nu !çans o;n :c.ijn been te breken. 
~it be èn ~~ it lll.l jJ1 l~.üt lo rJp~~j-lJS en 1.18 l1opcn l1er1 in. û.pr il \veer op de 
ba'ln te ~'v.nnen beg:,.noeten. In elk gev2.l , sterJ.::·;:e< l.i.jn je boeke n al u it???? '?! 

-o-.-.-.-.. ,-v-r-·.-. --•• -. -
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20 ma2rt 1 ~81 

Aanvulling en en WlJZlging en in de convo catie vo or de alg emen e 

ledenvergadering van 30 maart a .s. 

punt 9: onder aftredend , de heer van Drunen is niet herk i esbaa r 

als commissaris 

de heer W.Westbroek wordt door het bestuur kandidaa t 

g esteld voor de functie van materiaalcommis saris • 

de he er de J ag er i s wegens vertrek naar Groni ngen 

reeds eerder 0it jaa r uit het bestuur g e ~ reden. 

de overi~ e punten z~n niet ~ ewijzigd. 

punt 1 2: Van de t echni sche commis s i e mak en nu de el uit 

de heer van Drunen,v~orzitter 

,, van der Zwaag secreta ri s en als leden de heren 

P.R.Ruis,E.van Ravensberg , A.Hartrnan • 

punt 13: de heren T.v.d.Linden,I~. Eolwijn , Chr.Uiterwijk en F.van 

Ravensber~ hebben te kenn en gegeven da t zij de clubbladcom
missie willen verlaten. 

De overblijvede l eden zijn: B.van R~sberg e~ , M .Westbroek 

en L.van Vugt. 

punt 11: de kascommi ssie besta ;:_;_ t uit: de heren J.v&n Djjk, T.ve.n 

de Linden en R.v.d. Zwaig. 

punt 14: de bal l ot age co mmi ssie besta~t uit de h eren:E v. Ravensberg 

en F. Capellen • De Heer de J ager ,die ook de el ui trna ,_ kte 

i s vertrokken naar Groningen. 

F •. • 
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1980 ~eef~ ons een voordelig saldo van .f 3.26l)., 03 opgeleverd. 
Dit is ho.qfizal<:elijlc te danken aan d~ h o13:e r e opbrengst -<ran contributies, 
toto/lotto, ' restitutie kleding e~ rente . 

V!e rJochten i{r;_ 1980 L~O · nievwe lecl~n begroeten , Hieraan zijn de hogere 
inkomsten Vé~.ri' cle · contÎ::j._buties te 'danken. 

Door de late' afsluiting van de toto/lotto 1979, was het niet mogelijk 
· het bedrag 'ce begrotea, Dit heef t een voordeel van .f 626,26 ·opgeleverd. 

Mede door d!3 nieuwe leclen, die in clubtenue gestoken werden, werd de 
restitutie kleding hoger ~ dan begr0')t. 

· D0orda;c ;L"l 1980 niet w·e r d begonnen met de bouw van he ·t krachtcentrum 
kon de re·nte nog OVer het hele jaar 1980 ge inel \'/Orden. 

Uitgaven: ·· 
Over het geheel genomen k\<ra.meJ;J. de uitgaven overeen inet de . begroting. 
Toch \<raren hier wel 1 . .vil.t ve:;,~schillen. Bij d ruk\'rerk clubblad zult u nu 
zowel bij cl.e inkomsten als bij ·de uitgaven een bedrag z ien staan. 
in 1980 werd een flinke p 2.rtij stencils en een stencilmachine aange
schaft, Hecie doordat het clubq,lad dit jaar veel dild-eer was en ook een 
jubileunnumme r 'vcr~cheen, werd er 1~U.:L-:~ .f 800 ,00 voor betaald . 

' . • . 1 . . 

De trainingskasten waren lager 8 maai· de accomodaties en materiaal 
l~wamen hogel~ uit . 
Bij de post -diversen was ook de r ekeai.ng v an de notaris vregens kosten 
van de statutt;nwijziging" 

B;j de begrotin.g -.ran 1981 hebben He getr::tcht alles zo veel mogelijk 
a an ·te pa3sen wat betref t de kosten. 

De KNAU--koLt,rÎbutie gaat omhoog ~ Ook zal er weer papie.c nodig zijn. 

De· post materiaal or:dergaat een f l ülli:e stijgi..rtg . 
ons niets fileer in b~uikleen, 7. •:)Gat ~-:e r:1et ingang 
voor moe tèn zorgen. 

De gemeente geeft· 
van april daar zelf 

Er is ook een fl~_nke partij ~hirtj_e.$ . aangeschaft , vandaar de verhoging 
op ___ clublclecling. · 

Nu de bouw van ons krachtcentrum gestadig vordert, hebben we \vegens 
rente en aflossing .f 2 .000,- moeten opvoeren. 

Graag wil ik -hierbij iedereen b8danken, die m.ij het afgelopen jaar 
een helpende h êw.'1c1 heeft toegestoken, or:1 de vele acti vite iten op 
een pretti ge manier te regelen. 

H. Hartman- van 1\leef. 

pelmingnee s ter . 

-- i 



FINANCIEEL VERSLAG 1980 

OntvangsteE; 

re on tributie s 
Achterstallige I\ontributies 
Donaties 
Toto/Lotto 
Jeugdsubsidie· 

_Restitutie ·Kledln.g 
Rente 
Advertenties .c.J uo~)lad,. 

Uitga \ren ---· ·-
Ver-gáderingen) 
Eestuur ·..- · ) 
Porti ) 
Telefoon) 
J:rul<;\verk ) 
Clubblad ) 
Achlinis tra tiekas ten 
Kontributie K.N.A.U. 
Trainings- en 
Be gele idingskosten 
Accomodaties · 
Materiaal 
Div .. Heàstrijden, 
l\ompetitite wedstrijden 
Onderl. wedstrijden 
ICampioen~chappen 
Attenties 
Reiskosten Jun:Loren 
Reisfonds Senieren 
Pupillenfçmds 
'l'oto/Lotto 
Selectietraining 
Meà.ische begeleiding . 
Clubkleding 
Sportkeuringen 
Diversen 
Rente en afl ossing 
I\rachtcentrum 

VooràeJ.. ig Saldo 

~ 
\ 

Begroting 1980 
r-
f 19.500;00 
" 1. 000,00 
" 600,00 . 
11 10.000,00 
11 1.000,00 
11 350,00 
11 550,00 

-~---~!.QQ2LQQ 
f 35.000,00 

f 

11 

11 

11 

11 

11 

. 11 

11 

11 

" 
11 

" 
tl 

tl 

tl 

11 

11 

. 11 

" 
" 
11 

" 

~.oo,oo 

650,00 

2.200,00 

·150,00 
:4. 000~ 00 

12.500,00 

3.500,00 
2.000,00 

750,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.750,00 

500,00 . 
250,00 
100,00 
150,00 

50,00 
750,00 

1.750,00 
250,00 

50,00 
250,00 

.f 35.000,00 

- ii -

~eli.ik 1980 

f 20.927,75 
11 r 30,00 
" 455,00 
" 10. 626~ 26 
" 1.005,00 
" 637,25 
ft' 1.035,10 

~--.1!.!901.22 
f 37.716,36 

·n 

11 

" 

" 
" 
11 

11 

tl 

11 

11 

" 
.11 

" 
11 

" 
" 
" 
" 
11 

" 
11 

" 

317,70 

393,55 
248,98 
197,18 

5.621,51 
195,.78 

' 4.017,51 

. 8. 660,50 

4.822,20 
1. 647,00 

515,50 
2.330,88 

567,76 
1.160. 55 

470,63 
155,90 
1 o,oo 
150,00 

15:,35 
236,30 

1.636,25 
243,00 

71,00 
677' 30 

- ·· •. : :-:::...~ ·;; :-.:4"":'_.:;..4 ----------

f 

Begroting 1981 

f 27.500,00 
" 1. 000,00 
" 450,00 
tl 10.000,00 
" 1.000,00 
" soo,oo 
" 750,00 

~---~!.1~2!..22 
f 43.300,00 

f 

" 

" 
11 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11 

" 

" 
" 
" 
11 

" 
" 
" 
11 

300,00 

650,00 

4 .200,00 

150,00 
1~. 750,00 

11.500,00 

5.000,00 
4 .500,00 

500,00 
2.000,00 
1.000,00 
1. 500,00 

500,00 
250,00 

100,00 
so, oo 

soo,oo 
2.000,00 
1.250,00 

100,00 
500,00 

2.000,00 

f /~ 3. 300,00 



Saldi: 01.01.1980 

Ka.s 
Postgiro 
1\mro Banl< 
Amro spaar:;.~ek~:;ning 

Nutsspaarbank 

Bij: 
" 0~1tvan.~S. :ten b.ateh>vái:'..: ~ 979 

· : "; : ; 

Af: .:t 

i E 1979 ontvang~n contributies · · 
en donatie s J · 
i~1. 19[;0 b<:taalde kosten ~ 979 11 . 

Gestort n1 jubileumfanels 
südo 1979 . 

Va,n Amro spaarr.ekening naar 
krachtcen:trum 

• ft ' .• '·· · ' ' 

r. . . .. · · :, ·t .• 

dr/.:vangsten 1980 

'· 
S;;tldi · 3'1-1:2-198q 
·.; : ', ' ~ ' 'r 

'·\'as ·-~ · ' 

: ' }',,. 

. 276.,08 
8.910"29 

\ ... . 

. ;: .. · 
, . 

. . .l ' I . ' f ' j • \ I r ~- .' ·: 

Post~ü'O 
' ! ,.. .· . . . · ... ., , 

Ar~:.rol>anlc ·. ·! 
· Kn1ro [paan·çkq1i .. '1g 
1\ut:.::s:pa~r}Jfl~P.:(, , ' ·r •. <· ... , 

. \ ( . ( ' . . .' • ~ ~ l 

Bij: · •. ' ' 
divers~ neg te o!1.tvangen ,posten 

!' ' 

: : ·J:0 i: 

Af : f · .. ·. · 
·',in. 1980 ··öqtv. 6ont:dbutie 

diverse. te bet<;J_len rekeningen 
· .. · ; 

.f 2S9,oo 
11 6~095,'01 

Beschilcpélar op 31.:..12-t9Bo 
Dê~chi 1~b3.'ar op QJ;·01-198Ö · 

-~·~---

' .. :! t [. 
, .. ' 

.·. ,.; 
. -~· .. 

l. 
: f..r· 

12.740,10 

.f 1.400,00: . · ,\, 

11 4.Z4.h~ 
' · 

i 5.646,80 
J: .f 7.093,30 

11 '37o716,36 
. I 

f 44.809,öo 
11 34.452,33 

} . 10.357,33 

·'' 

' ; I ' ' ~ "- • : 

' ' ·I •· · 
, . 

.f 14.248,49 ' 

Tl 2.462, 85· . -: 

' . 
rï6~ 111.34 

. ~ , . •, . · : . . . ,_., 

• ;J'' :;'·- .. 
6• 354 ' 01 .. J' :· : id."357 ,33 

' ,·. .f 10.357,33 
11 7•098;30 

·1 

'l'oena.Ii!e beschil{ba:-e middelen f .:· ·.- I . ;t .. 3.~64,03 
• - ., J t , . ,. ': 

· I: _!, 

··-· ., r, • ~-

:i.;'' 
. ! . ' ·· ,I' ., 

~ ' t ' r 

i.-

.'i .. \. :. r., ... : ' ~ 

... " : .. i:,'(.; 

: ~ ; I ,j ' ! !' 
.. , 

iii · ~ . ,· , . 
·.. ~ : 

; ~ ', 
n .. 



Het bestuur startte op 10 maart 1980 in de navolgende samenstelling: 

W. Westbroek - voorzitter 
D. Bais - secretaris 
H. Hartman-van Kleef - penningmeester 
J. ï<le stbroek - 2è secretaris 
J. van Drunen- commissaris 
L. de J a.ge r - commissa1·is. 

Het bestuur kwam in de ze s~enstelling 9 maa1 bUeen. 
De heer L. de Jager heeft vanwege verhuizing naar Groningen .kortgeleden 
het bestuur verlaten. 
Het afgelopen jaar stond v:_oor een belangrijk deel in het teken van de 
jubileumviering van de vereniging. 
Daarnaast werd de · fundering van hE;t krachtcentrum gelegd en bereikte 
de seniorenploeg 1vederom een: 2e plaats in de competitie. 
Ook de jurlioren J ie t en ziëh niet onbetuigd, maar meer daarover in het 
technische verslag . 

De jubile\llllcommissie, · die bestond uit C. Lagendijk, voorzitter, 
D. Hagtingius, secretaris en de leden E. van Ravensberg, u~ Ruis en 
D. Bais, organiseerde op 18 oktober de 60 jarige jubileumviering, die 
als zeer geslaagd gelC\ialificeerd mag \vorden. Op 31 oktober werd er nog 
een feestje voor de jongere leden georganiseerd. 
Aan de jubileumv,iering was een lotërij verbonden, waarvan de opbrengsten 

. bestemd \varen · voor het krachtcentrwn. 
Het krachtcentrum zal zeke ::.~ dit jaar in gebruik worden genomen. 
De heer 1rJestbroek · is bij de bomr hie rvan de drijvende kracht. 
HierbU wil ik van de gelegenheid gebruik maken, de leden op te roepen 
aandelen in .het krachtcentrum ~e kopen. Iedere gulden, die we niet 

.hoeven te lerten, is rreegencmen! 

Vertegemvoonligers van het bestulil~ ware n aanwezig tUden. vergaderingen 
erJ_ overlegvormen v2.n de volgende organisaties: KNAU, District h.Test I, de ~· 

.Gezamenlijke Haarlemse Ven~nigingen , Gemeente Haarlem en de Toto-en
Lotto-Inlever-Combinatie (TIC)o 

Het .bestuur heeft getracht, zoveel als dat moge l Uk was, belangstel ling 
te tonen' voor belangrijke persoo:üUke ge beurterrissen van de leden, 
maar niet alles komt het bestuur ter ore. 

Het afgelopen .jaar heeft de \vedstrUdotganisatie van de Haarlemse ver
enigingen weer uitstekend \verk verricht' met de organisatie van een 
aantal belangrUke wedstrijden. De hoeveelheid werk, die dan verzet moet 
worden, is \verkelUk gigantisch. 

De T.C. \verd gevormd door: J. van Drtmen, voorzitter, R. v.d. Zwaag, 
secretaris, !':. . Hartma.n, R. Ruis en E . van Ravensberg, leden. 
De medische begeleiding was in handen van F. KmlVelder, die daarbij 
gesteund \verd door A. van Zadel en H. Bast. 

De clubbladcommissie best.m1d uit: B. van RUsbergen, Chr. Uiterwijk, 
M. ~vest broek, L. van Vugt, F. van Ravensberg, M. Bolwijn en T. v.d. 
Linden. 
Het type1verk werd verzorgd door Mw. Vermunt en H. Ruis. 
De Wis se l '""erd ingebonden door de dçun~ s Hartman, Hoefman, van Vugt, 
te Nuyl en MoolenaaJ:;"s. D~ heer Moo;Lenaa;rs verzorgde het vervoer. 

- iv -



De \'Jissel vcrscheen 10 maal. 

In de kascom'11issie zaten J. van Dijk , T. v.d. Linden en R. v.d. Zwaag. 

De Toto- en LottocoMnis sie werd gevormd door de heer Moolenaars, met 
mevï:'OU\v HartJ!'an a.ls re serve . 

Het afgelopen jaar was een j aar van flinke spor tieve successen, maar 
he t bl ijft een probleem 0~11 v·oor een goed geoliede or ganisat ie te zorgen. 
Alh l eden, die hebben bijgedragen aan een goede gang van zaken, 
bedankt ! 

Namens het bestuur, 

D. Bais. 

Jaarverslag van de technische commissie over 1980 
-------- -----------~-----------------------------

Samenste lling~ J.v.Drunen, voorzitter, H. v.d . Zwaag sekretaris , 
A. Hartman , E .v . Ravensbe~g en H. Ruis . 

Trainingen ~De trainers voor de senioren en AB jeugd waren: .j . v . Drunen 
L . Brown 9 P . G~bel 9 JW v.d.Wal ,B . de Jager , en R . Wielart. In de afge lopen 
win tertraining Herden de n:leuwelingen door A .~ Scho l z opgevangen . 
Voor de CD junioren: A . Hartman~ K. Macnack , A. Vermeulen en H. Macnack 
Voor de pupillen~ 1 . Hartrneri en mw Hartme n . 
Het ligt in de bedoeling voor i981 binnen de financie l e moge l ijkheden 
voor a lle diciplines een trainer aan te s tellen . 
Trainings ~laatsen : In de . winter de duinen van het mil i taire terrein 
aan de Zeeweg , de zalen van de Klaas de Vriesschool , de Tetterode -
school e~.de . Flihropschool, Voor de selektiegroep AB jttnioren en senioren 
waren e~ ·~kstra trainingen in de Kennernarsporthal 9 het strand , in het 
kondi tiecent:cum var.. Ge rard Kamp, Hat ,wij dankzij hem 1 ~er voor een geschikt 
bedrag kqn~en -hurenl en-di t jaar voor het eerst in de ve i linghal te 
Bever~ijk waar wij dankz ij een positief initiatief van F irn G~bel en de 
hulp van Rob Nieu~enhuis polsstokhoogtraining en wedstrijden konden 
houden. In de zomer hoofdzaksJijk de kunststofbaan van het Pim Mul i e r-
s ~>ortpark. 
Ev enal s.vorig jear spreken wij de wens uit , dat we het komend jaar over 
een e i gen krachtcentrum kunnei1 beschikken, 
Buiten verantwoording van de t . c. trainen er verder nog een groep 
trimmers , waarvan He mogen konstateren, dat de z e de l aatste tijd wat is 
ui.tged:u.nd . Mis schien heeft d.eze g roep eens een nieuwe impuls nodig . 
En verder wordt het hele jaar door drie keer in de week door lange 
afstanders getraind ~nder leiding van Bap v.d~~o l. Van deze steeds gro t er 
wordende groep zijn echter velen geen l id ~an onze ve r eniging . Het l ijkt 
zinnig de mogelijkheid te bekijken om deze mensen vereniginga gebonden te 
maken op een voor beide partijen voordelige basis . 

Hedische begeleiding:Arts · F . Knuve l dèr de fysiotherapeuten A.v . Zade l en 
H. Bast en masseur P . Schippe r. We kunnen ons verheugen in een goed 
funktienerend medisch begeleidi11gsteam • Tüsschien b l ijkt dit we l u i t 
het geringe aantal langdurige blessures he t afgelop~n seizoen . Wij h e pen 
nog vele jaren o~ hun medewerking te mogen ~ekenen . 

Wedstrijd organ~satie Hoogtepunt ~as voor onze vereniging de hoofdk l asse 
komp~titiefina l e . Nog afgezien ~an het sportieve sukses was deze 
wedstrDd ook organisatorisch een hoogtepunt waarvoor wij van verschi ll ende 
officiele en officieuse zijden komplimentjes hebben ontvangen . De presta
tie was des te g r oter omdat wij pas 14 dagen van te voren wisten , dat wij 
de organi satie zou~en krijgen, t erwijl dit re e ds een jaar eerder off i c i ee l 
bij de KNAU Has aangevraagd . 
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In de wedstrijd organisatie commissie van de gezamenlijke H .arlemse 
atletiek verenigingen h~dden voor onze ve reniging zitting J . v . Drunen 
en H. Huis . 
De commissie organiseerde een 10 tal w8dstrijden over totaal 12 dagen 
waaronder de Coupe Nationale Nederl~nden en de distriktskampioenschappen . 
Voor 198 1 staan er weer eenze l fde aantal wedstrijddagen op het p r ogramma , 
H~.tarv.oor wij ied8rs hulp hetzij als jurylid hetzij .op een andere ma n i er 
vragen . Vee l atleten denken te licht over de organisa t ie van wedstrijden . 
Ze hebben geen i dee v~n het vele werk dat vrijwilligers voor hen doen . 
Ieders· aanbod van hulp za l met open armen worden ontvangen . Wat bet r eft 
het afgelopen jaar 1 is een woord van grot~ dank op zijn plaats aan het 
adres van de juryleden an aan alle anderen , die ons niet in de kou 
hebben ~aten staan . 

Verte enwoordigingen J . v . Drunen is penningmeester in de sektie wedstrijd 
sport en voorzitte~ van de jeugdcommissie in de sekt i e wedstrijd spo r t . 
bovendien is hij voor 1981 aangewezen als chef d ' equipe voor de EJKU . 
ne te was verder vertegenwoordigd op de distriktsjaarvergadering en op 
de eval uatie bijeenkomst van de kompetitie . 

Prestaties 1980 was een jaar met ve l e hoogtepunten . We noemen hier 
a llereerst de 2e plaats van de senioren in de strijd om het k l ubkampioen
schap van Nede rland (PH- beker) , het dee lnemen van Maria Wes tbroek aan de 
Olympische spelen in Mo skou (iluud Wi e lart in eerste instantie ook 
kandidaat 1 maar g ing niet) en de deelname van Ruud Wielart aan de Euro
pese indoorkampioenschappen in Sindelfingen . Voor de rest van d i t gedee l
te werd de h u l p van Frank v . Ravensberg ingeroepen om alles netjes op een 
rijtje te krijgen 9 waarvoor wij hem hartelijk bedanken . Een samenvatting 
u i t zijn vers l ag vo l gt hieronder . 
Nederl andse kampioenen: Ruud Wielart hoogspringen 2m06 en idoor 2m20 

Maria Westbreek junioren A 100m , 200m en 400m 
en indoor 60m .en 400m in resp: 
11 9 06 9 22 , 00 , 48 9 40 , 7 , 03 en 49 , 37 

De estafettepl oegen Mansels - Westbroek - H. Macnack - Bienfait 
4 x 100m in 41 9 67 

D. v . frijsbergen - Jaspers - B . v . Rijsbergen- lioefman 
4 x 400m junioren in 3 . 22 1 90 

Ne derlandse rekords: 4 x 100m in 40 1 14 Nationale ploeg met oa Maria 
Westb roek 
2x 60m j1, indoor ·Larie \vestbroek tweemaal 6 9 99 ( ev) 
3x hoogspringen Ruud Wielart resp 2 , 25 (ev ) en 
tweemaal 2,26 . 
officieus: Frank v . Haven sberg 5km sne l w. 21 . 37 9 2 

Klubrekords : teveel om op te noemen het zijn er in ~otaal 72 ! ! ! waarvan 
20 evenaringen . Van dit aan tal wordt het leeuwendee l door 
Maria Westbroek opgeeist 15 indoor en 7 buiten rekords 
Stijn Jaspers i s met 15 buiten rekords goede tweede 
Firn GBbel en Sarnmy Manse ls komen met ieder 6 stuks nog 
aardi g mee . 

Interl ands : onze vertegenwoord igers in na tionale p l oegen waren: 
Maria Westbroek (6x) , St ijn Jaspers (3x) Pim GBbel en 
Raymond Eoefman (2x) en Mike Bienfait 1 Dennis Kruithof , 
F rank v . Ravensberg en Jan Willern v . d . Wa l ieder 1x . 

Ve r dere prestaties: Mee r om de kwantiteit dan om de kwaliteit (h o ewe l ? ) 
gaat het bij de lange afstanders • De langste afstand 
was dit jaar de ronde om de Haarlemmermeer ook w~ de 
Schipholloop genaamd . Zij li epen hem uit : 
Krijn Kroezen en Ton v . d.Linden . 
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Haarlems 
oudste 
jeansspeciaalzaak 

(ook heel groot 
in shirts) 

Zijlstraat 54 - Haarlem (op de hoek t.o. postkantoor) 

lotto x toto 
Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook 
Lotto - Toto? 

Inleveren bij die winkeliers 
met lichtbak van T.I.C. 

Raadpleeg ook uw clubblad. 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Het gaa t om het spel en niet om de kni kkers. In de sport is dat 

een toepasselijke uitspraak. In het financiële spel gaa t het echter 
om beide. O m het spel èn om de knikkers. 

Dat zu lt u merken wanneer u zich laa t advise ren door de A BN. 
'W: ij spelen een 'fai r game' . A !s u uw belangen door de ABN 

zu lt u dat als lait t behartigen, ABN • k 
profijtelijk ervaren. an 

' ... 

Complete slaapkamers 
Bedden 
Dekens 

H .deGraaff 
HAARLEMS MA TRASSENHUIS 

Grote Houtstraat 1 03, Haarlem 
Telefoon (023) 311023 
Reeds meer dan 60 jaar. 

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 250938 

Massage - Pedicure 
Tevens het adres voor: 

Steunzolen (speciale voor sportschoenen) 
Schoenen met voetbed - Ganter - Sirkenstock 

Verkoop sportverzorgingsartikelen 



Drukkerij 
Jos Mathöt b.v. voor al 

Rijksstraatweg 95 
2024 DB Haarlem 
Telefoon (023) 250558 

BEWEGEN IS LEVEN 

Steun de Hartstichti ng in 

haar strijd tegen de hart- en 

·. GIRO 300 

nederlandse hartstichting · den haag 

uw drukwerk. 

Familiedrukwerk 
Handelsdrukwerk 
Folders 
Brochures 
Zelf -kopiërende sets 
4-kleu rendrukwerk 
enz. 

BLANKGELOOGDE 
RUSTIEKE MEUBELEN 

SERVIESKASTEN, COMMODES, TAFELS, 
STOELEN enz. 
Ook eiken en mahonie. 

Geopend di. t .m. za. van 9-18 uur. 
Do.avond van 19-21 uur. 

D. STOKER 
ANTIQUITEITEN 
IN-EN VERKOOP 

Tel. 28 85 07, Raadhuisstraat 62, Heemstede. 


