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DE TELEVISIEDOKTER 

IL ~ tie! 
repara 

~~De Televisïedokter" 
repareert alle gangbare merken. 

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

Voor Haarlem en omgeving. 
Zaak: 
Bakkerstraat 3L-34. HAARLEM 
Telefoon (023) 31 7313 

Huyg 
Sport 
Gen. Cronjéstraat 143 
nabij Julianapark. 
Telefoon (023) 265480 

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

Grote kollektie schoenen: 
Ad i das - N ike - Puma -
Karhu - Brooks 

Haarlem-leden 1 0% korting_ 
op vertoon lidmaatschapskaart. 

·-----------------------+-----------------------j 

I 

een goede drogist 
i beter 

dan een ~ rre vriend 

WJ 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 

F.en drogisterij met regelmatig leuke en aantrekkelijke 
aanbiedingen 

Kortom, een drogister!j waar U zich thuis voelt. 

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

j Hagtingius' DrogistP-rijen - Reform 

l Plesmanplem 3, Haarlem. Telefoon (023) 26 2066 
__ v. Ostadelaan 286, Alkmaar. Telefoon (072) 120863 

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) 2462 36 

Unie fnkoop Combinatie Haarlem b.v. 
Piet Heinstraat 1 - 2014 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 3806 :-1 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

j. v. drunen 
ramplaan 94, 
2015 gz haartem 
tel. 023·244340 

sekretaris: 

c. h. lagendijk 
meer en boslaan 36, 
2 103 vp heem stede 
tel. 023·280240 

penningmeester: 

r. v.d. zwaag 
slauerhoffstraat 131, 

2025 gk haartem 
tel. 023·373054 
girorek. 643883 
t.n.v. penningm. 
a.v. "haarlem" 

wedstrijdsekretaris: 

e. van ravensberg 

Jaargang 35 
Nummer - 5 -
juni 1981 

Van de redaktie o • ·· ••.. 

"verschijnt 1 0 maal per jaar'' 

redaktieadres: 
bart van rijsbargen 
nieuwe groenmarkt 6, 
2011 tw haartem 
tel. 023·310939 

Het wedstrijdseizoen is weer in volle gang 

en de goede prestaties vallen als r~pe appels 

van de bom.en. 

Alle clubrecord verbet eringen n0emen gaat hier 
niet, maar één uitzondering wi llen we maken 
voor de reoor û.verbetering van J a..7· Willem op 

verspringene Het record van 7.27 mtr uit 1929! 

is met l um verbeterde 

De eer ste comp etii~ewedstrijd is op een vierde 

plaats uitgedraaid . Helaas krunpen we thans met 

enige blessures, maa:c we zullen geen Haarlem

mers zijn als we ons ä.o.ar niet doorslc.an. 

Verde r zullen jullie in è~t nummer de notulen 

van de a lgemene ledenvergader i!'...;.?; en weer veel 
wedstrijdverslagen aantreffen. 

z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 a a haartem 
tel. 023 325140 

arts: 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk: 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haartem 
tel. 023·316044 



officieel nieuws 

Na 1 arril i s de j~a~kontrib~tie gewordsn: 

PUPII·IJEN ~ etaren in 1970 ~-"' 
~- .l later 

.::UN I ORL;H C/D [';ebon:n. in 1966 t/m î969 
JUNIOREN . /' gebCJren in 1962 t/m 1965 l1 D 

SENIORF:I~ geboren ir1 1961 of er::rèi<::r 
STUDENT~;N f. 1'] ·j ' r·~ \ vo _,_ __ e~ .. l 0 c.: d.c..e·s tu·l.i. c) 

Voo r J. elen. 9 dio gw::n J:el..ln.::Lk i'j2.Len van unze 
trainingcakkommodatie 

per jaar 
f 150,-
f 175 ,- .l 

J 205 ,-
f 235 ,-
f 205 ,-

f 85 ,- per 

Sp::.::·e iding ,,-~n Ct<·i;a.l ing ui tsluit2nt in overleg met de penni ngmeester 

Maak voc~al gebrLik van de U toegezonden acceptgirokaart. 

De meestA ledeL heb~cn hun kontributie betaald. 

U0gmaal3 b·r9 t2.a l_b·~~-a l G:r:':._; ~ L' beta:1~. ·c b~_2n april , juli en oktober en 
-,:-,i:;;, t 2.2-n he t e :l:::1 ilc van !10 ~ ; :w?.rt:::.a :;_. 

:"·:i. t -~-ras -~in lc:.të. -ts te oproe:p vo e r cor.tri bu-'.;iebetaling aan U. Na 9 jaar 
teze ad~~nistra~j.o gevoerd ~e ~ebbeL gaat Ren~ v.d . Zwaag deze taak op 
ziel: r.smen. Ik wens hem n~erkte in de komende jarenen hoop , dat hij dit 
werk met ovenveel pleziez gaat d~en , zoals dit bij mij het geval is ge
wee:::t, 

v; .;,e ~ 7 ;_:::. :;_;.~ rr,ij ~1'1 :Jet and9:re taken binnen de vereniging bezig-

jaa r 

Zo.üs ü 
lJ.ou(en. 

~·ievrouw Hartman . 

26 
-1 

1 
8 

R 

V J'J ::= S 'i H l J D P ~ 0 G R A N ~ A 

jun:.. 
juli 
juli 

juli (22/6) 

juli (26/6) 

Lr-:.idsn 
Ut r echt Senl a r en 400 BCD , 5000 BC , kogel diskus 

l"_ , S o S. 

Jun . L 100 , 1~00 , ho og , speer 
Jan . B 110mhrd ~ 400 , hoog , kogel , h . s . s . 

:Den Haa5· 
Amsterdam Olympiaplein Instuif sen /jun A/B 

Instuif o . a . sprinttweekamp Z\vo lle 
Pa pandal 

ha:=trlem 

Seni or en ABCD 200 , 800 , 3000 , hoog . 
Jun . A 100, 1500 
Sen~oren 3000m steeple , 2- kamp 200/400 ABC 
Jun, A/B ~o l sho o g 

om aan te schaffen: speel mee in de toto/lotto 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem: ...... vanaf f 20,00 
atletiekbroekjes . ....... . ..... ..... .... . . .. .. . .... . .. vanaf f 20,00 
klubembleem voor trainingspak etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 3,25 
stickers . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . f 1 ,00 

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

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



w e d .s t t ijd p r 0 g J;' a m m a (vervolg) 
9 juli ( 2/7) 

ll juli (17/6) 

14 juli 
16 ·.juli ( 8/7) 

19 juli (10/7) 

Rooserldaal 

Enschede 

Krommenie 
Roosendaal 

Krommenie 

JAB + SEN 200-3060-kogelslingeren 
JAB Polshoog + speer S-enioren HSS 
Marathon ( Inschrijfbi~j-et persoonlijk 
bij Evert invullen) • . 
Instui·f sen + J AB 
JAB 100-1500-kogel-hoog(B)-hss(A) 
Sen 200mh-l,OO-l500-kogel-ver-polshoog 
Driekampen sen+JAB ·· · 

:P.S. ·né ·tussen haakjes vermelde data zijn de sluitingsdata van 
inschrijving_ bij de wedstrijdsecretaris. 
Evert is op trainingsvakantie van 27 juni t/m 12 .juli. 

W e d s t r ij d p ~ o ~ r a m m a 

c/d junioren. 

i~ ~~î (8/6) 
18 juni 
20 jJl!l~ (9/6) 
21 juni !l0/6l 27 ju:p.i 18/6 
l juli 22/6 

Haarlem · 
.Amsterdam 
Zaandam 
.Amstelveen 
Utrecht 
KrommEmie 
Castricum 

3e competitie 
Olympiaplein 
Instuif 

TE ~OOP AANGEBODEN: 

Spikes :rp.aat 31 tel. 023 
idem . maat 38/39 tel. 023 
·idem maat 39 tel~ · 023 
idem maat 39 tel. 023 
idem maat 42 tel. 023 
idem maat 43· tel . 023 

·. 
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E v e r t. 

- 260472 
- 256036 f 15.--
- 270621 11 35.--

252496 M.Granetia 
- 263170 Schonewille 
- 282859 S.Aaftink 
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V 0 \lil BESTUUl~ 
Nu het wedstrijdseiz;_oen ruim een maand oud is kun~1en wjj een tussen
tijdse balans opmaken . 
Om wat somber te beginnen ••... De vierde plaats bij de eerste compe
titiewedstrijd in Nijmegen mag teleurstellend worden genoemd . Met wat 
meer inzet had de tweede plaats, waarop wij lange tijd stonden, gèhand~ 
haafd kunnen worden . 
De bereikte . yierde plaats heeft voor onz e seniorenploeg de konsekwen
tie dat - willen wij onz e finaleplaats hoofdklasse veilig stellen -
w~j aan alle drie competitiewedstrijden zullen moeten deelnemen. . 

Optimistischer kunnen wi j zijn over de reeks prima persoonlijke resul
taten a lsmede een ha!.ldvol nieuwe clubr ecords. Een verdiend.e. beloning 
v oor de ijve.r: e:ri volharding voor wedstrijdatleet en zijn trainer. 
Wanneer wij bedenken dat de belangrijke wedstri jden nog in het ver
schiet lig«en en de prestatietop bij een aantal atleten nog niet be 
reikt lijkt 1 mogen wij er rekening mee houden d.at er nog meer ui tste
kende prestaties te verwachten zijn. 

Jammer is het dat Mario Westbroek - na prima tijden in het indoorsei
zoen - nu door blessures gekweld n og niet aan baanwedstrijden heeft 
kunnen deelnemen. Van harte hopen wij dat Mario zijn training spoedig 
zal kunnen hervatten, waardoor het seizoen nog ni et verloren behoeft 
te zijn. · 

Het wedstrijdorganisatieteam van de Gezamenlijke Haarlemse Vereniging
en - goed gesteund door onze onmis bare juryleden - heeft al een aan
tal goed geslaagde wedstrijden georganiseerd. 
De Districtskampioenschappen en z eker de C/D juniorenwedstrijden tel
den veel deelnemers op de baan en veel publiek op de tribune. 
Het programma werd op tijd v erwerkt, · hetgeen vooral bij de C/D junioren
wedstrijd e en verdiend compliment voor de juryleden kan worden genoemd. 

Te betreuren is het dat de wedstrijd om de Coupe Nationale-Nederlanden 
zo onaangenaam -getroffen -werd door regen 1 dat zelfs het polshoog moest 
worden afge'l ast . Vele uren van noeste ar be id voorafgaande aan de wed 
strijddag zelf -konden daardoor ni et bekroond worden met een stralende 
wedstrijddag . Een wedstri jd, die wellicht de mooiste van het seizoen 
had kunnen zijn. 

Niettemin werden onder slechte weersomstandigheden nog enkele toppres
t aties ge l everd, waarbij Erik de Bruin (Typhoon) evenals vorig jaar 
een prima winnaar werd van de Coupe Nationale - Nederlanden . 

Bet feit dat zijn nieuwe Nederlands ~ecord kogelstoten niet conform de 
r eglementen kon worden opgemeten toont ook aan dat de atletiekakkommo
datie in het Pim Muliersportpark niet meer aan de eisen voor een top
wedstrijd voldoet . :Met vertegenwoordigeJ's van het Gemeentebestuur zul
len wij hierever kontakt opnemen . 

Tot:. ·slot w~nsen wij de scho.lieren en studenten onder onze leden succes 
b ij tentamens en examens en alle juryleden . en leden een· fijna vakantie. 

Het bestuur. 
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Het bezo eken van buitenwedstrijden, 

Bij h e t inschrijven van wedstrijden buiten Haarlem moet men er in het ver
volg rekening mee houden dat men, wannee r men ni e t over ee n auto zelf be
schikt, e r in princip~ op ge~ekend mo e t wo rden , dat e r me t het openbaar 
ve rvoer gereisd dient . te worden. 
In het v e rleden is h e t geb l eken dat men zich zomaar inschrijft zopder zich 
t e realis e r e n dat de mogelijkheid va n he t r e izen pe r trein of i.d. er in 
zit. 
He t gevolg was dan vaak dat er maar van de wedstrijd we rd afgezien zonder 
zich af t e melde~; ge v o l g boete voor ~e vereniging . 
Ook h e t experiment met verschillende vertrektijden is een volkonfen mis
lukt expe riment ge bleken. Ste rk voorbeeld daarvan was wel de Open Haagse 
Kampioen~chappen. Van de 31 ingeschr e ven numme rs werden er maar 13 af
gewerkt. Geen beste reclame vo o r de club. 
Daarom hee ft de TC wee r b e slot en om wee r t e rug t e stappen op het gezamen
lijk verzame len en vertrekken. Misschien dat de ploeggeest dan w~er wat 
gezelliger wordt • 
At l e t en die menen toch anders t e moeten r e izen of t e v e rtrekke n dien~n 
voortaan zelf uit te zoeken hoe e r gereisd moet worden en hoe l aat hij 
moe t v e rtrekke n. Dit di~nt w~ l tijdig doorgege v e n te wo rden aan de ploeg
leider of wedstrijdsecretaris. 

CLUBRECORDS 
- - --- - -------------------

HEREN : Jan-Willem van de Wal 
oud: Toon van Welsenes 

oud: 

o ud: 

Jan-Willem van de Wa l 
Ruud Wi e lart 

Les Brown 
Re in Knol-

7.28 
7.27 

14 •. 72 
14.37 
47 .1 2 
. 46 . 44 

m. ve r 9-5-1981 Haarlem 
m. 20-7-1_929 Haarlem 

m.-HSS 1 0 ~5-1981 Haarlem 
m. 1-9-1979 Leiden 

m • discus 10-5-1981 Haa rlem 
m. 17-5-1970 Heiloo 

Sam Mense ls 200 ·m. 21.19 (el) 22-5-1981 Le'iden 
oud: Chris Ber3 e r ( A'dam 15-6-'30) en Mar ~o Westbroek (H'lem 21-5-'80) 

21-.1 sec. (h) 

J.A. 
oud: 

HEREN 
oud: 

J.B. 
oud: 

Arno v. Vugt polshoog 4.20 m. 
Cor Uiterwijk 4.00 m. 

Siijn Jaspe rs 1500 m. 3.47.8 
Evert van Ravensbe r g 3.49 .4 
Kenneth Portanger polshoóg 3.85 m. 
Arno va n Vugt 3 .70 m. 

Bosloop 5 mei t e Santpoort. 

10-5-1981 Haarlem 
1-9-1979 Leiden 

17-5-1981 Nijmegen 
20-6-1978 Den Haag 

23-5-1981 Haarlem 
28-9-1 980 Den Haag 

Op bevrijdingsdag werd n e t a ls vorig j aar in Bosbeek t e Santpoort een loop 
georganiseerd ove r 11.7 km. Deze keer was e r een vrij sterke vertegen
woo rdiging van A.V . Haarlem aanwezig. Om ze ven uur klonk het startschot 
en de lopers konden aan de 6 af te legge n ronden be~innen. 
Het weer was prima en zo ook het parcours dus kon e r snel gelopen worden. 
Dat gebeurde dan ook. Opmerkelijk was de pre~tatie van Evert die nog maar 
net zijn traininge'n ha d h e rvat en toch goed bij wist te blijven bij 
Bert Bols. Uitslagen : 

1. Bert Bols 
2. Evert va n Ravensberg 
10 Roland de Ruig 
12 Time de Ruig 

39. 10' 
39 .20 
43.30 
44.25 
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Districtskampioenschappen West I 9 en 10 mei Haarlem 
. ' . ------------------------------------------------------------------------

Vee l erem~~aal voor ~V- Haarlemromers tij dens dit weekeinde , maar ook buiten 
de prijzen werd ei goed gepresteerd. Zaterdag hadden de sprinters een niet 
noeme nswaard bries je tegen: Sam M~nsels t de laatst e weken sneller dan Doit, 
won de finale 100 m. overtuigend vóór Mike B1enfait , e v e neens wee r helemaal 
terug , in 1Q.7 teg~n 10.9. Luke Prins had in Freddy : Burgoss en :Henk Kort 
bijna de sterkste t ~genstand die hij had kunnen ver~achten en werd daar
door derde in 15.3 op de 110 m. horden. 
Voor Raymond Hoe fman war en de 400 m. serie e n halve finale slechts een for
maliteit,_ na 300 m. gas terug. e n uitlope n was beide k e ren voldoende ( 50.7 
en 50.2) 
De 1500 ~· h e ren A was met Klaas Lok en Rob Druppers zeer goed bezet e~ mede r 
daardoor kon Pi e t e r Fris opnieuw een p.r. v~stigen via 3.57.4 , wat overigens 
slechts een 7e plaats opleverde. .• 
Normaal gesproken ( in termen van 1980) was de overwinning bij het polshoog 
h e ren voor Pim GÖbel geen probleem gewees t. Dit jaar echter h eeft hij zîjn 
dr aa i in de lucht nog niet gevonden en werd 3e met 4 . 40 m. 
Een fr aa ie zege op Roy Sedo c boekte Jan- '.Jillem va n de Wal via een clubre
cord bij het v e rspringen : 7.28 m. zonder windvoordeel! 
De laatste titel van die dag we rd een eenvoudige prooi voor Evert van Ravehs
berg, di e op de 3000 m. steeple als grootste tegenstanders de at mosferische 
omstandigheden had : 1e in 9.36.9. · 
Overige goede prestaties van di~ d~g~ Daan van Rijsbergen 3e op de 100 m.JA 
in 11.3; Lex van Vugt 50 . 04 m. speer. 
's Zondags opnieuw tit e ls, p.r. 's en clubrecords; a lle reerst wierpen Dennis 

Kruithof en Leo van Noor. t 49.80 m. en 46 . 86 m. met de speer bij de jongens B 
goed voor ee n 5e en Be plaats e n voor b e ide . een p.r. 
De serie ove rwi nn ingen op de 200 m. g ingen naar Sam Mansels in 22.3 ( ·Bart 
van Rijsbeig~n werd hier uitgeschake ld, maar liep een dik p.r. 22.6!) en 
naar Mike Bienfait ~1.8~ In de fina le bezetten zij dan ook een 1e en 2e 
plaats: 20.9 en 21.4, zeer snel dlils, maar niet e rkend va nwege de 2.7 m/s 
rugwind . 
800 m.: Stijn Jaspers won met speels ·gemak z ijn se ri e ( 1 . 56.4) en de fina l e 
ging ne t zo: 1.54.9. Hij hoefde slecht s de l a a tste 200 m. aan te zetten om 
bij de f{n1sh een voorsprong v a n 25 w. t e"hebben ~ 
Richard Cabri v e rbe t e rde zijn p.r. ruim doo r in de serie 1 . 58.7 te lopen. 
400 m. fina l e: Raymond, die t egen de wind in flink aanzette, werd op de laat
s t e meters t e ~uggepakt ~~or AAC-er Pe rcy Marte ( 48.8), maar liep de sondanks 
49 .1, tot .nu toe de snei~t e Haa rlem-· seizoentijd. 
De kersve rse clubrecordhouder op het polshoog J . A, Arno van Vugt, v e rslo e g 
Guido va n der Sluis (AAC) met ee n nie~w dlubre~ord van 4.20 m.! Bij de JB 
werd Kenneth Portange+ 2e met 3 . 40 m. 
Opn i euw ee n titel en opgi~uw ee~ clubrecord voor Jan-Willem van de Wal bij 
het hin~s~apspringen met 14 . 72 m.! 
Ni e uwkome r P~ul Jäspors· li e t zich op de 800 m. JB verleiden om te ~roeg 
de eindsprint in te zetten en werd daardoor ter~ggé~et·op een 3e plaats . in . 
de overigens uitstekende tijd va n 2.03.~. 
Les Br6wn is aan een go~d j aar bezig blijkens zijn k a mpioensdiscusworp van 
47.12 lil· Ruud Wielart was oppermachtig bij h e t hoogspringen en heeft duide 
lijk minder last v~~ zijti blessure: di~trictskampioen me t 2.15 m~ 

de volledige uitslage n : 

SENIOREN · 10 0 m ... se rie 

Sam Manse ls 10.6 (1e) 
Mike Bienfait 1J.0 (1e) 
Bart va n Rijsbergen 11.5 (2e) 
Jan - 'iJ illem v . d . Wal 10 . 9 (1e) 
Pe ter Re zelma n 11.7 (3e) 
Ruud \Vielart 11 .2 (4e) 

i fin. 

10 .7 (1e ) 
10 . 9 (2e) 
11.5 (3e ) 

11.7 (4e) 
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10.7 (1e) 
10 .9 (2e) 
11.8 (6e) 



200 m. serie fin. --- ---
Sam Honsels 22.3 (1e) 20.9 (1e) 
Hike Bienfait 21.8 (1e) 21.4 (2e) 
Bart van Rijsbergen 22.6 (3e) 
Haurice de Graaf 23.4 (3e) 

4oo m. serie 1 fin. fin. 2 

Raymond· Hoefman 50.7 (1e) 50.2 (2e) 49.1 (2e) 

800 m. s e r·ie fina le 

Stijn Jaspers 1.56.4 (1e) 1.54.9 (1e) 
Richard Gabri 1.58.7 (4e) 
Dan Portegijs 1.59.2 (5e) 

1500 m A. 7. Pieter Fris 3-57.' 4 

110 m. H. 3. Luke Prins 15.3. ( seri e 15.3) 

4oo m.H. 2. Ron f.ntheunisse 58.1 (serie 58.3) 
3. Luke Prins 58.7 (serie 57.2) 

3000 m. steeple chase: 1. Evert van Ravensberg 9.36.9 

Verspringen 1. Jan-Willem v.d~ \Val 7.28 m ~C.'l) HSS Jan-Willem 
. ~ .. ) .. -

11. rJ.I.<i 

v.d.Wal . 14~ m. 
(c.r.) 

Hoogs}2tingen 1 Ruud Wielart 
10 Henk Hacnack 

~erwerpen 4 Lex van Vugt 
5 Les Brown 

2.15 m. 
1.80 m. 

50.04 m. 
48.80 m. 

Polshoog · Pim GÖbel 4.40 m. 

' 1'-' 6 t f2.""")A ~ 
((:V . 

Ko p; el 7. Les Brown 13.61 m. 
11.97 m. 

Discus · 1 Les Brown 47.12 m.(c.r.) 
8. Robert Groeneweg 8 Robert Groeneweg 36.96 m. 

JONGENS A 100 m. 3. Daan van Rijsbe rgen 11.3 ( serie 11.4) 
200 m. Daan van Rijsbergen serie: 22.5 (2e) 
400 rn~ · Oscar Soefhout serie: 60.6 (6e )· 
Polshoog 1 • Arno van Vugt 4.20 m. (c.r.) 
Kogel 7. Oscar Soe thout 9.28 m. 

JONGENS B 100 m. Marcus Treèp 13.4 ( 6e in serie) 
800 ~r • 3. Pa ul Jaspers 2.03.8 
3000 m. 8. Timo de Ruig 10.24.4 
110 mh Arno van Vugt 29.2 (6e in serie) 

Hoogs:eringen 4. Arjen Kroes 1.80 m. Verspr~ngen 14. Arj e n Kroes 
16. Rob SchlÜter 

5. 45 m. 
5.39 .m. 5. Rob SchlÜter 1. 75 m. 

Spe er 5. Dennis Kruithof 
8. Leo v.Noort 

17. Arno v. Vugt 

Kogel 10. Leo v. Noort 

49.80 m. 
46.86 m. 
36.74 m. 

11~68 m. 

11 • I1arcus Treep 1.65 m. 
12. Luuk Daas 1.60 m. 
14.Nico Kessens 1.40 m. 

Discus 4. Dennis Kruithof 38.28 m. 
10. Leo v. No ort 30.58 m. 

Polshoog 2. Kenneth Portanger 3.40 m. 

Vrijdag 15 mei, instuif org. AV '23 Amsterdam 

3000 m. sne lwandelen 1. Frank van Ravensberg 12.57.1. 

======= ============ ======== == =========== === =========== == == ====================== 
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Vrijdagavond 22 mei: Jubileumwedstr_ijd de Ba.t·aven·- Leiden. 

Onder haast i deale omstandigheden, misschien had het voor de sprinters 
en springers iets warmer_ .mogen- ·-zijn, werden deze wedstrijden gehouden. Onder 
de deelnemers , een groot deel van de nationale top, waren vijf AV Haarlemmers. 
Tot een tweetal uitstek~nde prestaties kwam Sammy . De e0rste kwam tot stand 
op de 100 m., waar op hij, met ruime voorsprong, finishte in de voortreffelijke 
tijd van 10.68 (electr.) Op de tweede plaats kwam ·Diede rjck Everts in 10.96 en 
derde werd Mike met de goede tijd v~~ 10.97. · 
Een mogel ijk nog betere prestatie lsverde Samm~ · op de 200 m. Opnieuw afgete
kend zegevierend liet Sammy de tijd ~an 21.19 (!!)noteren, een verbetering 
va n het op Hario Is naam staande clubrecord • . Mike werd in dez·é- race tweede in 
21.82 voor Raymond Heereve en 22.d2. biederick Everts ~am aan de 200 m. niet 
deel. De 100 en 200 m. maakten deel uit van een sprint- tweekamp die uiteraard 
glansrijk door Sammy we rd gew~nnen vóór Mike . Bij de dames sprint tweekamp 
werd de eerste plaats behaald door Els Vader die eveneens van zich liet spreken: 
100 m. in 11 .45 en 20D m. in 23.2T. Nadat Remy van Ophen op een· imponerende 
wijze de 1500 m. voor rolstoelers had gewonnen in -4.48.03 (!), was St i jn de 
volgende AV Haarlemmer die aan de startlijn vers6heen voor een, zeer sterk be
zette , 800 m. loop. Ee~ gebr ek aèn ervaring kostte Stijn in deze loop de kop. 
Na een · matige start ~~rintte hij in één ruk naar de tweede plaats, ~eike in 
een koposi tie veranderde toen de loper ·_die 400 m. · het tempo had gemaakt de 
baan verliet. Toen vervolgens op 250 m. van de finish de eerste loper Stijn 
passeerde, was het gebeurd met de koopman. Hij werd tenslotte, in de aoor de 
atark ·lppende Rob Druppers in 1.49.45 gewonnen strijd, zesde en laatste in de 
toch nog alleszins acceptabele tijd van 1.53.72. 
Evert bleek op de Enge lse ~ijl nog ver -verwijderd te zijn van z'n topvorm en 
verliet teleurgesteld na tw~~ - ronden de baan. 
Kla~s Lok slaagde er n~t niet in het Nede~lands record van Haico Scharn 
'( 3.57 .1) t e verbeteren en kwam uit op 3 . 57.69. . 
De ~ijfde AV Haarlemmer was Pim bij het polstokhoogspringen. Hoewel hij hoger 
spr ong dan tijdens de competitie wedst rij d , kwam hij met 4.40 m. niet verder 
dan een vijfde plaats. Voor Pim is het te hopen dat z ijn mindere springen 
spoedig tot het verleden zal behoren. De overwinning ging naar Gijs de Ruiter 
die met 4.75 m. het Ned . jeugdrecord ~venaarde . 
Ruud tenslott~ kwam bij het hoogspringen tot een ee r ste plaats Met 2.12 m. 
Begonnen - op 1. 95 ( s ic) .slaagde hij er zelfs in, in ·een ·na-sprong de 2.18 te 
halen. 
Een verrassende pr estatie kwa~ ~~ de vijf km~ op naam van ·Cor Lambregts 
(Unitas) , d ie de 12t ronden aflegde in 13 .41.29. 
Al met a l was het een prima wedstrijd, hoewel met een matige microfonist, 
met voor ·AV Haarlem als hoog·tepunt de clubrecordverbetering op de 200 m. van 
Sammx. 

René Zet • 

. , . 
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DE ACHILLESPEES. 

Bijna iedere loper zal wel eens last gehad hebben van ZlJn achil l espees. 
Dat het erger kan, sta-at te lezen in het boek "All e feiten op een r i .jtje." 
De hiel van Achilles , die eeri beroemde metafoor werd va~. de .menselijke kwets
baarheid , werd de ondergang van de i n alle andere opzichten onkwetsbare Griekse 
held. Zijn moeder , The~is, h ield de pasgeboren Achilles bij zijn hiel vast, toen 
zi j hem in de Styx dompelde om hem onkwetsbaar te maken. 
Vele jaren later V' >nd in een veldsléi,g de vergiftigde pij l van Paris juist de ene 
onbeschermde plek en d0 odde Achilles, de dapperste van alle Griekse helden. 

Uit hetzelfde boek ook nog enige menselijke kra chtprestat i es, waar iedere Ne
derlandse kcigelstnter of discuswerper bleek om de oren van wordt. 
In de 6e . eeuw ·v.Chr. wierp Byboon eEm 143 kg. zwaar blok rood zandsteen over 
hét hoofd. we·g . Deze prestatie werd bekend doordat' archeologen er een beschrij
ving van vonden op de steen in kwest ie • 

. Alexander" Samson" Zass (Sovjet Unie; 1924) 
Uit een Y-anon werd een 47 kg. zwaar meisje afgeschoten , dat een afstand door de 
lucht aflegde van 12 . 80 meter met een snelheid van 72 km per uur ~n da~ werd 
opgevangen door Samson met een impact van 975 kg. 
Samson kon voorts een rechte stalen staaf (12,7 cm lang ert met een dikte van 
1 , 58 cm in het vierkant)_ met blote handen in een U-vorm buigen. 

Paul An~ersen(V.S.; 1957) 
Anders on , olympisch .kampioen gevJichtheffen in 1956, tilde een tafe l van de grond 
wa"arnp zwa~e auto onde rdelen en een safe vol lood, tezamen ~et een gewicht van 
2844 kg, het grootste gewicht ooit door een mens opgetil~. 

Lex van Vugt. 
- . -. - .--.-. - .--.-.-.- . -.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.- . -.- .-~ -.-.- . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-

EERSTE SENIOREN COMPETITIEWEDSTRIJD 17 MEI IN NIJMEGEN. 

Een competitiewedstrijd in Nijmegen betekent 9 uut 's morgens vertrekken en 
~ uur 1 s avonds t~uj _ akomen. 

Zoal s gebruikElijk was ook deze keer d~ ploeg niet vo lledig(Mario) danwel niet 
volledig fit(Charles,Raymond,Peter). Maa~ j a , het was mooi weer, Klaas was niet 
mee , dus nie·~s kou on s weerhoud en vari een g o e de prestatie. 

0~ de 110 m.hrd. was Luke niet bepaald tevreden, een goede tijd dus van 15.2. 
Jan sla~gde erin om nndanks zijn alsmaar korter wordende benen, of is het min
der snelhe~d?? toch nog een tijd van 15.8 te laten noteren. 
Cees wilde na zijn ruim 60 m.( speer)worp iets al t e enthousiast z ijn speer op 
gaan halen, met als gevolg een rode vlag. Later hebben we om dit voorval onder 
het genot van een pak luiers nog smakelijk kunnen lachen, 
Reglementair kwam hij nu tot 58m68 . · 
Voor Lex vlas de druk als niemr T .C o lid(=verantwoordelijkheidJ?) waa rschijnlijk 
te groot en klvam hij .niet verder dan 45m76. 
De meest verrassende' prestatie k"{am deze middag çp naam van cas i no Henkie; kwam 
hij bij de districtskampioenschappen tot 1m80 , nu overbrugde hïj een 4-oogte van 
2m00 met zelfs nog kans op 2m05. 
Jan Willem deed ~ok nu wee r van zich spreken door in de verspringbak de uit
stekende afstand van 7m19 te l aten opmeten. Later cp de middag kwam h ij bij het 
h .s.s. opnieuw tot · een ui~stekende prestatie , 14m52, beide afstanden waren niet 
ve r verwi jderd van zijn het weeke inde daarvoor gespromgen clubrecords resp.: 
7m28en 14m1f2 . ? ' . 
Luke was ov~ r zijn verspringen uitermate tevreden, wij dus niet 5m99. 
De. 800 ·m.ldpers li§Jpen "norma le" tij den9 Dan tot 600 meter op kop lopend, kwam 
via een vierde plaats tot 2.00.5 en Richard moest zijn gebrek aan ervaring 
bekopen niet een vijfde plaats in 1.59.7 • 

. , 
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Less had bij het kogelstoten moeite om in ZlJn ritme te komen en hoewe l zijn 
12m83 mis schien iets teleurstellend 1~as 9 getuigd deze prestat i e van een ste rke 
progressi e ten opzichte van het vorige, d eels g ipsen, seizoen. 
We konden Cees met een gerust hart naar Joeri terugsturen , over 12m54 zou h ij 
zeker tevreden zijn . 
Sammy , in zijn vierde at l etiekjeugd 9 citaat van de bekende 28 jarige Haarlems e 

._ m i ~denafstand l oper van Ravenswaay , rekende op de 100 meter af met zijn gro t e 
~ rivaal Diederick Ever t s (V en LTC) , 10 . 6 om 10.7 . 
Twee uur l ater deed hij dat op de 200 m. nog eens dunnetjes over. Voora l dankzij 

. een formi dabel ge lopen bocht , ondanks de ongunstige binnenbaan , wist hij Diede 
riek duidelijk te kloppen, hoewel bei den 21 . 3 kregen toegewezen . 
Ruud gaf blijk ook op het lange 1·:erk g oed mee te kunnen komen , h ij liep de 100 m 
in 11 seconden rond. Raymond, al licht geblesseerd bij dè start , kwam behoorlijk 
geblesseerd over de finish, en hoewel zijn 50 sec . voor hem weinig zeggend was, 
is het tekenend voor zijn sterke vooruitgang . 
Bart; niet lullen, schrijven , voltooide zijn 400 m. in een goede t ij d van 5 1.3 
Hoewel ik a l een tijdje last heb van schrijverseczeem was hij niet te vermurwen, 
schrijven ! 
De waterpl onsers Evert en Dick kwamen n iet tot opzienbare tijden , resp. 9 . 23 . 8 
en 10.17 . 0 . Beiden lij den op het ogenb lik waars chijnl ijk aan overmatig zitvlees , 
kom t we l we e r goed . 
De 1500 meter was een afstand van uitersten . Een eerste en een l aatste pl aats . 
De eerste wa s voor Stijn die , zonder eni ge tegenstand erin slaagde Evert 
zijn tweede clubrecord af te pakken en wel met een schitterende tijd van 3 . 47 . 8 . 
De l aatse plaats was voor Roland . 
Het is opmerke l ijk dat zowe l ons nieuw T . C.lid als ons nieuw redaktielid 
het niet tot goede prestaties wisten te brengen . 
De tijd van Roland wa s 4 . 25.4. 
Gelukkig hebben we niet meer akt ieve bestuurs - of commissieleden . 
Less , de goedlachse ijsco- dance r, bevestigde ZlJn goede vorm b ij het d i scus
werpern door de schijf_pasna:45m66 te l aten l anden . Lex bleef met 32m82 niet 
ver van ZlJU -perBoonlijk re co rd verwijderd . 
]~aan· zijn. knie geb lesseerde Peter bracht het 0p de 400 m. hrd toch nog t ot 
56 . 8 en ook Ron ~ . pas herste l d , stelde niet teleur met 58 . 7 . 
Jan, onze 2e h.s . spri nger sprong 13.73 . De oude man deed het toch nog goed , 
totale kosten : een flinke schaafwond. 
Op de 5000 m. was het voor Pieter jammer~ dat Barry Kneppe rs( x Marj a Wakke ? 
tssjeh) Lern Wijers en Piet Waaning iets te hard voor hem gingen , waardoor h ij 
al spoedi g kwam te " zwemmen" en daardoor niet verder kwarri dan 14_ . 57 . 7. 
Richard wist, ondanks(dankzij?) dat hij a l een 800 m had gelopen , via een ge
li jkmat i ge race, een prima 16 .02 .3 op de k l okken te brangen . 
Ruud bezorgde ons een gro t e teleurstell i ng door zijn aanvangshoogte van 2m05 
niet te ha l en, nul ~omma nul punten . Hoewe l Ruud misschien n i e t bij i edereen 

-geli efd i s , was de reactie van de Spartaan- aankang op zijn de rde afsprong uiter
mate wal ge l ijk . 
Mike bewees dat z ijn mindere rptreden van vorig jaar geheel verleden t ijd is. 
Nad~t hij zijn individuele 200 m. in een goede tijd van 21. 6 öad a f ge r offeld, 
zorgde hij samen met Ruud , Sammy en Jan Willem voor een overwinning op de 
4 x 100 min 42 . 1 . Maar werkelijk schitterend was ZlJn l open in de 4 x 400 m. 
V{a een officieuze tijd van 47 . 0( ! !! ) wi st hij met Bart , Kennethen Dan een 
derde plaats te bemachtigen in 3 . 21 . 1. 
Opmerkelijk was het lopen van onze "reserve 4 x 100 m. ploeg ,_ bestaande uit~ 
Bart, Luke, Kennethen Henk . Alleen de eerste ploegen van A. V. Haarlem (uiter
aard) , V en LTC, AAC en PH waren sneller dan onze 43 . 6 l opende tweede keus ! 
Het la~tse technische nummer dat aanving was kogelslingeren . Ar me Go sse . · 
Voor hem en vele anderen is het kogelslingeren: aanvang 10 . 30 , l oka ti e hobbe li g 
bijve l d . Dus hij verscheen goed gemutst om 9 uur in tra~ningspak rp het Kenneme r 
plein . Ni et nodig a llemaa l ; Moge l ijk dat dit de oorzaak was v oo r het mindere pre s 
teren , 33m70 . Het langste numme:r_ was , hoe kan het ook anders :polstckhvogspringen 
Aanvang 11,45 u , einde 19 . 45 uur o Het is dan ook wel begrijpelij k dat de atleten 
gauw gepri kke l d raken. Gele kaarten derhalve voor Pim en Charl es(=clubrecord) 
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Hun springen \-TaS met resp_. 4m25 en 3m70- van iets minder ni'Lenu als gebruikelijk~ 

Het eindresultaat van· deze \vedstrijd was ondanks het afspringen van Ruud, toch 
nog uitstekend, vierde plaats. 

1 0 

2. 
3. 

A.A.C. I 
P.H. 
V ën LTC . 

4. A.V. Haarlem 
5. Sparta 
6 . A.V.R. 

30.525 pnt(record!) 
2(3.011 
27 . 687 
27.683 
27 .. 472 
27.240 

1. A.V. Nijmegen 
8. H.A.C. 
9. Spartaan 
10. THOR 
11. A.A.C. II 
12. 'tiON 

23 mei i--TEDSTRIJD · OH DE "COUPE NATIONALE NEDERLANDEN" 

27.188 
27 .n 4 
26.759 
26 .62 8 
26.52-2 
26.306 

René Zet. 

Evenals vorig jaar werd '"' nk dit jaar de "Coupe Nationale Nederlanden" in 
Haarlem gehouden, en wel cp zaterdag 23 mei. 
Het weer liet ons helaas net als vorig jaar~ in de steek. Zeer veel regen! 
Zeer spijtig voor een nationale jeugdwedstrijd . 
Gë·h-' . 'dg_ zij.!}_ er r1og een paar jrmgens van onze club die het droog gehouden hebben 
Te beginnen maar mêt het eerste nummer~ . polstokhoogspringen J~~. Kenneth Por
tanger, onze enige deelnemer op dit nummer bracht het erzeker .niet . slecht vanaf. 
Met een zeer ruim geriomen 3m85 verzekerde hij zich van een derde plaat~. -
De vervolghoogte 4m00 werd in de e~~~te póging maar net gemist . Helaas geen 
medaille voor Kenneth, maar wel eeh clubrecord van 3m85. 
Te.ge'li':]ker'tl'jd· met en pols_hoog begon het hoogspringen J . B . Arjen en Rob konden 
·wel de aanvangshoogte van 1m7Ö overbruggen , maar de ver:v,olghoogte van 1m80 
werd door beiden gemist. · ' 
Daan mocht zich gelukkig prijzen ·, dat hij onde~ "ideale" omstandigheden Zl.Jn 100 
meter mocht afwerken, veel regen· en een zuidenwind ván · windkrac-ht 6 pal_ tegen 
zijn er zeker de oorzaak van geweest dat er niet snel -werd gé lopen. 
Daan ljep in zijn serie de relatief niet zo'n slechte tijd van 11.80 sec. en 
plaatste zich hieTmee in de finale. Slecht weer in de finale bracht Daan een 
5e plaa ~s met __ 11 • ; 2. 
In overleg met de jury .en deelnemers werd het nummer polsstokhoogspringen JA 
afgelast. 
r1isschien nog even l euk om te vermelden dat de "Coupe" bij de jongens voor de 
zov~elste keer werd g~wonnen ' door Erik de Bruin en bij de meisjes door Janneke 
Bosma. 

OPEN '-'TEDSTRIJDEN UTRECHT · 24 MEI. 

Op de ' gloednieu\-ïe kunststofbaan te Overvecht in Utrecht werden 24 mei open · 
wedstrijded gehouden . Het wisselvallende weer met harde r egenbuien en zelfs .een 
cnweersbui gecombineerd met een harde wind was niet bevorderlijk voor de pres
taties. 
Deze wedstrijden werden gekenmerkt door grootsb afwezigheid van ingeschrevenen. 
Ook van de A.V . Haarlemmers kwam meer dan de helft niet ~pdagen. Ikzelf moest 
om tien over een een 1500 meter lop~n, mijn tijd 4.37.4 . 
Roland liep eveneens een 1500 m. en wel in 4.29. 1 
Pieter werd in zijn ra6e: door Klaas Lok naar een tijd van 3.59.3 gofuglpen. 
Haije Manders li ep op de 5000 meter 11~31.5. 

-.-.-.-.-.- a -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~;~;~.-.-.-.-.-.-.-.-Timo-.-.-.-.-.-.-.-~~.~.-. 
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DE 5- DISTRICTEN ONTMOETING VOOR DE JEUGD IN LEIDEN dd . 28 me i 1981 . 

Deze wed~trijd was~bedoe l d als limietwedstrijd voor de EJKU , want zo ve r wachtte 
men , de gehele Nederlandse Jeugdtop zou~ in Leiden aanwezig zijn . 
Dit was dus niet het gevaL Tl")ch vlerd de EJKU limiet docr vij f at l eten/tes ge
haald9 atleten/tes van wie we dat allemaal al .verwchtten , zoals Eric de Bruin 
op kogel en discus en Rob Drup, ers cp d e 8 00 m" 
Naar alJ.~ andere deelnameis zaten er ver onder ; niet al l een het weer werkte 
tegen, (~en draaiende wind ~n om de 4 uur een grote stortbui) maar ook de le i
ding snapte het niet helemaal , want bijvoorbeeld Ingrid Stoot(z i j vo l deed 
vorig jaar al aan de 400 mtr limet) werd op de 400 meter in baan 6 gezet , ZlJ 
eindigde .dus zo'n 30 meter voor de andere lopers, en l iêp 55 . 0 wat toevalliger
wijs preciies de limiet was. 
Maar goed , er deden nok nog 2 AoV. Haarlem atleten mee en zij deden hun best 
nm disirict West I aan de overwi nning te helpen , wat overigens niet lukte . 
"~ rno van Vugt spr~·ng met de polsstok. 3m70 en dit viel dus iets tegen , verder 
liep ik (Daan van R) de 100 meter in 11.4 en de 200 meter in 22 . 8 . 
Ik won beide malen mijn serie en haalde dus aardig wat punten voor West I binnen , 
in ieder geval meer dan de jongens van West III , het district dat met mi nimaal 
verschil van ons won . 
Na afloop in Wienerwald op de KNAU rekening kip met ijs gegeten en zo sne l mo 

gelijk met Pim Göbel mee naar huis gereden . 
-. - . - . -.-.-.-.7 ~ -.-.-.-.- . - . -.-.- . - . -. -. -. - .- . -.-.-.-.-Daan .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

VRIJDAG 29 ï1EI BAANWEDSTRIJD UTRECHT ORG. A.V. VITESSE . 

400 m. hrd AB 
400 m. hrd CD 

7 . Ron ~ntheunisse 
2. Peter Hartman 

61.1 
60 . 1 

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

OPEN ID.AGSE KAMPIOENSCHA.PPEN IN •• ]EN HAAG 30 mei 1981 . 

Vol goede moed toog ik die ~6htend v a n zaterdag 30 mei naar het station waar 
mij een aantal atleten zouden vergezellen naar punt van bestemming , he l aas 
bleek ik de enige met interesse zodat ik mijn toch a l niet ruim gevul de beurs 
moest openen voor resp . een retour 2e klasse Den Haag en een strippenkaart , een 
duur reisje derhalve. 
Gelukkig was mijn sporttas rijkelijk gevuld met broodjes(met be l eg , zo slecht 
gaat het in Nederland) en isostar want het was heerlijk weer , zeker voor 
de 100 meter die ik :z0u C '.an lopen . . • 
Aangekomen herkende ik een 4- tal clubgenoten als pc l sstokhog?r s ve r k l eed . Na het 
altijd vriendelijk mógge( het was pas 11 . 30 uur) haa l de ik mijn startnummer op , 
waarbij ik van de gelegenheid gebruik maakte een 300-tal A. V. Haarlemmers af te 

·me1dBn en hen zo een boete te besparen. 
Gemotiveerd als ik was liep ik de 100 m. in 11 . 5 sec . en hoewel ik ook nog 
moest verspringen(+ 2~ uur wachten) pakte ik snel mijn biezen . 
Ik trrf ook nog de - "Blacjarro,.,rn( S . r-Tons e ls) die deze dag niet zo arrow was . 
Hij vertelde mij dat hij snel uit dit land weg moest om eindelijk eens met 
t egenstand te mcgen lrpen. 
Let's hope for better times . 

de uitslageng 
Ver J.B. 11 . Kenneth Portanger 5m30 

î 00 m serie.g 
-Sam l\'Ionséls 11 . 1(2e) 

~ fing 
~2e) 

finaleg 
11 . 8(6e) 

Bart van Rijsbergen 11 . 5(4e) 
Sp~~r .. 7~ Less Brown 
Polshoog 1 0. itrno van Vugt 
1500 m. JB 8. Timo de Ruig 
800 m. heren 4. Pieter Fris 
hoog heren 7o Luke Prins 
kogel 5 . Less Brown 

-:-o-

50m62 
3m80 
4.39.8 
1.57. 8 
1m65 
13m25 

110 m. hrd Luke Prins 
Less Brown 

15-3(2e,serie) 
16 . 3(2e ~ serie) 
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·zaterdag 30 mei. Studentenkampioenschappen Brakkenstein Nijmegen. 

. 110 meter horden · 
100 meter 

· l Ltrke Prins ·15. 2 sec. 
2 Luke Prins 11.3 sec. 

~i~ensdagavond ) A/ B J eugdcompetj_tiewedstrijd le klasse. 
Tie vrij goed lopende en gezelli ge wedstrijd werd rond 20.30 uur 

-wreed verstoord door een ernst i g ongeluk bij het kogelstoten, 
waarbij het jurylid, de heer Pauel, t_v : een kogel werd getroffen. 
Met een ernstige hoofdwond en een hersensch~~dding is hij in het 
ziekenhuis opgenomen . Tie laatste berichten zijn, dat zijn gezond
heid v ooruit gaat , en de vooruitzichten gunstig zijn. Van harte 
hopen wi j dat hij het ziekenhuis spoedig zal mogen verlaten. 

Onze AB - ploeg kampt met een groot tekort aan atleten. Op veel 
nummers ont traken b .v. reserves . Het eerste nummer, de 4xl00 mtr 
ging dcór slechte wissb:s de mist in: 46.9 sec. Tie langere loop
nummers gingen redelijk. Timo verbeterde zijn 3000 meter tijd 
met 23.4 sec tot 10.01.- sec. maar Paul had zi j n dag niet en · . 
moost na een snelle le ronde op de 800 meter (59 sec ) veel toe
geven op de concurrentie en kwam uit op 2.05.5 sec. 
naarnakwam Marcus Treep, die het zeer g oed deed en zich verbe 
terde met meer dan 9 sec. tot 2.18 ~ 9 sec . 

Kennethmoest die dag maar liefs t 3x optreden. Eerst in de esta
f ette daarna een 400 meter (56.6 sec) en een 100 m (12.4 sec). 
Tie onervaren·Maróel Hoenderdos leverde goed werk op de 400 mtr 
met dezelfde tijd als Kenneth, 

Werkelijk héél snÉü was Daan van Ri ,isbergen · op de 100 meter: 
zonder noemenswaar dig windvoordeel snelde hij naar 11.0 sec! 
Bovendien had hij kort tevoren de 110 meter horden afgelegd 
in de prachtige tijd van 15.9 s ec. 
Veel beter echt ?r ging het bij de technische nummc:rs, met name 

_ Q.e . le plaats v.a.n. Arno van Vugt bi j. het polshoog 4.10 mtr. 
En dan .de werpnummers: Leo zorgde voor een verrassing door hier 
te· winnen met 37 . 62 mtr ~ Dennis op de tweede plaats met 35. 84mtr. 
Wins·~ ook voor Tiennis bij het speerw·erpen via maar liefst 51.48m. 

· ·{,800-g:r } , ,te:rwi·Jl hij met ·700 gr . 49. 80 mtr wierp?. Leo eindigde 
hier in de achterste gelederen met 41 .02 mt:r. 

Arjen Kroes en Rob Schluter sp:rongen beiden 1.75 mt:r hoog en 
ook nog eens resp. 11.30 HSS en 5.75 mtr ve:r. Tweede versp:ringe:r 
Marcel H~ende:rdos kwam tot 5.18 mt:r. 
Het kogelstot en was voor Haarlem een nummer dat veel achterstand 
opleverd~: Arno van Vugt 9 .72 mtr en Oskar Soethout 9.57 mtr. 
Haarlem eindigde als vie:rde van de zes deelnemende verenigingen 
in de eerste klasse, maar we moeten niet ve:rgeten, dat het een 
zee:r jonge ploeg is met bijna alle en maar B-junioren en vaak ook 
jongens, die net komen kijlcen. Tie ee rstvolgende competitie zal dan 
ongetwijfeld beter gaan. 
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_2 __ j_u...Yl i DEN H.A ,~G INS'I'UI F . 
Pi eterFris l oop g~~~ pe r soonli jk record !! !! 
Ja , he t kan ook wel eens een keertje tegenz i tten . Een paa r onwi lli ge benen 
b ±acht en Pi ete r n i et eerder dan na 8 .34.4 op de 3000 met e r over de e i ndst reep . 
Aangezien z i jn re~ord 8.30.0 is dus g~~n p.r. 
- . -.- . -. - . - · . - ~ - . -. - . - .-.- . - .- .-. -. - . -, - . -.-. - .- . -. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_? __ ~ni _B~FGEJ~Q__J;;tiTERNATION.L!:_LJL v!EJ?..§.TRIJ.Q. 

Stijn Jaspe r s s l echte zes second~n ~chter Harold Hudak !!! 
Hudak met 3.31.9 de derde l oper te r wereld op de 1500 mete r was op de n i euwe 
kunststofbaan in Hengel o ui teraarcl. de winnaar , Di t kee r me t een schame l e 3 . 45 . 4 . 
Stijn l i ep .evenals in Le i de~ een n i et erg s l imme race en b l ee f -me t 3 . 51. 65 
achtst~ pl aats , v i er seconden van z i jn c l ubrecor d . Stij n schijnt beter in zijn 
~entje te l open, 
-.-.- ,-.-.- .-.-.-. -.-.- ,-.-.-.- .-q -. -.- .- .-.-. - .- .- .-.- .-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-
] _ §n 8 jun~ PU~:1EREJ.1D DISTRI C~'SfllEERKL.fiiP r:Ali1PIOENSCH.APPEN . 

Onze we l bekende t r a i ner/ at l eet Less Brown , die a l een e r g s t e r k voorseizoen 
kende op de krachtnummers, heeft b i j zijn eerste tienkamp dit sei z oen f link 
uitgehaa l d en nog ~e l np de sintels •. 
Achtèr de meer ervaren DEM atleet Hans van de r P~l l egde onze CI OS- man b esla g 
ou een tweede pl aats met de uitstekende sco r e van 6395 punten . 
I, ~ -ss ~-;teeg daarm.er; op de ve:ren i gingsl i jst met s ti p naar een twe ede pl aats a chte r 
de zond&i nog op~estelde 45 ja:ri ge Jel t jo Doo r ndosch . 
De :nee st opvallt"nde p:-:esta ties i..re rden geboekt cp de dri e springnumme rs . 
Alle drie betekenden éPn p.r. 
Prestaties~ 100 m 1 1 . ~; ver 6m59; kogel 13m44 ; hoog 1rn85 ; 400 m. 55 . 5 ; 
110 m. hrd 16 . 8; discus 45m38; polshoog 3m40 ~ speer 50 . 04 m; en 1500 m 5 . 18 . 
· - 0 - ~ - · e- - - ., - e - - · · ,.. ." ... . ·-., - ~ •- '" ·- ' - , ... · ~ - · <'- • - c - .. o - t~ - o- ,. - 1' - c ·- '- - .,- o- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •- •-

-· 8 __ juni ____ _Ij\fTERNNl' ~O!iALE _ _ R_~N~ST~_mo.fED!?_'l'RIJ_D OP Pi\.PBNDl:..L. 

Samm:r î·1onse l s evc:naart 100 ;ne·cer c l ubrecord met ·10 . 4 !! ! !! 
Ondank~ de snelsta tijd in de halve finale mocht Sammy , l i e in h e t ver l eden 
vele malen bij dr>ze ·:erl.P-tri_)·:;. d.e 100 rn vJon, zich niet opni euw winnaar noem en . 
In de final G ~erd ~i J de:r~2 ~et 10.6 acl1ter een Duitser en Henk Brouwe r(b e iden 
10.5) 
Een voor Sar.my >;eer sluc~te starter H<..:.S ds.a:r: vooral debet aan . Ook a l moeilijk
heden met de sta:r-l"-G:r:· had oüze lcieu\·r·bakkE.:n 400 m .. ho rden l ope r Pe t e r Hartman . 
Hij had de ruim vieL uu~ lange heen en weer :r:eis voo r n i e ts gemaak t , wan t twee 
valse starts gooiden r oet in het bten. 
-· . ~ ..... ., - !l - 0 .. .. -:. ·~· C' - · ,"l - 0-.- r. - c ·- :) .... - 0- IJ . - ~-~ ~ -· il .. . .. ·-.- (' - "-. - Cl- 6- ~-,.-... <'· -.- .-.-.-.-.- .-.-.-.-.-. 

Zonda~ 14 juni 2e kompetitiedag heren hoofdkl asse i n Den Haag 

Dit verhaal bestaat uit 2 gedeelten . Het 1e dee l v bbr .de weds trijd en 
het 2e . deel tijdens en na de wedstrijd . 
Vb br de wedstrijd bestond de ploeg uit een grotendeel s ba l ende meu t e , om
dat het .. in. de geschi edenis nog niet eerder was voo r gekomen , da t een pl oeg 
met zoveel u i tvallers aan het begin van e~n wedst r ijd kwam te s t aan . 
We wiéten al geruime tijd ven te voren , dat Lex v . Vugt (zijn 1e pr ijs uit de 
lote:cij aan het v-ert<?ren op l'Ial l orca) , Hobert Groene1veg (s t ud i e) R.aymond 
Hoefman , Mario Westb r oek , Jan Wi l lem v . c. Wal 9 Henk Ma cnack (al l en 
geb l esseerd) afwezig war~n , zodat we daar in de p l oegopste l ling nog 
rekening m~e konden houden . Maar b i nnen enkele 4agen voo r de weds trijd 
werd ook nog bekend , dat hike Bienfait, Sammy Bonse l s , Ruud Wie l a rt 
en Eert Bols geb l esseerd waren en dat Firn GBbel geen ppee r zou kunnen 
werpen . Bovendien was de vraag of Eri c Rollenberg op tijd met het vli eg
tuig uit da USa z o~ terugkeren . 
~eze he l e wasltst maakte h8t optimisme er voor de wedstrijd niet grote r 

op. En met zekere gelatenheid werd de wedstrijd tegemoet gezien . 
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' we zulle we l zien ' en ' nou dan l oop ik wel voor me eige ' waren veel 
gehoor de uitspraken. 
Dat de mental ~teit, die hieruit naar voren komt zo gok nog niet is, 
b lijkt uit het vervolg. 

Op de baan aangekomen bleek ge l ukki g , dat Eri c op tijd gearriveerd 
was, ech t er met de mededeling , dat hij we l zou kunnen hoogspringen , 
maar niet , zoa l s wij hadden gedacht 9 zou kunnen verspringen. Maa r ja , 
invallers genoeg dus daar draaiden we onze hand niet voor om. 
Het goede beri cht , dat Gosse al meteen verde r s lingerde met de kogel , 

dan tijdens de eerste wedstrijd in N~megen 9 was een l euke binnenkomer . 
En zo bleven er de he l e mi ddag van die leuke binnenkomers binnenkomen . 
Iedereen deed op zijn e i gen nummer net een beetje mee r dan anders of net 
een beetje meer dan in de eerste wedst rijd. In de loop va n de middag 
werd de stemmi ng steeds beter, we draaiden wa r em pe l goed mee en het 
werd voor i edereen een ontspannen en fijne wedst rijd. 
Bet eindresultaat was er dan ook naar~ We werden 5e met slecht s 32 

punten minder dan in de eerste wedst rij d . 
Een schitterend resultaa t behaa l d door een homogene ploeg , die er 

echt zin in had . 
Waren er dan geen uitschieters ? Jazeker we l. W~ konden zelfs om een 

klubrekord juichen . Cees v . d . Rhee gooid e de spee r verder dan ooit: 
r_ ., 

64m40. Luke Pri ns bi,;na een klubrekord op çle horden 14.9 !!(1 5 . 05 e l ) ll•.'IC\ LA 

Verd~r opvall end ; Pete r Reze l man haalt op hoogspringen 725 punten meer 
dan· Ruud Wielart in de eerste . wedstrijd. Ri l lebrand de Lange blijkt een 
goede ve r vanger voor Eert Bols , Ever t haalt de hoogste score van de 
mi ddag, St ijn wint wederom met grot e voorspr ong de 1500m en zo z ou ik 
eigenl ijk we door ku~nen gaan : daarom ve r de r de uitslagen sec~ 

100m Daan v . Rijsbergen 11 9 0 
Maurice de Graaf 12,0 

200m Daan v.RJsbergen 22 , 2 
Bart v . Rijsbergen 22 , 7 

400m Kenne~h Macnack 49,9 
Bart Vortijsbergen 50 ,7 

BOOm Dan Portegijs 1.59,9 
Ro l and de Ruig 2 . 01,2 

1 500m Stijn Jaspers 3.54 5 8 
Richard Cabr i 4 . 05 , 9 

5000m Piete rFris 14 . 51 ,5 
Hille1nand de 

Lange 15-5 5 , 3 
110mh Luke Prins 14 , 9 

Les Brown 16,0 
400mh Peter Reze l amn 56 ~3 

Luke Prins 57,9 
3000m st Evert v . Ravensberg 

9-19 , 4 
Dick Eais 10.06 , 0 

Eindstand )e 27 . 65 1 punten . 

804 
580 
822 
770 
810 
775 
750 
728 
861 
768 
859 

724 
859 
748 
806 
758 

865 
721 

koge l sling€ren 
Gosse v.d . Ve lde 34m28 563 

ap~er Cees v . d.Rhee 64m40 8 14 
Jeltjo Doornbo sch 49m74 629 

diskus Les Brmm 46m02 80 0 
Gerard de Boe r 3 1m12 499 

kogel Cees . v . d . Rhee 12m97 663 
Jeltjo Doornbosch 11m97 597 

ver Jan v . Dijk 6m69 755 
Mauri ce de Graaf 5m55 503 

hoog Iete r ne zelman 1m85 725 
Eric Ro llenberg 2m00 857 

hss Jan v . Dijk 13m82 76 1 
Gerard de Boe r 13m52 730 

polsh Pim Göbe l 4m15 845 
Arno v . Vugt 3m90 780 

4x100m Daan- Luke- Jan- Kenne th 
43 . 5 1668 

4x400m Stijn- Pe ter- Dan- Kenne th 
3. 27,3 1454 

4x100m res Maurice- Pi m- Cees -L e s 
46 .7 

~ K E L W A N D E L E N Door Frank v . Ravensberg . 

~o~n_ê_dQ_g_6_m~i- 1_e_uE_r_w~d_ê_t.!:D..9:. ~a~n_!agd_t~ ~aQ_nÈ:_aE_! 

Ook dez e wedstrijd werd door mij winnend afgesloten . Toch was ik niet te 
vreden over mijn afstand, want ik had de 12 km wi llen ha l en . Spe lbreker 
was de f e ll e wind . Uitslag~ 

1 . Fr ank v.Ravensberg 1uur:in11.918meter (1km 4 . 38 , 3km in 14 . 16 
5km in 24 . 28 en 10km in 50 .24) 

~a_!e.!:d~g_9_rn~i- nadat ik de lange bus r e is naar Franeke r had ondernomen 
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om daar deel te nemen aan een internatiD.onale 20km wegwedstrijd kwam ik 
a l tot de ontdekking dat het koele weer van de ochtend plaats had gemaakt 
voor een temperatuur , die boven de 20°C was gestegen • Tijdens de wedstrijd 
li ep de temperatuur op tot ZJ 1 n 27 à 28 °C hetgeen zijn neers l ag vond 
in de t ~iden 9 de stij l en de lichamelijke toestand van de deelnemers . 
Ik lag eerst 2e , zakte daarna terug na~r de 5e plaats maar door o . a . 
een disqualificatie werd ik toch nog 3e in 1 . 48 . 08 , 96 (51 , 30 en 56 . 30 
voor resp de 1e en de 2e 10kn) 

.!_r].d.§:_g_:_-1..:2_ ~ei_ Een instuifwedstrijdje bij AV ' 23 3000m was de afstand . 
Toen mijn ' concurrent ' Rien den Harder en ik aan de start stonden 
begon men plotseling te zeuren over het klubtenue van mijn concurrent 
met als gevolg dat hij niet mocht starten en ik alleen over de baan mocht 
gaan . Mijn tijd 12 . 57 ,1 (1km 4 . 14 en 2km 8 . 34) de beste seizoenprestatie 

~a_!e.E_d§:_g_2_2 ~ei 

vrijdag 22 mei vertrokken 8 snelwandelaars en 3 begeleiders vanaf Schip
hol naar Kopenl1agen Daar aangekomen werd en wij met een bus vervoerd naar 
een ander vliegve ld '. Samen met Belgen, Luxembargers en Zwitsers namen wij 
nu een birinenlandse vlucht naar een vliegveld vlak bij Billund. Vanaf 
daar met de bus naar een jeugdherberg in Frederica. Een he l e reis . 
' s Morgens moesten wij vroeg op voor de wedstrijd. De start van de 35 km 
was a l om 9 uur . Met mij was het helemaal mis. Na zo'n 10km zakte ik 
uit de kopGroep weg aangezien ik een gewe ldi ge kramp im mijn maag kreeg . 
Tevens werd ik vreselijk misselijk door het drinken dat toch nodig was . 
Ik zakte helemaal terug naar de 20e pla&t s . Na 31km moest ik echter ve le 
keren achter e lkaar kotsen en verloor bovendien mijn evenwicht , waardoor 
ik op de grond vie l. Voor de medische mensen was dit vo ldoende reden 
om mij uit de strijd te halen . Een voor mij totaal mislukte wedst ~ ijd dus 
mijn t ussentijden per 5km 26 . 48 (1 1e) - 53 . 10 (11e) 1 . 20 . 46 (18e) 
1. 51.33 (2Je) en 2 . 24 . 41 (20e) en 2 . 58. ~ 0 (20e) 

~o~nE_d§:_g_3_j~n1: __ j_e __ u~r:!ie.9:s_!rjj_d_t.a Zaandam. 

Hoewe l ik licht benauwd was en ook nog wat maagpijn had , ging het 
uitstekend . Door een goede samenwerking kwam ik tot de beste Neder l andse 
seizoenprestatie , Tevens was het mijn beste prestatie s inds 1979 
Uitslag 1e 1uur : 12.280m (1km 4 . 55 , 3km 14 . 42 5km 24 . 33 en 10km 
in 49 . 07) 
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St-andna 2 wedstrijden in de C/ D j eugdc ompet itie. 

Jongens C 

l Holland l 
2 AAC 
3 Trias 
4 DEM 
5 Hell as 
6 GAC 
7 Haarlem 

. 21048 ptn 
• 21004 

20814 
20255 
18922 
18558 
:C526 

Jongens D 

l Hellas 
2 1-I.AC 
3 Trias 
4 Haarlem 
5 DEM 
6 Altis 

16021 ptn 
15261 
.13997 
13881 
13642 
13613 

Bij de jongens C z~n 29 ploegen ingeschreven. De 6 hoogst ge
plaatste ploegen komen in de l aatste competitiewedstrijd tegen 
elkaar uit. Haarlem, die· je uiterste best om bij de eerste zes 
te komen. Blijf trouw trainen. We proberen de beste op elk num-
mer te plaéj.ts en . . · 
Onze D jongens staan op een vierde plaats. Maar _de diverse ploeg
en staan zo dicht op elkaar, dat we ontzettend moeten oppassen. 
Hier geldt hetzelfde advies: Kom vooral a l s je opgesteld bent in 
de competitie en heel misschien slepen jullie nog een tweede 
plaats weg . Heel veel succes! 

Uitslag 2e competitiewedstri,id C/D jongens te Amsterdam. (~ ~ ~ 
80 meter lrjan Warmerdam 11.4 sec 519 punten 

Maurice van Sutphen 12.3 sec 396 punten 
Mathijs Kuyper 12.3 sec 396 punten 

1000 meter .Alexander de Gra2ff 3. 21.1 sec 538 --unt en 
Jaap van Deursen 3.24.3 sec 516 punten 

80 meter horden Jeltjo Doornbosch 14"6 sec 478 ptn 
NIEUW CLUBRECORD !!! 

Verspringen 4 Arjan Warmerdam 4.11 
7 Mathijs Kuyper 3.75 

Hoog ps ringen 10 Maurice van Sutphen 
12 Harm de Graaf 

Kogelstotenl Jeltjo Doorn~osch 
3 Eric Noom 

mtr 440 punten 
mtr 368 punten 

1.20 mtr 389 punten ' 
1.10 mtr 316 punte~ 

10.02 mtr 
9.66 mtr 

52 3 punten 
495 punten· 

Discuswerpen 1 .. . Eric Noom 
2 . -Dennis Bakker 

· 26 .8 2 mtr 
25. 1 2 mtr 

425 punten 
397 punten 

4 x 80 mtr est~ Eric, Jeltjo, Maurice 

Einduitslag: 1 Holland l 7103 ptn 
2 Haarlem 6903 
3 suomi 6416 
4 GAC 5512 
5 ATOS 5086 

en 

6 
7 
8 
9 

Ar jan 

Holland 
GAC 2 
Suomi 2 
Holland 

l 

2 

3 

in 44.6 sec. 

4410 ptn 
4161 
4033 
3037 

Op de horden een enorm verschil . Jeltjo nam de horden in een goede 
14.6 sec wat weer een nieuw clubrecord betekende . Het verschil met 
nr 2 in 16 o l leverde jullie een 110 punten winst op. De beide ande
re loopnummers gingen goed . Enorme winst op de werpnummers. Het 
koPelstoten leverde ens een lste en 3e plaats op, maar je weet dat 
het bij de competitie om de punt j es gaat en die haalden Jel en Eric 
hier goed uit. Nog een grotere prestatie komt op rekening van de 
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discuswerpers. We wisten al dat Eric met de ronde schijf aardig op 
de 25 meter lijn zit, maar dat onze kersverse D jun; Dennis Bakker 

.gewoon deze liJn vol'gt cm de discus rustig op 25 .12 . l aat neerploffen 
haddèn ws niet v '):rwacht? maar leve1·de ons heel wat ) Unten op . Jammer, 
dat het ho ogspringen ntet zo goed g ing. Onze twee vaste dee:.'..rr:mers 
waren er niet. Harry, alti j d goed voor lo45 mtr lag met voedselver
giftiging op bed en Tom was er niet,, NtaUL ice en Harm haalden er nu 
1.20 en 1 .10 uit. Gewooh pech, maar goed geprobeerd, hoor! Het ver
springen was ook wat minder, maar wat wil je met dat enorme regen
weeT. '!ver de gehele linie was vc_· :ninder, dat zie je aan de uit
slagen. De estafette ging goed en leverde t,..4 .6 sec op. ·wellicht is 
hier nog wat af te knabbelen, dus estafette trainen, heren!! 

C junioren, 
100 meter Aernout Leezenberg l2o 5 s '707 ptn 

Maarten v.t.BI'?ek 13 .... s 634 
Dit waTen ook de twee snelste tijden. 

100 meter horden 2 S3.nder Aaftink 17 . 9 sec 540 punten . Een goede 
vooruitgang Sander! Onze twe ede man, Remco 20.2sec 

800 meter . Ontzettend jammer dat op dit nummer de goede lopers n og 
steeds geblesseerd zijn. Arj.an~ die vorig jaar als 2 .18s 
liep lcan nog steec~s n i et lopen en Patriek heeft nog steeds 
problemen ., Daarom ne:r11en we Maarten van ter Beek, die een 
goede 2.35.7 voor hem op de klok zette en Enrico, die 
j ammer genoeg het vele verliet, >oda t hier een groot pun
tenverlj_es ontstond,, In ds volgende wedstrijden wordt 
dit zeker go.3d gemaakt. 

Verspringen . 3 Mat:n·ten Ha:;.:tmar: 4. 68 mtr 
10 Tom Sche efhals 3.~0 --

JRiiilller dat dj_ t nu.D'l.ner onder hevige regenbuien verwerkt 
werd~ :rl.etgeen oe Ï.'re['ltaties nadelig bej_nvloedde . 

Hoogspringen. Rewoo sprong weer ~en ~oede 1.55 en s ~nder 1 . 50 mtr . 
Da~ leverdG ons 6ó3 en 62:3 punten op,. 

Kogelstote:;.1 . lo RogiE::].:' \'Utschert ll. 94 mtr 612 punten 
5 , Bnrü.:o Huiskel'lZ 10.25 mtr 534 punten 

RieT l.tçi:;zeJfd.e beeld alz bij J.e D ~jeugd. Elke wedstri j d 
op de tedu:d. sche nl.lJJlmerE: L,en vooruitgang c Rogier is nu 
aard~J up wee naar de 12 ,80 wt~ . ? wat de volgende wed 
strijd zeke:r bere::i.kc ~:.ro1· ut, Er:;_c o zit ook in de lift. 

Discuswerpen. 3 Maarten Hartman 36.48 mtr 568 pt. 
6 Tom Sch•"efhals 26 .96 mtr 427 pt . 

Ook hier- goede vooruj_tgang. Beide heren weér 3 mtr. 
verder, Als jullie zo doorgaan zitten jullie de volgen
de competitiewedstrijd over de 40 en 30 mtr. 

;Speerwerpen. l Rogier 3ó r 62 mtr 593 punten 5 Aernout :"j. 28m 545pt 
Wat jammer nu~ Rogier net 10 cm minder dan de vorige kee r. 
Geen nood~ in Haarl em ruil';: je maar aan de _40 meter . 
Bij Aernout gj_ng de speer wat :winder, dat · zal volgende 
keer waarschijnlijk wel weer beter zijn . 

4 x 100 mtr in 51 .- sec . Slechts 0.1 s achter GAC l . Dit resul 
taat werd ber eikt door~ Áer:nout ,Enrico ,Sancler en Maarten 
van ter Beek. 

Uits l ag: l Holland l 10596 punten 
2 GAC l 9~-22 
3 ~.·:aarla:rJ. 92~-7 
4 A tos 8225 
5 Holland 2 7792 
6 GAC 2 5692 
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Beste jongens, 

Hi e r is de echte uitslag van de le pupillen competitiewedstrijd 
·ce Castricum , In het vorige wisseltje ben ik er a l uitgebreid op 
i ngegaan, Nu kunnen jullie zi en hoeveel deelnemers er waren en 
wat jullie prestaties waren< 

J ongens pupillen A. 

de estafettes : Haarl em 1 37.3 sec 895 ptn 
ide m 2 4 1.3 sec 592 ptn 
idem 3 ?? ?? 

Ei . j de e'stafettes e indigden jullie op d 'J 3c p l aats . A.V. C. 1 en 
nulland 1 hadden a Jlebei 37 . 1 sec " Haarl em 3 werd gedi skwalifi
cc,;e:rd en mocht aan he -i:; e inde overlopen. He l aas ZlJn ze vergeten 
;jullie daarvoor punten t e geven want i k kan die nergens vinden. 

De e indstand na 1 wedstrij d i s nu : 

1 DEM l 6149 punten 
2 AVC 1 5437· 
3 Holland 1 5406 
4 Suon i 4 90J 
5 Ha~rlem 4845 
6 DEM 2 4 703 
7 Ho l land 2 4 307 
8 AVC 2 4149 
9 DEM 3 3655 

:J Haarle~ 2 3636 
i - c · 'J J-42-_ G _,__!._ ,,uomJ. <- --' 

· · 1\. \TC 3 3 J_ J_ 7 
1 3 Ha~rlg~ J 2845 

Ouders opgelet~ 

J~ngens jullie hebben ontzet
tend j e bes·[; gedaan om zo hoog 
mogel~jk te e indigen. Maar als 
er verenigingen zijn met jongens 
die b ov €n de 40 mtr werpen en 
meer clarJ. 4 meter verspringen , 
begrij ~} e j e wel da t die vee l 
punt en verzameleno Jongens 
niet getr e urd! Op 20 juni is 
e r ~eer Aen wedst rijd voor 
jull~ e en dan zullen we g oed 
onB be=t doen om e r een f~ne 
wedstrijd van te maken. 

Zaterdag 20 jun i a . s c 2e competit ieweds t rijd t e Haarle m. 
Aanvang der wedstrij d 13 "00 uur. 

OF - deze wedstrijd vlot t e laten verlopen en onze pupillen geen 
onn odig e vmchttij den te b e zorgen v::::-agen wij U ons die dag te 
wille n helpen. Wi l t U zich zo s p oedig mogelij k b ij mij melden? 

m k , d ., ., 
.L.~ - oop aangeo~~~--

Telefo on 256036 

Mevrouw Hartman 

2 paar sp ikes maat 38/39 à .f 1 5 . ·-- per paar. Tel. 256036 
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Notulen van_ de El ]_gemene leden~rergadering gehouden op 30 maart 1981 
in de ka."lt i he van O.c IJsbaan~ Delftlaan: Haarlem . 

- - ~ - - - ~ - -- - .... - - - - - - - - - - ·- -- - -
1 . o·oeni ng. 

C::n 20 .. 20 uur vcrwelkorr.t sek:;:etaris D. J . Bais (waarnemend v oorzitter) 
de ao..nwe:z igen, in het bijzonrl.er de Ereleden D.Hagt i ngius en J . van 
DTunsn ~ Hij maalcc m::üd:l.ng van het feit , dat de heer Westbroek, (voor
zi tt2r ) é!.e vel'Eé·.Jer ing \I-regens zi.ekt 0 niet kan b ijwonen. 

_?_ ,~_B enoer.ling no_j;ule::.1.corrr'1iss:i_0, 

::er:) leêl.en G 0 Zwart en D 0 Forteg ijs HOrè.en bereid gevonden zit ting te 
:J.;):j1Jo'l'~. in de notul encommissic . C. Lagc:mdij k z&l cieze vergadering notu
lere:1 .. 

_3...:__)~8e::l~L::cne~_?_:!:': .. l!:~;:ke_g_ en/ of' ~deä.elingen . 

j_<;~ - L:; beric:!'lt vaa verhindering binnengekomen van Me j oZwier, A.v.d . Pol 
(·:rJ. E .Bleyowijk ... 'Toorts een brief, vma!'in mej . J . Westbroek bedankt a ls 
-._ ~·3 tuu:rs licl_ . .. 

~~.:. _y~j; ~ · e i k i ng · _BJ:.' es ·te~~ ie È. eke r~-~ 

:-c:: ü?smannbekF.:r . I1eze n aar r:en Zw:ceds e trainer genoemde beker wo r dt 
~-ir:~~~:~-i:-e:dë·f-ûan(L? [-i-i:J loe ·c 7 ä.j_e in het .:1fgelopen seiz oen de beste j a ar
p~os~ntie heeft geleverd. 
V ooT ûJ~ zevende uae.1 \'lOJ:dt hij toegekend aan Ruud Wi elart. Hoewel Ruud 
in het zo~erseiz~~~ vanwege blessu~es n iPt tot bjjz onde r e p r estati es 
ken k omen? ware~ zijn i ndo or - prestaties van uitstekend gehalte. Twee 
Ju.aal sprong R,;mr: de Ned.el· l a.."lds e :r.·ecor c.lhoogto van 2 . 26 mtr . 

Jtnli(,•:e:nr•l'estr'.:;i ·beker. Deze beker werd voor het ec.rst toegekend in 
194-6-:--·Ni8t-zi~n--3'Se---I n:=;c riptie kwam hij iu handen van Mario westbroek , 
cli~'è :1.e.n r~.;c'G.;:; d•_·:l e:me.e.l eerder had gewonnen . T.··i ar io .---ntv angt de beker 
vco:r.· ,__:~Jl2. -Jj:~::-rtokend·8 -100 lo.tr D::r:'es·catie -_ran 47,14 sec. 

'-'ri,_;,...,<~'"'n v2-.n (Je YHALT .. , schil d . Ui-cg~Heikt voor de beste a ll-round
i!::::~.:.,statl(~--gei(~\.;:-e:r-6.-do.öj_:-ëën C7D ,j1::.nior. Ook op deze wi sselprijs ver
Qbtli~nt d e l aat ;:; te j a.re:;.1. d oze1fd e naam, n .l. die van Dennis Kruithof. 
Hij heeft dez8 p:rijs reeds dri emaal eerder gewonnen . Het afgelopen 
j aar wg.ren zijn beste :pr estati e s 46" 50 mtr diskus en 50.76 mtr. speer
Vierpen , Oo!c 'JP a:nder·3 nummer s stonds Denni s zijn mannet j e . 

s·r;81)f.L van Iv.tusscï.1erb~~ker ,, De z e beker wo:r.·dt j aarlij ks uitgereikt aan 
i~m"!·-·J cng-äî;l~=;ët-;-crle-op een competit i ewedstrijd van de s enioren tot 

:.~.: bes<:;? of :LJeest . ve1: r e.ssende pr estatie komt . 
1J2 ~ 0 :1.. eeds ~+ 5 j aEü· oud8 beker en voo:r de 39e maal uitgereikt komt dit 
;] cJ.o..~ :tn h anden van Stijn Jaspers, die de aandacht nadrukkelij k op zich 
ve:Jtigde tijdens de -~ vïeede competiti ewedstrijd te Leiden . Op de 1500 
J::) ·~e::;~ 1.Tist rJe jurJio:r Sti ;j n na een solo-ra c e een tijd van 3 . 5 5 . 2 sec 
J;.:J Jo.t c:1. notere:;.o 

ïiJ(J'J.t.(-:n~ G:r oenesteynschild, Evenbeel d van d e Van Mus s cherbeker . Alleen 
,~;X6.theï7liier om de ,juniö'rencompetit i ewedstTijden . Ook hier we r d Stijn 
Jacpe~,:G winnaar, Op zeer g r ootse wijze en alweer na een solo-race liet 
h~:_j cp cle 800 r1tr een tijd note1:en van l. 5 3 . l sec. Dit was de tweede 
800 mtr wedstrij d van Sti jn. Met genoemde t~d verbeterde Stijn ook 
~1et cJ..ubTeo ord van Wim Aay uit 1966. 

-· 20-



J?aul en ·beker . J)oze b2lèe:r wordt toegekend aan die Haarlemmer( s), die 
het a fgelopen jaar veel 1-~erk verriohtte ( n ) voor de A.V. "HAARLEM" en 
vo or de atl -~·tiek in het a l geJil.een . De J?aulen beker en de .Kreigsmann 
beker z.ijn ,de oudste wisselp rijzen in onze ve r e_niging (.1928). 
c··o. Lagendij k mag als lid v an de jub ileuni.oommissi e namt?ns deze oom
miss i e de b'eke:c in ontvangst nemen o De beker wordt thans voor de 
50A keer uitgereikt, J)r:0 jubileumoommiss i P bes t aande uit Di ok Hag
tingiusY Co Lat:, endijk, René Ruis , IJiok Bais en Ev '"'rt v a n Ravensberg 
wist het 60 --jarig jubile-um van de vereni g ing in een korte spanne 
tijds tot een succesvoll e g ebeurtenis te maken. 

Kampioensbekers vve:;rden uitgereikt a an: 
Î\ilario Wes-fb:roek · 60 mete2· i n door 

400 met er i n do ox 
100 meter · 

. 200 meter 
400 me ter 

7 .03 sec 
49. 37 sec 
11.06 
22 .--
48 . 4 0 

sec 
se c 
sec 

Ruud Wielart Hoogspringen j_ndoor 2 . 26 mtr 

4 x 400 mtr e stat'ettP junioren: Daa n en Bart van Rijsbergen 
Stjjn Jaspers 1 Raymond Hoefman 
tijd: 3.22.9 sec. 

4 x 100 mtr estafette senioren: H~::· nk Maona ok, Sammy Mensels, 
Mario WAstbroek en Mike Bienfait 
Tijd : 41.67 sec . 

2· Jaarvers l ag sekretaris" 

TI:Lt wordt zonde r op - of a anmerking en goedgekeurd . 

6._ -;R,apport kasooillllli..Ss i e .. 

Het rapp ort: · ondertekend door J an van · J)ijk~ René v .d.Zwaag en Ton 
van der Linden wordt V'Jorgele z e J.1. Hierin wo r dt voor gesteld de pen
::lingmeestel·· d.. écharge t e ve·clenen . · 
De a dministr ati e v an h e t k:r a chtcentrum, gecontroleer d door René van 
der ?.;waag . eü ~~on •ran de r Li Y.l.è.en 1·;e rd even e ens in orde bevonden. 

~( , J aa~>rors ~ a.~- -- ~ aY': __ cï~ __ E_E:"üu i ngm e es te l· .. :. 

Mr::,de · op g roï.1d van h-::; ·~ d o ~.1:r d e k.9..3 o u:ml!li s sie -:.ü tgebraohte r apport wordt 
h e t j aarversle.g d oor è.e •.re :!'gulol·i ng g oe dgekeurd. 

8 . Verslag v a n sie _ ___i_~chnisop_e C.:..<2PJ-1lli_? s i_e...=.. 

J)i t versla g u öJ:·dt zunder wijz i g i ng:en door de ver gader ing g oedgekeurd. 

~_Y._erkiezing v~ h et bestuur. 

Tie voorzitter geeft een uj_te enzett ing v a n de~ :situati e , die is ont
staan ~a het tussentijds a ftreden v a n Bert de J ager, Me j. Westbroek, 
cJ o van TI:t-unen en W. Vvestbroe k a ls v oorzit t er . d i e zich we l beschik
baar he eft g esteld als collimiss a ris van materiaal. · 
Door deze aderlating dre j_gde d.e v e reniging bes tuurloos te worden . 
Met enkele leden zijn de l aatste dagen g espr ekken gevoerd, waarbij 
v a stgesteld werd~ dat wellich-t,; een n i euw bestuur gevormd zou kunnen 
wordens wanneer ook.de penni ngmeester en s e kretaris tussentijds zou
den wi.l l en aftreden, maar zi.uh wel be8ohikbaar zouden willen houden 
vo or e en bestuu:rsfu..notie. Bei den hebben zich hiertoe bereid v e r k laard. 

J)e volgende leden hebben zich ber eid .ver:tlaard een bestuursfunctie 
te aanva arden: 

J. van Drunen , C. H.Lageridijk; IL v . d. Zwaag, A.H.B.Soholz, TI.J.Bais, 
Mevr. H. Hartman - v a n Kleef ~ W.Westbroek enE. van Ravensberg. 

Te:neinde" iedereen ö.e gelegenhe id te geven de n i euwe situatie te ov.e.r-
z i en :~ ~z:LL à. e v o orzit te r de v e rga dering . schorsen. 
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D.Hag;tîngius wil weten i n we l k? funkties de genoemd e leden gekozen 
worden. De voorzitter antwoordt dat dit t~dens de pauze besproken zal 
worden. 
Na -vijftien minuten heropent de vooJ:zi tter de ve r gL. dering met de spe 
ciale Verwe l koming van ons Lid van Verdi enste W . Moolenaars . wat hij in 
zip openingswoord had verzuimd . 
Hi ern?- stelt hij de n i euwe bestuursformatie aan de vergadering voor. 

J , van Drunen voorzitter 
C. H. Lagendijk r eler etaris 
R . v.d. Zwaag penningmeester 
A. H.B. Scholz vice - voorz i tter 
D.J. Bais 2e sekr etaris 
Mevr ~ H.Hartman- v . Kleef 2e penningmeester 
W. Westb ro ek nom.missa ris van materiaal 
E . van Ravensber g wedstrijdsekr et aris 

De v oorzitter vraagt naar de mening van de vergadering met betrekking 
tot deze formatie. 
L.Prins heeft geen bezwaar tegen deze formatie, maar pleit voor een 
publikati esysteem van wedstrijden 1 waardoor men tijdig kan inschrijven. 
No.:=tr zijn mening is dit thans alleen mogelij Jt wanpeer men in het bezit 
~s van het KNAP wedstrijà.hoek j e . 
Van Dnmr-m antwoordt dat de mogeli jkheden van een publi kat iebord voor 
weristrijdR.Rnko1Jf1·i gingen onderzo cht zullen worden. 

R.Wi elart ziet het bestuur gaarne aangevuld met een Public Relations 
::JJ.an ~ die de ve:reniging méé:r in de publiciteit kan br engen en voorts 
kont akt en zou ktmnen leggen met s p ons ors. 
Daar thR..ns nog niet duidelijk is over welke kwaliteiten men moet be 
schikken om een dergelijke funkti e mot succes te vervullen en derhalve 
op dit moment geen , kanrlidaat voorhanden lijkt (Wielart bli j kt zelf n i et 
beschi ktc,ar te zijn ) stelt Lagendij !c voor dat het n i euwe bestuur met 
Wielart van geda-:hten g ,::~ at wisselen over de inhoud van een dergelij ke 
bestuursfunktie ~ 'Naarmede de vergadering akkoord gaat, 

De vergadering blijkt geen bezwaren te hebben tegen de voorgestelde 
bestuursformatie 7 zodat deze met algemene stemmen wordt gekozen. 

Op verzoèk van J" de Bock zal de taakomschrijving van de gekozen be 
stuursleden i n het clubblad wor den opgenomen. 

10 . Vaststelling begroting . 

J , de Bock vraagt toelichting op het z.i . aanzienlijk hoger begrote 
contr i butiebedr ag . 
De voorzitter antwoordt dat men i s uitgegaan van een behoorlijke 
ledenaanvv-as. Sinds 1 j anuari j .1. blij ken zich r eeds 13 n i euwe l eden 
te hebben aangemeld . De Bock wijst op het vrij constante ledental van 
de vereni ging in de laatste j a ren en acht de thans voorliggende be 
eroting een wankel e bas is voor het n i euwe ve r eni g i ngs j aar. 

Hierna wordt de begroting 0ngewijz i gd vas ·cgesteld . 

11 . Verkiezing kascommissie. 
Aftredend en niet herkiesba8.r zjjn J. van Dij ~t en R . v . d . Zwaag. De leden 
A. Vod . Linden , R. Cabrie en P . Fris zullen het ni euwe vereni g i ngs j aar 
de kas commissi e v ormen . 

12. Verkiezing techni sche commi.ss i e . 

Naas t de herverkiezing van J. van Drunen , R. Ruis 1 E . van Ravensberg, 
A.Hartman· en .R . v .. d . Zwaag wordt op voordracht van een t waalft al leden 
L • . .van Vugt aan de T. C. t oegevoegd 1 waarmede de ver gadering inst ~mt. 
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13. VerJdezing clubbladcoill.illissie. 

A. va.n der Li nden s Chr . Ui -:.:;e:rwijk en Fra nlc van Ravensberg hebben 
de wens te kennen gegeven niet meer in de 0lubbl adccrrnnissie te 
willen terugkeren~ Op voors t e l von het bestuur 'Nordt Roland de 
Ruig i n de corrn:::lissie gekozen , lVIisvers t anden t. a . v . het lidmaat
schap van de vereni5ing van IVI . Bolwijn en het daaruit voortvlo0i
ende onvoldoende f unl-dioner en van Bolwij n , waa:rui t abusievelijk 
gec oncludeerd _we rd i n het clubblad d a t h ij z ou bedanken als club
bladcn:mmissielicJ ~ vvorden tijdens de ver gaderine opgelost. 
Tie club :::Jla dc''irrunj_ssie wordt nu a ls volgt gekoz en ~ B.v.Ri jsbergen, 
L ., van Vugt, Ili . ''Testbro ek , M,Bolwijn en R. de Ruig. 

14. Verkiezi~allotageco:m:ïTiis si e. 

In de vac a tur e , die ontstann is door het tuss entijds vertrek van 
B , de Jager, wordt voorzien me -:~ d e verkiezing van F.Capellen
naast A.S 0 holz enE. van Ravensberg? die herkozen worden. 

15. Rondvraa~ 

Voorzitter neemt h artelijk afscheid van me j. Janne Westbroek, 
die zich _niet meer her1d esbaar stelt. Als b lijlt van waa rdering 
ontvangt zij een boeket b l oemen, 

Blo emen worden ook cverhanrl_ j_g rt aan 17 g oocl old" W. ~1oolenaars , die 
reeds 60 jaar lic1_ i s van onze V8renigj_ng en zich nog steeds ver
dienst elijk maakt a ls lid van de Toto/Lotto commissie ( ·r . I.C.). 
Verde r mag worden vastgesteld, dat de h ee r Moelenaars vele jaren 
acti ef is gewe est als juryli d : welke t aak hij aan het eind van 
het weds · ~~ ri j fl_setzoe:CL 1980 heeft ne e r gelegcl. 

-T. de Bock_ vraagt n aar rie f i nanciële a specten m. b .t. de bouw van 
het kraoht'centrum~ Voorz itter geeft een opsom11üng van de geraamde 
kost en _:._.n de financiering hierv ano Een bedr ag v an c a j 70.000.-
z a l geleenéL rnoeten worden bij een Bank . De hieruit voortvloeiende 
r ente - en af~ .Jssingsverplichtingun denl-et het be .. tuur t e d elcl-;:en 
uit h uuropbrengotenï a c t i es e11 een b ijdrage t . l . v . de verenigings
huishouding. 
T. a.v , de verhuurrwg3li2 iffie den is hot bestuur hoopvol ges temd. 
Er is belangstel ling vocn huu.r van h e t k r a chtcentrum geconsta
teerd bij twee sportve renigingen. 

A. v.d. Lin~en vraagt het bes tuur spoed t e bet rach t en voor aan
vraag van ti ,i dige keuri ng v an enlcele vetera nen , die 9 mei a .s. 
willen meedo en aan de A.A.Co mar a thon. 
Hij zal de namen van d e z e atleten aan J. van Drunen doorgeven, -
die de aanvraag dan met spoed z a l behandeJ.en . 

Fr. van Rav ensberg c onst ateert de l aatst e tijd een v e rslechter
ende sfe er -:Ln de vereniging , waarbij hij de h ouding van de sprin
t ers a ls oorzaak am'!wi j st" Van Drunen bevestigt dit, maar zegt 
da t er i nmiddels een ges pr e k met betrokken en heeft plaatsgevon
den , zo dat aangenomen mag worden dat deze kwestie is O) gelost. 

C. La_o; endi~ geeft een toelicht i ng, waarom hij zich wederom als 
bestuurslid beschikbaar he eft ges t e ld. ])e vaststelli ng, da t de 
vereni g i ng t e we i n i g orgnnisatorische kracht had om het 60-jarig 
jubileum t e vieren was ecm bel angrij k motief. Als lid van de 
jubileumcoS1~issi e h ad h~ weer z ovee l band met d e vereniging ge
kregen , zodat de stap voor een bestuursfuncti e niet meer zo groot 
bleek . 
Het feit da t Van Drunen min of meer onde r dru'l.t tot voorzitter 
is geko zen en niet hij r waar op Van Drunen had aangedrongen be
schou wt Lagendij ~-::. ni e t als een over•Ninning of het toespelen van 
"de zwarte piet". 
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Lnt:;endi j !c zegt V au D::,.:ner: alle steun t0 o in de uitoe f ening van 
diens voorzittersi\:uwtie , waarvan hi j weet , d a t van Dyunen dit 
als een zeer ~lEH"antwn ordelij lee t aal:;:: ziet . 

D.Ha,q;tingil's ':lerlankt :D . Bpis vooT <le wi jze, wa'lrul) hij vanavond 
de vergnd"'lring hcef't geleid b:i..j plotselinge afwe zigheid. v an 
1.'I , ~·.res tbrt'1ek ( zir"~~) o 

Vel'dt::T ber:le.nkt lri.j !U8VT . H. Hartman - v&n Kl eef , die gedurende 
9 j aTE:n op bekv,-a::r,e wij ze het penningmeesters chap heeft vervuld, 
met hart•3l·t -i~G:: l·'i OOrdGn waaruit veel waaTdeTing blijkt . 

Da8.r:L1.a T in~"J.t. hij z::_oh to-l; J-. van Dru.:J.en ï di e zaterdag j. l. op de 
Unieraa~ls-:;ergadoring tot Erelid van d e KNAU is benoemd e Hagtingi us 
ït,eent d2.t hij van_ all2 aanwezig :=m het langst Va.n Drunen kent en 
di on tengevolge 5Gn tsoed -'Je2ld kan vormen van de kwalit e iten , waar 
over van DTunen. boe .:-:hikt . 

Eij z egt met veel B;enoego!l -:..;e heblJen go.constateer d dat Va n Drunen 
- ondank.:; hPt vele 3ondcwerk ·- onze vere!:liging noo it is vergeten . 

In het verlP1E::n heb "!Jen ::-;prel~er on Vc..n Drunen n i et alti j d naast 
e~il~aa:;: s çs te.an 7 rn_aa-:- ook wel scherp tegenover elkaar. Gelukkig 
is a ltijd het we1eTzijds respect ge~leven . 
~3prek8r felici te 2rt v.').,~1. Dj~UnOll van harte Jllet zijn Erelifuuaatschap 
van de 1:JTAU 2n %:j_,Fl. Jer_oein ing tot voor ·i tter van de vereniging . 
Hij spr;:.: eld d.e ~'Vc:nc ui-[: c~.s.t V8.l.1 DTu.ne:1. zijl.1 werk nog l ang z a l lilOgen 
ver:r.ü:ht e:..J. . 0~1.éle:r e~;;J. r-;_av2:..·ende, staande ovat i e van deleden neemt 
Van DrunP.n d.8 f-;1ici·:::aties in :)ntvangs-1.; . 

16.- Slu L tin1-; , - - --..... -
Fiets meer n:>.:..1. de <H'r::.o 7i.inde :::;J...ui t è_e voorzitte r de vergadering . 

E. J , Ca v , u aj~e 1 
I-' , Ilé::.r tr.i2.i.J 

H, Hoeckx 
J . Kuperus· 
C. H , I~odenbur::_. 
C. J , Hoeland 
Jo Hos 
A , K . F'. ·va d .Hal 
l"i . Hoenderdos 
F.J . l'lla Jaspers 
CaS:}.Gos 
T•LJ.Vi .,\>/, :Beel.::n 
B.~. de Boer 
F ,D , v .. EBrden 
E. Franse 
T.R, HE:.CC'U 

A. Chericoni 
F. van Dam 
T. Defr.'urny 
D . van \.Jijk 
E . I'L Leter 
K. O. Schl üter 
S , S:panjersberg 
l'LA. ten 'lolde 

C.H .Lagendijk, notulist 

.;ilhclr:irlastrc..a t ,16 
\h lde.m ~0 

Ge\·.rcc:l·stTaa t 45 
.:~.e rnad.o tte1aan 52 
~~odas traé ... "~ 34 
Ooet Indi~str~at , 100 
Croc-u.ss2nlaan 'l 
Jan van Goyenstraat 4 
Mrt . van Heemske r kstraat 
Costorduinweg 253 
v . Ittel·sumlaan 2 
J . van Galenstraat 86 
F. de H:oghstraat 39 
Celebesstraat 6 

2132 'DV 
2036 CJ 
2014 JC 
2037 
2023 
2013 
212-1 
2102 

G'I' 
.81;[ 
RT 
SN 
C:B 
ZE 
XH 
:BR 

7 zw2021 
211 1 
2121 
2014 
2102 
2022 
2061 Dr . D. Bakkerl aan 28 

SchroedeT v . d . Kolkstraat 22 

AK 
BX 
XJ 
EW 
xs 2025 

2015 LJ 
204 1 rm 
2051 
2133 
2036 
2041 
2051 
2025 

Lig~sterstraat 16 
Loren::Lstraat 35 
tor HGffstedeweg 7 
Korsho l m 33 
C-riend R1 
Lorenzstrae.t 51 
Fr. H::mdriklae.n 
Rijk '2 s ·;,:-r:'a"l tweg 

2 
290 
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EN 
ER 
JE 
RD 
JD 
DP 

Hoofddorp Sen 
Haarlem Sen 
Haarlem Sen 
Haarl em Sen 
Haarlem Sen 
Haarlem ::Jen 
Benneb r oek Sen 
Heemstede Sen 
Haar l em A- jun 
Ae rdenhoutB- jun 
Bennebroek B- jun 
Haarle~ C- jun 
Heemstede C- jun 
Haarlem C- jun 
Bloemendae.l C- jun 
He.arl em C- jun 
Haarl em D- jun 
Haarl em D- jun 
Overveen D- jun 
Hoofd dorp D- jun 
Haarl em :pupil 
Zandvoo r t :pupil 
Overveen :pupil 
Haar lem :pupil 



( 

Haarlems 
oudste 
jeansspeciaalzaak 

(ook heel groot 
in shirts) 

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

nederlandse 
hartstichting 
sophialaan 10, 2514 JR 's-gravenhage. 

.® 

giro300 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Het gaat om het spel en niet om de kn ikkers. In dt.: sport is ebt 

een toepasselijke uirspraak. ln het finan ciële spel gaat het erhrcr 
om heide. Om het spel èn om de knikkers. 

Dat zu lru merken wanneer u zich laa t adviseren door de ARN. 

~i; ~~~~:;;~~:~:fa i r gAame'. AB!s u LN!w hclange •n door de ABNk 

zult u dat als 
profijtelijk ervaren. a n 

Complete slaapkamers 
Bedden 
Dekens 

HdeGraaff 
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 

Bloemenhandel 

Fa. W. v.Dusschoten 
Standplaats Soendaplein hoek Fieresstraat 

De LAAGSTE PRIJS voor de 
GROOTSTE SORTERING 

,, 

Cocky en Raymond Hoefman 

" 

Floresstraat 3 
2022 BB Haarlem 
Tel. 023·25 41 67 

uw drukwerk. 

Familiedrukwerk 
Handelsdrukwerk 
Folders 
Brochures 
Zelf-kopiërende sets 
4-kleurendrukwerk 
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. 


