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I t )I I 
DE TELEVISIEDOKTER 

][ Jlil ·e ' 
reparat• . 

"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) 31 7313 

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. astadelaan 286, Alkmaar, Telefoon (072) 120863 

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

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

Grote kollektie schoenen : 
Adidas - N ike - Puma -
Karhu - Brooks 

Haarlem-leden î 0% korting_ 
op vertoon lidmaatschapskaart. 

10% KORTING 
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN 

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

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v. 
Piet Heinstraat 1 - 201 4 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 



Deze wordt gehouden op maandag 22 februari a.s. in de kantine 
van de IJsclub HAARLEM, Delftlaan, Haarlem. 

Aanvang der vergadering 19.30 uur precies. 

De agenda luidt ~ 

1. Oper:;.ing door c e voorzitter. 

2. :Lngekomen stuldcen en aanvulling op de notulen van 
de jaarvergadering gehouden op 10 maart 1980 in het 
gebouw "De Sohuylenburoht 11 , Haarlem. 

3. Jaarverslag van de sekretaris. 

4. Rapport van de kascommissie. 

5. Jaarverslag van de penningmeester. 

6. Jaarverslag van de technische commissie. 

7. Verkiezing van het bestuur. 

Aftredend en herkiesbaar zijn ~ 

C.H.Lagendijk, sekretaris 
R. van der Zv..raag, penningmeester 

A.H.B. Sonolz, vice-voorzitter. 

Aftredend en niet herkiesbaar :i,s ~ 

D.J.Bai s , 2e sekretaris. 
Het bestuur stelt voor de heer F.H.Rovers in deze 
vacature te benoemen, die daarmede de jeugdoommissie 
in het bestuur gaat vertegenwoordigen. 
Andere voordrachten van ~andidaten voor een bestuurs
funktie dienen ondertekend door tien leden en verge
zeld van een bereidverklaring voor aanvang van de 
vergadering te worden ingediend. 

8. Vaststelling begroting 1982. 
9. Verkiezing kascommissie. 

10. Uitreiking prestatiebekers etc. 

11. Rondvraag en sluiting. 

Namens het bestuur 
C.H. Lagendijk, sekr. 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

j. v. drunen 
ramplaan 94, 
2015 gz haarlam 
tel. 023-244340 

sekretaris: 

c. h. lagendijk 

J aargo.ng 37 
n~ 1 Febru a ri 1982 

meer en boslaan 36, 
21 03 vp haemstede 
tel. 023-280240 

penningmeester: 

r. v.d. zwaag 
slauerhoffstraat 131, 

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

wedstrijdsekretaris: 

e. van ravensberg 
Z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 aa haarlem 
tel. 023 325140 

arts: 

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

"verschijnt 1 0 maal per jaar'' 

Van de re daktie . 

Een dubbeldik numme r deze maand ; 

natuurl~k v eel ver- en uits l agen (o .a. 

kerstveldlo op en de _ strandloop ) en een 

intere ssan t artike l over rekordve r hou

dingen . M? a r er is no g meer l eeswaard i ge 

stof, te veel om h ier op te s ommen. 

Een dergel~ke hoevee lhe id kop~ hebben we 

sinds het jub ileumnu..rnmer niet meer g ehad. 

Clubgenoten, gaat zo door 

Uiters te inleve r datum voo r kop~: 

4 maar t bij: Lex v . Vug t 9 Anth.Fokkerlaan 15 9 

2024 J A Haarlem. 

-----



officieel nieuws 

De wintertraining wordt tot dusverre over het algemeen goed bezocht. 
Dit geldt zowel voor de duin- sporthal- als zaaltraining. Dat een 
goede wintertraining al snel rijpe vruchten afwerpt hebhen enkele 
l eden van de wedstrijdrloe~ al bewezen. Nilo: Evert, Maria en Mike 
~~amen a l tot opmerkelijke prestaties. 

Voor de training in het krachtcentrum, ook in bekwame handen van Jan 
Willem van der Wal, staan onze atleten letterlijk in de rij, Selectie 
is voor een goede voortgang van de training nodig, maar mede gelet 
op de exploitatiekosten helaas noodzakelijko Wij hopen dat onze at -
leten hiervoor begrip zullen hebben. 

Het is goed te constateren, dat ook ande:;:-e sportverenigingen het 
belang van een prima krachttraining inzien en daarom onze akkommo 
datie huren. 

ATMODES, DSS, DSC '74 en a.s . zomer ook de IJsclub HAARLEM maken van 
ons krachtcentrum gebruik. In .overleg met ons kan voor verenigingen, 
die nog belangstelling hebben voor het huren van ons krachtcentrum 
nog wel tijd vrijggemaakt worden. 

Inlichtingen hiervoor zip te verkrijgen bij voorzitter van Drunen. 
De j aarvergadering wordt deze maand gehouden, waarvoor je i n deze 
11Wissel 11 de uitnodiging en verdere informatie aantreft. Een j aar 
vergadering .is een goede gelegenheid tot evaluatie van wat het af 
gelopen jaar zowel in sportief als organisatorisch opzicht is ge 
pre9Berd. De jaarverslagen vormen als het ware de neerslag van de 
activiteiten van onze (bestuurs)leden .. 
Verder ontvouwt het bestuur daar haar plannen voor het nieuwe ver
enigingajaar, waarop ó.e l eden kunnen reageren, Van harte hopen wij 
dat de leden deze gelegenheid zullen aangri jpen en vertrouwen erop, 
dat we na afloop kunnen zeggen~ dat wij een goede jaarvergadering 
hebben gehadc 

Zondag 17 januari j.l " organiseerde onze vereniging in samenwerking 
met ATMODES en HOLLAND een strandloop over 5 en 10 km. Het was uit 
stekend winterweer, wat jammer genoeg deze keer in ons nadeel werkte 
doordat vele trimmers nu de voorkeur gaven aan de schaatssport, waar 
door de inschrijving wat tegenviel. 
Jammer natuurlijk voor de organisatoren, die overigens lcunnen terug
zien op een goede organisatie. 
N~ettemin z~n WD van mening dat de organisatie van de strandloop niet 
meer weg t e denken is uit het pakket wedstrijden, dat de Gezamenlijke 
Haarlemse Verenigingen elk jaar aan de atleten en atletes bieden. 

om aan te schaffen: 

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

voormalig wethouder van SportzgJ;:en 
. . voorz i tter Eaa:rlemse Sportraad 

en 

Nico de Zwager Sr. 

nestor van de K.A.v.nHOLL.A.ND" 
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Piet Voskuilen en Nico de Zwager Sr. hebben beide ~ 
op hun eigen werkterrein zich met overgave ingezet ~ 
voor de belangen van de atletieksport. -· 

1
1 

Enthousiasme en inzet zijn de kenmerken geweest voor de ~ 
!; wijze' waarop zij hun taak hebben verricht. . r~ 

li Dankbaar voor de vriendschap, die wij van beiden hebben ·~ 
~~ mo.q:en ondervinden, zullen wij hen blijven gedenken. ~~ 

jt. ,1: 
··~~ ~if' 

~ : ; . ~ . ( 

r·; ~~~~~-~.:..-~.. .. ._Et".!!!J1%~.t:~.l . .:fleiîi.::. .. :tl§.!&,~.il!i;f:::~EQ2?..:.~~l'~:!!:'.~o':'::\4. .:.'~: .; ',:.:1;t;IÎÎ!J2ii.!'.\$!Î#.J.:If.i:.1~1]ifu"i2\'m&JLE!...~.tdi :fS'î?.f!r.~a~i.?.li.::xiîfMt·:talu.:&:.-t.!'JJî2)\;tJiî:""1.~.;á. 

HEREN 11\.NGE i:..FSTANDERS OPGELET ! ! ! 

Op zaterdag 3 en zondag 4 april vindt in het Drentse Dwingeloo weer 
een steeple weekend plaats, hetgeen ook zeer geschikt is voor midden 
en lang e afstandlopers , 
In het verl e den namen hieraan van onze klub Ro l and de Ruig , Pieter 
Fris (2x) en Evert v . Ravensbérg (3x) deel. Het gehee l bestaat uit 
4 trainingen d ie z~er afwisselend z~n en waaraan men niet verplicht 
hoeft deel te nemen, 
Men Kan zich opgeven b~ Evert v.Ravensberg. 

- Op zondag 21 maart vindt weer op het strand bij Zandvoort de bekende 
halve marathon p l aats . Deze k eer ligt de organisatie niet meer in 
handen van Kl ans Koper mnar van Dick Cas tien. 
De start vindt op de Rotonde plaa ts om 12.05 uur. Inschr~fgeld f 7,
(b~ strandpav. Trefpunt na. 8) Ook kan men 4 of 8 km lopen. 
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··· Iede re duintra iningbezoeker weet ondertussen wel dat Edine (Neder
lands trots op het verspring :.~n) meetraint. Nl-;. -~,...as Edine l aatst j arig 
en kwam toen met t~,e e grote zakken mandarijnen aanzetten" Bijzonder 
leuk!. 
Misschien weten jullie nog dat ik in het vo:rige clubblaG. al zei, dat 
een gemengde club toch gezellige= is. 

~ :Pas op voor de b~ o ers Jasperc. Als je ze niet in de gaten houdt 
slopen i>e de hele handel. s,;ijn p:restee::-è.e het de r adi ator van de 
C ,.V" in het kr achtcentr't;L!l -~·a:.l de :::1U'l:l' i;e l<.rijgen , :Paul wilde niet 
voor zi,in broer on.deTd::> m.1 en cl.c~-' l'l.c2e rde ee":l l~alGe::r-stang mèt schjjf 
van BOem hoot;-!;e ::>) de vloeT . 

.. :Pim GÖbel 7 op weg naar è.e t l ·aining met een vracht p ol.sstokken op 
het dak van zijn auto~ i s ernstig gedu p8erd" Door een rukwind waaide 
het pakket polsstokken van de imperial op de (snel)weg. Achterop 
k omend verkeer raasde over de stokken. Het gevolg laat zich raden: 
zo ' n 3000 gulden schadeo Het ::'..lgt in de bedoeling eel.1 actie te orga
n iseren om enigszins uit de k osten te komen. 

-· Dan Portegijs heeft een operatie aan z:;"jn oo:r ondergaan. Van deze 
plaats · wensen vvi j h em een spoedig her stel toe. 

-· Ondanks cle r ecessi8 is re v eren i ging een woningbez i tter rijker. 
René van der Zwaag hee:fb e 0ü hu.i s gekoc~1t. E"~'.ren opletten: Ren~ is 
.fJGnningmeester Vél:U de club n ~ ? ?? 

- Fr ed van der Wa::!.. 1 geen broertje va::1 Jan Willem, is een week op winter
sportvakanti e gev,eest . Hij h eeft niets gebroken~! 



?SYCHOLOGIE EN ATLETIEK. 
of' 

( ??sych~_logi e e:ri Sport ) 

Ja, ik ben · me erg bewust~ dat :~.k me wei:uîg · l aat horen; maa r het 
stukje van Peter Hcffman in 11 De Vvi.ssel" boeide me wel~ Zo zelfs 9 

da-t ik d~; schri jfmachine nam en omdat ik waarschijnlijk ouder en 
nu in '·n andere sport ze er aktief bezig ben, miss c:hien daarom ook 
meer relatOl veren kan , - - . . 

Even kennis maken: (en wet~n uit welke hoek ik spreek), vanaf de 
, na-:-oorlogs e jaren was j ~= een fana·c :Lek HAVer~ de :i:? H. beker wedstrij

den was mijn hobby 1 doel. ik ::·aakte een tiental jaren gehlen in 
waterpolo (dames;; ) terecht ! 
Pet f:) r geeft een aantal gegevens - weg, die ons ook uit andere bronnen 
bekend zijn, désalriiette:nin, zeer interessant. 

Dan gaat hij beschouwend verder en stelt enige vragen en hier klinken 
toch enige twijfels door, doch hij stelt helaas geen eindkonklusie 
vast o .E.n hier Peter ) wil ik inhal-cen. Vvat je aandraagt is weer i 
puur sport en nwat doen iNe er medè?" 

Welt ik geloof, dat je een tweetal dingen tè snel voorbi j gaat (ten
slotte is het leuker met elkaar tot een konklusie te komen). 

1. het nivo waarop j e speelt 
2. de nederlandse geaardheid 

Kijk als coach (en dat ben ik) moet j e nooit met psychiaters ( een 
ex-professor zelfs) komen aandraven" Dit verpak je, nug wat je zo 
stelt: -"ga je::.·er niet voor zorgen dat sporters psychische problemen 
krijgen" is een zuivere zaak van 11 aanpak". Je zinsnede "De sporter 
gaat misschien bij zichzelf speuren of er psychisch niets bij hem 
schort". 
Als dit zo gaat gebeuren dan gaat de coach fout (j e noemt hem zelf 
uiteindelijk verantwoordelijk en coordinator ) . Als team-coach moet 
je deze zal:en ijzersterk in de_ handen houden, dus in mijn psycholo-
gie: (;het zal mij nooit voorkomen! . 

De punten 1) en 2), die ik aanhaalde laat je hierop inspelen. 

Nr 1) is het meest moeilijke, want: 11 wat is nivo?", dit is n~ ls 
zoals het team dit aanvoelt: in menige onderafdeling wordt een 
robbertje uitgevochten alsof dit Ajax-Feyenoord is. Nivo gevoelens 
(en ook de supporters) zijn geheel gelijk. 
Met 2 ) bedoel ik: als coach moet je vç;el gezelligheid inbouwen. 
B.v. oosteuropese coaches ondervinden steeds moeilijkheden. De vader 
landse geaardheid kon men b.v. pas in de laatste oorlogsjaren waar
nemen: eindelijk ging alles h and in hand. Dit doe ik ook in mijn 
laatste spelperiode. Meer dan 50% van de wedstrijden won ik door in 
mijn (4e) periode (bij achterstand)een (nederlands denkend team) ~r 
mass~al te l aten aanvallen (ook keepster ·speelt "uit"). 
Met · andere woorden "coca cola" en "kauwgumn moet je gewoon in Neder
landse begrippen vertal~n en dan heeft geen enkele coach en team 
moeilijY~eden. · 

Emile Bleyswijk 
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EEN NIEUW. REDKCTIELID STEJ1T ZICH VOOR. 
:.=-====-=======:-==--=====-===-==-=:=:.==·=:======·:::..=:.=.:= 

Vaak krijg je niet de kans om over jezelf uit te weiè.en, vandaar 
dat ik graag deze gelegenheid aangrijp om eni ge mededelingen te doen 
ov e:r mazelf. 
Mijn naam is :Peter Hoffman en ik besteed mijn tijd hoofdzakeli j k aan 
mijn studie psychol ogi e" naarnaast doe ik graag aan atl etiek . 
Na op de lagere school lid te zijn geweest van een wanö.elclub (wij 
liepen 10 lan ' s ) en wat j aartjes badminton begon ik ongeveer 4 jaar 
geleden wat aan bardlopen t e doen i:n do Kenileme:Loduinen. Het leek me 
toen gezelli g om dat met meer mensen te doen; ik g i ng dan ook naar 
een atletiekclub zoeken. naar ik van toeten noch blazen afwist wat 
betreft de atletiek, belde i k de sportafdeling van de gemeente Bloe 
mendaal op om te vragen of zi j een club wisten. 

"J)e A. V. HAARLEM", ze i de man van · sportzaken . ,, Is dat een goede c l ub? rr, 
vroeg i k i n mij n onwet endhei d . Het antwoord h i erop ervaar de i k t oen 
ik een paar dagen l ater hi j gend en puffend m' n rond j es draaide met 
een groot deel der HJ~RLEM atleten op eenoorb i edwaardi ge afstand 
vóór mij. 
Maar de club bevi e l me goed, z odat ik nu al weer een paar j aartj es 
meedr aai. 

Ik h oop dat de HM RLEM l eden fl i nk wat kop i e opsturen , zodat de re .:.. 
dacti e goed aan het werk wordt gezet . 

:Peter Hoffman . 

KERSTVELDLOOP 

Op zondag 27 december 1981 werd een oude traditie van de a . v . Haarlemmet 
verve in ere herste l d , b~ een temperatuur van rond de 0° C , een matige 
oostenwind ·en op een besneeuwd parkoers in de duinen van het militaire 
terre~n aan de Zeeweg . 

De route leidde via een omloop op het grave lveld een steile duinhelling op , . 
over een hobbelig omhoog glooiend pad , door een pak sneeuw heen en dan 
verder een stei l e helling omlaag , linksaf omhoog tussen de bosjes de duin
helling weer af , zodat je weer op het gravelveld belandde, en dat 2 , 3 of 
5 maal naar keuze . 
Het was een echt crossparcours en zw~ar , dat zag je aan de rood aangelopen 

gezichten , de zware gang van velen en aan degenen , die moesten afhaken . 
De organisatie was zoals gewoonlijk in goede handen, de route duidel iJk 

aangegeven en ze l fs ontbraken de kerststaven niet voor de eerst aa.nkomenden . 
In de groep A/B junioren en senioren sprinters nam Ron Antheunisse de 

leiding om deze niet meer af te staan. Slechts even moest h~ deze overgeven 
aan Nico Treep , die · later terugviel. Harcus Treep werd sterk 2e . Bij de 
senioren midden en lange afstand liepen Evert v.Ravensberg en Paul Jaspers 
in een flink tempo op kop . In de laatste ronde moest Paul lossen en werd 
Evert overtui gend winnaar . 

Peter . 
Uitslagen~ 

D jongens 1. Erwin Kraan 1 0 . 11 ;,jE junioren 1 • lVIarcus Treep 13 . 55 
(2 rdn) 2. His.ja Steen 10 . 30 ( 3 rdn) 2 • Ma2:rten Hartm::.n 14 . 30 

3. Paul Peterse 14 . 08 3 . Sylvester Hoefman 1 5 . 12 
c jongens 1 • Patriek Booms 9. 10 4. Timo de Ruig 15 . 38 
(2 rdn) 2 . ;,.r jen Warmerdam 9 . 24 5 . Arjen Kroes 16 . 20 

3 . Jaap v.Deursen 10 . 02 6 . Sander J,.aftink 16 . 47 
4 . Marc Beelen 10- 23 7 . Rob Schlüter 17 . 02 
5 . Eric No om 11 • 20 8 . Piet Tel 17 . 05 
6. MD-reel Rutte 13 . 19 Senioren 1 • Ron Antheunisse 13 . 42 

(3 rdn) 2 . Maurice de Graaf 14 . 08 
3. Lex v . Vugt 14 . 1 5 
4 . Nic E. Treep 14 . 17 
5 . Co r Uiterw~k 15 . 04 
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verv . uits l oKerst veldloop 

vete r anen 
trimmers 
dames 

1. Jeltjo Doornbosch 
2. Hark :Beekes 

9-.09 
9.54 

10.07 
10.2 ) 
11.37 
11 • 37 

senioren 
(5 rdn) 

1 . Eve ~t v.Ravensbe r g 18.54 
2. Paul ~ ~ spers (B) 19 . 19 

(2 rdn) 
3 . J, l bert SchoJ z 
4 . Pom .B eel en 

5/6 Ria v.d"Hal 
5/6 Co IJagendijk 

OLIEBOLLENLOOP YSCLUB HLARLEM 4 JANUARI 

3. Dick Bais 21.03 
4. Frank v. Ravensberg21.57 
5 . Miche l v . d . Wakke r 22 . 42 
6 . Ro l and de Rui g 23 . 20 
7/8 Riohard Cab r i 24 . 0 1 
7/8 Dan Portegijs 24.01 
9 . Eert Steen 26.06 
10 . Peter Hoffman 28 . 20 

3 lj de bekende o l iebo l lenl oop van de ijsclub Haarlem hebben weer een groot 
aanta l ' liaar lec'ers hun ware gezicht laten zien door hun dee l nemi ng . Deze 
thui s wedstrijd- in de Amste r damse waterl e iding duinen - konden de leden v a n 
d e Bap v . d . Po l-g r oep onmoge lijk zomaar voo r b ij laten gaan . Bui ten de 10km 
baanwedstrijd i ä deze l oop ov er een talve marathon ( d e k orte r e 7 km wa s 
voor de boys natuurl ijk g~zicht sverli es) de en i ge k racmtmeet i ng waa r v rijwe l 
iedereen pr esent i $ . Om ~0.30 uur werd de meute l o s gelaten en werd er 
richting Zandvoort . ge l open l angs het kanaal, h i erna l eidde het pa r cours 
via een grote omweg naa r de Zi l k , waarna men v i a Vogelenza ng wee r b ij de 
Oase uitkwam . Na een e r g snelle start bevonden z i ch al v r oeg de 3 favo ri eten 
(tevens de e~rste 3 van 1980) op kop en ze bouwden a l sne l aan een fli nke 
voorsprong . Van de . 3 lopers Jan Zethof , Rob Terpoorten (reeds 42 j r ) 
en Evert v . Ravens~erg pleegde vooral Jan Zethof enkele venljnige p l aag
stootjes ui t ., 9 hetgeen na ruim 10 km lei de tot de besl i ssende ontsnappi ng 
van de Aa l smeerder . Rob Terpoorten en Evert v . Ravensbe r g gaven elkaar 
geen duimbreed toe en bleven zlj aan zij lopend tot bljna 20km blj e l kaar. 
Op het laatste rechte stuk wa ar het er zee r snel aan t oe g i ng zag Eve rt 
kans een kle i n ga~tje te slaan . Zljn opgevoerde l ange afstand training 
mondde blj deze 21 km uit i n een ruime verbetering tot 1.08 , 03 (was 1.09 . 46) 
Be r t Bols en de na~r onze klub overgestapte Gerko Vos deden hee l we i ning 
voor elkaar onder en f i nishten vrljwe l ge l ijk. Rillebrand de Lange i s nog 
aan zljn come- back bezig en eindi gde na een goed slot a l s 15e . Wi m Kl uys -
ken s draaide alvast warm voor de Ape l doorn marathon en was best tevreden me t 1. 
met 1.1 6 . )0. Bap v . d.Pol, die dik tevredeh was over de opkomst van zljn 
groep bleef zelf no g ruim binnen de 2 uur 1 . 58 . 07 . 
De ons bekende uitslagen: 

1 . Jan Zethof (LYA) : 
2 . Evert v . Ravensberg 
3 . Rob Terpoorten (Hollandia) 
10. Bert Bo l s 
11 . Gerko Vos 
1 5. Ril lebrand de L~nge 
18 . Him Kluyskens 
24. Frank v . R':·.vensberg 

47 

Coc~< Zwar t 
Ha r ius Jas pers 
Dick Habes 

1.07,30 
1.08 . 03 
1 . 08. 15 
1, 14 . 34 
1.14 , 35 
1.15 . 48 
1.16,30 
1 .1 8 . 30 
1 , 20 . 20 
1 . 21. -
1 . 21 . 27 

De tlj d en positie van snelwande l a~ r Frank 
we l een ekstra verme l ding hebben . Blj deze 
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Henk Hoeckx 
Rans Peters 
Arno T-1eyer 
Jan \</a l te r s 
Di ck Gevaert 
Jan Stol 
René v . d . Zwaag 
Kees Kruyver 
Pe-ter Hoffm_an 
Bap v . d.Po l · 
Zegert Kruyswijk 

v . Ravensberg ofwe l Bako 
dus,. 

1 . 21. 40 
1. 22 .1 7 
1. 26 .1 2 
1. 3 1 
1. 33 
1. 37 
1. 38 
1 • 38 
1. 46 
1 . )8 . 07 
2 . 06 . 34 

ma g ook 



WEDSTRIJD UITSLAGEN 

Indoorwedstr~don 26/27 decembe r Zuid Laren 
60m hrd . s e rie 2e Luke Prins 8 .6 7 Ö ht 
60m series:1e Mario Westbroek 7 . 11 

-~fin .1e ,, 7.03 
fin . Je , ~ 6 . 8 

8 . 5) finale 4e 
(7.9) 
(6 . 9) 

in 8 . 4 7 ( 8 . 2 ) 

Mike Eienfait resp. 2e in 7 .1 8 (7 . 0) , 1e in 7 . 19 (6 . 9) 
en 5e in 7 .1 

LukG Prins resp. 3e in 7 ,35 (7 . 1) en 4e in 7 . 38 (7 . 1) 

Indoorwedstrijden 19/20 december Z~id La r en 
v e r jE 25e ~aarten Hartman 4 .8d 
6 Omh s e r i e 5 e , , 1 1 • 5 1 ( h t 1 1 • 4 ) 

60m hrd heren serie 1e Luke Prins 8 . 62 (8.5) 

hÜm heren 

3000m j A 
400m heren 

~fin 2e ,, 8 . 67 (8 . 4) 
serie 1e ,, 7 . 42 (7.2) 
~ fin 3e ,, 7 . 51 (7.3) 
seri e 1e Nilo Eme renciana 7 .17 (7.0) 
~ fin ,, 7 .1 9 (7 , 0) 
finale ,, 7 .1 5 (7.0) 
1e Paul Jaspers 9 .06 , 7 (CLUBRECORD A+E JUN ! ) 
serie 1e Mike Bienfait 50 . 9 
serèë 2e Peter H~rtman 54 . 2 

60m promi nenten (! ? ) serie 1e Mario Westb roek 7 . 09 (6.9) 
serie 2e Mike Ei enfait 7.23 (7.1) 
finale 1e Mario Westb ro ek 6.95 (6.8) 

Indoorwedstr~den 12 december Utrecht 
50m hrd heren ;, jE finale 1 e Luke Prins 7 . 0 ( CLUBRECORD) 
ver heren n / B 3e Jan Wil lem v.d.Wal 6 .35 
hoog jE 14e Maarten Hartman 1. 35 
koge l jE 9e , , 8 . 13 
ver j J 5e Rob Schlüter 5.78 

14e Arjen Kroes 5 . 30 

Internationale Duind i gt-cross 13 december te Wassenaar 
Heren 8km 11 e St~n Jaspers 26 . 37 

(1e werd de Be l g Jean Pa~l Paumen 25 . 50 ; beste Nede r lande r 
4e Cor Lamb r echts Unitas 26 . 00) 

Midwintermarathon 6 februari Apeldoorn 

18e Evert v . Ravensbe r g 2.34.32 (10e Nederlander) 
50e Willem Kl uyskens 2 .39 .17 (35e Nederlander) 

In he.t volgende klubb l ad ui t geb r eid vers l ag en de overige uitslagen. 
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Dat ~-:3 de ti -tel va~1 een nJe·rd losbladig handboek dat praktische 
:.'_~formatie bj :;; d-L:. cv •c t: de rc.eu __ :_oCÏJe dGpel:ten van de spo:rtbegeJ_e i ding, 
:r.:;en_ h emdboek da·-c ]_n vie:r delen lS opgebo-.xwd. 

Hs-t eerste dee::l_ bes cl1ri ~ft de bouw ?n i\.1.nk~ie va1.1 he·c lJ ewsgings
e,ppa:raat met de }.etse}_r:, ~ clie d.oo:r spertbsoefening k unnen ontstaan. 
Oo~.-:- de blgssu:r:ep:reventi e en de belangrijkste behélndelingsvo:rmen 
l'~Olllen aan de orde o 

Het tweede deel behandelt de sportbeoefer:ing in h e t algemeen , waa:!:' -· 
onde:r ~ de vc:-rscr ... i:_l8nG.e s c, o:.c-'uen en efiel._ ce:1. van training 9 voeding; 
éLcping 7 de bi;j·~c.nc.ie:r e P~·:- o-o Je:nat:i_ ek vnn ;j eugciit;en 1 oudere:r ... en gehandi-
c apten. 

Het derde ö..eel beva·c specifieke sportlst8els bij 21 takken va.Yl spo::rt 
• die naar aaJ:•d, :crelJ..u ent:i.e ·en o ngE:-valm.echan1 sme worden behandel d en 

cl i t . dee l besteeö.t tevens aandacht aan de mogelij kheden om de z e b l e s-
sur es te voorkomen . 

Het vierde deel geef-t de meest voorkomende sp ortletsels gerangschikt 
n a a:r· lokatie en be[~pr~ekt cle ee:rste hulpve:rleni ng en moge lijkheden 
vo or verdar onie~zo ek e~ verd ere bo~andeling. 

Een en ander staat onder Tedactie van vijf deskundigen op d i t geb ied , 
te wete n : 

1? , A .. van Beek~ 8)0T cart .3 bi2 cle afdelJ.ng spc::rtgeneeskl:mde van d e NSF 

T:J . f1.. J " van B:::'eul;:e:.Len, :f]siot~v:· I.2J'eut, h 1:: ofd va::.1 het paramedisch team 
·. rm <le Ne6.9r1anà.se Olymp:.>_sch'=' ploeg te TllÜne:hcm, l\1ontreal en Moskou . 

·DI' .. L. c~e Lenà.sheer , .31JO:>~·ta:r[;s,. Ye:..l-_onderl aan de Rijksuniver s it eit 
te Gent. Eegeloiden~ a~·~s va ~ à.P NederlendsA s e lecties v olleybal en 
handbal; cl::- , :D.G.L :lYl68VCJC.'Tt~ 

Dr. J .,A" Vos Î :i.ns~: anr:_-·_y:,gs:fys l(\"!..o c·r:;. werkz~8 -:c.i ac:m ó.8 Katholi ek e Uni ver -
3itoi~ te Ni j~egBn. 

·Fuar om rek!.ame vc Jl' 202:1 é:8T&,e~~ij!-: ·::., 2 :~k/11-::=·:-k ~ ~ult U wel denken , Er ZlJn 
immers a l vae~ boe~sn op spo~~jeC~sah gebled vers chenen i n de l aats t e 
~a~~ en " D'3 :ee d en hî.e:rv0o::c i3 da-:; ge::102'Cd. "oe. d;::we~"·': !liet eenmalig i s, 
doch regelmat:~5 , .. i,;~::-ci-~ c: .. angov -c;l ll. Jclet o_e I'e~: uJ.taten van de ni e uws t e on-
dei Z1.1ekEm en d.er:lal V 8 ];: :)o:Jgt om a~:tusrÜ te blijven n 

'\_ïa;-lJaar OOk :ie G_[)ZE·t ~.n. Ü. e VCJIJ.Il Yal'.1. e en .L.:3b l adi ge opb ouwbundel, di e 
in Gsrste afleveTing 2?0 :pagina t s i_n een bewaarband bevat vo or de p rijs 
van / 4'{. ·-·-. :D.rie a ··.r i 8l' JI'é~al. f,8l' ja2..r -ve:·.3 C!:'lijnen dan de aanvullingen 
( ca 90 paginEt: s) voor d.e paginarr i j s va:n j' 0, 29. 
Voor de ge:t:ntsressee::rc1e lezer~ info:rmatie over deze uitgave kan worden 
ingevron-:1.en tij Ss;rrs . .:::- ·.::. Uitgeveri j b . v, , Stadhoudersp l ein l, 2404 BE 
A:::..pl1e11 aaa d. -~ Rijn . (tel. Cl720 - 62120 ). 

-...~ 0 
J: f, ~..) f BtYv enstaande ir .. f o:rmatie vv-erd door nü ~: verkregen uit h e t Weekbla d 

l'vüchel n uls::nan. 
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vlELK 1-TERELDREKORD STM.T HET SCHERPST ?? 

De Fin Reino Tuokko heeft een methode ontwikkeld, waarmee de rekords van 
de lange loopnummers met elkaar vergeleken kunnen worden. Het uitgangs
punt is het energie verbruik; dat h~ in ve rband brengt met de snelheid 
en de te lopen afstand. Toen ik t~dens m~n kerstvakantie in Finland was, 
las ik in Helsingin Sanamat van 24 december hierover een artikel , dat ik 
vertaald heb voor zover het hier terzake is, Omdat het een vertaald 
krantenartikel is, kan het voor iemand, die er meer vanaf wil weten~ te 
beLnopt z~n en z·el::er ni e t wetenschappelijk verantwoord, maar daar kan ik 
ook niets aari veranderen. 

Het uitgangspunt is ~et bekende gegeven, dat een loper ene rgie krijgt met 
behulp van ingeademde zuurstof (ae roob) , terwijl hij tegelijkertijd een 
energievoorraad ~n z~n spieren heeft, die zonder zuurstof (anaeroob) 
~ordt vrijgemaakto De anaeroob verkregen energie neemt Tuokko voor iedere 
loper als een konstante faktor en h~ kiest voor dez e 'relatieve energie ' 
het getal één (1) 

Het t vreede deel van de energie is de energie, die wordt verkregen met 
een zuurstof tekort. De fysiologie en het mechanisme van deze vorm kent 
men al erg goed , gezien het aanta l publikaties hiermver. Het is hier 
echter voldoende om te weten, dat lopers deze anaerobe vorm van energie 
in hun spieren hebben. Sprinters proberen deze bijvoorbeeld zo snel moge
lijk te geb ruiken tijden::; hun presta tie, terwijl lange afstandlopers hier
mee een hoo g tempo ontvrikkelen. Het is waarschijnlijk, dat deze energie 
~oort niet gelijk wordt verdeeld over de te lopen afstand, maar het zou 
de moeite waard zijn hiernaar te streven bij recordpogingen . 
Het . is duidelijk, dat op e en bepa~lde a fstand een loper gelijke hoeveel 
heden aeroob en anaeroob verkregen energie heeft gebruikt . Vo lgens Roger 
Bannis t er (die de mijl als eerste binnen 4 min. liep) ligt deze afstand 
iets boven de 1000m, maar Tuokko kiest hiervoor precies 1000m. Op kortere 
a fstand en overhee r s t het anaerobe deel en ~p de langere afstanden het 
aerobe deel. De were ldrekordhouder op de 1000m gebruikte dus the oretisch 
e venvee l anaeroob verkregen energie (1) als ae roob verkregen energie 
(dus oök 1), same n een 'relatievA energie' van 2. Voor de andere afstandem 
gebruikte Tuokko een eenvoudige berekening voor de gebruikte energie: 

relatieve energie = 1 + X A is afstand in kilometers 

Voor de 2000m betekent dit 1 + 1/2 = 1 , 5 ; voor 5000m 1 + 1/5 = 1,2 etc. 
De reatieve snelheden vro~den vervolgens berekend met de derdemachtswortel 
van de bovenstaande relatieve energie hoeveelheden . 
Bijv. 1000m ~ rel energie= 2 dus rel. snelheid= 1,260 

5000m: 99 1 , = 1,2 ,, ,, ,, = 1,063 etc. 

Het r Ecord van Coe op 1000m is 2.12,18 dus 132,18 sek. Als de 5000m in 
hetzelfde tempo wordt gelopen , gaat dit in 5 x 132,18 = 660,5 sek. dus 
i e ts meer dan 11 minuten. De snelheid op de 5000m is uiteraard lager. 
Omdat t Jden omgekeerd evenredig zijn met snelheden, betekent dit voor ons 
v~orbeeld: 1 1 260 . 1, 063 x 660 , 5 = 782 1 91 sek. dus 13.02,9 mln. Dat betekent, 

dat het rekord van Coe op de 1000m ge lijkwaardig is aan een 5000m rekord 
van 13.02,9 en d;s, dat wij zijn rekord h oger moeten aanslaan dat de 13.06.6 
van Rono. Het verschil is echter minder dan 0,5 % 
De rekords die momenteel bestaan heeft Tuokko met de bovenstaande methode 
vergeleken, met als uitgangspunt het mijlrekord van Coe. 
Dit levert de volgende cijfers op: 
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afstand 

800 
1000 
1500 
mijl 
2000 
3000 
5000 
10000 

wereldrekord 

1 .41,72 
2 .12.18 
3.3î ,36 
3 .47 ,33 
4 . 5 1 ,4 
7 . 32~1 

13, Oó ~ 6 
27 . 22 )3 

theoretisch rekord 

1.41:38 
2 .11,7 6 
3.29,96 
3.47 ,33 
4 . 4 9 ,88 
7e32 ,35 

13.00' 86 
27 . 18/81 

naam 

Coe 
Co e 
Ovett 
Coe 
Walker 
Rono 
Rono 
Rono 

Het valt op , dat al l e6n de tijd van Rono op de 300Cm iets snell e r is, 
dan de berekende . We mo e ten dus dit r ekor~ het hoogst aanslaan , hoewe l 
dat ~isschien voor velen een vera~s ing is. 

Het opvallende is~ dat 15 jaar ge l eàen een ËOOrtgelijk bee l d bes tond, 
éJ.J.leen dui de lijke r. Ke i no had op de 3000m het rekord met 7. 39; 5 terwijl 
7 .46 was be rekend met h et r ekord van Clarke op de 10 . 000m a l s uitgangs
punt ( 27 .39 , 4) 

1tla t je ook van deze methode d enkt. het b lijft opmerkelijk, dat de bereken-
de . tijden zo dicht bij de werkelijke r ekords liggen. Het is ech t er 
maar een van de man i eren om prestaties met elkaar te ve r ge lijken. Een oud 
klubgenoot van mijn vorige verenig ing Hel la s heeft zo'n methode al eens in 
het Hellas clubblad en in de Atletiekwereld toege licht en ook daa rmee 
werden theoreti sche records gevonden, die erg dicht bij de werkelijke lagen. 

Kees van Dommele. 

ZONDAG 17 J ANUAR I STRANDLOOP GE ZAMENLIJKE HAARLEMSE ATLET IEK VER. 

Het weer was dit keer geen spelbreker- er scheen een stralend 
zonnetje bij ongevee r +8° C , , maar wel het stra nd. Dat was schuin
aflopend, vol zachte plekken en hier en daar waren grot~ hoeve e lheden 
schel pen aan ge spoeld. 

Enthousiast startten ongevee r 135 lopers voor de 5km en ongeveer 70 
lopers voor d e 10 km . Bet verdere verloop wordt vermeld in het Haarlems 
Dagb l ad van 18 januari j.l.: 

Na het startschot vertrok de meute vanaf het Bloemendaalse strand 
richting Ymuiden. Aan de kop van de 10 km groep formeerde zich a l gauw 
een g ro ep van 4 man , tussen wie zich niemand meer zou m~ngen. Deze 4 
(Rees Hordijk , Kees van Lomrne le, Paul Jaspers en Eve ~ t v.Ravensberg) 
bleven in e lkaars nabtheid tot zo ' n 3 km. Hierna wisten de mee r ervaren 
Kees Hordijk enEvertuit te lopen en vrijwel ge lijk te keren. Na het 
keerpunt gaf d e betere kondi tie van Eve rt d e doors lag en won hij met 
zo'n 100m verschil. 

Op de 5 km. , was de 1 e 'Haarl em ' er Dan Portegijs, die enkele seconden 
na nummer 3 , Hans van Wees van Hol land , · finishde, 

Peter . 
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Als Gekretari s heb ik het eerroegen een korte SQffienvatt ing te geven 
van de bel<-~ngr i ,ikst e ,:s e~Jeurtenissen ln 1981, die zich bilmen ons 
verenie;ingsverband o.fspeelden :tespectievel:L.jk w.Tlrbij l eden vc.n onze 
vereni ging betrokken wnren. 

Ten einde de lees'.J cv.lrhei..d vctn h8t j ac .. rv e::ri:~ l ag te veraangenamen heb 
j_k het geheel in rub:t i e., k j os ,,-t.Hêleeld ~ hetgeon de overoz.ichteli j }t...VJ.eid 
tevens bevordert. 

Ledenta l. 
. -·- ·-- -- ·· - t::e r )1 december _1980 .198! 

Senioren 7S 83 
ideill zonder sta:r-tlicentie 41 45 
])run es 13 1 2 
Junioren A 7 13 
i dem B 16 13 
idem c 17 24 
idem ]) 22 30 
Pupillen 27 15 

totaal 222 235 

Bestuur. 

Het bestuur werd cp de j aarvergadering van 30 maart 1981 (zi e notulen 
in "De Wi ssel" no 5 van juni 1981) als -vo l gt gekozen: 

J. va n Drunen voorzitter 
C. H,Lagendi j k seY~etaris 
R. van de r Zwaag pen:1.ingmeester 
A. H.B . Scholz comnissaris 
D.J.Ba is i dem 
Mw H. HaTtman- v . Kleef i d9m 
E. van Ravensberg idem 
W. Westbroek idem 

I n het vers l ag j aar kwam het bestuur 2 keer in oude en 14 kee r in 
nieuwe samenstelling in vergadering bi j een . 

Personali a. 

In 1981 is ons ontvallen één der opr i chters van onze verenl glng het 
Erelid J.J.Petri. J an Petri , in vroeger dagen een geducht hoogspringer, 
was voor het l aatst in ons mi dden op de receptie t . g.v. het 60 - j ari g 
jubileum van onze vereniging . 
Op de Uni eraadsvergadering van 28 maart 1981 werd Joop van ])runen tot 
Ereli d van de K. N. A. U. uitgeroepen . Deze benoeming vormt een bekroni ng 
voor het vele werk, dat onze voorzitter voor de atlet iek heeft 1;'">3rzet. 
In dit verband noem ik met respect het 25 -j ari g actief l i dmaatschap 
van de j eugdc ommi ss i e K. N.A. U. , waarmede Jo op van Drunen op bijzandere 
wijze gestalte heeft gegeven aan de ontwikkeling van de jeugdatletiek 
in Nederl and . 

Op 14 maart 1981 werd de nestor van onze vereni ging, Jan P.Strijbos 
90 jaar. Ter gelegenhei d van zijn verjaardag werd een overzichtsten
toenstelling van zi j n werk als vogelkenner in de Openbare bibliotheek 
te Heemstede georganiseerd, Wë:.araan door de :Pers veel aandacht wer d 
geschonken. 
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Bouw krachtcer,trum , 

In 1981 werd het krachtc entrum van onze vereniging afgeb ouwd.. Zonder 
andere leden van onze vere1Jiging, die belangeloos hun medewerking aan 
de bouw hebben verleend) teko:rt te wtllen doenJ noemen wij hier de na 
men van Wim Westbroek en Vhm Hm:tm8..Yl ,, Zij waren het~ die met veel elan 
en investerj_ng van vrije t ij d de bouw van het krc.chtcentrum mog elijk 
hebben gemaakt . 
Op 31 oktober werd het centrum onder grote belangstelling officieel 
geopend dcor de voorzitter van de Haar l emse Sportraad, de heer P.W . 
Voskuilen. Triest is het hier t e moeten const2.teren, dat de heer Vos-
kuilen op '")] dec t:~mbe:.c j .1. tijdens een vlintervakant i e onverwacht is 
overleden . Niet het ovel·lijden van de heer VoslPlilen is een markante 
persoonlij kh eid ui t de Haarl emse sportvve reld heengeeaan., 

Yertegenwoodigi _ng . 

Onze vereni g i ng werd in onderstaande commi ssies vertegenwoordigd door 
de v olgende l eden: 

Gezamenlij ke Haarlemse Verenigingen: J . van Drunen en R. Ruis. 
Toto-Lotto Commis s ie: Mevr. H. Hartman - van Kleef en W. Moolenaars. 

~voorts maakte J, van Drunen deel uit van de Sectie Wed$tri j d Sp ort 
ve.n de K.N.A.U., de Jeugdcommissie K.N . A.U. en Haarlemse Sportraad. 
Daar naas t had hij zitting in de Sponsorcommissie K.N.A.U. , Commiss i e 
Maatschappelij ke Begeleiding en de J eugdcommis s ie Ned .Sport Feder atie. 

O:p oe diverse vergaderingen van de K.N.A.U. organen, Haarlemse Spo:rt 
HJ.nd Y recept i es al smede de j aar l ijkse bij eenkomst van de Reunisten was 
on. ze vereniging steeds vertegenwoordigd. 

Clubbl ad. 

Tradit i eget:rouw is liDe Wissel" in 1981 10 keer ver s chenen. Jammer is 
het te ·mo eten constateren , dat een deel van de c lubbl adcommi ssie geen 
kans he·eft ge?. ien het gehele jaar als lid van de commissie a an te bl ij
ven . 

Getr acht dient t e worden zo spoedig mogelijk een enthousiaste redactie 
commis s ie te benoemen, die het eenerezaak vi ndt mede te helpen orïs club
blad op een passend niveau b i nnen de groep Neder l andse atletiekvereni 
gingen clubbladen te brengen. 
Aan de technische - uitvoering van het clubblad verleenden medewerki ng: 
de dames De Gr~~f~ Kui per, Te Nuyl? van Vugt 9 Moolenaars, Ruis en Hart 
man alsmede de heren Moolenaars , Ruis en ondergetekende . 

Archief/Vereni g:Lngss t atisticus. 
Hbt a rch i ef bl'eef di t j aaT in vertrouwde :q.anden van ons bestuurslid 
E. vs.n R.avensber g . Zijn broer Frank droeg zijn werk als vereni gings 
statisticus na een aantal j a ren van conscientieuze a rb eid over aan 
René van der Zwaag . 

pederl andse kamp~o enschappen . 

Onze seniorenploeg b.ereikt e na een moeilijke aanvangs f ase in 
klassec ompetit ie uiteindelijk een ve r di ende tweede plaats. 

d.e hoofd -

Verder behaalden onze l eden R.Wielart (hoogspringen ind6or ) ~ P.GBbel 
( polshoog indoor) en F·r. van Ravensberg ( 20 km snelwandelen ) het kam
pi oenschap van Nede:rland. 
s·ci j n J aspers, Daan Rijsbergen en Frank van Ravensberg werden ui tverko~ 
:ren voor de national e ploeg . 
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Voor verdere bijzonderheden ver wijs ik U {.!;r ·:J.Dg nc-<-cr het verslag van de 
-uechnische commissj_e ,, 

yreds;:; ri j dorganisatie in Haarle~ 

In goede samemverkü1g met Atmodes en Haarlem , gefnstl tutionalis eerd 
in de Gezamenlijke Haarlemse Verenigingen, we:rden door ons -13 ir.redstrij
den ge organis eer d. Toppers hierbij waren de wedstrijden om de Co upe 
H9.tionale Nederlanden en de Districtskarn'}ioenschappen. De wedst1·ijden 
om de Coupe N.N. werden min of meer tr2ditioneel o~der s lecht e weers 
amst~ndigheden geho uden . 

O:;~merkelijk is het , d.at vele atleten hun i nschr i j ving niet gestand 
deden , vvaa:zodoor vele seri es in di ve1·se wedstrijden samengevoegd moesten 
•Nc r den; vvaa::rmede extra werk ontstond voor de organisatoren of onvolledig 
-,ïa:n start gi ngen, vraa:r:ioo:r de charme van onze sport gewe l d werd aangedaan . 

Van harte spreek ik de wens uit, dat de afscgaffing van het klassesysteem 
zal bijdragen aan de oplossing van dit probleem. 

Op 10 en ll oktober werden de onderlinge wedstrijden geh ouden , die als 
afsluiting van het wedstrijdseizo en besloten werden met een koud buffet, 
waa:raan door circa 50 leden werd deelgenomen . Deze gezellige avond kon 
worden georgani seerd m.m. v . D.S.S./Kennemerland , die spontaan hun club 
huis te.:r beschi lLJ.cing stel den . 

Op 2..7 december organiseerden wi ,i op het mili tair terrein de onderlinge 
Kerstc ros s , waaraan door ca 40 l eden werd deelgenomen. De inschrijving 
v.ror cl n oga l ongunstig beinvloed door de hevige sneeuwval in de daaraan 
voo r afgaande dagen . 

Ju:rywezen . 

Het eerder genoemde wedstrijdprogramma, dat op onze atletiekba an in Haar
lem werd geor ganiseerd, had onmogelijk afgewerkt lcunnen worden zonder de 
steun van ons jurycorps. Vanaf deze p l ctats dank i k gr aag - namens het 
bestuur - alle juryleden voor hun belangeloze medewerking in 1981. 

Filmavond . 
Op 23 december was er een filmvoor s t elling in h et kra chtcentrum. Vertoond 
werden f ilms ove r de Olympische spelen 1 972 (München ) en een instructie
film over verspringen, een allesz ins interessant progra:~nma, waar vo or h e 
l aas te weinig publiek belangstelling had . 

Slot. 
1982 he eft inmiddels zijn intrede gedaan . Dit j aar hopen wij dezelfde gun
stige result aten op sport i ef terrein te behalen als in 1981. 
Onze j eugdafdeling zal meer aandacht krij gen~ wat het bestuur meent te 
bereiken met de recente installatie van een jeugdcommissie, die zich 
primair als doel gesteld h eeft de jongste jeugd beter t e begeleiden . 
Ten slotte ver trouwen wij op dezelfde goede samenwerki ng met de besturen 
van Atmodes en Holland , die uitgebrei d gaat worden in een gezamenlijke 
exploitatie van de kantine in het :Pim Muliersportpark. Gracg spreek ik 
de wens uit, dat deze samenwerking za l leiden tot een ver dere uitbouw 
Yan de atleti ekbe oefening in Haarlem en een positieve bijdrage zal l eve 
ren aan de goede sfeer op onze atl et i ekbaan . 

C.H.Lagendijk, sekr. 
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Haarlems 
oudste 
jeansspeciaalzaak 

(ook heel groot 
in shirts) 

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

nederlandse 
hartstichting 
sophialaan 1 0, 2514 J R 's-gravenhage. 

.® 

giro300 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Het gaat om het spel en niet om de knikkers. In clc sport is dar 

een toepasse lijke uitspraak. In het fin anciële spel gaa t het echter 
om beide. O m het spel èn om de knikkers. 

Dat zult u merken wanneer u zich laa t adviseren door de ABN. 

~i; ~~h~e;;i~~:~.'fair gAamc' . ABJs u uNw belanBgen door de ABNk 

zult u dat al s 
profi jtelijk ervaren. a n 

Complete slaapkamers 
Bedden 
Dekens 

HdeGraaff 
HAARLEMS MATRASSENHUIS 

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. 


