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DE TELEVISIEDOKTER

l

Jlilreparatie !

"De Televisiedokter"
repareert alle gangbare merken.

• Altijd eerst prijsopgave.
• Ook mogelijkheid tot brengen aan de balie.
Voor Haarlem en omgeving.
Zaak :
Bakkerstraat 32-34, HAARLEM
Telefoon (023) 317313

Huyg

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

De Atletiekspeciaalzaak in
Haarlem e.o.
Grote kollektie schoenen :
Adidas- Nike- PumaKarhu - Brooks
Haarlem-leden 10% korting_
op vertoon lidmaatschapskaart.

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.

10% KORTING
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN

Dit is mogelijk als U lid wordt
van de U.I.C.
(Unie Inkoop Combinatie)
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.
Telefoon (023) 246236

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

Hagtingius' Drogisterijen - Reform

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v.

Piesmanplein 3, Haarlem, Telefoon (023) 262066
v. Ostadelaan 286, Alkmaar, Telefoon (072) 120863

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

de wissel

officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem"
"verschijnt 10 maal per jaar''
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Jaa r gang 37
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voorzitter:
j. v. drunen

ramplaan 94,
2015 gz haartem
tel. 023·244340

sekretaris :
c. h. lagendijk
meer en boslaan 36,
2103 vp heem stede
tel. 023·280240

penningmeester:
r. v.d. zwaag
slauerhoffstraat 13(
2025 gk haartem
tel. 023·373054
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VAN DE REDAKTIE
Dankz~ het prachtige weer van de laatste
weken vielen de clubrekords bij bosjes. U vindt
ze terug in een aantal interessante verslagen.
Maar er is meer: de return van Luke v.d.Meyden
die geen atleet onbesproken laat, een wedstrijd~
kalender mer voor elk wat wils en ga zo maar

door. Vee l l eesp l ez1er
.
t oegewens t

''
..

LAATSTE NIEUWS: St~n Jaspers en Maria Westbroek ·
in topvorm: laatstgenoemde liep recentel~k een
a antal p.r.'s: 10.64.1 10.67, 10.72 (100m) en
o p de 200m 21.39.
St~n verbeterde het c.r.1500m in Fontainebleau
(Frankr~k) tot 3.41,0 en thuisgekomen deed h~
het geb lesseerd en wel over in 3.41,48.
COPY VooR 1 JULI NAAR: LEX VAN VUGT

wedstrijdsekretaris:
e. van ravensberg
z. buiten spaarne 8 zw.
2012 aa haartem
tel. 023 325140

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

Anthonie Fokkerlaan 15
2024 JA Haarlem.

officieel nieuws
Wij f e liciteren vanaf dez e plaa ts van harte Kees en
Kirsti van Dommele en ook Markc met de ge.boorte van
hun dochter r e sp. zusje~
JOSETTE

OPROEP

19 mei 1982

OPROEP ! !

Zond~ ~ 20 juni a .s. wordt in Ha a rlem de 2e senioren kompe ti tie weè.strijd gehouden
Op deze dag wordt een zware druk op de organisatiecommissie
gelegd omdat we niet de beschikking hebben nver alle Haarlemse
juryleden. Holland en Atmodes hebben namelijk een uitwedstrijd
en vele juryleden gaan met hun ploeg me e.
Daarom het VERZOEK aan de juryleden deze dag in ieder geva l te komen.
(Aanvang 12.00 uur)
Maar ook NIET JURYLEDEN kunnen we heel goed gebruiken. Dus

r. '

C2J

De stand na de 1e wedstrijd l aa t ons op een Se pl aa ts zieng te weinig voor
een finaleplaats.
DUSg steunt allen on~e kompetitieploeg hetzij in de organisatie van deze
wedstrijd hetzij a ls supporter op de tribune ! !
ZONDAG 20 JUNI

AANVANG

12.00 UUR

PIMMULIER SPORTPARK

!!!!

Een dezer dagen is bij al onze leden een brief in de bus gevallen,
die over de : loterij gaat.
Lees deze br~ef nog eem go~d . Het_ is vanaf nu de bedoeling dat
ieder lid nog 3 loten verkoopt. en echt waar dat lukt heus wel.
In de brief zit een intekeniijst waarop de naam enz. ingevuld
kan worden. Als iedereen da~r nog drie namen invult, dan
wordt . onze loterij pas een echte
SUPERLOTERIJ
Om technische redenen deze maand gee n wedstrijd ka lender •
Raadpleeg hiervoor de vorige clubbladen !!
Of ihformeer op de trainingen.
Inschrijven geschiedt na af l oop van de training in de kantine in
overleg met Joop v.Drunen . Neem tijdig kontakt op als je naar een
wedstrijd wilt ! !
Volgende maand in ieder geval een uit ge breide wedstrijdkalender !!

speel mee in de toto/lotto

om aan te schaffen:
a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem: ...... vanaf
atletiekbroekjes ...... . ................. .. .. .. . . .. . . . vanaf
klubembleem voor trainingspak etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stickers
. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . .
verkrijgbaar voor pupillen bij mevrouw hart man.
overige leden bij joop van drunen.

f 20,00
f 20 ,00
f 3,25
f 1 ,00

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036

SPORT EN PSYCHOLOGIE 2 .
====~ = =================

I n he t februarinummer van De Wissel is a l ingegaan op de rol van e en psycholoog bij
de sport b e oefening. Daarin bleef het wat onduidelijk \oTat een psycholoog nu precies
doe t in de sportwereld. :._ieronder komt dat nu aan de orde, waarvoor te rade is ge·gaan bij P. Blitz, sportpsycholoog. Over de psychologie zou j e het grapje kunnen
maken, dat deze op een moeilijke manier zegt en doè t wat iedereen al weet en doet .
Deels is dat waar, U kunt er zelf over oordelen naar aanleiding van 2 voorbee lden
van oefeningen, welke de psycholoog een atleet kan aanbiede n, en de 3 psychologische onderzoeken op spor-tgebied.
Eén oefe ning is de ontspanningsoefening. Indien j e ontspanne n bent, kun j e niet · ner ..v e us zijn! De progre ssieve spie rontspanning is een van de methoden, waarbij je achte r. een volgens alle belangrijke spiergroepen van je lichaam eers t span·t en dan ontspant,
waardoor je uiteindelijk volledig ontspannen bent.
-Een andere oefening is de mental~ training, welke gebruikt kan worden ter voorbereiding op wedstrijden.
Stel bijvoorbeeld dat een atleet de. ervaring van een wedstrijd in een stadion met publiek niet kent en over enK,ele weken in een dergelijke wedstrijd wil uitkomen. Wanneer je voor de eerste keer zo'n stadion met publi~k me~maakt, wordt jet vaak (te) ·
zeer nerveus. Door je nu deze situa.t ie zo echt rnageiijk ·voor te stellen (te ·fantaseren),
op een ontspannep manier, kan een atleet zich voorbereiden op de gebeurtenis. Hij kan
er als het ware al vast aan wenn~n .•
Uit psychologisch onderzoek blijkt, dat "wat er in 'je hoofd omgaat" invloed heeft op
je prestatie. Een ~ardii onderzoek, met kogelstoters, die zich hiervoor vrijwillig
opgav.en, als voorbeeld.
De kog.e lstoters slikten amfe taminen in de ve ronderstelling · dat dit vitamine C was,
(wat tot gevolg had, dat zij ver~achtten dat dit niet hun prestatie zou . vernete'ren).
Inderdaad leidde dit .niet tot een prestatie verbeterin~. Toen ' slikté ~e pillefjes ·
vitaminen c in de veronderstelling ·dat dit amfetaminen wa'r en. · Dit had wel een gunstig
effekt op .de prestatie.
Uiteraard wil dit onderzoek niet l e ren dat je a tl e teri moet ' bedotten om hun prestaties
te verh9gen. Wél, dat de prestatie van een atleet beïnvloed wordt door wat hij denkt
over Z~Jn krach,t, zijn kunnen. Een atleet, · ~a·n z~ e r goed getr.ail)d zijn en toch een
lage d~k hebben ,ove r . zij~ kunnen. Er zal dan minder uitkomen dan er in zit.
De karaktervormende waa:J;"de van de sport is ook onde rzocht: 'leert een 400 meter loper
die doorzet op de baan ook doorzette n bij een moeilijke klus op zijn werk? Volgens
P. Blitz ..niet. Hij haal'!= .een onderzoek aan, w,aaruit blijkt dat de torenspringer
(gewend · a~n duiken vanaf .een ~90gte van 10 meter boven d~ waterspiegel) even bang is
als ieder ander, wanneer hij voor het eerst . op de ski's van een steile helling probeert af te dalen. De motorracer is als ieder ' ander bang op de 10 meter-plank, ~nz.
Toch kun je een vraagteken zetten bij de konklusie van Blitz. De torenspringer zal
even bang zijn als ieder ander; maar kan hij .niet beter omgaan met die angst?
Door zijn sportbeoefening is h:i.j . mee1" ge\vend aan dat gevoel eri zal hij zich er mis"' .
schien gemakkelijker overheen zetten ·..
·
Ten slotte een ander ond~rzoek ?Ver het aanleren van motorische vaardigheden (wat bijv.
van toepassing zou kunnen zijn op het leren van speerwerpen) .
Een suksesvolle manier, vo9r impulsieve leerlingen (heb je die Lex?) blijkt te zijn:
de tra:i,ner laat de . beweging ziGn en zegt hardop wat hij doet; dan helpt hij de leerling bij het maken van de beweging. Vervolgens doet de leerling de beweging en zegt
hardop de instrukties, hierna doet de l~erling de b eweging en zegt in zich-zelf de
instrukties.
Dit waren enkele oefeningen en onderzoeken . uit de sportpsychologie. Wat betreft de oe feningen, denk ik dat zoiets als de mentale training door veel atleten al uit zichzelf
gedaan . wordt, terwijl ~oor :wat betreft de' onderzoeken Blit~' s konklusie toch wel ver- ·
rassend is.
Peter.
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'I'O PP ;~_L STATIES

VAN !•1ARIO WESTDPOEK EN ALE"N ELS\•:m:'!'H!

16 mei 1982 : Een dag om n oo i t

t e v e rgeten, althans i n de E3arlems c

atl eti ek~ringen.

Om te beginnen waren daa r de afmel d inqen van Stijn Ja spArs , die met koorts op bed
lag . IHchel Hulsman (l as t van zijn rug) Em Luke Prins met. een be e nbl essur e . Neerr.
daarbij de a:': ·ezigheid van F.uud Wi e lart (verp licht i ng en e lder s in het Lmd) en E:ric
RollE:·nber:g , die momenteel in ?_'l'erika v e rblij f t, en U b e9rijpt dat de ploeg verzwakt
mo est. a a n treden.
Wdt. overigens n iet wegnee mt. dat er , mede d•)o r ê.0 nis uwe aamTinsten, t o ch een p l oeg
bin nen de l ijn e n zou komen waar menig klubtra i ner jaloe r s op kon zijn.
Op deze z onn ige dag wa s het traditie dat Gos se van der Ve lde a ls e'"rste moest a an·tn:;dl'rt . Gos s e , die in zijn derde poging bij h c: t kogelslingeren tot e e n goede 40. 78
kwam en hi e rmee bevestigde voorgoed de 40 meter g rens achter zich te laten. I n zijn
laa tste poging, die helaas net buiten de sector t e recht kwam, l ie t hij zelfs zien
dat er nog meer in zit. Of zoals Rene van der Zwaag opmerkt8: "In de 80-jarige oorlog had Gosse op deze manier de Spanjaarden bij verrassing kunnen belagen.
Eet eerste loopnummer, de 110 meter horden, bracht Pim Göbel en Jan van Di j k in de
baan. Pim die, zoals bleek, ook dit nummer redelijk beheerst en met 17.1 ons niet
teleurstelde. En wat te denken van Jan. Na eerder dit seizoen al 15.6 te hebben genoteerd, liet hij dit keer de klokken al stil s taan op 15.4.
Hierna ging alle · aandach·t uit naar de 800 meter, met Bram Kolkman en Richard Cabri.
Bram had nog nooit een 800 meter gelopen maar had op trainingen al late n zien dat
hij op dit numme r tot een goede tijd zou kunnen komen.
In een moedige race, waarin ue eerste 600 meter ontzette nd hard gingen, stelde Bram
meteen zijn kandidatuur voor de komende kompetitie, want 1. 58.0 is een tijd die niet
vaak in een eerste 800 meter wordt gelope n. In de andere serie was Richard ongetwijfeld van plan dit staaltje te herhalen maar om de een of andere reden ging het niet
en b.Jam hij uit op een voor hem teleurste lle nde 2.00,0.
Inmidde ls had ook het speerwerpen plaatsgevonde n. Cees van der Ree kwam hier ondanks
een g e broken neusbeentje toch nog tot een knappe 57,56 meter . Lex van Vugt kon h e laas
zijn prestatie van de vorige week niet e venaren en bleef dit maal ste ken op 46,66
meter.
Vervolge n s was er de 100 meter, een nummer waarop spektakel viel te verwachten, gezien de glanzende vorm waarin ons raspaardj e Ma rio Westbroek verkeerde . Met een
voor Nederlandse b e grippen uni e ke 10,4 (elektronisch 10.64) bleef hij slechts 0,09
sek. boven het Nederlands rekord. Dat beloofde wat voor de 200 meter later op de
middag. Nilo Emerenciana (een rnond vol voor de speaker) toonde zijn vorm door met
10,9 de tweede tijd neer te zetten.
Het hoogspringen had met Jan van Dijk e n Henk 1-lacnack twee vertegenwoordige rs waar
we in geval van nood al tijd op kunnen t .erugvallen. Met achtereenvolgens 1. 85 en 1. 90
lieten beiden zien dat dit onderdeel nog lang niet verl ee rd is.
Op de 400 meter was nu de beurt aan de nieuwe aanwinsten Allen en Armand Elsworth,
die sinds hun overstap naar de "e lite " groep van ,Tan Willem van der vJal een . ongekende progressie v e rtoonden. Allen , voor h et ee r s t met waardige tegen s tand, toonde
aan a ls eerste jaar A-junior mee te ku" n e n mP. t de Nationale topper s . En Hoe !
Met een be reste rke laats·te 100 meter kv1am hij uit op een geweldige tijd van 48,80.
In de tweede serie toonde ook Armand o ver e e n vechtersmentaliteit t e be s chikken
door winnend in 49,8 te finishen. Een klass e rijk duo dus, waar we nog v e el plezier
aan kunnen beleven
Op de 3000 meter steeple chase leek de organisatie nog volledig onder de indruk te
zijn van de 400 mete r tijden, want men vergat de e erste steeplebalk binnen cle lijnen
te zetten en in de daarop ontstane paniek-situatie zette men de balk op de eerste
de beste plaats die men kon verzinnen op de baan . Mede hierdoor raakte de lopers
op dit zware nummer e nigezins uit hun gewon e doen , want waar men gewoonlijk op de
laatste meter s nog e ven aanzet voor een eindsprint, moestmen nu aan het eind van
de slopende rit enkele meters voor d e finish nog eens een hinde~nis neme n. Hierdoor kwam Evert net niet uit op de "geplande tijd, na overigens wel ruim winnend de
goede tijd van 9. 05,3 te noteren. Di.ck Bais lijkt met de week beter t e gaan draai·e n
en kwam over d e streep in 10.03,4. Dit geeft p e rspektief voor de nog komende kompetitieronden.
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Op het nummer polsstokhoogspringen moest good-old Charles Mathot met 3.90 meter
z i jn me ~ r de re erkenne n aan de jeugd in de persoon van Arno van Vugt, die tot 4 . 10
kwam en daarmee aantoonde momenteel konstant te springen .
Op de 1500 meter had ke e s van Dommele, ook al een sterke aanwinst, eindelijk de
t egenstand die hij in eerdere wedstrijden moest missen. Kees kon dan ook in dit
geze lschap, mede door een subliem taktisch inzicht, goed meekomen en liet zich op
de laatste meters goed lanceren voor de eindsprint en kwam uit op een persoonlijk e
t optijd van 3.56,4. Dan Portegeijs, die zich in het belang van de ploeg vrijwillig
had aangeboden om als tweede loper deze toch wel moeilijke afstand te volbrengen,
kwam t ot 4. 11, 9 v..aarmee hij zijn tijd van de 11\Qek ervoor verbeterde. ·
Bij he t verspringen k\-;am Jan lihllem van der ~val tot een niet verwachte 6. 30 meter.
Junior Rob Scfilut:er zorgde op· dit nummer wederom voor een persoonlijk rekord met
6.46 mete r.
Bij het Discuswerpen kwa m Les Bl."OYID tot 44,54 mete r, ondanks h e t f e it dat hij de
laats te we ken a c htervolg t wordt door een golf van ble s sures. Lex van Vugt, dit jaar
· e indelijk bles s ure vrij, kwam tot 32, 20 meter, hij had ~e pech dat e en veel betere
worp werd afgekeurd, omdat hij ·, even uit balans, de ijzeren rand ·aanraakte.
Op de 400 meter horden was er een sportieve strijd tüssen Ron Antheunisse een Peter
Hartman om de beste Haarlem-tijd . Dit keer was het Ron die met 58,6 Peter voorbleef.
(Pe'ter 59,3)
Het hinkstapspringen v1as weer eens een overwinning voor Jan Willem van ·der Wal, die
met 13,82·:meter zijn pup il Gerard de Boer nog steeds· de baas is. Hoewel de 1'3,44
meter van Gerard zo langzamerhand toch een bedreiging voor Jan Willem gaat worden.
Les ·Brown demonstreerde· bij het kogelstoten dat hij de laatste tijd erg konstant
bezig is. Kwam hij eerder al twee maal tot 13,44 mete r, dit maal werd het 13,45 in.
A.a n zo een atleet heeft de technische kommissie nog eens wat bij de prognose voor
een wedstrijd. Fred. van der Wal stootte de kogel bijna tot 11 meter, 10,98 m. Ook
voor hem een konstant nivo dus.
Vervolgens maakte een ieder zich ger~ed voor de sensatie van de dag . l'-1ario Westbroek
verscheen aan de start voor dê ·200 meter. Maria. ditmaal heel erg zeker van zijn
vorm, was gebrand op een snelle tijd . Na een eerste valse start moest het dan gebeuren. Helaas waren er bovennatuurlijke krachten aanwezig die Maria een handje
wilden helpen, waardoor er, vóór het startschot was gevallen al e e n reflex door
zijn been ging. Door ·de power die deze klassesprinter nü eenmaal in zijn benen heeft,
kon hij dit niet opvangen met , zijn handen, met als gevolg een beweging en dus een
valse start, hoewel de starter die valse start . even goeà op naam van de man in . baan
6 had kunnen schrijven. Maar niet getreurd, want met nog twee wedstrijden voor de
boeg moet he~ voor · onze ploeg geen punt zijn om zich te plaatsen voor de finale.
En op deze manier was er nu ook nog wat eer te behalen voor de andere klubs. In de
tweede serie kwam Nilo Emerenciana 'goed voor de dag me t 21,9.
Op de 5000 meter ging de belangstelling vooral uit naar Kees Hordijk, die vorig
jaar zo verrassend goed vo·. Jr de dag kwam tijdens de kompetitie-finale. O.Jk dit seizoen had hij al laten zien op deze afstand beter uit de voeten te kunnen. Het was
dan ook zijn bedoeling om ~ijn é.én \'Veek oude tijd te verbeteren en voor het eerst
onder de 15-minutengrens te duiken. Een streven dat in een goed opgebouwàe race met
nog wat ekstra kracht in de laatste ronden uitstekend lukte. Met 14 . 57,0 een veel
belovende tijd. Pieter Fris, de laatste tijd enigszins uit vorm, kwam op deze afstand tot 15. 10,4. Maar ook hij zal de tweede wedstrijd .onget\.1ij.feld onder de 15minutengrens lopen.
Zoals .gebruikelijk werd de dag afgeslÇ>ten met de verschillende estafette-nummers.
Te beginnen met de 4 x 100 m reserves. Achtereenvolgens Rob Schluter, Gerard de
Boer, ~enneth Portanger en Jan van Dijk zorgden, na niet altijd even vlekkeloos
verlopen wissels, vopr een eindtijd van 45,6.
Of het door de 200 m.ete::: kv1am of niet zullen we nooit waten, maar op de 4 x 100 m.
eerste ploeg,werd Maria Westbroek niet als startloper opgesteld. Deze eer kwam nu
aan Henk Hacr,tack, vervo+gens liep Maria, die duidelijk kracht . over had, bijna voorbij Nilo. Als vierde loper · mocht Daan van Rijsbergen de tijd van 42,6 laten afdrukken.
Op de 4 x 100 meter bleek dat onze eerste lopers, Armand Elsworth en Henk Macnack al
iet.s te ve~l hadden moeten geven .. Gelukkig had onze derde loper, Hans Baauw, nog niet
veel ervaring op de wissels, zodat hij erg lang bleef staan en Henk Macnack, die totaal op was, ,gelegèhheid gaf hem toch nog te bereiken . .Als slotloper liet Allen
Elswortp er geen twijfel óver bestaan dat zijn 400 meter tijd eerder op de dag geen
uitschiet~r was. Zijn tijd, 4$,9, zorgde voor e en totaaltijd van 3.24,8.
·
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meter, war e n we nog 5e in onze poul . . Ove r beide pouls samengerekend zelfs nog '7e.
!·~:.-: t e t;."l volledige ploeg E:n dG steun van gehee l a ·tl et i e kminnead Haarlem (ik raad e en.ieder aan nu vast zijri tent op te zetten bij de baan om er zeker van te zijn nog een
plaats in l1et stadion te verkrijgen) zal het op 20 juni in eigen h ui s een ware happeniw,r worden. met enkel'" topprest.a ·ties . 20 jun i 1982 bi-j voorbaat al 0cn dag waarop de
a ndere p l ol::gen in onze schaduw zullen s t:aan . Cen dag die ook AAC zal noocizëtken om
e~< ele t s ppc r s bij e ndere veren igingen weg t e hal 0n, wil men n iet bij voorbaa t kan s l oo s zijn bij de finale l at er in het se izoen. Een daq waarop ook lie thebbr:: rs van
vrouwelijkschoon door de nieuwe opzet van de kompetit ie dan hun trekkrJn komen.
Een dag dj_e U ni e t mag missen!

OP EN ROND DE ATLETI!'.:KVELDE.N.
=== ==== : ~.:.:.::.::=== ·:.:==== =-~===:.=--===.::::..."":::.: :: : ==

Meestal gebeuren er geen bijzondere ding~n op de training. Van der week was het echter
weer eens ouderwets raak. We konden niet op de atle tiekbaan trainen en moesten naar
het honkbal/softbal/voetbalveld van D. S.S. uitwijken.
Dive rse personen deden hi e r van zich spreken.
Allereerst Jan Willem van der Wal. Hij is de trainer en we gehoorzamen hem natuu~lijk
onvoorwaardelijk. Ook als hij opdracht ge e ft steigerungen te maken over pas ingezaaid
gr.as. Zo'n 35 paar benen denderden vervolgens over de mat .
Dit alles gebeurde onder het oog van een v e rtwijfelde terreinknecht (ook wel terreinmeester) .
Fred van der Wa l +schrijver van dit stukj e wilde ondanks de drukte op het veld, nog
wel even een speertje gooien. Dit kon, helaas, alleen op het ingezaaide gras.
Twee softbalmeisjes vonde n dit nie t l e uk en namen onze speren (?) in beslag. De meiden
verdienden natuurlijk een muilpeer maar beschaafd als we ZlJn, deden we dit niet . Noodgedwongen nam ik vervolgens een softbalpet in beslag. Gelukkig had ik Fred bij me om
me tegen de link geworden softbalster te beschermen.
Joop van Drunen gaf deze keer training in zijn dagelijkse kleding. Wilde spekulaties
deden de ronde omtrent d e reden hi e rvan . Dit bl eek een gekneusde teen te zijn.
Zelfs een bekend zakenman valt wel eens van de trap.
Als Nilo binnenkort als lid bedankt, hoeven we niet vreemd op te kijken . Hij zet dan
zijn karrière voort in de honkballerij.
LAA TSTE UIT SL1l.GEN - L.LATSTE

UITSLH~EN

5 juni jeugdinterlo.nd :S jun. tegen Nordrhein
Paul Jaspers verbetert het clubrekord 1500m st.ch.
CasperS loos 100m 11~39 en 4x100m (42,4)

4 .24,7 !!!

9 juni avoridwedstr~d Haarlem
Goede r entree Ruud Wielart !! 2m20 en ook Erik Rollenberg sprak z~n woordje
( Ame rikaans) mee en sp r ong 2.10 ! !
serie
Uitslagen~
200m Mike Bi enfa it 1e 2 1.8
(21. 9)
400m hrd (series op t~d)
Armand Ellsworth 3e 22.7
(22.7)
5e Oscar Soethout
65.5
Lionel Parmentier 23 .6
(23.6)
3 Ron An theunisse 59 ,4
Mi che l Hulsman 24. 4
5 Dan Porte g ~s
63,4
Da n Porteg~s
25.1
kogelstoten 2 Gernrd de Boer 11.90
200m j A 1 ~ llen Ellsworth 22 .5
3 F r ed v .d. Wa l
11.5 9
3 Han :Saauw
23 .9
4 Peter Hartman 11.28
4 Kenneth Po rtanger 24.1
5 Lex v .Vugt
11.02
8 Remco S t een
26.7
3000m Evert v;Ra vensberg
8 .30. 9
kogel J u 6. Paul v. Zonneveld 8.86
P iet e r F ris
8 . 41 . 4
hoog he r enA rj en Kroes
1.70
Kees v.Dowme l e
8 . 42 .3
ver j un. A 1. Rob Schlüter 6.23
Kees Hordijk
8 . 4 7. 4
3. Sylvester Hoefman 5.65
Dick Bais
9 .25.3
4.Maarten Hartman 5.47
Ro l and de Rui g
9 . 44 . 9
6 . Arjen Kroes 5.41
1500mjA Paul Witteman
4 . 25 ,2
8 . Remco Steen 5 .33
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TN·J'ERNATIONALr MARATHON VAN A.'I1STERDAM - 3 MEI .
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aanz i en l ijk bet e r e weer s omstandi gheden dan vorig jaar v e rschen en e en groot aanvolge li.ng cn va n s uper lange afstand goeroe Bap v . d. Pol aan de start voo r hun p e-·
Het
ciod i e ke mart e lgang over twee~n v eer~ igdui zend-éenhond erd - vijfennegentig meter.
is 2en d= ·=m.atische oni:vllkkel.ing , dat steeds meer mensen zich " laten" bekeren ·tot h et
:: . L. A. - ge l oe f. Br qaan geruchten dat. Sipke v a n 't Land voorber eiding en aan het t re f f e n
i.s voor een avondvul l end programma , t.o~aarva n de opbrengst t e n goede zal komen va.n een
.1i:k:i.cic--c e ntr um onder l eid ino va.n duinpad-werkers . Ook de r.1ara tho n van Amsterdam \vas
e0r eens een bev1ij s h ce g rillig sla-volgelingen kunnen zijn . Zo kijken marathonlope r s
·,ooit op een kwartie r Lee r c f !Tlinder . Ton Gévaert, bijvoorbeeld , liep ruim tw intig mi ...
1uten s n e ller als oo it tevoren . Victo r Zonneveld (NSL) daarentegen presteerde het om
:·::· C; ~:1 h a lf uur l rtnger over te doen dan gebruikelij:Y. Om maar iets te noemen . En wat
:.e. d .·r;ken v an e2n e in ci.sprint om d e 92e p laäts! Een e indsprint. die pas in de l aatste
, -!~-'"rs in h et voo1:deel van Bi llebra nd de Lange •verd Les J.ist. , ten nade le van l~.ndré
..; .: : l::•ring (Ho l land :l . Ove rig e n s wa re n d e l aa·tste t wee kilometers van Billebrand toch een
,::.. :c,e zegeto::ht. Naas t de scalp van André moest ook nog ee n andere Holland-man d e zijn e
ifs taan. name lij k Kees Hermans , d i e h l erdoor zo o ntluist(erd) was , dat hij zich nog
11aar stapvo e ts vooruit kon bewegeen. Desalnietemin een knap persoonlijk n~ ~ord.
3lav(olg)elinge n lappe n natuurwe tten ook aan hun looplaa rs. Na j e vijfentwintigste,
1oog ~ it j e dertigste , h e b j e h e t i n lichameli jk opz icht wel gehad . Nee hoor , niets van
:antre!<:ken ,. l e kke r e ige nwij s. Kees Kruijver e n Jan Walt e rs (VN) moesten zonodig weer
1Ul1 persoonlijke rekords verbeteren. En da·t op je vijftigste ! Ik bedoel maar.
J&t e r ook op een normale manie r goed gelopen kan wordén , bewezen Willem Westerholt
(Ho lland) en Eert Bols . Dapper v oorin strij dend '.<Tisten zij een 25e en een 44e plek
~·::: bezetten ;ne t voorstre ff el ijke tijde n. Bert blee f bekende name n als Akiyoshi
i'u:namc, to en Nichelaas Ar.gyropoul es , om er maar een p aar te noemen, respektievelijk
:i en 82 s ekonden voor. Ge rko Vo s , wienst ove rgang van Holland naar Haarlem hem bepaald
; ..:on '.'lindeieren heeft geh:gd , hierove.L kan uite raard op een partijmiddag worden ge} ~ 2 kussie erd, bleef niet ver bij Eert achter . Ook voor hem een prima tijd. Henk
7
oekzs xc v1as é én v a n de \<7einigen die niet e cht tevreden op zijn marathon-avontuur
: e rugb likte . Ondanks een nipt p e rsoonlijkrekord, slaagde hij er niet in om Kees
12:>TF:ti1 S te volgen, laa t staan voorbij te streve n. Kec:os was h e m (nog?) te snel af.
~e n n i euw g e zicht b inn en onz e v e r e niging, F..ob Slierings, s laagde e r, bij zijn eer;t:r; r:1aratl:.on, net in de k l okken voor 31 uur te laten st il s taan . Lang niet gek dus.
Jat s lavelingen ook nog ge z o n de gedr agskenmerken h8bben , bewezen een aantal van hen
loer n3 a floop de kwêliteit(en ) van de ärankloka~ies in Amsterdam te gaan kontroleren.
Iet ware hun g e gund.

~'01.1

Rene v.d. Zwaag .
(nog nèt niet bekeerd)
JI TSL'\G .

---

:·;illGm Western alt (Holland)
Ber t Bols
Gerko v os
i t .e
Bil l e bra nd d e Lange
l~n
And:cé Seubring (t:0lland )
-'. ..L j e Kees He rmans
(Ho1land)
.4/e HE':nk Hoeckx
: 18-:: '.f'en · J e llema (Holland)
~ 742 Vi.ctor Zonneveld (NSL)
..5 f;

:1.1e
."
><.Je
- ~

.-

2.27.17
2. 35. 56
2.38.26
2 . 43 .16
2.43 .1 8
2.46.06
2 . 5 1.07
2.58.56
3.04.08

303 e
321e
361e
384e
4 0 3e
53 7e
545e
663e

Hans Grapendaal (VN)
(VN)
Jan \'lal t en;
Ton Gevaert
Peter Medenblik (Ho lland)
(VN)
Ben Néve
Kees Kruijver
R.ob Slierings
en l aatste W.J. Brian (VN)

3.07.20
3.09.03
3.12.50
3.14.53
3.24.43
3.29.16
3.29.55
3.59.53

,e; ;:.::-..rd ;,\l i jmn.n slaagde er helaas niet in Zl.Jn jaarlijkse bedevaart op de Dam te beëin~ i 0en. Op Piet Kuperus wordt nog s teeds gewacht.
J~a . ~

Be nk van Bakel heeft, veertien dagen later, er blijk van gegeven weer op de weg
terug, in dit geval de Coolsingel, te zijn. Een half jaar na zijn meniscusop•:= ratie , vo ltooi dE: h ij de marathon v a n Rotterdam na drie uur en twaalf minuten
e n d r ie sekonder_.

f_

~·A

Je· ;~:lnds record 4x2Df" tneter
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t?€n- tf~nnum~i.;, 'Wi-

tie, gefo:nll!(.rG •d Ji'~r1em~ la"lf~?J•
'!tanèlo~>er-~. ri~l '!aru'\~_
_., :>..;..u.Jr8(·:;taf"•.•
'-'~· De wed!"..tii<~ we'N, •\-etlo~n t~.:""l''I
v-r.i,id<:.&<tv;. mi o; :u..•er'la,~avona cp ~-l

rttletiekmedewérk~!')

~.a::c(·Ui'S •11m li.!I)<J J~\et~t·.

B:j él~ze "~t">I'et

g. :J"n 1c "'ege!s <l<i4 ~:l t.~Ml •Ji•
maxi.tnael ti.t>t; pe"tt.on~- mocht besAan,
.rr.aar m?n }:1).1 IHar l<e•Jze .:>fwl;>r.e!e'l en
hEc't was f'Vent.~us toe~esta.an . om een t:tervkl!'re loper méér te laten lopen dán. ~n
·_ ZY-Iekkere. De Haarlemmers losten e.lkaar
· na elke rond(, af, waardoor elke loper
,. steeds nB 50 nu.nuten weer ~e bak
~ moest. En dát in regen en win totaal
~.zo'n -27 maal.
., Hèt voortvarend van start. gega~.)lbr- .
·· ror Sneek had na enkele uren al.3 rOnden
·'voorsprong op dt' volgers, een -ploeg. uit
L~b_Ii)._sk . ~1l_d_e___H~.mm~-~\lt:!E't ven.. er .kwarnen de Friezen niet. De
Duitsers wisten pas in het slotuûr het duel·
om de tweede plaats in hun voordeel te
b~~lts...en . Met een gezien de bezetting van
M. ploeg \tit..qt;...kt'llde totaalafetand. van
42~,421\ !dlon;K:_
tc.r . was. het ;-~,nde
d . e voor .de ·t.i/!rt H~~;~c)o-~ij.
He • gem!ddhlde bedroeg l7,7f$,\·~""
,e

pé;

uur· en Wim Wettterh9lt ·~A ri\(!t"''5m;

gên~Öd,eld ~ - ~-eOO;_ m~x:. het anel&:t.··lW.-;
~.rd echter~ dicht op-.de hielen~ :.
ten door &s·Suurm®d die er s1êcb'fs ,~
:wconde- lanp;er over--dêed;· De overige Iet'
den waren! ~an.•f vs.n ~~· ,Atno Meijér,'
Dick Habe~. Rón Bons-, -N.Eátiu!J Jas_pers,
Gerk en Paul Vos en H'enk Hóec}(x. oe·
Noordwijkse Strandlopers eindigden hier
lls vierde.

_____ --- - --- _ __

·_:ft,e~~ .tijd . vat'! A V -Haarlem-atleet -op·-~rs·oo -meter

(Van onzE; -atletiekmedewerker)
,:-,.-.,'!. 'T :\ ,.. :ril"n.,. -r:o·tJ lT
I t.
Franse F ontainec· , 1eau h eeft· Stijn
_.jv1.~ · h.....l'l .c..n ..... •~\ . _ -- n 11et
. .lS-:':·e~:-: :~' 1n · ptot;ressie naar de Europese subtop op de . 1500 meter
..=.. ·;~r> r)~•o :"r.>eg àoorgez.et. 41 ..een internationaal veld. van top-at~eten
.'!\\C:'\: rLo,) ~!.Ïl~l bjr'. ":~r. 3.41.5 ·van ·vórig J.aat' dnilàag .nlar 3.41,0.
~
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RE.$lN'GÈN. -In het WeS--.du{tse·Reh·
lingen ~ben twee Haarlemmets ..op he.t
:interra "tal.e -vlak. nadrukkélljk- van zich
doen spreken. Sprinter Mario Wéstbroek,
die twee dagen éerde~; in Fürth op de 10,a
m~r 11iet zo -go~ Uit·de verfKw~, ..was
in ~rk1,~~~!_!>w~~Déwed~~~me .e....,... U<::..,.r op UJ.""""'·
UJC...,r
werd winnend· Afgesloten 1n één - van zijn

200

' -·· .:. •"W(' '.
u..::r toond~ K'lll"_améfl. '(.lrle' •a
en Jaspe(S ':'<>?~biJ. Met snelste tijden: .2l ,39 ~ec:·onden . Een tnerk·(;:ll'b:t.i ·..:1t' r • -•t )ang te ~ttn \.'OM dé de tljti "~ 3.41,~. ver~_eterç!e hiJ ~n Haar. ' \Vaard.i ge dag hatl. Stijn .fuspers; dié- tweeo
,.,.,l"urrt::n!;e, W'f4l.t dj ·h,>t luiden van 1e -lem...rec~td e~ liep . ~IJ 1,2. se<:on(<e onder dagen eerder zijn snelstè seitoentijd óp de·
d J•nm hii n:: Ott·Ne..~~·rl andse wijze brll- de snelste smzoentJJd vru ,Rob Druppers 1500 meter van 3.41 Q ·alweer-' aan Joo~t
':l. ;!:;·klà~ng. Pas op de laatsy~ lOO m~~r .. en Y~ .Lok._W.inr.aar we~ dt> Alg~rljn ~Bonn ·(Phoenix) was kwijtgeraa:kt.· Bij het
. Morelli in 3.40,0. De ~Sl'!èl:ltijden ~ren inlopen kreeg M plotseling .pijnscheuten
57..8; L.llà.4 éJi !Ui8,0' Wei. 4')0. 800 et0200 . 'in de knieholte, hetgeen een verdere VOO!·
·m...okr. Dnt Jr Aerrlenho\\te't tot dè7.e tijd' lx>reidmg vri~wel onmogelijk maakte: Na_
· kwam, was ver-assend omdat hij de week een bezoek: ~ een · ma!$<~ _besloot ~as"
Ui t: het H.D.
vooraf~nde aan deae wedst.lijd met een pers_ aü:nog 1e 11tart~n. Zon~~-!~ jU_lStevan
stevige griep kampte.
·- ~ , msp1ratJe weJ;d · het toch nog $.<tl,48' met

.een laatste·,
e in 56,6 seconden. Nummer één was • hts zevenhondêi'dstè -se-

resp.
29 mei

en

3 juni
Tr?m,.rens die atleti ekmede·.verker is onze Evert

conde sheller. De .AV Haarl®'ltne'r kon
echter niet_meer ditlopen ~n · na een beZO(!k aan de n.eclische staf·van .zijn club
bleek een lkhte J;pie' .:l'wurlng de ·o.orzaak
van de pijn. Het --is de vraag of Je.&pers
tijdig hersteld. zal zijn voor de landen-_
wedstrijd op 12 ·en 13 juni in ':At~.
-

SEO\IlPAGINA

do or LUKE VAN DER :MEYDEN

Vanwe ge mijn I NCOGHI'fO verblijf in de
ALGARVE 1 a fge l open u1aand 1 be eft U de .~e
:~ub ri ek mc&ten mis<::en s he t ge en een
STROOM v an b ri even en rea ct ie s teweeg
bracht o. ,
In dez e Portugese TO~RIS T ENS T REEK
I:Ül;iaa r een I'JJAU-- t r ailÜng s karnp werd
~ ehouden 9 wa r en tal l oze BEROEMDE
3. tle-ten aarn·; e zi g • , •
Ik ha d hi e ~ o . a . een ge s prek me t de
GEBRU:L1JDE t r a i ner/ at l e et J ANVH LLEJYI
VAN DER WAL 9 d.iE: iüer twe e we:..: en v e rb l ee f met zijn l iefta lli ge ED I NE VAN
HEEz.- I
Ste e ds vakè r laat de z e OPSTAND!GE
bondscoach zijn HAARLEM-pupillen in de
steek, zakelijk leider JOOP VAN DRUNEN
heeit hem nu offici e ~l berispt ••• ·
Ook de nogal \HSPELTURIGE sprinter
MARIO WESTBROEK kwam ik regelmatig
tegen met zijn NIE~~ffi vriendin, de
beroemde middenaf standloopster ALl
MON SIVT..A , ••
Dit overigens tot de g rote verrassing
van zijn (ex) verloofde die de OVERSPELIGE atleet me t e en bos BLOEMEN
op Schiphol op stond te ~achteri •••
Overigens bleek de HELFT van de terugg ekee~de atleten 7 waa ronder STIJN
JASPERS, door' overma tig drankgebruik·
e en GEHEIMZINNIGE DARMINFECTIE te
hebber' o-p-gelopen •••.
Op de party welke na afloop van de
COUPE NA TIONALE NEDERLANDEN werd
ge houden~ werd de bijzon der SLAAP VERWEKKENDE muziek door het c~mbo DAAN
VAN RIJSBERGEN verzo~gd •••
De aangeschoten direkteur van NN VAN
OUYJEL, maakte zich in zijn speech
n ~ gal kwaad )m het feit 9 dat zijn NAAM
die dag al zeker vijf maal VERKEERD
was uitgesproken •••
Dit incident en talloze andere GROVE
B~UNDERS die dag 7 l e idde tot het ontslag van de MI CROFONIST •••
De talentvolle PA.UL· J ASJ?ERS n?-m afgelopen week met TROTS de TROFEE in
handen, welke . hij als _ Nederlands
slechtst verzorgde atleet VOLLEDIG
h e e ft verdiend , ••

In n a volgin g v a n de familie J ~S PERS
heef t n u ook h e t ZUSJE van C A SP~R SLOOS
ge ins p ire~rd do ur de successen van haar
bro e r en ~aa r - ~r{end ~AAN VAN RYSBERGEN
zi ch a l s LTLETE aangemeld •••
Da t HAN BAAUH (voorh een BJLAUW) ) van de
DR;i.NK · èn het RONEN genezen is, heeft hij
te danken a an RUDI FALKENHll.GEN (DRI ES
RUS TENBUtiG) ; d ie he m hee ft aangera den
het c>p e üri t t en gebaseerde MUSCLE
POWER di ee t va n de Ha a rlemse s portl e r aar GERARD KAJVIP te vol g en •••
HAN v oe l de zi ch na enk e le dag en weer
al s HERBOREN •••
De SUCCESVOLLE middenafstandtrainer/
mana ge r JOOP VAN DRUNEN verkondigde
op de coupe tegen iedereen di~ ~et
maar wilde horen, dat HAARLEM pas in
de tweede competitiewedstrijd zijn
GEHEIME WAPENS zal gebruiken •••
De bekende tennisleraar LESS BROWN
maakte het op de eerste competitie .
wel erg BONT; de A ntilliaan~e werper
wilde aan mij kwijt dat hij die nacht
geen minuut geslapen had •••
Wat te denken van NILO EMERENCIANA
die tijdens de COUPE ingehuurd was als
terreinbewaker en vervolgens de hele
dag in de ZON., met een · vrouwelijke FAN
cp een stoeltje ging zitten •••
In navolging van de KNAU hee~t nu ook
HAARLEM een GRANDIOOS premiefestival
uitgeschreven: voor elk WERELD,
EUROPEES en NEDERLANDS RECORD krijgt
de H&arlèm-atleet resprctievelijk
DUIZEND, VIJFHONDERD en EEN GULDEN;
dit alles om de motivatie en dus het
prestati eniveau te verhogen •••
Woordvoerder KO LAGENDIJK van het
TUCHTCOMITEE deelde mij in vertrouwen
mee dat de VALSE START van MARIO
ernstige gevolgen zal hehuen •••
Iedere valse start tijdens een competitie
zal in het vervolg een BOETE van TIEN
GULDEN betekenen, vol gens zijn eigen
z e ggen
TOT DE VOLGENDE KEER
Vf..N . HARTE

n

o •

UW LUKE VAN DER MEYDEN
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net ee rs t si nds jaren e i ndelijk moo i weer ! Dit deed dus het beste h~pen
en zo geschiedde ook .
Onz e vijf deelnemer s zorgden voor drie c lubrecords. Vrorwaar geen geri nge
prestat ie.
Paul Jaspe rs liet zijn tegenstande rs z i jn l1ie len zien gedurende 7± ronde .
Fans van de concurrentie probeerden nog zijn tempo te drukken do or kreten als
"ze h ebben h e m al'' , maar Paul st0orde z i ch hier in het gehee l n ie t a an .
He t :resultaat mocht e:r· zijn~ 8 . ;:)7 . 83 en een nieuw C. R .
Arno van Vug t zocht het deze keer hoger op bij het pol s stokhoogspringen . Op
de 4.m1 0 deed hij het }Jubliek r)p d e tribune naar het hr. ofd gri jpen . Ge l ukkig
vie l het mee en haalde hij deze hnogte toch nng in zijn 3e po g ing .
De 4m3 0 g ing v lo tjes en de 4m40 le ve rd e ook geen p r ob leem rp. Dit was het
2e C. R .
Het derde record kwam o p naam van Casper gloos op de 400 m. Hij beeindigde deze afstand voor het eerst onder de 50 sec en wel 49. 9 0 en een 1e plaats.
Op de 100 m. werd hij tweede in 11.41, na in de serie 11 .3 5 gelopen te hebben.
Nog even een tip Casper: dat overwinnaarsgebaar (vingertje omhoog) is a lleen
voor echte vedetten!!
Al lan Ellsworth moest het vandaag zonder clubrecord stellen. De 100 meter
legde hij af in 11.34.
Op de 400 meter werd h ij door de speaker a ls winnaar get i pt , we moesten ook
n og rekening houden met baan 1 t/m 5 v olgens hem, maar de enige echte was Allan.
Zoals gewoonlijk (ze g t hij zelf) startt e ~ llan te langzaam en werd tweede in
49.73 9 in de serie had hij al 49 .41 gelopen .
Volgende k ee r b e ter Allan!!
Tenslotte Han Baauw die een goede 800 m. liep en eindigde in 1.59.26 op de 9e
plaa ts.
--- Lex van Vugt--1e

JEUGDKOI'!PET ITIE
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Na al geruime tijd door het mo oie weer verwend te zijn, was het bij de 1e
jeugdkompetietie opnieuw fraai we e r. Er mo chten goe de prestaties verwacht
worden en deze bleven dan ook niet uit.
Onder toezi end oog v 2.n bijna het v~"'ltallige"Haarlem 11 bestuur kwam de jeugdploe g
tot een goed pun t ento taa l, 1 4 014 punten 9 dat goed was voor een 2e plaats.
Vooral Casper Sl oos e n Allan Ellsworth droegen hun steentje bij.
Allan was ge lukk i g voor d e 100 en 4 00 mete r weer present,in de estafette moesten wij hem n ame li jk missen 0mdat hij aan de verkeerde kant van het stat ion
stond .
Ca sper troefd eA ll ano p beide afstanden met 0 ,1 sec . af; 11 . 2 om 11.3 o p de
100 m. en 49.5 om 49 . 6 op de 400 meter, zeer g oede tijden dus.
Rob Schluter d eed het n ok goed met 6m30 ver en 12m71 hinkstap .
Zi jn springmaa t 1\ rjen Kr ~"'es overschreed bij hno g d e 1m75 en plaatste de kogel
9m84 weg.
Dennis Kruithof bakt e er weer een mooie boel van . Stonden wij allen vol verwaxhting n aar zijn l aa tste pnging te kijken-hij deed ons verwachten eer aan
dnor al v a llend de spee r maar liefst 1 2m54 weg te krijgen . Gelukkig had hij
QOk nog een poging van 45m74 en gooide hij tussendoor n~g 35m01 met de discus.
Han Baauw bleef Paul Jaspers 1.6 sec voor op de 800 meter, maar ja hoe kan het
ook anders las j e v an Paul verneemt wat hij de nacht ervoor a llemaal in Nij megen h a d meegema akt .
Han kwam uit op 1. 58 . 9 en Paul op 2 . 00 . 5.
Weliswaar niet geheel volgens de chronologische volgorde, maar toch het vermelden waard was de 44 .7 van de 4x100 mete r ~stafette , waar Ren~ Moesman , Rob
S chlu ter, Kenneth Portanger en Casper Sloos deel van uit maakten .

-î O-

wanneer ive nog zo 1 n i·! edstri jd draaien dan m0eten we zeker een plaatsje in de
finale kunnen halen .
Daartoe hebben we natuurlijk op 4 juli grote steun van a lle "Haarlem" supporters nodigo Houdt deze datum dus vrij.
Overige

uitslagen~

3000 meter
Hoog
110 m. horden
ver
kt)gel
discus
polshoog
speer

Mi che l v.d.Wakker
.Marcus Treep
Sander Ae..aftink
.,rno van Vugt
Paul v.Zonneveld
Haarten Hartman
Arno van Vugt
Marcus Treep

9.53.9
1m70

17.7
5m71
7m91
25m50
4m-39m18
--- Arno van Vugt.

ONZE PUZZEL

===========
Op een van de ivelbekende Bolîdtan feestje·s zjjn aanwezig~ een polsstokhoogspringer, een kogelstoter, een verspringer en een hoogs.pringer. Hun Namen:
Anton , Alexander, Ll bert , en Arnold (e lke geljjkenis met bestaande pers onen
berust op toeval ! ) Omdat hun bloedlimonade niveau te zeer gestegen is, ·
hebben Anton en d e kogelstoter ruzie met Albert (1) ~aai Alexande r kan ~et
goed vinden met
de hoogspringer (2) Al bert is familie vc..n de verspringer
(3) en de polsstokh o ogspringe~ is een vriehd van ~ rnhold en de hoogspringer(4)
Hoe heet elke atleet ??

. . ~:---.Á,/4
'-':, - I

/f

,.
~

)7 '·~~

4

/

.

.(//jf .-----~-/)
.
' ~- ..-.. . . . ._,____~ ~
.\,yy._;
_ _ _ - - --_-:.-=
- ~

(//

.

'"'__.. ......----

..._

. '"'·

·7

.( / ' --

'\ /

- --

,. , _

,~. -~) ~<-;
..
- V
'-.",...._ ~/L -~<éJ

=--

.

l

----~-

· ·~a ~UT~ds~8A ap uo~uv U8 ~a~uJ~ds~ooq~o~ss1od ap
ST ~apUBX81 V ~~~10A ~Tn~BBQ "U~Z UB~ ~BTU ~a~UJ~ds~ooq~o~SS10d ap UO~UV ~Bp
uapT81JB a~ uauun~ (t) ~UJZ~~uBB ~Jn ua (~) ~~8qTv ~am ~aoA a~qo81S do uo~uv
~BB~s uaU8AB1q8~~aAo aa~~ ap UBA ·u~z p1ou~v snp ~aam ~a~o~s1a2o~ aa •uapuoA
~~aql 'i! uuA m1;BU ap ~sJnÇoz a~ a J~ ~q ( G )~a~uJ~ds~ooq ap ~alli uapUJA mq pao~
~aq az8p ~Bup 'u~z aapuuxa 1 v uJmuaAa uu~ ua (~) ~~ a q1v qoou uo~uv SJ ~a~o~s
-18~0~ aa ·~a~u~~ds ~ ooq 8P snp s1 ~~aq1 v ·u~z ~a~uJ~ds~ooq~o~ss1od ap ~8JU
snp UB~ ~~Bq1V (~) uapUJA UB~ ~BJU uaq UBA 88~~ ~8m ~aq ~~aq1V 1~~~8~ (t) '
a~8pUB ap ~am puaT~Aaq ST ~a~UJ~ds~o~ss1od 8IT (~) ~a~o~S18 ~ o~ ap ~aJu SJ uo~u v
• U8~10A ~~1a~~Blli8~
~U T~a~ua r;m~~B ap aÇ un~ ~~ammnu t mj~ ~ U'BA 8Z aÇ ST'f "Ü8~UJZ~~UBB ~81A ~qaq Bf
"ONISSO'IciO
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DIVERSE

i'JEDSTRIJDEN

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

.~oensdag__j_2__rnei

GOT..ïDJï:;1!_ SPIKE___Leiden

Maria Westbroek behca lde ~ ier een mo oie over ~ inning op de 100m in 10 .4
(10 . 67) na in ie seri e 10.5 (10 . 6B) te hebben ge lopen
Ni lo Emerenciane werd 3e in z ijn serie met 11 . 1 (11 . 26)
Charles Muthot~ po lsstokhoog 10e me t 4 . 00m
22 me i

Ro~te r dalli

marathon

229e Henk van Bake l

3 . 12 . 03

22 me i Go oimeerloop 25km
volgens de uitslu ~~ 90e Gerard Nijboer Haarl em 1 . 58 . 0 hier zal we l Ge r ard
Nijman bedoeld worden
23 mei Castricum 1trerp 3 . kamp
Se Maarten Hartman koge l B. 54

jB
- diskus 22 . 3B - speer 32 . 66 t ot 1012p.

28 mei Leiden
100m Nilo Emerenciana 2e i n 1 0 . B (seri ~ 1 1. 1)
Mike Bienfait
3e i n 10 . B (serie 10 . B)
3 1 me i Papenda l l:..rnhem
Paul Jaspers verbeter t het c l ubreko r d BOOm jB van Maria We s tb ro ek , d at
op 2 . 02 stond tot 1 . 56 , 9 !!!! !
400m hrd seri e s op tijd Peter Har t man 3e 60 . 1
Gerard de Boer
4e i n seri e 11. 6
100m heren
Nilo Emerenc i ana 1e in A fina l e i n 1 0 . 7

(! fi n en se ri es
1 0 . B en 1 0 . 7 )
Jnn Wi llem v . d . Wa l 1e in B fina l e in 10 . 9 (!f i n en series:
11 • 1 en 11 • 0)
ver h e ren 1e Jan Willem v . d . Wa l 7 . 02
10 Ge rard de Boer
6.03
6 . 56 ! ! !
4 Rob Schl uter
5000m Kees Hordijk 7e in 15 . 25 , 5
2 juni Leiden
200m j A

Han Baauw 2 3 . B
Rob Schl üter 24,3

5 juni Jl.A l smeer
1e

J an Zethof

200m he r en Daan v .Rij s be r gen 22 . B ( 3e)
BOOm
Piete r Fris
2 . 00 . 7

5 300m indoor in de veilingha l len
15 . 33

2e Rob Stri k

15 . 44

3e Evert v . Ravensberg 15 . 57

4 juni Ookcr1eer
100m Kenneth Po:r·tang·er 11 . 6 , Oscar Soethout 11 . B , Lione l Parmentie r 11 . B
Mi che l Hul sman 12 . 1
200m Kenneth Portanger 23 . 6
4 juni -Den Haag
BOOm Roland de Ruig 2 . 01 , 5
3000m Evert v.Ravensbe r g B. 37 . 6
1 0 0m 1 Sammy Han se l s 10 . 3 (liep in i1.merika reeds 10 . 32 ! ! )
5 en 6

~uni

Utrecht 10 kamp

2e Less Brown 6526 punten • Less werd pas op de 1500m in het klassement
voorbij gestreeft prest~ 11 , 7 - 6 . 39 - 13 . 21 - 1 . BB - 53 . 6
16 . 5 - 45 . 92- 3.10 - 51 . 30 - 5T01.6
29 mei Furth (vJD)

?Ome i

100m Mari o West . .Jroek

10 . 74

5 d i str. jeugd Paul Ja s pers 2000m st 6 . 09 , 2
Al len El l swo rth 200m 22 , 75
- 12-

(C l ubrek o rd bij de jun . A)

11~1~1

Hl

Voor jul l ie ~ jongens is er de afge lo pen t ~d ~ardig wat veranderd. Nieuwe
trainers , ande r e bege leid e rs bij wedstrijden; in iede r geval een heleboel
orn aan te wennep.
Wat d e training : bet ~ e f tg Albert is v ertrokken om persoonlijke redenen en
julli e n i euw e trainers zijn~ Daan v a n Rijsbergen , Harry de Gr aaff en Ee rt
Steen terwijl Jelle Kraan voo r d e technische numme rs z a l a ssisteren.
Door a l die wisse l ingen z ijn niet alle uitslagen voorhanden~ maa r toch
h~eronder volgen er een paar.
.~msterdam

li.AC-Ookmeer
Jongens D SOm . Mi sja
Erwin
Jacco
Eob
Yves
· Paul
~
2 fina l e J acc o
Erwin
Mis ja
diskus
:Bob
J acco
Ronald
Ar jen
Paul

11 . 5
11 ' 4
11 ' 6
11 9 6
12 , 9
12 , 0
11 ' 7
11,7
11,9
20,73
19.00
12.26
11.88
10.78
l~ schwin 10 .7 4
Yves 1 0 . 10

Jongens c
1 OOm

Ae rnout
Eric
Jaap
Aernout

12~3

1000m

Alex
Edward,
Erwin
Mis ja
verspr Edward
Mis ja
Jacco
Erwin
Paul
Aschylin
1î rjen
Ronald
Co en
Yves

hoog

3 . 06,4
3 . 23.6
3 . 29,8
3 . 32 , 2
4.26
3 . 87
3. 76
3 . 74
3 . 62
3 . 57
3 . 42
3.23
3 . 19
3 . 18

(2e )

Eric ·
Ae rnout
Tom
Harm
Ae rnout
Eric
Tom
Jaap

1.50
1. 35
14 ' 1
1. 35
~ fin .
1 2} 1
. 1 • 25
fin .
1 2~0
(2e)
speer
' ?
38 . 38
BOOm
Jaap
2.29. 7
33 . 78
Nichel 3.53.2
25. 14
16 . 34
De juiste gegevens van de pmpillenwedstrijd heb ik niet . Jammer, wel weet
i k , dat ze 2e geworden z ijn . Prima prestatie jongens !

13' 2

Leuk is het wel a l s iedereen, die uitgenodigd is voor d e wedstrijden ook
komt, en n i et zonder a f te schrijven weg blijft
Wat betreft het inschrijven woo r wedstrijden , heb ik ook nog een k l achtg
Ik vind , dat er te weinig jongens inschrijv en voor wedstrijden .
Verder nu met de wedstrijden . De uitslag van d e kompetiti e wedstrijd was
verrassend goedg de jongens D 3e en de jongens C 2e en allebei met goede
kansen zich te verbeteren.
jongens D estafette
47,8 3 e
hoog
Mi s ja
1.35
80m hrd
Jacco
17 , 5
:Bob
1.30
Michel
16,8
ver
Jacco
3 . 76
SOm
Erwin
11 , 7
Ashwin
3 . 35
Mi sja
12,3
kogel
Maurice
7 . 30
Aschwin
12,0
Miche l
7 . 14
1000m
Al ex
3.10 , 3
diskus
Alex
17 , 32
Ed\lrard
3 . 19 ,4
Maurice
16 ' 12

Jongens c este.fette
100m h r d
·JOOm
Gert Jan
Aernout
Eric
BOOm
Pél.ttrick
JD.e.p

50 , 6 (2e)
19 92
12 ~3
1

3,3

12~3

14 , 9
2 . 24 , 1
2.32 ?3

hoog Pattrick
Jeltjo
ver Arj8n
Gert Jan
kogel Eric
N
Eric N
diskus Eric
Tom
speer Aernout
Ton

1. 55
1. 55
4,94
4 , 85
7 . 29
11 '21
3 3 . 18
30 , 90
37 , 58
26 , 92

' '

Nu op het laatste moment voor h~t s l uiten van de redakt~e ( i k moet ook
maar bed) komen de wedst r ijd aits l agen van de wedstrijden van vanavond i n
Amsterdam binnen . Hier kernen ze dus
Edward
ver
Mis j a
3. 90 (10e)
1000m
3 . 25 , 6 (se)
Bob
Erwin
3. 48 ( 19e)
3 . 27 ,0
.A l e x
3. 20 , 6
ho og
Eric
1. 50 ( Se)
Mis ja
3 ,51 , 2 (12)
Harm
1 . 30 ~16e)
Ae r nou t
2 . 20 , 0
Jaap
1.2 5 17)
BOOm
Miche l
1. 45 1 1 )
Gert Jan
2 . 27 , 6
Aernout
4 0, 78 2e ! )
s pee r
Jaap
2 . 36 , 5
Eric 29 ,3 6 29 , 36 (1 1 )
Harm
27 , 06 ( 16)
Jnap
15 , 8 0 (21)
Miche l
3 . 34 , 4 ( Se)
SOm
Edwi n
11, 6 2 e f inal e 1 1 , 9
Bob
12, 0 4e
Erwi n
12 . 0 6e
Mis j a
11. 5 1e finale 12 . 0
1 00m
Aern out 12 , 2
final e 1 1 98
Eri c
13 . 7
Gert Jan 13. 3
Mi che l ·
15 ,1

~ ~=~

Zo , da t was he t • Vo l gende keer verde r.
Voora l o ok meer u i ts l agen van de pupi l l en

Be rt

Hetgaatook
weleens
om de knikkers.
Haarlems
oudste
jeansspeciaalzaak
(ook heel groot
in shirts)

Wij helpen.
H er gaar o m her spel en nier o m d e kni kkers. In de sport is dar
ee n roepasselijke uitspraak. In her financië le spel gaa r her ec hter
om beid e. Om her spel èn o m d e knikkers.
Dar zult u merken wa nneer u zich laat adviseren d oo r de A BN.
Wij spelen een 'fa ir game'. A ls u uw belangen d oo r d e ABN

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

laa
zultr behartigen,
u d ar als
profijtel ijk ervaren.

ABN • ank

Complete slaapkamers
Bedden
Dekens

nederlandse
hartstichting

HdeGraaff

sophialaan 10, 2514 JR 's-gravenhage.

HAARLEMS MATRASSENHUIS
Grote Houtstraat 103, Haarlem
Telefoon (023) 311023
Reeds meer dan 60 jaar.

PIET SCHIPPER
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem
Telefoon (023) 250938

®

giro300

Massage - Pedicure
Tevens het adres voor:
Steunzolen (speciale voor sportschoenen)
Schoenen met voetbed - Ganter - Sirkenstock
Verkoop sportverzorgingsartikelen

Drukkerij
Jos Mathöt b.v. voor al
uw drukwerk.
Familiedrukwerk
Handelsdrukwerk
Folders
Brochures
Zelf-kopiërende sets
4-kleurendrukwerk
enz.

Rijksstraatweg 95
2024 DB Haarlem
Telefoon (023) 250558

BLANKGELOOGDE
RUSTIEKE MEUBELEN

Bloemenhandel

Fa. W. v. Dusschoten ·
Standplaats Soendaplein hoek Fieresstraat

De LAAGSTE PRIJS voor de
GROOTSTE SORTERING

"

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

,,
Cocky en Raymond Hoefman

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

Tel. 28 85 07, Raadhuisstraat 62, Heemstede.

