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Ir )I I 
DE TELEVISIEDOKTER 

J[ Jlil tie ! 
repara 

"De Televisiedokter" 
repareert alle gangbare merken. 

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

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

een goede drogist 
is beter 

dan een verre vriend 

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

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

uitermate belangrijk gevonden wordt 
Een drogisterij met een breed assortiment 

Een drogisterij met regelmatig leuke en aantrekkelijke 
aanbiedingen 

Kortom, een drogisterij waar U zich thuis voelt. 

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

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

V. astadelaan 286, Alkmaar, Telefoon (072) 120863 

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

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

Grote kollektie schoenen: 
Adidas- Nike- 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.I.C. 
(Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v. 
Piet Heinstraat 1 - 2014 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 
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"verschijnt 10 maal per jaar' ' 

redaktieadres: 
lex v. vugt 
anthonie fokkerlaan 15 
2024 ja haartem 
tel. 023-263912 

De be langr~kste gebeurteni s op atletiek gebied 

van de afgelopen t~d, was ongetw~feld de 2e 

competitie wedstr~d · in Haarlem. Ons 'eigen' 

a.v.Haarlem scoorde na AA C het hoogste punten

totaal ooit door een Nederlandse vereniging 

behaald. 

Op de Nederlandse jeugdkampioenschappen werd 

eveneens flink gescoord. Diverse plakken en 

goede prestaties. 

Helaa s ge en verslag van dit kampioenschap. 

De redactie zou het op pr~s stellen indien 

er meer verslagen van wedstr~den worden 

inge stuurd. Wees niet bang~ dat het saai is 

want jullie lezen toch ook met plezier 

andermans verslagen !! 

Zo hoor je ook eens hoe het de anderen 

vergaat ! ! 

COPY voor het volgende clubblad uiterl~k 

DONDERDAG 19 AUGUSTUS 



officieel nieuws 

Hl~.RTELIJK 

de nieuwe leden 

,J. • T . Fons Leuven G.Bo r gesiusstraat 3 
:.'-1 oH o Ma x Schreud.er Eindenhouts traat · 65 
A. Axel Steffons Kinheimweg 81 
J.P. Jurj en Kuyk Veen en Dui n 117 
l"I o ii . Nat thijs Leloux Llexanderstraa t 8 
P . S. Paul v.Zonneveld Sumatrastraat 14 
il. Roe l Schultheis Gierstraat 12 
1i. . E o Arnc.ld Schrijver Vogelw:·.a.rde 43 
T. Thomas v.d . i3e:Lg Veen en Duin 111 

VEREUISDg Jan Willem v .d.Wal is verhuisd naar~ 

Brarnme rsh oop 18, 2036 BG Haarlem 
t elefoon volgt nog. 

'ltfEI,KOI"f iLAN~ 

2104 VJ Heemstede 
2012 T·'IK Haar l em 
2061 TM Bloemendaal 
2061 XD BL oemendaa l 
201 1 VE Haarlem 
2022 XL Ha a rlem 
201 1 GD Haarl em 
2036 GE Haarl em 
206 1 XD Bl oemenda;1. l 

(in Scha lkwijk) 

De a.v .Haa rlem is twee weledelg~leerde heren rijker. 

B-jun. 
pupil 
pupil 
pupil 
pupi l 
L · jun 
pupil 
pupil 
pupil 

Di t door toedoeri van PieterFris en Lex v,Vugt, die onlangs hun doctoraal

bul behaalden. ( feesten volgen nog) 

Dus geen jij en jou meer, maar drs.P.Fris en drs.L.v.Vugt !!! 

In i eder geval PROFICIAT ! ! 

0~.-.-.-.-.-.-.- n -.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

ATTENTIE JUNIOREN~ DIE I N HET BEZIT ZIJN VAN EEN WITTE SCHOOLARTSVERKLARING: 

wie in het be zit is van zo'n verklaring dient deze zo spoedig 

mogel~k in te l eve r eh bij mw. Hartman met f 1,50 • 

Dit a lle s heeft te maken met de sportkeuring ! 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem: ...... vanaf f 20,00 
atletiekbroekjes . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 22,50 
klubembleem voor trainingspak etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 3,50 
stickers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1 ,00 

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

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



l'i:GDSTRIJDfu:J.LENDER VOOR HEREN EN i'l. /E J UN IOJ:-tBlJ OP KUNSTSTO F I N DI STR . WI E N \HI 

d!ltum pla!l ts 

28-7 
31-7 
1-8 

8-8 

- 13-8 

13- 8 

15-8 

Den Haag 
Amsterdam 
Amsterdatn 

Utrecht 

Le i den 

Den Haag 

Leiden 

18- 8 Haarl em 

20-8 Den Haa g 

20-8 Amsterdam 

1-9 Leiden 

3-9 Den Haag 
3-9 Hoorn 

5-9 Ut r echt 

12-9 Hoorn 

15-9 Utrecht 

23- 9 Leiden 

24-9 Den Haag 

1-10 Amsterdam 

in s chr.datum 

instuif 
instuif 
20-7 

28-7 

31-7 

2-8 

6-8 

i nstuif 

ins tuif 

19-8 

instuif 
instuif 

20-8 

31-8 

4--9 

11-9 

11-9 

i nstuif 

k l asse onderde l en 

heren 
heren 
heren 
j , A 
j .B 
heren 

400 , 1500 , 5000 en ~ OOhrd 

speer , k os el , disku s 
100, 400, 1500 9 5000p ver, k ogel , s peer 
100, 800 9 3000, kogel , hoog 
100 , 400~ ver, koge l ~ hoog 
110hrd, 400, 800, 3000 , pol s hoog, ver 

speer ~ hoog 
hr.vet 5000m 
j A/ B 110h r d , 100, 400~ 800, 3000 9 spe e r 

diskus, hoog 
heren 800 , 400hrd, 3000 stc epl e , polshoog 9 

j c 1\. 

kogel , k og elslingeren . 
800 1 polshoog, kogelsling ereny 4x400 
800, 300h rd, kogel , j . B 

heren 100 , 400 ~ 1000, 5000 , 110hrd , kogel 
diskus. 

heren 110hrd, 100/200, 1500, 5000, hoog 
ver 9 spee r . 

j.A 110hrd~ 100/200; 2000msteepl e , hoog 
spe e r 

j . B 10)m hrd , 110/200 1 1500 st. kogel, 
diskus 

heren ·: 10mhrd, 400, 3000st. , ver, diskus 
po lshoog 

110mhrd, 400~ 3000 , 2000s t eepl e , 
h oog, kogel, polshoog 

heren 100, 200, 800, 3000 
jun. 100 
heren 400hrd 7 8 00, 3000, hss, hoog, 
j.A 400hrd, 8 00, 3000, hss. 
j.B 800, hss 
heren 400, 5000, ver, speer 
j . A 400, 1500, v e r, speer 
j.E 400, 1500~ kogel 
heren 400~ 3000 
100, 800, hoog, k ogel 
j.A/B 100 9 400 , ver, koge l . 
heren 200, 150 0, 5000, hss, diskus ; hoog 
j.A 2 00~ 1500, h oog , diskus 
j.B 200 y 1500, ver 
heren 100 , 400, 1000, 5000 , 1 E.M. kogel 

jA/B 
heren 
j • .A/B 

diskus , ver 
100, 400, 1500 , v e r , diskus 
100, 10km, ver , kogel , kogelslingeren 
100, 3000 , ver, kogel, kogelslingeren 

heren 100 9 1000, 3000, ver , diskus 
j.A/B 100, 3000~ ver. 
heren 
j . A 
heren 
j.A 
j . B 

800 9 2000, k oge i , diskus 
1500m 
1500, 5000 
1500, 5000 
1500 

Dat was het dan voor dit seizoen. Houd nu zelf aan de hand van deze l~ s t in de 
gaten welke wedstr~den je wi l doen en neem t~dig (+ 1 week voor genoemde inschr~f
da tum ) kontakt op met Joop v.Drunen na afloop van-de trai ningen in de kantine. 
Je kunt dan nog eventuee l je wedstr~dplanning aanpas s en a ls bl~kt, dat er 
bepaalde limieten vo or deelname z~n. 

Miche l Hulsman 
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AAC ten einde raad na grandioos puntentotaal en 

ove2·tu~gende overwinning van 11 m:rv-olledige" 

~· ·; .. _~ARLEM lLOEG. 

· - ·= =: =:.::=-===:-=.:=:-: : =-...:= =--========= -=-=========-:.= -~======--========== 

GehtH?l volgel.'lS :r;nij-n p:rogno::.H~ uit het "'TOTige clubblad was 20 juni 
d e:; dag van AV HAARLEM. En dat terwijl de ploeg het moes t stellen 
zonder de toppers M~rio Westbroek e n Sti~n Jas~ers. Bovendien liet 
:.Gnke :Prins hc~t pa~. voor de sJ~aTt van dtJ 110 meter horden afweten 
v c..:;.Tviege een ·blessm.:~ :' waa :r:doox :Pim G.:.iosl zonde: inlopen opeens in de 
:ê\ -~artblokken moe.1t -..re ~r:-sch::.j .~1o:;.L :Pim :' ihe è.us geen tijd had gehad om 
zs::mwach-'cig·· ce wo:;_:den, --.re T.b e-~.:n·d.s ~~· -.:.. ~n tijd van è.e vorige e;ompeti tie 
:·11"'t ::..i <3f.:;t Ç: ~ 4 Juot lG ; ( .- It.!. ë.r:.; 2P Ge :cis w:s.s Je.:n "''an Dijk weer de man 
.. r.c-, -' .... de o:rv;ee7el.;.aarde -t"ec~ ! :.1~. s k 1 dir~ leidde tot een goede 15,5. 

Het s erste r.technis c::-.e n numme .. : het jrogelstoten bracht ;; een overtuig
ende overwinning van onze tienkamper Less B:rown. Met 13.90 liet hij 
e:r geen twijfel over beste.an, wie d.e meeste power bezit. Ook Fred van 
der Hal. boekte op di-'v nummer flinke winst met 11.77. 

1-ï :::;-:j 2e loopnurw.lJ.er de 800 meter t 1·acht ü1 ve::-cgelijking met de le c ompe 
-t ;_ !: iedag 2 ende:re lopers in de 1Jaan. Ihchel Hulsman kwam hier t ot een 
.1...:)6<3 en oo:r Han Baat.:,:vr liep zijn snelste seizoentijd met 1.58.2 

~o 3000 meter steeple bracht Evert van Ravensberg een ruime overwin~ 
n~_ng :waar de 9 minutengrens blijkt erg moej_lj_jk in een solorace 1 

c .. O'J.2f.:J 'Nas zijn goede tijèl, Ook :Oick Bais lijkt het moeilijk te heb
·c· --n met een grens. H:;..j blP.€:P stek9n o:p e:r.:akt 10 minuten~ Al met al 
~inst met de eerste vedotri~d . 

:u ·? ~-500 meto::. bracht een ~waa2· verkouden Kees van Dommele binnen de 
b.;;l::'.en . Kees ' die ID0ed.ig van stal't ging 7 kwam halverwege de strijd de 
1r.an me·i:; de hamel' tegen, eJ.l "dommelde'; in. Zijn 4o ll.6 was teleurstel
J.ond, maar gezien zijn toes~and begriJpeJ_ijk. Kees bewaart het echte 
vuurwerk da.vt ook tot de finale , In dezelfde 1500 meter liep Richard 
:~ abri een uitstekend opgebouwu.e race en hij kwam dan ook uit op een 
g .)eds 4. 08" -· . 

H~: t speerwerpen leverde ook a l winst op. Als a ltijd kwam Cees van der 
Rh88 weer tot een knappe wo:rp met 57.64-0 Lex van Vught was met zi j n 
47. 22 minder tevreden en v\~ilde zijn speer voorlopig in de wilgen hang
PD., Gelukkig zijn knotwilgen nogal kleL1 en kan Lex hem er dus we·er 
s :nel ui-thalen. 

Bij het polsstokhoogspringen kwnm ChaTles Mathot weer tot 3 .90. Erg 
uon3tant dus dit seizoen. :Pi:rn GÖbel k'l'mm hier tot 4.40. Uit betrouw
~a~e bron heb ik inmiddels vernomen dat :Pim tijdens de -finale pas op 
het laatste moment te horen krijgt dat hi~ moet springen, zodat hij 
00k dit nur:.nne1· zonder 3enD.wen kan beginnen en rond de 4. 80 kan komen. 

Op de 4-00 meter horden we.s het dit maal Peter Hartman, die met 58,6 
R~r.:. Antheunisse versloeg (58,8 voor Ro:r:. ). :Pe-:er die zijn "dames" van 
J\:~modes zonder zijn bezielende leidü:-.g naar hun competitie liet gaan 
(Geeft Peter de voorkeur aan mannen, of beschirct hij over een grote 
ol.,_.~bliefde voer onze AV 91 HAARLEW'?) , 

J~ .. 

Op de 100 meter liet Smlli~Y Monsels / :rnet 10~5 zien, ook een jaar in de 
sp:{intschool van Jan Wïllem te hebb en gezete11. Met 10,9 bleek Nilo 
TrJ.el'enciana echter een goede concurrent. Henk Macnack kwam hier tot 
ll~2 

8p de 400 meter liet Mike Bienfait zien nog altijd tot de t o; te be 
l:i.o:ren ro.et 48 .2. Ook Allen Ellsworth liet ons weer eens genieten van 
:;J..jn sterke eindsprint, 48.6 waszi~n deel. Vool' Jan Willem de beves 
t :_ging dat hij Allen één v;eek voo1' de Nederlandse .Jeugdka.mpioenschap -

-4- · 



~-·-'n i~- t0pvorm h ad ~Pbracht. Hie rover J eect U mee:r in d.i t clubblad. 

:~elf - ·won ~ra"'/)_ W~llem van der Wal weer het verspringen met 7. 01 mtr. 
~~:.p i~ R.ol. Schluter kwam elechts tot 6 " 22. 

c~~· dG ?O ü;:.::eter was ex-Haarlem lid Mansels weer c1e snelste, maar Mike 
::, __ <.:n f ai T :21,7 en · Nilo Eme::-cenciana 21, 9 deden niet veel v oor hem onder~ 

He-[; éU.s cuswe:rpen bracht Less BrOWl'l met 48,78 weer een knappe overwin
rüng. O~k hier behaalde Lex va n Vught weer winst met een worp van 
JJ. l6. 

Op cle 5000 meter lijkt Ke es Ho2·dijk n og lang niet aan zijn grens te 
z i tt en. Met 14.48.1 zit hij liefst 9 secenden onder zijn oud e tijd. 
:2i eteT Fris was h ier de tweede Ham::-lemmer, die me t e en verkoudhej.d 
l :i..Jp en uit kwom op 15,34 ,4 , 

v-e rvolgens was er :tet hoogspringen bij de heren·. Ruud Wie l art toonde 
-li e l· zijn clubliefde door ondanks zijn oude knieblessure toch te spri ng 
ar:. . Hij kwam tot 2 .05, maar voor hem werd de pijn verzacht door een 
unieke reclamemogelij kheid voor zijn sportzaak door de interesse van 
de ICRO televisie. Pupil Eric Rollenberg bewees met 2.10 zijn constante 
niveau. 

Hot hinkstapspringen bracht beide Haarlemmers over de 14 meter. Voor 
J an Willem van der Wal een overwiüning met 14. 63.,. en Gerard de Boer c."- . 
t c ') rde .met 14.06 zijn vorm van de laatste weken. 
Vervolgens was de beurt aan de estafetteploegen, die alle drie op het 
.laatste moment werden samengesteld . De 4 x 100 mtr met o. a . Ruud 
V:î2l a:rt bracht met 4 5 ,1 winst voor de reserveploeg t.o.v. de eerste 
v\•e dst.rj_jd. 
0e eerste ploeg kwam ondanks het gemis van Mario Westbroek tot een 
go ede 43 .1 sec. 
Het laatste loopnUl11li'.er de 4 x 400 mtr leverde een prachtige finale op. 
Sta:rtloper Michel Hulsman stelde met een 4e plaats enigszins teleur. 
I-i.en :Oaauw liep vervolgens zijn beste 400 mtr. Als 3e loper nam Mike 
B~enfait overtuigend de kop (met eerder e topprest aties op de 400 en 
200 m een extra vermelding waard). Allen Ellsworth speelde vervolgens 
oen pr o..chtig spelletje met Hans Verroen van V&LTC, die een achterstand 
mocht goeë.:';:.'lken en zelfs even naast Allen mocht J.open. Op de l aatste 
100 meter kreeg hi j ve:r-vol gens een staaltje puur krachtlopen te zien 
en moest hij Allen ver weg l aten lopen. Met 3. 21.6 een prachtige totaal 
tijd. Met lope:rs als Mario Westbroek~ Nilo Emerenciana, Raymond Hoefman 
en Armand Ellsworth achter de hand kan HAARLEM denken aan een aanva l 
op het Nederlands record .. Misschien al op 14 juli in eigen huis? 
Het laatste nummer van de dag bracht G0 sse van de Ve lde met het kogel 
slingeren weer over de 40 mtr. Ditmaal 40 .04 
De einduitslag bracht ons met 28.991 de overwinning. Voor ons een gran
di oos puntenrecord dat eerder alleen door AAC werd behaald. 
Met een complete ploeg zonder blessures lij kt de 30.000 ook voor ons 
he.albaar . En met vrouwe ·Fortuna aan onze zijde kunnen we zelfs een re 
ele ~;- "tedreiging vormen voor AAC dat de wanho op nabij is in deze dagen. 
Met ge:ri.ch te training en tijdig gas terugnemen bij blessures zullen we 
éli-~ ,jaar ver-nietigend uithalen . . De stand na 2 wedstrijden is: 

l AAC 60.584 7 NIJMEGEN 55.057 ,., Y&L TC 57 .504 8 AVR 55.052 ~ 

3 A.V HAARLEM 56 .500 9 HAC 54.740 
4 ~sv 56.102 10 Sparta 54.624 
j~ J'-I.. AC II 55 .6l9 11 Prins Hendrik 54.388 
t ) De Spartaan 55.224 12 GVAV 4 7. 930 

--5·-
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5 .!UN I NI JMEGEN 

I~ de z e i nterland waren 2 Haarl em--at l e t en v ertegenwoordigd, namelijk Cas pe r en 
_·c. cpe r( s). Na een slv1wnde ( lette:rl ijk en fi guurlijk) tre inre is kwamen we na 
'2ft me op za. -terda:; 5 .i ~:ni i::1 N~j;aegen aan. Eet wee :r was LÜ ts t ekemd en het 
n·L-bliek \va s rui:-1cc:1oo~ s aamvezig" :De pres t at i e s voldeden aan a lle v e r wacht i ng
~:,: r:. , C8.spe:::- nar.:e l :jk bleef op de JOO:.n dichte r bij con.current Jaa p Dijk s ma 
dan ooi t tevo r en en :iep 11. 39 tegen 11. 22 voor Dijk sma .. . t 1 No. een r:;eb r ekki ge warrüng up moest i k 1 s middag s h e t nummer 150ÖmeäPw~rken 
waar op i k 2e werd aahte:r Bur khard Dahm en notee r de 4.24.7 een t ijd, d i e 
zeke r nog vo or Yerbeter~ng vatbaar moe t z ijn . 
E:m opva l J, encie p:resi;atie b ij è.e me i s j es \·,as die van Beate Holza pfel (een 
zus j o van ~riRi ite) die maar lief st 1 . 80m hoog s prong. 
i)P. rneis j ,~s ''Cl'l ore!: d.i..l: 9 de jongen s echte r haalden zov ee l punten binnen 
~~t de t~~~aluits lag 147-1 38 voor Neder l and we rd . 
~e wedst~~d, het etentje, de ruime r ei s k os t enve r goeding , de overnachting 
cp Papendal van daaruit met ~e aut o naar Den Haa g voor de competiti e , dit 
a lles zo rgde v oo r een ge slaagd a tleti ek weekend. Dit zouteloze stukje .werd 

'UITSLAG:SN (verzamel d 

--~jun:i :Sei<len 200i'1 Ro l and 
4001!1 Roland 
h s s Ge rarè. 

doo:r Ever t) 

de Rui g 26 , 7 
de Ruig 56 . 6 
de Boer 14 . 41 

22 ~e i ~msterda~ Lex v. Vugt Kogel 11 . 05 

2 __ ju!]j._T~ 9~den _ Le): -:.r . Yug:t d i skus 33. 86 

J.?[J.L_,juni Der1 Ha~g . ' Open Haagse ' 

geschreven door Faul Jaspers. 

! ! ! voor het eerst over de 14 m. 

· l:s s Gerar d de Boer Open Hàags kampioen met 13.84 
1 00Jü Lc::.ke Prins ·~ 1 "4 
~OOw ho r den Luke Pr i ns 57 , 2 
800;n IE0he l Hul sman 1 . 59 , 2 ( 4 e ) 

~:_ __ _j~ü . lii Dse · 25 kE]. 13 . Ge r ko Vos 1, 25.2 2 
9 1 ~ Henk v.Bake l 1.37 .3 4 

_1_2 junj. lim s te:rdam ~- .~:.na t hon - grachtenl oop 
Eve r t ~ , Ravensberg wordt 9e in een zee r st e r k bezet veld (winnaar Gerard 
NijboeT 2e Cor VTiend~ 

.}~_ju:ü H~r;>rE_ 400:n h r d Os cal.' Soethout 65 , 9 
Ro::1 li.ntheunisse 58 , 6 

100m Li onel Farmenti er 11. 3 in de final e 11.4 
speer Lionel Par men tie r 33.56 
po l shoog Pi~ Gübe l 4,40 
3000m Pi eter Fri s 8 . 42 , 1 

16 juni Purmerend LESS ·BRQ'vllJ VERBETERT CLUBREKORD DISKUS ! ! 

-.,) .i uni OokL!ee r -. __ ., ________ _ 

Het 49 . 68m ve r beterde Le ss he t clubrekord diskuswerpen 
het was reeds me t 47 .44 sin ds vorig jaar in zijn bezit 
Ook met kogel ga~t he t lekke r nu 13.77 ! 

1500m 2e St ijn J aspers 3 . 48 ,3 
Be Eve r t v . Ravensbe r g 3. 54 ,7 

~.§_,i_w.ü HiJ.yersu~ Uurl oop 13 . Bert Bo ls 16. 551m 

-~-_juni K!:ornmeni~ 1 . Fi rn G~1bel 4 . 30 

~ . 5/1.2 junj_ .Athen e int erl and Gri ekenl and-Oostenrijk-Nederland 
Twee ' Haarl emme r s ' Eric Roll enberg 4e op hoog met 2.10 
en Nilo Ernerenc i ana ( v olgens de A.W. ·de Sma akmaker van de 
ploeg ) li ep in de 4x1 00m die 2e werd· in 40.51 

'5/4 iuli Dub 1.i ::::t \'lest ,', t h l etic s i\1ari o He stbreek was hier uitverkoren in _ _ ___ _!,-____ _ _ 

de 4 x 400m t e lopen zijn tijd: ongeveer 47,3 
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Baanwedstr~~ in Utrecht op 27 juni 

·s 0chte~ds zag het w& e r er nag fraai ui~, maar t oen Fre( mij (zie onder) 
:. r.t. zijn boliel e .c·:,.;am Ed halen: goot he t. u::.. t cle lucht. Speren meenemen naar 
.0n \I P ~strij~ is mec~tal e e~ prob l ~ Lî 9 maar r red heeft een ski imperial 
·: ~ ~,_~_ :u.e \•re t en n1.'-. ,,, ·:.&r. nog 1-:8.--c ta halen valt) zodat d:ï. t verder geen probleem 
••) l e,_'erJ.8 , Vlak v oc .:: UtT ::: ch i: kwamen ,., e 1-.re l raet een probleem te zitten. 
, 'r ed 11ad. ver.g-eten te Ülüken! Bet g ~' luk is met de :;.epen, dus vonden we nog 
r~ t OI- tij~ e ~n benzine ctation. 
__ n de kantine trof ~en ~e Gerard en Nilo in ~ruk gesprek met ••• een AAC- er. 
}~Jd en ik gingen aan een andere tafel zitten, omdat er geen plaats meer 

::.s . Ho-L o:1'-;E.' loi'eli_jke geschi edde! In het kade r van de a l gehe le verbroedering 
··d ?n _, 3 l)i ·cceno .::.i . .g·J. 2ëln t. e schui v.:m " 

'"' er·) :C 2 t e wa·cen Ge re.Tl';. b"l \hl0 aan de be urt op de ·1 OOm. lh lo kon het rus ti p, 
~an ~oen en liep 11.1. in zijn serie . Gerard kwam moeiz2am op g~ng maar not aer
~e toe~ ·;1y8. Ze~~ was hij niet ~o tevr eden , wan~ hij werd verslagen door een 
,-:u. sk .. E:'-.rerper o Dat \va s zijn a er toch te na. 
O~iertussen liep Fr~d a l met een nat pak rond, zonder dat het ge regend had. 
H~ ~as ook niet in &e Rloot rond de baan gespr ongen . ~at dan wel ? Fred wil 
a ~ t ~d ~oveel mo ge l ijk nummers meepakken~ Vo or de weels trijd clus even hoogspringen , 
'te ~ ~nkz e il lag nog ~eurig 07er ~e ~ak , dus geen prob l eem dacht Fred. Na een 
s p~G~g van minst an 3 1.SO l~ndde hij in een 20~m diepe plas. Mensen die zich 
" ~ de b~1rt bevonden werden nat van het opspsttende water. Achteraf bleek 
no t ~:i.et erg , \·:ant iedere en \.,rerd nat Véln een vreselijke regenbui . Dat was er 
. . 8 ~ e oorzaak van ,dat Fred en ik zo slecht presteerden (fijn om een redelijk 
·~ cuvs te kunnen b e de~ken) op speerwerpen. De a fst anden bedroegen r esp. 
~--A4 en 43 5 44. Voor.nij betekende het las ik d~ behaalde afstand met kogel -
::t ~ t 8D c r-~) iJ zol ' t e 1. l ·~ n 9 een niel'H. pf:!rsocnlij~ rekord. 
~J ~ans :dt kogel 3totc~ cuheen de zon zowaar weer. Dit stimuleerde echter ~och 
~iet zo, wa~t e r ~ ! o rden gea~ rekords gestoten. Fred behaalde 11.42 (een beetje 
~0 chniek scheelt zo 1 n 1 à 2 meter) 0~ ik 10 .93 , wat toch niet gek is voor 
18 kleins te de e lne~ er van he t veld en lang n ie t de laatste (goed he). 

0nd ~r tri~sen ~aren Gc :ard en-~ilo ~ ~ - ~ ~erspringen begonnen. Gerard begint 
~. ~n re ~u~ati e a ls sp~inge ~ w~ar te ~eken, d0br ~aar liefst 6. 47 ver te springen. 
Da t ha l h~ nog ~ooit eerde r gepreste eid (zal hij het ooit weer presteren? ) 
: ~ ~ lo buit zij ~ cprintsLelhei~ iliet helemaal uit 7 maar bereikte 5.91. Een 
j~~Ttje J ,V.v . d.Wal en er G ~ aa t 7.91 achter Nilo's na am 
~eze lfde j ilo werd l Qter op d ~ dag beloond met de beste prestatie van de dag 

-~ ro o i_' :-;~jn 1 0 9 6 cp •le 10Jm . Zijn fars '.Varen 1üet aam-rezig vandaag. Jammer voor 
·z.::; , ·vran ·~ Hil ::> w-as vau daaf; fo-::-:ni.d .c.-ce l. 

l.':::: .. d .::;1. ik do.Qen ook nog aan h -' t nm;tmer disk>.lswerpen mee. Gelukkig dat ik 
F::r.,d 'v8rb oden hacl met mijn disXus te gooien 9 want hij gooide tuee keer keihard 
te ge~ de ijzeren kooi 0 De t ~ee de keer violen de s tukken hout uit het 
gGt e isterde rnat e ri a ul. In zt~ go ede pogi~gen werd 32,40 bereikt, wat een n i euw 
~er~oonlijk rekord be t ekende . Zelf bracht ik het tot 32 ,3 8m • Fred was vandaag 
~u s duidelijk de s tc rk ~ t a op di~kus 

~ls laatste Haarl emm e r kwam Kees v.Dommele aan de start op de 5000m. Ik heb 
~, t zo ]f ni a t muer ~e zian , maar ik kan me voorste ll en dat de wind hem danig 
part 2n speel~o. Zijn ~ ijd.was 15.39,8. 

Lex v.Vugt. 
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1-tc·orn 25 juni 
100m Ni l o Emerencianu 10,9 en 10.8 (3e i n finale) 

Gerard de Loer 11,6 (4) 
Oscar Soethout 11 1 6 (5) 

200~ Nilo Eme r enciana 22 ,1 (3) 
Lionel Pn=~entier 22 , 9 (7) 
Oscar Soethokt 24 , 0 

ice:.cnout Leezenberg 100m j:B îe in 11 9 5 en 200m jB 1e in 23, 4 (zie verslr~g in 
1 Het Wi. se l tje) 

800m j A 4e Pa~l Witteffian 2.07, 0 
6e Ren6 v . d.Berg 2.24 , 7 

~ 5· )0m 4e Evert v . Ravensherg 4.02,9 
Se Pieter Fris 4.09 , 4 

diskus Gerard de Boer 
're r 1 E:JC..n \~ille;n V • d • V/al 

je Lione l ?arment i er 
7e Ge r a rd de Boei 

28 , 42 
7,06 (baanrekord) 
6 . 32 
6 Q 18 

25 juni Malungsfors (Zweeden) een berichtje uit de krant (ANP ) van 26-6) 
- De snelwandelaar Frank v. Ravensberg heeft g isteren in Malungsfors (Zweden) 

he t Nederlands rekord op de 20 km sne lwande len verbeterd. Hij kwam 
tot de tijd van 1u 35.8. Het oude rekord stond op naam van Tjabel Ras 
die op 24 oktober 1976 in Rot t erdam tot 1.36.21,6 kwam. 

opm. dit rekord za l geen erke nning kunnen vinden omdat het op een we~
parkoers werd gelopen • 

.i_ ,juli Groningen Ni lo Emerenc iana loopt op de 1 e 4 00m in zijn leven e en tijd 
vc..n 48,7 ! i 
Met Al len El~sworth 1 Mike Bienfait d i e dit jaar ook al onder de 50 liepen 
en Mario Westbroek moet het woensdagavond 14 j uli mogelijk zijn 
het Nederlands rekord 4x400m te verbeteren. Dit rekord staat tot nu toe 
op naam van P . Ho uit Vught G.ie vorig jaar september 3.13,97 liepen ! ! 
(een gemidde l de van ongeveer 48 , 5) Dus • ••. 

Verder' sprong Gerard de Boe r hss: 13.32. 
2 3 juni Edam we r ptv1eekampen koge l-diskus 

heren 1e Less Brown 1578p, kogel: 14 .12 ! ! VOOR HET EERST OVER DE 14 !!! 
c'.i skus 48 . 3 2 

jongens B 1e Dennis Kruithof 1430p. koge l 13 . 33 en diskus 43 .02 ! ! 
EEN NIEU\v KLUBREKORD ! ! ! ! 

i\a ~:rt on H.9.rtman res ;J ;, 9o 03m en 30. 80m 
Eric Hoon resp , 9 .23m en 29.44 m 

25/26/27 juni N_~d-~rlandse ;•eugdkampioe!:lschappen in Vught 

880p. 
864p . ( C jun) 

Helaas geen ooggetuige ve~s lag dus we moeten met het Haarl ems Dagb lad volstaan. 

PAUL JASPERS TOONT VECHTLUST 

De Haa rlemse a tle tiekjeugd heeft ziet ook dit jaar niet onbetuigd gelaten. 
Onder over het algemeen erg mat ige omstandigheden werd er in Vught een flink e 
buit aan medailles naur Haarl em gehaa l dT 

~et suksesvolst was Paul Jaspers (goud en zi l ver). Paul, die door een voet
b l essure i n de voorbereiding \.,reinig kon trainen , werd op de 3000m achter de 
ongenaakbare Limbarger Kuypers dui delijk 2e in 8 . 56 , 0 . Op de 1500m s teepl e 
had hij het , ge st~rt a ls favori et zwaarder dan verwacht . De son danks t oonde hij 
vee l vechtlust en met 4.26 , 2 pa kte hij zijn ee rste titel . 

Al s 1e over de finish van de 400m g leed Allen El lsworth . Tot zijn ontsteltenis 
ging het overwinningsfeest niet door. Vanwege het naast de baan lopen werd 
h ij gediskwa lificee r d. 

ben derde medaille kvram toe aan Dennis Kruithof. Op het slotnumme r van het 
kampioenschap het diskuswerpen jongens B overtrof h ij zee r ruim zijn oude 
clubrekord en met 44 .5 8 1verd het een zi l veren plak . 
verdere uitslageng speer jB 5e Dennis Kruithof 5 1m84; BO Om j A 7e in serie Han 
Baauw 2 .01 9 8; 100mjA 4e i n s eri e Ren~ Moe s man 11.2; ver jA Rob Schl Uter 5e 6 , 66~ 
~l l en Ellsworth 200m jA 22 , 5 en 22 , 68 (4e) en 400m j A 49 , 6 en 49 ,2 (gediskw.) 
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... ".,.._......,.;,;.......,.;._,._ __ ._.......;·....-....;..__;;._...,. ______ .._.._ __ ,:..~--w----·-----.v· 

B!oeC:dopin'J is een term ö ie van tijd 
tot tijd de kc:> op~;eo i<t . rlc i lijkt m ys
terieus: een miedel o.-n zon r'·a:- al te vee~ 
moeite d-:: hcge p riiZ'!Il in spor :ever. J
men:Jn in ,_:; w<:cht ~e slep~m. Bloed
doping is overi~~ ns , in de rec•t l3tter
lijke zin, niüt epn:; to rakem;n onuer 
doping. !mm:m bij dopina !:!aat hst, 
~~!gen~ he~. roglcm-;, :~t . om h\) '1 tPoJil) 
mm van t:chöamsv r::~ I~Gn st ;:-ffen . Oij 
bl ce~-::lopiilg g'lat he' om "''.lt t -.::B

dienen van het eiger. ;):oed , dJt ong~;~c;; r 

drie -weken geleC:er: is ;:Jçznomen, ên 
vlak vo.:>r het moment •m~an:::p topp:·:!s
t1'tics geleverd m;)eten worden, wtcr 
••;ordt ten~ggeg~ven aan de ei[l<mil~r. 

Zeker nie~ lir.h;:;arr\>J rz;emL' r·n C:ê.~ r

cloor e ! ~enlijk oe!<. !}::.un dopins. 

Uit h0t bloe,j v:orden, nadat he < is 
afgenor.1en, hs~ btced : l c~ma 'lil rh 
witte blccd:ich r.<!:T• ~)e s \'erwijderc!. ~ ... ::. t 
cve .-::: lijh, een· verzamalina ro~e b locd 
lichaar.-;ç-jcs, ·-:Jordr m:C:at r.:!, c: ,:]~ \l et: ~ 

dri~ weken bu >t<Jn h€ ~ l ~ -: 1 1 aé':r. is h H'!t;".d , 
wr.er ::J.3n hei: lichar.: t~ru ~: ~; --:ç~y:::-:. 

Daardoor is o<m'lreeks éé n we~k het 
gehalte aan rode blccr.l l ichaéll<' ::;>jes ..;n 
dus het zu ur~toftremporten. nd •;armc.çcn 
vnn het blod vc; hoo?.ó . Üfïld2t ~xes

taties die la n;::ar c.lcm t wee : i•im.:t;m ciu ren , 
afh an3en \'an r.le hoJv'3eli1 oid zuurstcf 
die het bloed naar ó ·<;cr!<.ende s;>i ~r 

kan· voere:1, en daarv ..:-~ • zmoen d i'! rede 
bioedlicha;;mpjes, lijkt bioedjnpino ean 

aard ige truc u:n dat ~rest<~ticvcrmoç;en 

te verhoc·m zc:1èe; eind~lo o:; vee! p ~·1rain .. 

~en En~cls milit<>ir im~i îl'"Jt :;Peft het 
afgelcp'3n i~ilr ond e:rzc : K g:;, ·.ac..-: n:;;c.~ 

het effect van blo<:ddr.:p ing. ()p gronà 
vw de daar bi1ö<. lde resull.at3n kwam 
men tot de conc: ·; :;ic d~t ..:~ ~restat ie. 

door de b!oeddoping ongavC'Cf 8% kan 
stijgen. Dat lijkt e:Jn aanbevül ing voor 
iedere topat leet om llat r:ok maar tens 
te proberen. 

Ma~r al eerder, de €:!rs: :1 pogi r. J•.m datenm 
uit C'll:',eveer 1059, is h:!t ~pbru ik vaa 
blceddoping o nderwerp VJil weten:;chilp
;:>elijk onderzoek gcwe%~. De ~esul~c:tcn 

\·an dat cr.~erzoek ~p re~<en c:: :.: ~-r r.:.Jg 
al tegen. Het lijkt ero[l dat !edc:re k8c ~ 

d <:t or.derzcek bij nir:t-topat :!:: ~en pbats 
vindt b~;~o.Jrlij k e resu ~~atc" ople·Jert. 

Maétr om dáa!"ui t de co11clusie te trek
kim dat dezdfde , ·"sultaten ock bij 
topa'l leten bereikt kunnen worden, is wat 
':oort::JriQ. Mogetijk hebt>en topatleten 
er zelfs !_!P. i.'m e r.kcle ba<;t bij . 

Omd<:t bij t opJtlcten niet h·: c zu urstof
trzmportcrend vermogen van het bloed 
;naar de stofwisseling in de spieren zelf 
wel eer.s de beo;::r:(':lnde factor voor 
:Jrc st.c t i P-~ k annen ·.i:ijn levert een vergro· 
~in::; <: ~n het zuursto~tra nsportP.rend ver
mc-f:en " '- !'1 het bioed mogelijk zelfs 
gem l:) llkP.I resu! ta<;t op. 

Het EnQclse onderzoek heeft nog een 
bclan13 rijke conclusie c.pgeleverd. Bloed 
dat enige ·;•:1'!1~:-in in Ja ijskast is bewaard 
~; ;;rto<Jnt ook ncrl:;;t het •t.reer · terug is 
in h:> . li·.naam ve>n ~-= e:~e .. aar nog steeds 
de s::·();-cn V:i.~ da bewaarperiode. Op 
!·,et oppon.lak van ca rode bloedlichaamp
; ~· s •..-orm:m zi-;l1 krs:;er:>chtige structuren. 

Qp [!r:md van d:c m is•Jormingen zal 
;~ · • in ~ ~ t0r. xom3'!: mogelijk zijn vast 
;e ste!len WJ!kc a-o;:!eet bloeddoping 
;;";:;t:. ~ui!<t ll; ol \ '1ril Li jn prestatie te ver· 
hc.:en c ~1 ~"Jelke é<tlect ni:lt . 

Wia c;~ cuntrole wil feppen kan ook 
mc)t het ~naelsc ondorzoek zijn voor
d~el domL (3eblt-ken ie dat wanneer na 
hu afr.<~.ne:~ •;m d~ rede bloedlichaamp-

je ; deze worden afge~oeld met behulp 
van vlocib;:;re s~ ikstof, de kenmerken 
"an het b::we::ren·, de kraterachtige struc
tunm, en s us Cé.!< de kenmerken van het 
cebruik van b!m:d a!s stimulerend middel, 
niet meer c~:redzn. 

Controle b dan oo:( voorlopig zinloos. 

S!:lchts c'e bewaarmllthodc wordt getest 
bi! eci1 e•J-::ntude controle. Door het 
L".::J:!I se onderzoek hebb~n sportlieden 
die wil! sn V/innen op iets anders dan 
hun eig~>n kracht voorlopig weer een 
voo :·~prong op de h~R achtervolgende 
contro!~u rs. En dat Zéll , maar dat geldt 
ook \'eer r ndere vcrmen van doping, 
no~ wel eni~e tijd zo b:jjven. 

, 



FETEli. I-lClFFJ".Li'.N INTERVIEU\ITT STIJN J i:SPERS 

St~n Jaspers-net 21 jaar geworden- m.a.w. meerderjarig~ 'Nu mag i k geen 
ruiten meer ingooien 1 • Een atleet ~ die houder is van diverse clubrekords 
zo2.ls (per 1-, ~-82) BOOm 1.50,6; 1000m 2.-2(,1 ~ 1500m 3 .41,55 

-vraag~ Sinds je 3 weken geleden de uitstekende t~d van 3.41,48 liep op de 
1500m in Rhetingen, ben je geblesseerd geweest. Wa t is je blessure en hoe 
gaat h e t eriJee 

--Stijn~ Het gaat niet slecht. Iedere dag heb ik fysiotherapie en masRage van de 
marine(ik zit nu in d i enst) Ik heb een spierscheuring in m~n knieholte op
ge lopen, waarsch~nlijk al tijdens de wa~ming up vb6r de wedst rijd in Rhetingen. 
Ik had er veel l ast van~ maar ben er toch doorheen gelopen t~dens de wedstr~d 
Tijdens de loop voelde ik niets maar erna was he erg p~nlijk. Door die blessure 
moest ik ;;:i:no Kormeling voor la t en gaan r.w t 2 honderdste van een sekonde. 
Vanavond heb i k mijn eerste baantraining achter de rug en ik kon goed meedraaien, 
Het vms erg leuk om weer met een gruepje te trainen 
-vraag~ Nu je dat zo zegt van een groepje~ ik zie je soms alleen trainen op 

de baan. Heb je een eigen trainingsprogramma 
-St~n~ Ja, m~n trainer is Jas Hermans. H~ geeft m~ trainingsschema's. Er is 
t ~ lefonisch kon t akt zo'n 2 à 3 keer per week. Meestal train ik alleen in de 
duinen~ vandaar dat het ook eens leuk is om in een groep te trainen. Van de 
andere kant heeft alleen trainen ook een voordeel : Je moet het zelf doen 
je loopt niet alleen maa r hard omdat er een trainer naast je staat , dat is 
ook goed als voorbereiding op een wedstr~d: je leert het alleen te doen. 

-vraag~ Kun je een voorb Geld geven van zo'n duintraining ? 
- - S t~n~ Neem bijvoorbeeld een h euveltraining ik doe dan 2 series van 10 x omhoog 

tegen een heuvel van 100m op; dribbelend terug en dan opnieuw, na 1 serie is 
e r een pauze van 5 min dribbelen, Daarnaast doe ik ook duurlopen. 

-vr2.ag: Je hebt hiervoor ook nog aan cricket gedaan. 'vlaarom ben je daarmee 
op~ehouden en waarom ben je atletiek gaan doen. 

-St~n ~ Van cricket heb ik al leen de training gedaan; in wedstr~dvorm heb ik 
ook hockey en basketbal gedaan. Het trainen b~ cricket vond ik leuker dan de 
wedstrijd (vanwege het fieluen); dat ge ldt eigenlijk ook voor de atletiek, 
ik kwam eerst wel vooral voor de prestatie, later ben ik ook de training op 
z ich gaan waarderen. Ik genj_Qt nog volop van b~voorbeeld de duurlopen in de 
duinen 7 van het landschap , de dieren enz. en ik kan er slecht tegen als ik 
daar vanaf moet zien vanwege een blessure. Dat is één reden wat m~ trekt in 
de a tletiek. Verder vind ik het leuke van atletiek~ ja, ik liep zo hard!! 
En tenslotte is het zo, dat je het helema~l zelf doet, je maakt zelf je pres
tatie. Het is ni e t zoals b~ een t eamsport dat de ander een fout maakt, waarvan 
j~ dan de dupe bent.Dut individue le heeft ook een andere kant: in de kring 
van topsporters merk ik weleens, dat z~ te zeer op zichzelf z~n gericht. 
Ze praten steeds over zichzelf 7 over hun conditie, hun blessures e.d.en ze 
vergeten dan wel eens open te staan voor e en ander. Dat is zeker wel te be
grijpen: je investeert veel in jezelf en je staat en doet veel alleen; ik 
probeer dat zelf te verm~den door ook te informeren hoe de ander het doet. 

-vro.ag; Je 1-.ras pas bij de club en j e brak al een clubrekord. Had je dat verwacht 
-Stijn~ De snelle prestaties kwamen toch niet onverwacht, omdat ik op school -
al merkte 9 dat ik lang er door kon gaan dan anderen. B~ trimlopen was ik wel 
eens de eerste. Het enige waar ik wat tegenop zag was bijvoorbeeld het nieuwe 
van een atletiekbaan. 

-vraag : Je zit nu in dienst. Hoe combineert dat met de atletiek 
- Stijn : Hee l goed . Ik heb waldienst b~ de marine in Driehuis. Slapen en eten 

doe ik thuis, terwijl .m~n werk aangepast is aan mijn trainingen. De marine is 
·:en goede baas! . 

-vraag~ Nog voor de wedstrijd in Rhetingen liepJ~en Nederlandse beste seizoen
tijd van 3.41,0 op de 1500m welke een paar dagen in je bezit was. Kun je wat 
over die wedstr~d vertellen 

--St~n: Dat was in Fontainebleau. Ik was ziek geweest waardoor ik 3 dagen uit
viel9 ook voor de kompetitie. Twee dagen voor de wedstrijd trainde ik nog wat 
op de baan. Het was mL,oi weer. Tegen verwachting in was er goede concurrentie 
Er waren ook 3 hazen. Keihard ben ik meegegaa n met de ko : loper (dat zou ik ook 
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doen bij een Henry Rono of Ovett , want da t is de enige manier om een g o ede 
we dstrijd t e lo pen: g ewoon proberen) . De laa t ste ronde nam ik de kop, waarna 
ik de laatste l OOm 3 man over me heen moest laten gaan . 

-vra a g g J e b ro e r Paul doet h e t ook uitsteke nd . Pe ppen jullie elka ar op 
- Stijn g Jaze ke r we p e ppen elk aar "YTel op 7 zolang hij maar vo.n mijn clubrekords 

afb],ijft! 
- vraag: Heb je een b epaald doel voor ogen. 
- Stijn : Dit j aar wil i k me nog richten op de 1500rn. Ik de n k , dat ik l a ter v i a 

d e 3000m op de 5000m za l ove r s tappen , da n h eb ik een go e de basissne l heid 
overg ehouden van d e 1500m . Waarom? Mi s schi en hou dt het hie r mee verb and , dat 
Jas Hermens mij traint en mis schien b en ik wel e e n lange afstand loper . Het 
crossen lig t mij na1.1 e l ijk h eel g oed 

- vraag : Heb je nog leuk e zaken meegemank t in de a tl e tiek 
- Stijn : Teve el om o p te noemen ! I k za l je een leuk voorval vertellen. Maria en 

i k waren 2 we ken gel eden allebe i g eb l esseerd, waardoor we niet naar de inter
l a nd tegen Griekenlan d en Oost e nrijk k onden in a the ne . We waren toen zo ge
frustreerd, dat we v a n ellende 's a vonds met een ' kenner ' Amsterdam zijn 
binnengetrokken . We hebben a ls 2 groentjes achter die persoon aange lopen en 
we kwamenblauw van het lachen terug ! 

- vra ag : we zijn bij de laatste vraa g aange l and en die l uidtg Wil je nog iets kwijt 
- Stijn: Ja , ik heb wel iets . Soms heb ik het idee dat onze club iets te pres-
tatie gericht is. Dat i s wel goed voor de toppers. Maar a ls je een g r o te 
c lub wilt hebben met veel leden en daardoor veel kontributiegelden, dan zou 
je meer recreatie en gezelligheid in de club moeten brengen. Misschien 
zouden we een fusie aan moeten gaan met andere Haa rlemse c lubs. Dat zeg ik 
niet voor mezel f , ik ben zelf prestatie gericht , maar ik vind bijvoorbeeld 
dat wanneer een trünner kramp krijgt die evenveel a andacht moet krijgen als een 
atleet. 

F·e t er Hoffman . 
LAATSTE UITSLAGEN 

4 juli Spijkeni sse 2e _A/B junioren kompetitie 

Hierover kunnen we kort zijn: te ver weg, te s l echt weer , te slechte baan, 
te slechte organisatie , te veel afwezigen : Casper Sloos (vakantie) , Paul 
Jaspers , Han Baauw 9 Arno v.Vugt en Kenneth Portanger (polshoog) die a ll en 
geb l esseerd waren. Van de aanwez i gen deed iedereen zijn best en soms iets meer . 
4x100m Rob Schlfit er-Ren~ Moesman- Kenneth Portanger-Allen Ell sworth 45 , 8 
hoog Marcus Treep 1.70 en Arjen Kroes 1.75 polsh Maarten Hartman 2 ,20 
ver Rob Schlüter 6,39 en Sylvester Hoefman 5 , 59 hss Rob Schlüter 13,49 
Koge l Allen Ellsworth 10. 58 en Paul v.Zonneveld 9 .33 110h Sander Aaftink 18,1 
diskus Maarten Hartman 28 , 58 en Dennis Krui thof 36,46 3000m Michel v .d.Wakker 
speer Marcus Treep 37 , 94 en D•nnis Kruithof 48 , 68 9 . 44 ,6 
BOOm Paul Wit tema n 2 .07,3 en Marce l Hoenderdos 2 .08 , 8 
400m Ren~ Moesman 56 , 1 en Kenneth Portang er 54 , 9 
100m Allen Ellsworth 11,4 en Ren~ Moesman 11,5 

ALLERLA.;lTSTE UITSLAGEN 

9 juli Den Raag 

TOT AJ~.L PUNTEN 
12.844 

400m 1e Maria Westbroek 47 ,0 ! ! Dit betekent praktisch een evenaring van het 
clubrekord , dat met 47 ,1 4 e l reeds op zijn naam 
staat. Het is in ieder geval wel een club 
rekord handtijd. Dat belooft wat voor woensdag 
avond 14 juli • 

2e Ni lo Emerenciana 48 ,1 ! !! 
verder liep Allen El lsworth 49 , 3 en Michel Hulsman 52 , 5 

1 Engelse Mij l (1609m) 2e Evert v.Ravensberg 4 .1 5 , 4 
5e Pieter Fris 4 . 23,2 

-11-



Hll Wllll~l~l 
fu\11 0, deze keer weer voora l uitslagen. Als je ze allemaal hebt doorge l ezen 
mag je wat m~ betreft aan je gr.ote vakantie beginnen. Voor de jongens die niet 
die zes weken weggaan, bl~ft de baan open voor trainingen. En 21 augustus alweer 
de eerste wedstr~den b~ ons op de baan 7 dus uiterl~k 10 augustus inschr~ven. 
He tzelfde geldt voor de pupillen 7 alleen hun wedstr~den z~n 21 augustus in 
Amsterdam. 
Nu dus de uitslagen ~ 22 mei kompetitie Heiloo 

Jongens D 4 x BOm 47.B 
BOm hrd Jacco v.Waarde 17,5 en Michel Ouwens 16,B 
BOmErwin Kraan 11,7 7 MisjaSteen 12,3 en Ashwin Beukert 12,0 
1000m Alex de Graaff 3.10,3 en Edward de Ruig 3.19,4 
hoogMisjaSteen 1.35 en Bob de Wild 1.30 
ver Jacco v.Waarde 3 . 76 en Ashwin Beukert 3.35 
kogel Maurice van Sutphen 7.30 en Michel Ouwens 7.14 
diskus Alex de Graaff 17 . 32 en r'Iaurice van Sutphen 16.12 
puntentotaal 6146 

jongens C 4 x 100m 50.6 
100mhrd Arjen Warmerdam 19.2 
100m. Aernout Leezenberg 12.3 , Gert Jan v.Lo on 13,3 en Eric Ruigrok 14,9 
BOOm Patriek Booms 2.24,1 en Jaap v.Deursen 2.32,3 
hoog Ptrick Booms 1.55 en Jeltjo Doornbosch 1.55 
ver Arjen Warmerdam 4.94 en Gert Jan v.Loon 4.85 
kogel Eric Ruigrok 7.29 en Eric Noom 11.21 
diskus Eric Noom 33.18 en Tom Scheefhals 3.0,90 
speer Aernout Leezenberg 37.5B en Tom Scheefhals 26.92 
puntentota al 9.869 p. 

Van de wedstr~den b~ Zaanland op 8 juni ontvingen we het vo l gende vers l ag van 
Edward de Ruig. 
- Het weer was goed en we kwamen r~imschootà op t~d aan. De baan wa s n og een 
beetje modderig omdat het de hele dag geregend h·ad. We waren met 5 man p l us wat 
ouders, Patrick, Paul , Bob 7 Jacco en ik. Het eerste nummer was de SOm horden 
Zoals b~ alle 3 de nummers vielen de prestaties een beetje tegen. Paul had z~n 
startblok niet g oed vastgezet en zo kwam het, dat toen h~ z ' n startpos i tie 
innam het rechter blokje naar achteren schoot. Verspringen was niet fantastisch 
en de 1000m matig tot redel~k. De uitslagen waren~ 
80mhrd Bob 17 , 9 , Patriek 18,B , Paul 19 , 0 en Edward 17,8. 
ver Bob 3.72 9 Jacco 3.6B , Paul 3.36 en Edward 4 , 17 (7e) 
1000m Bob 3.27 ,3 9 J a cco 3.42,0 en Edward 3.26 , 0 (2e in seri e) 

Op 20 juni ging een klein groepje weer op eigen initiatief n~ar Edam (prima 
geregeld) Uitslag ~ 
100m Arjan 13 9 9 en Michel 15,4 
800m Patriek 2.20 , 4 
diskus: Michel 26,60 en Eric 12,92 ( ? Hoe kan dat nou? ) 
hoog~ Patriek 1,50 7 Michel 1,35 en Eric 1 , 30. 



1? _ ~i uni._ k ~~"9~ t i t _;:~~v~_d ~.!E~_i,:;n _jE_ H8:~ r l em_, 

~eze wadstr~den vielen voor a l op do or de geweldige i nzet en enthousiasme van 
1 olle pl oegen. Resul ta t en waren ~ vele pe rsoo~l~ke rekords en de C-ploeg die 
!i, c>e:;; dan 10 .. 000 punt8n haalde ! ! 
~o~gens D 4 x BOm 46,0 
~3 0I!1 hrcÏ Mic.l1e l 16 ., 4 en Ashwin 17 s 6 
1000m Al ex 3 . 15 ,1 9 Edwar d 3 . 18 , 0 en Bob 3 . 23 9 0 
OOm Erwin 12.0 ~ ARhwin 12.5 en Mi sja 12 , 6 
l oo~ Alex 1.35 en Mieja 1.35 
H r:· Ed·,ra-:-d ~L, 24 2r" E1.··.rin 4 . 03 
~: c.:r:el I~auri cc· 1 ,'J5 en honal d 5 . 93 
•: ]_ s ' -~'l.S :Bob 19.02 en Ja.cco 17--44 
"!L1.C::.é,t-'lnd :Dem 1 7454 p. Hol l and 7170 p . en l::ia.arl em 6307 p . 

J ·"lüË;<. l1S C 4 x 100.o 49,5 (3e) 
·foom- h::·d ·-Arjen î 9 , 0 en lviiebe l 21 s0 
8Uüm Fatriek 2 . 22, 1 , Jaap 2 . 27, 6 en G~ s 2 .27 ,7 
100m ~ernout 12~0 9 G~s 13 ,0 en Gert J an 13, 6 
hoog Jelt jo 1 . 65 en Patriek 1 . 55 
ver Arjen 5 , 10 en Gert J an 4 . 90 
~ lskuE ~ric 38 . 32 en Tom 30. 18 ( !) 
kogel Eri c 10.36 en Je l t jo 10.00 
.·.·0e <?-::' .àernout 45 9 90 en I1ichel 33.64 
~ i~dstand Holland 11.405 p . Dem 10 .759 p. Haarlem 1Q. 511 p . 

~: .1 te!'!3lo t.te de l aatst:? kompeti ti ewedstr~d di e van 3 juli weer op het Pim Mulier. 
~ :pva l.l<:nd hierb~i 1.vnren vooral de a tl e t en "_ di e op het l a a tste momen t a a n de sta rt 

-i/ 2.:;.1 Il lln r1ur11;nE~r \""erccl1cnen ,. .. .. t._ ..... 

jJ C- ploeg ha~lde iets mindur punt en dan de vori g& keer, maar ik denk toch, 
Jlog ~e l g~noeg om de ~istrikt3final e t e ha len , waarb~ mijn voorzichtige feli
~itat i es. De D- ploeg is het n i et ge luk t de f ina l e s t e ha len maar boek t en we l 
~·s~r enige voorui tgang. Eigenl ijk een prima re sul taa t a ls je bedenkt 1 dat de 
' .. <';38 tr' ~-e·:len -.ran de ploeg 1 e jaars ·D zijn • 
. - ~gens D 4 x BOm 45.6 we~r sneller !! 

;~~~s·~ l -l'1a.u-:-:i.c ..; 7, 18 en Rona:d 6. 22 
80m hrd Mi sj n 16 . 2 en·Ashwi n 18 . 4 
diskus Bob 19,56 en Jacco 18 . 58 
·:.- e r Edwa:rd . 4" I 5 Gll Erwi n 3 o 7 4 
1000m A::ï.ex 3 . ·11 , 7 • Edward 3 .1 6 ,1 en Bob 3•2 0 1 0 
hoog Misja 1. 30 sn Alex 1~30 
80::!1 Er vTin 11 • 5 , Pa u:!. D 12 . 6 en Ashwi n 13 . 0 
einds t and Dem I 8080p . Startb~an 66 36 p . en Haarl em 6454 p. 

j 'm!S~n::-_g 4 x 100ra 49.'J (2e) Klubrekord komt dichterbij ! ! ! ( 48,4) 
'lOOm lG:·d Arjen 19 . 1 en Tim 20 . 5 ( !) 
BOOm Patriek 2.22.4 9 Gij3 2 "22.3 en J aap 2.29 . 5 
-~OOm Aernou·i:; 11 , 8 9 Gort Jan 13c2 .en G:j s 12 . 9 ( !) 
~oog Jeltjo 1.55 en Patriek 1 . 55 
ver Arj en 5 .01 en Gert Jan 4.6 7 
(~skus Eric 39 .1 8 en Tom 51 .56 ( !) 
koge l Eric 10.44 en Je l t j o 10 . 42 (!) 
8 ~ eer A0rnout 40 . 02 en Har m 23 . 82 
~ 7.ndst<'l.nd Holland 1'1. 766 Dem 10. 644 en Ha a rlem 10.426 

··u nog even weer de wed s t r ij d kalender.( Hiernaast) Lees deze goed en doe alle 
n~~l mee ·a Er z~n nog stee ds te we i n i g dee lnemers aan de wedstr~den. 

Prettige vakantie,Bert. 
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W E D S T R I J D K ~ 1 E N D E R 

AUGUSTUS 
zaterdag 21 
zaterdag 2î 
zaterdag 28 

Haarlem 
knsterdam 
Krommenie 

C/D 
pupil len 
pupillen 

pupillen 
C- spP. len 

Gez. Haarlemse ver. 
ADA 
1ycurgus 

Stc.rtba<m 
ii.AC 

SEPTEr1lliER 
zaterdag 4 
zond.n.g 5 
zaterdag 11 
zondag 12 
zaterdag 18 
za t erdag 18 
zaterdag 25 
OK'rOllER 
zaterdag 9 
zo~dag 10 

lirest elveen 
"~mstordam 

?? ' . 
li.msterd.:::,m 

C/D kompetitie finale west I 
nationale TI-meerkampen Blam1 Wit 

A tos 
Zaanland 
Sagitta 

Ams terdam 
Zaandam 
.~msterd.am 

C/D 
pupillen 
C/D 

Haarlem onderlinge wedstr~den 

P U P I 1 1 E N 

Gelukkig van jullie ook de eerste eigen 
gemerkt hebben is men eer de Graaff (met 
geworden . Dus met vragen en wensen naar 
en de beloofde uitslagen hieronder. Ook 
trainen. 

verslagen. Bedankt. Zoals jullie 
dubbel f) jullie vaste trainer 
hem toe. Verder vind je de stukjes 
jullie kunnen i n de vakantie bl~ven 

Bert. 

Zaterdag 2_6 juni -vraren er wedstr~den (Amste lveen)voo r pupillen m~n programma 
wa s 50m hoogspringen 9 kogelstoten , 1000m ik heb een leuke dag gehad, alleen 
de 1000m en hoogspringen ging niet zo goed. 
Toen net de l aatste serie van de 1000m was afgelopen ging het hard regenen. 
Om tien voor half 6 ging ik naa r huis. Ik heb een erg f~ne dag gehad. dag. 

Thomas van der Berg 

26 juni Amste lveen pupi llen driekamp 

li. pup . 1972 Gom hoog kogel 1000m 
Maurice Lazones 1 2 . 1 0,80 3.38 5.15,7 25e 
;,_ pup 1971 
Edward 1eter 8 . 9 1. 20 7-79 3.54,3 2e 
Narvin Isselt 9 ,0 1 ' 25 6.81 3-44,8 3e 
Thomas v.d.Berg 9 .5 1.00 7.27 4 .08,7 12e 
A:r:no Grooteman 9 .6 1.05 6.28 3.29.7 14e 
R.ichard Duyn 10.6 0. 95 7-39 4.17,0 16e 
Stefan Aertsen 10.6 1 • 1 0 5.37 4 .14,3 17e 
B pup 40m ver bal 1000m 
Mark van D~k 8 ,0 3.20 27.50 4.05,1 17e 
Roe l Blank 7.5 3.09 26.50 14e 

5 juni Haarlem pupill en kompetitie 

i1. pupillen ver ba lw. 60m 
Mike de Groot ) .1 5 28m 10,0 
Stefan Aertsen 3.39 30.50 1 0. 1 
Arno Grooteman 3.73 33-50 9.4 
Marvin Asselt 4 .12 34.50 9.0 
Edward Leter 4.25 36 9. 1 
Jan v.d.Meulen 3 .3 2 25 9.9 
Thomas v.d.Berg 3.89 30 9 .6 
Maurice 1azones 2 . 58 14 11.3 
i.rnold Schr~ver 2.89 23 11.1 
B pupillen koge l hoog 40m 1000m 
Steven Span jersberg 5.39 0.80 7.4 3.51 ,9 
Martin ten Walde 5.50 0.85 7.2 4.19.5 
Roel Blank 5.25 1.00 7~3 
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lotto x lolo 
Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook 
Lotto - Toto? 

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

Raadpleeg ook uw clubblad. 

nederlandse 
hartstichting 
sophialaan 10, 2514 J R 's-gravenhage. 

® 

giro300 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Het gaat om het spel en niet om de knikkers. In desporris dat 

een roepasselijke uitspraak. In het financiële spel gaat het echter 
om beide. O m het spel èn om de knikkers. 

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

~i; b~h~er~i;:~.'fair gAarne' . AB!s u uNw belanBgen door de ABNk 

zult u dat als 
profijtelijk ervaren. an 

Complete slaapkamers 
Bedden 
Dekens 

H de Graaf! 
HAARLEMS MA TRASSENHUIS 

Grote Houtstraat 1 03, Haarlem 
Telefoon (023) 31 1 0 23 
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 Florasstraat 

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 
Zèlf-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. 


