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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) 31 7313 

een goede drogist 
is beter 

dan een verre vriend 

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

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

uitermate belangrijk gevonden wordt 
Een drogisterij met een breed assortiment 

Een drogisterij met regelmatig leuke en aantrekkelijke 
aanbiedingen 

Kortom, een drogisterij waar U zich thuis voelt. 

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

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

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

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

Oe Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o . 

Grote kollektie schoenen: 
Adidas- Nike- Puma
Karhu - Brooks 

Haarlem-leden 1 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) 



Vrijdag 27 augustus vond de eerste trekking plaats van onze 
SIT2ERLOTERIJ. Deze trekking werd verricht door Notaris Krans. 

Voor zover mogelijk werden de prijswinnaars nog dezelfde avond 
telefonisch op de hoogte gesteld van hun prijs. 

Hieronder vind je de nummers van de winnende loten. De redactie 
van het HAARLEMS WEEKBLAD zal zich sterk maken de uitslag in 
haar blad op te nemen. 

Daar een aantal lotenhouders buiten de Regio HAARLEM woont 
roepen w~ de medewerking van onze leden in de uitslag van de 
trekkingen steeds door te geven aan de mensen, die zij een 
lot hebben verkocht. 

:Prijs winnende loten J_e trekking (27-8-1982). 

393 kleuren televisietoestel 
51 electrische boormachine 

201 kleinbeeld fotokamera 
560 damesrijwiel 

19 weekendreis 

282 - 501 - 400 - 564 - 256 - 380 -
98 - 530 - 686 - 618 - 262 - 690 -

528 - 502 - 488 - 159 - 570 - 494 -
236 - 4 
elk één waardebon van f 30.--. 

Volledigheidshalve vermeld ik voor belangstellenden nog dat er 
nog loten te koop zijn voor de resterende 9 trekkingen en de 
jackpottrekking. 

De prijs per lot bedraagt thans geen f 150. --, doch f 135.--. 
Het ligt niet in ons vo ~rnemen door te gaan met de verkoop van 
loten tegen steeds lagere prijzen, dus haast ja als je nog een 
lot wilt kopen., 

De loten zijn verkrijgbaar bij Ril Hartman ( tel. 25h036), Co 
Lagendij k (280240) en na afloop van de training bij Joop van 
Drunen. 

Co Lagendijk, sekr. 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

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

sekretaris: 

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

penningmeester: 

r. v.d. zwaag 
marnixstraat 8 7 rd 
2023 re haartem 
tel. 023-373054 
girorek. 643883 
t.n .v. penningm. 
a.v. "haarlem " 

wedstrijdsekretaris: 

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

arts: 

f. s. g. m. knuve/der 
praktijk: 

Jaargang 37 

nummer 7 

augustus 1982 

van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haartem 
tel. 023-316044 

VAN DE REDACTIE 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

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

Mario 2x goud , Eric 1x goud, Nilo 2x brons 

en Evert 1x brons. 

Het kan niet op ! A.V.Haarlem is de enige 

club met dit aan tal medailles. 

Hoe het allemaal gegaan is, leest U verderop 

in dit nummer. 

Waarover kunt U nog meer lezen: 

-over de droom van een onzer atleten 

- over het vervolgverhaal van Franks 

vakantie 

over de sterke 3e plaats van Jel Doornbosch 

b~ de Europese kampioenschappen voor 

veteranen. 

- en nog allerhande. 

COPY voor het clubblad uiterl~k 

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 



officieel nieuws 
GJ!.:BORElJ ~ 

'!lak na het v ~:-; rs chij~1en van ~e vo~lge wi saal 

kwG.m op 7 .jul i bij Loes en Li.one l i='armer,ti e:.· 

(Lange Poellaun 35) een kl.e1ne t rançeiEe ter 

we~eld. Ze noemen haar ALICB . 

Wij feliciteren de gelukkige oude~sl!! 

TROUVJEN 

IVT.ARTHIN HUTA GALUNG en YVONNE LEENDERS delen ons mede , dat zij op donderda g 

2 september in het huwelijk hopen te tre·;.en om 14 . 30 uur Gravenzaal stadhuis 

Haarlem . De inzegening is i n de Zuid- Oosterkerk Riohard Holkade 9 Haarlem 

om 18,00 uur • . Gelegenhe i d tot f e liciteren van 19.30 tot 20 . 30 uur i n restaur an t 

' Landgoed Groenendaal ' te Heemstede . 

BELüNGRIJKE vlEDSTRIJDEN 

5 september Haarlem 3e ji../B juniorenkompetitiedag Onze ploeg maakt een 
goede kans zich t e plaatsen voor de fina l e ! ! ! 
Moedig je clubgenoten aan of kom jureren !! ! 

~ se ptember ~msterdam C ~ spelen Een jaarlijks t e rugkerend spektakel 

6 september en ve ruer de helP \.re8k Ath9ne~ 'Sur·opese kampicenschappen 

18 september finales C/D kompe titie 

19 september finale ,i./B kompetit i e (Amsterdam) 

26 september P . R. beker fina le (Ned, kamp . voor klubs) in Vught ( ? ) 

30 september onderlinge 10 krn. 

9/10 oktober onderl i nge meerkarnpen 
z i e vo lgende klubblad 

Voor overige wedstrij den : zie vorige klubblad b l z.3 

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 



------------------------ ---
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I N MENORIJ-~.!'1 'HIP ' RILLEBRAND 
=====~~======~================== 

Dokter ' liip 1 Hillebrarid behoorde niet tot de oprichters 
van de H. A. V. ' Haarl em' ~ maar moe t wel gerekend worden tot de 
H.A . V.-ers van het eerste uur, waarbij o . m. de namen naar voren 
komen van Ad puulens Frits Lamp 9 Joop v . d.Schaar, Steph v . Duin 
Jan Mo lenaars en uite~aard Hil v.d.Mey. 
~ ls at l eet hoeft ht zich b e zig gehouden met de 1500m en 3000m 
m:::.ar zijn pres-taties op dl ;., terrein waren in overeenstemming met 
zijn tengere body. Gezlen echter deze body heeft hij niettemin een 
top- prestati e ge l everd. Na het doorlopen van de B . E . S . g i ng hij 
nl. voor arts studeren, maar v ol gde t evens de opleiding voor 
l eraar lich"opvoeding M.O. Binnen de norma l e tijd be r eikte hij 
be i de doe l en . Een werkelijk uitzonderl ijke prestatie. Na .het be
eindigen van beide s tudies werd hij bedrijfsarts bij de St aa t smijnen 
waaraan toen 1td Pa.ulen a ls hoofd-·ingenieur · verbonden vms. Hi e r
door verdween hij uit Haarlem- sfeer, maar van hem kan gezegd 
worden, dat hij met de eerder genoemde Jan en met de fam i lie 
Mo l enaars een k~ein maar hecht Haarlem- bolwe r k vormde op he t 
Prinsen Bolv1erk . 
Eni ge j àren ge l eden maakte hij nog deel uit van de ·tHaarl em '
reuni s ten? weinig opvallend 9 maar zo was hij nu eenmaal . 
Een goed ' Haarlem: lid , een zeer bescheiden rr ens , een goede 
~riend ~~ rtiet meer. Bij degenen, die hem hebben gekend laat 
hij een lege plaa ts achter , die echter wordt overdekt met een 
hee l goede herinnering . 

~ ... ....._ ......... ,,, , , 

Dank aan Gerard Rinkel voor bo;enstaande'in memoriam ' dat ons via Dick 
Hagtingius bereikte . 

-------------------------------------------------------------------
IN MEMORIAM I .D.SMITS 
======================= 

Vlak na het verschijnen van het vorige nunune r van _ di t b l ad 
kwam het voor ons droeve bericht 9 dat op 15 juli was overleden 
de Heer I . D. Smi ts . Ondanks dat hij reeds geruime tijd erns t i g z i ek 
was , komt het toch altij~ onverwacht . 

De He~r Smits , via zijn kinderen bij de Haarl emse at l et i ek 
verzeild gera~kt , wa s van 1971 t/m 197 5 voorzitter van onze ver
eni ging. Daarnaast heeft hij zich steeds voor de atletiek bijzonder 
ve r dienste l ijk gemaakt, zowe ~ voor de Haarlemse verenigi ngen a l s 
ook daarbuiten. Vooral a l s starter was hij een bekende . Hij s tartt e 
a l s A- starter de laatste jaren bijna a l le wedstrijden die er in 
Haarlem waren

9 
. · . 

Wij Hensen zijn vrouw en kinderen in· deze tijd vee l sterkte • 

. , ;~---
~-
~- ' ... --

~---------------------------------------·---------------------------------------
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Dl·~ zomerseizaen ia ~iet all een voor de atleten B&ar ook v oox het 
bes t ' lUl' een dn:..kke pe:ri.u cle, ~'fc; .'.l'boglng .. ,-a:c1 ;="::·ei v i tciten o "m . doo..r de 
o::ganisat ie van een reeks :'tlmisvvedst::"ijden': 1 waaTv oo:r <Toop van j):rllnGJ.1 
en René Ru :Ls van onze zij äo vee ::L v.Tel'k j_n de'7gesamenlj_jken verzetten 9 

:;,e ~te :a wl ,j de ze zo:'Ite:r. on::0 E': 3liPERLCTER!:J op vm unze fina:::1c iele lastEm 
t2 ver liclüen. 

J~en nieuwe ta:=tk~ die de 1::rc:.m:lemse Atlc::7:::._ek ve:r.en1gingen op hun scncu
d:-:rs na11.en INas de exploi tatJ e vall d8 k::l:ï."lt i_n8 ov c~e :3.tJ et i ek.baan , 
2:..e0 iel'ig i ·J net te k unnen -:;onsta:.Jeren dat enke l e(bestl.1.Urs)Leden ect:t -· 
geü~' ces tJ.ç.:Jb en 9 die de hobby van l .i.Uil man niet s l echt s gedogen ~ maar 
daaû,•;e:ckelijk hun steentj e b i jdragen aan ons veren igingsleven d.oor 
bardiensten te verrichten. Daarom dank aan Rie van Drunen; Ria '(oe 
horst9 Paula Lagendi j k en natuu:clijk Hi J Hartman , die a l t ij d ber e i d 
is in te springen, waa r dat n odig i A. 

De wedst;:ij dploeg doet het pri ma . De finaleplaat s voor de Ho ofdklasse 
Herenwedstrijd op 26 septembel' i n Amsterdam is vei l i g gesteld . J ammer 
is h e t dan ts moeten aantreden z onder J an van Di j k en St i j n Jaspers . 

Ja:n. van Dijk herstelt mome:1.tee l thuis van een gecompliceerde been
b~euk~ wat een gevolg i s van een val ti j dens bergbeklimmi ng in Oos 
ten:r j_ j k ,, J an behoort t o I; de e r varen bergbekli mmers en i s zel fs 
Bondst:raine:t van de Ned., Ver-eniging van Bel~gbeklimmers . We l iswaar ver 
lcleint dit alles de kans op een ongeluk, maar neemt h e t r i s i c o n ooit 
weg, Gelukkig kna:pt J an weer O!) en wij h upen hem weer gauw op de baan 
t e z i en. 

Gti;j11 gaat wedstrijden en coll eges lopen in de Ver. St aten va.n Amer i ka . 
Ha een g l anzendA 7,53o3 u-p do 3000 in B:rü.Sdel is h i j naar de U. S . A. 
a fgerem. 
N::1. een teleurstellE.:ï.'J.de klasserine tiJdens de Ned. kamp i oenschappen kan 
hij toch nog ter~gkijken up een serie uitstekende prest aties i n di t 
j aar met a l s :ït opper " een bi.jna .~ed.rec ord op de Em.ge l se Mi jl en 
p:r. ima tijden op 1500 en 3000 mtr., Sti j :.1 volgend j aar rekenen wij weer 
ory je" Veel succes~ · 

''Ve feiici t e ren Mario Westbroek, Eric.; Rollenber g met hun Ned . kampioen 
schap . J'hlo Smerenciana en ~ 1 Go o cl ûld" (ja,ja l) Eve:r-t Ravensber g met 
pT ~ .ma derde nlaa tsen " lJat w-as weeT. g rot e klasse~ 

Bij de jeugd behaaldc)n v-rij tijdens d..e Ned., j ::? ugdkampioenschappen ·ook 
di vel'Ge plakken. Paul JaspeTs 9 Dennis I<::rui thof e:L'J. Allen Ellswor th 
(hela:=ts gediskvmlifi:Jee:i:d ) l i eten zien~ dat 11 H.AARLEMn ook jong tal ent 
bezit en onze ploeg volgend j aar nog sterke:r kan wo:rdeno J ongens, 
gefe l ic i teerd met julli e prestaties~ 

Ook onze jungste jeugd doet zich bi j wedstrijden gelden, wat v oor 
om~e nieuwe ac.;tieve j s ugd:rtommj_ssi e zeker een stimulans i s om d oor 
te gaan met het werk, waarmede zij dit jaa r is gestar t . Vanze l fsp r e 
kend geldt dit ook voor d e= technische leiding va:_J. onze seni oren en 
oudste junioren, maar die loo-pt a l we;t langer mee en krijgt di e s t i 
mElans geJ.u k:kig reg e lmatig. 

Co Lagendij k ? sekr. 
- 4·· 



DIT DE ZIEKE~NBOEG 
~~====~====~==~==~== 

Van Jan vam Dijk di0 ~ijdens ~e vakantie een lelijk ongeluk is overkomen (zie 
ook hj_er links 1 vr..~n J.tG·c be.:;tuu~:::- ' ) ontvingen wij het volgende optimistisch 
klinkende briefje . 

Hal lo becte (lieve) Haarlem vri enden 

Even een berichtjE: van'Ü t het ziek~ed, Z:::>als jullie weten , is mij 
een ~iet al l edaags ongeluk overkomen , waardoor ik in Innsbruck in het 
ziekenhuis belandde. 

De eerste dagen geen po~t gehad, maar weldra begonnen de zusters 
met bri even en k~arten heen en weer te rennen. En ja hoor; laar kwam 
de e e rste env eloppe met inhoud, zo dik was die. Sne l opengemaakt (geen 
geld) m~ar a ll elliaal bemoedigende woorden, rechtstreeks vanaf de at l etiek 
baan. Zoiets doet je erg goed als je ~o ver weg ligt in het ziekenhuis . 

Wat te denken van goede adviezen al s : Je kan beter pa~achute springen 
gaan doen! Monsterachtig moei l ijk raadsel : fftzzz = effe thee zetten. 
Een trainer die schrijft , dat hij nog steeds in jouw geleende clubshirt 
rondloopt. Mensen, die denken dat je alles ondernomen hebt om in het 
Guin;.1ess book of records te komen. En v.reer terug in Holland heb je de 
grootste moeite om je t r ainer te overtuigen, dat de arts het n iet leuk 
vind il~ je in de ziekenzaal met ~orders staat te oefenen . 

Maar ja, i k wil alleen maar zeggen dat het je ontzettend g oed doet 
0m te m~rken 9 dat iedereen met je meeleeft ~n je niet vergeet. 

Hartelijk bedankt voor de frui ~mand en de leuke brieven die ik van 
,iullie gehad- heb . Ik hoop gauw 1..,reer op de been te zijn . 

P .s. Ze wiiden me ni~t langer houden in het ziekenhuis , 
d~s ben ik weer thui3 . 

Tot ziens, 

Noot: Jan zijn adres is : LorentzGtraat 258, 2041 SL Zandvoort. 
tel. 02507 - 1B362. 

+ + +++ ++++++-!-

Jan v.Dijk 

DE ZIEKENBOEG iVOrd t verder g<:.vul c: ,Joor -,,jj_l:'...em Kluyskens (wie zei daar iets 
over Zand~oort) die vorige ~eek aan z ' n . ~ c~illes werd geo pereerd en ook 
weer harstellende is , Betereehap Willem ! ! 

+ + + -r + + -r + + + + + 

Woensdag 14 juli Ha~rlem . De 4x400m ploeg mist op een haar na het Nederlands 
rekord !!! Gehi nderd door een baan die volkomen blank stond na een een on
weersbui li epen Nilo EmE rencia~a ( 4&,9) 9 Allen Ell sworth (50,3), Mike 
Bi enfait ( 47 , 5) en Marjo Westbroek (47 , 3) een totaal t~d van 3.14,1 en dat 
0,2 sec te langzaam voor een rekord verbetering . 

Verdere op vallende prestaties~ B junior Casper Sloos l oopt 2x met lichte 
tegenwind 11,0 op de 100m (1e) gevolgd door Ren~ Moesman (A) met 11,3 
(serie 11~4) Dennis Kruithef (B) wordt 4e bij de A- jongens met 53m04 
verder: BO Om jongens A BOOm heren series hinkstap j A 
3. Paul Hitteman 2 . 04,4 Fans Leuven 2 .1 2,6 Marcus Treep 12m52 
10.Ren~ v . d . Berg 2 . 25,9 Kees Hordijk 2 . 00 , 4 

100m j.A Roland de Ruig 2.01 , 9 
.Marcus Treep 5e in serie 12 , 4 Bram Kolkman 2 . 01 , 5 

hoogspringen jA Kees v.Dommele 1.5B~6 
1 . RemcoSteen 1m75 Richard Cabri 2 . 03,0 

.2. ~rjen Kroes 1 ~75 100m heren 
h i nkstap heren Lione l Parmentier 2e in A finale 11, 4 (serie 11,6) 

1 . Gerard de Boer 14m04 Nico Treep 1e in B finale 11,6 (serie 12f 2) 
speer heren Oscar Boethout 3e in B finale 11, 9 (serie12 , 4) 

3 . Fred v.d.Wal 51m90 series: Gerard de Boer 12 ,2 
4. Lex v . Vugt 44~04 D~an v. Rijsbergen 11,B 
10. Oscar Soethout 33m24 
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N :..:DEBL";.;;n s.:; ~)ElD: O.U2iLLNFIOEHSC:HiTPEN OP 7 El~ ö ,~UGUSTUS "1982 
=~==========~==========~===~==~=====~===================~===== 

Voor het eRrst in ~5 j&ar wear een Nederlands kampioenschap in ~msterdam . 
Dit heugeJ.ijk6 feit werd ons de to e scho~wers dus 1 diverse mulen medegedeeld. 
Meue dankz~ !.et moo i e weer en de centrale ligging~ wus ean groot aantaJ 
rre~son Daar Cokmeer getrokken. De wedstriji was gced georganiseerd en de ver
dere entourage eveneens prima, Zo was er 'buiten! b1er uit de pomp ver-
kr ,: ghaaY ;1 verst:cekt in pJ :~ s cic beke:r.n. G<::lu'c<"kig v!:lren VJe in ;.msterdam en 
r:j_e t in :)G.n-t poort z.odo.t de ' . .JedstJ:ijd nie t 'J.f :;·e l::J.st behoefde te <torden wegens 
vechtJ!o.r·cijen " 
Uw verslaggever is e en echte Nederl~nder en moe-t dus ook nJg even kanke ren 
en Hel op de microfonis·~. ~lijn vo0rs~el i s , deze ~an een spreekverbod op te 
leggen wegena he t uitkraillen 70.11 wnT~aal on disc~iminerende opmerkingen 
Wa t dit laatste betreft het volg0nde~ Ge r uJd Pawirodikromo (nnam afgekeken 
vQn ' onze v0rslaggever:) weri 3e op ~e ~OOm, De ruicrofoni st deelde mee , 
dat Pawirodikromo niet in aanme:r.king kon komen voor een medaille wegens 
zijn Surinaamse menta •••• , rectificatie~ nationaliteit . Toch wel even lachen 
dus., 
Nu over naar het wedstr~d gebeuren , waar dit stukje dus eigenlijk om gaat . 
Zoals jullie in het H['..arlems Dagblad al hebben kunnen lezen, is het de a . v . 
' Haarlemmers' bijzonder voorspoedig vergaan . 
Zo werd de 29 ja:r.ige in J~msterdam werkzame drukke r van Ravensberg onder voor 
l ange afstandlopers . ,,reinig aantrekkelijke omstandigheden (benauwd weer) de 
enige a~leet 9 die achter de ongrijpbare Martin ten Ka t e en Hans Koe l eman 
door aanvall end lopen aanspraken kon maken op een bronzen plak. (h~hè) 
Het aanvallend lopen result~erde i n een bijna ' collapse+nervous break down' , 
maar Ever~s fans konden hem zodani g steunen, dat hij toch de finish bereikte . 
Het een brancard ,,TP.I'd :Cver:'t vervolgens naar het erepodium gedragen , waar hij 
nog uit e i gen kracht 011 kon kli;nmen .. De tijd: 9 . 04,48 
Nilo , de 22 jarige H'I'S - e:t· vlie .:; tui;sbouw (het gaat goee:: met zijn studie) af
ko;nst i g uit de ~nti ll en: verbaasde iedereen . Op de 100m behaalde hij een 3e 
~laa t s in 11,10 9 nadet hij in de serie 11 ,1 5 had ge lopen. Een goede prestatie 
van Nilo 7 maar de tijd zegt mi nstens evenvee l ever de overige deelnemers . 
Ondanks wind mee, slechts ~~n dee l nemer onder de 11,00 (Evelyn Ashford 
lacht de hele Nederlanuse sub top sprint uit , ) , Op de 200m werd Nilo als 
4e in zijn se r ie in 22 ,23 u i tgeschakeld. Ni l o imponeerde op de 400m . Deze 
liep hij in 48 ,1 8 wat ean persconlijk rekord betekende . Eigenlijk werd hij 4e 
maa r door de al eerder genoemde Suri naamse ment • • ,nationaliteit van Pawiro
d:kromo werd Nilo 3e. 
Mi ke Bienf a i t 9 de uit Amerika afkomstige en zijdelings in de autobranche 
werkzame atleet , was minde:;: fortuinlijk op de 400m en werd met een rugblessure 
in zijn serie uitgeschake l d in 49 1 60. De 200m daarentegen ging een stuk beter 
en l everde een 4e plaats op jn 21,60 . 
Het zorgenkind vo.n de a.v.Haarlem , de 21 jarige fysiotherapie student uit 
Schal kwijk (zijn studie gac.t goed) k11am zag en overuon , De meest sprekende 
prestatie wc.s zijn overwinning op de 200m in 20 , 92s na een serietijd van 21 , 80. 
Mario kwam met flinke voorsprong de bocht ~it 9 maar de at leet Klarenbeek 
en het mannetje Brouwer 9 kwamen op het rechte eind angstvallig dichtbij . 
Mario finishde uiteindel ijk met 0 ,03 s. voorsp~ong op Klarenbeek en 0,09 op 
Brouwer . De 100m werd een gemakke lijke overwinning in 10.79s. na een serie
tijd van 11 9 03 . 
De uit Aa rdenhout a fkomsti ge ex- scholier en militai r St~n Jaspers liep zijn 
15 00m aanvall end~ maar voor een atleot met internationale ervaring als een 
kip zonder kop. Geen medaille deze keer~ maar een 5e plaats in 3 . 46 , 6 
De 24 jarige aan sigaretten verslaafde Eric Rol l enberg , was niet b~zonder 
te spreken over z~n behaalde hcogte, Een knieblessure was hier o . a. debet 
aan . Toch een 1e plants met 2m12 boeg. 
Tot slot de vrienden Gerard de Boer en Jan Wi ll em v.d.Wal . De 21 jarige 
z~delings in de horeca werkza'J.m zijnde de Boer stond het huilen nader dan het 
l achen . Met een sprong van 13m82 hinkstapsprong wist hij zich niet te p l aatsen 
voor de finale. Vorig jaar zou Gersrd dnog blij geweest zijn met deze prestatie 
maai· dit jaar kan hij bt ·duidenrl beter, 
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De 25 jarige bondstrainer versp ingen v.d.WaJ bereikte met hinkstapsprong 
evuneen2 do fi~~le ~ie~ . Vour hem weru 14.00~ opge~eten. Ve~springen 
daerentegen lukte beduidend bete~. De kwalifik~tie werd maar nat gehaald 
maar in de finale r olJe er een ir~aie 7m24 uit . Dit betekende voor Jan Willem 
eeri zesd~ plaats en de op ~&n . na best~ spr0ng uit z~n carrière. 
llartvc rwarmand ~as hat rondedansja va~ Jan Wi:leu met z~n pupil Bronwasser 
die net 7m79 (! l j) hnd gesp~ongen. Eet is te hopen 1 dat h~ onze sp~ingers 

oo:c op dit :peil brengt . :B.;e11 t;C(;scho,_J,;er
5 

die ondanks straffe 
traini~s de l j~i et voor h9t kampleenschar 
niet h<.:.a.L<le, 

.Je l DoornboschJ je bii de Eu"':'opese karr:rioen~·:c;hap:)e~ voor veteranen j~ §.!!:~.§.§~2~~!'f~ 
===========~==~=====~======,~==========~=~=~=~=~~~=~=====~==========-=-----------

Op de training hoorle ik , do~ Kal nog stee~s c l ubreko rdhouder op de 10- kamp 
ee~ geweldige prestQ~ie hee f t geleverd op de Europese karnpioenschappen 
voo:;:- veteraHen ::;n wal op de 5- kamp. 
Het leek me daarom een goed idee om Jel op z~n tuin- en kassencompl ex op te 
zoeken , 's Ochtends probe~rde i k het voor het eerst . Ik vermoedde al dat 
~ij niet thuis was 9 want zijn bekende besteleend was nergens te bekennen. 
Toch maar even geprobeerd, maar reeds na vier pa3sen op het erf stormde 
Tarzan de bouvier (t~del~k geleend van Lenie uit de Takkenstraat ) op me af . 
Gelukkig blafte Tnrzan alleen en liet z~n tandjes zien, maar hapte n i et toe. 
' s mi ddags het nog een keer geprobeerd en èeze keer meer geluk gehad . Je l 
lag lekker in het zonnetje met een t~dschrift b i nnen handbe reik. H~ vertel
de , dat het de 1e keer was, deze zomer dat hjj tijd had om te luieren . En aan 
z~n huidskl eur te zien (wit) was dit vo lstrekt waar. 
Met een glas karnemelk in de hand kon het interview vervo l gens beginnen 
(Tarzan ligt nu stilletjes onder tafel aan m~n voeten) Interview is echter 
een groot woor~ 9 want ITel vertelt wel zonder dat je ernaar hoeft te vragen. 
Het idee om aan deze wedstrijd mee te doen, kwam bij hem op toen h~ erover 
in 'veteranen Nederland' las . Van de ~inter was ht dan ook steeds op de 
krachttrainingcm te vinden en verbaasde iedereen door bui ten het normale -
programma nog allerlei horden oefeningen ~ akstra been oefeningen etc . te doen. 
Verder trainde h~ in de duinen e~ op een veldjG achter z~n tuinen. Tijdens 
het baanseizoen traden er wat vervelende b l essures op 9 maar gelukkig niet 
ernstig . Vlak voor de kampioenschappen werd Jel z iek en r aadpl eegde in 
:!.ich te pani_e k onz e clubarts (ook wel Fr i ts genoemd), Hij b l eek een oor- en 
voorhoofdsholte onsteking te hebben. Als medic~n werd een penicilline 
kuur voorgesch~even . De juffrouw i n de apotheek wilde de hoevee lheid die 
op het recept vermeld stond nlet meegeven , omdat deze onwaarschijnl~k hoog 
was. Je l het hele gevaJ uitleggen en de pillen toch meegekregen . 
De autotocht naar Strassbourg ~erd gemaakt samen met Ben Neve (lange afstand 
loper van onze vereniging) en zijn zoon Jeltjo. J0 l voelde zich zoals eerder 
g~zegd niet best ? vrat e:;:- n i et b2ter op '.verd toen de tempera tuur op de 
hote lkamer 40 graden bleek te zijn . Door de hoge temperatuur en het verkeers
lawaai werd er die nacht geen oog dicht gedaan, Geen optimale voorbe reiding 
voor een wedstrijd dus. De h oge temperatuur bleek veel deelnemers parten te 
spelen . Voor het eerste nummer vielen al 10 van de 50 ( ! )dee l nemers . Zo 
niet Jel? die ondanks dat h~ ond8r de penicilline zat . ~lel merkte h~ het op 
de meeste onderdelen. Zo verslapte h~ op het tweede stuk van de 200m meer 
dan hij verwacht had, Toch nog 25,3 . Verspringen was het grote pechnummer 
Na een eerste sprong van 5m81 kwam er éen van maar liefst 6m40 , helaas een 
teentje ongeldig . Later zou blijken~ d~t dit Jel de gouden plak kostte . 
biscus viel'met 30m een beetje tegen, omdat het met inwerpen een stuk verder 
ging. Hie r speelde de penecill i ne weer parten door duizel ingen t~dens de 
~raai . Speer leverde een goede 47m op . Jel stond nu 6e en had de 1500m nog 
voor de boeg. Na 300m zonk de moed hem al in de schoenen, maar op moraa l 

(ondanks dat h~ geen wie l renner i s) rende h~ in een straf tempo door. De t~d 
was 5.09min . Z~n belangrijkste tegenstanders zaten in een andere serie . Z~ 
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___ , v::~' · -'.-- ~. 11 .:;:_ vc: r L1 rlE- 6 mir.uten" Het "J.i teindelijk resul t .::>..ct was een derde 
plnat2 o~ de 5-kump in de categorie 44- 49 jaar. 
Jel Yindt 9 dat hij :>p de meeste nummers beduidend b8ter kan en ga<".t :z;eke:!:' door . 
Volg~nd jaar doet ht wse~ mee 1 maar zijn droom is deelna~e aan de wereld
k.:t:n:pioensc:1,:1.:ppen in Porto IUco" 
Nog eeï1 panr tekE:n-::nde ui tsprakan van Jel ~ 1 Je doet ei _;enlijk een 6- kamp 
het zesde n-u.n;;:-te:c i.:, je l eeftijd 1 en :Prachtig hoe de deelnemende vrouwen er uit 
zieL . 
Nadnt ik nog een rondleiding door de tuinen gekregen had en me een breuk 
til~e aan de gekregen ~omaten , komkomme~ , rode·- en spitskool, spoedde ik ms 
naar hui_s Or:J. dit stukje te c;cnnj•··en , 

Lex v , Vugt. 

----------------------------·---------------------------------

Dennis Kruithof 
T"Iaarten Hartman 
Fred v.d . \val 
Les :B rown 

heren 

;iJ3 
40 . 42 
29,82 
33,84 
50.02 

speer 
52. 14 
30 . 00 
47 -7 8 
4i . 28 

kogel 
12 . 49 

9 .1 0 
1L 13 
12.84 

totaal 
1987 1e 
1199 9e 
1703 
2036 2e 

Nieuw· clubrekord van ie s 5rown op diskus voor het eerst 50 meter! !! 
De andere nummers g ingen heel s l echt door speerarm . 

Eric Rollenberg ver 6m30 100m 11 , 8 hoog 2m10 totaal 2235 (3e) 

13 juli Roosendaal 3000m steeple Evert zat tot 1100m op ± 8 . 53 waarna 
hij een horde miste en moest omdraaien 

_16 juli Oolu-ueer 400m Ni co Treep 54,9 
1500m 2. Eve t v . Ravensberg 3.57 , 8 

5. Pieter Fris 4 . 02 , 3 

18 Ookmeer juli 
400m 1. Ma rio vl es tbJ:•oek 47 , 5 ! ! ! speer Lex v . Vugt 44m82 (9e) 

) . Nilo 'Emerenc iana 49 ~0 kogel ' ' ' ' 
10m60 (4e) 

13 Peter Hé~rtman 52,9 p .r. ver j B 1 • Naarten Hartman 5 , 50 pr 
1500ili 2 Xe es v . Dol!lme le ) . 55, 7 I I :i) I' 3 Sylves t er Hoefm2.n 5 - 35 

4 Kees Hordijk 3 . 56,7 ! ! pr 400 j:B 6 r1<'1arten Hartman 58 , 2 
îOOm 1 Nilo Emerenciana 11 t 0 Caspe r 3loos 49 , 8 
hoog 1 Eric Rollenberg 2m13 

~3 juli Den Haag 3000I!l 11 PieterFri s 8 . 39 , 5 
12 Kees Hordijk 8.42,1 pr 
Kees v . Dnmme l e uitgestapt na 1900 , 

-~,__juli Dubl in l!fest A thlctic Ma::::io Westbroek loopt in de 4 x 400m die een tijd 
v~n 3 . 07 , 92 loopt 

27 ,jul i Hengelo FBK Games 200m 2e Maria Westbroek 21,47 
·1500m Se Stijn Jaspers 3 . 43 , 46 

2~_j_uli Den Haag 4GOm hrd series 4 . Ron ;mtheunisse 
4 Luke Prins 

58 , 7 
59 ' 1 
59 , 4 

$00ó. fit..U... "f"~ 

1e.. l\.4,.o 
1 Peter Ha:::-tman 

29 juli Nijmegen Nike Games 
100m 1 . Maria Westbroek 
400m 3. Casper Sloos 

10 . 79 (wind - 1 , 7) 1500m 4. Stijn Jaspers 3 . 46 ,10 
50 , 50 hoog 1 . Erik Rollenberg 2m20 ! !! 

pers . ree+ beste Ned r restat ie 

augustus 
100rn 2 . Li onel Farmentier 11.2 (serie ) 

en 11.3 (fin) 
6 . Ron ~ntheunisse 12,4 (serie) 

ver 1 Jan Willem v.d.Wal 7m07 
13 Lionel Pnrmentier 5m86 

- 8-

speer 5 Fred v . d . Wal 48m22 
11 Lex v.Vugt 44m24 

kogel 3 Fred 11m98 
7 Lex 10 . 34 

400m 5 Ron Lntheuni sse 53 , 4 



1500m 8 , Pieter :ris 4 . 01,1 (is niet 
juist , eerder 4 . 00 , 0) 
100 mj~ 2. Ren6 ~oesman 
BOOm jL 6 Paul Ui tter:.e.n 
100m jB 5 ~rnb v.V~ght 

î Casr~er :J loos 

r esp . 11 : 4 
2 . 07,2 

12,5 
"i 1 ' 2 

en 11 9 3 

3000m jA 4 Fons Leuven 10.04,1 
zonder e i ndspr i nt , dacht dat hD 
nog een ronde moest . 

5 . Ti mo de Rui g 10 .45 , 3 
koge l jB 

2 Ar no v .Vught 10 . 18 

8 o.ugustus Utrech_~. 400m 2 . Lionel Parment i er 52,2 

.l.la"!::::.gustu~Lc?iden 300m horden jB 6 . Paul Jaspers 46 , 3 (= eerste c . r . op di 
nummer ) BOOm ;jij_ 6 "':l'ü,c de Hui g 2, 11,2 pr 

polshoog ~fge last vanwege regen in de strijd o . a. nog Pim GBbel op 4m40 

55 augustus Leiden 
6m60 

10m80 
100!î1hjc 1 ;;_:r.no1.ü j~ ·.=e2en-berg 15:8 
Clubrecord 1! zie; 1 het \-!isse l tje 1 

ver 2 . Jan Willem v . d . Wa l 
kogel jB 1 ;·.rno v . Vught 

diskus j B 2 . l!.rno v . Vught 29m96 
sprinttweekamp 

heren 9. Lionel Par entie r 100m 
jA 1. Ren~ Moesman 
jB 2. Co.sper Sloos 

Arnout Leezenberg 

11 ' 5 
Î 1 ' 4 
11 ' 0 
12 , 0 

200m 23 , 2 
23 , 0 
22 , 8 
24 , 4 

tot 1407 p 
1449 
156 3 

7 augus tus Warmenhui zen verl ichti ngs l oop (6 EM ongevee r 9650m) 
2 . Pieter Fris 30mi n 19s 

20 aug . Ookmee r 
hss j AB 4 Rob Schl Uter 12m70 BOOm heren 5 Nilo Eme r enciana 1. 57 , 4 

(stuk na 600m , toch eff e te l ang) ? 
6 Kees v . Domme l e 1. 59 , 7 

7 Sylvester Hoefman 11m59 
he r en 1 Jan Willem v . d . Wa l 14m 17 

28 augustu s Noordwijke r hout l'-'Inro.thon 
1. Wi m Wasterho l t van Ho lland 2 . 26 . 06 (sne l ste Haar l ems e t ijd alle r t ijden ) 

Bert Bo l s moest na 1 . 12 ,1 0 en 1. 30 , 05 op de 20 en 25 km 
geb l esseerd de strijd s t aken . 

25 augustu s Kob l enz 1 Engelse Mijl (1609m ) 3 . 57 , 28 

_27 

29 

s l echts 0 , 10 boven het Nederl ands rek or d en î4 s ec. onde r 
het clubrekord . 

de o.. v . Hiu\.RLEM heeft nu zijn eigen l oper onde r de 4 min op de mijl ! ! ! ! 

Hechte l 3000m 2 . Stijn Jaspers 8 . 00 , 9 c l ubrec . 

augustus Br~sse l 3000m 7. Stijn Jaspers 7.53 , 87 c l ubrec-. ! ! ! ! ! 
2e Neder l andse pr e slatie 

augus t us Ookmeer interland 400m 2 . Tbr i o \{ estb r oek 4 7 ' 16 (0 . 02 bov en c. r. ) 

18 augustus Haa rlem (wat een slecht wee r! ) 
110mhrd jongens A 4 Remco Steen 22 , 8 200 0m steepl e jA Paul Jaspe rs 6 . 28 , 2 
ver heren Jan Wi llen v . d . Wa l 6 . 71 hoog jongens A Maa r ten Hartman 1 .50 

Rob Schl Uter 6 , 40 Remco Steen 0 
3000m jA Paul Witteman 9 . 38 9 3 400m heren Li one l Par menti e r 53 , 9 

Ti mo de Ruig 10 . 15 , 3 Kees v . Domme l e 54 , 5 
kogel j A Paul v . Zonneve l d 9 1 53 Dan Po r tegijs 54 , 6 

Oscar Soethout 55 ,3 
j A Maarten Har tman 59 , 6 
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:miS VdT F~Ll~X: v:.F RAVEiiJSBERG Nil.1\I~ DENEI"L'~RKCN EN ZITEDEN DEEL I 
===========================================================~====== 

Voo~ de 4 e achtereenvolgende keer alweer besloot ik n2ar Scandi~aviä (waar 
ik de neeste kenni~sen hab) te reizen om vake~tie te houden en tegelijk wat 
wedstrijdjes nee te pikken . Dit kber was ik gedworigen ~ ll een te r8izen daar 
i edereen, die mee zo~ gaa~ op het laats te mcmen~ zondor geld znt . 
Vrijdag 18 juni bega~ ik met een treinreis naQr Od e nse (DK)s Daar zou i k 
enkele dage~ lo c eren bij twee kennissen va~ mij0 leeftijd. De vo lgende dag nam 
ik dee l aan een 20k~ we gwedctrijd in Sinder Omme . Ik ~ad daar_yor~g jaar gewonnen 
in een pers . rekordtDd 9 maar nu was het Mijn eerst e wedstrijd i n 1982 na een 
lange blessurepEriode. Bo~endie~ wa9 ik n i et fit. Ik g ing met een g~oepje 
mee , dat 3e lag m~ar meest a l s~~l l~sscn . ~a vael ups en downs kwao ik 
ov~rve rmoeid als 5e over Ja f~ni Bh in 1. ~ 0,39 t o c h nog goe d voor de beste 
Nederlandse seizocnprestatie. Zonda~ 20 junl • :QS er een 10000rn baanwed3trijd 
in Frederi c i a. Ook hier ~~est i k 2en wisGelb8ker verdedi~en . He t g ing 
b~ter dan de vorige dag. De1e ba~n is zear l angz~am . Hij is e i gen l ijk bestemd 
voor sp~edway . Na een snelle start , van de 2 snulsten wandelde ik nn 1 ronde 
a l a lleen en dat bleef zo. Ik werd dan ook in 50 . 19 3e. Met deze twee tijden 
was i ~ niet ontevreden aangezien ik nog maar weinig h a d kunnen trainen. 
Ze gaven wel aan. dat ik geen rekords behoede .te verwachten. Voo r mij lag 
dan ook de nadruk op het niet wedstrijd gedeelte van deze vakantie , terwij l 
vorig jaa r de prestaties voor mij het belangrijkst waren t · 
De dagen hie rna t rain~e ik enke le keren en be zocht ik nog wat kennissen, 
waarna ik w~ensdag 23 juni r i chting Zwe den vertrok . In de trein n aar Stock
holm zaten 2 zuiplappen , die zich niet eens konden herinneren waar ze 
gewee st waren . E~n vaL hen werd later agressief en moest door 4 man in 
bedwang gehouden •dorden. Om 18.00 uur zou ik donderdag in Malung zij~. 

Toen ik even na 13 . 00 uur in Borl~nge aankwam (+ 100km ervandaan) bleek 
er pas· 6~ uur later een tre in -t e gaan . Ge lukki g- had ik een telefoonnumme r 
van de organisatie en z0 kwam alles nog goed. Ik l ogee rde nu 4 nachten in 
een klein hotelletje op kosten van de organisatie. 
Op vrijdag 25 juni 9 de ee rste van de 3 f e estdagen, hier i,v.m. het midden 
van de zomer 9 was de eerste wedstrijd en wel in Ma lung sfors zo 'n 10k~ van· 
Malung . De afstand wa s 20km en we moesten het parcours 4x afleggen (2x 
heen en weer). Dit parcours was niet geBakkeiijk je moest gel ijk a l stijl 
naar beneden waarna het parcours nog e nke le korte k limmetjes bevatte . Ik 
verwachtte er derhalve weinig van en was den ook niet zenuwachtig . Na 
een snelle start kwam ik na zo'n 2km in een tweede groep te lopen o .l.v. 
enkele Noren . Op g egeven moment haal den wij enkele mensen van de 1e groep in 
en losten wij de anderen uit de 2e groep . Even na de 5km (tijd 2 3.11) was ik a lleen 
nog met 3 Noren ove r 9 van wie er twee mij in Denemarken nog ruim verslagen 
hadden en de derde vorig jaar deelnemer aan de E.K .j eugd was. Ve e l kans 
tegen hen gaf ik ~uzelf niet 9 maàr na ·9 km (toen we aan de steile klim 
begonnen) liep ik ineens van de Noren weg. Ik was toen ?e . TussentUden 
hoorde ik niet naar door na afloop navraag te doen bij anderen kwam ik te weten 
dat de 10km in 47 . 05 was gegaan . In de 2e steile afdaling forc~erde ik .lets 
vraardoo r ik een vmar schuwing kreeg van1irege zweven . Na wat rustillger aan te 
hebben gedaan hervond ik ~ijn tempo en na een fel gevecht met twee Zweden 
uit de.Natmonal e ploeg rukte ik op naar de 6e pl~ats . De. 15km ging in 
1 . 10 . 50 . Nog nooit wns een Nederlander zo sne l. Nu kwam i k alleen te l open 
met op zo'n 50 à 100m mijn achtervolgers . Ondanks enke le inzinkingen slaagde 
ik erin mijn voorsprong op hen uit te bomren en te finishen in de snelste 
tijd ooit door eeri Nederlander gesne lwande ld, 1 ,35.08. ?as enige mi nuten na 
de race •'list ik, dat ik zo snel geweest was , ik kon het zelf nauwelijks 
geloven. Nog dezelfde dag bezocht ik i n Malung nog een zeer vreemdsoortige 
skiwedstrijd . I1en ho.d ingevribren sneeuw in een park gedumpt en er een 1m brede 
en BOOm l ange baan van gemaakt . 9 van de snelste Scandi navi sche skilopers 
verschenen in T-shirt en korte broek aan de start me t 10sec afstand tussen 
e l kaar . Het ging zeer hard en er waren 5000 toeschouwers. 

VOLGENDE KEER DEEL II 
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~ . ! . HAARLEM nie ~ te s tu~t en= Land s k &mJi uen; nieu w p~ntenrecord en 
Nederlands record 4 x 400m estafette. 

============~=====~====~=~===================~=================== 

Ben onvergetel ijke dag 7 stralend weer~ voor het eerst sinds jaren een com
plete plo~g waar h et ~elfvertroawen vanaf straa l de . Om te beginnen was daar 
de 110m horden. Luk e Prins liet hier zien veel o p te steken van de techniek 
van c lubgenoot .Jan van Dijk, s c heerde over de horden alsof ze er niet stonden. 
Op 0 , 3 sec. boven h et uit 1935 daterend ~ clubrekord van Wim Kaan bleef hij 
steken: 15,1. Daarna was het weer geni eten van de techniek van Jan v . Dijk, wat 
ditmaal weer 15,4 opleverde. De eerste winst en menta le opsteker was dus be
haald. I nmiddels waren we ook getuige c ew e est van de vorm van Les Brown, die 
tijdens zijn trip doo r Afrita slechts was v e rbeterd. Hij stootte de kogel tot 
14m09. In zijn klelzog trok hij Fred v.d .Wa l mee , die de techniek steeds beter 
beheers t en tot 11m98 kwam . Ook hi e r dus weer winst. Op de BOOm was Bram 
Kolkma n erop ~ebrand om aan te tonen dat hij terecht was verkozen boven Ha n 
Baam<~, die met een trainingsachterstand kampt, Het ·1 ,, 57 , 5 s laagde Bram erin. 
Michel Hul sman toonde ook weer op tijd de vorm te hebben en f i nishte na 1 . 55 ,0. 
De 3000m speeple werd voor Evert v . Ravensberg weer een lange so l o , ditmaal 
erg overtuigend met 8 . 58 ,0. Ook Dick Bais g ing beter dan v oorheen met 9 . 58,4 
weer eens onder 10 mi nu t en grens . 
Na 4 nummers was de ~tand 1.AAC 6473 , 2 V&LTC 6318 en 3 a . v.Haarlam met 6289p 
Zo vroeg in de wedstrijd een voor ons un i eke klassering. 
Me t de 1500m voor de boeg een goed uitgangspunt . Hier li et Stijn Jas ~ers zien, 
dat hij een klasse apart i s. In een van meet afaan op kop gelopen race werd 
het 3 . 43 , 4 . In dit g eweld zou je haast vergeten , dat Kees van Domma le ook 
geweldi g presteerde met zijn 3 . 56,0. Bij het speerwer en was Cee s v . d . Rhee weer 
op dr eef met 58 9 50. Fred v.d . Wal, die Lex van Vugt in de laatste weken o p di t 
nummer voorbij streefde kwam tot 48m00 . 
Na 6 nummers stonden we met 9457 punten slechts 2 punten achter V&LTC . 
Ook het polsstokhoogspri ngen bracht mee r punten dan verwacht . Firn G6b e l kwam 
hier tot 4m40 en pupi l Arno v . Vugt die e indelijk weer b l essure vrij was , s prong 
4m20 . Op de 400m horden had Luke Prind zich weer een plaats ve r ove rd . Ket 
57 , 0 bewees hij zijn vorm. Ook Ron Antheunisse lijk t zich te verbeteren, 57 , 5 was 
zijn deel. Vervo l gens kwamen d~ grote klappers voor ons. Eers t was daar de 
100m. Me t groot machtsvertoon kwam Mari a Westb roek na 10,4 over de streep . 
Ook Ni lo Emerenciana.liep met 10.6 van de concurrentie weg . Daarna de 400m 
vlak~ waar Mike J3ienfait weer won i n 48,0s. Al l en Ellswort h maakte he t Haarlem 
feest ~ompleet; door met 48,6 ook· ~ijn serie te winnen. Verrassend was ook 
weer het spring en ·van Jan Willern v . d .Wal 9 hij won het verspri ngen met 7m08 . 
Rob ~chlfit er kwam hie r t0t 6m51. 
De 2e plaats was inmiddels b e reikt met 17 . 966 p . niet ve r achter Aac me t 
18. ·1 04 punten 
Op de 200m ma akten onze sprintkanonnen , die zich gesterkt wisten door hun 
eerdere prestaties zich we er gereed en weer wonnen zij ieder hun serie. Voor 
Maria Wes tbroek 21 , 4 en voor Ni lo Emerenciana 21, 8 (een nieuw p.r . ) • AAC 
voelde de hete adem LU in ~ijn nek. Les Lrown liet ook op het diskuswe r pen 
weer en sterke indruk achter met 48m64 . Lex v.Vugt trok zich hieraan op 
en kwam tot 33m60. De 5000m riep vervolgens weer herinneri ngen op aan de 
race van vorig jaur. Pieter Fris en Kees Hordijk kwamen in goede samenwer
k ing wi nnend over de meet in resp. 14.46 ,3 en 14 . 46,6 (nieuw p.r . ) • . Bij het 
hinkstapspringen was de 14m grens weer kinderspel. Jan Willem v.d.Wal ~on 
wee r met 14 . 52 terwijl Gerard de Boer tot 14m08 kwam . Bij het hoogspr ingen 
lag de lat inmiddels op 2m20 met nog 2 at l eten in de strijd. Jawel, 2 
Haarlemmers • ZJwel Ruud ~Jielart als Eric Rollenberg behaalden deze 
De 2m24 werd door beiden net gemist . Met het op het bijveld verwerkte 
slingeren waar Gosse v . d . Velde tot 40rn51 kwam erbij 1,<~aren we AAC 
18 punten genaderd net 27 . 217 tegen 27 . 235 . 

hoogte . 
kogel
to t op 

De estafettes zouden dus de doors l ag geven . Allererst de 4x100m - res.ploeg. 
Tot grote teleurstelling zorgde onze hie r niet met name genoemde startloper 
voor 2 va l se starts en dus disln-ralificatie . De 4x100m 1e p l oe·g moest dus lukken. 

- 11 -



" ... :-~·.-..··::>>r .. v~lG'C::·x:q . .Jr~i: ·:. ~··.;_1~1 c::;.-: -rr (: ~ ·,.':!.~} l.~e .dk li~.c:IJ.C.c!<..~~ :Ul:.ka F:r:_ns en Lionel 

Par~eutier kwamen tot 44 ~ 4s ver acht e r AAC. Het ln~tste numoe r de 4 x 400n· 
moest alles d~s goedmnken. Fn i&t g~be~rde 00k , 0~ ~erkeJ . ijz m~gistrale wijze 
vC'ch t 8n Ni1o, Allen, lY[ike en I'Té:~r io z.ir;L nu.~tr ee1.1 nj_eln: Neà.G:::-la.nds record 
m<'ot 3 .1 '2 9 fi .. Er_ pa~.>:JP::rt; •·rer :.=. ook het 01~.du p.m te:r1:.' eCL1~d van A. C ·,ro orbijgestreefd 
. i'.'i e "c 30.553 t l 'é:' V2ll -,"'e b.!.C ( 3 05~1 :~ -,ruo r (oud pm;-~ r::Lcecord AiJ', 30550) 
Een tJtaal~ d2t l~s voJgt werd behaald g 
·i t (}m~1:r, ~ üuke 15,1 837p 1 OOm Ma:t'i o }59 

905 
898 
871 

J an 15,4 807 
LeH 14 . 09 734 
Fred ~1,98 598 

800;-n :::1 ra~n ; '57 ' 5 rr92 
~icha l 1.5,,0 838 

ioïilc 
!1/)0m 

ve:::: 
Rol) 

10 , 6 
48 , 0 
48_6 
7 ,08 

3000m 8~. Evert 8.58,0 940 ::200m 
6 ,. r; -1 
21,4 

836 
7l7 
910 
86 5 
848 
554 
870 
870 
832 
788 

î5UOm 

speer 

polshoog 

kogelsl 
4;:1 OOm 
4x400m 

Di ck 9 .58,4 743 
St~n 3.43,4 9b8 diskus 

Hi .LO 

Les 
Lex Kees 3.56 , 0 851 

Cees 56,50 743 5000m 
Fred 48 .00 606 
Pim 4. 40 909 hss 
Arno 4 .20 859 
Luke 57,0 785 hoog 
Ron 57,5 770 
Gosse 40.51 664 
Jan Willem, Henk , Luke, Lionel 
Nilo, Al lem, Mike, Maria 

Pi ete r 
Kees 
Jan Willem 
Gerard 
Ruud 
Eric 

44 ,4 
3.12,8 

1560 
1776 

21 ' 8 
48,6.1 
33,60 
14 . 46 , 3 
14. 46~6 
14.52 
14.08 
2 . 20 
2.20 

1025 
1025 

totaal 30.553 punten 

TIJDENS DE FEESTVREUGDE SCHROK IK \-!AKKER DOOR DE \.JEKKER . MA.AR 

DROl\1EN ZIJN ER Oi'1 IN VERVULI,ING TE GAAN 
Michel Hulsman 

11 KAJ11PIOE;~BN EN KRUKKEN I N KRIEBROEK " 

Wist U, dat 'Kampioenen eL krukken in kniebroek' een alleraardigst boek is ? 
Het gaat over de kinderjaren va~ de spurt en het is een genoegen om de oude 
foto's en prenten te bekijken. Zoals een prent van een hordenloop in 1871 
zo te ·z2..en gehm:,den in een weilac:-1d en -vraar de heren in een soort nB-eh themd 
gestopt i.n een onderb roek me t lange pijpen, spJ:> ingen over achter elkaar 
geplaatste houten hekken. Dat ~e hindcrnis lor •p geinspireerd is door paarden 
r~ces is te zien op een andere prent ~aar de lopers zichzelf aanvuren met 
een rijzweep je welke ~c i n de h~nd meedragen!! 
Fraaj zijn ook de oude foto's van het hoogspringen , die de ontwikkeling laten 
zien van het recht over de l at sp:::'ingen met opg0trokken knieän (waarmee men 
toch nog tot een hoogt::: bmm van 1 , G-i) vi::t o.a. de rugschaar -vraarb ij eerst de 
beide benen(!) o~er da lat gingen ~ tot en met de ' flop' 
0~ de eerst e mode::::n8 Olympisc~e spelen in Athene van 1896 deden zich curieuze 
zaken voor. Zo lie :t-: de Pranmuan Ije rmusieux op dezelfde dag de 100m en de 
marathon! Gevraagd nar r zijn training v0or ieze vreemde combinatie antwoordde 
hij~ ' One day I run a lo8tle way ? vairy queek 7 Ze next day 9 I run a long 
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way vaLry slovJ 1 

( De ene dag l oop ik een kort stukje 
heel hard. De volgende dag loop ik 
e en lang stuk hee l langzaam) 
En zo staat dit boek vol met verhalen 
en platen van de eerste mannen en 
vrouwen van de sport. Zeker een boek 
het lezen en he t bek~ken waard . 

Peter. 



:z,QiviAJ,R E~H V.!EDS~Ii.IJD IN ·KROHï'lENIE 
=~===~=~================~=======~==== 

Op 24 juli was er voor d e C/D jeug d als bijpr ogramma bij de distriktsmeer -
kampkampioe~schappen (lang woord h~ ) een wedstr~d op de sint~lbaan in 
Kro.~enie , waarnaa r een waanzin nig grote afvaardiging van de a . v.Haarlern 
wer~ gezonden. ~e ze afvaardiging bes t ond u~t mij (=Aernout) ~ vader , die 
Nas ing ehu:urd als c.hauffeur--fotogra é:.:. f , Ve rder had ik onze grote vriend en 
beroemd bo cly-builcler Jaap gevraagd om mee te ga.::.n a}_s bodyg'L:.ard, maar ondanks 
h e t hoge (voor he~ dan) loon deed hij het toch rn~ar ni e t. Waarom e r verder 
niemand van Haarlem meedeed weet i k niet , maar als er een he l e groep 
jongens en - meisjes van Holland en Atmodes meedoen waarom dan niet wat meer 
van Haai-Iem. 
Na op de h eenweg t e hebben genoten van Dec ibel Radio (probeer ook maa r eens 
op 96 ,2 r·1egahertz FIL Hoor je, in het vreekend alleen·, ook nog eens echt 
goede muziek) moes t ik om 1 uur de startblokken bestijgen voor de 300rn horden 
Ik we rd in de 3e en laatste serie geplaatst , die het magis trale aanta l van 
wel 2lopers telde. Het begin van de race liep ik in een pittig tempo en 
zodoende hac. ik mijn tegenstande:r(t j e) a l voor de 1 e ho.rde te pakken. Maar bij 
de één na . l aatste horde kwam ik de we lb ekende ' Man met de hamer' tegen. Hij 
verkocht me enkele rake klappen, maar i k wist toch nog als 1e de finishlijn 
te passeran . Later bleek dat ik ook nog snellar was dan de winnaars vin de 
andere series met 43,7 en leverde mij zowaaar een gouden plak en een nieuw 
CL1lliRECOHD OP ! ! 
Na een uur pa.u:.:;e moest ik weer om 2 uur aantreden voor de series 100m. Mijn 
seri e won ik op mijn sloffen en zou deze zelfs hebben gewonnen als ik ski 
schoenen aan zou hebben gehad. De tijd weet i k niet precies, maar za l wel 
i ets van 12,4 zijn geweest. Weer een klein uur later moest ik voor het laatst 
die dag in aktie k omen en wel op de 100rn finale. Na (zoals gewoonlijk) een 

•onwijs' slechte start h a alde ik mijn enige concurrent een zekere Oscar Retol 
vab AAC na± 50 meter l~ en eindigde als 1 e in 11,7 . 
Met mijn 2 gom-re medaj jes in mijn zak reden v.re met Dec i bel Radio aan naar huis. 

Alweer Zoef 
NOG EEN WEDSTRIJVERSLAG 
======~================== 

Op zondag 15 augustus had ernout alweer een wedstrijd en wel in Leiden. Omdat 
ik alweer als enige C-junior meedeed krijgen jullie ook een korter verslag. 
Het eerste onderdeel ~as de 100m horden . Toen ik me bij de start had gemeld 
bleek~ dat er maar 2 deelnemers waren: j_k en een jochie van minstens 1i kop 
kleiner dan ik. Precies 15,8 sec. na de start wierp ik me door de finish 
en vms m' n 3e CLUBEI!;CORD een feit . 

Geheel onverwacht mocht ik aan de sprint tweekamp bij de B-junioren meedoen 
Bij de 100m was het echter beginnen te g i eten en tot overmaat van ramp kreeg 
ik ook nog de tot ovej~stroomd gebied uit g e r oepen 1e baan . De tijd was er dan 
ook naar 12,0 
De 200m mocht ik in baan 4 lopen, omdat er zich iemand niet had gemeld. Toch 
vond ik ook hier d o tijd tegenvallen, want ik li ep prec ies á~n sec . boven mijn 
p.r. 
Op de terugreiG be l e efde ik ook nog eens één van mijn spannende avonturen 
want we waren in een intercity trein gestapt . Ik moest er bij ' H ' stede'A ' hout 
uit, maar hD stopte er niet. In Haarlem stopte hij eindelijk en kreeg ik van 
onze ome Joop (v . Drunen) het tre inkaartj e voo r de terugreis . (spannend hè) 

Zoef dus. 



UITSL1.GEN C/D JEUGDWEDSTRIJDEN Z1:.TERD;1.G 21 augustus te Hc.arlem 
===========:-========-===============================-===========-·=====~= 

Jongens C 
lOOm. 
1. ~ernout Leezenberg 11 , 6 

(i fin 12 . 4 , serie 11 , 9) 
Eric Noem~ fin 13 , 7 serie 13 , 7 
Arjan Warmerdan seriE 14 , 0 

BOOm 
3. Patriek BooY.ls 

100m hrd 
5 . i~ernont Leezenberg 

serie 
CLUBRECORD l ! ! ! 

kogelstoten 
Eri c Noem 

speerwerpen 
2 . Aernout Leezenberg 
15 . Patriek Booms 
16. Arjan Warmerdam 

hoogs pri ngen 
4 . Patriek Booms 
6 • Ar jan 'vf arme rdao. 

Eri c Noem 

2.18 , 7 

18 , 2 
1 5' 1 

11 m32 

. 45 ' 70 
32 , 24 
31, 64 

1m55 
1m55 
1m55 

Jongens D 
SOm series 
3. Reinier Verbiest 
5 . Misj a Steen 
1 . Edward de Ruig 11,5 
5 . Alexander de Graaf 

1000m series 
3 . Edward de Ruig 
7 . Bob v.d,\.Jild 

6 . ~lexander de Gr~aff 
9 ~ Reinier Verbiest 
16 . J.V1isja Steen 

kogelstoten 
Jacco v.Waarde 

verspringen 
Bob de vJild 
Alexander de Gra~ff 
Nisja Steen 
Reinier Verbiest 

1.1 ' 7 
1212 

i fin,5e 12 , 0 
12,7 

3 , 24,8 
3.33~1 

3.29 , 1 
3 . 35,8 
4 . 34 , 8 

7m55 

3m60 
4 . 04 
4 . 09 
4.17 



lotto x toto -
Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook 
Lotto - Toto? 

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

Raadpleeg ook uw clubblad. 

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

® 

giro300 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Her gaar om her spel en nier om de knikkers. In de sport is dar 

een roepasselijke uitspraak . In her financiële spel gaar her echter 
om beide. Om her spel èn om de knikkers. 

Dar zu lt u merken wanneer u zich laar adviseren door de ABN. 

~~ b~h~er~i::~.'fair gAarne'. ABls u uNw belanBgen door de ABNk 

zult u dar als 
profijtel ijk ervaren. a n 

Complete slaapkamers 
Bedden 
Dekens 

HdeGraaff 
HAARLEMS MA TRASSENHUIS 

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

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 250938 

Massage - Pedicure 
Tevens het adres voor: 

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

Verkoop sportverzorgingsartikelen 



Drukkerij 
Jos Mathöt b.v. voor al 

Rijksstraatweg 95 
2024 DB Haarlem 
Telefoon (023) 250558 

Bloemenhandel 

Fa. W. v. Dusschoten 
Standplaats Soendaplein hoek Fieresstraat 

De LAAGSTE PRIJS voor de 
GROOTSTE SORTERING 

,, 

Cocky en Raymond Hoefman 

" 

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

uw drukwerk. 

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

BLANKGELOOGDE 
RUSTIEKE MEUBELEN 

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

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

D. STOKER 
ANTIQUITEITEN 
IN-EN VERKOOP 

Tel. 28 85 07, Raadhuisstraat 62, Heemstede. 


