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DE TELEVISIEDOKTER 

Jl J]i] 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. astadelaan 286, Alkmaar, Telefoon (072) 120863 

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

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

Grote kollektie schoenen: 
Ad i das - N ike - 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 - 201 4 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 



Vr~dag 24 september vond de tweede trekking van onze SUPERLOTERIJ 

plaats. 

De pr~swinnaars z~n reeds alle van hun prijs op de hoogte gesteld. 

De trekking had het volgende resultaat 

155 kleuren televisietoestel 

182 elektrische boor 

243 weekend-reis 

338 fiets 

409 fotocamera 

91 - 187 - 195 - 204 - 209 - 237 - 290 - 4 04 

478 - 532 - 581 - 620 - 622 - 646 - 656 - 658 

687 - 720 - 818 - 993. 

ieder één waardebon van f 30 9 -

Er z~n nog steeds een aantal loten te koop ! ! 

De pr~s bedraagt nu nog slechts f 120,- per lot yoor 8 trekkingen 

De loten z~n nog verkr~gbaar b~ 

+ j ackpo ttrekking ! ! • 

Mw. H.Hartman (tel. 256036) 

dhr. C.Lagend~k (tel.280240) 

dhr. J.v .. Druncn (tel.244340) 

\ 
\ 

' 
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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 haarlem 
tel. 023-325140 

arts: 

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

J aar gang 37 
nummer 8 
september 1982 

16 png:!.na 1 s + 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redaktieadres: 
lex v. vugt 

c:anthonie fokkerlaan 15 
2024 ja haartem 
tel. 023-263912 

VAN DE REDACTIE 

Het s e i z oen nadert alweer z~n einde. 

Na de competitiefinale, die ons voor de 
vierde achtereenvolgerode keer een 2e plaats 
opleverde, resten ons nog de onderlinge 
wedstr~den. · 
Over beide evenementen uitgebreid in dit 
blad. 

Daarna begeven we ons alweer richting 
duinen en zaal. Maar daarover pas in het 
volgende nummer. 

De e erste trekkingen van de SUPERloter~ 
hebben p l aatsgevonden en de geweldige pr~zen 
z~n aan de ge lukkige winnaars uitgereikt. 

Het seizoen nadert wel z~n einde, maa r 
dat betekent niet, dat er niet meer 
getraind wordt ! ! 
Dus~ iedereen gewoon b l~ven komen. 

KOPY UITERLYK 14 OKTOBER 

op bovenstaand redactie adres. 



officieel nieuws 
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ZüTERD1~G 9 EN zmm;lG 10 OKTOBER 

- ~~ogram~a eu tevens chron o l ogisch overzic~t zie he t gele vel hiernaast . 

- ~i~ Ja~r z~llen de ' onde~l inge ' samen met cnze zuste r verenigi ng worden 
bGhcuclen ! ! ! 

- Ins~hrj~cn / aanmelden do or middel van nevenstaande strook uiterlijk 
do1.derdag 7 oktober op de training in te leveren . 

- Juryleden officiêle en rliet officiäle het doet er niet toe , iedereen 
kunnen we gebruiken en iedereen is hard nodig !!! 

LAATSTE BAANTRAI NINGEN 

Maandag ~ 4 oktobe r 
Woensdag is er a l geen training meer 
Donderdag ~ 7 oktober 

WINTERTR1aNING 

De wintertraining Gaat i n november van start . 
Alle byzonderhe den komen in het klubb l ad van oktober . 

CORRESPONDENTIE 

Stijn Jaspe rs is op dit ogenblik in de USA . Wi e hem wil schrijveng 

Het adres luidtg Atl . Cente r Je rvey 

p . 0 . Box 31 

Trade Office 

Clemson (s .c. ) 29631 

1\ • S oA "' 

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 



CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONDERLINGE 1JEDSTRIJDEN 

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 19S2 op cï.e atleti8kban.n van het Pim Hulier 
sportpark . 

SENIOREN ( geb .1 96 2 of eerder ) 
zondRg 10 oktober 

11.00 
11.30 
12 . 30 
13.30 
15.00 
16 . 15 

uur 100m 
verspringen 
kogelstoten 
Loogspringen 
speerwerpen 
1000m 

J UNIOREN C ( geb.1967-6S) 

JUNIOREN A (geb . 1963-64) 
JUNIOREN B (geb . 1965- 66) 
zondag 10 oktober 

11 . 00 
11 0 30 
12 ,. 00 
12 . 30 
13. 30 
15,30 
16 . 30 

JUNIOREN D 

~ur 1 OOm 
kogelstoten A ( 6kg) 
koge l stoten B ( 5kg) 
verspri ngen 
hoogspringen 
spee rwerpen 
1 OOOm. 

· zaterdag 9 oktober 

I 

zaterdag 9 
1 3. 1 5 

(geb . 1969-70) 
oktobe r 

! 

13.00 
13 .30 
14 .30 
15.30 

uur 100m 
verspringen 
k ogelstoten 
hoogspringen 

14 .00 
15 .00 

uur SOm 

verspringen 
kogelstoten 

zondag 10 oktober 
I zondag 10 oktober 

11. 45 
12 .1 5 
14.30 

uur SOm horden 

I 

I 

12.00 
12. 45 
13. 45 
15 . 00 

PUPILLEN A 
zaterdag 9 

13.30 
14 .00 
14 . 45 
15.30 

\ JURYLEDEN 

I 

uur îOOm horden 
diskuswerpen 
speerwerpen 
1 OOOm 

(geb.1971-7 2) 
oktober 

uur 60m 
verspringen 
balwerpen 
1000m 

hoogspringen 
1000m 

PUPILLEN B (Geb . î973 of later ) 
zaterdag 9 oktobe r 

13. 45 
14 .1 5 
15.00 
15,45 

uur 40m 
balwerpen 
verspr j_ngen 
1000m 

, w~ hebben Uw hulp hard nodig ! ! Ook niet officiä l e juryl eden 
zoal s vrienden , vrouwen 9 verloofdes etc, zijn van HARTE WELKm1 

·---t----~---------------------------------------------------------~~------------·--~·--·--· -
1 DEZE STROOK UITERL:niJK DONDERDAG 7 OKTOBER OF DE TRAINING INLEVEREN ! 

I 
NAAM 

GEB.DAT. 

. . . 

. . 
NEEMT DEEL AAN DE ONDERLINGE WEDS TRIJDEN 19S2 

l 
1 DE ZE STROOK UITERLIJK DONDERDAG 7 OKTOBER OP DE TRAINING INLEVEREN 

~ 
i 
' 
i 
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nieuwe leden~ ' t i 

Senioren 
H.H. Henk Meijer 
c. Kil Nieuv1enhuizen 
A. L.G . Lex van der Pol 
J.J . Hans Vervrey 
A junioren 
E. Eelco Krijt 
R.G . Ronald V.riend 
c junior 
F. Frank v.d. ll.ardvreg . 
D junior 
R. Reinier Verbiest 
pupil l en 
C. C . T'I. Koos Broekhof 
1\ oN . Jes se F'aher 

" 

Bosboom Toussain ·clélan ~0 2103 Sl'1 Heems tede 
Bantamstraat 29 2022 TP Haarlem 
Reigerstraa t 91 2025 XC Haarlem 
Spaarne -112 2011 CM Haarlem 

Slangenkruidlaan ') ~ - ( 2015 l ·K Haarl em 
Spaarnwou~erstraat 59 2011 XB Haarlem 

Bloemendaal seweg 184 2051 GK Overve en 

Brouwerskolkweg 6 - 205 1 ED Overveen 

Ni euvre G.rac-ht 86 rd 20 1·1 N!( Haarl em 
Yan Dal enlac.n ·JO 2082 VG Santpoort 

G 1B B 0 R E N 

dochter van Di ck en Maur e en Bais 
e:::-. :~ us j . ~ •·an S2.rü1e 

Zd r 

Wij wensen het vie~tal vee l geluk ! ! 

FELICITATIES ook naar onze ~oederve reniging ue H.F . CoHHAARLEM " 

Voor he t eerst in de geschiedenis van hun ro emrijke bestaan ~oor 
de Europacup voetba llen en dan meteen de 2e ronde bereiken. 
Hee l Haarl em kon v ia de Be l gi sche zender op de kabel de he le 
wedstrijd rechtstreeks zien . . 
Via twee spectaculaire wedstrijden (thuis 2- 1 en ui t 3- 3) plaatsten 
de 'Roodbroeken 1 zich voor de vo l gende ronde. 

- 3-· 



26 SEPTEMBER HOOFDKLASSE FINALE in VUGHT ============================================== 
In een sfeer die bat meeste weg had van een s l echt georgani seerde C/D 

wedstrijd bonden 6 verenigingen de str~d aan om de P.H . beker . Een strijd 
die haast bij voorba~ t vro.s gestreden . Ook dit jaar had J''"'~C I veruit de 
sterkste ploeg. Interessanter was de strijd om de 2e pl&ats . Een strijd , ook 
dat begint haa.st :;radi tic te ïvorden, tussen H.Ai;RLEM en V&LTC. Een tweestrijd 
die pas op het l aatste onderdeel , de 4 x 400m , in ons voordeel . werd bes li st . 

KOGELSLlEGEREN ~ De eerste die het spit afbeet , zalig zo 'n Ever t-zwijn , was 
Gosse -;r . d Velde , l\fa vakkundig te zijn behandeld door Piet ;:;; cJ:üpper , slingerde 
hij de kogel naa r een uitstekende 4 1 ~78 , nie~ ver verwijderd van z~n club r ekord . 

110 M HORDEN~ Eindelijk eensszon~er Pim G6bel werd dit nu~mer door Luke Prins 
en Gerard de Boer ir! respect i evs lijk 15 . 2 en 16,3 afgeraffe ld . Voor beiden 
een ~eer goedo prestatie. 

KOG~LSTO~EN l evarde 2 persoonltke rekords op . L2s Brown komtsteeds dichter 
in de buurt van het clubrekord van Rein Kno l. Het werd nu 14m30 ( ! ) . J~ ls de 
p r ogres sie van Fr ed v . d . Wal zich zo blijft voortzetten wordt hij in 1986 de 
eerste Haarl émse 20m stoter . Hij verbeterde zich t ot 12m12 , na bij het instot en 
zelfs rond de 13n te hebben gestoten . 

800 METER: Op dit nummer werd Dan Portegijs weer eens van stal gehaa l d . Zalig · 
die lucht van vers stroo . Hij deed het met 2 . 00 , 57 naar behoren . De lichtelijk 
beschonken (v~n koffie uiteraard) Miche l Hulsman evenaarde met 1 . 56 , 42 zijn 
bes t e seizoentijd . 

3000 M STEEPLE CHASE~ Bracht het vaste duo Evert , u weet wel van dat zwijn 
en Di ck Bais op de bann . Ze brachten 9 . 27 , 9 en 10 . 08 , 2 op de k l okken . Old 
Soldiers . 

1500 ME'rER ~ Hierop verdedi gden Kees , di8 van Enge l enburg en Br am Kolkman 
onze c l ubkleuren . r'Iet 4 . 02 , 1 en 4 . 14 . 0 deden ze dat naar behoren. Opme rke l ijk 
was het, dat veel lopers , d i e in de achterhoede eindigden , een tijd kregen 
toegewezen die op 0 tiende sec . eindigde . Toeval natuur l ijk . 

Speerwerpen: de enige Kees met een C in ons midden (v . d . Rhee) goo ide weer 
eens ouderwets ver, namelijk 60m18 . Zowel Lex als Arno waren k l aa r b l ijke l ijk 
geimponeerd door het moeten aantreden in het naar hun vader of was het hun 
grootvader , vernoemde plaatsje . Lex liet he t bij speer 47m66 opmeten en 

Arno overschreed bij het POLSSTOKHOOGSPRINGEN 3m90 . P i m Göbel met zijn bl i nde 
geleidebroek , sprong ook dit keer weer over de 4m40 . Het moet zo de zesde 
kee r dit seizoen zijn , dat hij deze hoogte overbrugde . Toch nog a l tijd een 
r espectabele hoogte voor deze sympathieke handelaar in oud roest . 

400 11 HORDEN~ Dc.arop verscheen Peter Rezelman weer eens ac1.n de start . Hij 
bleek het , ge t u i ge zijn 56 . 25 nog l ang n i et verleerd te zijn . Luke Prins , 
wiens haarband wij l ater om het broodtromme l tje van een AAC suppo r te r zagen , 
kwam iet 59m96 . 

100 METER : Nice Emenea was op deze afstand i edereen veel te snel af , 10 . 8 
was zijn prima tijd . Ren~ , nee niet de bekende v . d . Zwaag en evenmin de aanzi en
lijk minde r bekende Ruis , maar gewoon Moesman debut eerde met 11,3 zeer ver
dienste l ijk . 

400 HETER In r-'Iari o We stbroek en Allan El l sworth hadden vr ij twee ui tst ekend e 
seriewinnaars , tijden resp . 48 . 05 en 49 , 35 

VERSPRI NGEN De zeer c onstant springende J.an \hl l em v . d . \·i a l en Rob Schlüter 
lieten goede sprongen van 6m95 en 6m54 opmeten . 

200 METER LeverdeNilomet 22 . 00 een nieuw persoonlijk rekord op . Mike Bienf a it 
bleef met 22 , 14 n i et ver bij hem achter . 

DISKUSWERPEN hier zagen wij Robert Groeneweg we er eens i n de ring en h ij d eed 
het met 38m06 l ang niet gek . Les wierp de diskus 47m22 . Een afstand , die we 
al gewoon beginnen te vinden . Maar het is we erg ver . 

- 4-



VE!i_'V. f" B .. .. -oe1ce r vrecisti'ij ri . 

5000 rviETER Hie r herbao.J.d.e Kees 9 di e o.ndere van l~ngelEáJ.burg , het huzaren stukj(; 
van vorig juar door in de laatste =onde, ~iddels een schi tte r ende e ind 
ru 3h Ton Teepe (V&LTC) te passeren en uit to komen op 14 .5 7 9 9 . Pieter Fris 
bleef b~ dit gewe l d enigszins achter en n otee rde 15. 33.0. 

HOOGSPRINGEN De voor 9 om ondui dc l~ke redenen afwezige Ruud Wie l art i ngeva l len 
Henk Nacnack en dat nc~ wel cp zijn verjaarddg (! ) kwam tot een goe d e 1m9 0. 
Erik zorgde me~·· 2:::: 05 >veer voo r een hoop :;:mEt en . 

HINKSTlcPSPHINGEN l ev e rde via G~ra~c<'l. de Boe:::- met 13m87 e en twe ede p l aats op. 
De geb l esseerde Jan Willem k wam dan wel ni et verder dan 13m40 ma a r hij bleef 
hiermede we l d 2 h ïe eJe sp:r :Lnger van V&L ·..rco ·c' ,, En d !i. t begm.1 nn aan het eind 
van de wedstrijd duidel~k ~ee te tell en. 

Nadat de 4 X "100 ~~·mr.i:EE ~ese:rve ploeg bas t a E"nde ait Ni c o Treep-·Gerard de Boe r 
Rob Schlüte~ en !1ukc: :?::: i n s mEt '~) ; 5 hun pli cl.lt ha.dden g edaan en nadat "de 

4 X 100 filETER eerste ploeg b estaande uit Henk Macnack- Li bne l Pa r menti e r 
Ren~ Moesman en Jan Will em v . d.Wa l op een g oede tijd van 4 3 .54 u i tkwam , 
s t eeg de spanni n g ten top. 

Ne t al l een nog de 4 X 400 l'-1ETER te lo_pen hadd en wij 24 punten achterstand 
op V&LTC . We l nu door een schit te r ende 3.16 9 10 werden deze 24 punt~n achter
stand omgezet in een 'voorsprong van 47 punten . Dit betekende een twee d e 
p l aats i n de e i nd r angschikking !! He t kwartet , dat deze s l echt ge organis ee rde 
en ongezell ige wedstrijd toch nog tot een stralend e i nde wi ~ t te mak en 
be stond ui t g Ni lo Emerenciana , de voorNario ingeval l en Pete r Re z e l man , 
Mike Bi enfait en Allan El l sworth . 

Tot slot mag nog 
het goede (club) 
die na zijn ZHare 
genoten te komen 

wel vermeld worden , dat er ge l ukki g nog genoeg mensen u i t 
hout zijn g esneden . Eén van hen i s zonder meer J a n v. Dijk 
va l afge l open z omer toch 1r1as meegereisd om z ijn c l ub 
aanmoedigen, Klas se Jan ! ! 

Ren~ v .d . Zwaag 

F. indstand ~ 1 AAC I 30 .• 254 
2 Haarl em 28 . 876 
3 V&LTC 28 . 829 
4 AVR 27.697 
5 Al-cC II 27 . 456 
6 PSV '20~ 44 3 . 

LOSSE UITSLAGEN verzame ld door Evert 

1 september Le i den 400m heren Dan Porteg~s 53 1 9 , Nichel Hul sman 53 , 0 
5000m h eren Pie ter Fris 14 . 58 , 9 (5e) 

3 septembe r Hoorn 

5 septembe r Ut recht 

ver j . A Rob Schl üter 6m10 (3e) 

100m heren Hans Wi lleros 12 , 5 
8 00m heren Miche l Hulsman 2 . 00 , 3 

Dan Po rteg~s 2 , 04 , 4 

zoals gewoonlijk vee l wind 
1500m heren Kees v.Domme l e 3e 4 . 0 2 , 4 
5000m beren Kees Ho rdijk 15i17~9 

Pi eterFris 15.07 , 3 
200m heren Lione l Parmentier 23 , 2 

11 september Ni1<1.uwege i n 20km 4e Bert Bols 1 . 10 , 27 

12 september Hoorn 1000m Piete r Fris 2o34 7 6 
ver 
kogel 
1500m 

Lione l Par mentier 6 : 48 !! 
i d . 9 , 5 2 

jongens B Paul t aspe rs 

-·5·-

4 . 12 , 6 



OP EN ROND DE l'.TLETIEKVELDEN 

Dat geintjes over Belgen niet voor niets z~n 7 bleek cnlangs weer eens duidelijk. 
Arrw en ik vlaren al:s toeschouwer aar.wezig bij de interlandwedstrijd tussen 

Nederland , Engelan1 7 België , Israël en Griekenland. 
:Boven ons op cle tribune za ten enige J3 e1gi sc:r..e deelnemers. Eén daA.rva.n h&d 
bl~kbaar dorst 9 want ze haalde een blikje fris u1 t haar tas. Dat koolzuur
houdende drank gaat spuiten b ij opening, is bij Ee ~ gen niet bekend. Het 
gevolg laat zich raden: trno en ik krijgen een flinke straal prik in ons nek . 

Nu we toch over buitenl anders bezig zijn 7 de vo lgende mop~ 
V!aarom branden er 1 3 a-vonds lichten op de vuilnisbelten'? 
Dan gaan de Turken boodschappen doen. 

Onlangs vroeg Firn G8bel me een stukje over hem te schrijven . 
Bij deze gebeurt da t dan . 
Zoals bekend , heeft Pim enige bijverdiensten(Deze bijverdiensten zijn zijn 
verdiensten , maar goed) . Dat Pim in auto ' s handelt is niet iede r een bekend . 
In de Anthonie Fokkerlaan staan reeds 2 G6bel bolides. Voor zove r i k weet 
rijden ze ook nog . Dus · •• • ••••• koop Uw auto bij G6bel- bolides . 
(Krijg ik nu ko r tinv op een eventuele aankoop , Pim ? ) 

Joop van Drunen is vier keer zo bruin als anders . Dat komt door een vakantie 
in Griekenland . Krijgt Joop nu nog ~eer sjans bij de vrouwen ? 

Lex v . Vugt . 

+- +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

nog meer LOSSE UITSL~GEN verzameld door Evert 

12 se;etember Hilversum werpdriek&mpen 

koge l diskus speer 

Heren 1e Les Brown 13 . 08 47 . 96 48 . 30 2115 punten 
Jun . B 1e Dennis Kruithof 13 . 48 42 . 22 54 . 60 2117 punten 

12e Maarten Hartman 8 . 69 32 . 52 35 . 34 1310 punten 

24 september Den ha~ 

1500m jongens A îe Paul Jaspers 4 e00,5 ! ! ! ! 
(tussentijden 60 - 2 . 06 - 3 . 12 ) 

KLUBREKORD jongens B !! Het stond sinds î 968 op naam van 
Ronald Liefrink met 4 . 04 , 1 . 
Paul heeft nu alle lange nummers bij de jongens in zijn 
bezit. 

25 september Utrecht Een verdwaalde uitslag , die eigenl ijk i n het 
wisseltje thuisbnor± . . 

~·~J~"'~E puplllen kompetitie van distrikt west I 
1 • DEM 2 • EDAIVI 3 • Hl~üRLEM ! ! 

Edward Leter won dG 60m in 8 7 8 en Narvin Isse l t het hoogspringen met 1m40 
De estaf etteploeg met Arno Grootsman en Thomas v . d . Berg liep 35 . 5 (3e) 
Maar over deze wedstrijd ongetwijfeld meer volgende maand in het Wisseltje ! 
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:-;s 7~-L'. KOltlPE'I'ITIE ·rE L..l\1\F:LEN 

Teen op 5 september cm ]~wart voor e lf bijna i eder een aam.,rezi_g was, h i e ld ploegl e ider 
J ., \'1. z ijn ui ter st korte maar Jo:achtige ·c.oespr aa!<. we stonden 7e en om ir: de finale te 
kome~moesten_ wc bij de eerste 6 zien te komen ~ Alles op alles dus. 
Even daarna ~wamen ook de laatste leden vari de ploeg, die al b1jna opgegeven waren 
(tor'"val lig aLLemaal middenafstandJ.opers) en ontkwamen zo aan een duix in de steeple -bak . 

Om il.ïoJa.rt over b 1aalf brak het: geweld los . · Het eerste nummer \•ras de e stafette, die ge l o 
p2n werd door Rob, · Allen , Renê en Casper . l\1a heel hard lopen van het gehele viertal , twee 
slccht.r2 e:t een goede wissel en in slechts t13 "9 sek. kwam Casper a l s derde ove r de finish . 
D2 t i jd l ag slechts 0 . 2 sek, boven het klubreiwrd en hei: begin -,,as dus goed . Vanaf dat 
r.i0Inent. druj,--:.peldi?n voortdurend, zowel goer-:e a l s m.i:ïlder qoede uits l agen binnen. 
Pa ui Jaspers was de eerstvolgende Oill te la:ten zien wat: hij waard v.>as. Op de 3000 meter 
wi st hij, na twee weken z i ek geweest te zijn, toch nug als 3e te eindi gen in een t ij d 
' lêlrl 9. 10 . 2. 
Daa:.rna werd de 800 met e.r gelopen door Paul Hi tte:m.:,.n (in 2. 09 . 8 ) en T3_mo (in 2. 14 . 4) , 
respektievelijk 3e en 2e in hun serie . 
Cildert'J.ssc.n was de uitslag van diskuswerpt-:n bekend. Een goede 29. 52 van Maarten en een 
tegenvallende 31.71 van Dennis . 
Sander 1 i ep de 110 me'cer horden met de voor hem hoge horden in 18.6 sek . 
Voor het volgende nummer, de 400 meter, moest Allen afzeggen, omdat hij geplaagd werd 
door een tijdens de estafette opgelopen blessure. Voor hem in de plaats kwam Kenneth, 
de veelvoudi ge reserve, die de ene ronde aflegde in 52.9 sek. De tweede Haarlem loper 
was Casper 1 die als eerst e in zijn serie ove r de finish kwam in een snelle 50.1. 
Het verspringen liep uit op een zeer goede 6.63 van Rob, waarmee hij al s ·tweede eindig
de en 5 .3 5 van sylvester. 
Paul van Sonneveld en Arno van Vught stootten de koge l respektieve lijk 9 . 53 en 9.37 me
t e r weg . Ha r c us sprong net als i n de eerste kompe titie-wedstrijd 1.70 m hoog en Remco, 
d i e voor eerst voor de p l eeg uitkwam , sprong 1.75 m. 
Rob liet zi jn dat hij goed in vorm was, bij h e t hinkstapspringen wist niemand hem te 
benader en en won h ij met een zeer goede sprong van 13.22 mete r. Bij polsstokhoog wist 
Arno van Vugt (zonder h) niet hoger t e komen dan 3 . 90 meter. 
De enige nummers die nog over war en , waren de 100 meter en h e t speerwerpen. De 100 mete r 
uerd door be i de lopers zeer snel afge l egd. Casper fini shte na 11 .2 sek. en René 
schroefde zijn persoonlijk rekord op tot 11.1 . 
Op het laatste nummer , het speerwerpen, wierp Marcus de speer naar 35.38 mete r en maak
te Dennis zijn prestatie bij het diskuswerpen weer enigszins goed door 50.10 meter 
te werpen. 
Na de hele dag heen en weer geschommeld te hebben, e indigden we als de rde met totaal 
13.786 punten acht e r V&LTC (14 . 408 pt ) en Holland Haarlem (14. 385 pt) . 
Het doel da·t we voor ogen hadde:ïl, de finale te bere iken , hebben we net gemist . Lande
l ijk zij n we als 7e geêindigd. 
Maar volgend jaar moeten we met deze plo~g, die nu nog zeer jong is, toch zeker de 
finale we t en t e b e r e iken. 

de veelvoudige reserve. 
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Ji:Kf.'.NTIE 1982: NOORD ENGELAND + SCHOTLAND. 

Na eer dere fietsvakanties in Nederland en de Ardennen bes l oot ik dit j a al.:", om deze 
tradit i e ir Noord EngeJ.al:td en SchotJ.and voort te zetten. 
Ha een \.corspoedige zeereis l n.tldde ik de 26e juli in Bull en na een kort verblj_jf in 
York zette ik }~oer s ö .cl1t.ing Schotland om op de eerste ba!'rière, d<2 Yorkshire Hoors, 
te s t uiten. Op die he i d c-;ve J.. den van Yorksh ire schijnt dan ook niets anders t.e groeien 
dan heide en äe . enige leve!1de ··.,re z E:ns aldaa::: :njn talloze, vri:j over de 1.,reg lopende, 
schape:1 . Dit pracht;:iqe natu·,IYgeb i e .J he c: ft echter het nadeel dat men om onbekende r e de
n en de -v.1egen via de st.eilste st:.ukk"'n over t.e t h<)Og3te topje heeft laten lopen , en waa::: 
door je 400 - 500 me:ter. moet . k lirmns n op e ·2il helling '.Jé',riërend tussen de 10 en 20% , me t 
daartussen stukjes vap 25 t , · een ~~unt ~ie j e s1echts ? tot 3 maal p e r dag kan uithalen, 
'"'aardoor j e de ::- .-:st va.n d.:~ 1 ;c }: i:;~1 kan ':'aan lopen _ 
Tot aan Edinburg 1•:2 r en ,Jro hc _._l ill•}"::!I. srE· J u:' J':ig rrc i.r,de r stijl E:n. op 30 juli arriveerde i k 
!la een zonnige r e i s in d~; ze i<oo:ëd stë·. d vd:-, '3chc':l mlC1 , om daa::: d ,:e vo::_gende clag samen 
me :: 10 . 500 ande 1:c men .Jen h ; ·t Nr:r.:. ciowban}~ At.:Le t_i c-k s t:.:.tion maar voor 3/4 t e vullen en 
getuige t.e zijn van de :(:nterlu.nd Engela_nd-Polen - Schotland- Noorwegen. 
Nadat om 16 , 14 uur de openingsceremonie l:ad pl.ae.tsgevonden door de onvermijdelijke 
doede lzakband, kon men gaan beginnen. 
Steve . Ovett versloeg in ·een eindsprint de-jarige Peter Ellio t op de 800 meteri nöteer
de een tijd van 1.4 7, 5 ., . om ve rvolgens in een ererondje de toejuichingen van het publiek 
in on tvangst te nemen, niet· gekleed in het yo.:Jd-wi tte trainingspak van de nationele 
ploeg maa:c iD een iD l auwe trainingsbroek en 8en blauwe trui, met een meer dan levens
grote afbeelding daarop van niemand minder dan Mickey Mouse! 
De Schot Graham Williamson kreeg het publ iek op de banken door een schitterende over- · 
winning op de m:ijl. Het hoogspringen werd gewonnen door Geath Parsons met 2.16 mete r 
en Allen Wells hield op d e 100 .meter Cameron Sharp slechts 1/100 sekonde achter zich. 
Toen rond half acht het laatste baannurrme r afgelopen was, duurde het nog tot half 10 
vcordat het groepje van 30 toeschouwers, dat in de regen en wind was blijven zitten, 
naar huis terug konden keren. Zij waren de gelukkige getuigen van he t polsstokhoog
springen van de Amerikaan Tulïy , d ie als gast aanwezig was, en een Pool, die beiden 
5.50 .meter achter .hun naam kregen. 

De volgende dag begonnen mijn kn i eën t egen het h en aangedane ge-vmld te protesteren, 
waardoor de richt:!_ijn van 100 km J?er dag gehalveer d moest: wo:tden. 
Boven de lijn Edinburg-Glasgow gekomen, begon dan eindelijk het Schotland waar i eder
een voor komt. Het Schotland van de ve l e l egendes en strijd , van diepe , door de ijs- · 
tijd gevormde U-dalen, van snelstrotnenäe riviertjes en watervallen, van uiterst. vrien
de lijke en gulle mensen. Een land van uiterst kl~ine gehuchten met bij de plaatselijke 
winkel een bord .met de waarschuwing erop, d"l.t de vo lgende winkel pas 60 km verderop 
is. Van jeugdherbergen waar iedereen zijn e igen eten mocht koken en waar j e ook e e·n 
fietsend opaatje kan tegenkomen, die j e maar al te graag vertelt welke Alpentoppen 
hij in "zijn" tijd beklommen heeit. Van in de dalen gra.zende schapen en onzichtbare, 
door wolken omhulde, bergtopp2n maar ook van dagenlange regen en mist, die het in de 
twee voorafgaande maanden opgelopen wa tertekort zo snel mogelijk weer aanvulden. 
Kortom het land .dat mij na 1400 gefietste kilometers een onbeschrijflijk mooie fi ets 
vakantie bezorgde, ondanks 1 ~ week r egen . 

René. 
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TRUILOOP TE CVii;ftVEEN OVER 7 ICM . 
------·---------- ---

Vó6rdat je in het Walhalla van d e atletiak 
binnentree~t , sprinG je op eigen houtje over 
slot en en hekken, je g ooit met sten8~ als ko g els 
en met takken als speren en je l oopt hard over 
paden en velden. In het laatste geval spreekt 
men van trimmen. Dat trimmen wordt vaak in 
georganiseerd ve~band gedaan; dan h eb je een 
trimloop. 
Afgelopen zondag 12 september was er zo'n 
tr imloop in Overveen. Ik mee~de 1 dat de loop 
op het CIOS terrein zou plaatsvinden? maar tot 
mijn o~genoegen bleek het startpun~ Kraantje Lek 
t8 ~ijn en de route voerde door de b l anke duinen 
ove:r: 1--J.et rui terpa.d r ·ichting Zandvoort . De orga
nisat i e had beter kunnen spreken van een veldloop 
Tweehonderd mannen 1 vrouwen en kinderen hadden 
zich verzameld bij de start, die met afgrijzen 
naar de zandmassa voor zich keken . Onder hen 
bevond zich ook onze vijfkamper Jeltjo Doornbosch 
en nog een a . v . Raarlemmer die ik echter helemaa l uit het oog verloren heb . De 
route voerde de eerste 3 km door rul zand met laagtes en hoogtes; hie rna 
kwam een fietspad 9 dan het keerpunt en dezelfde weg terug. J e zag de mensen 
genieten van het harde fietspad, omdat hun voeten weer terugkwamen van het 
asfalt. Even terug wi s ten ze niet hoe ze hun voeten uit het zand los moesten 
trekken . Ikzelf had me heilig voorgenomen een persoon in blauw T-shirt n iet 
voor te laten. Net toen ik dit wilde opgeven , gaf hij op, waar na ik triom
fantelijk door kon gaan. 
Bij de finish bleek mijn tijd 38 mi nuten te zijn, die van de snelste loper 30 min. 
Voor de vol l edigheid gee f ik nog enkele opme r kingen 1-.reer van and€1re trimmers 
na de finish~ "Nooie route , goede oefening 11 (32 mi n loper) "zware loop, stra nd 
is gemakkelijker 11 

( 48 min loper) '' volgende loop is Egmond aan Zee 11 (jonge dame) 

Zandloper. 

REIS VAN FRANK VAN Ri:..VENSBERG NAAR ZWEDEN EN DENEMARKEN DEEL II 
=========~====================================~~===================== 

De volgende dag 9 za terdag 26 juni, moes t de Zweed , die bij mij op de kamer 
sliep, met de trein van 6.23 uur mee . Hij was echte r tot 3 uur wezen feesten , 
dus versl i ep hij zich. Hij baalde enorm , want de volgende tre i n ging om 14 . 19 
uur. 
Ik nam opnieuw deel aan een vredstrijd, nu in Venjan over 1 Okm . Het wegdek 
was hier niet best (uithollingen overdwars, gaten~ stukken zand) er waren 
enkele heuvels en het was wa r m. Weer kwam i k in de 2e groep terecht , maar 
door ve l e tem~owisselingen bleven er na 4km maar drie man over. Na twee 
damarages kwam ik weg en was toen 5e . Ka 9 km. achte rhaal de ik nog een 
Noor , die uit de eerste groep was weggevê.llen, maar deze versloeg mij toch 
in de einäsprint met 1 sec . Ik had 47 . 08, de snelste Nederlandse seizoen
tijd . Na deie 2 zware inspanningen was ik al behoorlijk afgemat , maar i k 
had alleen tijcl om te slapen , want zondag '"as er alweer een 1 Okm wedstr ijd 
inKppelbo . Ik wist , dat het teveel voor me zou zijn, 3 wedstrijden in 3 dagen, 
maar toch wi l de ik het proberen, want het 600m lamge parcours was erg 
snel. Ik had echter veel pech. Me te en al bij de start gleed ik weg en kwam 
ik ten val 1 ik stoud ondanks veel schrammen en pijn weer sne l op de been en 
begon gewoon te sprinten , waardoor ik a l snel het ve l d te pakken had en 
op een gedee l de 4e plaats kwam, maar dit alles tenkoste van een waarschuwing 
ik had natuurl ijk gefo rceerd . Hoewe l ik nu wat langzamer ging kon diskwa l i 
ficatie als gevolg van het forceren , de oververmoe i dheid en de stijfheid 
niet uitb lijven en dat lot onderging i k dan ook na 6 km . Ik was er niet 
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l.'Ol<Hi.z (]'-,., ik -~cc<" i~· meTs a.l 2 moDü~ t ·:.]den stD.a!'l. Bover:dien k'\omr:,en d2 
or gan isatoren van ~ppelbo en Malungsfors na de wedstr~d op mij ~f en zij zeiden , 
dat _;_ka l e ik in 19'33 terugkvmm op reis en ve::-blijfskosten kon:cekenen , dat 
maakte de hele ~~ · weer goed. 
f'w.andagrr: i d.de..g 28 juni -_r.::t:L·ok ik uit l'v!c.lunfo en gi ng we e r terue m:.ar Odens e 
( Dk) , wa~r i k ook het g=ootste gedeelte van mijn bagage had achte r gela ten. 
Van .s lapen kw~m niet vee~, ~ant ~e tr9in w~2 behoor~ijk vo l met 6 man in 
á ~n 6oup~ is ook n i e t alle~. Drio dagen ~ l eef ik in Odense 7 ik bezocht 
de binnenstad en r_og 1-léi-L kE:mü sr-;;m en t:7a ] nde nr;g wat. 

Vrijdag 2 juli v9rt't'o!.--_ Ü" r!.an or .. 1i.e.~'"' :'tE.:.<-'- "~ Z·vwJeu , Dez.e reis vlas ráet b e
pê':ald ge rief P. ... :;jk: br."rs t L1'o8 ..J": 1k '.! .. clt:' +~·-ein n::2.:·~ Kopenhagen staan en de 
trein né1.:.1r St .)CJ-'h.ufi'. ·,_.;-:;.- ZC -,co; , 'lr·~ 8:::' n~e'l;s 8.:nà.:;:;._'3 OYerb l eef dC.ü Op de 
grond tt? slap·en e:cge~13 cc: 1 1t(;'~ '! ~,t(:e:'.8n, Ir: de t.Lein na.ar Ostersund tenslot t e 
zat i k tussen d.r..Le :i.li d.Lale.-~: :;.;: ::..eppEnde ' 1 T <:.n~s l3etjes'1

• 

Zaterdagavond vond ik n~ wat zeekeil d~ man die mij in Obte rsund opwachtte . 
H~ sprak l outer Zwesds m~ar dat was niet erg . De man was een scheids rechter 

Zondag 4 jci.li was e.~ in R&tan een 20km (,~ ronden), Ik startte erg snel en 
liep algauw nllèell ( 5s) , DG 5 en ·1 Oku e ingen me t 23.00 en 4 7 . 00 sneller 

· dm1 în JViÖ:lungsfors 9 ;,1:;.a:r nu k r eeg 5.k l ~;:;t v 2.n krD.mp en viel i k ver terug . 
Totdat ik na 14k~ doo~ ~en Noor ~epesseerd werd en i k m~ze lf dwong me e te g~an 
In eens ging het weer en hoewe l de Noo ~ rut u ite inde lijk to sh nog l oste, werd 
ik toch nog 5e i n . 1. 36 7 23 (nummer 5 st<1p te ondenieg uit) war.:. rmee .:.. k toch 
tevreden was. De laat ~ te 5km werden onder zwr.:.re rege~val ge lopen. Er waren 
hier 12 wande ls cheidsrechterd ! 
Maandag was er in Brunf lo een est~fetteweds~rijd . Ik kon niet mee doen omdat 
ik alleen was 8n d "<lS geen e;lub-- c~ist r.i.cts··· of l and.,:m t eam kon vormen , mD.a r 
ik ging wel kijken. 
Dinsdag was er in usteru~d een 5000m baanwedstr~d. Hier was voor mij een 
w.ar debon van 300 Zweedse krcnen te ~erdi enen al s ik mijn rekord van 21.37,2 
zou ve r beteren. Ikstond met kn i kkende kn i eën aa.n de stó.rt , 1-rant ik had 
al v ee l rede v laggen door de l ucht zien zweven . Ik l ag na de eer~te ronde 
Be mr.:.ar rukte d~arna s ne l op totdut i k na zo ' n . 2000m (in B. 25 ) op de 4e 
plaats b elD.ndde . Toen kraeg ik echter een ~Rars chuwing wegens zweven . Nu 
gi ng ik (te) v~el op mijn techniek lotten en krampacht ig wandel en (s tampen) 
waardoor i k kramp kresg en hoewe l i k na 3000m (12.45) nog 1B sec voor lag 
op het rekord 7 verl onr ik. in de laa ts te 2000m zove e l, dat i k op 21 . 57 9 9 en 
een Be pl aats uitkwnm . Ik baal de enorm . Toch was deze tijd weer goed voor 
de beste nederlandse s~izoentijd. 

v!oensadg gingen mijn ga sthe e r en i k naar een do rp je dat ~ torhögen heette . 
Daa~ zouden wij wonen in een huis van zijn doch t e r, die me t vakantie was 
's Avonds ging ~e man zich echter in gezelschap van 2 jachtvrienden bezatten. 
Hij bleef de hele nacht weg en kwam donderdag mo rgens wankelend en straal 
bezopen terug . Dac. rna gi ng hij jagen en ik zag hem nie t mee r t e rug en da t 
terw~l i~ ' s avonds een we dstrijd had, waar hij werd geacht scheidsrechter 
te z~n . Ge lukki g kwam een andere do ~hte r van de man polshoogte nemen en 
zij zorgde ervoor ? dat ik nog op t~d in HäggenR~, waD.r de wedstr~d was 
aankwam . De prob l emen waren hi er mee nog niet voo rbij ; wan t nu was het nog 
zaak onderdak te rege l en 7oor de n~cht, want t erugga an naar Storhögen 
was niet moge lijk . Door dit al l es was i k natuurl ijk niet optimaal gec on
centreerd voor de wedstrijd.· Bovendien was 1k zwaa r verkouden. Het parcours 
voor de 10km 1t1edstrijd was zwaar . He-c ,_.-as 2 x _ 1000m klimmen en 2 x 3000m 
over een pareeuro van Zdnd Kl e i~ stenen en kui l en. Daar het geregend ~ad 
was dit gedeel t e nog zwaarder dan het a l was. Tot de top van de klim 
(na 1krn) bleef er een groep van ruin 1C man intact. In de afdaling ontstonden 
hieruit twee groepen • De 2km werddoor de 2& groep met mij aan de leiding 
in 9 . 15 gepass eerdo Vervolgens kregen w~ 3km s l echt wegdek , ik vond niet 
het juiste spoor en zigzagde ove~ de weg. Hi e rdo or verloor i k veel tijd.en 
3 plaatsen . De )km ging i n 23,05. Toen de h euvel opnieuw beklommen moest 
worden , passeerde i k echter we er 3 m0 n en li0t hen ge l~k terpl aatse. 

SLOT VOLGT ••• 



Hl · 11111~1~1 
Het WI~SELTJE opent weer met allerle i inzendingen die deze keer over meer 

l eden gaan dan alleen over de bekende sprinter. 

Trouwens wat vind je van de naam ruet wisseltje ' ? Vind je het we l een 
g oede naam of moet er een andere naam komen ? 

Wie bedenkt er een nieuwe nE.am voor dit gedE:e lte van 'De wissel' ? 

Nieuwe namen inleveren op papier voor 10 oktober 
b~ Eert. De winnaar ontvangt een pr~s. 

Nu het wedstr~d programma . Dat i s kort maar krachtig. 

Zaterdag 2 oktober ~ Dual meet me t AAC op Amsterdam-Ookmeer. 
Voor a lle .pupilien eri 1e j a rs D junioren. 
We vertrekken om 10 .00 uur en om te winnen ( deden we 
verl eden jaar ook) 

Zaterdag 9 oktober Onderlinge wedstr~den pupillen en C/D j unioren 
Ook hier doet i edereen aan mee 

Zondag 10 oktober Vervolg onderlinge wedstr~den voor C/ D junioren. 

Voor chronologisch overzicht en programma en andere 
gegevens onder officieel nieuws en het gekleurde vel 
voorin dit blad 

Voor a lle wedstr~den ge ldt g neem zovee l moge l~k je ouder(s) mee, want dan 
heb je ~ a) j e vervoer goed geregeld 

b) e en ~sje versierd 
c) je eigen supporter( s). 

Na dit i ndr ukwekkende slotprogramma heb je een paar weken rust tot begin 
november want ·dan begint de wintertraining. Voor a lle . jeugdleden dus ook 
de pupillen is dit dé duintraining op zondagmorgen 10.00 en de zaaltraining 
(tijd v olgt nog) . Hoe a lles precies in e l kaar zit , l ee s je in het vo lgende. 
klubblad. 
Nu kan ik je vooral de dui ntraining van harte aan bevelen. Voor sommi g en 
misschien wat te vroeg op, maar de gezel ligheid mee r dan waard ! 
Trouwens 9 ook je ouders kunnen mee . Er is een trimgroep waarin ze mee kunnen 
doen en anders is het er prima wandelen. 

Over naar~ DE UITSLAGEN 

Ik hoop, da t ik deze keer niets vergeet . Van Jacco hoorde ik , dat hij z~n 
4m17 ver nergens terug had gevonden, terw~l hij er toch terecht trots op w~s~ 
Eij deze dus . 

12 sep t ember D wedstrijden Amsterdam. Moo i wat drukkend weer. 

SOm Ashwin 12.0 ( ! ) ver Ashwin 3.64 kogel Rona ld 6.70 
Yves 12. 9 Ronald 3 ,, 25 3e pl 1e 
llonald 13 .. 4 Edward 4 .04 Maur:i,ce 7.40 
Ar jen 13? 5 M.aurice 3.91 Arjeri 6.25 
Maurice 12.1 Ar jen 3 , 31 1000m Eob 3.25, 9 Edward 11.6 (!) 
( 12 9 0 in ! f i n) SOm horden Eob 17' 0 A lex 3.10,1 

Edward 3. 21, 9 
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Ui tslag_"[l_~ill~nwed s trijd .l.J.~lj __ .. Jl. V '_23 __ .. ~pl_f?_!.§..~j.all.! 

A pupillen 6üm koJe l ho og u i t slag 1000m 
'7 

Edward 8 , ti L9o 
Narvin 8 :1 8 6 .9 7 

I • ·j :5 
1,15 

2e 
4e 

~rno 3 .24s4 5e 
Rioha rd 5.00,4 23e 

11 Robijn t.j e 11 9 , ó 
Richa.rd "1 0 , 6 

B pupill en 40m 

rila rk va n Dijk 7, 8 
Ho e l Sclml t heis 7,3 
r-'Ia.tth !js Le J.oux 8 94 

i\ tl e tiek. 
-----

5 , 81 1 • '15 
6 , 87 0 .9 5 

ba l ver 

23m 2.98 
11 3. '1 c 
17 3.09 

A V Haarlem 

î)e 
25e 

ui tsla.g 

10e 
1·1 e 
13e 

l'tlark 
Reel 

1000m 

4.02,1 
4.14 ,2 

7e 
Se 

We gingen met de auto van meneer de graaf na.ar Amstdam. Toen moesten 
we nog een half uur wachten. wnnt ze hadden geen genoeg ·juryleden. En 
toen begon het. Eerst moest ik de 40 m le r en en ik was tweede. En na een 
heel lange tijd moest ik verspringen 3.10 m. Marvin was eerste op de 1000 m 
En we hebben verder veel pret beleefd. 

En nu een 1p0p 

Er stond een jongen te huilen . Er komt een meneer aan en zegt: waarom 
huil je ? ik wil een kwartje. Hier is een kwartje. Hij begon weer te ~1ilen 

de man vraagt waa rom huil je nu weer ik wil een gulden. ha ha ha 
Roel Schultheis. 

21 augustus competj_tiewedstrNd voor pupillen te Castricum 

Deze dag ·moest e r door de heren A-pupillen goed gepresteerd worden om 
de tweede plaats in de competitie vast te houdenwa t recht gaf om aan de 
finale mee te mogen doen. 
Dem I stond voor ons en werd geacht onverslaanbaar te zijn en Suomi I stond 
v l ak achter ons. We l 9 na e en niet zo denderende estafette brak het geweld 
los. Op de sprint een voor e en grasbaa n z eer snelle 8.5 sec en 8.9 sec 
voor Edward en Marvin. Bij he t kogelstoten een daverende 9.19 van Edward 
en 7.50 van Thomas. Bij het hoogspringen dri e tot het laatst mee springende 
a.v.Haarlam jongens. Nl. Marvin w~~r Bdward en Thomas. Tenslotte won Arno 
de 1000m na zeer goed lopen en ook fanatiek aanmoedigen van andere jongens. 
Prima . 
Resultaat was 9 dat we de tweede plaa ts v e ilig stelden ·en voor de eerste 
maal van Dem I wonnen. 

Resulta~en h oog kogel 60m Uitslag 

Marvin Isselt 1. 30 6.89 8.9 1 • Ha arlem I 
Edward Leter 1.20 9 . 19 8 ,5 2, Dem I 
Thomas v . d.Berg 1.20 7-50 

9.2 
3. Cas t ricum 

Jan v. d .r1Ieulen 1.05 6.40 
1 0. 1 

4 . Suomi I 
10 . 4 Stefan Aert r.; sen 1. 05 5.42 9.6 5. Suomi II 

il.:r·no Grooteman 1o 10 7.05 6. Holland I 

R bal 40m 7. Dem II v e r 
8. Holland II 

Roel Schulthais 3.18 19 7-3 9. Suomi III 
Ma tthijs Leloux . 3. 00 21 8 . 2 
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4 september CéèS_i?.=' iC'J.ill Pupillen wed~trijd 

Op deze zonnige voo~ a l tetiek geweldige dag waren onze Haar l em atlee t jes 
van pl an er weer iets van t e maken . Op de gezellige grasbaan van a .v. Castricum 
zorgde Edward voor een erg goede start van dit voornemen , want 8 9 4 op de 
GOm sprint is een ge deelde beste seizoen presta tie in Nederl and . Marv i n 
sprong 4.35 ver, dit was 1 cm meer dan zijn concurrent Frank Geels van Suomi. 
Bij het kogelstoten sprongen Thomas en Edward er uit met resp 7 . 82 en 8 . 2G • 
Ook Jan v.d . ~eulen 1 Stafa •• Aertssen 9 Arno Grooteman en Mark van Dijk zorgden 
voor goede prestaties . De 1000m waaraan men mocht deelnemen werd gewonnen 
door Arno in 3.28,0 een prima tijd. 
Rest mij mevrouw en mijnheer Isselt te bedanken voor het begeleiden van de 
jongens . · 

· Re sul to. ten kogel ve r GOm 

Thomas 7 . 82 4 . 05 9 . 4 (5e) 
Stefan 5.G3 3.24 10.2 
Edward S.2G 4.29 S.4 ( 1 e) 
Jan 6 .60 3 . 41 10. 1 
Arno 6 .·ss 3.63 9 .3 
Marvin 6.92 4.35 9 . 0 (2e) 
B pupi l bal 40m hoog 
Mark 30m s,o 0.95 

Zondag 5 se:12tember C-s:ee l en Amsterdam- Ookmeer 

Net z 1 n tweeën gingen 1ve met Daan, Tim en mijn moeder naar .b.msterdam . Arnaud 
zou oorspronkelijk meedoen aan de 100m en de 300m horden en Eric aan het 
discuswerpen. Bij alle onderdelen waren erg veel deelnemers aanwezig ; bij het 
diskuswerpen + 37 en de eerste acht gingen naar de fina le. Ik kwam ook in 
de finale en ;erd 7e met 39,S4. 
Arnaud deed a ll een mee aan de 100m want hij was geb l esseerd en met in zijn 
achterhoofd een internationale wedstr~d in Westfalen werd hij 2e in de serie 
met 12.05 en had weer last van de blessure. Toen de halve finale ~ en ook 
daar was een tweede plaats met 12.1 s . 
De f ~ nale van de 100m is waarschijnlijk de legendarischte uit zijn carri~re ••••• 
Geblesseerd aan de start stond hij uog in oog met a lle concurrenten . Alles 
ging go~d , maar toen kwam h e t •.•..•. na + 40m werd de blessure te erg en 
struikelend en strompelend werd de finish als Se berijkt in 15.7 s ••• • •• 
Toen gingen we maar weer snel naar huis. 

Eric 

11 s~:etember C/D distriktsfinal e Ams~erdam-Ookmeer 

Door steeds betere .prestaties tijdens de competitie plaatsten de C-junioren 
van a.v.H~arlem zich ruimschoots voor de districtsfinale. Deze finale wedstrijd, 
prima georganiseerd door A.D. A. Amsterdam, begon voor onze jongens niet zo prima. 
Door het niet nakomen van toezeggingen om te assisteren bij het vervoer 
rnaest het grootste gedéelte van de ploeg op het laatste rnament per fiets 
naar Amsterdam . D.J.t dit niet de ideale manier van warming up voor atleten 
is, bleek al meteen bij het eerste onderdee l ~ de estafette. Een betere 
tijd dan de 49,7 over de 4 x 100m heeft de ploeg in de competitie meerde re 
mal en gemaakt . 
Op de 100m was omze grootste troef ' ZOEF ' teruggetrokken wegens een blessure. 
Zijn vervanger werd J e ltjo, die maar meteen een tijd van 12,6 noteerde, 
gevolgd door Gijs met 12 9 7 en Gert Jan met 13.3 sec. 
Ondanks zijn blessure li ep · Aernout toch de 100m horden in 15,9 se · . 
Met deze tijd was hij derde van de elf dee lnemers . Op dit numm~r noteerde Tim 
20 ,6 sec . Wanneer hij serieus blijft trainen, belooft dat wat voor het nieuwe 
seizoen. 
De SOOm werd een g ranèiose p.r. verbetering van Patriek Booms. Om in zo'n 
kórte tijd een p .r. van 2.1S,9 terug te brengen tot 2 .14,4 is een prestatie 
waar menig at l ee t sJ.echts van kan dromen. PROFICIAT. 
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n~·. c ·: _, r....,_v~'.i.<~( :es ni e 1;:;:. vo r; :c E:lka::!.::._· onde:rdot-!1 be\·Jees dt:ze weds tr~]d 
weer eens. Zavel ~rjen als Gert-J an sprongen beid0 4m89. 
BiJ l!üt 0. i ~> ~~umvorpcn o.::_ ,,.., ec::- e'3n p . c ,. var.. Eric NooJI1 , Ac~'lte:.>:' de kanonnen van 
HL~lla:'lá. c;n A.L\.C eindi gde nij als 4e mAt eL:n worp v2.n 4·im26 ., F'ROFICIA'.r 
D3t Tom een d:.>:'ukke werk~eek (school ) ~chter de rug had was aan zljn pre~tatie 
af te lezen , 26m74. ros i~i ef vao zljn p~an~dige reaktie . 
Op het num;ner kot";elstoten >Wrd onze specialj_st Erlc voorbij gestraefd door 
invalle:.>:' Aernout met 11m81 . ~ric reik te nie t verdor dan 10m88, 
Bij het hoogsprir-'gen wieten zowel Jeltjo a l s Patriek hun p.r .. niet te benaderan 
voor Jeltjo werd hot 1m55 en voor Patriek 1m60 . 
00k bij het sp0erwerpen bleef de ploeg pech ~liPt bespaa=d .. Tijdens het inwerpen 
blesseerdE: Michel ~ i~n zodan l g , dat h~ tijdens de we~strijd niet verde r kwam d~n 

28m44. Arjan deed ~et b~ter met 31m46 . 
Op dE: BOOm l ev~rde ook G~a ce11 coede prestat i e met 0en tijd van 2 . 17 , 9; Jaap 
had de pech jn de snelstA serie te moeten starten en het zeer hoge tempo 
in de eerste ronde nie t ~on volgen. Ztn tijd werd 2 .2 8 , 6 • 
Ondanks het nade e l van blessures wi st deze junioren C- ploeg in de distrikts 
fino.le het grootste ~anta: punten van dit seizoen te halen. 
Onze felicita ties gaan ook uit naar de junioren van Hol land en wij hopen 
op een daver2nd resultaat ~~dens d~ landelijkö finale. F.R. 

.S:IITDU lTSLAG: 1 • Helland 12236 
2. IcAC 12153 
3. DEM 11356 
4 . Lycu:q;us 11241 
h '~'empo 11002 .J • 

" :r-~::1. A.r LFM 10685 :::> . 

VERSLAG yan de wedRi-rijè. 'bij a , v.ATOS c p 18 ~·eptember 
-------------------------- ·-
Cm 12. 00 uur v~rzn~e lden een 3tel fana~iek e en op medailles gebrande at leten 
zich bij h e t Mendel College . re Lamen ~an han zijn : Michel Bax ~ Eric Noom , 
Pa~ric~ Eooms. van Deur s )L (d~ ~ ~ jcng~~ scheen ~lijkbaar niet over een 
v oornaam te be3chikke:1. ) E~~ar~ de Ruig; Heinier Verbiest , Brian Gee l, 
Maurice vun Sutphen, Jakko v.Waarde, Erw1n Kraan en ondergetekende . Als 
rijders waren MeLasr Verbiest~ ~eneec Yr~~n en Meneer de Ruig aangewe zen . 
1\ls bodyguard, no.sseu:c 5 coac~.è etc, '.-.•a s ene .:lernout Leezenberg meegegaan. 
Toen vre cns· ond c> r c~ e 'lut :) 1

::: he"clci.0 :c1 vc:cdeeJ.d ~l egonnen we aan de verwarrende 
sensationele~ cnvoor.l·e:r: .. 2irtd2 e::è. D-.J.kes 0/ Hazzard - achti cre re is naar het 
in het no·ordon van ;;.msteria:'l ge l egen S!)O rt:park El zenhagen . 
Toen we 0:9 de sncl-..r8g Haa. rle;a-- ;~ms·~e:.>:'da!Iè re:: ~~ n ~egon in da wagen van J1r . 
Kraan een rood li n~tje t e b~anden dat t en teken gaf, dat zijn benzine bijna 
op was en dus hadde:1 we cve:!'. een :9 i te stop van zeg maar 3! minuut gemaélkt . 
Mr . Verbiest moest hlerdGor even Kachten oij de uitgang v.h. pompstation en 
Mr . de Ruig die wat ~cht&rop was geruak~ kwam langs het pompstation en merkte 
het zwaaien van ons op e~ dook h i ertoe bijna de ~angrail in. Nadat we onze 
reis hedden voortgezct 1 had Mr.Verb l ast bij een stoplicht verkeerd voo rgeso r 
teerd. Na eniG ongari e f was de koJonne toch weer op het goede spoor . Maar 
bij station SlaterJijk onts tonden er wee~ moeilijkheden . Mr. Kraan nl. r eed 
daar de bus;'trambae n op zodat we goed verkeerd zaten . De andere 2 bolides 
waren ons gevc lgd 9 zodat we allemaal verkeerd zaten. Mr . Kraan li et zich niet 
kennen en vloog met E:en 11 n oodvaart 11 over de stoep door een paar bomen zo 
de weg weer op . De andere volgden maar dit ging wat trager , zodat we elkaar 
kwijtraakten. Maa~ even later ontdekte Mr . Kraan en zijn handlangers dat ze 
weer verkeerd zaten , maar na enig vragen aan voorbijgangers waren ze wee r 
op de goede ~eg . Mr. Verbiest ~et zijn bolide en Mr.de Ruig waren nergens 
meer te bekennGno vlij (l'Ir.Kraan en zoon~ 1~rjan W, , Miche l Bax en Eri c Noom) 
zijn toch maa r doorge reden en kw~men eindelijk bij het sportpark aan , D: a r 
aangekorr ~n werd er omgeroepen, dat d8 wedstrijd van schema zou worden 
veranderd 9 omdat de a.v.Haarlam nog niet aanwezig was (het was toen 12 .50 
en de wedstrijd zou c~ 13~00 uur beginnen) Maa~ toen we i n de k l eedkamer 
aankwamen 9 W[•S de r J.oe g van Mr , VeTbi~s c er a l, De plt>·eg van Mr. de R.uig 
echter was spoorloos, maar die zouden later aankomen. De tijd was dus zeer 



krap (dus voortaan ~aar cm± 11.00 à 11 . 15 uur weg) zodat er ge en tijd was 
om in telopen en o~feningen te doen. 

Als ee rs te begonnen de nummers v~rs pringen en di~kuswerpen v oor de jongens 
C, li..an lw ·c ve:r:·springen deden Mi che l :Sa.:x:: van Deur: en en Ji. rjan Warmerdam 
mge,- Mic~eJ. Bax w~s als eerste aan de beurt en moest zonder inspringen e tc . 
proberen e8n goede pre2tatie neer te zet ten. Dit lukte echter niet zo best 
want h~ spr0ng maar 4m18. Als tweede kwam van Deurden aan de beurt ( hier 
werd echter we l zijn voornaam genoemd n l : Jaap) en hier gold eigenl ijk het
zel~de als ~oor Miche l. Jaap zijn rrestatie was 3m9 1 , jammer , maar vo l gende 
keer beter . ~ls de=de kwam Arjan W~rmerdam aan de beurt. Hij moest meteen 
maar asociaal doen en s~r011g 80n 5m17 wa t v oor hem een persoonlijk rekord 
( p,r.) betekende. M.~che l w0rd in d~ eindrangfchikki~g Be (van de 10) 
Jaap ~e en ~rjan ne fina l e ~e heoben gesprongen 9 4e. 
He-L daarmee g·el. ijk l op;.:;nde n;;mrneT was zor_ l s gezegd d.iskus·werpen. Hieraan 
dEden Michel Bax (hij m~es~ dus st2eds van ver naar diskus l open) en Eric 
Noom me e . Michel Bax gooide ondanks da t hij gelijk ver moest spri ngen een 
goede p;r . n l. 27mB6~ hij vïerd hi ermee 5e in de eindrangschi kking. Eric 
Noom is zoals gewoonlijkweer een verhaal apart. Voor hem s chijnt he t nog st eeds 
een prob le en te zijn waar nu precies de lijhen (v . d.di skussector l open . 
Zodoende wierp hij dr iemaa l ( l et we l 3x) ongeldig . Jammer maar he l aas. 

Het volgende numruer was kogelstoten voor de jongens D. Hier dee d a lle en maar 
Erwin Kraan . Hij stootte een rede l ijke 6m24. Hij had z i ch echte r geb l esseerd 
en kon h i erdoor j ammer genoeg geen BOm lopen . 
He t vo l gende nummer was hoog jongens D. Aan._ dit numri1e r · deden Brian , Maur:i ce 
en Jakko mee . Bri~n haalde j ammergeno eg de vo6~ hemtbchwel hog&·~anvan~s
hoogte van 1 meter nü::t. 111aurice sprong een goede 1m35 . en werd hie r mee 4e 
Jakko hac:üde e.:::n nol$ a -ltjjd .r e spectabe l e 1m25 • 
Het vo l gende nu . me r was . B·om j ongens D. Edward liep hj_er een goede 11 , 6 en 
werd hiermede 3e in z ijn serie wat riet ~e~n fina l eplaats betekende . Re i n i e r 
l ill ep ook een goede 1î 9 B en kwam ook net niet in de finale . Brian li e p e en 
rede ljjke 12 , B wat voor hem een p . r. betekende. Maur i ce l iep een voo r hem nie t 
zo goede 12 , 1 en J akko 12 9 5. Na de BOm kwam de 100m jongens C. Hie r we rden 
wee r supersnell e tijá.en neergezet (ahum). Van Deursen li ep een goe de 14 , B 
en werd h iermee 4e in zjjn serie. Eric liep een voo r hem gewone 13 9 7 en werd 
hiermee 4e in zjjn serie. rif:.:ar toen de vredstrijd al aan di g naar zijn e i n de 
toe liep, en Er ic al l ang aangekleed was~ en oerang oe t angs li ep te e t en, 
alsof he t koeken vraren werd er omgeroepen dat Eric i n de f i na l e moe st l open 
Eric was hee l ve rbaasd m~ar kwam meteen op de suggest i e om i n z ijn on de r b ro ek 
te gaan l open. Dit heeft hij toch maar n iet gedaan , omdat e r nogal vee l 
vrouvrelijke at l eten aanwezig waren,. Arjan l ii:::p een 14' ~ 2', dus · zwakje s, ma:a r 
di t had a ls oorzaak een liesverr~kking~ · 

Het hoogspringen jongens C stond daarna op het programma . Patr iek was 
wee r goed in vorm en sprong een voor de 3e pl aats goed zijnde îm60 . Eri c 
nam de 4e plaats in met een evenaring van zijn p . r . nl. 1m55 . 
Het gekke , was dat de fanatieke op medailles bebrande at l eten n og geen
een medaille in bezit hadden . Deze moesten dan geha&l d wo r den i n de l ange 
afstand nmnmers voor jun D en C of bjj het diskus jongens D. Bij he t diskus 
mis l ukte dit , maar er werden wel 2 persoon l jjke rekords geve s tigd en we l 
16mOB van Edward en Bm69 voor Bri an. De l ange afstandnummers ·moesten dan 
het verl angde metaal brengen, De 1000m jun o D was de 2e kans maar ook za t 
het hier ons niet mee , Re~nier li ep e 9n p . ~. nl 3 . 33 , 3 en we r d h i ermee 7e 
Jakko l i ep ook een p.r.3.39,6 . De 1500m jongens C was de l aatste kan s. 
En hier lukte het ook t door Patriek die met een prachtige star t l euze: 
"Ik weet n i et hoe hard ik moet gaan". de eerste pl aats voor z i ch op e i ste . 
Hij l iep een zeer goe de tijd van 4 . 50 ,3 wat voor hem een po r. betekende. 
Onze ander e traaf op deze a fstand van Deursen had kenne l jjk toch l a st van he t 
war me weer (~ 24°C) maar l i ep de race toch uit in een goed p.r . van 5 .1 4 , 7 
en werd hiermee 6e 



De wedstrijd was nu ten einde en we begonnen aan de te r ugre i s . We hadden nu 
~aar twee auto ' s tot o~ ze beschi kking want Mr . Verb i est was na~r huis gegaan, 
Mr. de R~ig was eerder weggegaan met 5 man en Mr . Kr~an nam me t zijn Ford 
Taunus stationcar de rest (7 man) voor zijn rekeni ng op een wat later tijdst i ~ . 
On~erweg hebb8n we nog vee l gelachen door 11 Ze vragen een snoepje, je geeft 
ze Ui .~m 2'' ~apiertjes in open r a ampjes van voorb~gaande auto ' s te goo i en . 
Niche~ gooiJe ze l fs een man tegen zijn hoof~ 1 wat hij schijnbaar niet zo ple 
zieiig vond . Toen we eindelijk weer bij h8t MGndel Col l ~ge aankwamen , was 
Mr.Je Rui g met zijn auto nog niet aangekomen (pech?). Later b l eek , dat zt 
een andere weg hadden genornen 1 die schij~baar 1! keer zo l ang was a l s de 
onze . Zoeff (~ernout) vertelde mij bij het Mendel College dat Edward er onder
weg was uitgezet door zijn vader wegens overschrijden van de rust in de auto . 
Jv!aar of d i t 'N"CtO.r :i.3 9 weet .il~ ui et , Ha al deze voorv2. l =.en die schijnbaar bij 
een wedstrijd horen ging iedereen weer n~ar ~uis en was al l es w8er heel 
gewoon 9 ja doodgewoon. 

Was getekend: Arjan War ue rdam . 

onderlinge 
wecJs ~ riJ den 

ZI E HIERVOOR VOORIN DIT BLAD ONDER OFFI CI EEL NI EUWS 

EN OP HET GELE VEL EVENEENS VOORIN . 

0 0 ~ 

~;1rJier~ro1 n1n g 
BEGINT BEGIN NOVEMB ER 

ALLE BYZONDEill-IEDEN I N HET VO LGENDE KLUBBLAD DAT EI ND 

OKTOBER VERSCHIJNT 

LAliTSTE ZOMERTRLI NI NGEN 4 OKTOBER EN DONDERDAG 7 OKTOBER 
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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 J R 's-gravenhage. 

® 

giro300 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Her gaat om her spel en niet om de knikkers . In de sport is dar 

een toepasselijke uitspraak. In her financië le spel gaar her echter 
om beide. Om her spel èn om de knikkers. 

Dar zult u merken wanneer u zich laat adviseren door de ABN. 

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

zult u dar als 
profijtelijk ervaren. an 

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 Floresstraat 

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. 


