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I t 11 I 
DE TELEVISIEDOKTER 

i[ .. Jiil fe 1 

repara • . 

"De Televisiedokter" 
repareert alle gangbare merken. 
Tevens radio reparatie. 

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

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) 26 2066 

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

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

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

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

Haarlem-leden op atletiek 
benodigdheden 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) 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

j . v. drunen 
ramplaan 94, 
2015 gz haarlem 
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 haarlem 
tel. 023-373054 
girorek. 643883 
t.n.v. penningm. 
a.v. "haarlem" 

wedstrijdsekretaris: 

e. van ravensberg 
z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 a a haarlem 
tel. 023-325140 

jeugdcommissie : 

pupillen - c/ d jeugd 
f. rovers 
tetterodestraat 59zw 
2023 x/ haarlem 
tel. 023-27 40 67 

arts: 

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

Jaargang )8 

nlli!lmer 5 1 f; p:>.gina' s 

"verschijnt 1 0 maal per jaar'' 

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

VAN DE REDAKTIE 

Vorige week zondag viel er weer veel te 
genieten op het Pim Muliersportpark. 
Bruin worden ~n de zon en je club een · 
record aantal punt 1n zien pakken • Wat 
wil je nog meer 

Het gaat goed met de u.v.Haarlem. De 
juniorenploeg staat na de 2 voor wed
strijden op een 3e plaats en komt uit 
in de finale. 
De seniorenploeg staat na 2 voorwedstrij- · 
den op een 2e p l aats (achter de eeuwige 
rivaal u it Amsterdam) eQ komt eveneens 
uit in de finale" 
Dat zijn uitstekende prestaties ! ! 

Hoe de punten precies bemachtigd zijn 
kunnen jullie verde rop in dit blad 
lezen , 

Er is ook een verslag van de jeugd
kam r ioenschappcn , een verhaaltje over 
de l ange afstandgroep en wij krDgen de 
groeten uit Curaçao. 

KOPY VOLGENDE NUMMER UITERLIJK 

r·1a~NDAG 1 8 JULI 



officieel nieuws 
S U P E R L 0 T E R I J 

De ene superloterij is nog niet afgelopen of de volgende komt er ~l~eer 
aan . Nu niet door on~e vereniging, maer dcor de FC Lisse georganiseeid, 
Voor ve le~ onder U is de loterij een suksesoweest. U zult zekar opnieuw 
Uv! kansen v-Tillen benutten. Heeft U nj ets gu:wnnen, dan is hi.eT à.e !:Sb !_eé_~eL

heid om alsnog een gokje te wagen. Via bijgevoegde ins~hr~fkaart kan ~ll~s 
vlug geregeld worden (een postzegel is niet nodig). 

A D R E S W I J Z I G I N G 

r'Iartin Huta Galung (fysiothe:!:'apeut)\.Joont voc-rt.:::.an 
Bertha v . Suttnerstraat 217 

2037 LL Haarlem . tal " 359796 

G R 0 E T E N U I T Curaçao , 17 ~Ei ;83 

He Lexs 
Hoe maak je het daar , en de andere ploeggenoten Ik hoop , dat a l les op 
zijn best is . Met mij gaat het prima hier . Lekker thuis in 30°C . Met tra i nen 
ging het ook tot 3 weken ge l eden prima, mear ik ging softballen en b l esseerT 
de me aan de knie . Verrekte binnenbanden van de rechterknie . Ik heb de 
drie wissels van dit seizoen ook gelezen , oaar ik heb mijn naam ne rgens 
in gezien . Misschien dat ik nu wel in verschijnt , ofschoon het slecht 
nieuws is . Mijn beker heb ik ook van W. Westbroek oogen ontvangen. Slecht 
Nede rlands hè ? Groetjes 

ven "iJILO (E . )' 1 • merenclo.na 

R I C H T 1 I J N V 0 0 R I N S C H R I J V I N G E N 

Inschrijvingen kunnen na de trainingen in de kantine worden geda~n bij Joop 
van Drunen eri bij di ens afwezigheid bij Michel Hulsoan ~ die sinds kort de 
inschrijvingen verzendt . In die korte tijd. is echter a l geb l eken, dat een 
aantal at l eten te laat zijn met inschrijven af geen ge ld bij zich hebben . 
Derhalve is nu door beide h~ren bepaald, dat slechts wordt ingeschreven 
tegen kontante betaling . Tenslotte is het wedstrijdsekretariaat geen voor
scfiotbank . Om te voorkomen, dat je niet wordt ingeschreven wijs ik op de 
moge l ijkheid om bij Joop van Drunen een bedrag te storten op jouw naam , 
1t1aarui t je insch:!:'ijfgelden kunnen worden voldaan • Door tijdig dit bedrag aan 
te vullen 9 voorko@ je dit probleem, 
Het tweede probleem is , tijdi g inschrijven. De inschrijvingen dienen 1 dag 
voor de lo.atste inschrijvingBdaturn die de ve:r:enigingen opgeven te worden 
verzonden . nangezien Uw wedst rijdsekretaris echter ook niet altijd op de 
laatste dag tijd heeft om een en ander n~ de training thuis te regelen , 
stellen we de inschrijftermijn op minümal 2 dagen voor genoemde da turn . 
Ingeval er op deze dag geen training is, moet je uitgaan van de laatste 
training v66r deze 2 dagentermijn . 
Het best kan men uitgaan van de datum die vermeld is op het ' prikbord' 
Jat sinds kort op ~e trainingen aanwezig is . Bij wedstrijden welke niet in 
het klubblo.d of op het prikbord zijn verme ld dient men zelf op te letten 

om aan te schaffen: 

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

verkrijgbaar voor pupillen en c/d jeugd bij jelle kraan 
overige leden bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



tijdig (dus minü:~aal 2 da5en v66r de uiters te inschrijfdatum of de training 
daarvoor) de inschrijving door te geven. 
Een en ander bezorgt Joop en Michel minder werk. 
Na-inschrijvingen worden derhalve na het versc:1ijnen van dit klubblad nlet 
meer verricht , terwijl ook wanbetalers voortaan de ~oo t missen. 

Mi che l Hulsmo.n. 

W E D S T R I J D E N 

datum 

1-7 

5- 7 
6-7 

9- 7 
15-7 
15-7 

17- 7 

20- 7 

23/24- 7 
29- 7 

29- 7 

30/31 - 7 

10- 8 

12-8 
14-8 

19- 8 

19-8 

24- 8 

24- 8 

= = = = 
plaats inschr.dat, klasse onderdeJen 

A'dam instuif heren 100, 400-1500-400h- hss- hoog-pols-speer 

Lisse instuif 
Den Haag A\v 

Haarlem 
Den Haa g . I,W 
A' dam instuif 

A'dam 4- 7 

Haarl em 7- 7 

jA 100 -400-15 00-400h-hss-speer 
jB 100 - 400- 1500- 300h 
heren 1 00·--400--800--5000-·hoog-··ver-kogel-diskus 
heren 1 00/:?00-·800-3000- 11 Oh-pols 
ja 1500 
B junioren kompetit i efinal e 
heren 1 00/200- 800- ·1500- 400h-pol s 
heren 100/200-5000-11 Oh--pols-ve r-koge l-hoog-speer 
jA/B 100/200-11 Oh·-koge l 
heren 100-400- 1500-5000- hoog- ver-spee r 
j A 1 00·-800- ver·-hoog- kogel 
jB 100- 400- ver- hoog- speer 
heren 400- 800-5000- speer- hss 
jA 200- 800- speer·-hoog-hss 
jB 1500- 300h-ver- kogel 

Vught Nederl andse Kampioenschappen 
Den Haag 1 5- 7 

A'dam instuif 

Lisse 13-7 

Lisse instuiî 

Den Haag 29- 7 
Leiden 3 1-7 

Den Haag instuif 

A' dam instuif 

Lisse instuif 

Utrecht 14--8 

heren i00- 200- 800- 3000- hoog- ver-speer 
jA 100-200- 800·-s peer 
heren 100-î EM-3000st- hoog-speer 
jA 100 
jB 1 00- speer 
N.K. meerkamp jun A/B 

+ heren 5000 -speer 
jA 3000-2000st 
jB 3000-300h 
heren 100·- 200- 800- 3000-ver- koge l-di skus 
jA 100- 200- 800- hoog- ver- koge l-diskus 
jB 100-200--800-hoog-ver-kogel 
heren 100-400-1000-5000-110h- koge l-diskus 
heren 1000-400h-3000st- diskus- koge l s lingeren 
j A 800-400h-di s~us- speer 

jB 800- 300h-diskus- hoog 
heren 200-800- 3000 
jA 200 
heren 100- 5000-1 10h- speer- diskus-pols-ver-kogel 
jA 100- 110h-pols 
jB 100- 110h- speer- diskus- ver- kogel 
heren 100- 1500-110h- 400h- 3000st-ver-hss-hoog- kocel 
jA 100-ver-speer-koge l-hss 
jB 100-1 500- ver- hss-speer- koge l 
heren 100- 1500-hbs -kogel-spee~-hoog 
jA/B 100- 800- pols- ver- koge l-diskus 
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TWEEDE S:CU IOREN ~ 

Vandaag speelde a . v .!Haarl om ' een thuiswedstr~d en zoals d~n gebruikelijk is 

nemen de kansen op een goede notering toe" 

De ploeg i s onlangs ui tgebroid met 4 Groningse &t l etEn, die graag ln de h~,ofc. .. 
klasse kompetit i e mee willen strijden. Het weer werkte mee en onze ' eicsn ' 
atleten steken in een goede vorm , Al met a l Qu~ een bijna perfekte uitga~c~
positie . 
De wedstrijd werd geopend met ko~e l aJ.ingeren waar Goss0 van de Velde tot )9m)C 
kwam , Hat zou l euk zijn al3 we Gosse vaker zagen~ maar doo~ de wcon- sportp~9l: 
afstand wordt ~it sterk be~oeilijkt ~oer Gosse. 
Op de 110m hord~n zag~n we Gerard de Boer en Hans Kraaijenhof (Groninger voc~ 
de niet insider ) in actie. Gerard kwa~ i n de buurt van zijn p,r . met 16.5 
an Hans Kraaijenhof l i ep 15.8. 
Spee rwe r pen bracht Cees van de Rhee en Obe van de Klei aan de m8et. CaeG laat 
ons met 60rn74 zien een zeer constant urestatieniveau te hebben . Gbe viel ma~ 
53m82 een beetje (vooral zichzelf) te~en. De concurrentie binnen de vereni- 
g i ng is groot , dus dit zal zeker stimuleren tot verdere speerwerpen. 
Koge lstoten wa~ deze keer van w2. t lage r nl vee,u dan de vorige wedstrijd , maa r 
van de 14m11 van Nice Bellendoorn en de 13m82 van Less Brown mochten we tot 
voor kort a ll een dromen . 
De 100m zag de tweede Groninger aan de start. Met i ets tevee l rugwind we rd 
door Anne Jan v . d o Veen 11 . 0 gelope11 , Casper Sloos verbeterde zich regelmen
tair tot 10.9. Een sterke prestatie . 
Trainer/at l eet Jan Willem v.d.Wal stak vandaag i n een gewe ldi ge v o r m. Ver
spri ngen l everde constant ruime 7m sprongen op 9 ee t als verste 7m30. Op de 
200m liep hij met toege stane rugwind 21 . 5s . Na een r us ti ge s t a rt werd op de 
2e 100m zeer harO. op de op dat moment onbereikbaar lijkende AAC-er inge lopen. 
Deze benadering heet de ' Ital ia~nse methode' De 3e Groninger, Aafbrecht v.d. 
Veen sprong 7m09 v e r< Nog noo it eerder vertoond, dat twee Ha~rlemmers in 
~án wedstrijd over de 7m sprongen. Mike Bienfait revanchee rde zich voor zijn 
minde re 200m op de vorige com:petitiewedstr~d en li ep een sterke 2 1.6. 
Op de BOOm zagen we Stijn Jaspers en Mi chel Hulsman . Stijn li ep 1.54, 7 . Voor 
hem een vrij magere tDd; maar voor Haarlem een boel punten. Michel liet zi en 
er wee r helemaal bij t e hore11 met zijn '\, 56.6 . Zelf zal hij wel niet helemaal 
tevreden zijn, maar zijn oud~ ~optijden komen op deze manier toch wee~ f link 
dichtb ij. 
Op de 400m de 4e Groni nger Henk Kraaijenhof en Armand Ellswo rth in de start
b l okken . Henkis in Nederl and een van de bekelilde atleten op dit numme r en 
liet in 48 .3 zien vraa rom nij dit i.s . Armand startte als een pijl en b leef goed 
doordraa i en. Voor hem werd 49,4 ~eklokt. 
Evert van Ravensberg vie r de zijn rentree op de 3000m steeple chase. Ondanks 
een k orte voorbereidingstijd vanwege ziekte, werd he t 9 .31,2. Paul v an Diepen 
begint zijn draa i steeds beter op de steeple te v inden en liep 9 . 40 .0. 
Op de 1500m twee van onze lopers binnen d 0 4 mi n . Het bl ijkt vandaag n iet 
stuk te k unnen met Haarl em. Paul Jasuers verbeterde voor de zoveelste keer 
zijn p . r. op de 1 500m , nu i n 3.51 ,4 stevens klubrekord bij de j ongens A (was 
van Stijn) Op Europ~ es junioren niveau is dit zelfs een prestatie waarmee 
voor de dag gekomen mag worden. Kees v . Dommele lo opt ook bijzonder sterk en 
e i ndigt in 3.59,5. 
Op de 400m horden h;ee broers èn Groningers g Henk en EL,_ns. Henk blijkt ove r 
een ~z e ren konditie te besch j_kken e n zet 54 . 2 op de klokken. Hans was een 
misschien wat minder ge lukkige keuze op dit nwnmer, maar met 58 ."7 wordt 
toch niet a l te vee l terrein op de concu rentie prijsgegeven. 
Op het polsstokhoogspringen bracht Arno van Vugt de Haarlem supporters aan 
het afgrijzen door zijn aanvangshoogte pas in de 3e poging te halen. F irn 
Göbel sprong als de geroutineerde de r t i ger en evenaar de zijn beste jaarpres
tat ie van 4m50 . Arno evenaarde zijn p.r " van 4m40 . Ook op dit n umme r dus rui me 
puntenwinst t.o.v. de vorige 'ledstrijd. 
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Op het di skuswerpen de twee krachtp~tse rs Le s Brown en Nice He ll endoorn . 
Le ss bereikte pas l et2r i n de wed s t rijd zijn vorm en moes t met een voo r hem 
ni et zo verre 46m44 genoegen nemen. Nice draait met zijn 43m22 ook met de 
be3ten mee. 
Ondertussen we r d het steeds duide lijker , dat Haarlem haar puntenrekord 
zou gaan verb eteren , De vraag was al l een met hoeveel punten. 
Kees Hordijk en F'ieter Fris hadder... o.e zv1are J~aak om d e 12~- rondes v oor ! hun 1 

club af te leggen. Kees vras in een venwed gevecht gewi l<:ke ld met een AA C 
tegenstander, Na een ijzersterke e indsprint wist Kees he t pleit i n zijn voor· · 
deel te bes l~ssen . Zijn tijd bedreeg 14 . 53.7 . Pi e t er haalde de streep in 
15 .. 23 ,4. 
Op het hoogspringen naast Ruud Wie l art: de invall e r Arj e n Kroes voor de 
geb l e s seerde Erik Rollen~e~g. Arjs~ maakte een goed debuut door zijn p . r . 
van 1m90 te evenaren. Zelf vindt hij echter , dat h ij meer moet kunnen halen. 
Gezien de n i p te afsprong op 1m~5 lijkt m~ dit ook zeker mo g elijk . Ru~d rnaakte 
een come-back met 2m10. De 2m15 werd maar net gemist , 
Het nummer, wat altijd aan de ove~kant van de hoofd tribune wo rdt verwerkt 
nam~ lijk het hinkstapspringcn 1 gaf (alweer) ons verre sprongen . Gerard de 
Boer is terug op ' zijn' nu~mer en bereikte 14m21. Aafbrecht v.d.Veen sprong 
14m7 8 en werd eerste , 
Het chronologisch ove rzi cht werd stipt a fgewerkt en zo konden om 16.00 uur 
de estafettes al beginnen. De r ese rveplo eg op de 4 x 100m met _Nica _ Treep 
Gerard de Boe r 9 Rob Schl üter en Arno v. Vug t werd 2e in 44.9 . Erzou dus 
iets mis mo g en gaan met de ·j e ploeg. Dit gebeu r de niet, maar de 43.1 gaf 
we inig reden tot uitbundige vre1..1.gde. Anne J an v.d.Veen? Jan \hllem v . d"Wal, 
René Moesman en Casper Sloos behaalden een 3e plaats achter AAC I en AAC II 
De 4 x 400m g i ng beter . Hier werd in 3.22.6 e en 2e plaats bereikt door Henk 
Kraa ijenhof 9 R~n6 Moesman, Mike Bienfait en Armand El lsworth. 
Het puntentotaal van ' Ha ·rlem ' werd uiteindelijk 30.184. Een verbetering van 
1200 punten t.o.v. onze beste vori g e puntenscore en tevens , na AAC de 
e e rste Nederlandse ploeg die de 30.000 punten overschreden heeft. 
E.SN PRJ-I.CHTIGE PRESTATIE ! 

Lex v.Vugt , 

Onder eert gez.ell ig zomers zonnetje waren de ~.<Jee rsomstandigheden bijna ideaal 
alleen de wind lag !dwars '. Zonder de geb l e sseerde Al len Ellsworth en zonder 
Casper Sl oos maar met Dennis Kruithof g ingen we optimistisch gestemd naar 
Hoorn toe. 
Duide lijk , dat de meeste winst op diskus en s peer zou worden behaald. Dennis 
Kruithof en Marcus Treep zorgden met re s p. 53m84 en 43m94 speer samen voor 
28 3p winst. Dennis en Maarten Hartman (i e tsj e minder dan vorige keer) wierpen 
de diskus 36m10 en 32m72 ( + 147p) , 
Ook duide lijk, dat het verlies op de 400 , 100 en e stafette zou liggen . René 
Moesman moest zich deze middag d e grootste opoffe ring ge troosten. Hij liep 
een 400m en wel in 53.0. Kenneth Portanger gaf met 52.7 op zijn vorige tijd 
0 , 4 sek toe ( - 207r1 De 100meters gingen in 11.8 en 11.4 voor resp. Aernout 
Leezenberg en Renè Moesman, be iden 1visten heel duide l ijk hun serie te winnen, 
(-111p). De estafette 4x100m met Kenneth- He i n-Rená en Rob werd in een prima 
43. 8 gelopen , maar tegen het c lubrekord .(43. 4) vori ge keer waren ze niet 
opgewassen . (-50p). 
Een verschuiving op de midden afstand leverde ons ook flink wat winst op. 
Fans Leuven werd op de 3000m in de plo eg gehaald en liep een keurige 9.32.2 
(+55p) , Paul Witteman verhuisde daardoor naar de BOOm en liep deze afstand 
samen met Paul J aspe rs: tijden 2 . 04 ,7 en 1.55,9 ( +1 03). 
Verder zorgde ook Sande r Aaftink op de 110m horden voor winst: 17.7 ( +86p) 
Konstant bleven onze hoogspringers Remcc Steen en Arjen Kroes, zowel deze 
als vorige keer beiden over 1m90 . 
De rest van de springnummers l everden kleine verliezen op: Kenneth Portanger 
sprong 10cm minder polshoog: 3m90. OJ;J het ve rspringen sprong Hein Macnack 1m04 
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welliswaar 6cm verder, re~ar Rob Solliter ko~ 3lecht in zijn rjtme ~omen, 1~ 
zijn laatste POGing hno] de hij nog 5m9:) " 1)ok he·::; hj_nY.:sto.pspriq;-en deed i{ob 
iets minder ~oede 13m50. 
Rest nog het koge l stote~- Heir Macnrck 12u27 en Arno v . Vught 10~68 kre ger 
samen 7P minder dun vorige keer . Totaal 15 .045P ! ! 
Al s we de stand bekUkeû , ~i9n wc, dat we Jo A/B pJ.oeg kunnen felicitere!_ 
met het ruimschoots bèhalen van een finale ~~eats (11 september !) 
De ~tand: {gemiddelQb Y3n Je t~or wedstrijden) tEvens begi11S~anJ final~: 

1 • J\.1\.C ! ) .- esg · 
2. "Jyü tas 
). IiP.o.rJ e;r: 
4. P:3v 
5' .d:.V I 'i6 
G •J rr·.~·i 2..S 

î5.L~5;_f 
-· . ,, ~ r r _, • c ,., 2 1 - f""\ 1 - \ r-
; 

1
t <J) lJ \ 1 lt ' <... I - + ') " '-"-. J ) i C. 

1 !~ . 347 

î/). , 1G4 
1:,. 3 60 

Onder goede i•TH:rsoms-::andigheë.Gri (al2 ee!1 W2. t w2.:1d op de •J OOm tegen) werC: 
de 2e wedstr~d voor d ~ distrikts B junioren kernpetitie afgewerkt . 
Een ploeg , die gezien d2 terugkeer vc;,n Hein Mncnack en Patriek Booms en 
gezien het feit dat Lerno~t Leezenbarg weer 100% fit was 1 de verwacht ing 
wokte het vorige punte~totaal fJink op te schroeven. En dat is dan ook 
gebeurd , 
Hein nam de 100m en het veropringen vc•cr ~ijn rekening de prestaties: 11,7 
en 6J176 , dat wo.r-; samen aJ. een Hinst van G7 4P ! ~ 
Patriek ·liep de 1500m in een goede tijd: 4. 32. 5 winst: 193pl! 
Lernout liep do 400m in 54,4 en ilierp de SJ:eer 43LJ08" Winst: 382p ! ! 
Ook de 4x100m gi~g uiteraard ~neller: San~er Aaftink , Remco Steen: Aernout 
~ee~enberg en Hein Mncnnck liepen 46.1 en dat l everde 214p meer op dan in 
de eerste wedstrijd, 
RemcoSteen zorgde-op de individuele nummers eveneens voor YTinst . Op het 
hoogspringen bleef hij met 1m25 welliswaar konstant , maar hij hinkstapsprong 
11m86 en dat is 46cm en 51p meer dan in de eerste wedstrijd . 
\;i aren er dan geen verliesnumr.wr::; ? 011 jai.;el , op de 11 Omhorden was Sander 
Aaftink mat de estafette nog in de b ~ne~ 0,4 sek langzamer dan Maarten Hart~ 
man in de eerste wedstrijd: 17.7. 
Ook lVIaarten Hartman knn zjjn nummers niet in winst omzetten. Het diskus
werpen wilde nie~ erg lukken. Hij behaalde ~iteinde lijk 30m30. Op het kogel
stoten deed hij wat hij koll ~ m~ar verder dan 10m66 haalde hij niet. 
Elijft over Frank v.d.Aardweg. Hij liep da BOOm in 2"16,5 en dat was preci es 
0,1 sek en 1 punt minder dan de vorige keer; 
Op 9 juli komt deze plo~g Ul~ jn de distriktsfinale in Haar lem 
Stand: (de beste van de 2 teJ.t) 

1 • ;..).\ c 

GESELEKTEERD ! ! ! ! 
==~===~========== 

2 é Lycurgt1 • .:> 

3. ,_ Eolla.nd 
4 . Ha..::1.rlem 
5. Hera 
6. Ee lla. s 

8906 
83î2 
8289 
7881 
7632 
7235 

7. Dem 
8 , Blauw Wit 
9. Tempo 
10 . GAC 
11 . Atos 
12. Edam 

7225 
7138 
6712 
6550 
6318 
6107 

~!ij feliciteren onderstr->.ande at l eton met h~m verkiezing in de diverse ver-· 
tegenwoordigende p~oegen. 

5 distrikten ontmoeting jeugd in Groningen (zcndag 3 juli) 
100m Casper Sloos ; 200m All~n Ellsworth en Ren~ Moesman ; 400m Allen 
Ellsworth 9 1500LJ Paul Jaspers ; verspringen Hein Macnack ; polshoog 
Kenneth Portanger en hinkstapspringen Rob Schlüter 

Y.:f"ninkrijksspe l en 25 juli- 3 augus t us tn Cure.ça" : Paul Jaspers ! ! ! 
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LEIDEN 1 
René Moesman achl~~ert op alle fronten ! ! 

Ja, U l eest het goed . René Moesman \-TélS dezt: ::wond van vierkf:lijic ui -tzo.CJ.del·Lj~: e 
klasse . zoel v66r , tijdens a l s ná de wedstrijd. 
Ren~ , di e aanvanke l ijk met Lionel mee zcu reizen, kreeg op het l aat ste moment 
te horen 9 dat deze op z ijn verjaardag mee~ heil zag in het u r enlang voo~t
duwen van zijn motor over het trajekt Amste:2dam- Haarl em. Een wat vreer;;de r.::a -
nier om je verjaardag te vieren , maar a J.s je nog zuidelijker dan Be l g i ê bent 
geboren, dan kan men i nderdaad al l es van je Vdrwachten . Het gevo l g was in 
i e der geval, dat Ren6 alsneg de trein moest nemen en ge lijk met Rona l d van 
Bochave ( synoniem voor de in de k:2ant genoemde Rob van Boschhoven) en onder
ge t ekende d it ~oertuig be~rad. HalveTwege begon Ren~ wat vreemd e gedragi ngen 
te vertonen toen bleek , dat hij op dat momen t nog een haJ. f uur had om zich 
gescho r en en a l in de sta~tblokken t e begeven, Eenmaal aan~ekomen i n Leiden 
leverde René zijn eerste ur!i2ke prestatie deer de afstélnd van stat i on tot 
baan (ette lijke malen de door hen gehRte afstond van 400 meter) af te ].eggen 
in een tijd waar zelfs Rob Druppers al l een maar van kan drcmen. 
Eenmaal omgekleed ha~ de olijke boy nog preGies 10 minuten om in te lopen . 
Terwijl de anderen al goed en we l in de startblokken stonden, kwam ons Reneetje 
nog op zijn gewone schoentjes aanlopen, He t d oe l van deze vertragingstaktiek 
z a l duidelijk zijn en werd sub li em door René 'J.i tgevoerd ·' Bij voorbaat was de 
concurrentie dan ook al verslagen. Met meer dan een volle sekonde voorsprong 
kon René met recht zeggen , dat hij de concurrent ie niet had ge zien. De tijd 
van 22 . 8 over· de 200m was gez ien de voorbereiding van g r ote klasse . 

Ve rvolgens was de beurt aan ondergetekende om zijn, bij de distriktskampioen~ 
schappen zwaar aanges l agen , moree 1 op te vijzelen. Iets , wat aanvanke l ~k 

erg le ek tegen te v&llen; want het inloopveld naast de b aan was in een der
mat e s l echte konditie 9 dat ze lfs een buitenbak van e en v a rkensfokkerij meer 
ho-:.1vast onder je voe ten zou geven . r1aar de aanvrez i ghe id van het gehe i me wapen 
Han Baauw, bleek v~ldoende tegenwicht te geven . Na een snel l e ee rste ronde 
van 55 s . bleek voor het eerst dit seizoen dat i k ook in de tweede ronde nog 
even mee kon gaan . Ditmaa l pas SOm voor het e i nd de terugval, he t geen resul
teerde in een eindtijd van 1 . 55,7 en een 5e p l aats , Voor he t eerst sinds 1978 
weer onder de 1.56 . 0 . Een en ander werd door René gevierd met k ret en over 
'bli ep ' ( censuur) bui ken en vaten 9 hetgeen mij enigszins ontging . 

Vervolgens was de beurt aan Ronald 9 bijgenaamd ' Speedy' vanwege z~n onver
gete lijke e indsprints vanuit vaak kans l oze positie. Ditmaal hadden we hem 
echter duidelijk gemaakt, dat het voor zijn gez ondheid boter was om nu eens 
vanaf de start te l aten zien wie nu we l de beroemd e van Bochave van Haarl em 
is . Wel , als e en korneet nam hij dan ook meteen de kop om deze pas op 300m 
a f te staan . Doorkomst op 400m in 59.0 . Ronde de 600m speelde Rona ld weer 
z ijn bekende spelletje ~oor zich 's chijnbaar moe ' iets terug te late n val l en 
om ve rvo lgens op de laatste 100m zijn spec i a liteit weer te tonen . Met 1.59 ,6 
ve rplett e r d e hij in zijn 2e 800m wedstr ijd zijn oude tijd me t liefst 4 , 8 sek . 
Onderge teke n de heeft sindsdien dBn ook l as t van nachtmerri e s waarin Ronald 
hem uit de kompet iti eploeg tracht te lopen . 

Hi ermee zqu dit verslag beë i ndigd kunnen worden, ware het niet dat René nog 
voor een ·aardigheidje zo r gde door i n rekordtempo L ~i den weer te verlat en . 
Z0 snel zelfs, dat zijn inloopschoenen geen tijd k r egen om in zijn tas te springen . 
en vaderziel alleen de nacht in de klee dkamers te Leiden moesten doorbrengen. 
Of zijn s choenen inmidde l~ al in Haarlem zijn aangekomen is ·mij niet bekend , Ook 
Han vertrok reeds 25 minu~en voor ons richt ing station" He laas voor hem ver
trok de tre i n voor zijn neus en de volgende 1 di e op Heemstede-~erdenhout sto p
te , vertrok over een half uur . Zodoende konden we toch no g ge zamenlijk reizen . 
Dit tevens in h et ge zelschap v an Edine van Heezik, die op deze avond haar p .r. 
op de 200m met 0 , 3 omlaag bracht tot 24.t en hiermee hoge ogen lijkt t e gooien 
voor de interland Nede rland- Be l g ië. Oo k h ier dus een a . v.Haar l eiD sukses. Het 
meere izen van Edine had overigens tot gevo l g , dat Joop d e v o lgende dag diep 
in de buide l moest tasten om te voorkomen, dat dri e van zijn middenafstand
lopers over zouden stappen naar het sprinten en verspringen . Voorlopig hebben 
deze 3 atleten n u besloten zich nog volledig op de middena fstand te richten en 
e lkaar op te zwepen tot geweldige prestat ies. Indien d e schoenen van René 
spoorloos zullen b lijven , wil dit drietal zelfs een ben efietwedstrijd voor de 

gedupee rde organiseren . - 1- Michel Hulsman . 



3 X ZILVER - - - -- - - -

Kampioenschappen 9 die in h~t teken stonden van een porfekte orcanisatie~ 
prachtig zomerweer en goede prestaties in de gezellige Le2dse ~out . 
Vrijdagavond was de a.v.EaurleQ reeds vertegenwoc=digd met een zestal ~tlutç~ 
die hun onderdelen met wisselend sukses afslo ten. Bij het hi~kstaps?ringen 
voor de jongens A wist Rob Senlilte r het tot een goede 5e plaats te brengen 
me t een sprong van 13m42. Ook Marcus Treep liet hier v~n zich spreken door 
bijna een halve mete r verder te sp~ingen dan ooit tevoren e11 ras na 13m01 
in het zand te ploffen . Onze 3e vertegenwoordiger C'}J dit r:.urr.rner Sylvester 
Hoefman hield het na 12m08 al voor gezien en ~ist ons te vertellen op deze 
manier wat ervaring opgedaan te hebben om velgend ja~r als 2e jaars 1- pas 
echt toe te slaan. 
Op de 300m ho r den jongens B , bleek Aernout Leezenberg in kGrte tijd eEn 
schriftelijke cursus horden gevolgd te hebben , want in tegenstelling tot 
de training enkele dagen voo~ de kampioenschappen had hij nu n iets te klagen . 
Met 42 . 49 wist hij het clubrekord bp dit nummer , dat op naam stond van de 
nu al legendarische Paul Jaspers, \ruimschoo ts te verbeteren. 
Paul Jaspers 9 die zelf op deze avond zijn serie over 1500m bij de jongens ~ 
van begin tot,eind controleerde als ware hij Sebastian Coe himse l f . Zijn tijd 
4 . 03,84 
Deffiige , die mogelijk .wat teleurgesteld huiswaarts ging was Dennis Kruithof 
die de speer bij de jongens ~ al na 47m42 in de grond boorde . Met een wat 
regelmatiger trainingsbezoek had hij zich wellicht in de prijzen kunnen gooien . 
(Misschien een idee voor volgend jaar) 

De tweede dag was er wellicht iets meer wind , doch erg hinderlijk zal dit 
niet zijn geweest ge tuige de prestaties . Het hoogspringen bij de jongens B 
bracht Remco Steen in de str~d . Remco die zich nogal opwond toen h~ r.iet 
goed uitkwam bij zijn aanloop en mogelijk niet optimaal geconcentreerd de strijd 
voortzette . Ditmaal i<rerd het voor hem 1m80 . Met wat meer vertrouwen in zijn 
aanloop (tenslotte heeft hij hier dit jaar al meerdere ma l en 1m90 mee ge
sprongen . ) had.hij ~ogelijk een ee r~olle plaats kunnen behalen . 
Vervolgens was er de 100m bij de jongens B waar Hein Macnack via een se r ie
tijd van 11 . 67 en een ~finaletijd van 11 . 59 (beide met toegestane rugwind) 
tot de finale wist door te dringen . Zijn druk bezette progr amma speelde hem 
in deze fina l e parten , zodat Hein 'slechts' 6e werd in de schitterende tijd 
van 11.50 (rugwind + 2 , 11) . 
Overigens kon hij terugkijken op een geslaagde dag want bij het verspringen wist 
dit ' wonder der natuur ' de verwach~e zilveren plak te bemachtigen. Net 6m91 
naast twee sprongen van 6m89 en 6m88 toa nde hij zich een zeer konstante 
springer . 
Op de 100m bij de jongens A wisten Caspe r Sloos en Ren~ Moesman zich niet in 
de fina l e te lopen . Casper kwam nog het verst door na een serie van 1 1 . 29 
de~ f i nale in 11 . 47 af te sluiten (beide me t teveel windvoordeel). René , 
die door ~e ploegleider a l s joker was i ngezet , kwam in de s erie tot 11 . 62 . 
Mogelijk was hij echter nog teveel onder de indruk van het na enkele weken 
van vermissing \·.ree r terugkrijgen van zijn dierbare inloopschoenen , die hem deze 
dag waren overhandigd . Na het verwerken van dit emotioneel weerzien zal Ren~ 
ongetwijfeld de volgende dag beter voor de dag komen op de 200m . 
De 400m jongens A liet vervolgens zien, wat in Haarlem en omstreken a l lang 
bekend is , namelijk ie aparte klasse die Allen Ellsworth op dit onderdeel 
ten, toon spreidt . Alsof het reeds de finales betrof zo trok Allen eraan en 
zijn 48 . 72 sprak boekdelen . In dit geweld zouden we haast vergeten dat 
Kenneth Portanger met 52,34 tot een uitstekend~ tijd kwam . 
Restte ons nog hree numme r s waarop we vertegenwoordigd i<raren . Bij het diskus
~erpen jongens B had Maarten Hartman na zijn eerste worp 32m90 , waarschijnlijk 
meer verwacht. Helaas voor hem , bleek dit echter meteen de verste worr te 
zijn . 
Vervolgens maakten we ons op voor de 1500m bij de jongens A waar Paul Jaspers 
de grote favoriet was. Na een langzame eerste 200m v~n 35 , nam Paul even 
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de kop over om de 400m na 64 . 38 t e passeren. Ve rvolgens rondjes van 65.88 
en 63 . 32 waarna bleek, dat Paul tevee l 0p de einspr1n t had gerekend . Met 
3.56 , 60 we rd hij nu net tweede. Moge lijk , dat een andere t ak ti ek een b ete r 
r e sultaat h ad opgeleverd, maar ik weet; de beste stuurlui sta a n aan wal . 
Ov e rigens leverde deze prestati e Paul wel de z e ke rheid op , dat hij een 10-
daagse trip naar Curaç ao kan maken met de jeugdploeg . 

De laatste dag van deze kampioenschappen~ bracht ons vervolgens n~g een 
derde zilveren plak op voor Ken~eth Portanger . Na een ruime sprong op 3m70 
en een gesl~agde poging ove r 3m90 g ing Kenneth op een hoogte van 4m10 
vooral de strijd me t zichzelf aan . In 3 pogingen verdeeld over maar li a fdt 
8 ke e r aanlopen waarbij handgreep en st ok meerdere malen werden v e rwis se l d, 
leek Kenneth slechts 6án ding goed af te gaan , namel ijk zi chz e lf voor van 
alles en nog wat uit t e maken. In een a lles of niets poging wist h ij ten
s J. otte de 4m10 te bedwingen. Naar late r bleek v oldoende v oo r de 2e plek. 
Inmiddels hadden we Rob SchlUter bij het verspringen tot 6m61 zien komen ~ 
waarmee hU de finale op een zandkorrel na miste~ Bij het hoogspr i ngen deed 
Arjen Kroes (zogenoemd vanwege het veelvuldig nuttigen van e en KROES bier 
door één v a n zijn voorvaderen) waarvoor hij beste l d was en haalde de hem toe
vertrouwde hoogte van 1m90 . 
Wat over b l eef waren de sprinters waarvan Hein Macnack de beste prestatie 
leve rde door in de finale bij de jongens B een 4e p l aats te pakken i n 23 . 36 
na in de series a l 23 . 45 te hebben g elopen . Ae rnout Leezenberg was in de 
series tot 23 . 68 gekomen . 
Bij de jongens A wist Allen Ellsworth , die de 400m finale had l aten schi eten 
de finale te bere i ken via een seriet ijd van 22 1 39 en een ! fina l e van 22 , 0. 
In de fina l e kwam hij tot 21 . 98 . René Moesman toonde met een pe r soonl ijk 
rekvrd van 22 , 4 i n de! fina l e weer helemaal de oude tezijn • (se r ie 22 , 73 
me t teveel rugwind) . Bij CasperSloos spee l de het onrege l mat i g tra i nen 
vermoedelijk een rol want na een seriet ijd van 23,04 en een ! fi na l et ij d van 
22 , 7 kon hij hui swaarts gaan . Maar in de komende maanden za l hij ongetwijfeld 
zijn ware sprinterskapaci teiten nog eens te toon spre i den, a l s de schoo l 
geen tijd meer vergt . 
Al me t al toch redelijke resul taten voor de a . v ~' Haarlem '. Mi che l Hulsman . 

U I T S 1 A G E N 
= = = = = 

Hoogspri ngen Begin deze maa nd sprong de nu geblesseerd rondhinkende Eric 
Rollenberg een aantal wedstrijden in Duits l and temidden van enke l e p r omi nenten. 
De resul t a ten waren achtereenvolgens 2m15 , 2m16 , 2m18 en 2m05 . 
o~k Remco S teen ging een keer mee en sprong 1m85 

11 en 12 juni in Wil l ebroek (B) 

De 3 atl e ten van onze vereniging konden niet verhinderen , dat de Be l gen 
ons een gevoeli g lesje h ebb en gelezen. 253 tegen 173 punten . 

Frank van Ravensberg (10km snelwandelen) werd 100m v oo r d e finish g edis
kwalificeerd we gens onregelmentair wandelen ! 

Eric Ro llenberg hoogspringen~ 3e 2m11 (winnaar de Be l g Annij s 2m28 ! ) 

Stijn Jaspers kon n a zijn geweldige 5km niet imponeren. Hij werd s l echts 5e op 
de 1500m in 3 . 47 . 13 

~9=m~i=A~s~e~d~m=-=E1z~n~age= 
Nico Re i lendoorn d iskuswarren 1e 4 1m 86 en kogelstoten 2e 13m95 . 

12=j~nj ~m~t~r~a~s~ ~r~c~t~n1o~p i 1 2k~) 

24, Paul van Di epen 1u03 . 45 
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DOORBRAAK STIJN J!cSPERS (' T ) ,IJ. DE = = = = = = = = = 

In 1978 in Sittard' onder voor mij ideale omstandigheden liep Jk op ~e 5000~ 
vié:!. een laatste ronde van 6is een klulJrekord vr~11 'lt~ . 2) 9 3, Eer. tijd , die ik 
in de daarop volgende jaren bij lange n~ niet mee r kon benade ren. Degene, 
die deze tijd in de efgelop~n jareil het dicht8t hen~dArde was Fie~er 7ris 
met 14 . 41 in ·j 9 81 • · 
De in 1980 nog junior zijnde Stijn Jasf9rs sc~crde bij zijn enige 5800m ~ed~trijd 
in de l aatste drie ja~r een jeugdr8kor6 van 14, 47. 
Op vrijdag 3 juni 1983, . hij had het ree·is iE e. pr.::..l aangekondigd 9 k\.mm Stijm; 
t'tieede kennisr,akint; met dit lange e.fst2.ndn1.1..J11mer, In het :Belgisch<:: Leuven 
znu een sterk veld aan de start staan . 
De volgenda dag , aanwezig in de waterleidingduin2n, bes loot i k, als alt~r-
na tief eens niet de Blauwe PEüenronde ~ ;;E'. é~:::- een ronde viu De z_;_J k te l · 'P r~ è l 

Het wa~ een warme dag en hevig vermceid van~ege een lang stuk mul zant, te~on 
ik aan de laats~e kilometers, In de vc~to doemde een ~rim~or op 9 die bD 
het naderen gezien zijn mooie loopstijl en zijn professionele kleding geen 
tri mmer kon zijn . Nog even verder herke11de ik de atleet, Let was Stijn. Na een 
ko r te nachtrust (vanw~ge het late lopen) was het eerste wat gedaan moest 
wo r ·aen: u i tlopen. Het zag er slecht voor mijn reko rd uit , want er l ag een 
bred.e grijns op zijn gelaat , I"Tijn eerste vraag was: "En ?" Het antwo ord was: 
" 13 . 36 ,7". "H6.8.á •••• t? 1

'. En nogmaals: " 13,36.7 " . Sli k , slik, ik had het 
dus toch goed verstaan . 
Omdat 3tijn toch aan het uitlopen wa~, draaide hij om , om mij bij de l aatste 
ki l omete r s te vergezellen , Van mijn eerdere inspanningen merkte ik opeens 
niets meer . Allerlei cijfers en tijden flitsten door mijn hoofd en na enig 
rekenw~rk kwam ik tot de conc lus i e dat de nog 21 jarige Stijn zijn pers •en
lijk rekord met 70 sekonden en mijn klubrekord met maar li efst . 46 sekonden 
gepakt ho.d en in ~Ein k l ap no..am had gemaakt op dit nummer . 

Over d_e WBdstrijd. vo.lt nng te melden , dat de eers te 1000m i n 2 . 40 g i ng , 
waarna het t emp6 wat zakte en de 3000m in 8 . 12 ging. Het ve l d voorin was 9 

met zo'n 10 man , groot te noemen . Pas in de l aatste rortden kwam er enige 
afscheiding en viel Stijn li chtelijk terug. In de laatste honderden meters 
trok hij nog eens zijn registers o~en (vooral omdat Cor Lambrechts in zijn 
buurt was) en telandde hij a ls 6e op het laatste rechte eind . Via een 100m 
met vliegende start wist hij zich op te werken naar een schi tterende 3e 
plaat s . De l aats te 400m ging in 59 sekonden . 
Met zijn 13.36 9 7 is Stijn nog s l echts 15 sekonden verwijderd van het Nationale 
rekord en st~at hij Se met stip op de ranglijst a l ler tijden, achter Terb roke, 
He r mens , Lambrechts en Lok . 
In punten is he~ voor onze vereniging de tweede beste prestatie ooit ~e l e
verd. Deze lijst ziet er als volgt uit: 

1 . B.uud Wie l art 2.28 hoog 1090p 
2 . Stijn J r.:.spe r·s 13.36,7 5000m 1042p 

3 • 9 ' ' 5 
7.53 , 4 3000m 1040p 

4. Pim Göbel á .90 polshoog 1028p 
5 . ~rik Rollenberg 2.20 hoog 1025p 
6. ~rank v.Ravensbe r g 44.52 10km snelw. 1004p 

;u35 20km snelw. 1000p 
7. Sammy Jvlonsels 20.7 200m 994P 
8. Stijn Jaspers 3.41,- 1500m 992p 

5 . 08 . 0 2000m 992p 
9. Sammy Mansels 10 , 3 100m 986p 
10.Evert v.Ravensberg 8.48 3000m st.ch. 976p 

Door deze uitspatting van Stijn (het was ~et 6e senio r enrec ord da t hij 
afpakte) bezit ik a lleen nog het steeple-rekord. Wi e pr obeer t het ??? 
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"LANGS HET GRi->.SK.LNAAL , Ov'"ER DE ZEVENHEUVELENvJEG BN HE'l1 BROED--

KANAAL NAAR DE POMPSTATIONSWEG n 

= = = = = = - - = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ ~ = = ~ =- = 
Wn~naer j e b~ de a . v.Haarl am gaa t trainen , leer je a l gauw de diverse 
atleten kennen en weet je van hun favoriete atletiekonderdee L Je kent de 
po l sstokhoogspringers, de koge lslinge raa rs , d e hoog- en ver~pringers , 

de sprinters en middenafstandlopers, enz o Op een trainingsa vond t~dens het 
baa ns e i zo en , ben je met e lkaar en ~ie je j_edereen bezig , Eén groe~ v a l t 
dan n i e t zo op, ter\.Jijl deze ;:.tleten toch heel gnede presi: a. ties leveren 
(zie bijvoorbe e ld de ma r a thon van Ams t erdam, waarvan onder djt stuk j e 1 

beter laat dan nooit a lsno g de uits l agen vo l gen). Dat komt 5 omdat z e naGel~k 
niet op de baan trai nen , we z i en ze weinig. Ze z~n wel vag e l ijk bekend a ls 
' de lange afstand g roep ', De l eze r zal nu meteen weten wat ik bedoe l~ de 
l ange of supe rlange afstand groep , met andere woorden de Bap v.d . Pol g roe p . 

Ik ging eens een , praatje maken met de stuwende kracht a chter deze g roep: 
Bap v.d . PoL 
Bap is reeds zeer lang een trouw lid van on z e clubg Zijn li dmaatschap dateert 
van voor de oorlog . Ná de oorlog kwam h~ terug b~ de H. A.V . in 19 5 1 en s l oot 
zich aan bij twee HAV- leden die toendert~d als eni gen v a n de HAV aan het 
echte lange afstandwerk deden: Bas Fennis enGerrit v.d . Bosch . Zondag
smo rgens om ha l f 7 we rd er gelopen ove r de Oude Sch i pholweg en terug . Een 
afstand van ongeveer 25km . Het was een t~d waarin je in he e l Nederland 
een pa ar 100 langeafstandlopers had, terw~l er b~ een wedstr~d 20 à 30 
man aan de start kwamen; een t~d waarin Janus v . d.Sanden uitgezonden werd 
naar de Olympische s pe len omda t h~ de marathon liep in 2u35 . In de loop 
der jaren sloten zich steeds meer enthousiast e lieden aan (via mondelinge 
reclame) zodat nu de lange afstandgroep in totaal bestaat uit zo ' n 100 
man, met een gemidde l d e opkomst van 50 à 55 mens en per keer ! Ze komen u i t 
a ll e windstreken aanga lopeng Aalsmee r , Ams t e lveen , Nieuw Venne p ; en 
alhoewe l ontstaan rond een g roe pje ' Haarlem ' at l e t en, z~n deze nu waar
sch~nl~k in de minderheidg e r zijn een aantal Holland atleten , een enkel 
Ab.C- l i d .en vee l l opers die niet bij een club zijn aangesloten. Al hoewel er . 
hard ge tra ind wo rdt, staat voor Bap v ,d . Prl de gezell igheid voorGp. Deze 
gezel l ighe id is wat i n gevaar gekomen, nu de uitspanning de ' Oas e ' ge legen 
b~ de waterl e iding duine n met de e r achter gelegen omkleedruimte gesloten is, 
Het gezamenl ~k omkleden en geb ruiken van een drankje na het lopen smeedde 
juist een band van geze l ligheid, Maar naar een oplossing wordt gezocht . 

Bap v . d . Pol praat zeer enthous iast over ' zijn'groep , De langeafstandgroep is 
zijn belangrijkste hobby , Er wordt gelopen i n 3 groepen : A ~ B en C. Op de 
zaterdag , dat ik meeliep , werd er eerst een 25 mi nuten ingelopen . Hierna 
dee l de Bap de routes mede . J e krijgt dan zoiets te horen als: " De C- groep 
l oopt langs het g r askanaal , over de zevenheuve l enweg en het broedkanaal 
naar de pompstationsweg" . Deze namen z~n in de loop de r t~den ontstaan ! 
Je kunt kiezen in welke g roep j e loopt : de A- g roe p loopt het verst en het 
snelste . Op de zaterdag in d e waterleiding duinen loopt de C- g r oep nog 
altijd ongeve e r 20km , De groepen volgen 3 verschillende routes , maar komen 
uiteindel~k bij e lkaa r uit. Vee l tijd zit in het bepal en van de rout es . 
Daartoe h eeft Bap v . d . Pol een zgn curvemeter en kaa rt: een curvemeter i s 
een soort loopwi e l voor een landkaart . Je ' l oopt ' me t d e me ter over de 
getekende paden en aldus kun je het werkelijke aantal kilomete rs bepal en, 
Het liefst zou Bap een echt loopwi e l willen hebb e n , om eens precies de 
afstanden in werkelijkheid na te gaan . Indien je voor het eerst meeloopt , 
wees dan niet zo e i genwijs om te zeggen:'Let maar n iet op mij , ik vind de 
weg wel'. Want dan kr~g je h et verhaal van Jan Kal te horen , die ook zo 
e igenw~s was , om 2 uur ' s middags van start t e gaan in d e Waterl e i ding
duinen om z~n tocht pas om half ne gen ' s avonds te beëindigen : hij was ver
dwaa l d en was ten e inde raad bovenop een hoge duintop geklommen om zich 
op l ichten in de duiste r n is (het was winter) te oriënte ren . H~ b l eek in 
Noordw~kerhout terecht te z ijn gekomen, vanwaar hij de bus naar Haarlem nam . 
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Dn oudste lorer in cl·3 gr::;ep i ,., B1:w Fs1:n.is, die rr. ·.~ t ziin ~9 L ,- .·cn::j.':..reu cl C(. 

z~n part~ meeblaast. De snelste lopers realiseren op de rnaratton eer: tijd 
van 2u25 à 2u30. ~e lange ~fstandgroep is 7an l~everlee een eigen i2ve~1 
gaan l eiden naast de cl~b. Bap v.d.Pol vindt ('albe~ ik ~ee~ trai~sr· ) , 
d:tt de baantr:::..ini~l€;' van ~~e club in èe vo::.:m ran ht;t ~10rhaall 'Lopen vr1n er.~n 

400rr: of 600m :· 1•e iE:i.g ho"LL sn ijdt voor lange D.fs -'::~;,ndlopers, d.ie r:- ser ge··;:J.a·;; 
zijn bij het h8:c:taa:r_cL ~c->pen vs.n 10r)0m tot 2-::lGOm. Ook zijn, zoals f:ezegd 

bPtrekkal~k weinig ~-c~ers ~id van 'Haarler' . 
)J.s de l0zer ervoor ~eelt op een gbzeJli~f en to~b pittigo illanier te ~:r~in~n 

voor de langere afs~and; Q~n kan hij ~a de zomer op de ifQlgende dugeL ~a· 

r echt (het kcst ni J ts al,een een toegangskaart~3 voor de wa~erleiding
duinen): ~at 0 ~Jagmid~ag :4 .00 u Waterleidingduinen 20 to~ 27 k~ 

manndaga\üY'.(l 18.45 ·c "' 13 t ot ·18 k:ü 
woe: . .:Jdagavond, 1 tl, 45 u , 9 ·i 3 te t '8 krr; 

Tenslott~ wil~e B2n ~og Gen verzuim goed maken . Na z~n th~iskomst ~it het 
ziekenhuis (cslbla~~opa~u~ie) h~af~ l.ij nacens de vereniging 2en fr~1tw~nd 
on:·vangen 9 \>T2.2Y'VOOr hij de c.lub aJsnog hartelijk Wil Oed&nken ! ! 

Peter Hoffman. 

Hieronder voleen nog de ttden die eLige lange afstandlopers bij de marathon 
van Lmst~rda~ hebben celepen en die wij vergeten zijn te vermelden . Er waren 
ui tsteke:1de vertet~rineen ' .-c:m de p.Y'. ' s van Uillebrand de Lange (maar 
liefst 11 uinutcn) 1 Gerko Vos en Ton v.d,Linden . 

·uiTSLAGEN 

Hillobr~nd de Lange 2u32 .36 
GerLo Vos 2u34.56 
Ton Gavaerts 3.15 . 22 
Gerard Nijman (vet I) 4.01 . 17 
Ton v.d.Linden (vet II) 3.08,30 
Kees Kruyver (vet II) 3.43 . 08 

\AJEDS'I'RI.JDU:::TSLAGEN HEDS;iRI.JDUITSL.M.GEN 
~ = = = = = = = = = = ~ ~ = = = = = = = -- - - -- - - -... 
_?_ juni ins_!l.:ifv_:_~~E~_Jji~._Gr~~gen 
200m 1. Henk Kraaijenhof 21.9 ~serle 22.4) In de series verder: Hans Kraatenhof 
24.0 l il.nne J2n v.d . Veen 22.,/~ e:::1. Lafbrecht v . d.Veen 23.1 
hinksta~springen 1. Aafbrecht v . d.Veen v0rhetert in zijn eerste wedstrijd voor 
' Haarlem' het KLlT.Bli.EKORD ze8: .. : ruiG en brengt het op 14m95 ! ! ! Verder 
sprinct AnLe .Jan 13m62 . 

..:lJ_ en î1__junj_ No_?_rdeli.ik~_!P~erkampkampioenschap~~ 
400m horde:r1 heren l'tijnummer) 2e Ha:1s "fü·a.aijenhof 56.6 . 
cle 200m in 24.2 

12 juni Amstelveen 
jongens B Eric No om kot;'3l 5e 11m46 en d~ . skus ?e 30m68 

Maarten Ea.rtma:n. kogel 7e 10rn33 en à.iskus 3e 
jongens i\. Denni:::> Kruithof kogel t~e 11m63 en speer 

Kees Schrijen kogel 9e 8m45 en speer 
heren Less Brown kogel 2e 13m95 en diskus 

.ll. juni Amsterdam Ookmeer 

te Gron iJn.gen 
Hans liep ook nog 

35m50 
3e 51m50 
7e 36m2() 
1e f1.6rn96 

100m Eeri es zowel Nj_co Treep a l s Gerard de 3oer l open 11. 7 
100m jongens A Rob Schl fiter eveneens î1 . 7 
800r:1 heren Ron 1\.nt~ueun. isse 2 . 09.1 
hoog jongen8 A Marc.u.:J Treep 1m80 

22 ,i-_mi _Utrecht 
40Dm horden 1e Hans Kraaijenhof 
hoog 18 Ruud Wielart 
polshoog 2c Pim Göbel 

5e ~~rno v.Vu§,·t 

56 . 8 
2m10 
4m50 
.~m20 

Wegens plaa ts ,;eb:rek moe t 'G de ui 'Cs lagen val1 8 en 24 juni in Den Haag 
(Grand Prix wedstrijden) al~mede de uitslagen vafi de Open Haagse kampioen
schappen (1 1 en 12 juni) tot de volgende keer tegoed houden . 

·- 12-



De 2e C/D JEUGDKOMPETITIE op zaterdag 4 juni te rtaarlem 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = 
Om 12.15 uur verzamE::lden ve (de C·-junioren) ons .op de baan onder magn i.fieke 
weersomstandighed.eno De klachten van~ 'Oh) 1·rat heb lk e8n stijve spier·en ' , 
vraren niet van de lucht e·n brachten tivijfelà over het wel of niet doorgaar. 
van de gehele wedstrijd 9 daar de ploeg van H~arlem last nad van lichtelijk~ 
reumathiek ••••• ? Nao.et we al deze v::'eemö.e en g;:, l.;:ke geruchtön op een s tokj G 
hadden gezet, kvramen we tot de conclusie 9 dat de vredstrijd gewoon door kon 
gaan omdat tijdens de i.iarming up de spieren al via t losser VIaren gewcJ rdelL 

Het eerste nummer was zoaJ.s ge~oroonlij1: de 4x1 OOm estafette, vraar d..; ploeg 
van Haarlem in baan twee· moest starten. De start van loper 1, Arjan Warmer
dam, was zoals gewoonlijk weer flitsend, omdat zelfs de mensen in het honk
balstadion mee gingen klappen op het tempo van deze loper, die meteen al een 
loper van een andere ploeg inhaalde. Nadat deze man zijn stuk had gelopen 
werd de stok (?) overgegeveh aan loper 11r.2, Reinier V~rbiest. Hierdoor 
ontstond een enorm applaus uit het Haarlem stadion, waar dus geen mensen op 
de ··tribune zaten voor het prachtige lopen van deze loper die 2 lopers van 
een andere ploeg "pakte"(?)~ Loper nr. 3 was Eric Noom, geheel mooi in club 
tenue gestoken nL r0de broek (ahum)~ Hij liep de sterren van de hemel zodat 
het dus even donker werd en hij het publiek de ge legenheid gaf een wens te 
doen. Hij haalde de rest van het konvooi lopers in hetgeen de ploeg van 
Haarlem ·op 'situation number one' bracht. Voor loper nummer 4 was het nu 
even keihard door~cheureh om een slechte tijd te voorkomen. Deze loper, 
Jeltjo noornbosch geheten liep dus langzaa~ door en het gevolg was1 een 
prachttijd nl. 50.2 sec, wat een puntentotaal van 1401 punten bracht. Eeill 
goed begin du voor het behelen van 10.000 punten. 
Het volgende nummer was de horden (100m). Hier zouden starten Eieltjo en 
Edward. Deze laatste kwam weer eenà te laat aanzetten en werd bij deze meteen 
door onze coach gedisqualificeerd. Jeltjn moest het dus alleen opknappen wat 
met zo'n lengte volgens mij geen probleem moet zijn. Dat was inderdaad zo en 
hij won zijn serie in een goede tijd van 15.7 sec. wat een puntentotaal opbracht 
van 704 punten. Bij het koge lstoten was men ondertussen a l aan het instoten. 
Hier kwamen Eric 'bulldog ' .Noom en Jacc0 'teckel' van Waarde aan bod. Eri c 
stoote naar een ' " ••• afstand van 13m39 een prachtige stoot en een evenaring 
van het clubrekord (redacteur werd 's nachts uit zijn bed gebeld of hij dit 
er wel bij wilde vermelden). Jacco had nog last v~n stijve spieren of e~n 
andere blessure daar het naar zijn zeggen shit ging (?) Ondanks dit stootte 
hij toch nog naar een respectabele afstand van 8m48. Puntentotaal resp. 673 
en 446punten . Ontstane tussenstand: Haarlem op positie 1 . Het tweede 'kracht'
nummer was het diskuswerpen, Hier kwamen Eric Noom en William Se llmeyer 
voor de Haarlem ploeg uit . William wierp zijn diskus volgens zijn zelfver~ 
z~nnen manier 24m70 weg, waarmee hij niet zo erg tevreden was. Toch nog 390 
punten. Eric wierp zoals gewoonlijk weer mat ig. Het gevolg was een karige 
worp van 43~88 waar hij to~h we l tevreden mee was 1 vreemd puntentotaal van 
Eric: ·666 punten en Haarlem nog steeds 1e. De volgende twee nummers vielen 
nngeveer gelijk~ Ver- en hoogspringen, Bij hoog kwamen voor Haarlem uit: 
Jeltjo en Ma~rice van Sutphen (om vergissing te voorkomen, de achternaam 
hoort alleen bij Maurice , ze zijn dus geen broe~s of zo) .Naurice evenaarde zijn 
persoonlijk rekord van 1m50, een mooie . prestatie, die goed was voor 623 punten. 
Jeltjo wilde het inschrijfgeld van de ploeg eruit halen en probeerde zolang 
moge lijk ·mee te doen. Pas bij 1m65 viel voor hem het zwarte doek, maar niet 
getreurd want het leverde 741 punten op. Te gek ! Bij het gelijklopende nummer 
verspringen kwamen Jacco en Arjan weer eens uit. Jacco had vandaag een off
day wat bleek uit zijn sprong van 4m23, 464 punten. Bij Arjan ging het iets 
beter, maar ook niet bepaald lekker. Zijn sprong was 5m1 1 goed voor 642 punten. 
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Het )e loopnUJ;}me:r. v~:-;,n de dag k-vlê.El na aan bod.~ liet was r'i_~_, 800m. :.1:-, ~-, :::-un:-1.311 
moesten door Jaap van Deursen en de gebroeders de Graaff, Alex en Ha~m 
ge:open worden. liet ~eer ~~s bepaald niet 'je van hat' cmda~ e~ aogal v~9l 
ï·.' ~.nd ston•l sclm:Ln OV P !:' de baan. JüaJ> moë-st s ar:1 en :net Ale:;z; 111 de eerste en 
~nelste serie lopen. Zij bracht0n het e r voo~treffelijk vaLaf oncanks de lTl~~ 
e::J. doclsn els s ·t oJ.:'tJa~ . cl.Eo bi·:nd. s·,ril1g E: n , Tijden :cesp_ '2,22, . , 640 p'..lnten s n 
2o?),1 9 60 0 pu.n t t; r"• E-1rmi ~:.O.a rlcr:ll':l ~:-o :~_ Opt:;r moe~3t _:_!1 :ie 3e serie l open e~1 
voor e en algemeen : . .-csr:::ri"'-· .,_iep hij 88:C zeer accept F"be l e tijd van 2 __ 38,9. 
H-::·i:; voJ.z,ende r"umr!Je:c -vrc:.s 1"f--t ;;e \: rac.:·J.tnun:mel' ·.,ran de dag nl~ J:-1e-t snee :;?lverr. er-.• 
Hier moesten Jl.l2_.{ ë',u ·::-raut' 0:1 LT je.n \oïarme:.rdan goed voor de dar; kom .:m . lL.·. 
h ; t vrer:tJel' bl eek dit ::..nderd.a aC:. ·.-ré!.a.rheid te z.~jn f;e wurden. Alex vrier-J nnn:.c 
e c.n prach-t:Lge p .:>:> o vc: ·1 3·1 n9( goc-J. v r~ or e e ~ c punt enae.ntal van 5C..5 , 1:Önder 
dit nurr.n;e:-r.' kroc;c-·_1 i·:e -.-·.ia (,() speaKer L~ ho r: t.n , d.n.t vJe t.e ::.aas 2s stonden 
•• 1e·c nog m1:1.a~c bre o Ill' .:c::.'lr.;:rs OJ11 2C•O pnn·:8n in te n:-:J. J.er... l.i t zon l a ter een 0n- · 
n:ogclijke opg~~ve b lij~;:e> te ziJn ~ , , • " he lnn. ·~) .b.r :jar! vvi e r p evenf·ens ~3eer- goed 
ne.ar eer.. p , r ., varj_ 39r;18:'c ','o.t 3EU punten t0tac. l van ó38 voor Hi.!.c.rlum binnen·
'Jracht, Het J.n~ es t(:; !c:J..r::tmt~r yan :Ï.'. iag· ·ras de 100m sprL1t .. Op <.ii t nummer; 
d2.t sneJ r.eet t e ?.ijn ~ kwemen drie Haar:emse c l ubleden aan de start . In de 
ee~ste serie kwam treinier Verbiest aan de start. Toen h~ nog in de start
~lokken zat, brak het oor\e~dovende applaus uit de kantine en de kleed-
k1:1.mers ~l los doo~ mensen, die nag onder de _indruk en in de sfeer van z~n 
a · :~~ee~ i n do ast~fc~te waren. Hij liep weer goed en maakte er meteen maar 
~e~ p.r . van nl. ~3 . 6Jec, goed voor 554 punten. In J.e tweede serie kwam het 
~orige eE tafettelid~ Maurice van Sutphen aan start en liet zien , dat h~ eigen
J.)jlc niet o~~. è.er· deecl voor Rej_niar Verbiesten maande het pub li ek weer tot het 
handcngekJap . ~angemoedigd door dit, liep h~ eveneens een p.r. en een fraaie 
·Lijd vE.:-.n î3.6, ook 554 punten, In de derd0 en laatste serie kwam onze 
·Li 2kuswer per aan start, geheten William Sellmeyer. H~ li ep z~n 100n in 14.1 
;:;Fe, !'!'.et nls gevolg een puntentotaéLl dat n i et vermeld werd in de uitslagen 
·~da t hij d.e tweede ~an van Haarlem niet verslagen had, zodat h~ 3e van Haarlem 
1ms. Nn lang wachten werd e r door de ~uidsprekers de einduits l ag van de gehe l e 
~edstrij~ cm~oroepen. HJlland was vreemd genoeg eerste geworden en Haarlem 
2c met een uitstoks~d pun~entotaal van 10269 punten. Dit moet b~ de volgende 
vedAtrUd ook weer gebsuren ~illen ~e in de distrikt~finale komen 1 zoal s 
g~~; oo~ltk komen we daar al~Dcl in dus zal h~t deze keer ook wel weer lukken . 

Wa8 ggtekend~ Jl. rjan Warmerdam. 

:::'e: D ·- KOMPETI'I'IEV!EJSTRIJD 
~ = = = ~ = = = = = = = = === - -- -- -- -

~~ lt0t goede re sultaa t van do eerste kompe ~ itieweistrijd (in tntaal over het 
hel e distrikt 5e) n~ de t~cede wecistr~d op eigen terrein. Zowel de eerste 
a ls de tweede pl oeg waren beter. Vrij•rel geen afme ldingen deze keer. En 
P igenl~k vind ik 9 dnt het me t de kompetitiewedstrijden zu hoort. Want je 
sult als hele ploeg de wedstrijd moeten maken en a ls er mensen uitvallen, 
~ordt de hele ploeg benadeeld. Daarom Peter, het vergeten van zo ' n wedstrijd 

. o ., : ., .. '" nou ja . 
Eet eerste nummer de 4 x 80:c:J estafette. De vorige wedstrijd 46.0 nu 43 . 5 ! · 
He~ wa~ goed te zien 9 dat e~ op de wissels wns getraind . Toch waren ze nog 
· . ..ra-L unzeker en ö. l s dat nog -vrat beter zal gnan 1 dan moet het c l ubrekord uit 
1970 ! vnn 42.8 verbeterd kunnen worden. De volgende weds tr~d l open we tegen 
Ds.n 1 dus •• • • • Ook de twe ede ploeg was stukken sneller 49.0 tegen 47.0 . Prima 
611 ook jullie kun:'."Cl nog sneller. Op de BOm horden een konstante Misja met 

1 ).9 ~ Arno met 16.3 en een ~ers oonlijk rekord voor Ashwin met 17.6 . Ook de 
c~iakus eing goed. - ~eï:. p.r .. van Paul met 16~44 en Ivo 14.06 , Erwin 
1ci.98 en een primn p . r. van Bcb met 23.86 . De koge l was dit keer voor R0nald 
een p.T. met 7.39. Mnx met 6,37, De k0ge laars van de 1e ploeg waren niet zo 
goe d. in vo:cm :· Ervrin hnalde 6 , 78 en 1homns 6 o 80 o De 1 OOOm was weer voor Ar no 
:"l.U met 3"18.4 . Bob stelde teleur met ).27.5 en er war::m 2 p . r.'s voor Iv0 
3.31.8 en ook Klaas liep een prina 3.33.6. Het hobg was weer heel spannend . 
ILs ja had ~..raarGchijnlijk meer he-t idae dat h'3t een letterlijk hoogspringbed wns 
~~a~ hij ~aar toe moest. Als je wnt meer uitgeslapen bent en je wat be ter uit 
,ie ogen kan kijken , moet je k;_mnen >~ i sn~ dat het er iets anders u i t ziet • 
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Hij sprong dit keer 1m40 . Nu was de h oofdrol voor Marvin . Hij sprong 10cm 
hoger dan z 1 n p.r . en won met 1m50 . Stefan en Palil waren konstRnt Det 1 . 25 
en 1.3 5 . Op de BOm benadert Chr i s Edward heel dicht , Ze hadden beiden prima 
tijden . Edward won met 11.0 en Chris volgde er vlak achter Eet 11 . 1 . ~ax 
had ook een keurig p . r. en liep nu 12 . 1 . Yves had 12.6 eri ~laa s 13.4 . 
Het verspringen was goed , met we e r een p . r . van Edward 4.59, ~homas prima o p 
wilskracht naar 4 . 33 . Een p,r. van Yv~s met 4 . 08 en_Stefan ~.59 . 
De errste ~l oei won de ~edstrijd en had maar liefs t 550 punten meer dan de 
vorige wedstr~d en 1000 punten meer dan de n r 2 Lycurgus . Ze haalden 7295 
punten en zijn in het totaal een p laatsje opgeschoven en staan nu ~e. ~e 2e 
ploeg deed het ook hee l goed . Ze belandde n op een 5e p l aats met 5755 punten. 

De vo l gende wedstrijd wordt een grot~ strijd t egen de ploeg vsn Dem . De k~ns, 

dat we van hun kunnen winnen is vrij kl ein~ maar d D. t beteken L n a tuurlijk niet :• 
dat we ze van tevo ren al l a ten winnen. Ik verwacht v an iede r eeL , dat hij 0r 
keihard tegenaan gaa t . En l aat die Dem- ers maar eens goed zien wat jullie 
waard zijn , Ze zullen er hard voor moeten knokken om cns voor te blijven . 

Veel~sukscs ,. 

---- --- - - - - - - - ~T~~ = ~a~n~aga~o~d~e~s~r~dje~ = ~O~G~N~ S .. PRESTATIES EN 

naam 100m ver speer BOOm ' 200m k6~el di §k~s speer hoog totaal 

Eric Noem 
Arjan Vink 
Jaap van Deursen 
Arno l d l'1e rkens 
Ettiene Groot 
Ar j an \IJa rmerdam 
Alex de Graaff 
Harm de Graaff 
Richard Lan Eme 
Jakko v . Waarde 
Koen Enge l en 
Re inier Verbiest 
Jeltjo Doorbosch 
Edward de Ruig 
Frans Ooms 
Erik Ruigrok 
Maurice van Sutphen 
Wi ll iam Sellmeyer 
Patriek Pijnacker 
Edwin Tanis 

13.? 4 . 85 
16 . 8 3 . 58 
14.8 2 . 37 
16 . 4 3 . 41 

35 . 21 2 .3 9 . 0 27 . 3 
18.60 3 . 37 . 0 
15.80 2 . 28 . 0 29.6 

12 . 73 45 . 99 
15 . 56 

5 . 90 13 . 69 

15 . 6 3 . 87 27 . 42 
14 . 3 4 . 9 1 33 . 25 
14.4 4 . 35 29 . 42 
16 . 2 4 .11 28 .1 3 
14 .5 3 . 52 20 . 90 
14.2 4 . 02 28.01 
15.5 3 . 98 26 . 22 
15.1 3. 94 22 . 45 
13 . 4 4.70 
14 . 6 4 .25 
13 . 5 4 . 39 

20 . 05 
)2 . 40 
23 , 25 
18 . 10 
26 . 56 

2 . 55 . 0 
2 . 29 . 2 
2 . 24.0 
2 . 36 . 0 
2 . 42 . 5 
2 . 40 .0 
2 . 45 . 0 
3.26.5 

2 . 31.6 
2 . 40 . 8 
2 . 33 . 5 
2 . 36 . 5 
2 . 41 . 0 

30.5 
28 . 2 
31.1 
31.8 
29 . 9 
29 . 4 

12.41 
7.28 17 . 07 
9 . 93 27 . 55 
7 . 00 21 . 46 
7 .13 21.73 
7 . 08 18 . 9 2 
8 . 73 20 . 57 

15 . 87 
30 . 5 6 . 12 15 . 11 
26 . 0 11 . 28 24 . 88 

27 . 6 
28 . 0 
28 . 8 
29 . 4 
33 . 8 

19. 87 
8 . 61 11\. . 28 
8 . 87 13 . 77 
8 . 49 21. 4 7 
8 . 14 23 .01 
5 . 70 11. 73 

Q L D MEERKfl.f.~PEI:J 
= = = - - -- - -

= 18_ e~ 19_j~nl ~m~t~rQa~ Qlym~i~p1eln_ 
TOOm-kogel-ve r- noog-100mh-diskus speer 

36 . Alex de Graaff 
42. Harm de Graaff 
49 . Ar no ld Merkans 
6 . Eric Noem 
14 . Arjan Warmerdam 

14 . 9 7.1 7 4 . 35 1 . 25 21 . 4 17 . 42 30 . 08 
15 . 1 7 . 32 3 . 88 1.45 21 . 7 18 . 92 29 . 20 
14 . 9 6 . 30 3 . 39 1 . 20 23 . 6 14 . 32 15 .1 6 
13 . 1 12 . 78 5 . 06 1.55 17 . 8 39 . 38 34 . 88 
13.4 9 . 57 5 .30 1 . 55 18 . 6 21 . 08 28 ,1 2 

- 15-

37.18 1.60 131 

13 . 82 
18.60 
23 . 60 
39 . 32 
31 . 82 
28 . 84 
23 . 92 
21 . 70 
30 . 80 
21 . 60 

1 . 30 2t; 
1 . 35 52 

10 
1 • 1 5 60 
1 . 50 128 
1 . 40 98 
1.35 83 
1 . 40 65 
1 • 40 91 
1.2 5 56 
1 • 25 51 
1. 75 90 

46 
36 . 80 90 
27 . 68 58 
20 . 9 0 1 . 40 61 
31 . 82 1.3 5 72 
21 . 501 . 40 21 
25 . 08 1 ,. 25 20 

1000m 
3 . 13 . 4 
3 . 26 ,-
3 . 38 . 6 
3 . 24 
3 . 15 . 7 

punten 
3459 
3351 
2513 
48 05 
4435 



· ·eerkampe:a jongens 1) ( 18 en î 9 juni ";.' á.grr! OlympiaplE:in.) 

~~ . Paul Peterse 
27. E0b v.d.Wildt 

L'::èrvin Isselt 
?'::', J'1isja Ste:.;r~ 

Ashwin Beuke:-c··t; 
·:::-: , r-·etrsr L:.:..nsuc 
:•') o Jan v. cl., .:Heulen 
~2 , ~harnas v.d.Be~g 

~5. Yves v . d.Bere 
~~~ ... . Arno Groote1na11 
Yi .. Stefc.n hertssen 
)4 Ivo Spanjersbcrg 

ROm ver ko~el ë(lrrthrd ":"lor·r,· î ~Cl0;11 

12o2 
1 L9 
1L3 
: 1 ,. 5 
î 2 ,, 2 
: 1 ,, 8 
i2,9 
-:2.5 
12-2 
1 2 0 1 

1370 
13.5 

3 . 76 
L~ .,(i1 

~~.<- 1 
~~ ,, 21 
j,t1 
3. 7 q. 
3.30 
lf ' 02 
3 ,. 75 
3.óS 
3.): 
?.8() 

7 29 
6-35 
6 'l~5 
6 .. '.18 
?.SO 
4 ,. 2~~ 
6-54 
6,CZ 
5 ,, 9·A, 
I+ u 68 
6,SJ8 

1';".5 
20 ?
. 5 '9 
î5 . 9 

1<3,5 
ÎÜo8 

19 . 9 

:} . 9: 
:9,4 
'!2,8 

1. 35 
. . ~o 

·1. 5oJ 
~ . 50 

L30 
î ' l 0 
' , 20 
1 1 () . 

î, 25 
·1 25 
1 ?0 

3 ,46 .. 2 
),)6.-

3 21.,3 
3.-5S'o2 
3 . )0 . ~' 

3.43. 9 
3' 17' 5 
3 ·' 4-~ . 3 
3. 31 ''1 

2)7j 

2.~66 
'1639 
2t).'cG 
'1905 
24!3 
1819 
'i9 e..~ 

Op deze door het distrikt georganiseerde wedstrDd voor pl oegen waaraan 
~" --junj oren 2n 1 e j.:tars B- junioren mngen meedoen viel Lernout Leezenberg 
LweemaaJ. in de prijzen. 

'J=' c!.c 'i OO:n i·Jas nij de s11elste van drie series , die op tijd werden verlopen . 
Zfn tijd_was 11.4. De twwede Haarlemmer op dit nummer Paul van E~rden liep 

Ac~nout behaalde zijn tweede prijs op de 300m·horden . Uit twee series l iep 
~t de 3e tijd: 41 .6 hetgeen tevens een verbetering is vàn hèt k l ubrekord 
~at ~ ij de avond tevoren op de Nederlandsè jeugd kampi oènschappen in Le i den 
L ·k a l had verbeterd . 

- ~~de re uitsl~gen: hoogspringen Be P~triçk Booms 
.1500m ~lex de Graaff 

I'1arc Eeelen 
kogelstoten 10e Eric No8m 
4x 100m 

1t160 
4 . 49 .9 
4 . 54 . 8 

. 12m35 
4tL 7 

(7e 
(4~ 

9e ' Haarlem ' 517ó punten 

I ' ' 

- 16-

in serie) ' 
in serie) 
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de puntjes 
verzorgd ... 

drukkerij 
jos mathöt bv .•.. ..... 

: .•: 
•'·, ·~·~: 

rijksstraatweg 95, haartem 
tel. 023 • 274444 

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. 

Voor 150 verschzllende thee soorten, 
geneeskrachtige kruzden, 

tzjdschriften en 
wenskaarten 

naar 

]amin 
- tzjdschriften 
- wenskaarten 

Rzjksstraatweg 527, Haarlem 
Telefoon 023-383836 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

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

een roepasselijke uitsp raak. In her financiële spe l gaa r her echter 
om beide. Om her spel èn o m de knikkers. 

Dar zult u merken wanneer u zich laa r adviseren door de ABN. 
Wij spelen een 'fair game'. Als u uw belangen door de ABN 

laarbeharrigen, ABN B k 
zult u dar als an 
profijtelijk eJVaren. 

C. de Groot 
Eksterlaan 94 
Haarlem 

Voor kwaliteit en service! 

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 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden
lange afstand 

PUm-'A< ADIDAS Saucony~ ~KARHU 
en werpschoenen RUUD WIELART SPORTS, 

DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 
Wij geven een 

sportieve korting. 
Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem 

tel. 023 - 32 20 20 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

Loodgietersbedrijf 

Kerssens b.v. 
Vergierdeweg 17 
Haarlem 
Tel. 023·37 27 63 

Gashaarden · Dakwerk · Sanitair 

" 

VRIJETIJDSKLEDING 
OM ER LEUK UIT TE ZIEN! 

" 
FLORESSTRAAT 3 HAARLEM 023-25 47 67 

L---------------------------------

Het adres voor het 
inbinden van uw 
uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

BLANKGELOOGDE 
RUSTIEKE MEUBELEN 
SERV IESK ASTEN. COMMODES, 

TAFE LS, STOELEN enz. 

D. STOKER 
ANTIQUITEITEN 
IN-EN VERKOOP 
Ook eiken en mahonie. 
Geopend di. t/ m za. van 9-18 uur 
Do.avond van 19-2 1 uur. 

Tel. 28 85 07 , Raadhuiss t raat 62, H eemsted e 

VOOR BLOEMEN EN PLANTEN 
Komt U natuurlijk eerst bij TEEUWEN 
kijken. Altijd volop keus! 
*wij bezorgen gratis 
*de gehele week geopend 
behalve woensdag. 

*U vindt ons op het MARSMANPLEIN 
naast DICK's VIS! 

teeuwen 


