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I t : 11 I 
DE TELEVISIEDOKTER 

ll · 11~1 tie ! 
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, Te lefoon (023) 26 2066 

v. Ostadelaan 286, Alkmaar, Telefoon (072) 12 0863 

Huyg 
Sport 
Gen. Cronjéstraat 1 43 
nabij Julianapark. 
Telefoon (023) 2654 80 

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

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

Haarlem-leden op atletiek 
benodigdheden 10% korting op 
vertoon lidmaatschapskaart. 

1 0°/c 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 He instraat 1 - 20 14 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 87 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 38 

nummer 6 

j·u.li 1983 

"verschijnt 1 0 maal per jaar' ' 

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

R E D A C T I 0 N E E 1 

Het is weer volop ~ omer en zoals dan 
gebruikelDk is , ligt het wedstrDdgebeuren 
op een l aag pitje . 
Vanwege vakanties worden de trainingen minder 
bezocht, maar de thuisbl~vers trainen hard en 
gemotiveerd 

StDn Jaspers heeft een prachtige prestatie 
ge leverd op de -1300 op de FBK--games in Hengelo 1 

z~n t~d bedroeg ) . 40 1 29 sec. Nèt niet de 
magische 3.40,0 grens, Z~n broer Paul liep 
b~ de jongens A een schitterende 3.50.47 
in Koblenz. 

Nederl ands kampioen werden~ StDn Jaspers (2x) 
en Eri c Rollenberg. 

Verder in dit nummer wedstr~dverslagen , sne l 
wande l en van onze g~obetrotter Frank v . 
Ravensberg en nog veel meer fraais. 

C 0 P Y voor het volgende klubblad 

uiterlijk~ 

22 AUGUSTUS 
------- ----

aan bovenstaand adres, 



officieel nieuws 
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EEN Hli.RI'BJI.IJK \I!.Ji;LKON J\rUIT DE VCI~GEND:<.: rii~Uv.JE IiCDEN ! 

Hans de 2" 01![:; rrcc t-.~er:.bL<rg 2)î 2036 SJ Haarle;:J .·~-junior 

~dwin 'ranis de E1~yte r i- l a in 2'2 2014 ·. c 
HU Haar l e1r: C- .jun io:::-

r·1ichiel El de ring Kcl.Clark l o.ar: 2 21 -1 1 Y.B ;.erë'enbcut D-- ju.nior 
Barry v .Dijk S -~ uy·,· <:: S&rl t :ple _,_n ~9 C.:023 KL Laarlen: jmp:~--
Chipi Niem-ï Bruu1,~.r8:rss tr2 e.. t 4 :-:·0. 20~ Î JV Hé..clrlem J)"'.l:pJ . .!,_ 

De.an var;. Dijk Ve•?.n en DuL1 )5 2061 "'fe""7\ 

,.Jj ~l8en; enà.aaJ. jmpil 
I•Iar:l: 'Tdn Dijk 

' 1 } ~ ' pu p:.l 
i''Iartin ~ialtjes Yinc v,Goth1aar:. ~II 

20~5 Til Há.G.:~l em pu~ü::.. 't 

WIJ FELICITEREN , 

eet het behalen van esn medaille op het Nederl ands kampioen -
schap ~ 

Stijn Jaspers Go~d op zowel de 1500m als de 5000m 

Eric Ro lenberg : Goud op het hoogspringen 

Aafbrecht v.d.Veen : Zilver op het hinkstapspringen 

Geen eremetaal maar we l eervol: 

Allen ~llsworth 2a op de 400m , maar bui ten mededinging 

Jan Willam v.d. Wal 4e op de 200m 

~9n uitgebreid verslag+ alle uitslagen komen in het volgende klubb l ad 

K 0 M P E T I T I E F I N A 1 E S 

.C:aterdéJ,g 3 september 

Zondag 4 september 

Zondag 11 september 

Distriktsfinale C/D kamp . Amsterdam - Ookmee r 

Finale senioren kamp. 

Pinale A/B kamp . 

? ? 

I:! ij prijzen ons ge lukkig te kunnen meldelil , dat 
de gez"Hao.rlemse at l.ver. bes l ag hebben weten 
te leggen op de organisatie van deze wedstrijd 

Za terdag 24 september Interregionale B fina l e Vermoedelijk Rotterdam 

We mogen onszelf toch wel een beetje op de borst kloppen a ls we 
bedenken , dat in elk van deze finales een 1 Hi~.ARLEI1 1 - ploeg aan de 
start zal verschijnen. 

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 



W E D S T R I J D K A 1 E N D E R 

Nog even de richtl ijnen v oor inschrijvingen : 
Alleen ins chrijven bij J.v. Dr unen, na afloop va n de tra i n ing in de kan t i ne 
en bij diens a f\vez; i ghe id b ij r1iche l Hulsman . 

- Inschrijven al l een tegen kontante betaling. 
- Schrijf tijdi g in. (minstens 2 dagen voàr sluitings·do.tum) 
- Er worden geen na -inschrijvingen verricht. 

Overzicht \vedstrijden op kunsstof in \ves t I + Leiden , Lisse en Den Haag ·. · 

datum ===== 
29·-7 

10-8 

12-8 

14-8 

19-8 

19-8 

24-8 

24-8 

28-8 

31-8 

2-9 

2-9 

4- 9 

11-9 

16-9 

16-9 

i nschr.da t . =========== klasse ____ .....__ 
------ .. J2!'~B:!'~~~Q: ------- --

Amstérdam-Ookmeer ins tuif heren 100- 1 EM-- 3000st , ch.-hoog-speer 
100 

Lisse 'ins tuif 

Dem Haag 29-7 

Leiden 31-7 

Den Haag instuif 

j . A 
j .B 
heren 
j . A 
j.B 

î OO···s peer 
1 00--200-800-3000-ver--kogel--di sh:us 
100-200~800-hoog-ver-kogel-diRkus 
·i 00-200~800·-hoog·~ver-koge l · 

he ren 100-400-1 000-5 000-110h-koge l-
diskus · 

heren 1000-4 00h-3000st-diskus-kogelslinge ren 
j.A 800-400h-diskus-speer 
j,B 800-3 00h-diskus-hoog 
heren 200-800-3000 
j . A 200 

Amsterdam-Ookmeer instuif 100-5000-110h-speer-diskus-polsh-ver-kogel 

Lis se instuif 

Utrecht 14-8 

Utrecht 11-8 

Leiden 19- 8 

Den Haag instuif 

Hoorn instuif 

Heerhugowaard 25-8 

Hoorn 1-9 

Leiden 2-9 

(heren) ...... __ _ _ 
j.A 100-1}0h-polsh 
j.B 100-110h-speer-diskus~ver-kogel 

heren 100-1500-110h-400h-3000st.ver
hss-hoog-k0gel 

j.A ~00-ver-speer-kogel-h$8 

j.B .100-1500-ver-hss-speer-kogel 
here~ 100-1500-hss-kogel-speer-hoog 
j . A/B , 1 00-800-polsh-ver-kogel-diskus. 
heren 200- 800-3000-110h-ver-diskus-kogel 
j. A 200-800~3000-hoog-di$kUS 
j.B 200-800-hoog-diskus 
heren 110h-5000-hoog 
j.A 110~-3000-speer 
j.~ 110h~3000-hoog 
heren 40ö-5oöo~110h ' 
j.A . ·. 1500-110h . 
heren 100-800~diskus-kogel-hoog 

j. A/~ . ~00-400-kogel-h6og 
heren 100-400-1500-5000-hss-hoog 
j ~A/B · 100-11 Oh-800-3000-hss-hoÖg · 
heren 10Ö~40Ö-1000-5000-kogel-diskus-vel 
j.A/B 100~40Ó-800-ver-diskus-kogel 
heren 400-1000-diskus-hss 
j . A. 400-.3000-diskus-hss 
j~B 400-3000~hss 

Amsterdam- Ookmeer instuif heren 5000-)000st-hoog-koge l 
j.A/B hoog-koge l 

17 en 18-9 Utrecht Nederlandse Est~fette Kampioenschappen 

Voor kompetitiefinales zie hiernaast. 

Niet vergeten te kijken naar : 

Wereldkampioenschappen in Helsinki zondag 7 t/m zondag 14 augustus ... 
Europese junioren kampioenschappen in ·Wenen donderdag 25 augustus t/m 

zondag 28 augustus 
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Nog een paar uitslagen die geen plaa ts konden krij~en in het vorige klubbl~d. 

Zate rdag 11 en zondag 12 juni Den Haag Zuidlarens traat Open Haagse kawp . 

100m he ren Nic o Treep 11 . 6 (5 e in serie ) en Gerard de Boe r 1 1 . 9 (4e in serie ) 
pols he r en 4 . Fim Göbel 4m20 
400m he ren Nico Treep 54 . 0 (3e in serie ) 
1500m heren 5 . Cees v.Dommele 4 . 00 . 8 ( i n s e r ie op tljd , tota·s.. l 13e) 
11 0m horden heren Gerard de Boer 16 . 3 ( 2e in seri e) en 16 . 2 (16 . 46) 5e i n :'i.lla :i . .::: 
koge l en diskus ~ Nico He llendoorn res p . 2e met 13m83 en 5e met 43m82 
200m heren Nico ïree p 23 . 5 (3e l n serie ) 
BOOm he r en RonalQ Bochave 1. 59 . 2 (6e in serie) en Richard Cab ri 1. 59 . 6 (~c ) 
speer heren 6.Lex v , Vugt 46m54 en jöngens A Marcus ~reep 46.04 

8 juni Zuidlar enstraat Den Haag Grand Prix wedstrijden 

100m heren Mi ke Bienfait 12 . 24 (geen 200 ge lopen in dez e 100/2 00 tweekamp ) 
3000m heren 1. PieterFris 8 .49 .3 (i n s erie totaal 12e ) 

24 juni Idem 

po lsho og 5 . Arno v,Vugt 4m40 ! ! 
5000m 6 . Paul v . Diepen 15.1 2 .-

Verdere uitslagen g 

24 jun i Hoorn instuif 

/ 1 200m heren series Han Baamr 25 .0 en Ge rard de Boer 24 . 3 
verspringen heren 5 . met 6m15 

26 juni Amsterdam (Blauw-Wit) 

100m heren series Gerard de Boer 11. 8 , Ob e v .d. Klei 11.8 en Oscar Soethont 11 .3 
i fin~ Oscar Soethout 11.3 en Obe v .d. Klei 11.8 

1500m heren serie ~ 5. Ronald Bochave 4.16.6 
5000m heren serie ~ 1. Kees Hordijk 15 . 08 . 9 en Kees v. Dommele 15 . 49 . 9 
spee r 3. Obe v .d. Klei 51m54 
ver 2 . Gerar d de Boer 6m13 

29 juni Heerhugowaard 

heren.BOOm serie 8 , Han Ba auw 2 . 00 .2 
3000m serie ~ 11. Hans Verwey 9 . 59 .3 , ? . Ronald Bochove 9 .20. 2 
speer 5 . Obe v.d.Klei 48m82 

jongens A/B 100m 4e in serie Aernout Leezenberg 11 . 7 (B) (r .w. ) 
3000m 4 . Fons Leuven 9 .44 . 0 ( A) 

5 juli Lisse instuif 

heren 100m Oscar Soethout 11.4 (serie ) 11 . 3 (i fin) en 11.2 in finale !! p.r .!! 
ver , , , 9 12. met 5m71 
diskus 2. Nico Hellendoorn 41m74 en 3e Fred v .d. Wa l 36m44 p.r. ! 
kogel 1. ,, ,, 14m00 
400m series 2 . Ronald Bochave 52 . 5· en Han Ba ~uw 53 .3 

6 jul i Leiden 

400m heren series up tijd 1. Mike Bienfait 49 .4 ? 

10 juli Lisse A t/m D junioren 

3000m jongens A 6 .Fons Leuven 10 .1 4 . 8 

10 juli Hoorn 

3000m heren series Ronald Bochave 9 . 50 . 0 

4 juli Stockho l m en 23 juni Parijs 

5km Stijn J a s pe rs 1 3 . 42 , 43 en 1 3 . 38 , 44 · 

- 4-



WEEK- E .N :U N A A R P A R I J S 

op 24 en 25 s e ptembe T 1983 

Oprzondag 25 septembe r wordt e r een vriendschappelijke 
Atleti ek wedstrijd georganiseerd door de C.A.S . Sevran (een plaa tsje 
in de ·omgeving van Parijs) 

De ze wedstr~d vindt plaats cijdens de Fr anse sportieve 
week~ die . ieder jaar om deze tijd wordt georganiseerd. Dat betekent 
dus veel mensen op de tribune s en een· goede propaganda voor onze sport . 

De bedoel ing is om zaterdagochtend vroeg te vertrekken en 
rechtstreeks · naar Pàrijs te rijden en een bezoek te brengen aan de licht-· 
stad. De oyernnchting va~ zaterdagavond wordt dobr de atleten van 
C.A.S.Sevr~n g eregeld, Het onderd~h is niet in een hotel~ niet op een 
camping of ip een j~ugdherberg , maar bij de mensen thuis (~r wordt dus 
van je verwacht, het hele weekend frons te sprekeh). 

Zondag is de wedstrij~ (me t een naar wens aangepast pro
gramma) en na all·es gewonnen te hebben en feest te hebben gevierd in 
de mooie kantine·, keren wij terug naar Nederland . 

. De reiskosten zijn nu ges chat op f1'10,- per per·soon (inkl. 
reisverzekering) . Als er na het week--end ge ld over is~ wordt het natuur
lijk verdeeld. 

Als je geinteresseerd bent 9 moet je voàr 31 augustus het 
volgende formulier _invullen en ·de reiskosten regelen bij Lionel. 

Het is wel belangrijk aJ.l e gegevens op tijd binnen te hebben 
om het programma aan te kunnen passen en ook toestemming te kunnen 
vragen aan de K~N . A .U. 

INLICHTINGEN bij~ Lionel Parmentier 
Lange Poellaan 35 
2012 VV Haarlem. tel (023) 316342 

----------~ ... --}~---------------------·----:-·---·------~-------------2<------·------·-~·-

Naam . en voornaam . . •••• , •..• 

Club 0. 0 • • 0 • .• 

Wenst deel te n emen aan 0 0 0 0 ,, ., 0 :J (> 0 

Leeftijd • 0 0 • 0 • 

Ga liever met Bus I trein I eigen vervoer I vliegtuig 

Het formulier ingevuld .terug zenden of geven aan Lionel. 

-5-· 



Utrecht 2 en~l~ Meerkampe~ voor senio~en en A/ B junioren 

Deze meerkampen werden gehouden in Overvecht en de organiserende ver eni g i ng 
was Phoenix . Er wa~en ± 150 inschrijvingen, waarvan alleen al 50 h eren 
senioren waaronder ook Les Brnwn. Om 9. 30 uur sta rtten de jongens B met 17 
deelnemers de 100m. Ik liep in de 3e serie 12 . 6 ( 46jp) en een p.r. 
Hierna ge l ijk naa r het verspringen. Het bleek, d.a t de meesten hur' aanlo o p ;:~ l 
hadden uitgezet , maar zo g eroutineerd was ik nog nie t . In mijn earst e poging 
sprong ik 5m43, vervolgens onge ldi g en mijn derde poging Sm38. Mijn e e rst e 
poging was dus GOed voor 47 5p. Ondertussen mo e st Les de spita a fbijt e n met 
deiOOm en die liep hij in 11.8. Les ging ook g elijk naar ver door en zette 
Sm66 neer. Om 12 uur was vool.' mij kogel aan de beurt. Het ) ze e r regelmat~ge 
stoten was 10m53 de .verste (499p) . Na een lichte maaltijd begon voor mij 
het laatste numn1er van de dag: po lshoog .. We werden in 2 groe pen gesplitst 
omdat bij dit ~um:· er vee l jongens waren, die op dit numir.er erg weinig kunnen 
oefenen , Wij sprongen in een spe c iaal door de juTyledcn gebouwde bak, wa~ r 
ze rui m 2 uur mee bezig geweest zijn. Maa r hij was werkelijk voortreffelijk. 
We mochten op 1m80 beginnen, wat ik ook prompt deed. Omdat ik zelf niet in 
het bezit van een po lsstok was, mocht ik deze van Miche l Verhoave~ van Hellas 
gebruikene Het was een onwijs goeie stok 1 die l ekker boog. De 1m80, 2m00 E 
2m20 haalde ik in ~~n keer. Met de 2m40 had ik 3 pogingen nodig. Maa J_ Stijn 
van de Krogt zei me 9 dat i k de stok te laag vasthield. Daardoor ging de 3e 
poging heel goeè. Op de 2m60 had ik maar één poging n:odi g en op de 2m80 ook 
drie, Maar ik was er in de derde pogi ng al over en gooide toen met mijn 
hand de lat eraf, die ik helemaal niet aangeraakt had, pech. Het bleef 2m60 
(403p) en een p .r. Les was nu aan het hoogspringen en de 1m65 had hij al 
gehaal~ 9 daarna moest hij n6g de 400m. Maar ik ben naar huis gegaan. 

Zondag 3 juli 
's Morgens was het erg mistig, maar op de weg viel het mee . Toen ik in 
Overvecht aankwam was het al eèn hele drukte . De heren hadden de horden 
al gedaan en waren aan het diskuswerpen . Maar wie ik zag, geen Les. Later 
ontdekte ik hem op de hoogspringbak, Hij was geblesseerd en had z ich af ffiyOeten 
me lden. Jammer, want hij stond 9e . Met ko ge l had hij de vorige dag 13m80 
e n met hoog 1m80 gehaald en de 400m in 55 . 3sec . 
De jongens A liepen eerst hord en en daarna wij. Er stond inmiddels een flinke 
tegenwind. Ik zat weer in de 3e serie en werd 3e i n 17.3 (636p). Nu naar 
het diskuswerpen. Met Les had ik op de baan staan inwerpen en het g i ng 
lekker. Maar de speaker vertelde ons 5 dat we moesten diskuswerpen op het 
bijveld. We war~n allemaal erg voorzichtig in deze kogelslingerring. Iedereen 
gooide de eerste wo~p uit stan~ . Resultaat , 10 jongens op de 29meter~ Wat 
erg mis l eidend was, dat de sectorl ijnen bijna niet te zien waren en daarnaast 
zo 'n 2 meter erbuiten oranje pionnen stonden . We dachten, dat dit de sektor 
was , nu waren bijna alle worpen onge ldi g . Met een beetje ge luk eri uit stand 
kwam ik tot 29m24 (457p) . Nu hoog> hier begon ik op 1m55 ook de 1m60 en 
1m65 haalde ik in ~én keer, maar de 1m70 ging de mist in. Ik had hoogte 
genoeg, maar zat weer te dicht op de lat ; 540p dus en een p.r. Nu speer. 
Daar moest i k echt wel wat uithalen. Mijn eerste worp begon a l goed, onge ldig . 
Ik wandelde over de lijn. De tweede wopp was geldig ongeveer 33m. En de l a atste 
met een fijne speer , weer van Michie l, met 34m56 (406p). 
Nu. nog het KONINGSNUMMER de 1500m. Door de meeste de marte l gang genoemd na 
een hele dag atletiek . Ik stond op de 11e p l aats en kwam zodoende in de 2e 
serie. De eerste rende in 67 sec . en lag op de 3e plaats. De 2e ronde op 
2 .2 3 sec 9 maar het tempo zakte toen z0 schrikbarend , dat ik de kop maar 
genomen heb en uitkwam np 4o32.9, weer een p .r. en 570p . Het was erg jammer, 
dat ik niet in de eerste serie zat , want dan was mijn tijd veel beter geweest . 
Dan had ik achter Stijn aan kunnen gaan. Al met al twee fijne dagen, een 
leuke sfeer in de B groep en pracht i g weer . 
Het was mij in elk geval gelukt het klubrekord op de 9- kamp te pakken, 
hoewel sommige nummers wat beter gekund hadden. 
Mijn puntentotaal : 4449 punten o Maarten Hartman. 
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3 juli Groflingen 5 distriktenontmoeting (jeugd) 

Voor zijn prestatiG op de 400m (48,19 sek.) ontving h llen Ellsworth tijdens 
deze wedstrijd de Ereprijs van de stad Groningen 
Hein Macnack sprong 6m90 ver. E~n afgekeurde sprong was eçhter een hee l 
eind verder. Na deze wedstrijd was H~in echter flink geblesseerd (gescheurde 
binnenbanden zou Ni lo zeggen) en zal een aardig poosje rust moeten houden. 
Kenneth Portanger sprong 3m90 hoog met de polsstok nadat hij iedereen een 
aantal benauwde ogenblikken had bezorgd door zijn aanvangshoogte pas in de 
3e poging te halen. 
Paul Jaspers behaalde e €n prima 2e plaats op de 3000m~ 8 . 42?15 
Rob Schlüter hinkstapsprong 13m86 en dat is slechts 2cm van zijn eigen klub-
rekord af. 
De prestatie van Ren~ Moesman is even zoek. 

1 juli Amsterdam Ookmeer instuif 

Henk Kraayerihof 100m en 400m beide een 1e plaats in resp 10,8 !! en 48 1 1 !! 

Zaterdag 9 juli Haarlem distriktsfinale B-kompetitie 

Zonder Hein Macnack (flink geblesseerd) en Aernout Leezenberg (trip naar 
Zwedéh) s laagden de junioren van de B-ploeg er toch in zich voor de 
interregionale finale te plaatsen. 
Ui tslagen~ 

4x1ÇÖm~ Remco Steen - Maarten 
110m hord~n - Sander Aaftink 

Hartman- Sander Aaftink en Tim 
Remco Steen 

Haccou 49,3 

100m 
400m 
800m 
1500m 

Stand na 

Tim Haccou 
Naarten Hartman 
Frank v.d.Aardweg 
Patriek Booms 

17,0 hoog 
13,6 hinkst. 
55.8 kogel 
2.13,3 diskus 
4.47,8 speer 

Remco Steen 
Frank v.d.Aardweg 
Ma rtrten Hartman 
Patriek Booms 

deze finaleg (2 beste resulta ten en totaal) 
1 . AJ>.C 8906 + 8656 = 17562 
2! Holland 8289 + 8707 = 16996 
7. ' 
)o Lycurgus 8312 + 8628 = 16940 
4 . Her a 7567 + 7632 = 1519 9 
5 . 'HAARLEf1' 7881 + 6777 14658 

1m90 
11m93 
9.04 
33.20 
35.28-

6. Hel las 7195 + 7235 = 14430 (totaal 23 ploegen) 

7 juli l'..ken 

Allen Ellsworth 400m 4e . in 48 ,2 8 

15 ,juli AI:ilate rda:ril 

Guus Groskamp 100m~ 11,8 en 200m~ 23,9 p.r. 
Ron Antheunisse 100mg 12,3 en 200m~ 24,5 
Ar!llandEllsworth 100m 11,0 
Oscar Soethout 1 
Nico Treep 100m: 11 9 7 en 200m: 23~8 
Rob Schlüter 100mg 11,9 en 200m~ ? 

17 juli Ams terdam 

Han Baauw 400m 52,1 
Roncüd. v •. Bochove 400m in 52,0 p.r. (totall los, moest languit liggen in de 

kant'ine om bij te komen) 
Fred v.d.Wal ve~ 5m43 en speer 53m00 
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DE G"EBHOED:B:;RS JASPERS VERBE'l1EREN C:UDBHECORDS OP DE: 1500 IVfETER ! 
~~==========================~=~===~=======~===~====~====~=~=~==~============ 

Tijdens de FBK-games in Hengelo liep de 22 jarige Stijn een ij~ersterke 
1500m. Zijn tijd was 3 > 40,29 , een verbetering van zijn e i gen c l ubrecord 
op deze afstand met 0,71s. 
Vnnwege een matige 1500m in Belgi~ (3.47) had Stijn niet veel verwac~t van 
deze wedstrijd. Het pakte ecrito~ anders uit: de eerste 400Q ging in 57 sec. 
de BOOm werd in 1.59 afgelegd en de l aatste 300m ging erg snel in 42 sec. 
En dat alles -voor Stijns gevoel- op een gemakke lijke en omtspannen wijze . 
liet volgende doel van Stijn, die zich in zijn voorbereidingsperiode voer de 
5 km bevindt , is het verbeteren van het Noëierlands rekord op de mijl! l 12. t 
staat op 3-57 , 1 en hier bleef h ij voris jaar 0 , 1 sec. boven. Woensdag 20 
juli vindt deze :recorJrace plaats in Lcl.Xemburg en elders jn dit -blad lu:ost 
U het resultaat.-

Tijdens het we ekeeinde van 16 en 17 juli verbeterde de 17 jarige Faul Jaspers 
het clubrekord 01' de 1500m van de jongens A, dat op naam stond van zijn broer 
met ruim 1i sec tijdens een jeugdinterland in Kob l enz liep hij de 1500m in 
de uitstekende tijd van 3.50.47, Helaas is deze fraaie tijd toch nog 0.47sec 
boven de door de KNAU gestelde limiet voor deelname aan de Europese junior
kampioenschappen . Paul opende te snel: de eerste 400m ging in 59 .5 sec . 
met een eerste 200m in 28 sec. Dan volgden 2 ronden van ongeveer 62 sec 
en een laatste 300m in 46 sec. Inmiddels heeft Paul zich erover heen gezet, 
dat hij niet tijdig de limi et zal halen. Ook omdat hij met deze tijd waarschijnlijk 
geen hoge ogen zou hebben gegooid rp de Europese junioren kampioenschappen . 
Zo li ep de winnaar in Kob l enz op de 1500m maar liefst 3 . 43 ! 
Op het mom~nt, dat U dit l ees t dat U dit leest , zit hij al weer op het z0nnige 
Curaçao, waar hij dee l neemt aan de 1500m en de BOOm tijdens de Koninkrijks 
spe len . Mits er niet plotseling een grote onbekende opduikt , zal Paul daar 
vast goud weghalen ! Peter 

Maar direkt op Peters stukje inhakend 9 is inmiddels bekend , dat Stijns 
aanval n i et is gelu~t . In een race , die werd gewonnen door de Zwitser 
Wirtz in 3.57,74 werd Stijn 11e i n 4.00 . 92 . 

Nog twee uitsl~gen van bovengenoemde evenementen: 
12 juli FBK games~ HinkstapRpringer" 4. ;,afbrechc v.d . Veen 15m29 ! ! KLUBREKORD 
16 juli In terland Dui tsland-·Gr .Rri ttannië + Nederlandse deelname: 

400m (B-loop) 1. ~llen Ellsworth 48.30 

RESULTS FROM FRANK VAN RAVENSBERG, 'J:lHE HA(A)RLEM GLOBETROTTER 

Omdat er vanwege a l het gereis en gerace geen tijd overbleef om een verslag 
te maken even een korte samenvat ting van alle gewandelde wedstrijden in 1983. 

2 april internationale wedstrijd om de ' Fe lszabadulás Kupa ' (Vrijheidscup) 
in Béké scsaba (Hong2.rije) 20km wegwedstrijd. 
1. Anato ly Solomin van CSZKA Moszkva (Sovjet Unie) 1u23 ' 30" 
31. Frank v.Ravensberg 1u35'26;1 65 deelnemers uit 9 l anden . 1e van 3 Nederl an
ders . 'i'ussentijden 5km 23 ' 20" ~ ·JOkm 47 ' 20 " 15km 1u11'1 5". 

1 mei I~ternationale wedstrijd in Nauruburg (Osst Duits l and) 20km op de weg . 
-1, Nikolai Polosov (Sovjet unie) 1u22'37" 
36 . Frank v . Ravensberg 1u44'27'1 

, 40 deelnemers uit 15 landen . Kre eg al na 
5km last van maag vanwege onweersbui. 
Tussentijden ~ 5ki!l. 23' 00 " , 1 Okm 50 ' 1 0" en 15km 1 u 17 ' 40 11

• 

7 mei internationale wedstrijd om de ' S~fteland Grand Prix ' in Fana/Bergen 
(Noorwegen ) 20km baan (kunRtstof) 
1. Erling Andersen S~fte land T.I.L. (Noorwegen) 1u23 ' 50" 
15. Frank v.Ravensberg 1u38'51" Had last van een zware verkoudheid. 
Tussentijden 5km 23'51" , 10km 48 ' 14" en 15km 1u13'31". 19 deelnemers uit 8 landen 



8 mei internati on a le wedstrijd om de 'S~fteland Grand Prix' in S~fteland 
(Noorwegm)10 km op de weg 
1 , Nikolay Udovenk o Sovj e t Unie 39 '56" 
13. Frank v.Ra v ensb erg 48 ''17" (5km 23 1 4 7") 
20 dee lneme rs uit 7 l anden. Was nog stee d s ziek • 

..:)1_~ei interna tiona ile wedstrijd 1 I CA-G~ngen 1 in Gimo Zweden. 20km op d e weg . 
1. Ray Sharp,,U"SA 1u2 7i18" 
2. Fra nk v .Raven sb e r g îu37 1 35 11

• 12 deelnemers uit 3 landen 
Tussentijden g 10km 48 ' 56" eu 15km 1u12'58 ". 

14 mei internationa l e wedstrijd ' ~rostrampen' in Väster~s Zweden 
Skm op de b aan (kuns t stof ) 
1. Beng t Simonsen IFK V~s ter~s Zweden 20' 54 , 6" 
7. Frank v.Ra vens b e r g 2 2 ~ 1 4 9 8 ", 10 ~eel~emers uit 3 landen. 
Tussen tijden 1h1 4 1 19 11

, 3km 13'15" en 4km 17' 4 7 11 

15 mei interna tio~ale we dstrijd ' Arbo gagRngen' in Arbo ga Z~eden 
Tükm opde baan (sinte lbaan) · 
1. Ronald \{ estergren Arboga GK Zweden 44 1 23, 8" 
4 . Frank v.Ravensberg 4 5'19,0" (Nederlands record!!!) 
8 deelnemers uit 3 l anden. Een verbetering van het oude record met b~na 
één minuut. Tussentijden 1km 4'19" ,3km 13'20" en 5km 22'35" 

21 mei internationale wedstrijd 'PLM Haustrupmarch' in Odense Denemarken 
20km \.,raarvan 2km overdekt. 
1 . Leif Christensen AlF Ph~nix Denemarken 1u39'42" 
2 . Frank v.Ravensberg 1u4 1 1 03". 9 deelnemers uit 3 landen. Zeer warm. 
Tu ss entijden 5km 23'25" , 10km 48'13" en 15km 1u1 4 '01" 

28 mei Internationa le wedstrijd 'Cicignon Rundt in Frederikstad Noorwegen. 
20km op de weg 1..Jan Roland TIF Viking Bergen Noorwegen. 1u33'41" 
Fr a nk van Ravensberg gediskwalificeerd. Tussentijden 5km 23 1 08" , 10km 
46'48" en 15km 1u10'Ö8" (Nederlands rekord, verbetering met bijna één minuut) 
Lag na 19 ;7 km op een tijd van 1U34 ( =B-limiet voor \vK in Helsinki) en vlak 
achter de 2 leiders op de 3e plaats, toen ik met nog 300m te lopen gedis-
kwalificeerd werd. 16 deelnemers uit 4 landen. · 

29 mei internationale wedstrijd ' Mossestevnet' in Moss Noorwegen. 5km weg. 
1. Frank v.Ravensbérg 21'17" (Nederlands rekord) 
Tussentijden 3km·l2'35". Nam revanche voor de vorige dag. Ruim 1~ minuut 
onder oude rekord. 9 deelnemers uit 3 landen. 

3 .juni Na tienale wedstrijd in Zau.ndam. 1 uur op de baan (sintels) 
1. Frank v.Ravensb e rg 12km339. Sintelba an stond blank. 7 deelnemers. 
Tussentijden îkm 4 '15 11

, 3km 13'19n 9 5km 22'48" en 10km 48'27" 

11 juni Interland Belgie-Naderland in Willebroek België 10kmop de baan 
(kunststof) 4 deelnemers per land. 
1. Jos Martens Belg iê 42'52,8" 
Frank v.Ravensberg gediskwalificeerd. Tussentijden 1km 4'12'', 3km 12'50" 
4km 17'13", 5km 21'33" (Nederlands rekord, oud 21 ' 37,2", Bkm 34'50" en 9km 
39'25". Was 0 :9 weg naar tijd rond de 44.00 (Ned. rekord is 45.19,0) en ruime 
2e plaats, maar werd met nog maar BOm te lopen gediskwalifiueerd. 

24 .juni Internationale wedstrijd 'Malung Runt' in Malungsfors Zweden 
20km op de weg. 1. Leif Karlsson SK Svängen Zweden 1u32 1 41" 
2. Frank v.Ravensberg 1u33'33" P.r. ! . 
Tussentijden 5km 22'16", 10km 45'09" (liTed.rekord !) en 15km 1u08'38" 
Nam opnieuw revanche voor eeri diskwalificatie door voor het eerst de B
limiet voor de WK in Helsinki te lopen, Als ik de laatste 5km niet in elkaar 
was geklapt, dan had ik z e lfs de ri~limiet (1u31) kunnen halen. Desondanks 
e en p.r. met 1i minuut-. Er waren 11 deelnemers uit 2 landen. 
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25 juni in·cerna tienale wedstrijd 1 Ven janstrampen 1 in Venjan Zweden . 1 Okm weg . 
1. J_je if Karlsson f3l<. Svängen ZHeden 45 1 34 11 

4 . Frank v . Ravensbe:cg 46 1 5B" 
Tussentijd 5km 22 1 05 11

• Zeer warn . Zakte ver terug in tweede helft v~nwegG 
vermoeienissen van vorige dag . Er ;.raren 12 dee l nemers uit 2 l ::mden. 

26 juni internationale wedstrijd 'Kppelbomarchen 1 in Appe lbo Zwed~n 20km weg . 
·--·---- 0 
1. Per Rasmussen IFK Västeras ZHeden 1u30 1 3B 11 

5 . Frank v.Ravensberg 1u44 1 05'' 'russentijden 5km 22 1 20" 9 10km 46 1 5B " en 1:5k": 
1u16 ' 16 11

• Deed 7kffi rustig aan vanwege oververmoeidheid en blaren. 11 deel
nelliers uit 2 landen. 
Klassement vo..n deze 3 wedstrijden~ 1 Leif Ké~r l sson 44 l)UHten 

2/3 Frank v.Ravensborc 37 punt en . 

3 juli internationale wedstrijd 1 Rätang~ngen ' in R~tan Zweden. 20km we g . 
1 ,, Frank v.Havensbe r g 1u32 1 46 " (p.r . !) 
'l1ussentijden 5lm 22 1 20 ", 10km 45 ' 30 " en 15km 1u09 '1 1". V0or de 2e ke e r de 
B-limiet voor Helslnki, opnieuw een p.r. en slechts 2 seconden boven het 
Nederlands record dat Jan Cortenbach eerder dit seizoen neerzette . Boven
dien mijn eerste overwinning in Zweden en zonder waar schuHing over de 
finish gekomen . Er waren 9 deelnemers uit 3 landen . 

16 juli International e wedstrijd , tevens open Oos t enrijks kampioenschap in 
Spittalander Drau (Oostenrijk) 20km op de weg , 
! o Nar tin To'porek SVS Bawag Schwechat (Oostenrijk) 1u31 '1 4 , 2" 
Frank van Ravensberg gediskwal i ficeerd, 
Tus s entijden~ 5km 23 '1 0" (in kopgroep) 10kl!l 47 1 5B". Had in de eerste 4km de 
kop . Werd toen opges lokt door groep van 10 man . Hield toen bewust in om 
na ·j Okm weer op te rukken, omdat anderen sti l vielen , Vferd na ruim 13km 
gediskwalificeerd, .hoewel scheidsrechters het h i e r over niet me t e lkaa r 
oc,ns waren , Bovendien had men mij niet eerst een waarschuwing ge geven , 
hetgeen in strijd is met het IAAF--reglement. 
Tempe r atuur ruim 30°C . Er waren 51 dee lnemers uit 9 l anden . 

Balans over la deze wedstrijden pos i tief vanwege het 2x hal en van de B-limiet 
voor Helsinki , een p .r , op de 20km , Ned . rekords op de 5km en de 10km baan 
en 5 , 10 en 15km weg en 2 overwinningen in op de i n t e rnationale Hedstrijd- . 
kalende r voorkomende wedstrijden (van bovenstaande wedstrijden kwamen alleen 
Odense , Zaandam~ l\Ialungsfors en Venjan niet voor op de officiël e Europese 
internationale wedstrijdkalender) . 

Re stant WEDSTRIJD UITSLAGEN 

_20 juli Haar l em 

Fr ank v. Ravensberg . 

Geholpen door de -vrind sprong Rob Schlüter op het nu!llmer hinkstapspringen 
jongens A voor het eerst over de 14m : 14m02 Ve rder : Marcus Treep 12m60 
~rjen Kroes 12m29 en Sylvester Hoefman 11m41 

speer 
hoog 
200m 
BOOm 

jA Dennis Kruithof 54m94 en Kees 
Arjen Kroes 1m9~ p .r. ! ! 
René Hoes.man 22 . B 

. I 
Jll. 

jA 
j A Fons .Leuven 2 . 1 0 . 6 

Schrijen 37m04 

Maarten Hartman (B) 300m horden 43.4 , ver: 5m73 en koge l 10m6B 

Heren: 400m: ~rmand El lsworth 50 , 9 in fina le en 49 , 5 i n de serie 
Guus Groskal!lp 52 , 4 , Oscar Soethout 53,0 , Ni co Tree~ 55 ,6 

BOOm Miche l Hul sman 1.56 , 0 , Ron Antheunisse 2 . 0B,4 , 
Han Baauw en llonal d van Boch ave gaven e l kaar niets toe zij aan zij 
kwamen zij over de finish , be i den in 1 . 5B ,O (be i den een p.r.) maar 
Han net iets eerder . 
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Hll Wllll~l~l 
C KONPETITIE 

Op zaterdag 2 juli was het zover voor de Haarl8mse ploeg om zich te plaatsen 
voor de distrikt sfina le. Voor de we dstr~d stonden we ongeveer 7e of Be en 
de eerste 6 worden toegelaten • De uitslagen had ik niet en dat is misschien 
wel bete r (tegen stress versch~nselen en zo) • 
.Lls eerste nummer was de 4x100r1 . Dat heet estafette> De wis :;els waren we er 
nie t al te best en we hadden geloof ik een t~d van ~0,7s g8 lopen door .~rjan 
Rej.n i or, Eric en Jeltjo, 
De 100m werd vandaag ook gewandeld. Nadat het schot plofte en je uitgeb r eid 
kon gaan zitten om te k~ken wie de Haarlemse lopers waren, merkten w~, dat 
het Reinier, Maurice en William waren. William had 13.6. 
E~ het hoogspringen Jeltjo en Harm. Jeltjo sprong 1m70 en Harm dacht ik 1m40• 
Dit zorgde voor een hoop punten~ Het diskuswerpen bracht twe~ aardige worpen 
van Eric en William namel~k 44m18 en + 29 m. 
De BOOm werd door Jaap en Alex gelopen. Alex, die geble~seerà was, liep niet 
zoals gewoonlijk maar Jaap zat op zijn normale niveau. De t~den weet ik niet, 
omdat de ploegleidere er erg trots op z~n. 
Yet verspringen bracht Arjan en Jakko aan de bak o Arjan sprong weer eens 
over de 5m en had ongeveer 5m11 e Jakko zat naam ik meen op+ 4m30o 
Daarna weer het k ogelstoten, da t beoefend ~srd door Eric en Jakko. Eric 
weer eens over de 13m met nu 13m20. Jakko zat ook op hetzelfde niveau als 
de vorige wedstr~d dus ± 8m350. 
En dan het moeilijke hordenlopen bracht de heer Jeltjo aan de start en liep 
direkt naar een mooie t~d van 15.7 sec . 
Ook het speerwerpen was hetzelfde als de vorige wedstrijd met + 39 en± 31m 
gegooid door ~rjan en Alexo 
Na de wedstr~d bleek, dat de punten ± 10250 waren en dat we 7e in het dis-
trikt staan maar, dat weet ik niet zeker. d~ Eric. 

Alle preciese uitslagen zowel van de C als van de D komen in het volgende 
klubblad. 

De standen : ( de twee beste resultaten en het totaal) 

C junioren (35 ploegen) ]) junio.ren (40 ploegen) 

1 AAC 1107 4 + 11314 = 22388 1 Her a 7933 + 7788 = 
2 Startbaan 104 72 + 10707 = 21179 2 Dem 7605 + 7914 = 
3 Holland 10480 + 10615 = 21095 3 Hollandia 74 10 + · 7514 
4 Tl?ias 10422 + 10368 = 20790 4 SAV 7129 + 7779 = 
5 Heliaf3 10629 + 10102 = 20731 5 Spirit 7202 + 7376 = 
6 i HAARLEM' 10269 + 10267 = 20536 6 'HAARLEM' 7295 + 7023 = 

' 
Zoa::t.~ je ziet is 1HMi.RLEM 1 de enige klub die zowel b~ de C junioren als 
bij ~e D junioren tot de dist:J?iktsfinale is doorgedrongen!! 
~ef~lioiteerd 111 

15721 
15519 
14924 
14908 
14578 
14318 

De dist~iktsfinale is (en schr~f dat maar vast in je nieuwe echoolagenda) 
op ~ät~~dag 3 pepte~~e~ op de baan van Amsterdam Ookmee~. 

De twee beste ploegen uit deze finale gann naar de landelljke finäi! op 
zaterdag 17 septembe r in Rotterdam~ 



PUPILLEN 

lijnd d e helft van b e t wedstrijds"izoen zit e r op ~ Na d~ vacnnt~e r 
g "l nn we er weer flink · t e genaan want e r st.:<an nog 5 wedstrijden. ~' 
op h e t p rograMma. Op 10 se~to~ber is de le~ t tste c o~~ctit iewcdst~iJ4 
waar we me t nan en fluis naa~ to e gaan o~ tocb nog een pl~ats ih de 
final e te bere iken. 
In oktober h e bb e n we d ,? L ta tstc two r wectst rij<i c•n die v~e.l spnntiirtg 
b e loven. Eerst hebben we onz e Ond e rlinge e n d;:~é1. rn-'1. g <·::-.•n we t 2k 0e r 
t e g<~n d 2 uupill E; n v~m d e kampioen van Nr. d<=>rl :, n d , ~~ ·' . • C ~ in t . 'Tisterdn"l ~ 
V"ln <1.llc wedstrijden w•t 'J. r n <J n jullie tot nu toe h e !Jb e n nc oge d n.a n 
volgen hierond e r d o uit slngen. Hel~ns b eschik ik ni et mc0 r over de 
uitslag van Dn a ns e or5t e wedstrijd op 14 nr. i in A~st cr~nm o 

~Tangens- f.. . 60 
(\.xel 14/.5 

Rarnon 14/.5 

Barry 

Roel B 

Arnold 

18/6 
9/7 

18/6 
2/7 
9/7 

1;8/6 
9/7 

1:8/6 
2/7 

Roel S 18/6 

Martin tW18/6 

Jeroen 18/6 
2/7 
9/7 

Steven 18/t$ 
14/.5 
9/7 

Joost 1.8/6 
2/7 

Mn tthijs .l 8/$ 
2/7 
9/7 

Mqurice 18/6 
2/7 

Martin Z 2/7 
9/7 

Mark 2/7 
14/.5 

Alain 2/7 
Jongens-B. 

Boudewijn 14/.5 · 
18/6 
2/7 

Da an 2/7 

rntr. 

11.1 

10,0 
9 ,2· 
9~1 

hoog 

11 0 

9 • .5 9.5 
9 • .s 100 
9 .. 6 ... 

1t0 .. ) 100 
9 .. 7 

10.6 100 
10.2 10.5 
9.6 80 

9.6 ·80 

10.8 90 
10.9 90 
11 • 4 

10.8 80 
1 1 • , 

10.9 

10 •. 4 90 
10.,. 6 95 

11.1 90 
1:1 .• 5 80 
.1< '1 •• -3 J!' 

10 •. 6 80 
11 0 3 80 

90 
11 • 6 
11.0 95 
11.2 

10.1 125 
.4om.tr. 

90 

k o ge l 

.5.96 
6.44 
7.00 

6.88 

.. 
6, ,,7 

6.50 
.5.46 

4 •. oo 
/ 

5 •. 4'9 

,4. 62 

.5.59 

4.28 

v e r 

J. 15 
3.55 

... . 

J.01 

2.9.5 
3.24 

2 . 88 

2.87 
2.83 

bnlwerpc n 

40 ntr. 

24 
22 

28 

'2:7 

.. 
30 

25 
26 
~ 

;115! 
17 
24 

27t 

1000 me t e r 

... 

4.o6.1 

3 • .59-,9 
3 • .52.1 
3.so .. , 
4.02 . 4 .. 
4.18.6 

4.-28 . o 

-· -· 
.r' 

4 .• 39.7 
4.42.4 
4.20.9 

J.54.o 
4.02.4 

3.J7.5 

4.06.9 



'JE Dr;T-qiJT)Y .\L~"t'J '~R vo or PUFILL::m e n C/D·-junioren. 

Wannee r Voor wie 1J"a t Wan r Ko sten Vcrtr ~k/ 
v e rzame l en, - - - ·- - ..... ·- - - ~ ·- -

20 r~.ug. C/D r.J.c e rka::m H'\'l.rl cn 2 , 00p.nr,. 11.1C 
p ro gr . : D- 80 r:~ tr-1 000 r1tr -v c rspri::J.g un-kogc ls t o t e n 

C-1 00 ntr. -1 00 hrd. - 800 -hoog-koge l- spc c; rwc rpen " 
27 a ug, Pupillen DeerkaMp ~ns t crd ~rn 2 ,50 12.00 

28 

J 

J 

aug. 

1, 00 1000 •·t tr o 
progr.: B- 40 ~tr .- hoog- b q l werpen- 1000 mtr. 

A- 60 rntr.- v e r - ko ge lstot en- 1000 ntr. 
C C. - sp e len ~mst errlarn 3,50 p. nr. 10 , 00 

··$'21.-,t I) C/D c o~petit i efin~l e A ' dnm ge e n volgt 

sept. Pupill e n 2 , 00 1 î.JO 
0 , 7 5 1 000 n tr .. 

progr .: B- 40 mtr- ver - kogel- 1000 ntr. 
A- 60 ot r - hoo g - ko gel - 1ooo ntr. 

10 s e pt. Pupillen comp et iti e H~~rlem ge e n 12.30 
p ro g r.: B- 40 rntr. - v e rspr ingen- b a lw e rp e n 

~- 60 ntr.- hoogsnringen -koçe l s tot e n - 1ooo ~tr. 

okt, Fupillen e n C/D Onde rlinge HR"'rl em volg t volgt 

8 okt. Pupill e n e n 
e · 

1 j <~ n.rs D 
Du e lmee t .1\.ns t e·rdéJ.r:l g een volgt • 

Zo a ls julli e zi e n nog voldo e nde nagelijkheden orn no g betere nrestaties 
te l ev e r e n. 
Voor de C.-spelen op 28 augustus a ll een ins chrijve n n n ove rl e g Me t 
j e tra ine r e n ~et v e rnelding v nn d e b e st e pr e st a ti e in 198J, 
De we dstrijd op 1 oktob e r, d e "ONDERLINGE", gant or.1 h e t clubkampio e n
schap. Winnen k a n e r maar 66n e n waaroo JIJ ni e t! 
En dan krijge n we de l aatst e wedstrijd van h e t j aar. DE ilEDSTRIJD. 
Vorig jaa r h ebben WlJ gewonnen, door v ee l geluk, z egt oen, 
Wanneer jullie a ll er.~aa l n eedo e n e n o ok j e ouders meeneemt z~ll en 

we de A. A.C.- e rs e v e n wa t l a t e n zi e n. 

Pre ttige vakn.nti e c-m. v ee l succes in de kouend e we dstrijden, 

Fr a ns Rov e rs. 
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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. 

Voor 15 0 verschillende thee soorten, 
geneeskrachtige kruzden, 

tzjdschriften en 
wenskaarten 

naar 

]amin 
- tzjdschriften 
- wenskaarten 

Rzfksstraatweg 527, Haarlem 
Telefoon 023-383836 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Het gaa t om het spel en niet o m de knikkers. In de sport is dat 

een toepasselijke uitspraak. In het financiële spel gaa t het echter 
om beide. Om het spel èn om de knikkers. 

Dat zu lt u merken wanneer u zich laat adviseren door de ABN. 
Wij spelen een 'fair game'. Als u uw belangen door de ABN 

laat behartigen, ABN • k 
zultudat als an 
profijtelijk ervaren. 

C. de Groot 
Eksterlaan 94 
Haarlem 

Voor kwaliteit en servi~e! 

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 250938 

Massage - Pedicure 
Tevens het adres voor : 

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

Verkoop sportverzorgingsartikelen 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 

atletiek. ~ AEII' . 

~ ~o-- OEtooic ML.4fa B ~ Met o.a.: spikes voor a!ICSTIG(R ~ ""' 

ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden
lange afstand 

PUm*U< ADIDAS Saucony~ ,_,WARHU 

en werpschoenen. RUUD WIBARI' SPORTS, 
DA'S EEN lAAI< 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 !ESKASTEN, COMMODES, 

TAFELS, STOELEN enz. 

D. STOKER 
ANTIQUITEITEN 
IN-EN VERKOOP 
O o k e ik en en mahon ie. 
Geopend di. t/ m za . va n 9- 18 uur 
Do. avo nd van 19- 2 I uu r. 

Te l. 28 85 07, Raadhuiss traat 62, H eemstede 

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 


