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DE TELEVISIEDOKTER

l

ll~lrepara feI !

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

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

De Atletiekspeciaalzaak in
Haarlem e.o.

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

Grote kollektie schoenen:
Adidas- Nike- PumaKarhu - Brooks

Voor Haarlem en omgeving .
Zaak :
Bakkerstraat 32-34, HAARLEM
Telefoon (023) 31 7313

Haarlem-leden op atlet iek
benodigdheden 10% korting op
vertoon lidmaatschapskaart.

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.

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

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

Hagtingius' Drogisterijen - Reform
Piesmanple in 3 , Haarl em, Te lefoon (023) 26 20 66

v. Ostadelaan 286 , Alkm aar, Tele foo n (072) 120863

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v.
Pie t Hein straat 1 - 2014 AR Haarl em
(ing eschr. Hand elsreg. K.v.K. nr. 38067)

de wissel

officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem"
" verschijnt 10 maal per jaar''

Jaargang 39
nummer

voorzitter:

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

sekretaris :

c. h. lagendijk
meer en boslaan 36,
2103 vp heemstede
tel. 023 -280240
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redaktieadres :
lex v. vugt
anthonie fokkerlaan 15
2024 ja haartem
tel. 023-263912
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Vl\.N DE REDAKTIE
De eerste seniorenploeg kwam toch nog
goed voor de dag op de 1e kompetitiewedstr~d
dankz~ de prestaties ~an de diverse
aanwez i ge atleten. Wat z~ presteerden
kun je in dit klubblad l e zen~
Het vers l ag is verlucht met foto ' s van
Conn0 du .F ossé. Deze fotopagina versch~n t
ook in het c l ubblad van A1W en van a.v .
N~megen , vandaar soms de aandacht voor
ande re, niet Haar l em~ at leten.
Voor een afdruk van een foto kun je
kontakt opnemen met:

pennmgmeester:
r. v.d. zwaag
marnixstraat 87 rd
2023 re haartem
tel. 023-272777
girorek. 643883
t.n.v. penningm .
a.v. "haartem "

Canna du Fossé
' t Krom 16. rood, Haarlem
te l . 32·1701.
Deze wissel bevat verder ve r s l agen van de
verichtingen · van de tweede seniorenp l oeg
en van de B- junioren.
De distriktskampioenschappen komen ook
aan bod .

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

Tenslotte is er nog een l ezenswaard i g
verhaal over een onzer at leten.
COPY

VOOR . HET

VOLGENDE

NUMMER

jeugdcommissie :

UITERLIJK
pupillen - cl d jeugd
b. steen
duinoordstraat 37
2023 wb haartem
tel. 023-263772

arts :
f.s .g.m. knuvelder
praktijk .·
van oosten de bruijnstraat 5,
2014 vm haartem
tel. 023-316044
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VOOR JONG

3 KM
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12 . 00 UUR

13 . ] 0 UUR
14.00 UUR
llil.MtLEMMEhHOUT

"VLOOIENVELD "
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INS CHRIJVING
TOT 15 MI NUTEN
VOOR DE START
OP HET VLOOIENVELD
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IE DEB.EEN ONTVANGT
EEN ORIGINELE
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HERI NNERING
Org . Gem . d ienst voor
Sport en Jeugdzaken
i . s . m. de Haar l emse
atlet i ek veren i g i ngen

BE\VEEG

Inlichtingen tel 319353
(kantooruren)
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om aan te schaffen:

speel mee in de toto/lotto

a.v. " haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem : .. ..... van af f 20 ,00
atletiekbroekjes ... ... .... . .. ..... ..... ..... .... ..... ... ..... ... .. . vanaf f 27 ,50
klubembleem voor trainingspak etc. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. f 3,50
stickers .................................. .. .. ....... ... .. ...... .............. . f 1,00

ml1chtmgen b1j mevr. hartman tel. 256036

verkrijgbaar bij joop van drunen .
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ondet dira kte beta ling na de trainingen
Joop van Drunen en bij di ens afwezigheid b~ Michel Hulsman .-

Inschr~vingen

g eschiede~alleen

in de kantine

b~

Er wordt absoluut niet ingeschreven. ná de uiterste inschr~fdatum of zonder
betaling
uiterste
datum
plaatfl
inschr....::....datum ca~g orJ-e ]2_ro_gE._a~~31-5
3-6

Rotterdam
Amsterdam/
Krommenie

COUPE NATIONALE NEDERLANDEN
2e seniorenkompetitiedag resp Hoofd en
4e klasse

8-6

Den Haag

reeds ges l .

9-;· 6

Beverw~k

2e B:-junioren kemp.

9-6

Leiden

30-5

GOUDEN SPIKE
1 oo-2o0--400-800-1500-·5000-;4ooh
heren
polsh(4.40)-ver-speer-kogel-kogel sJ

12-6

Krommenie

instuif

heren
j .A
j .B
vet ,

100/200
1 oo,/.200-ver
3000

heren

100- 200-800-pols-400-3000
400-800-3000-hoog-speer-hss-koge J

6 juni

100/200-800~hoog(1.50)

15-6

Den Haag

17-6

Heerhugowaard 31-5

heren

17-6 ._

Haarlem

2e A/B junior e n kompetitie

27-6

Leiden

23/24-6 Sittard

heren

14-6
3-6

!!!!

400-1500-speer-hoog

Nederlandse kampioenschappen

29-6

Den Haag

14-6

heren

100-4 00-1 mijl-polsh-5000-ver-spe &r

29-6

Utrecht

instuif

heren

200-pols-speer-kogel-1000-hss-3000

jun.A/B Nederlandse kampioenschappen

29/30-6 Amsterdam
+ 1-7 .
21-6

heren
junoA
ju!l.B

10 0/200-800-5000-speer-hss
100/200-800-hoog-hss
100/200-800-ver-kogel

jun ,B

finale B-kompetitie

4-7

Haarlem

7···7

Krommenie

7/8-7

Utrecht

25-6

heren/jun.A

7-8

Hoorn

28-6

heren

jun.B

14-7

200hrd-100-400-1500-3000st-pols
hss~ho0g-ver-speer-kogel-diskus

jun.A

12-7

meerkampen

Lisse

instuif

heren

Krommenie

instuif

.heren
jun.A
jun .B

Leiden

Am sterdam

4-7

instuif

heren
jun. A·
jun.B

100-400-1500-2000st.ch.-pols-disk""
ver--kogel
100-4 00-1500-1500st-hoog-diskus
ver--kogel
100-2p0-800-5000-hoog-ver-hss-spe c L
200-3000-pols-hss-kogel
200-ver-kogel
-.~ 00-hoóg--kogel

.800-3000-110h-hoog-speer-~oge~sl o
800~3000~110h-diskus-ver

400-1500·- 1.1 Oh-diskus-ver

heren/ ju.."1.A/ jun.B
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kogel-diskus-speer
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Het is niet o~ ~ebruike lijk, dat de ploeg0pstelling op ~e wedstrijddag op een
aantal plaatsen ve r an derd moot worden. Qp deze wedstrijd kan ik echter beter
dG: mlll1IJW:rs noen,en d:Le ongeHijzig·d bleven. Oe vervangers hebben op de hun
·coevertrc·<li,rd.e TL!.r:-m1er s zo goed mogelijk gepres-l;eercL :!)at het peil dan lHger
lag dan we de laatste jaren gewend zijn, is niet te verwonderen.
De wedstrijd begon me t kogelslingeren. Hier good oJ.d Gosse v.d.Velde me"t
38m82 . Hij was hier zelf niet helemaal tevre ~en over.
Op de j)Om horden Luke Prins en G~rard de Boer. Luke heeft tegenwoordig
andere dingen aa.n zijn hoofd dan atletiek " horne -·<:>.nd -· cor!ïputers . Zijn tijd~ ·16 ,2.
Gerard z ijn nieuwe vrjendin zag hem in 17.0 finishen.
Op de _800rn startten Faul .Jas pers en Eonn.ld noenave. Pa1.;.l is geru.Lrne tijd
zi ek geweest en no~ steeds niet helemaal fit. Tocl1 no g 2 . 00.9 . honRld is
pas begonnen ~ls verzekeringsman en ka•1 daaTdoor 1 s ayonds minder train en .
toch viel 2 . 03.0 vel tegen.
Op speerwerpen zngen we ondertussen de ' gothfather of the a.v.Haarlam
javelin-throwers 1 Cees v.d . Rhee aan het werk . In zijn vierde worp bere i kte
hij een prima 61m72 . De concurrente ?Om werpers kunnen een punt zuigen aan
Cees zijn kunst om de speer op de wind te leggen (vakjargon~ de sp ee r raken)
Fred v.d.Wal, het moeilijk te trainen speertalent, haalde 53m~8.
De verspringers hadden de wind opzij . Aafbrecht v .d.Veen haalde weer een
boel punten binnen met zijn 6m90 . Rob Schlüter sprong zijn 4 sprongen iedere
kee r verder en eind igde met een goede 6m48 .
Het polsstokhoogspringen duurde zoals gebruikelijk ruim 4 uur. Echter niet
voor onze deeln emers , Kenneth For tanger en Charles Math8t . Kenneth heeft
nu meer dan een jaar nogal moeite met dit acrobatennumrner • . Het li gt niet aan
de benen , maar aan het hoofd zullen we m~ar zeggen. Helaas slechts 3m20,
Charles sprong 3m60 .
De 1 OOm werd ge lOlJen door Anne Jan v, d "V een en I-Lené Moe sman, Ih rd e tegenwind
zorgde voor matige tijden. Anne Jan kwam goed mee in ~ijn serie met 11 . 3.
Hetzelfde kan gezegd worden van René . Zijn tijd van 11.6 is echter een aart ~
fluiting voor de jury . De vlerkelijke tijd lag 10-è'.en lager.
Ondertussen was de eerste groep _hoogspr ingers beeïndigd. Geen Ruud Wie l art
en Erik Rollenberg . Brik is geblesseerd. Huud beld0 bij de wedstrijdorganisatie
a f. De ploegleiding wist niet wo. t er aan de hand was. Imud Herd vervangen
door Rob Schlüter met een 1m80 sprong. Remco Steen sprong later 1m90. De
2m00 zit er aan te komen !
Mario Westbroek liet op de 40Qm nogma.als zj_en d.':l.t hij niet zomaar de eerste
de beste is. ~elatief . langzaam gestart sloeg hij op de laatste 200rn toe.
Zijn tijd 47.6 . Han Daauw had de week tevoren we i nig gesJ"lpen. De r eden hiervan heb ik niet vernomen . Torihnogin de buurt van zijn p.r . :51.9
Op de 1500m geen Stijn Jaspers . Helaas liet hij andere be l angen pr evaleren .
Zijn plaats werd ingevuld door Michel Hulsrnan~ die deze afstand voor het
laatst . 6 jaar geleden liep. Zijn tijd was 4 .1 6 "6 ' In de 2e serie liep Kees
Hordijk bijzonder st~rk in 4.03.9 . La ter in dit verhaal komt U deze naam
nog een keer iegeh .
Kogelstoten we:-::-d . gedaan door Les IlroHn en Ni co He llendo orn . Les -vras pas
weer genezen van zijn zovee l ste b l essure en bereikte een goede 13m66, Nico
bleef steken op 12m60.
De man die helemail ~ot de bodem gaat , pas geblesseerd 9 ziek geweest of niet
stelden we natuurl~k weer op de 3000m steeple chase op . U raadt het al~
Eve rt v . H "1vensberg~ een pri ma tijd van 9 . 19 . 2. Ri8hard Cabri kwam konditie
tekort om no. 2000m door te zètten. Hij vertelde, dat hij meer tempcis gaat
doen. Over 3 we ken zal hij dan ook wel harder lopen dan 10 . 36.0 .
De 400m horden ·.·rerd een overwinrrL:qg voor Henk Kraayenho f. Fel vechtend op
de l aatste 100m bere ikte hij 54.6. Gerard de :Boer besloot zijn race in 60.3
Dat de ' Noorde lingen ' de grote puntenv erzame l ~ars zijn , bewezen de broers
v.d.Ve en op het ninkstapspringen . Beiden deden weinig voor e lkaar onder .
Anne Jan 14m99 en A~fbrecht 15m05 .
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1 e Competitiewedstrijd, Hoofdklasse.

Vught, 13 mei 1984.

'El Macho' 9 ofteHel I-t.ehé Noesman zagen we in aktie op de 200m. Het bochtenvrerk is z~n s p ec~ C.. litei t (la ter ook iweer op de estafette) en dit ging dan
ook snoeihard. Z~n tijd 22,6. In de volgende serie Oscar Soethout. Ondanks
een recent e bl e ssure toch een fraaie 2}.0.
Zoals eerd e r g ez egd 9 nogmaals· Ke,es Hordijk. Nu op de 5000m. Geweldig wat een
mentaliteit om dit e r ook nog .even bü te pikk en en toch een goede 15.13.6
t e lopen. Pi ete r Pris vo~den we eefr wat minder sterke indruk mak en dan een
we ek ee rder op het Nederla nds Kampioenschap 10km. Toch nog 15.06,-.
Het laatste technische -numm er v an de dag was het diskuswerpen. In de schaduvr
van een Nederl a nds r ekotd v a n 63m66 van Erik de Bruin 1 wierp Les Brown
een goede 47 m54 . Nico Hellendoorn stelde ni e t teleur met 37m52.
De 4 x 100m est a fette was een kleine sens a tie. De ~olgorde Aafbrecht v.d.
Veen, Henk Kr aayerih öf, Ren~ Moes man (de befa a~de bocht) en Anne Jan v.d.
Veen leverd e e e n o ~erwinning o p AAC op. De tijd bedro eg 42.6.
De reserve plèieg Ï) est.: : . ahd e uit Luke Prins, Nice Treep, Ke n neth Portanger
en Oscar Boethout st e lde met 45.0 al de nodige punten veili g .
De 4 x 400m est o.fette werd gelopen door resp. Ho.n Baauw, Nice Treep, Henk
Kraayenhof en Mario Westbroek. Na een aanvankelijke achterstand werd toch een
een 3e plaats bereikt in 3.22.6.
Einduitslag: 1. AAC I
30428
7. Prins Hendrik
27556
8. Holland Leiden
2. V&LTC
29254
27278
3. AVR
28696
9. a.v.Nijmegen
27159
4. Unitas
28684
10, Thor
26868
5. AAC II
28204
11. Sparta
26603
6. Ha arlem
27800
12. Hac
26578
EERSTE

SENIOP~N

======

=

KONPETITIE WEDSTRIJD

====

= = =

===

=

-- HOORN
-- -- --

=

(4e klasse)

En de wind, hij waait voort
Heel, heel lang geleden, in de tijd dat ondergetekende nog zo'n 12 kilo
zwaarder was, kwam onze vereniging met een 2e competitieploeg uit in de 4e
klasse. Illustere namen als Nice Hulsbosch, Jim Eveleens, Co Dooms, Wim
Demmenie, Arnoud Bosch en René v.d.Zwaag (goh, zou die nog leven) vormden ·
deze ploeg, die in de middenmoot eindigde. Inmiddels is er een tweede g~ne
ratie vierdeklassers opgestaan. Zondag 13 mei bonden zij de strijd aan met
verenigingen als Nova, AKU, Almere, Wieringermeer enz., verenigingen waar
menig hoofdklasser nog nooit van heeft gehoord. De toename van hèt aantal·
kunststofbanen stelt tegenwoordig gelukkig ook vierdeklassers in staat om
hun competitiewedstrijd op volwaardige accommodaties af te werken. Onze .
bestemming was Hoorn, een prima baan daar niet van, maar als het in Haarlem
windstil is, dan dendert in Hoorn een storm van windkracht 10 tot 11 over
de vreiden. Voor arme Narcus (Treep) was deze wind helaas op de 100m, waarop
hij Lionel verving, tegenovergesteld aan de looprichting. Toch was de 12.5
een alleszins verdienstelijke tijd. Bij het verspringen kon hij er echter van
profiteren, wat hem mede in staat stelde de overwinning te behalen met een
verdienstelijke 6m40. Nou we het toch over overwinningen hebben, Arjen (Kroes)
behaalde er twee, waarvan die in zijn serie op de 11Qm horden het meest tot
de verbeelding spro.k. Nog voordat zijn tegenstanders beseften: wat er gaande
was, scheerde Arjen o.ls een volleerd hordenloper over de eerste obstakels
om pas na de finishlijn weer tot bedaren te komen. Zijn 17.7 was voor de
andëren net voldoende om over de eerste twee horden te komen. Het hoogspringen
bracht .hem over de 1m90, een hoogte , die helaas geen vervolg kr~eg door
de hinderlijke tegenwind bij de aanloop. Obe (v.d.Klei) voelde zich als windkenner en windtemmer bij uitstek in zijn nopjes met deze omstandigheden en
dat res'Û.-1 teerd~ · dan ook in een winnende 52m50 bij het speerwerpen. Jal"'mer
genoeg raakt·e hij bij het k.•gelstoten verstrikt in de draden van zijn wàlkman, waardoor hij niet verder kwam dan 9m71. Fons (Leuven) slaagde erin om
op de . 5060~ met·iopers als Gerrit van Essen (beste Nederlander bij de
mà~a thön in :Ro·t terdam) en Rob ter Poorten (ex Haarlem), vooral door een
;~e~~e ia~iste 20Öm, net binhen de 17 minuten te blijven en zijn persoonlijk
. rekord te verbeteren tot 16.57.2. Marcel (V~rzijlberg) kwam op de 1500m op
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nagenoeg dezelfde tijd uit a ls woensdag daa rv o or, nu 4 i20. 9 toen 4 . 20 . 1 ,
welke l aats t e tijd 'een persoonlijk re c ord betekende , oo k ni e t moeilijk , als he t
j e eerste 1500m wedstzijd i s . Voo r d ege nen 7 die mee schrijven , zijn tussentijden
waren ; 68 ·- 2 . 18- 3 . 30 . Maa rten (Har tma n ) hadden we getrakteerd op de 400m
en dat kon 1t e hem slechts vijf guld e n, ik bedoel maa r 7 zo beroerd zijn we nu
aok weer ~ieL ~ Na 56 . 2 mocht hij gaan genieten v&n de geneugten van het gras .
Dat deed aan ~et ein d van de middag ook zijn diskus , maar daarvoor moes t hij
wel eerst 29m34 a fl eggen . Het mee st ont l u isterde nummer was de estafette .
Hoe\oTel ;.:r: j an ; I'•kct~.c·t2:o , IVJ:n r cus en Obe hun serie winnend beëindigden werd hun
de pun ten ontno;.::.!U vanwege een (vermeend) foutieve wissel tussen Ivlarcus
en ~aarten . ~f[~zien vart het discutabele aan die bes lissing , is het een
s l echte zaak dat je doo r h0t on t breken van reserve estafettep l oegen 0f de
müge:::.."lj.k:heid t c)t ov2rlopen , vw.arbij een aantal pu..YJ.ten in minder i ng wordt . ge bracht , iri de Vler~e k las se een (rn .•ge lijk) h~ge positie wordt ontn om en door
een d.ishJ.:o.lifH:~c.:i. ,-, . Eet ve rschil tussen geen ( · 7179 punten) en wel (5935
punten) diskwalifi~atie is haast n i e t meer goed te maken . Maa r ondanks dat
was het toch een g ezellige middag met goede prestaties en een rechtvaardiging van de"beslissing om een tweede ploe g de arena in te sturen . Alleen .
jammer, dat m~n haar door a l die wind , om met Urbanus te spreken , nog
steeds in den oorlo g is. Moge lijk een black and decker kan uitkomst brengen ~
Uw
12 r1ei Utrecht

hen~

v . d . Zwaag .

1e B JUNIOREN KOMPETITIEDAG

Deze wedstrijd was een opeenstapeling van hoogte- en dieptepunten . Allereerst het weer . He t was maar een graadje of 10 en er stond een vr~ straf
windje , dus erg aangenaam atlet iekweer was het niet bepaald . ~ls tweede
vormde de organisatie een dieptepunt in ee n lange reeks wedstr~den die
we hebben mogen me emaken in het hele l an d. Ko rtom
bijzonder sle chte
omstand igh eden om g rootse prestaties te leveren.
De eerste d ri e nummers vormden ook a l dieptepunten . Eerst werd de esta fette
ploeg met Ar jan 'via rmerdam, Jel tjo Doornbosch , }c~.e rnout Leezenberg en Hein
Macnack gediskwalificeerd, dat betekende over lopen aan het eind van de
middag. Op de 110m herden vervolgens was een fout gemaakt met het p l aatsen
van de horden . De serie waar weer Jeltjo Doornbosch in zat moest worden
over gelopen 7 zo kwam Jel? die lange tijd niet had getraind toch nog aan
de nodi ge konditietra ining deze middag . Het 3e dieptepunt wat betreft de
nummers vormde het polshoog~ Ji. rjan Harmerdam slechts een enke l e keer een
stok van dicht bD gez ien deed drie verwoede pogingen over de aanvangs hoogte te komen en daar is het bij gebleven , g een punten dus .
Tot z over _de dieptepunten. Daarna g i ng het alleen maar voorsoedig .
Hein , _die li cht g eblesseerd liever geen 100m wi lde lcipen nam maa r eens
eeh speertje ter hand en liet deze achte loos na 52m56 ( !! )in het gras
nee rkom en . Z~n verspringen was iets tegenvallend , 6m49 maar op dat nUQmer
z~n zijn mogelijkheden meer dan ~ekend . Het wordt t~d dat de nieuwe Daley
Thompson op staat!! Ben tweede krachtpatser Eric Noem deed het ook zeer
goed diskus en kogel resp . 35m56 en 12m36 . Prima ! !
Ae rnout Leezenberg 7 een niet te missen kracht in de ploeg lijkt dit jaar
een goed seizoen tegemoet te gaan . Zowel _ zijn 400m in 53 .3 a ls z~n 100m
in 11.5 waren ok~ . Zeker op de 400m kan door een wat sneller 1e stuk nog
meer inzit ten . ~e n regelrechte verrassing was de hinkstapsprong (z~n eerste
wedstr~d) van nrjan Varmerdam . Elke sprorig ging bet e r 9 het werd 1 2m74 ! !
Jel tjo ( 4 x l open) nam ook achteloos het hoogspringen mee also f h~ nooit
was weggeweest 1m75. De horden g ingen trouwens in 16.9 . Twee zeer verdiens telijke p r estaties. Dan de tw ee l an ge l oopnummers BOOm Fr~nk v . d . Aar dwe g
daar kun je horloge op gel~k zetten 2.12 . 4 en op de 1500m Patriek Booms
ook dat is st eeds hetzelfde liedje; v ee l te lang wachten en op het eind te
veel over 4 . 38 . 2 . Tenslotte werd de 4x100m over gelopen i n 46 .6 ma~r toen
was i edereen al naar h~is · , Komp limenten kr~gt de hele ploeg voor gezelligheid
Het is een pl ez ier met deze groep in een busje rond te rijden. Oh ja , de eind~
stand was een 3e plaats met 8201p .
René .
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Heb t U 1-!el eens een 5km in 25 minut en gel open ? Do.a r is gee n kunst
aan , zult U zegze n. En een 10km i n 50 minu t en ? Geen c entje pijn! En wat
d acht U van 20km in 1 uur 40 minuten? Ik draai er mijn hand niet voor om!
En dat 100km lang '?
Op dit moment zult U misschien even slikke n en denk en g dat is toch wel
een eind! Om U even een idee te geven: he t is een tocht van Haa rlem in
Noo rd-Ho ll an d na2 r 's He rtogenb o sch in Noord- Br abant .
Een for midabe l e pres tatie meen ik en dat i s d an o ok de reden, dat ik een
praat j e maakte met k ilometer v r e ter Henk VoBakel, di e op de afge lo pen
jaarver ga derin g Qe Bap v.d.Pol-beker u it gere ikt kreeg, voor zijn 11e plaats
(7e veteraan) op de 100k m van Winschoten met een tijd van 8u21 ' 48''•
Henk (41 jaar) is verslingerd aan he t lopen. Als hij eens een dag moet
stoppen, dan ver toont hij de typische ontwenningsverschijnse len , die de ware
loper kenmerkeng een slecht humeur, geringe eet lust en een verlangen naar
de eerste kilometers! Samen met nog enkele atleten van onze club (Wim
Klu.yskens, Ton v.d.Linden en misschien vergeet ik er nog een paar) behoort
hij tot de super lange afstandlopers: atleten, die een 100km op hun naam
hebben staan.
Gevraagd naar de mot ivatie om aan zo'n wedstrijd deel te nemen klinkt het:
'Ik wi l i ets kunnen, wat een ander ni e t kan; d a arnaast heeft de wedstrijd
een sfeer, die moeilijk te omschrijven va lt.' Uit wat hij zegt, maak ik op,
dat het een soort avontuur is, een echte belevenis, een overlevingstocht.
I'1en brengt de n o.. cht door in Winschoten "in het Groningse l a nd", want de
start is al om 5 uur 's morgens. Dan is het nog donker. Ton v.d.Linden
schreef er 7 jaa r geleden in dit clubblad het volgende over: "···· en dan
valt uit hande van de eerste burger van de stad het startschot en verdwijnen we in de n ach t het grote avontuur tegemoet. Het is windstil en een
lekker temperatuurtje, zodat het grootste deel van de atleten in het korte
broekje loopt en we ldra zijn we spookachtig verlicht door het schijnsel van
autolichten ( ••• )De boerderijen liggen in diepe rust, de sterren staan
he lder aan de heme l en niets . doet de nog slapende mensen vermoeden, dat er
op dit vroege uur zoveel lichtvoetige beentjes voorb ij hun huizen draven
(

••••

)
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En zo vervolgt de tocht zich over kilometers lange verlaten polderwegen.
Dan is er de finish, dat is een g rote voldoening, een glas pils, massage
op de tafel en 1 s a vonds de prijsuitreiking, waar iedere deelnemer naar
voren wordt geroepen. En 's maandags gewoon naar je werk: ook dat is de
uitdaging! Het bewijs , da t je je lijf niet ge sloopt hebt en weer gewoon
kunt gaan werken, a l heb je de eerste 2 weken pijn!
Tot mijn verrassing blijkt zijn eerste dode punt pas bij het 70km (!) ~unt
te li ggen. Dan stopt hij even om een banaan te eten en een beetje massage
te krijgen . Niet l anger! Want a nders s l aat de vermoeidhe id toe! Op dat
moment heb je er even helemaal geen zin mee r in. Je vraagt je af waarom
je je lijf zo zou a fmatten en je zou er mee willen ophouden. Maa r dan bedenk je, dat je zoveel getraind hebt, ook in de vaka ntie en dat je dit
wilt. Je gaat dan ook door. Maar de kilometers worden wel een kwelling,
vooral de l aa tste 10km. Alles doet je pijn, je probeert op de bolle weg
nog die pl e kj es te vinden, die je de minste schokken geven. Dat is echt
vreselijk, het is soms alsof je op je knieën over die weg moet.
Wat zijn li chamelijke verzorging betreft, ee t hij in de weken voor de wedstrijd veel bruin brood , verse groenten, ekstra glucose (roos visée), de
bekende meelspij sen om de koolhydraten depots tot de nok toe te vullen.
Tijdens de wedstrijd eet hij wat bananen en drinkt hij veel: coca cola(!) en
isostar. Dat drinken is zeer belangrijk g de eerste 100km in Wi , schoten
kostte hem maa liefst 6 kilo aan lichaamsgewicht. Het merendee l hiervên
komt door vochtverlies. Er is dan ook een dokter l angs het p arcours aan-

-7i

.

wezig , die je onder het lopen control ee rt en in de ogen k ijkt~ bij te weinig
vocht staan je ogen g lazig en ga je slinge ren over de weg . Dat is heel
gevaqr lijk! !
rr_;enslot te {~er)f' ik :üeronder Henk 1 s trainingsschema voor zo 1 n 1 OOkm . Het is
de zw~arste waek eruit:
10 ~ 12 x 400rn interval training over 15km (inclusief in en uit
lo r,on)
Dinsdag
teffi~olopen vn.n 10 minuten in de du urloop over 20km .
v.foensdag
l an;e duur loop over 35km
Don derdag~ baantraining of thuis 4à 5 x x 1500m over 15km
Vrijdag
zelfde ~ ls dinsdag
Zaterdag ; uitlo pen over 15km
Zo nd.:lg
3 0k• ~~ duur loop.
Maandn.g

We zullen nog wel wat meer van Henk horen , Vel li cht wordt dat de 100 mijl
in Engeland of Schot land, want dat is eigenlijk nog een wens van hem .
Laten we hopen , dat hij ons daar dan een verslag van stuurt voor het club blad .
Want eigenlijk z~n al die l angeafstandw edstrijden be l evenissen , waard om
doorver t e l d te worden !!
Peter Hoffman .
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15 april - 20 kilometer in Pyce (Rouse) (Bulgarije)
Voor het eerst ·was ik aanwezig bij deze internationale wedstrijd. Omdat de
re i s a ll een per vl i egtui g te maken was , bleef ik gelijk maar een week in
Bul ga rije (4 ·d~gen in House , 3 dagen in Sof i a) . De organi sat i e was zeer
goed . Gelijk a l in So fia werd ik van het vliegtuig gehaa l d door een Duit s
en Frans sprekende man . Deze li et mij de stad zien en bracht me naar de
trein waarvoor men zowel het kaartje als couchettes betaa ld had . Ik werd
in Bouse opgewacht en sl i ep in een hotel . De dagen i n hàuse werd ik door
een Duits sprekende vrouw begeleid die mij alles van de stad liet zien .
Terug bet a alde men het vliegtuig naar Sofia en nog de eerste ove r nachting .
Slechts de l an.tste ove rnachti ng in Sofia (logisch , omdat ik van iedereen
het langst bleef) moest ik zelf betalen.
Wat de wed~tr~d betreft weinig goeds . Het was veel te warm ik moest forceren in de e erste 10km om bij 2 ~ l gerijnen te blijven , kreeg een rode vlag,
stopte, mocht toch weer doorgaan en lie p vervo l gens plichtmat i g de wed strijd uit . Tenslotte werd ik 31e in 1u38 1 15" , wel de beste Nederlandse
seizoenprestatie 9 maar geen tijd om over te juichen . Er wàs dee l name u i t
de 7 Warchau- pact landen , Finland , Griekenland, Joego Sl av i e , Turkije ,
Al gerije en Nederland (ik was dus de enige westerl i ng) .
Uitslag
10km
15km
20km
1. heima Salonen (Fin)
41 . 29
1.02 . 35
1 . 23 . 03 , 6
31 . Frank v . Ravensberg
45 . 13
1.11.32
1 . 38 . 15,0
5/6 me i

20 .000meter /

10km in Fana en S~fteland (Noorwegen)

Voor de 2e k ee r was ik b ij de S~fteland Grand Prix aanwezig . Hierbij was
bijna de compl ete were ldtop aanwezig , het was nog st erke r bezet dan de
komende Olympiscte spelen! Er waren 6 Mexicanen , 2 Tsjecho- Slowaken ,
1 Chinees , 1 ""merikaan , 1 E.us , 1 Ca nadee s , 4 Spanjaarden , 2 Fransen ,
1 Gri~k , 1 ~ust r a liär , 1 Be lg, 2 Zwitsers , 3 Noren en een Nederl ander
aan~ezig bij het hoofdnummer 20 . 000meter op de baan op 5 mei . Onde r zwa re
regenval (gunsti G voor deze wedstrijd) viel de · start . Ik ging hard van
start , nam e l k risiko dat ik kon en ging vooral op het eind zeer hard
door , waardoor ik het Nederl ands record van Jan Co rt enbac h (1u33 . 52 , 6)
gehee l verpulvarde met bijna 4 minuten en tot 1.30 .1 4 , 0 verbeterde . Wel
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v.rerd ik even 6 :ronden gelapt doo·r de f!Iexicaan Canto , die even het were ldre ko rd (1 u20 . 06) met: 1! minuut b r ak ! Z :"JYl tijd 1u1 8 . 39,9 z a l voor vele hardlo p ers z e l fs een droomt ijd zijn.
Uit s l ag
5km'. ,
10km
15km
20km
1. Ernes to ' Canto ·(I-,Iex)
20 -~.0 ~
3)-c29.2
59 .00.5
1.18 .3 9 . 9 \V.R. !
2 . Erling .;mdersen ( n oor )
20.02
39,53.4
1 • 00 . 1 0. 3 1.20.3 6 . 7 E. H.!
18 . Frank ·v . ilavensberi
22.06
1 , 07o40
4-4 ?5 6
1. 30 . 14o0 H . R .!
' s Zondags n am ik b rut aal - de l e idi ng gedurende 1kmy liep e c hter
punt voorbij, wa.::trdoor ik 'ine ens 7e w.::ts. In de 2e ronde wilde ik
loren t e rr ein goedmaken d oo r te vroeg te ke r en , maa r dat kos t te
diskwa l ifidatie , wat ik overi gens niet erg vond , want het begon
hagelen en te sneeuwen • •• . •
12/13 me i ·

20km

0!1

het keerhet vermij een
juist te

1 000 0me t e r in Kopenhagen (Den)

Voor het eerst nam ik dee l a an de Ph~n ixmarchen en de KIF march. Ook h i e r
weer een st erke bezett ing door deelname uit d e DDR , Mexico, Australië,
China, Zwedem, Noorw egen, Denemarken 1 USt e n Nede rland.
Zaterdag ging ik mee in de groep , maar moest die l a ten ga an na 5km • .
Ondanks de warmte kon ik goed doorgaan en dit leverde opn ieuw een reko~d op,
de sne l st Ned. wegtijd (oud: 1 . 32.44 Jan Co rtenbach)
Uitslag
5km
10km
20km
15km
1, Ronald Weigel ( Ddr)
2 0. 43
41.09
1.01.26
1. 20 .5 4
12. Frank v.Ra vensberg
22.16
44 .3 8
1.07.54
1.31. 4 1
' s Zondags was ik te moe om hard te gaan, toch gee n slechte tijd, het was
0
zo'n 25 C.
Uitslag
1. Ernesto
39.34.2
11. Frank v . llaven sb erg
46 . 02,8
Frank v. Ravensberg.

l~R!J~ ~I~S~A~E~ yE~ s ~~~E~ ~~ s~~~=v~R~ L~G~N =U~T~L~G~N=~D~T~I~D=U~T~L~G~N=V~R~L~G~
14 apri l Rott erdam - marathon
5 9 1. Lex v.d. Pol 3u28 ' 02 "
5 mei Lisse

Ned . k a mpioenschap 10km
PIETEH FRIS VERRASSEND 6e

3ij het ee rste kampioenschap, dat dit jaar op de baan verwerkt werd,
de - 5km dames en Je 10km heren , heeftPietervoor zijn dben erg goe d gep rest ee rd, juist op zijn 27e verjaardag.
Achter de ' s ne ll e ' jongens wist P ieter alle 'liefhebbers ' af te
troeven. ·Dit gebeurde in 3 0. 24 r 76 ofwel een nieuw klubrekor d! Het oude
rek ord stond reeds op ~ ijn naam me t 30 . 37.
· ·Onze econo metrist li ep een z eer economische race en rukte via een
g elijkmatige wed s trijd v anuit de middenmoot op naar zijn uite ind el ijke 6e
plaats • . .b. ls , tussent~id op de 5km n otee rde hij zelfs een snellere tijd dan een
week lat er b~ de 1e seni~renkompetiti e wedstrijd (z ijn trainer, sinds Pieter
in Den .Haag woont een V&LTC-er , kon ach t eraf ook n iet verk l a ren hoe dit
nou" precies zat , maa r ik heb mijn bedenki ngen daarover)
Bij h et hoogspringen etaleerde onze subt op zijn tal en ten. A- junior Remco
Steen. evenaarde zijn beste verricht i ng van 1m95 en werd 3e, terwijl .1\. rj en
i~oes v66~ het eerst deze hoogte bedwong (oude p.r. was 1 . 93) en 4 e werd.
· Anne-jan en nafb recht v. d . Veen ma~kten e r een onderli nge wedstrijd van
die onbeslist eindigde . Aaf sprong met 6. 97 zeven cent i me ter ve rd er dan
z~n broer Anne - J an , resp 4e en 6e . Bij het hinkstapspringen waren de rollen
omgedraa id. Hier had dé playboy u it de familie over het geheel de beste
prest at ie : een h8e l goede sprong van 15m55 . Aafbrecht pakte we l d e 2e
plaats met 15c36 .
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Na op 5 ~ei anJer schitterend e omstand1gheden de wedstr~den om de ter
Speeke - bakaal in Lisse te hebben bek e ken~ waagde ik het e rop om in tegen stel li ng to t een vorig jaar in dit ~ lad &edane uitspraak weer eens na a r
Hoo~n t e ca an . ~e t was de duivel verzoeken want we~erom trof ik het slecht
(zac h tjes uitgedrukt) we er aan in Iloorn . ~.ls suppo r te r ha d ik echter het
ge l uk, de goer'_e Lantine VE-:e lvuld j_g te k'.mnen bezoeke:w .
Eerste Haarle~r: er was .Gosse v . d . Ve l de di~ meedee d aan het kogelslingeren .
Met een afstand van 40 . 96 bleek hij n i et e rg t ev reden te zijn . Toch leverde
dit hem een 2e plaats op t erwij l hij van de ge l egenhe id gebru i k maakte om
e rvoor te zor[; en éLa t hij voortaarl ~-n Hoo r n kan koiT1 en trainen onder de kogel- ·
slingertrain e r a l~a a r . ~at beloof~ wat voor de kompetitie. Later deed
Gosse nog H1e& s.c..n he t kocel ~> toteny dit in het kader van de konende PEN
wedstrijden . Let ':}!:v~8 nam J.1ij genoegen .
Het eerste lo o)numr.;er 9 de 110n~ horden voor heren bracht Luke Prins in
de startblokken . Luke had ons van te voren al laten weten deze wedstrijd
te zien als een trainingswedstr ij d . Voor de ho r dentechniek dachten wij dus .
Maar nee , Luke had zijn z i nnen gezet op een startt r ain i ng naar l ate r bleek ,
want na 2 va l se starts h i eld hij de horden verder (noodgedwongen) voor
gezien .
Een dubbele overwi nning werd deze dag behaald door Hein Nacnack , Na het
verspringen met we er ruim 7 meter (7m19) te hebben gewonnen , ve r baasde
Hein vriend en vija nd i nc l usief z i chzelf met een koge l stoo t van uitsteken d
niveau~ 1 4m70
Op de 100mb~ de.heren was de wi nd pal tegen , hetgeen de resultaten
sterk bci t nvloedde . ~ et - 11 . 7 kwam Oscar Soethout nog het best voor de dag .
ül raakte hij meteen geblesseerd . Luke Prins , die a l z ijn 3e start van dez e
dag ma~kte en dus n i et voor niets was gekomen kwam tot 1 1. 8 , Ni co Tr eep
tot 12 . 3 (drie Haarlem k l okken stonden op 1 2 . 0) , Han Baauw tot 12 . 4 en
Rob Schlü ter tot 12 . 2 . Bij het verspringen kwam li ob verder nog tot 6m22 ,
een a f stand , dü~ ook Gerard de Boer haa l de • .Gera r d was ove ri gen s ee rd er
a l tot 17 . 1 · Op de · 110m horden gekomen .
Over het versprineen van Gera r d va l t nog veel te verte ll en . Of liever
over de ste l ling ' iiefde maakt blind ' die voor Gerard een spec i ale betekenis l ijkt te hebben . Gerard 7 d i e zijn vriendin meenam naar de wedstr ijd
had a ll een nog maar oog voor haar , he t geen hem een onaangename verrass i ng
op l everde . Bij een vnn zijn sprongen was hij namelijk dusdanig in d e wo l ken ,
dat hij (v e rblind door zijn liefde en in hoger sferen ve r ke r en d ) vergat dat
je op twee voeten dient te landen , omdat een landing met de ene ~p de
andere voet nogal pijn lijk k a n zijn a l s je spikes aan hebt . Het gevo l g was
dan ook , dat Gerards voet enigszins geperfo~eerd uit de bak tevoorschijn
kwam . Geen nood 7 want als geroutineerd hinkstapspringer wi st Gerard h i nkend op één been de aanwez i ge EHJ30 post te· bereiken •. Deze man wi st echte r
niet , wat de bedoeling was. Geperforeerde blaadjes kan je nog kwijt i n een
mul to map , maar of men ook dit formaat mappen verkocht be t wijfe l de hij ;
zodat hij Gerard waa r door verwees n~ar.het ziekenhuis . Nu wi l het toeva l,
Dat Gerards vrie nd in net haar rijbewijs heeft gehaald (bij deze a l snog ge f e l i c i teerd) en Ge r ard dus gráág wegbracht in de wagen . Vermoedel ijk vergat
Gerard door haar r ijstijl geheel de pijn van zijn voet . Toen de ongelukkige boy
la ter terugkv12,m 9 bleek zijn voet niet gehecht te z .,n , maar (zo verte l de h ij
ons )ge lijmt met rode lijm . (h l tijd handig om zo ' n tube in huis te hebben b ij
het hakken van g roente of het snijden van vlees , dus nu met zijn allen naar
de winke l om dit g?e dje te kopen )
Het laatste loo pnum~e r v a n de dag was de 3000m voor heren , waar ik speciaa l
voor was gekomen , omdat Han Baauw hier zou starten . Vl ug ~r..ij n t r ain i ngspak
aangetrokken om hem bij het inlopen mentaal bij te staan . Of het nu jui st
daardoor komt of niet , is mij onbekend, mar~ r na 2 uur inlopen .(het programma
l iep één uur uit) waarin de wi nd toenam tot kracht 7 - 8, besloo t Han 1 0 mi nuten voor de st art zich alsnog af te melden 1 omdat de weersomstandigheden een
goede tijd onmo ge l ijk zouden maken, Zodoe nde kon de met on s meere i zende J .v. D
opgelucht adem halen omdat wij nu toch nog op een rede l ijke t ijd thuis zouden
komen.
Miche l Hu l sman .
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6 mei Groning en Open jng swedstrijden
400m
100m

hinkstap

ó

1 • I·112.ri o \-/ estbroek
1 • 1:...rnJ.c J nn v.d . Veen
2 . Eenk Kro.ayenhof
4n ;l.afbrecht v.d.Veen
1 • .l:...Yl l1.8 Ja.n v.d.Ve en
3 • •l.afbrecht v . d"Veen

:u ei Castricum

jongens ,\.g 2e

9

mei Haarlem

48 . 7
1L 1
·J L·l

1L2
15m49
14D 6 4

(in de serie 48.8)
10o9)
9 9
(
11 • 1 )
' :)
(
11 "3)
? 9
(

···ïerp driekam:p

:~ao::. rten

Hartraan

diskus

26o66 , kogel 10m13 en speer 3 8m90

Lvondwedstrijd

Een koud avondje (10° ) en nogal wa t wind dat waren de omstandigheden .
Weinig opvallende prestaties of het moest misschien de 10.9 op de 100m
v an He n~ Moesman z~n ?
100m heren 2. ~en~ Moesman 10.9 (serie 11.3 )
4 . Kenneth Portanger 11.3 (serie 11 . 4)
5 . Nico Treep 11 . 4 (serie 11 . 3)
seriesg Gerard de Boer 11 . 9 en Ee l co Krijt 12.7
1500m heren (series op tijd) Pieter Fris
4 . 09 .7
Ronald Bochave 4 .1 9 . ?
Marcel Verzij l berg 4 . 20 .1
Peter Niessen
4 .21.1
Fens Leuven
4 . 21 . 6
Philip van Son
4.27 .1
4x100m heren 45 .1 Kenneth Portanger- Gerard de Boer- Nico Treep-René Moesman
berenkogel 6 . Oscar Soethout 10 . 20
polshoog 2 . Kenneth Portanger 3m50
hoog
1 . r{uud \Helart
2m00
Jongens A~
100m 5 .· Kees Schrijen
12.1
(serie 12.3)
6. Martin Bijlsma
12 .1
(serie 12 .0)
ver 1. Na~ rten Hartman 6 . 28
kogel 3 . Ma o::.rten Hartman 9 . 92
hoog 1. RemcoSteen
1 . 90
r'îa rtin Bijlsma
7.66
Jongens B .

100m 1 . Lernout Leezenberg 11.3 (serie 11.4)
serie Arjan Warmerdam 12.5
BOOm series 2. Patriek Booms 2.09 . 5
4 . Frank v.d.Aardweg 2 .1 2 .7
6. Jaap v . Deursen 2.27 . 0
ver . 1 . urjan Wa r merdam 5m86
kogel 8 .Lernout Leezenberg 11.94
9 .Eric Noom
11.51
23 Jaap v.Deursen
6 .17
DISTRIKTSKAMPIOENSCHAPPEN
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Zaterdag 19 mei betekende goed weer: een zonnetje en weinig wind. Ideaal
voor goede prestaties dus. Het beste ' Haarlem ' resultaat van deze dag
kwam van B- juniar He in Macnack . Hein, die door een b l essure moest afzien
van het versprin g en en dus een zekere go uden plak aan zijn neus voorbij zag
gaan , behaalde t o ch een kampioenschap en wel bij het kogelstoten . Met een
stoot van 15.02 verbeterde Hein zijn bes te prestatie ruimschoots en hij
nadert het klubrekord met rasse schreden. Een tweede titel we rd behaald
door Rob Schlüter op het verspringen bij de h e ren. Met een evenaring van zijn
persoonlijk rekord (6m66) · bl eef Rob onder andere Aafbrecht v.d.Veen voor
die derde werd met 6m62.
Op de 110m horden heren startten 3 Haarlemmers . Gerard de Boer finishte
in 16.7, Les Brown in 15.7 en Luke Prins in 15. 4 . Alleen Les ging door
zijn 2e plaats in de serie over naar de finale . Een finale die hij tot zijn
verrassing won. lielaa s b l eek ene Evert v.R. op aanwijzing van een nog niet
bekend geworden persoon de horden verkeerd geplaatst te hebben . De meeste
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lopers waren d~n oo k al haverwe~e gestopt o~dat zij niet uitkwamen. Even
later ffioest e~ dus o pnieuw gelopen worden , hetgeen teveel was voor Les
zijn konditie. Nu moest h~ genoegen nemen met een 4e plaats in 16.0 .
De 400m heren inc. cht o1mieuw 3 -,r2.n onze e.tleten in de baan. Voor Bll e
drie verliep dit teleurst e llend. Kenneth l'ortange r en Michel Hulsman wisten
nog tot 52 . 5 te kol'en , maa l' l'Tico 'I'reep b le e f steken op 52 . 8 .
Charles Mathot bewees het polsstokspringen nog n iet verleerd te zijn en
overbrugde hier de 3m80 . Eet v e rspringen bij d e B- junioren was voor Maarten
Hartman wederom suksesvol we t zijn 6m25 . Op de 100m voor B- junioren wist
.:~ernout Leezenber[,· r.1et een serie sterke tijden van 11 .3 9 11,2 en nog eens
11.2 (pr) beslag te leggen op een 4e p laats. Ook senior hen~ Moesman be haa l de een 4e pl ~a ts met eveneens een serie sterke tijden , al was hij niet
altijd even ge lukk i g met de jury , di e he~ achtereenvo l gens tijden van 11.0
11 . 0 e n 10 . 9 gaf . llenk Kraa ij enhof noteerde 11 . 2 en 11 . 1 .
Verdere prestaties het v e rmelden waard : ~r jan Wa r me rdam ver jongens B:
5m75. Eveneens bJ de B- junioren: Eric Noom diskus: 38 . 62 en ko~el 12m53
vlak voor ~ernou t Le ~ zenberg ? die 12m10 stootte . B- junior Frank v . d . Aardweg
li ep zijn eerste 1500m en deed dit zeer goed door kons tant te lopen en
4 . 26 . 8 te la ten klokken . Het laatste Haarlem resultaat van deze eerste dag
van de distriktskampioenschappen kwam op naam van Fred v . d . Wal die met zijn
speerworp van 49r.126 vern1oedelijk niet tevreden zal zijn ge weest.
Verdere uitslagen~ kogelB Frank v . d . J.ard~oreg 9m52 ; 100mB series Tim Haccou
12.8; 100mA Martin Bij lsma 12 . 1;
100m heren Nico Treep 11 . 5 , Kenneth
Po rtan ge r 11 . 5 , Luke Prins 11.6; 1500m heren h ichard Cabri 4 . 15 . 4

T WE E D E

==========

D A G

Op de tweede dag was het weer een stuk minder: aanvanke lijk wat . regen en in
de loop van de dag steeds meer wind . Op de 4 00m horden moe st Gerard de Boer
voor de zove e lste maal in zijn lange carrière non Antheunisse voo~ laten
gaan . Achtereenvolgens 61 .1 en 61 . 2 . Ae rnout Lee zenberg wierp de B- junior
speer tot 40m64 en le gde de 200m achtereenvolgens af i n 24 . 4 , 23 . 6 en 23 . 4 ,
terwijl de senio ren René Moe sman en Mike Bienfait 22 , 6 en 22 , 9 noteerden om
vervo l gen s af te ~ ien van deelname aan de halve finales .
Remco Steen werd 2e op het hoogspringen voor A juni o ren me t de hem bekende
hoogte van 1m90 . Bij de heren evenaarde zijn maatje Arjen Kroes deze hoogte
maar die moest genoegen nemen met de 3e p lek achter onder andere Ruud
Wie l art die voor winst genoeg had aan 2m10 , een resultaat , dat wij hem
natuurlijk li ever een week eerder hadden zien ha l en .
De BOOm bracht (door de regel , dat de eerste 2 van i edere serie over zouden gaan naar de finale) alleen taktische races te zien . Ma ria We stbroek
profiteerde h i er dankbaar van , want een rustige race is natuurlijk een
kolfje naar z ijn hand om zo z~n niet onaanz i en lijke sprinterska pacite i ten
aan te ku~nen spreken in de laatste met e rs . Met 1 . 56 . 3 won hij zijn serie .
Ook lian Baauw zorgde met een opening i n 61 . 0 voor e e n rustige race. In de
eindsprint moesten hij en Mi chel Hulsman met 1 . 57 . 9 en 1 . 58 . 4 hun meerde re
erkennen in hun tegenstanders . In de finale dus al le en Maria, die rustig
in de 3e of 4 e positie de strijd volgde . Op de laatste meters kon hij echter
niet het bes l issende gaat je vinden om toe te slaan . Zodoende moest hij om
3 man heen , het ~ een net i ets teveel van het goede was . Met 1~ 53 . 7 werd
hij echter een . sterke derde .
Les Brown was suksesvol bij het diskuswerpen waar hij met een worp van 4 6m04
derde werd . De koge l had hij eerder op de dag al tot 13m98 gestoten .
Aafbrecht v.d;Veen zag een verre reis met een kampioenschap beloond ,
met een winnen de sprong van 14m85 hinkstap . Ro n Schlüter wist hier tot
13m7 8 te komen . (vermoedelijk had hij nog l ast van naweën van het de vorige
dag ongetwijfe l d gevierde kampioensfeest) .
Bij de B- junioren verscheen Ptrick Booms op de BOOm . Patr i ck , die vermoede l~k zijn eigen krachten onderschat door te l ang achte raan te blijven hangen
kwam s l echts tot 2 . 15 . 2 . Met iets meer durf mo et hij de 2 . 10 kunnen door-1 2-

hreken. Fons Le uv en liep de 5000m voor A- junioren waarop h~ een tijd van
16 . 49.8 wist te be reiken . Voor hem geldt: dat wat ~ ee r aandacht voor z~n
loopstijl moge l :ik voo r betere re sult aten zal zorgen.
Verdere Ul tslaé_:~en~ 200r. A r~ 2.a r ten Ha::>:"tman 25.2; ':200n1 heren Kennetn Portange:c23 . 2; speerA Me urten Har t man 35.02;
Al met a l wa re n deze kampioensc hap pen voo r onz e vereni ging die de laatste jaren
jaren JcoGh vee:l. karapioene:::1. opleverde i e ts tegenvallend. Ha:::r op de
echte kampi oenschappen ~al men ~j_ch ze~er wilJ.en revancheren.
l'1 ichel Hulsrnan,

J ONGENS D
4 x SOm
SOm horden
Ma x Schreuder
Arno Gro oteman
Stefan Ae :ctsen
1000iji.
J:.. rno Grooteman
Eric Pauel
SOm
Eric Pauel
Edwar d. Leter
kogel
Joo st Lanterman
Jan v . d . Meul en
diskus
Jan v . d . ]\1eul en
Edward Let er
hoog
Marvin Isselt
Ma x Schreuder
ver
Ste fan •. e rts sen
Marvin Isselt

44,5
16.2
15u5
15. 6
3 . 2~ . 9

3-19 . 3
1î. S
10 .4
7 14
6 . 52
0

17.96
26.52
1. 55

L25
4 . 00
4.)5

Einduitslag
2e achter Dem me t
7 531

punten

JONGENS c
4x100m
1 OOD hord. en
Jakko v. Vlaar de
Mis ja Steen
BOOm
Ale x de Graaf f
il.rjan Vink
100m
Chr i s v .d .Werf
Etienne de Groot
1\. schwin :Beukert
kogel
}1am;ic e v,Sutfen
Peter Lansue
diskus
Peter Lansue
J akko v . \'!aa rde
,-er
Chris Vod. Werf
Etienne de gr oot
hoog
fl[aurice VoSutfen
Nisje. St een
speer
Arj a n Vink
Alex de Graaff

51 • 1
19 . 6
20 . 5
2 . 20 . 5
2.44 . 0
13 . 2
13. 1
14 . 1
9 .04
8.02
20 . 12
26 . 48
4 . 4S
4.93
1.45
î. 55
27 . 9S
39 . 5S

Einduits l ag
2e achter Dem met 9 . 57 3
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We begonnen een beetje paniekerig : Obe te l a at , Thomas en Marco konden
niat 9 ~ie ooes t wa t gaa n doe n ? Be r t kreeg er in ieder geval weer een
pa ar g rijze ha re~ bij • •• .
Het was meteen a l t~ merken tijdens de 4x80n estafette , de wissels gingen
wat stroef. Ed'. m r e!. n i.et op zijn vertr ouwrle plekje als laatste man 9 op het
laatste ;n omen t nog ee n inva lle r er.b!j, neE::, die tweede plaats achter DEN
was zo gek n o g niet. Ik geloof, d a t we er de volgende keer gemakkelijk
voorbij kunnen.
Bij het kogelen had Jan zwaar de p~ in , lopen wilde hij , nou l open za l
je de volgende keer ! Joost had meer zin in de zware bal , maar had zijn
dag niet , zodat we nog even op zijn 8 meter stoot moeten wachte n.
Bij het horden lopen waren Stefan en Arno prima op dreef , a l lebe i een
p . r, ! ! PRihA! Mc.x vergat hier zijn Turbo aan te zetten , waardoor zijn
derde tijd ni~t mee telde . Het diskuswërpen bracht ook al twee p . r .' s
op: Jan en Edward smeten Haarlem samen naar 688 punten , goed .. voor een
eerste plaats op dit onderdeel ! Toen . het numner van de l ange adem:
Arno 3e en Brik 2e op de îOOOm. Klasse als je nagaat , dat jul l i e op de
training 23 (!)en 49 (! !) sekonden langzaoer liepen. (Of jul l i e z ijn
een ste l letje luilakken op de training!!)
Bij het hoogspringen was ik bijna 2 co l atjes kwijt , maar jammer genoeg
voor Marvin en Hax bleef het bij een evenaring van hun p . r .' s en een
moo i e berg punten . Het verspringen ging wat s l apjes. J1. l s Marv i n en
Stefan zich volgende keer echt k\..raadmalcen zijn er hier 100 ekstra punten
te verdienen . Over punten gesproken: wat dacht je van Edward Lewis met
10 . 4 op de BOin! JVlet 6 80 punten was hij deze dag topscorer ! Ook Erik li et
zich hier trouwens van zijn ~este kant zien en finishte in11.8 .
Al met al een prina begiri op weg naar de kompetitief i na l e . Maar jongens ,
samen kunnen we meer ~ eén soepele estafette, Edward a l s laatste man , een
ekstra troef op de 100m (Marvin) e e ntje op kogel (Max , eentje op hoog
(Erik) en nog e e ntje op ver (Thomas) we hebben genoeg in huis om 8000p .
te halen, ik ben benieuwd de vo l gende keer
zaterdag 5 me i

1e D- JUNIOREN KOMPETITIE

Zo , de eerste kompetitiewedstrijd is achter de rug en voo r a.v . Haar l eiD
helemaal niet ongustig . Het weer hadden alvast mee . er stond geen wo l je
aan de lucht . 1tJe begonnen met de estafette de overwinni ng ging naar DEM
maar Haarlem eindigde op een prima 2e plaats met 44,5 daarna kregen we
de SOm sprint met Eric en Ed-v1ard hun tijden waren: voor Eric 1 1. 8 en Edwa r d
10 . 4 ! toen gingen we koge l stoten~ met Joos t en mijze l f in het strij dpe r k
Joost s lingerde dekegel affe 7m1 4 weg ~ in tegenste l ling tot mijze l f met
maar 6m52 (ahum) toen \ve gekoge l d hadden gingen we horden l open , waarbij
iedereen 9 d i e van ons meedeed een p.r . haa l den. Max maakte er 16 . 2 van
Arno 15 . 5 eh Stefan 15 . 6 bij diskuswerpen was :t beest ' Edward weer ee n
bezig. Die voor de eerste keer meteen uithaa lde met 26m52 en i kze l f had
ik 17 . 96 (pr . )Daa rna gingen we naar de zandbak waar zich het verspr i ngen
afspee l de .Voor ons waren op komen dagen Marvin en Stefan die 4 . 35 en 4 . 00m
sprongen . After this g i ngen we naar het hoogspr i ngen waa r Marv i n wee r
eens uitb l inkte door 1 . 55m te springen en Max met een goeie 1 . 25 m te slotte de 1000m waar Arno 3.24.09 liep en Eric met een SUPER p . r . 3 .1 9 . 03
(klasse!) Na dit evenement was de eerste kompetitiewedstrijd voor Haar l em
afgelopen. ·vre eindigde op een 2e plaats achter DEM (hoppa) (HOPPA ! )
Jan

-- -i 4-

Het was een ffioo i e maar s l opende kompet i t i edag. Onui tge s lapen en de nagels
half afgebe t en ( v.:m de zer..uwen) kw-anen de eerste nen s en de baan op. Ze
begonnen uet è.e ~~-': 1 JOn: achteruit st i l st<:>,an of \·ras het no u 4x 1 OOm h a r d-lopen, Daar mea v e rd3~ ze derde ~et een ttd va~ ~1 .1. To e n kwamen de
li . A. t j e s voor het kogelkoppe~ of ~a s het n ou koge l stoten , no u j a , i k
vree t he t n ie t mee r. haai' j3 • .n. , t je Lansue we r d toch de r de met een k ops t oot
van 8. 02 en B . L. van Sutfen He r d t weede met een kopst oot van 9 . 04 . Nu
kwam he t h ekjesspringen A~n de start verschenen Mi sja Jakko e n Asc hwin.
Jakko gi n g het snelst daarna Mis ja en daarn a "tschwin i n d e t ijden van
19 . 6 ; 20 . 5 ~ 22 .4 niet te snel du s . Jonges de vo l gende ke e r wat me e r pa p
eten . Daar na kwam het diukushappen. De beste op ~&n na wa s J a k k o me t een
hap van 26 . 48 enE •.• tj e Lan s ue werd 7e me t een hap van 20.1 2. Toen k wa~
de 800w spri nt- ~ l ex b ijnaam = s upe r v li eg werd tweede a chter St ef a n
Stri ker i n een t ijd van 2 . 20 , 5 . Good ol d 1~rjan fl i e~e -fl ui t c r we r d l aa ts t e
i n e en _go ed e t ijö. van 2 . 44 . 0 . vers jumping kom t nu aan de be urt s prinkhaan
Eti e nne had een goede sprong va n 4m9 3 ka n geroe Chris was geblesseerd uit
zes pas s pron g hij nog 4.48 • Mo t hi gh j umping verschenen Steen . en Maurice .
Maurice s prong 1, 45 . Ste en sprong dit k eer n iet als een baksteen en
sprong 1. 55. Nou k oe t het onderdeel speervangen. Arjan Flierefluiter
ving de speer o p 27m98 supervlie g ving
zijn p.r. h e t was 39 .58. Toen
moch t kang eroe chris 100met e r lang eafstand lopen hij liep het in 13.2.
i>. s vhwin li e p 14 .1 en sprinkhaan Etienn e liep 13.1 ' jullïe werden in
totaal 2e me t 95 73 punten "
Schrijvers ~ onbekend

2 juni

2e C/D junioren k ompetitie

Amstelve en

16 juni Hoorn

.

'

distriktskampioenschappen D-junioren
ins chrijven uiterlijk 7 juni

~ lle n~mm ers

insch rijven uiterlijk 6 juni

16 juni Hàn:rlem ·

pupi llenwedstrijd

17 juni Hoorn

distriktskampioenschappen C-junioren
all e numme rs insch rijven uiterlijk 7 juni

23 juni Beverwijk

C/D kompetiti e

30 juni Lelystr..d
1 juli

distri k ts me ekampkam pioenschappen C/D
ins chrijv en uiterlijk 19 j un i

7 juli

Am stelveen

pupillenwedstrijd

inschrijven uiterlijk 28 juni
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rijksstraatweg 95, haarlem
tel. 023 · 274444

Toto
lnleverings
Combinatie

lotto x toto

U speelt toch ook
Lotto -Toto?

Wij helpen.

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

H et gaat om het spel en niet om de knikkers. In d e sport is dat
een toepasselijke uitspraak. In het fin anciële spel gaat het ec hte r
o m beide. Om het spel èn o m de knikk ers.
Dat zul t u merken wanneer u zich laat adviseren d oor de ABN.
W ij spelen ee n 'fa ir game'. A!s u uw bel angen d oor de ABN
laat behartigen,
zu ltudatals
profijtelijk erva ren.

Raadpleeg ook uw clubblad.
Voor 150 verschillende thee soorten,
geneeskrachtige kruzden,
tzjdschriften en
wenskaarten
naar

ABN Ban k

C. de Groot
Eksterlaan 94
Haarlem
Voor kwaliteit en service!

Jamin
- tzjdschriften
- wenskaarten
Rzj'ksstraatweg 527, Haarlem
Telefoon 023-383836

PIET SCHIPPER
Pijnboomstraat 85 - 20 23 VP Haarlem
Telefoon (023) 2509 3 8

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, middenlange afstand
en werpschoenen
Wij geven een

Pum~

AoloAs Saucony'!l

~KARHu

RUUD WIELART SPOin'S, ·
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN!
Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem
tel. 023 - 32 20 20

sportieve korting.

,

DRUSE

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

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

BLANKGELOOGDE
RUSTIEKE MEUBELEN

Loodgietersbedrijf

SERV!ESKASTEN, COMMODES,
TAFELS, STOELEN enz .

Kerssens b.v.

D. STOKER

Vergierdeweg 17
Haarlem
Tel. 023·37 27 63

ANTIQUITEITEN
IN-EN VERKOOP
Ook eiken en mahonie.
Geopend di. t/ m za. van 9·18 uur
D o.avo nd van 19·21 uur.

Gashaarden · Dakwerk · Sanitair

Tel. 28 8 5 0 7, R aadhuiss traa t 62, H eems ted e

11

VRIJETIJDSKLEDING
OM ER LEUK UIT TE ZIEN!
FLORESSTRAAT 3 HAARLEM 023-25 47 67

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

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

