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I t )I I 
DE TELEVISIEDOKTER 

ll Jiil fe ! 
repara I 

"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. Ostadelaan 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 10% korting op 
vertoon lidmaatschapskaart. 

10% KORTING 
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN 

Dit is mogelijk als U lid wordt 
van de U.I.C. 
(Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v. 
Piet Heinstraat 1 - 201 4 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 
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R E D A C T I 0 N E E L 
= = = - = = = == = = = 

In dit nummer meerdere- competitiewedstrijden. 

De senioren hebben hun finaleplaats veilig 

gesteld met een 3e plaats. De junioren 

deden hetzelfde met een 6e plaats. 

In~iv~duee l goede tot zeer goede prestaties 

Wat te denken van Stijn Jaspers met 13.24.46 

op de 5000m en een startbewijs voor de Olym

pische Spelen. 

Ruud Wielart is weer terug met een eerste 

plaats op de Nederlandse ranglijst met 2m12. 

Frank van Ravensberg verbAterde meerdere 

' Nederlandse rekords op het snelwandelen. 

Weer Frank , Anne Jan v.d.Veen en Hein 

Macnack (2x bij de junioren) haalden nationale 

titels binnen. 

Gelukkig we rkt het weer 

nu ook wat mee, zodat we de 

komende tijd nog meer fraaie 

prestaties kunnen verwachten. 

COPY VOOR HBT VOLGENDE NUMMER ~ 

ZO SPOEDIG MOGELIJK DOCH UITERLIJK 

DONDERDAG 12 JULI INLEVEREN !! ! 



officieel nieuws 

FINALES = == = = 
zaterdag 

zondag 

september distrik tsfina l e C/D kompetitie B everw~k 

2 septembe r kompetitiefinale heren hoofdklasse 

zondag 9 se:ï_; tember kompetitiefinale A/ B j unioren 

zaterdag 15 september landel~ke fi na le C/D k ompe titie 

zaterdag 22 dGptembe r interregi onale B finale 

DERDE WEDSTRIJD 2e PLOEG 
= = = = = = = = = = = = 

;\msterdam 

Yláa r ?? 

Beverw~k 

In het in dit blad geschreven artikel over de 2e wedstr~d van de 
2e ploeg staa t, dat we ons via een 3e wedstr~d nog zouden kunnen 
plaatsen voor de finale. 
Dit lS niet juist. Op dezelfde dag als de finales worden afgewerkt 
is ook de 3e wedstr~d. Deze uitsluitend als ekstra wedstr~d bedoelde 
kompetitie beef t dus g een enkele invloed meer op de stand. 

STEHKTE = = = = = 
Velen van ons zullen niet met meer dan gemiddelde aandacht in de 
krant van zaterdag 26 mei het artikel hebben gelezen waarin staat 
dat een 25 jarige motorr~der t~dens een aanr~ding zeer ernstig 
gewond is g eraakt. Het artikel gaat verder nog op èetails van ver
wondingen en oorzaken van het ongeval in. 
Maar de rea l i teit is harder als bl~kt dat het hier om Robbert 
Groeneweg gaat, ~at op dat ogenblik de sympatieke trainer van onze 
pupillen. En en~ge jaren geleden ook op kogel en diskus als ploeg
genoot in de hoofdklasse kompetitieploegen. 
De verwondingen van het ongeluk z~n derma te ernstig gebleken, dat 
Robbert een been zal moeten missen. Voor iemand als h~, s~ortman 

die van de spert z~n beroep wilde maken een hard gelag. Daarom 
nogmaals : Robbert veel, heel veel sterkte ! 

om aan te schaffen: speel mee in de toto/lotto 

a.v. "haarlem " wedstnjdshirt met klubembleem : ...... . vanaf f20 ,00 
atletiekbroekjes ... .. ....... ......... ......... ...... ......... .. .... vanaf f 27 ,50 
klubembleem voor trainingspak etc ............... .. ...... .. .. .. .... f 3,50 

Inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 

stickers ........... ................... ............. .. .......... .. .............. f 1.00 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 



De vorige wedstrijd in Vught was enigszins teleurstellend verlopen en om een 
finaleplaats zeker _te stellen moest daarom op deze tweede wedstrijd goed ge
presteerd worden• De pl9eg was kompleet, zodat een goede klassering tot de 
mogelijkheden behoorde. 

Gosse V!id.Velde opendes-terk op KOGELSLINGEREN. :Bijna 3 meter verder dan de 
vorige k~er: nu 41~62. _ 
Luke Prins was toch wel enigszins geschrokken van zijn tijd in Vught op de 
110 M HORDEN en dook daarom ruim onder de 16 sec.: 15o5 i Gerard de B0er 
had zijn vriendin thuisgelatene Liep hij daarom (9f dankzlj) bij~à een ?ekopde 
harder (?). Nu werd het 16 . 4s. 
Cees v.d.Rhee is aan zijn come-back bezig. De 60m met SPEERWERPEN werd ook 
nu weer overschreden: 60m52. Fred v.d.Wal kan beter dan 54m98 maar dan moet 
er wel getraind worden en vooral op techniek. Op VERSPRINgEN blesseerde 
Aafbrecht v-d.Veen zich, maar hij leverde nog een goede sprong van 6m87. Rob 
SchlUter raakt steeds beter in vorm. Met 6m60 schroefde hij zijn gemiddelde 
verder omhoog. 
De jury had enige moeite om het nummer POLSSTOKHOOGSPRINGEN af te werken. 
Het duurde maar liefst ruim 6 uur. Kenneth Portangers psychische problemen 
zijn nog niet opgelost. Volgens zijn zeggen stond hij te trillen op zijn benen ~ 

Het resultaat was 3meter. Charles Mathot was goed te spreken over zijn 4meter c 
Hij liet dit niet merken, maar uit zijn praats ·de rest van de dag was dit 
goed af te leiden. 
Op de 900 METER een verrassend sterk lopende Han Baauw met een verrassend 
sterke tijd: 1.53a9 !! JI'Iichel Hulsman bleef in een andere serie welliswaar 
aardig in zijn kielzog: 1 .. 56.7. Deze tijden waren samen 11,3 seconde sneller 
dan de tijden in Vught!! 
Op de 100 METER ook deze keer weer Ren~ Moesman en Anne Jan v.d.Veen. Beiden 
liepen in dezelfde serie en noteerden beiden dezelfde tijd: 11.2. 
Het HOOGSPRINGEN leverde veel punten op met zowel Ruud Wielart als Erik 
Rollenberg over de 2m10. Voor Erik was het vooral plezierig dat h~ geen 
last had van zijn blessure. Het duurde trouwens even eer de toeschouwers 
door hadden, dat Ruud sprong. Uiteindelijk werd hij toch ondanks zijn vermom
ming , in de vorm van een baard~ herkend. 
Maria Westbroek liep op de 400 METER weer sneller. Hij noteerde 47.4. Een 
prachtige tijd! Nico T~eep ging er weer als een 'bomber' vandoor. _De laatste 
honderd meter verkrampte hij geheel en finishte ih 52,8 sec. . 
Op de 1500 METER deze keer de beide Jaspers, Pa:ul en Stijn. Paul .is weer op 
de goede weg na zijn ziekte. Hij noteerde 3.51,5. Niet ver van zijm p.r. St~n 
had een aandeel in Paul-s tijd ··en bleef daardoor onder zijn kunnen. Toch 3.48 ~4· 
Op KOGELSTOTEN v1eer Less Brown en Nico Hellendoorn. Leas wederom ruim 13m . 
en wel 13m56. Nico 12m48. - , 
Evert van Ravensberg verbeterde zich op de 3000 METER STE_EPLE CHASE tot 
9.13.5. Kees Hordijk verving. Richard Cabri en noteerde meteen maar liefst 
9.37.3. 
De 400 METER HORDEN verliep voor Henk Kraayenhof minder voorspoedig dan in 
Vught o Zijn tijd was 55.5 sec. Ron Antheunisse, lange tijd niet gezien, noteerd · ~ 

een verdienstelijke 59,0 
Op het HINKSTAPSPRINGEN verving Rob Schlüter de geblesseerde Aafbrecht v.d .. 
Veen met 13m55. Het num~er wer~ gewonnen door Anne Ja~ ·v.d.Veen. Ik geloof 
dat het e~n uitzondering i .s <fl~ hij minder dan 15m springt .. Nu werd het 
15m25. . -
Ren~ Moesman vond ~ijn 1 00:q~ · Riet zo gewE;!ldig, maar na de 200 METER zag·· hij het 
toch weer helemaal zitten .. Niet verwonderlijk met zijn 22.2. Oo~_ ·osc~r" Soethout 
deed het prima 22.7. 
Op de 5090 ME~ER Pieter Fri~ ~n M~rcel Verzijlberg. Pieter liep een redelijke 
14G49.8. Voor M~rce~ was h~t ~ijn debuut in de komP.et~~ieplo~g. ~lj yerbet~rde 
zij~ p~r, tot 1q. 41•?• Een gÖede' pJ;'estatt~ qtl.So ~- . · 
Het DISKUSWERPEN levèrde dêze keèr geen ~e~~+lands 're~ord ; OP; m~~+ door de 
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deelname v a n J~ rik de Bruinr stond het numr;: e r i n de volle belangstelling. 
Les Brown wierp voor ons 4 6m12 en Nico Hellendoorn verbeterde zich tot 
39m52 . 
De 4 x 100m estafetteploeg liep in dezelfde vo l gorde als in Vught (Aafbrecht 
Henk ,Ren~, Anne Jnn)Ook deze keer ging het weer primac Nu net geen overwinning 
op iLAC maar wel een snelle tijd van 42.1. De refH:'veploeg deed prima zijn 
sporti e ve plicht 44 . 8 . 
De 4 x 400m estafetteploeg b e stond uit Han Baauw, Kenneth Portangers Henk 
Kr aayenh of en Mari o Westb roek , De tijd van 3,22 , 5 was niet bepaald s lech t te 
noemen. 
De puntenscore was 29045 en een 3e plaa ts. To ch maar weer een prima 
klassering!! 

DE STJJm v a n de bovenste 6 (de 6 finalisten op 2 s eptembe r ) 

1e wedstrijd 2e wedstrijd gemi ddelde 
1 • .~~.-..c I 30o 428 32 . 094 31.261 
2. V&LTC 29.254 30.868 30.061 
3. Unitas 28.684 28. 5"48 28.616 . Haarlem 27.800 29.205 28.502 l i- . 

5. i1..i.C II 28.204 28.668 28.436 
6. ;1.Vll 28.696 27.834 28.265 

Op 3 juni dus; vond de tweede wedstrijd plaats op de atletiekbaan van het 
Gabel-sport park aan de Göbellaan in Göbelnie. Dat was dus gelukkig niet 
ver weg. 
Vlak voor deze weds t rijd werden de besprekingen afgerond over de transfer 
van Marcel Verz ~lberg naar de eerste plo~g. Voor het a anzienlijke transfer 
bedrag konden we twee t ä lentvolle amateurs uit de reg io aantrekken, te 
weten Pholvo van Son en Peter Niessen. Dit gevoegd bij de rentrée van 
Lionel Parmentier zorgde dat we met hoge verwachtingen ten strijde trokken. 
Deze verwachtingen zijn bepaald niet beschaamd. 
Ook deze keer opende ~rjen Kroes me t een ec l atante overwinning. De 110m 
horden werd zijn deel in een persoonlijk rekord van 17c1. Het hoogspringen 
was iets minder dan gebruikelijk, maa r zijn 1m85 was in punten uitgedrukt 
toch de beste prestatie van deze mi ddago De 100m bracht de primeur in 
Nederland van het fenomeen werk-atletiek. Verantwoordelijk hiervoor was 
Lionel Parmentier, bijna alleen maar op inzet lopend was het resultaat 
uitstekend '~ 11. 4 . Een tweede primeur werd door Ronald Bochave aan den 
volke getoond. Op de 4 00m hield hij de eerste 200m zijn trainingspak aan, 
vervolgens trok hij dit in a lle rust uit om daa rna a ls een razende de tweede 
200m af te leggen en alsnog de winst naar zich toe trok in de prima tijd 
van 52,4. Voor Obe v.d.Klei is het leven net een flipperkast alleen het 
vervelende, da t hijzelf het balletje is. Dus ook nu was hij weer eens ergend 
tegenaan gedonderd en kon derhalve niet meedo en. Bij het speerwerpen was 
Marcus Treep een mee r dan waardig vervanger, een persoonl~k rekord van 46m92 
was het resulta~t. Het verspringen zou een stuk gemakkelijker voor Marcus 
zijn met een verplaatsbare afzetbalk (misschien iets voor Göbelsport). De 
balk lag nu 3 maal te ver weg, maar om dan toch tot 6m34 te komen tekent 
zijn goede vorm op dit moment. Peter Niessen zorgde evenals ~rjen Kroes 
voor een winst v a n 3 hele punten ten opzichte van de eerste wedstrijd. Had 
il. rjen hier nog twee nummers voor nodig, Peter deed dit achteloos in één 
nummer: de 1500m. Zijn tijd van 4. 20•5 was ·naast een persoonlijk rekord ook 
de beste tijd ooit door een Haarlemm~r in een tweede kompetitieploeg gelopen. 
Een ondankbare taak deze middag, was wegge legd voor k rno v~Vught. Zaterdag
avond zo rond ter e lfder ~re werd hij opg eroepen om de nummers kogeistoten 
en diskuswerpen voor zijn rekening te nemen. Bij het diskuswerpen kon hij 
(oh hum.or) zijn draai niet vinden, nadat zijn goede eerste worp ongeldig was 
verklaa rd, kwam h~ vervolgens niet verder dan 23m90. Gelukkig kon h ij zich 
bij het kogelstoten revancheren en bleef hij met 9m37 niet ver achter bij het 
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r e sul t aa t va.n Ü DG ·in cie ·je .. ::>ste \·re i st rij d., .i:Iet laa tsc; e individue l e loopnummer 
werd een prpoi voor fho lv~ van Soa en zoal s dat meestal gaat in zulke situ
aties mo ~ st hij e r zon odig l ~kk&r l ang van geni e ten. We l nu daar is de 5000m 
e en i dea le afstend v oor 9 dus i ~ dere en bJ.~ 1 w~ met z~n tijd van 16 . 36 ,5 9 hij 
me t de afstand . De ~pothe0 s c vor~de de 4x10C~ esta fette. Met slechts ~~n 
1 erkende' sprinte r s l aa gde hat lcw~rta t Arj en Kroes, Marcus Tr eep , Lionel 
Po.r mentièr ·eh l tonu.ld B och,~y, · e erin è.c ~'V8P.vi ~1uing te bf'halen in de verrassend 
snelJ.e t ijd van 45. 2o Al de 3e pr e sta tie 3 b ij elkaar leve r de een puntentotaal 
op van 7571 1 w.a e rB.ede in z. ijn to ta.li te.d ~et op drie na (!) beste resultaat 
van de tweede ronde werd b~haald . Hn t moe t mogel~k zijn on in een derde wed-· 
s trijd op 2 septemb e r de nu b e~aalde 21 n plaats in de stand te verruilen 
voor een plaats b ij de e e rst ~ ·12 1 wa t e en finale plaat s zou betekenen. 
U hoort no g van on s . 

René Vnd.Zwaag 

Met dank aan de fir@a G~be J . s~c rt ~on è. er ve lke het niet maz elijk was dit 
ar·Likel te schr ijv en . 

Stand: 
1e wedst rijd 2e wedstrijd gemiddelde 

1 • Jahn II 9 . 039 7 -052 8.045 
2. Cae sar 7.691 8.066 7.878 
3 . De kei en 7 .1 84 8 ,354 7.769 
4. Noordkop 7 . 650 7 " 717 7.683 
t) 
~ 0 i:. tletico 63 7.063 7"279 7 0171 . . 
12 . \vaa.J.wijk 66 7.276 6.570 6.923 . 
21. Haarl em 5.935 7.571 6v753 

~ ~~I= ~E~R~i1.~D~ ~I~~S~Ej1.~T~A~T~E=:=D~ ~ISO~M~B~E~ 
Na de Efteling, de Beeksg Bergen en de Duinrel ie ons l and sinds kort een 
n i euwe a ttrekti e r ijker. :Ji tmaal ~én zonder vaste stek in Nederland. De 
Nice-mob i e l , of tewe l de · ' i~noconte; van Nico Treep . Een attraktie, die al 
door een enkelinf; -vrorC::.t omsc!"lr ::wen a ls · nog e r ger dan de Python. Een verblijf 
in de Nico-mobiel do e t je ~uiv8ren van angst, Als in een achtbaan draait 
het gevaart e ineens 1a0 graden om z~n as, gaa t net als een raket door de 
bochten, waarbij af en toe de stoeprand niet wordt vergeten en steekt de 
dra ak met a lle i n ons land ge l dPnde verkeersregels . Zo presteert het karre
tje het om bij groene stopJ.i c~t en t a b l ijven staan terwijl de andere wegge
bruikers links en r e ellts pas~e ren" Daarnaast ge~en de banken je het veilj.ge 
gevoe l op schokbe ·ton t a zitte~. I~ te~enste lling to t a lle andere pret
parken heef t dit rijdend v e r nuft h e t voordeel , dat men tijdens deze speciale 
ervaring ook nog iets van ~e t moo i e Nederlandse landschap kan zien. Zo 
werd een t ochtje J{aarl em Le i de:I 1 op de kaart zo'n 65km , he en en terug 
een tocht van 1 OOkm in de zelf de tijd, Ben ieder die zijn l even moe is, kan 
ik deze attraktie dan ook van ha=te aanbeve len. 

In Le iden vond overi gens de wa ds t rijd om de Gouden Spike plaats. Beste 
' Haarlem '-pres~ati e werd ~ier ge l everd doo r Stijn Jaspers, die spotte met 
de plannen van ~rno K~rme ling , die een haas had geregeld om zo onder de 
3.40 te kunnen lopen . Helaas, de man met de gro te oren liep de eerste BOOm 
te langza am (1.5 9~9 in plaat~ van de gepl ande 1.56) waarna onze Stijn de _ 
kop overnam om deze niet meer af te s t aan . KH rme J.ing werd zelfs op zo'n 
3 sekonddn ge lo pen en Stijns 3.41:95 was de tweede seizoenprestatie van dit 
jaar, 
Op de 400m ging No. rio weer ruBtig van start. Zijn op het laa tste stuk in

gezet t e eindsprint kwam echter ne t iets te laat wan t me t zijn 48.33 moest 
h~ 0.03 to egev en op de winno.ar. Ni et gehee l tevreden besloot hij dan ook 
om twee dagen l uter nog eens t e lopen tijdens de pinksterwedstrijden op 
Papendal waar hij ge en twijfel 8Yer l iet bestaan beter te kunnen ( 47.81) • 
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Op de sprin-cbJt::c:k<:.m p trad Eené r1oesm.::m in Haarlemtenue aan. ,~ ls "fii!en ont -
ketend monstertje lie~ hij in z~n serie op de 100m in 11.17. In de l ater 
verlopen final e was he t monstertje al een aardig beestje geworden met 11.20 
en de lat ~ r op de dog geloper. 200m bracht e3n onh0rkenbaar moe, lief en 
u i tcRblust diG=tje ~n de oaan dat rustig achter zijn baasje(s) aan liep in 
?.2.67 . 

Op de 1500m had~en we naasL Stijn overigens ook Evert v.havensberg in aktie 
gezien . Evert haJ lang de kop, maar moest op de laatste meters zijn voor
sprong van 10m toch weer afstaan. Toch l iep hij Ren sterke 3.5 B,21. 

Op de BOOm was cle on erlinge st::::-ijd tussen i''lichel nulsman en Han Baauw, Han 
(die een week eerder 1.53,9 liep) bekeek de race ditmaal vanuit de achterste 
regionen en 'l ~et 1 ~iebel ditm2al van he~ winnen met 1 .55 1 63 tegen 1.56,24 
zodat deze nog sven het ifee heeft er nog bij te horen. 

KIWI"il"'ENIE 12 .JUNI 
=====-· - - - -- - -· --

Tijdens deze avondinstuifwedstrijd stak ~~n prestatie er duidelijk bovenuit. 
Kcn~eth Portanger kwam op de sprinttweekamp tot schitterende tijden van 11,1 
op de 100m en 22 7 8 op de 200m . Op een andere manier stak ook de prestatie 
van Ruud Wielart overal bovenuit. Zijn 2m12 bij het hoogspringen was de beste 
Ned9rlandse seizoenprestatie. 

overige uitslagen: 
hoog heren~ Erik Ro llenberg 2m05 

BOOm heren René v.d.Berg 2 . 17 9 4 p . rc , Guus Groskamp 2.03,4 p.r., Miche l 
Hulsrr:an 1. 5G 7 9-

Luke Prins 100m : 11,3 en 200m~ 23~4 p .r. 
Jhco Treep 100mg 11,6 en 200m: 2),ï 
Ron Antheunisse 100~: 12,3 , 200m ~ 24 7 9 en BOOm 2.14,4 
Arjen Kroes en RemcoSteen 100m: beiden 11,7 

DEN ~L~G A_ VOHmTEDSTRlJDF,N = = == = = = = = = = = = 
BENE V.,D.BEHG D80PJ3EEEKT 10 MINUTEN GRENS = = = = = = ~ = = = = = = = - - - - = = = 

Bij een avondwedstrijd georganiseerd door een van de vele Haagse clubs op de 
mooie akkommodatie van de Zuid- Larenstraat zijn door onze midden- en lange
afstandlop~rs enkele a~ntrekkelijke tijden neergezet . Maar liefst 5 p.r.'s 
sneuv-elden. 

De ömstandi gheden (buiten de organisatie) waren dan ook optimaal, hetgeen 
nog eens aangeeft, dat het uitkomen van oiden- en langeafstandlopers bij 
avondwedstrijden de voorkeur geniet t. o . v . wedstrijden die overdag plaats
vinden. Over het nlgemeen staat er dan minder wind en is er meer zuurstof 
in de lucht. De organisatie had weer te lijden onder een enorm jury-tekort. 
Er waren op tijd en aankomst in totaal ongeveer B man 9 die op de 3000m B 
series van gemi dde ld 15 man te verwerken kregen . Het gevolg ~as, dat de 
laatste serie 0 0 23.15 uur plaatsvond en dat er enkele tijden niet gehee l 
juist waren. 
Nice T~eep beet ue spits af met een sprinttweekamp. De gespierde graficus 

ze. t gehee l vast gezien zijn matige tijden. De 1 OOm gj_ng in 11.7 en de 200m 
in 24 . 2 . Daarn~ was het de beurt aan onze wedstrijd sekretaris Michel Huls
man en Paul Witteman. Michel, die zijn 3e BOOm race in één week liep, trof 
het niet met zijn serie en liep 1.56,7, Paul bereikte, ondanks zijn mat ige 
traininga ijver van 2- maal per week , een goede tijd van 2 .00,8 . Peter Niessen 
hield het op een L~OOm, waarbij hij baan 6 trof. Ervaring tekort komend g ing 
Peter keihard van Rtart hetgeen hem op de l aa tste 100m opbrak . Toch sneuvelde 
nog net zijn p.r. Het werd nu 54,9. Het klapstuk moest dan de 3000m worden. 
Hierop vond de eerste wedstrijd van een driekamp (3000-1500- 5000m) tussen 
Pieter Fris, K~es Hordijk en Evert van Ravensberg plaats . De verschillen 
w&ren onderling zee~ gPring en kwaoen pe.s in de laatste 200m tot stand. 
~iater trok de eerste wedstrijd naar zich toe met B.3 4 .0. Evert (2BOOm lang 
de eerste H~arlemmer) volgde als tvreede met B. 37,1 en Kees werd 3e maar wel 
met een persoonl~k rekord van 8 .. 38,2. In de overige 3 series werden door 
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drie HaA~~emmers allemaal pers,rekords verbeterd . Marcel Verzijlberg liet 
zien, tot Yeel meer in staat te z~n dan de 16 o40 op de 5000m bij de kompetitie. 
Via een laatste 1000m van 3 minuten liep hij 9-1 1 ,1 . Jun Gottmer kon hem lang 
volgen en finishte uiteindelijk in een hoopgevende 9.2 v · , gezi&n zijn 
tra~ningsijver ~eer zeker voor verbetering vatbaar : Ren~ v od . Berg doorbrak 
vo or het eerst de magische erens van 10 minuten. HU moest wel~ w~nt er stond 
een hele horde schreeuwende Haarl emm ers land s de b&an hem op te zwepen naar 
het doo~brek 0n van di e b~rriére . Vi& een heel voorzichtige opening van 78s 
g~ volgd door enkele rondjes van · eot kreeg Re na het in de laatste 2 . ronden 
op zijn heupen mede doordat hD i n de gaten kreeg dat het we+ gcie~ ~irig ~ via 
een voor Henè ongewoon sterk eindschot van 7 4sec.; werd :het ~ ~ 52.:) ,; . 

Evert. 

IrnOMMENIE EN ILV-~.RLEM = :-:: = = = ::::t = = :.=.: = = 
Het leek 17 juni of het slecht ging. Af en toe waren de prestaties ook iets 
minder, maar dit werd op een ander moment ruimschoots gecompenseerd. Even 
een vergelijking met 27 . mei: 

Een rustig begin op een bewolkte atletiekbaan in Krommenie. Waar later de 
regen neerplensde. Gelukkig bleven onze dappere fietsende supporters de 
elementen troteeren. Bedankt René "Gloeidje" Moesman en Kroes Plus••• 

De estafette liep als een trein ~ Remco snel uit de startblokken; Aêrnout 
die net· deed of hij langzaam wegging; Marcus scheurde door de bocht en Hèin 
finishte sterk. Prachtig~ de eerste punten waren binnen (44,4)6 MäÁ~teh 
Hartman maakte het polsstokhoogspringen erg spannend door in de eersté 
sprongen steeds het maximaai aantal pogingen te gebruiken maar de 2m5Ö wäs 
overbrugd. Snel doo? naar de 3000rrt.~ . the Fons liep regelma ti~ en eindigde 
met 9;25 niet helemeal voorin, maàrwe behielden de aansluitingó Verspringen 
verliep voorspoedig. met een goede sprong van Hein 7 meter en een persoonl~k 
rekord van Marcus . Treep: 6m67$ Op de BOOm liep Patriek Booms een behouden 
race ' Maar kwam in het laatste deel van de 2e ronde toch sterk naar voréno 
Met een iets snellere eerste ronde had er misschien iets meer ingezeten 6 
Ondertussen was ook het speerwerpen begonnen o Dennis liet zien, dat ie nog 
steeds niet verlee rd is , hoe de speer geworpen moet worden over de 40m• 
Na een persoonlijk · rekord bij het verspringèn ging het ook goed. met Marcus 
op hoog. Met söms een natrillende lat overbrugde h~ toch im85. En Remco 
sprong 1m90ó Dé 110m hortien waren een prooi voor Jeltjo Doornbosch die 
deze horden gëmakkelijker neemt dan de E-hordertb Een goede tijd van 16+7~ Het 
is altijd zwaar om ria elkaar een 400m en een 100m te l~pen• Vaak i~ de t~d 
te kort om helemo.al wèer goed te; herstellen~ Eigenijjk ~oudèn deze nui'ó.!!lers 
omgedraaid moeten worden ; Zoef srelde over de baan met een vdortreffei~ke 
400m en raffelde ook de 100m naar behoren af~ Valt ~erder rtog ie ver~eldeni 
dat Arjan Warmerdam iedereen verr~ste met een goede hinksta~spren* yan 12~98. 
Met een iets betere landing was de 13m overbrugd geweest~ Een een topkl&sse~ 
ring op de n~ti onule B-junioren l~st. 

En, vroeg ik me in het begin al af, ging het 17 juni op onze eig~n zpri~ 

overgoten baan nou slechter? NeeJ zeker nietA Alleen Hoiland eh ~yc~rgqs 
presteerden ook beter.- Zelf verbeterde Haarlem zich v~n 1'J.ft26} hp.iii,r 14~468 
pcmteno Een deel van deze ekstr~ punten kwam op rekening vart Pau.l Já.~pe;t'!'l 
die een 1 ; 56,5 op de chrono ' s stil liet staan. Ook Je1tjo Doornbosch yer~ 
beterde ~ich , De horden worden zeer gemakkel]jk. gepakt eh dit te!3ultf!èlide 
in een 16.6. Eric Noom noteerde b~ het disk~swerpen een pers~dhl~k rekoliq 
met een worp van 33 meter. Dennis Kruithof kwam nu op de tedhhf.sch~ pu.$mers 
speer en diskus beter uit de verfmet 50m96 en 39m62 ~ Keës Sch+~en liet de 
speer ha 43m92 het gras raken~ Aernout Leezenberg iiep de~e kee~ éen rela• 
tief zwakke 400m in 52.0 . Maar revahcheérde zich doer de 10öm tP 11,2 te 
lopen., Dit, alles leverde een 6e piaa ts op in de eindrangschikking n~ 2 
wedstrijdenmet een totaal van 28 o729 punten. Dqt is wel even een gemiddelde 
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vnn 14 . 364 pun ten. Tlj1ens de f i naJ.e (9 septemb er) zullen we , als we op 
·-·· -- ~- " s ~ e:r ld o v.::: r s ch~;~~en - 'T ·.ssr<·üml z. e :!.f s een 3e plaats kunnen bemachtigen. 

·;j . ~ ~ 

~ ~1 o~.:- :J. Jn 
. ?~F·ing.;m 

h oogspringen 

h ; 1'.: stapsprong 
re ~-s s tokho og 
l-:C'<;e lstoten 

rl_i skuswe rpen 

~l}'-:: erwerpen 

'J- x 1 OOm 

.• ."~eJ: l1(' ... -~t ~ ~~e~.s :·1b2:.:a 

1 -~. c.. rt~ ·.1 B ~ : ~ .3!11.'1 

.~.·t(~r 1011. t 1 r: ~:. z c. -,_1: ~~ J:>g 
kaa: .~-·- ·~ n E t :r.~m -. "1. 

I o. t ·:·i - x :th m-":: 
r~c~~ v.C Aqr~ ·eg 

Jeitj~ DoornbC'~ ch 

I::cü; :1acn '!-ck 
i ;c.rcu s TreE':p 
Hemco Steen 
l·1arcus 'l1reep 
Hr jan Warmerdam 
i:'iaarten Hartman 
Hein Macnack 
Eric Noom 
Dennis Kruithof 
Eric Noom 
Dennis Kruithof 
1.rno v . Vught 
Uemco - Aernout -
Ho.:ccus Hein 

! 1 ~ 5 
1290 
53~0 
56 ?5 

2.0 ) ?7 
2 . 09 95 
9?25 99 

16 97 
7,03 
6,69 
1,90 
1 s 85 

129 99 
2,70 

12,50 
11,60 
32,86 
32900 
47 :· 94 
42982 

44,2 

_, idem 
idem 
idem 

Martip Bijliilli4. 
i ei "m 

l'aul J a s pe rs 
idem 
icle11 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Kees Schrijen 
Iiemco,Aernout, 
Martin , Hein 

1e wedstrjjd 2e wedstrijd 

1 • l>.AC 15 o601 15.765 
2. AVR '1 4. 955 15.620 
3. Holland (H) '14. 582 15e190 
4. Sparta 14 -.310 14.979 
5e V&LTC '15. 018 13.789 
6. H A A R L E M 14 o2 61 14.468 
7· AV'56 14 o057 14. 448 
8. De Liemers 13 ... 983 14e 481 
9 . PSV 13 c9 54 14 ~ 252 
·1 o ~ Lycurgus 1 3 ·> ~: )6 14 Q556 
1L HAC 13. 4'14 14 .. 097 
12. Sprint 14 .100 13 o394 

2_ .TUNI HAAHLEM 
======== 

'I\rt;EDE 
= = = = ------ ---- - --

B-JUNIOREN KOMPETITIEDAG 
======== 

Gerard Lentingo 

11 ~ 4 
1 2 9 1 
51 ~ 8 
57 ~ 1 

2 ~ 05 ~ 7 
1 • 56' 5 
9.25, 7 

16,6 
6e90 
6~24 
1,90 
1,80 

12,58 
2,40 

12,46 
11 '81 
34,62 
33,68 
50,96 
43,92 

44,3 

gemiddeld 

15.683 
15.287 
14.886 
14.644 
14.403 
14.364 
14.252 
14 ... 232 
141103 
13;961 
13.755 
13e747 

De ze door Dem in Ha~rlem georganiseerde wedstr~d (de baan in Beverwijk 
w-a s bjjna klaar) v:erd onde::r voor atletiek behoorlijk goede omstanàigheden 
a f gewerkt. Dat \vas zee:r dui delijk te merken aan ons puntentotaal, dat ilors 
"an 82 01 tot 911 5 werd ope eschroefd. De meeste punten verzamelde (hoe kan 
he·'; anders) Hein II -~'.cnack zijn verspringen en speerwerpen waren beide van 
uits tekend gehalte me t re s p. 6m96 en 55m58 !! Maar ook Aernout Lee~enberg 
doedop de 100m en 400m een fli nke puntenduit in het zakje 11l2 en 51~~~ 

Ver der had iedereen goede prestaties. De verd~re uitslagen' 11Gm ho~den 
JE ltjo Doornbosch 16~7 hoog P~trick ~ooms 1+70 
1'i0m horden Jeltjo Do ornbosch 1 6 ~7 h 9 s~s. Arjan Warmerdam 12~91 
100m Tim Ha ccou 12~9 pols Jeltjo Doornbeseli 2•40 
BOOm Pa triek Booms 2 t 07 ~ ~ kogel Eric Noö~ 1~,ö2 

Juap v!Deursen 2 ~ 18.5 diskus Eric Neom 35#48 
1500m Frank Vo d. Aardweg 4 ,. 27 ~ 8 4x1 00 Aernout-Arjan...:Jel t.Jo"-Hein 

46.3 



I N M E :M 0 R I A M = = = = = = = = = 

Zoals ik dat ongeveer vijf dagen per week pleeg te doen, stapte ik ook deze 
dag in mijn rode chassis met verbrandingsmot or. Na een kort gevecht met mijn 
~optelefoon ( eeh noodzaak ~m het lawaai van mijn niet zo nauwsluitende uitlaat 
ie kunnen verdragen) begaf ik mij onder begeleiding van ';Hilversum 3 bestond 
nog niet" op weg naar Overveen. Ongeveer 300m verderop stond mij een verras
sing te wachten~ een mooie nieuwe Datsun met een nog mooiere snelheid. Ik riep 
nog naar hem ~ "Dat · kan niet! 11 maar hij was het niet met me eens en riep dat hij 
wei d66r mij heeri kon! Een grote klap en • ; • daar stond Obe in het volks
tuintje van een brave Santpoorter, die net die dag aardbeien op zijh , Qr~od had 
vlillen doen . Maar • • mijn eend was aan het 11 mollenvangen 11 gègaar1~ ( Îk heb hem 
daar op getraind, dus weinig aardbeitjes voor de brave tuinder! Bóvendien had 
mijn sp0ntane eendje ~en riieuwe hoofdingang gecreëerd~ daarbij weinig respekt 
tonend voor het ai aanwezige hekwerk" Affin : flinke r avage: Ik voor .Jaffa in 
het gras. (Ik hou va~ rugby, maar een lage tackle van een personenauto gaat 
zelfs mij iets te ver) De Datsundr±ver shakend. en twistend van ellende 1 de hèle 
volkstuin omgeploegd, de auto's nog nahijgend van de schrik eh d~~ , •• is er 
~olitie. Een jonge wachtmeester overzag onmiddelijk de situatie en dach~t "Laat 
ik die jongen-:-voor-Jaffa eens wat geestelijke steun geven. Na het irtsch~tten 
van de beginsituatie opende hij het gesprek met de overigens voortreffelijk ._ 
ingestudeerde volzin~ 11 W±e zijn de respectievelijke bestuurders van de betrokken 
voertuigeri? 11 N!YU; het is dat !Tlijr+ eend 'en ik in een nogal deerniswekkende staat 
verkeerden anders hadden we samen de achtervoig:lr+g ingezet om er, net ' a~s bij 
het . voikstuintj~ ook bij deze wachtmeester nog een hoofdingang bij te maken~ . 
Ongeiooflijk 11 Ik moest nu helaas volstaan met de opmerking; 11Met mij gaat het 
slecht; hoe gaat het met U?" Gelukkik wist hij wel van het . bestaan van z~ g, 
"ambulances" af,,,, Een half uurtje later waren we allebei afgevoerd dqor 
een wagen met zwa~ilichtn (Mijn eend en ik dus) Maar de dingen zijn Dngelij~ 
verdeeld in de wer~ld;, We hadden allebei aileen wat kneuzinge:p. en wat denk i.:: 
je? Ik mag weer verder door het leven, maar mij~ eendje niet, •• Er werd me ver
teld, dat ~e hem gaan plette~ in z9'n pletmachine ••••• 
Stel je eens voor •.•• je valt 1 buil op je kop .•• huppekee ±n de pletmachine! 

Maar al gaan ze je pletten, ik zai je nooit vergeten hoor ouwe KROSSER van 
me ••. •• Voor miJ' maakte je de allerstoerste bochten, o~ 1:!9. 

WEDSTRIJD UIT EN VERSLAGEN WEDSTRID UIT- EN VERSLAGEN WEDSTRIJD UIT - EN VERSLA 

3 i MEI ROTTEil.DAM COUPE NATIONALE NEDEHLANDEN = = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = 
De steeds door blessures geplaagde Hein Ma cknack behaalde t~dens deze 
traditione~ l sterk bezette wedstrijden een fraaie 2e plaats op her ver
springen met 6m90 , 
verder~ 
~ernout Leezenb er g 3e in serie 100m jongensBmet 11.6B 
Remco Steen een eervolle 4e plaats op hoogspringen jongens A: 1m90 

~7 =~I=l,~S~E~O~iM= 

200m heren Rob SchlUter 23a7 
100m heren Eelco Krijt 13.0 
verspringen heren n ob SchlUter 6m76 
speerwerpen heren Fred v,d , Wal 52m96 

B JUNI DEN IL:.AG 
= = = = = = = = 
BOOm heren Pieter ~ris 
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BOOm heren Han Baauw 1.56.B 
Michel Hulsman 1.57.4 



- ~I= J~l'J ~ ~ic!~~t~U~O~.~~jl~ 

h.Jog heren ·1 ,, !l-'cmd >. ielart 2m1 0 

~ = = = = = = = = = - - - - -- - - - -
Ne~erlands ~ampioen werden Frank v.Ravensberg 20km snelwande l en 

(-r ned. rec . ) 
Anne Jan v . d . Veen hinkstapspringen 
Hein Macnack Verspringen en hinkstape 

springen jongens B 
Ove r deze prestaties en alle andere tijdens de Nedelandse kaopioen
schappen ui t;::;ebroid in het volgende klubblad , 

B JUNIO:ti.EN IN DISTlUKS 'SFINALE = = = = = = = = = = = = = = = 
T~jdens cle bloeétl:.ote wedstrijd van afgelopen zondag pl aa tsdJèn onze B 
junioren zich voor de distrikt::; finale . Ook daarover uitgebreid in 
het vo J gende k l ubb l ad . 

.· .. • 
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l·. =2=j~~~- ·-~ TilKE~E = K2MEE!I!I~D~G = D JUNIOREN = = · = = = ~ 
AMSTELVEEN 

~ •-'• . 
We waren vastbesloten dit keer de 8000 punten te halen en deze waren OAk in 
zicht, maar er gingen ~rie onderdelen een beetje mis . Verwende kunststof
baanlopers en natuurl\jk ook door het wa:rme weer vielen de prestaties r>p de 
hnrden en de 1000m een beetje tJl,gên •. . (Jij niet honr Arno!) Ook moesten ive op 
diskus een paar meter toegeven. En d~t terwijl de v •;rm van jullie stijgt want 
net zo goed als vorige keer waren er weer een paar leuke p.r. ' s te melden: 
Max met de. kogel, Jan op de 80m horden (en dat op gravel!) en wat te denken 
van Mary].~_ met zijn onwijze . hoogtesprong (5cm onder Nederlands beste jaar -
prestatie !) Marcoen Marvin zorgden ook nog voor evenaringen van hun p . r.'s 
(op gravel ! ) 'op de 80rn , dit belooft wat de volgende keer jongens ! En nat uur
lijk ook ·Edward die ook hoge ogen kan g~an gooien met iets meer f l its in z:i;in 
start. Ja, het g i ng ve r der onwDs: 222cm verder met de kogel door on ze kracht
patsers Thom9-s en Max, de twee kazen M. &c: E zorgden voor 6 extra tienden , op 
hoog 10 ekstra centimetertjes gescoord·door Stefan en Marvin, de estafette 
een volle sekonde harder en tot slot ook nog een ha,lve meter bonus op ver bij 
elkaar gesprongen· door Erik en Thomas ! En toch net geen 8000 punten , maar 
halen zullen we ze ! Voor de 3e dag hebbeh w~ een ~en npg sterkere opstel l i ng 
en als het weer een beetje meezit ••• ~ 

2-3 .. juni 
= ·· = · :::: .= =r 

DERDE KOMPETITIEDAG D JUliriOREN 
= = = =·= = = = = = = ·= = = ~ ~ ~ 

De eerste we'dstrijd georganiseerd op de geliee'i vernieu,wde en van _kuns t stof 
voorziene' baan·. v·an Beverwijk. Jarenlang is het niet moge l ijk geweest op deze. . , .. 
baan wedstrijden' it .e houden of oök maar een trainingsrondj e te lopèn. ,., . . ' 
Om maar meteen · een ~inde aan alle spanning te maken: we haalden de 8000 'f)~nt~en' · 
weer niet. ~ 'h,e\t is ongelooflijk maar waar we hadden ~'~P 2 punten· na hetzé·~_fde · 
totaal als op 2' 'jr':lni. De uitslagen spreken voor zïch !! 

: !· t -· . 

80m ho:bden 

80m 

1000m 

verspringen 

hoogsprin~en 

* kogelstoten 

diskuswerpen 

4 x 80m 
totaal 

~ ju~i= 

A1rno Grooteman 
Stefan Aertssen 

Marvin Isselt 
Edward Leter 

Arno G'root eman 
Eric. Pauel 

Thomas v.d.Berg 
Erik Pauel 
Stefan Aertssen 
Marvin Isselt 
Thomas v.d.Berg 
Max Schreuder 
Edward Leter 
Jan v.d.Meulen 

? ? ? ? ? 

15,8 
15,7 

11 • 1 
10 . ) 

4.55 
4 .. 26 
1.30 
1. 6n 
7,88 
8.00 

24.80 
16.64 
43.5 

7831 

Marvin Isselt 
Stefan .'\.ertssen 
Jan v.d . Meulen 
Stefan AeEtssen 
Edward Leter 
Marco Ouwens 
Arno Grooteman 
Erik Pauel 
Marco 'üuwens 
Thomas' v.'d.Berg 
Ed~1ard Leter 
Erik Pauel 
Marvin Isselt 
Thomas v.d. Berg 
Max Schreuder 
Joost Lanter man 
Jan v.d.Meulen 

? ? ? ? ? 

)4. 1. 
15~7 
17 ·1 
12 .4 · 
10~6 --
12.0 

3~19 , 8 
3 ,,33 '3 . 
·3.34.6 

4.82 
5.21 
1.35 
1.55 
7.85 
7.57 

14.10 
15.58 
43.6 

7833 

van de 3e lope rs hebben we van de organisatie geen uitslagen ontvangen. 
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2 JUNI TWEEDE C JUNIOREN KOftiPETITIEDAG AMSTELVEEN = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = ~ = 
Dit was eigenlijk een wedstrijd om weer gauw te vergeien. N!et wat de lnzet van 
de jongens betreft, maar het eindresultaat was niet best~ Kon ook nielt omdat 
een aantal jongens niet meededen. We moesten het zonder Mauriee, Chris, Reinier 
en Erwin en Martin stellen . En kostte nogal wat punteti. We eindig0en nu als 
5e met een totaai van 8693o En dat moet echt veel beter kunnen~ De wedstrij~ 
in Bev~rwijk op 23 jhni zal laten zien, wat we werkelijk kUnneh, He~ zal heel 
moeilijk worden om de distriKtsfina1e alsnog ie halen, maar we zullen er alles 
aan doen. 

KOMPETJ~lEDAG B~V~WIJK = = ~ - = = = ~ - ~ c = c 

'Lest best' heet het gezegde ~ En da-t geldi:; zeker e-ëk voor jullie. Alleen 
jammer, dat de vorige 2 wedstr ijden duidelijk minder wareni anders had er zeker 
een finaleplaats in gez~tèn~ Dat is het nu dus niet geworden. Dat sche~1t 
weer een feest. Maar dat neemt niet weg, dat we een uitstekende weàstrijd hebben 
gedraald. We waren (dacht ik) derde achter Dem en Holland. met een heel g(léd 
puntent_otaal · vart 10.228 punten. En dat ±s wel even 1·500 punten trieer dan in de 
vorige wedstrijd • . Na de nodige strubbelingen ~ooraf beten Reinier en Er~in. de 
spits a.f m·et pet qJskuswerpen. Het b1eek 1 dat Reinier helemaai vergeten wa·s 
hoe dat ook al weer moest. Veel te veel ongeldig maar toch 16.64. Erwin deed . 
het prima a:!a öpwarmet' voor de 800rrt met 20.14~ De estafette was zeer ~ed. · De 
wissels liepen goed• .wat 't>esulteerde ±n 50 1 1. En onder de 50sek begin je 1an .... 
delijk ook een beetje ~ee te tellen. Op de horden zagen we .een herboren Jakko 
uitstekend. doorlopend uitkomen op 17.8 (2 sec sneller dan e>ch1. Mi_sja 1)1oet 
het nog met 5 passen tussen de· horden doen. En dat h zeer vermoei~nd blijkens 
~ijh 20.1• Chris i±ep goed. Als snelste van de d~ie met 17~3~ Op ~er zitten ~e 
eigenlijk te wachten dat een paar man weer eens over de 5m gaan~ . Voor Maurioe 
en Etienne moet dat ·echt geen probleem zijn. Met ~at kleine wijztgingert zai ~e 
4 meter verleden tijd worden • . Mauri~e sprone uitstekend 4t95 ·en Etfenne 4t88 
Het hoog was wei spannend met ai die weifelin~en. - De komende weken eens ervoor 
zorgen, dat de a~nloop goed zit en daarvan uit blijven springen. Nu was het . 
Maurice en Mtsja 1.55• Etienne was amper met ·verspringen of hij moest · al kogei
stoten • .. En hoe~ Als beste had hij zo'n~ meter en nu direkt 11,24• Jakko 
stond er zeer verbaasd bij te kijken. En wie niet. De verwachting was f · dat ; hij 
die afstand zou gaan haleno . In training steeds böven de 1 ~ en.' · som·s 1.1 met et
stotend, kwam hij nu tot 1ö,n7. Wel een p.r. en eindelijk. boven de 1~m; maar · 
toch. De komende weken komt die 11 ook zeker. De 800m lopers hadden behoorlijk 
iaat van de wind. _ De opdracht was, dat ze wat meer gedurfd zouden lopen en 
dat hebben ze all.e drie uitstekend waar gemaakt • Alex vertrok ze-er. snel en . 
trok het hele veld mee• Het vervelende was echter, dat het eersta stuk wind 
tegen had dus hij liep voor de ander'en lekker in de wind, Knokkend voor elke t - " ' -
ttende sekonde kt·~·am hij uit in de goede tijd vcm 2•20, 1. Ook Erwin en I~·o .tieten 
zich uitstekend ~ien, Vechtend tegen de wind liepen ze 2,24,5 en 2,3,,3, Heel 
goed, Alex had z~ch ,waarschijnlijk zo ,.leeg gelopen dat het speerwerpermiet meer 
uit de verf kwam+ Vqlgende keer beter nu wa~ · he~ 31.10, Arjan weer prima in 
vorm, Gooit iedre kE?er verder • Nu was het 3·2,34, Hetviaatste numm~r wa13 de 
1oom. Reinier ha~ wat gbed te maken, En dat deed hij ook. Dik onder de 13 sek 
met 12•7• Chris · w~ij vermoeid ën"liep zeer verkrampt, maar 13,2 is natuurlijk 
niet slecht. M~tt~~ heeft z 1n plaats volledig ·waar gemaakt, Z'n eerste wed-
strijd, meteen 13,7• ~~rtg. Al met al zijn er uitstekende prestaties geleverd, 
Helaas niet in de finale, . maar dat doen we 'd.e · volgende keer wel weer+ 

In de uitslq_ger mîs je ~p de loopnummers de tijd van een èventuale 3e loper, 
deze tijden zijn door de organisatie niet in Qe uitslagen opgenomen~ 
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2 j~i= = = 

100m hor den J a cco van Wr:·.arde 
Lis ja St een 

100m Dennis de Hoop 
...::ti enne de Gro ot 

BOOm i >. lex de Gr aaff 
I vo ;Jpanjersber g-

verspringen T1 mJ.nis de Hoop 
Eti enne de Groo t 

hoogspringen ii.rj<'.n Vink 
I'Iisja Steen 

kogelstoten Jacco v,Waarde 
I'eter Lansue 

diskuswe~pen Peter 1ansue 
Ivo Spanjersberg 

speerwerpen .il.. lex de Graaff 
11.rjan Vink 

4 x 100m ? ? ? 
totaal 

jongens pupillen A 1973 

Mark van -D~k 
Jeroen Peters 
Stefan Spanjersberg 
Alpai Tecimen 
Hobert Tolen 
Martin Zieltjes 
Mark Scholz 
Joost Aertssen 

jongens pupillen B 

Daan v.Dijk 
Jeroen v.d. Kooy 

? 

estafette 4 x 60m j.pupoA 

1000m jongens pup. B 

1000m jongens pup . A 

? 

~3 _j~ná: = - - - = 

19-7 Jacco v. \I/aarde 17.8 
20, 4 Ilii s ja St een 20 .7 

Chris v. f ;vle:cff 17.3 
14o5 Heini er Verbiest 12;7 
13.6 r1a thè Dijk 13 ~ 7 

Chris v.d.Werff 13.2 
2 , 22 , 4 1i l ex de Graaff 2.20.1 
2 .3 8 .1 Ivo Spanjersb erg 2.35.3 

Erwin Kraan 2.24.5 
4 ' 10 Maurice v. Sutphen 4 . 95 
4e7 4 ~ti enne de Groot 4 .88 
1. 30 Maur j_ce v ,Sutphen 1. 55 
LSO l'h s ja Steen 1.55 
9o42 Jacco v.Waarcle 10.0~ 
8.79 Etienne de Groot 11.24 

18.34 Erwin Kraan 20.14 
15.38 Reinier Verbiest 16.64 
32.38 .Ale x de Graaff 31 .1 0 
29.88 Arjàn Vink 32.34 

53.3 ? ? ? ? ? 50.1 
8693 10.328 

60m bal 

31.50 
20.00 
29.50 
20.00 
25.50 
22.00 
16.00 
21.50 

ver totaal 

1 o. 6 
10.4 
10.5 
9.8 

11.4 
1 Oo 7 
11.2 

40m ko &'el 

7e7 5.41 
8.8 4.19 

Haarlem I 39.6 
Haarlem II 42.5 

3. 40 -
3.11 
3.38 
3.12 
3.20 
3.32 
3.11 
3.63 

ver 

3.19 
2.65 

Daan van Dijk 3.54.6 
Jeroen v.d.Kooy 4.30,8 

Stefan Spanjersberg 
Joost .Aertssen 
Martin Zieltjens 
Alpcti Tecimen 
Mark v. Dijk 
Jeroen Peters 
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3.33.6 
3.50,1 
3.53.0 
3.28.7 
3.43.7 
4.11.8 

918 
743 

· 904 
951 
710 
773 
583 
582 

793 
437 



16 J UNI HOOlll~ DISTHIKTSKJ'JITPIOENSCH.APPEN 
= = = = = ~ = = = = = = = = = = 

D JUNIOREN ======= = = = = = 
SOm series Er ik FctUel 11 • 6 

"' rno Groot eman 11.6 
Max Schreuder 11.7 ~ fino.le 11 • 7 
'l1hor:1as v.d.Berg 11.7 
M • •• • v. Schoonhoven 12.6 
EdwG.:cd Leter 1 o. 6 J. finale 1LO finale 2e in 10.6 ! ! '.l 
I'hrviri Isselt 1LO ~ fino.le 11 • 0 finale 4e in 10.9 !! 

SOm hrd M,v. ::::choonhoven 16~9 ~ fina le 17" 1 
series Mc:.rvin I s selt 14 .. 5 .l. fino.le 14o 5 fina le 4e in 14.S 2 

I"lc.x Scl-1r ender 16.s ~ finale 17 .o 
Stef2..n "' erts sen 15o7 ! finale 15.9 
B. . . v .mjk 19,2 

1000m hindernis 8o .~rno Grooteman 3.36,0 
kogelstoten ThOID2.S v.cl. Berg 7.54 diskuswerpen Joost Lanterman 16.36 

Joost Lanterman 6.S4 Edward Leter 25.50 
Max Schreuder 7.12 verspringen 

hoogspringen 1e !!! Edward Leter 5.1S 
1e ! ! Marvin Isselt 1.55 Eric Pauel 3.91 

Stefan .."~ertssen 1. 25 Thomas v.d.Berg 4.66 
Eric Pauel 1~25 

HOOHN DIS'1RIKTSK.AMPIOENSCHAPPEN C JUNIOREN = = = = = = = = = = = = = = = - - ======= 

100 meter ~\. . Beuckett 14.8 hoogspringen Mis ja Steen 1.50 
(series) Yves v.d.Berg 14.7 M.Blom 1. 45 

Etienne de Groot 13 .. 1 verspringen Etienne de Groot 
Chris v.d.Werff 12 .• s 
Maurice v.Sutphen 12.9 
Dennis de Hoop . 14.1 

~ finale Chris v.cl.Werff 13.3-
Maurice v.Sutphen 13.1 

geen finale plaatsen 

300m horden Chris v.doWerff 47-9 

1500m 
hindernis Ivo dpanjersberg 5.34.7 

kogelstoten 

diskuswerpen 
speerwerpen 

Peter Lansue 
I"laurice v.Sutphen 

.i<~rv1in Kraan 
~~rjan Vink 
Peter Lansue 
Mo Blom 
Erwin Kraan 

S.51 
S.44 

22"76 
30.S4 
27oOS 
26~60 
24~06 

4.72 
Maurice van Sutphen 

4.71 
Yvés v.d.Berg 4.22 
Erwin Kraan 4. ·19 
Dennis de Hoop 3.76 
.A..Beuckett 3.62 
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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 150 verschzllende thee soorten, 
geneeskrachtige kruzden, 

tzjdschriften en 
wenskaarten 

naar 

]amin 
- tzjdschriften 
- wenskaarten 

Rzj'ksstraatweg 527, Haarlem 
Telefoon 023-383836 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
Het gaat om het spel en niet om de knikkers. In de spo rt is dat 

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

Dat zu lt u merken wanneer u zich laa t adviseren door de ABN. 
Wij spelen een 'fair game'. Als u uw belangen door de ABN 

laatbehartigen, ABN B k 
zultudat als an 
profijtelijk ervaren. 

C. de Groot 
Eksterlaan 94 
Haarlem 

Voor kwaliteit en servh: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. 

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

PUm*A< ADIDAS Saucony~ ~I<ARHU 
en werpschoenen. RUUD WIELART SPOin'S, 

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! 

FLORESSTRAA T 3 HAARLEM 023-25 4 7 67 
L---------------------------------

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

BLANKGELOOGDE 
RUSTIEKE MEUBELEN 
SERVIESKASTEN, COM MOD ES, 

TAFELS, STOELEN enz. 

D. STOKER 
ANTIQUITEI'fEN 
IN-EN VERKOOP 
O ok eiken en mahonie. 
Geopend di. t/ m za. van 9-18 uur 
Do.avond van 19-21 uur. 

Tel. 28 85 07, Raadhuisstraa t 62, Heemstede 

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 


