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I t 11 I 
DE TELEVISIEDOKTER 

il .. ll~l fe 1 
repara • . 

"De T elevisiedokter" 
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 1 0% korting op 
vertoon lidmaatschapskaart. 

10% KORTING 
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN 

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

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

Unie Inkoop Combinatie Haarlem b.v. 
Piet Heinstraat 1 - 2014 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 
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officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 
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ramplaan 94, 
2015 gz haarlem 
tel. 023-244340 
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e. van ravensberg 
z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 aa haarlem 
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b. steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haarlem 
tel. 023-263772 

arts : 

f.s.g.m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haarlem 
tel. 023-316044 
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"verschijnt 10 maal per jaar" 

redaktieadres : 
lex v. vugt 
anthon!e fokkerlaan 15 
2024 ja haarlem 
tel. 023-263912 
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Ve l e atleten van onze club z ~n op 
vakantie . De anderen trotse r en he t 
Hollandse klimaat en trai nen vl~ti g 
verder door regen en wind. 

Houdt Moed ! Eens zal de zon d oor
breken 

In dit clubblad de be l oofde vers l agen 
van de Na tionale kampioenschappen , 
de B- kompetitie . 

De we dstr~dkalender mag U n i et mi s sen, 
naast v e l e losse wedstr~duits lagen . 

Tenslotte wordt er wat gefi l osofeerd 
over de sportbeoefening . 

K 0 P Y 

voor het 

volgende 

clubblad~ 
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officieel nieuws 
:SEN Hl~RTELUK w"ELKJM AP.N TIE NIEU"w'E LEDEN : 
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T ,, 

• u . Tjerk var1 Se ijst St:::'esem<:Lnlaan 13 2037 T.A Haarlem SEN 
H!)J ,. huib 1ike.r·sloot Kar· el Doormanlaan 128 2024 HI Haarlem SEN 
Tvioi~~ Bert Kraan Södcrblorrstraat 79 2131 GC Hoofddorp SEN 
K. Kick Sabeli s Kloosterstraat 35 2021 VK Haarlem SEN 
1L Jiemco ~~ ' . .taenc;Jens G.Schoolllieeaterlaa~ 18 2015 El' I Haarlem SEN 
J.L • .J . Jns v . 3elleE Ged.SchalkburgGrgractt 83 2021 M~ Haarlem SEN 
p 0 w. Peter liJoom Piet(n Klasst.raat 28 20i3 BJ Haarlem .A.- jun 
R. H.J. Robert Stro et Grote Houtstraat i73 2011 SM Haarlem A- jun 
Ji. 'c 0 Sander Steenbrink 1la.gnerk&de 55 2102 CT Heemstede B-·j' ·n 
i'L rviart in Blom TI· oe l s trE.laan 38 2104 yp Heemstede C--jun 
ril. i'11a thé van Stralen I-I ui s te \·J:i.ssenlaan 37 2071 ST Santpoo:;:.'t C---jun 
D .. Dennis de Hoop Verspronkv.reg Î '13 2023 BD Haarlem C- jun 
vl. Ger Wessel Rij~~sweg 428 2J7î CT Santpoort C- jun 
N. Ma rijn v.Schoonhoven Kleverparkweg 21 a 2023 CA Haarlem D- jun 
J . Joost Lanterman Voorduinstraat 4 2023 PD Haar lem D- jun 
A.F. Ton Dam en Vliegersplein 65 2141 VE Vijfhuizen D- jun 
A. Jarl v.d.Klashorst Iepenlaan 102 2061 GN Bloemendaa l 

B- pup 
W.H . V/outer Berghuis Trompstraat 91 2014 BG Haarlem C-pup 

VERHUISD 
= = = 

Cees van Dommeleg 
Paul van Diepen~ 
Mike Bienfait~ 
Jan Got tmer g 
Pieter Fris~ 

Nint 98 , 2141 TD 
Boeninlaan 115 
Kerk l aan /~ 7 I 
Kl everlaan 103 
Westerbaenstraat 

Vijfhuizen. tel.02508 - 1291 
Amsterdam" 
2101 HK Heemstede 
2023 JP Haa~l em. tel. 023 - 262416 

234, 2513 GK Den Haag . tel.070 - 451109 

VERVOLG WEDSTRIJDKALENDER VAK BLZ.3 = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = 

datum pl aats inschr . dat. klasse prog~e.mma ------- ---
z, _l 9/9 Utrecht ma 27/8 heren 100- 400- 1mijl-5000-ver-speer-kogel 

j . AB î00- 400- ver- speer- kogel 

dn 13/9 Lisse instuif heren 100- 1000- hoog- 5000 (wel voorinschrijven) 
j .À 100- 1000-diskus-kogel 
j . B 100-1 000--ver 

15/16/9 Roosendaal Nederlandse ka.mpi 0ens chappen estafette 

1tl0 19/9 Leiden do 6/9 heren/ j . À 400hrd- 1000-ver 
j .B 100-ver 

do 27/9 Leiden wo 19/9 heren/j.A 1500- 5000- 200hrd- 4x200 
j . B 800- 3000- 4x200 

za 29/9 Amste r dam do 20/9 heren/j. LB kogelslingeren distr . kamp+instuif 10km 

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

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem : ....... vanaf f20 ,00 inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 
atletiekbroekjes ......... .... ........... ........ ................... vanaf f 27 ,50 
klubembleem voor trainingspak etc ................................. f 3,50 
stickers ............... ......... ....................................... ..... ... f 1,00 

verknjgbaar bij joop van drunen. 



W E D S T R I J D K A L E N D E R 
~=~=~=======~======================= 

da+u.m ~ats ~~-hr,dat. - --
ivO 
·' 

25/7 Hoorn i nstuif 

vr 27/7 Den Haag instuif 

za 28/7 Amsterdam instuif 

zo 29/7 Krommenie ge sl.ote::J. 

vr 3/8 Den Haag gesloten 

dd ~/IA :jjiss~ instuif 

za 11/8 Utrecht do 2/8 

za 11/8 Amsterdam instuif 

vr 17/8 Amsterdam instuif 

vr.17/8 Leiden do 9/8 

za 18/8 DQn Haag do 2/8 

18/19/8 Krommenie à. o 9/8 

zo 19/8 Ditn Haa t?; do 2/8 

zo 19/8 Utrecht ma 6/8 

di 21/8 Lisse instuif 

25/26/8 Rotterdam wc 8/8 

za 26/8 Hoorn do 16/8 

vr 31/8 Den Haag instuif 

z.a. 1/9 Roosehdaal 

zo 2/9 Amsterdam 

vr 1/9 Den H~ag do 23/8 

·r-- vervolg hiernaast 

klasse ~Fogramma 

heren 100-200-1000- speer-hoog-ver 
j , A 1 00·-200~hoog-speer-ver 
j .B 200-hoog-speer-ver 

heren/ j , AB 200-~400~ 1500-4x1 00 

heren/j.AB 100/200-polsh(hr ~ jA) -hoog(hr o jA) 
speer (hr.) · · 

heren/j.AB 100/ver/hoog en kogel/diskus/speer 
heren/j.A 100/200/400 

heren 100-400- 1 '10hrà.- 1000- 5POO- kogel-

heren 
j J.A 
jeB 

heren 

j .AB 

diskus-polsh 

800- 3000- kogel-diskus 
800- 3000-hoog 
800~hoog-kogel-diskus 

110hrd-400-5000-3000at-100-hoog
kogel-speer 
100~400-1500-110hrd-2000st.(j.A) 

heren/j.AB speer- kogel-diskus 

heren/j .AB 100-400-800-hoog-polsh (j.AB) 
200-1000-3000ot-kogel-diskus-hss (heren) 
j~AB 200-1000-1500/2000st-hoog-speer 

heren 100-400-1500-polsh-400hrd-5000 
diskus-ver-kogelsl. 

j.A 100-400-1500-kogel-diskus 
j~B 100-400-1500-ver-hoog-kogel-diskus-

300hrd 

heren/j. AB Distrikts meerkampkampioenschappen 

heren 
j ~A 
j .B 

heren 
j .AB 

200-800~110h-hoog-hsa-speer-kogel 

200-800~ 110hrd-ver-hoog-speer 

800-3000-speer 

200-800-3000-diskus-ver-kogel-4x100 
200-·800-3000-hoog-diskus-kogel 

heren 11 Ohrd-200,-1500--ver~polsh~hs~ 
j .A 110hrd-200-ver-polsh-hss 
j . B 110hrd~200-1500~speer~hss 

heren/jcAB loopmeerkampen za~ 200~80Q 
zo : 400":-i500 

bijnummers za:1 mijl zo;50ÖO 

heren 
j . A 
j .B 

heren 

heren 

heren 

100-400~ 2 000-5000~kogel~diskue~ver-pols 
100-400-800-polsh-ver-disku~~kogel 
1 00-400-·1500-ver-diskus-kogel 

1 oo~800~200'-3000~:-ver~kogel 

Red Band bokä.ai 

final~ hoofdkl~sse kompetitie 
3e wedstrUa 2e ploeg 

10Ó-400-80Ó~5Ö00-ver-kogel-disku~-4x100 
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N ~ D E R L A N D S E K h M P I 0 E N S C H A P P E N = = = = ~ = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = 
SENIOREN 23 en 24 JUNI in SITTARD 

JUNIORTiN 29 9 30 JUNI en ·1 JULI in All'iSTERDAM 

Na vorig jaar een geslaa gd uitstapje naar de kampioenschappen te hebben 
gemaakt 1 trok ook nu weer een aantai atleten als supporter naar het zuiden~ 
re planning was om vrijdag al te arrive r en op de camping in de buurt van 
Sittard, maar wat in 2! uur geklaard had moeten zijn~ werd een ware martel
gang . Wan t de f ile voorb ij Utrecht di e bij ve rtrek slechts 3km was, bleek 
toen wij e r eenmaal in stonden te zijn ui tgegroeid t ot liefst 11 km. Zo'n 
3 ~ 8 km ve rder en 2~ uur l a ter beslot en wij nads t Guus Groskamp en onder
ge tekende na een wande~ing la~ gs de vele wagens nog geen eind aan de file 
knnden ontdekk en , ~m over de vlu chtst rook de af s l eg na 600m t e pakken en 
de daar aanwezige bord j es naar de dichtstbijzijnde camping te zoeken. Hier 
was hett dat Nico Treep zijn üebuut öp het grbene laken vierde• wat bepaald 
niet onver~i~natelljk wasj want om ale tweede achter routinier Guus en 
voor Michel eH Dari (die !idnodig dQ ballen op de gron•\ mnest la ten etui teren 
om de aandaöht van de kantine te trekken) te eindigen, is niet mis, 

Zaterdag dus vroeg op om alsnog de voor de vorige dag geplande camping te 
bereiken, de temten op te zetten en de baan op te zoeken want daar zou 
ons idool Han Baauw aantreden~ Helaas voor Han was een door ons onder
nomen poging om een spandoek in elkaar te zetten mislukte Of dit aan de 
verf lag , het vroege t~dstip of de hamers in ons hoofd is niet helemaal 
duidelijk Q Hanp die sch~nbaar teveel onder de indruk was van het feit dat 
hij mee mocht doen, liep niet erg atte~t . Zo viel er een gat tussen z~n 
voorganger en de rest na 40dm, Pas toen wij hem toeschreeuwden erlangs te 
gaan, versnelde hij, Te laat voor een goede tijd dus. Met 1~56t37 was Han 
wel tevreden, maar er had meer in gezeten o Voor Han geldt echter, dat h~ 
nog vele jaren voor de boeg heeftt Mogelijk; dat ook de aanwezigheid vàn 
z~n moedertje, zijn lieftallige zuster en z~n vader hem akstra zenuwen had 
bezorgd. 

Op de 200m kwam Henk Kraayenhof in aktie, hdtgeen met 22f84 tegen viel ~ 
Waarsch~nlijk kan Henk zich niet volledig konsentraren omdat hij ook z~n 
pupillen moet begeleiden~ 

Dan vervolgens de 3000m steeplet waarop 'veteraan' Evert v ~ Ravensberg 

aantradc Ditmaal zou Evert geen haas spelen voor anderent maar liep h~ 
zijn eigen raceo Heel konstant wist hij zo naar de 7e plaats te komen met 
een snelle 9 ~ 04,6 4~ 

Op de 1500m moestep wU toezien 1 dat onze kampioen Stijn Jaspers n i et kon 
sthrten vanwege een en~elblessureb Broer Paul, die in tegenstelling tot 
beticht~n in een landelijk ~chtendblad niets met deze blessure van doen 
heef~t rèdde de eer voor de familie op schi~terende wij~e~ Ko~stant zuinig 
lopend aan de binnenkant wist h~ in zijn serie zij aan z~ te finishen met 
Rob Druppers en iv'Iarc Borghans~ hetgeen hem een .tjjd van 3.50,64 opleverdeo 
Dat beloofde dus wat voor de finale de vol~ende dag, 
Laatste Haarlem deelnemer op deze eerste dag, was Les Brown. B~ het 

diskuswerpen kwam deze altijd goedlachse atleet in zijn laatste poging tot 
46mGBs hetgeen hem de 6e plaats opleverdes 

De eerste dag i~ Sittar4 werd door ons afgesloten met e~n bezoek äap een 
P1a~tse~~~~ pizzeri? waar het tange wac~ten ruimsanoot~ werd beloon4 met 
overhee~Ï ijke pizznls en grandi0ze ~scoupes ~ (MqgelUk t dat ook de aanblik 
van topper Yvonne van D~rp aan de tafel tegenove+ Qns ~it etep voqr a~~ 
~nke~in~ wat pikanter maakte) ~ Op de camping werd 4ierna nog 4~ tw~e4e 
hetft van de ~ finalè voetbal om het Europee~ kampioenschap gekekent waar~ 
na Nico (en zichzelf) bezighield met zij~ moppen 1 

Zondag arriveerden w~ net op tijd om Luke P+ins te zien schitteren op de 
110m horden. Met zijn tijd van 15,46 kwam tuke tot z~n snelste seizoe~t~d~ 
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06k Mar ió Westbroek kwam uitstekend uit de voeten op de 400m; al leek 
djt b ij de start moeilijk te worden doordat z~n b l uk weg schoot ~ Met a chter
stand vertrok hij daurdoo r , maar een uiterste krachtsinspanning bra cht hem 
me t een snelle 48 r 29 t och in de fina l e . 

Vo-:-:" o :: gens bekeken •,.r ij de eerste en de l au +.ste kilometers van Frank v ,; 
Ravens~erg a p de 20km s nelwande l en . Tussea door b rachten wij e en bezoek aa~ 
de kantine van da FC Sit tard , ~aar de f l i pperkast ons goe~ gezind was met 
v rije spelen. Hierna war&~ we getuige van Franks . finish ~ di~ hem na een 
snelle race in de van hem bekende stijl een nieuw Nederlands rekord op~ 
1ev9rde met 1u29.37 5 .. Ui tbuudug van vreugde sJoeg F:tank de hem overhan:... 
di gde bos bloemen bijna st1 ~.k op ie baa:1 wa n:::-n a. h ij nee~kni e l de om de baan 
te kus 3 en ~ Al thans d.at dachten \lij~ maa:::- t ot o:::: ze verbazing bleek de spijs
ya rtering ie ts van s t re ek te ~t~ door de zware inspanning . 

Nu namen ondergeteke~de en Guus Gr~skamp v er der plaa t s bij het verspringen 
voor dames waar een duide l ijk bewijs wer d g ~ l everd dat de atleti ek voor dames 
wel d,egelijk esthetisch verantwoord is en een d&mesafdeling de sfeer :21eker 
positief zal bernvloeden bij een vereniging als a cv.Hnarlem ç 
Tussen dè pogingen van de dames door hadden wij af . en toe ook nog wat tijd 

bm op onze clubgenoten te lettene Zo zagen wij ~ dat Henk Kraayenhof ook op 
de 100m niet goed uit de verf kwam met 11,38. Beter verging het Ren' Moes
man, die tot zijn beste prestatie kwam in 11 7 10. Als tijdsnelste wist hij de 
~ finale te bereiken~ waari n hij echter opgebrand was en niet verder kwam 
dan 11,22. 

Maria moest nu aantreden voor de fi nale 400m. Sterk lopend zag Mario de 
bronzen plak net aan zijn neus voorbij gaan . Zijn 47,23 was echter schitterend ~ 
Gok de 1500m finale stond inmlddels op het punt van beginnen~ Hier ver
wachtten wij; dat Paul zich zou beperken tot meelopen om zo tot een goedè 
tijd te komen. Het bleek echter ~ dat Paul het op een akkoordje had gegooid 
met Emiel Vr~man• Rob de Brouwer en Marc Borghans om door een snelle race 
Rob Druppers te verrassen ~ Zodoende konden wij Paul na 400m de kop zien 
overnemen en zelfs iets zien weglopen van de rest e Later brak dit hem op 
waardoor hij slechts tot de (overigens goede) tijd van 3c53s84 kwam e 

Ook het hoogspringen was inmiddels begonnen. Dit zou door de afwezigheid 
van Ruud Wielart wel een makkie worden voor Erik Rollenberg e HelaaB, ~et 
pechduiveltje a chtervolgt deze sympathieke hoogspringer dit jaar wel erg, 
want bij zijn eerste poging over 2m00 verstapte Erik zich waardoor een oude 
blessure weer opspeelde ~ Hoewel de 2m06 hierna nog wel werd gehaald• moest 
hU toezien, dat een tweetal etleten hem nog passeerde~ Een bronzen plak 
was nu zijn deel. 

Les BraWil kwam op het onderdeel kogelstoten intussen niet verder dan 
13m5St waardoor h~ als 9e de finale net niet bereikte~ 

De afsluiter van deze kampioenschappen was echter wel suksesvol voor de 
a ~ v~Haarlem, het ;~een aa.n het eind van deze kampioenschappen ook ciuidel~k 
te merken was can de uitgelaten stemming van ons aller Joqp v.brunèn~ 
Anhè Ja~ en Aafbrecht v~d~Veen behaalden bij het hinkstapspringen een 
dubbele overwinning voor de roodwitte duivel~~ Liefst 15m80 en 15m40 be~ 
reikten deze Haarlemmers r. 

Tevreden konden wij dan ook de terugreis beginnen ~ 

EEN WEEK LÁTER ··~····~ · •• 

~t•• kon een en ander nQg eens dun worden evergedaan t~dens de jeugd~ 
kampioenschappen tè Amsterdam t Vr~dag trad alleen Marous Treep aan voo~ 
h~t hinkstapspringen voor A~junioren ~ Een knieblessure noopte hem niet 
voluit te springen waardoor hij op 12m9 5 (pr i 13m10) bleef steken ~ 

Zaterdag begonnen Hein MaGnack en Aerneut Leezenberg op de 100m hetgeen 
Aernout een prachtige 11r49 (pr) en Hein 11,59 opleverde ~ Beiden bereikten 
hiermee de~ finale~ waarin Aernout wederom 11 1 49 en Hein 11t57 liep ~ Hein 
raakte hierbij overigens geblessecrdo In de later verlopen finale kwam 
Aernout tot een goede 5e plaats met 11,56. 



H~in had inmi ddela al voor de i finale 100m het va~ap~ihgeh gewonnen. Me ~ 
ziju eerste s prong van 6m80 behaalde h~ de titel ai, manr indruk maakté hij 
vooral met al zijn overige sprongen die slechts centimeters ongeldig waren; 
maar toch ronde de 7m50 uitkwamen . Een daverende ovatme was dan ook zijn 
deel~ 
Bij het diskus ~erpen voor B-junioren was Erik Noom tot 36m18 gekomen! een 

goed resultaa t duso 

De volgende dag verscheen Hein Macnack m2t een goed ingepakt bovenbeen 
voor het speerwerpen, waar hij Dtet 44m46 iets tegenviel. Ondanks zijn blessure 
trad Hein toch aan bij het hinkstapspringen, een Jnderdeel dat hij nog nooit 
eerder had ged~an, In zijn eerste poging bereikte ons talent de unieke af
stand van 14m47 . Hi ermee zou Hein vorig jaar Emi ei Mel laard ruim overtref
f en op de B-junioren ranglijsto Sterker nog, het zou zelfs een 3e plaats bij 
de A--juni oren en een 11e plaa ts bij de s enioren b e tekenen. Uiteraard beteknde 
dit ook een niemr klubrekord bij de "\. en B-junioren . Na deze eerste poging 
verliet Hein geblesseerd het strijdperk; maar de tweede titel was zijn deel, 
Oök kreeg Hein van radio STAD Amsterdam een speciale prijs voor zijn instel
liQg ~m ondanks de blessure toch deel te nemen: een Lieverdjes beeldje, 

De A-junioren Maarten Hartman eh Marcus Treep kwamen bij het verspringen 
inmiddels niet verder dan een schamele 5m8~ en 5m99~ 
Het hoogspringen voor A-junioren verliep daarentegen wel suksesvol voor 

onze afgevaardigde Remco Steen. Steeds iedere hoogte in zijn eerste poging 
halend verbeterde Remco zijn beste prestatie van 1m95 tot 1m98 en ook de 
2m01 werd maar net gemist. Een 6e plaats was zijn deel. 

Op de 200m had TI-junior Aernout Leezenberg inmiddels weer laten zien aan 
een goed seizoen bezig te zijn door ~ijn beste tijd terug te brengen tot 
23t42t In de finale wist hij met wederom een 5e plaats zelfs tot 23tÖ5 te 
ko~en; een tijd waa r menig senior voor zou tekenen+ · 
Met alleen nog dQ 3000m van Paul Jaspers voor de boeg konden wij on~ 

weer even richten op het verspringen voor dames (A meisjes) waar een van 
het veld gestuurde Haarlemse foto graaf liet blijken ook oog te hebben voor 
het vrouwelijk schoon van kampioene Yvonne v.Dorpo Dit in tegenstelling 
tot onze chauffeur Han Baauw, die slechts oog had voor de kuitjes van 
Oscar Terol en de gespierde krachtmens Enno Tj epkema . 
Naar nu bleek, hadden wij in het hinkstapgewelQ van Hein Macnack geheel 

over het hoofd gezien, dat ook Arjan ~armerdam hier mee had gedaan~ Met 
11m74 bleef hij beneden z~n kunnent 

De 3000m met Paul Jaspe~s gaf een race te zien waarin Bob Dielis trachtte 
om het tempo hoog te houden om zodoende een eindsprint te voorkomen~ Op 
6ÖÖm voor de finish ~ette Marcel Versteeg zijn benen echter in een hÓgèrè 
versnelling, hetgeen alleen door Paul gevolgd kon worden4 Ondanks een . 
iaatste ronde van 57 sec. (tegen 56 voor Versteeg) moest Paul zijn me~rder~ 
erkennen in Marcel; maar Paulis tweede plaa ts ln 8 ç 23 ~ 34 wás natuurl~~ 
van grote kla sse. 

Ook deze kampioenschappen waren voor HGarlem weer goed verlopen en bewezen 
dat ons seniorenkompetitieteam volgend jaar versterkt zal zijn door de 
komst van de dan ii. junior geworden Hein 1'lacnack en zo mogelijk ook Aernout 
Leezenberg. :r.Uchel Hulsman. 

P1~PENDAL = = = = = 
Voor het ee~st in d~ geschiedenis woh Nederland de interland voor B~jun. 
van No:t'drheint 
Hein Macnackt hoewel nog niet geheel genezen van zijn blessure Y~h ~en 
week eerder,wlst toch de overwinhing op het nlimmer hinkstapspringer voor 
zich(jn NED~RLAND) ~p le ei~en met eeh spröng van 14m50, ~eze sprong 
leverde hem tevens de speciale prestatieprijs op. 
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ZONDAG 8 JULI B-JUNIORENKONPETITIE DISTRIKTSPINALE = = = = = = = = = = = = = = - . :-- = = = = 

De eindstand v~n de B--kompetitie wordt bepaald door de twee beste resul
taten va~ --de twee voorwedstrijden èn van de' fina le wedstrijd bij elkaar te 
tellen. Da t w~s ~oor ons .eeh geluk, want als alleen deze finale wedstrijd 
bepalend was geweest warèn we niet zo hoog geäindigd . Het ontbreken van 
Aernout Leezenberg en ·JeltJo Doorn"bosch kostte ons de nodige punten. 

De~e fina l e werd verwe~~t bij een ~ropische temperatu~r van tegen de 30°C 
(de zomer vi e l di t jria r gelukk{g in een ~eekend) • 

. Het b egon niet bes~? de 4x100m estafett eploeg werd op he t l aa tste wis sel
punt gediskwalificeerd._ Dat hield ons de hele middag op de 10e en laatste 
plaats. De maesté prestaties bleven wat onder de maat. Was de plotselinge 
warmte teve e l voor de overgevoelige atleetjes ?? 

He in Macnack, net een week ~e t twee tite ls_ op zak, net een dag met een 
ereprijs tijdens de jeugdinterland op zak en nog ste eds geblesseerd, be
perkte zich deze middag tot . twee werpnummers. De kogel plofte bij 14m27 
in het gravel en de speer bleef bij 44m08 steken (vgl. de p.r.'s 15.02 en 
55.58 ! ) • Arj:m Ha rmerdam nam nu beide springnummers voor zijn rekening 
ver: -5m76 ~n hss~ - 12m48 beide niet onverdiènstelijk, maar we hebben hem 
wel eens verd~r zienspringen. Erik Noom maakte ook al geen grootse indruk 
met de diskus: - 33m60 en hij had bovendien de ondankbare taak om Jeltjo 
Doornbosch te vervangen op de _11 Om horden, dat viel hem niet mee: 20,1. 
Een andere ondankbare taak was ·weggelegd voor de liftend van zijn vakentie
stek komende debutant Sander Steenbrink. Hij moest Aernout Leezenberg doen 
vergeten. Een Z\·mre opgave. o·p· de 400m ging hij dapper weg maar de laatste 
150m wEnen erg lang voor hem: 59 .,3. De 100m beviel hem beter 12,8. 
Patriek Booms sprong goed hoog: 1m70, maar zijn BOOm was (door de warmt~r) 
voor hem erg zwaar en hij bleef dan ook een heel eind van zijn beste tijd: 
2.13,6. Wi e het -wel goed deed, was Frank v.d. Aardweg, verstandig zijn 
eigen race lopend ook al moest hij daarvoor af en toe naar de kop, leverde 
hij een p.r. af met 4.24,5. Tim Haccou sprong 1cm hoger dan het wereldrekord 
van Zhu Jian-hua al had hij daarbij wel een polsst)k nodig. Begonnen op 
1m80 en steeds wel e en paa r p0gingen op iedere hoogte nodig hebbend kwam 
hij ten.alotte op 2m4 0. uit • .han het eind van de middag liepen we de estafette 
over: pander, Arjan, Tiro en Patriek liepen een matige 49,2. 
He t puntentotaal ~ - 7376. 
In het eindklassement telden echter de twee eerste wedstrijden: 
8201 + 9115· = 17. 316 punten hetgeen ons een 4e plaats+ een plaa ts in de 
interregiona~e finale met west II opleverde o Deze finalè wordt op zaterdag 
22 septe~ber ' 'in Beverwijk gehouden. 

R E K T I F I K A T I E 
= = = = = = = = = = = = = - - = 

De als beroeps- en ambsthalve punktueel bekend staande penning
meester van onze vereniging, moet na h~t artikel van zijn hand in 
het vorige klubblad over de 2e kompe-titiewedstrijd van de 2e ploeg 
toch even op de vingers getikt worden, als hij het in zijn artikel 
heeft over de 1500m van Peter Nïessen. Hij schrijft~" Zijn tijd van 
4. 20,5 ( o.) de ,beste tijd ooit door _een Haàrlemmer in een tweede 
kompetitieploeg gelopen". Dit is _niet korrekt. Want een ieder 
die achteloos bladz~de 9 van ons -klubblad van jaargang 21 (1967) 
no 5 opslaat kan daar lezen, ~~t Rob Folmer (bijgenaamd Zato 
afkorting van Zatopek een legendarische hardloper, maar daarover 
graag ~en voig~~de keer meer) in Beverwijk tijdens een kompetitie
wedstrijd vari· de 2e ploeg een tijd van 4.11.0 neer zette. 
Ik- waardeer de quast _grappige ~-t1ikjes (met al dat gegöbel) VS.tl 
onze penningm~ester · best~ maar hlj moet niet de juiste _;fai ten uit 
het oog verliezen c -· Prr. 
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DE DEGRADi~TIE VAN DE =====-= = = = 
De Amerikaan Chr i s topher Lasch heeft een boek geschreven, waarin een 

paragraaf voorkomt die heet 11 De degradatie van de sport". In deze para
graaf probeert Lasch aan te tonen, dat de beoefening van de sport in deze 
tijd niet is, zoal s de ze zou moeten zijn . Terwijl hij dit probeert, noemt hij 
enige interessante punten t .a.v. de sportbeoefening, zoals: wat sport 
eigenlijk is 9 de motivatie om te sporten en de plaats van het publiek bij 
een sportevenement. Het leek me aardig deze punten te bespreken. 

WAT IS SPORT EIGENLIJK? Volgens Lasch is sport in de grond nutteloos en 
doelloos. Men doet het louter vanwege het ple

zier dat men e rin beleeft~ Sport zou volgens hem zijn charme verliezen 
als he t in diens t ges teld wordt van de opvoeding, van de karakteront
wikkeling of van de sociale verbeteringo I k ben het niet eens met deze 
visie op sport. Ik denk, da t Lasch alleen het spelelement in de sport 
ziet. Dan is het -volgens van Dale- een bezigheid, die zonder enige 
praktische doelstelling alleen om haar zelf tot vermaak of ontspanning 
wordt verricht. Sport heeft echter ook een wedstrijdkarakter: pogen 
jezelf of de ander te overtroeven in vaardigheid. Sportbeoefening heeft 
ook als doel vaardigheden te ontwikkelen en op peil te houden. Dat was 
mede het doel bij de Grieken. Zo is het diskuswerpen vermoedelijk ontstaan 
uit het werpen van platte stenen naar de vijand. Ook het Middeleeuwse 
toernooi (de sport van de ridders) had als doel de voorbereiding op 
de oorlogsvoering. Een schrijver uit die tijd zei ervan: "Een jongeman 
moet zijn bloed hebben zien vloeien en zijn tanden voelen kraken onder de 
slag van zijn tegenstander en moet twintig keer op de grond zijn gegooid. 
Aldus zal hij in staat zijn een echte oorlog te voeren met hoop op de 
overwinning" .Het woord plezier lijkt niet zo · van toepassing voor deze 
wijze van sportbeoefening! (Wordt vervolgd) 

Peter Hoffman. 

S T I J N J A S P E R S N A A R 
= = = = = =-- - - - - -- - - - - = = = = = 

S ~ X ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ J l l 
Stijn, die na zijn tijd van 13.24,46 (!) in Leuven op 1 juni, zijn ticket L. A" 
al bijna op zak had, moest nog eenmaal de B-limiet van 13.35 lopen om zeker 
te zijn. In eerste instantie mislukte dat op de West Athletic, maar bij zijn 
volgende poging tijdens de World Games in Helsinki slaagde hij gla~srijk. 
Hij werd daar 3e in 13.32,46. 

Wij allemaal wensen hem tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles alle 
mogelijke sukses toe en hopen, dat hij vrij mag blijven van welke blessure 
dan ook. 

STIJN, VEEL SUKSES VAN AL JE KLUBGENOTEN! !!!! 

16 en 17 juni Lissabon West Athletic 

De a.v.HaarleiD was met 4 atleten in de ploeg sterk vertegenwoordigd. 
De resultaten: 5000m Stijn Jaspers 13. 41,74 

7 juli Vught 

hoog Erik Rollenberg 2m09 
hss Anne Jan v.d.Veen 15m30 
4x 400m met Maria Westbr·.Jek 3. 06.96 

Tijdens een poging van de nat~onale 4x400m ploeg liepen er twee teams. 
Maria Westbroek opgesteld in het 2e team liep van de 3.08,51 er ongeveer 
47,1 sec van. 

zie verder blz.10 
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W E D S T R I J ~ K A ~ E N D E R = = = = = = ~ = = = = = = ~ = = - -
PUPIL1EN 25 augustus~ :Pupillen kom:9etitie in Beverwijk 

inschrijven ui~erlijk 15 augustus 
Aanvang 11 . 00 uur 
vertrek 10o00 uur 

22 september: finale pupillen kompetitie 

13 oktober~ dualmoet met l cl:..C 

.QLD juni oren 
vr. 10 augustus g instuif in ~(rommenj. e opgeven btj Obe cf Erik 

C: 800--ver- :polshoog- kogel 
D: 1000-hoog-spear-kogel f 1,75 per nummer 

reiskosten naar Krommenie f 2,50 . Aanvang 7 uur . 

zo . 19 augustus: 3-kampen in Purmerend opgeven uiterlijk 10 augus t us 
C: 100/ver/hoog of kogel/diskus/speer 
D: 80/ver/hoog of kogel/diskus/speer !3 , 50 pe r 3kamp 

26 augustus C - spe l en in Amsterdam . Aanvang 11.00 uur 
alleen ép uitnodiging 

8 september 

16 september 

C/D wedstrijd Haarlem. Uiterlijk 28 augus t us opgeven . 

D - spelen in .msterdam . Aanvang 12.00 uur 
al l een op uitnodiging . 

1 september Beverwijk distriktsfinale kompeti t ie . 
Al l een de D- junioren wisten zich te plaatsen . 

T R A I N I N ~ E N = = = = = = = = = = = 
De trai n i ngen gaan in de vakantie gewoon door . Mi sschien , dat de groepen 
soms samen zul len gaan , maar getraind wordt er ! ! Verder i ede r een een 
goede vakantie . 

P R E S T A ~ I E W E D S T R I J D E N = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

De schoo l vakanties zijn begonnen~ dus stoppen we even met de wedst rijd en 
op maandagavond . De tussenstand is n~g niet helemaal defini tief. Er 
zullen nog een paar kleine wijzigingen in komen . Na 3 wedstrijdavonden i s 
dit de stand: 

L Jakko van vlaarde 87p. 11. Dennis de Hoop 30 
2' Chri s v . d.Herf n Misja Steen 30 
3 . En,Tin Kraél.n 75 13. Yves v . d .Berg 27 
4. Ale x de Graaff 64 Martin Blom 27 
5 . Reinier Verbiest 62 Î 5 . Ivo Spanje r sberg 26 
6. Mathé v . Stralen 52 16 . Aschwin Beube r t 25 
7 . Richa:r:d Lansue (B) 45 17 . Edward de Ruig 24 
s . Arjan Vink 37 18. Patriek Pijnacker 20 
9 . ~ti enne de Groot 36 19. Ger Viesseis 19 
10 . Peter: Lansue 36 20. Maurice van Suthen 19 

jongens D: 1 • }'Ia x 57 8. Thomas 22 1 5 . Ma r vin 
2 . J,rno 56 9 0 Jeffrey 21 16 . Ram on 
3 . Stefan 48 1 0. Eric 19 n . Joos t 
4 

L r o Jan 39 11. Axel 14 18. Ar jan 
5. Ma rijn 30 1 2 0 Edward 13 19 . Mar tijn 
6 " Barry 27 13 . Bart 12 
7 . Mar co 27 14o Oram Î 1 

... . .... • ~ i 

9 
8 
6 
2 
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vervolg v a n bl z . B UITSLAGEN 

8 juni Utrecht "·~ vondwedstrijd. Erik Rollenbe rg îe met 2 .07 .0. Ze er koud . 

27 juni Leiden 400nn Guus Groska mp 52 ,2 en Ni ce Treep 52 ,3 
1 500m ~ Evert v . Ravensberg 4 . 00 , 1 , Pi e terFris 4. 01,2 

Mar ce l Ve rzijlb erg 4 . 16, 4 ( pr ) Paul Wi t teman 4 .17,0 ( pr ) 
en Ren~ v .d.Berg 4 .3 B, 9 (pr ) 

29 juni Den Haag 1 mijl René vod,Berg 5 .04 .0 (pr ) 
· 5 km Pi ete r Fris 14 . 4B ,O en Philip v. Son 16.17,B (pr ) 

_4_juli Ha arlem Tijdens de ze l D. n g e 
~ volgend e pres tat ies geleverd . 
sprin ttwe ekamp 100/ 200: 

(tot 23 uur ) en k oude zomeravond werden 

j.B B/ 9 Tim Haccou 13 . 0 en 26 . 3 j . A Ma a rten Hartman 12.6 geen 200 
B/9 Sander Steenb rink 13 . 0 en 26 ,3 Ma rtin Bijlsoa 12.1 ,, ,, 

Remc o Ste en 11.9 en 2 3 . 7 
heren: 
1.! René Moesman 10.9 en 22.3 17. Rob Schlüter 11.7 en 23.B 
9. Oscar Boethout 11.2 en 23.2 19. Gerard de Boer 11 • B en 23.7 
·13 . Ni co Treep 11.4 en 23.B 21. Obe v.d.Kley 11.B en 24.0 
16. Li onel Parmentier 11.5 en 24.6 2B . Ee lco Krijt 12.9 en 26 . 2 

speerwerpen heren 4 .Fred v . d.Wal 59m5B en 5. Obe v.d.Kley 56m70 ! !! 
kogel j.B 3 . Eric Noom 12m63 
hss j.A 1 . Marcus Tre ep 13m04 en 2. RemcoSteen 12m63 
idem heren 3 . Nico Tre ep 12m42 en 4 . Arjen Kroes 12m1B 
BOOm j , B 2.Frank v . d.Aardweg 
ver j.B 1. Arjan War~erdam 6mOB en 5. Eric Noom 5m24 
hoog j.A 2. Marcus Treep 1mBO en 3. Maarten Hartman 1mBO 
BOOm heren Han Daauw 1.55,7 (Michel Hulsman uitgestapt), Paul Witteman 

2.00~6, Peter Niessen 2.05,6 , Guus Groskamp 2.03,9 en Jan 
Gottmer 2.04 , 2. 

5000m heren ~vert v.Ravensberg 14.55,0 , Kees Hordijk 15.03,0 , Marcel 
Verzijlberg 15.55,6 en Philip van Son 16 . 14,5 

6 juli Hengelo FBK games 
Paul Jaspers v e rbetert zijn e igen klubrekord 0p de 1500m j on gens A ! !! ! 
tot 3.4B,02 (hand : 3 . 47,9 , tussentijden 61,0- 2 .02 ,0 en 3.03,0) 
Mario Westbroek 400m in 47 , 36. 

B juli Hoorn 
Arno v.Vugt polsstQkhoog 4m30 
Nico en Marcus Treep 100m en 400m resp. 11, 7 en 12 , 0 en 53 ,0 en 54,~ 

7 en B juli 10-kampen (100- ver- kogel - hoog- 4 00-110h- diskus-pols-speer-1 500) 
Maarten Hartman in Zaa ndam resp. 12 , 9 - 5,53 - 9,75 - 1m70 - 5B , O -

19 9 7(pr) - 26 , 4 B - 2mBO (even.pr ) - 33,1B - 4 .56, 1 
totaal 4570 punten 

Gerard de Boer in Utrecht : 11,B- 6m03- 10m2B- 1m70- 52,5 (!pr!) 
16 9 2 (even.p.r.) - 31m04 - 3m20 (even.pr) - 4 . 23,0 - 5.07,7 
totaal 5706 punten 

Obe v.d . Kl ey in Utrecht 11,7- 5m76 - 9m3 4 - 1m6 5 - 52,9 (even .pr) 
17 9 B (pr) - 26m~O - 2m20 - 49m56 - 4 . 54 ,0 
totaal 5144 punten 

10 juli Lisse Obe v.d.Kley speer 50 , 14 en hoog 1m75 
Arjen Kroes hoog 1mBO en 10 0m 11,9 , RemcoSteen hoog 1mB5 
Maar t en Hartma n ver 5m59 en speer 32m16 , Ron Antheunisse BOOm in 2 . 16,7 

10 juli Krommenie .. rno v.Vugt~ 4m20 polshoog 

12 juli Leiden Daa r slingerde Gosse de ko ge l naar 4 0m90. 

15 juli Amsterdam 
Eelco Krijt 100rn in 13 , 1 en Han Baauw 400m in 51,9 
Philip v.Son en Jan Gottmer liepen een prima 1500m. Jan versloeg Philip in 
zijn eerste 1500m wedstrijd in 4 .15 9 B te gen 4 .16,6 voor Philip (pr ) 
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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 verschillende thee soorten, 
geneeskrachtige kruzden, 

tzjdschriften en 
wenskaarten 

naar 

] amin 
- tzjdschriften 
- wenskaarten 

R zjksstraatweg 527, Haarlem 
Telefoon 023-383836 

Hetgaatook 
weleens 
om de knikkers. 

Wij helpen. 
H er gaa r o m her spel en n ier om de kni kke rs. In de sport is dat 

een toe passelijke uitspraak. In her financiële spel gaa t her echter 
om beide. O m her spel èn o m de knikkers. 

D ar zult u merken wanneer u zich laa t adviseren door de ABN. 
Wij spelen een 'fair game'. A ls u uw belangen doo r de A BN 

zult u d ar als laat behartigen, ABN B k 
profijtelijk ervaren. an 

C. de Groot 
Eksterlaan 94 
Haarlem 

Voor kwaliteit en service! 

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 250938 

Massage - Pedicure 
Tevens het adres voor: 

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

Verkoop sportverzorgingsartikelen 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm*à< AD IDAS Saucony~ *KARHU 

en werpschoenen. RUUD WIELART SPOin'S, · 
DA'S EEN ZAAK VAN YERtROUWEN! 

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 

11 

VRIJETIJDSKLEDING 
OM ER LEUK UIT TE ZIEN! 

FLORESSTRAAT 3 HAARLEM 023-25 47 67 
L---------------------------------

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

BLANKGELOOGDE 
RUSTIEKE MEUBELEN 
SERVIESKASTEN, COMMODES, 

TAFELS, STOELEN enz. 

D. STOKER 
ANTIQUITEITEN 
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, Raadhuisstraat 62, H eemstede 

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

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

teeuwen 


