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j Clubblad atletiekvereniging "haarlem" 



It. ll I 
DE TELEVISIEDOKTER 

j[ . ]jij tie ! 
repara 

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

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

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

een goede drogist 
is beter 

dan een verre vriend 

Wij doen altijd onze uiterste best een goede drogisterij 
voor U te zijn. 

Een drogisterij met een prettige persoonlijke bediening 
Een drogisterij waar service voor de klant 

uitermate belangrijk gevonden wordt 
Een drogisterij met een breed assortiment 

Een drogisterij met regelmatig leuke en aantrekkelijke 
aanbiedingen 

Kortom, een drogisterij waar U zich thuis voelt. 

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

Hagtingius' Drogisterijen - Reform 
Piesmanplein 3, Haarlem, Telefoon (023) 26 2066 

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

Huyg 
Sport 
Gen. Cronjéstraat 129 
Telefoon (023) 276628 

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. l.C. (Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

Piet Heinstraat 1 · 2014 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 

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 
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CHRONOLCGISCH. OVERZ I CHT OND:h:P.L I NGE \riED3'1'EIJDEN 
===============:=========~=~=~=====~="=~======= 

ZATERDAG 6 en ZONDAG 
Pim Muli ersportpar k . 

'7 
! OKTOBEE 

SENIOREN ( geb .1 96~ n f eerder) 
zondag 7 okto-ber 

11.30 -uur 
12.1 5 
13.15 
! 4 . '1 5 
15 . 00 
1 6. i~ 5 

1 OOm 
kogel ring I 
ver bak I 
hoo,r.: bak I 
speE-::::· 
1 OOOra 

JUNIOREN C ( geb. 1969- 70) 
zaterdag 6 oktober 

12 . 40 uur 
13.1 5 
14.30 
15 . 30 

zondag 7 oktobe r 

10.30 uur 
11. 00 
13 . 45 
15.1 5 

100m 
ver bak I 
koge l ring II 
hoog bak I 

100m horden 
diskus 
speer 
1000m 

PUPILLEN A ( geb.1 973- 74) 
zaterdag 6 ok tober 

13. ·1 0 uur 
14. 00 
1 5. 15 
16 . 45 

60m 
kogel ring I 
ver bak II 
1000m 

·,984 op de a tle tiekbaan van het 

JUNIOREN I. ( geb . ·196 5-66) 
J UNIORENE ( geb , 1967- ·6B) 
zonelag 7 oktobe r 

11,30 uur 
12c00 
13. "15 
13 . 4~ 
14. 30 
15 o1 5 
16 . 30 

:oom 
ver bak II 
koge l A (6kg) I 
koge l B (5kg) ring 
speer 
hoog bak II 
'IOOOm 

JONGENS D (geb .1 971 - 72) 
zaterdag 6 oktober 

12 . 50 uur 
14 .30 
15 . 45 

BOm 
ver bak I 
kogel ring II 

zondag 7 oktober 

10. 45 BOm horden 
11.30 hoog bak II 
13.45 speer (400gr ) 
15 . 00 1000m 

PUPILLEN B ( geb . 1975) 
PUPILLEN c ( geb. 1976) 

zaterdag 6 oktober 

13.30 uur 40m 
Î 4 .1 5 kogel r i ng III 
15 u45 ver bak II 
16 .45 1000m 

ver~ bak I voor tribune , bak II overz~de 
hoog~ bak I b~ kantine , bak II b~ kleedkamer 
kogel~ ring I b~ kant i ne 1 ring II b~ diskuskoo i ring III overz~de 

JURYLEDEN~ W~ hebben Uw hulp hard nodig !! ! !! 
Ook ~iet officiële juryleden kunnen we goed geb ruiken ! ! ! 
Vri enden , vriendinnen? familie en kennissen z~n van 
HARTE WELKOM ! ! ! ! 

·-------1-----------·---------*--·-----------·---------- ·----------*-------------·--------

DEZE S'I·ROOK UITERLIJK DONDERDAG 4 OKTOBER OP DE TRAINING INLEVEREN 

NAAM 

GEBOORTE D::..TUM 

NEEMT D:t<.;EL Ai1.N DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 1984 

DEZE STROOK UITERLIJK DONDERDAG 4 OKTOBER OP DE TR.r\INING I NLEVEREN ! ! 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

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

sekretaris : 

c. h. lagendijk 
meer en boslaan 36, 
2103 vp heemslede 
tel. 023-280240 

penningmeester: 

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

wedstrijdsekretaris : 

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

jeugdcommissie : 

pupillen - cld jeugd 
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 

Ja2..rgang 39 
nur;nner 8 

september 1984 

paeina's12 +I 

V A N D E 

"verschijnt 1 0 maal per jaar" 

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

-------------- = = = = 

De laatste dagen van het baanseizoen 
valJen tegel~kert~d met de geel ge 
worden bladeren van de bomen . 

Enige wedstr~den resten nog , waar eer· 
te bahalen valt . 

Het seizoen wordt uitgeluid door de 
onderlinge wedstrijden , waar eenieder de 
kans krijgt zich uit te sloven op andere 
dan zijn favoriete onderdelen, In dit 
nummer vindt U ~. lle bijzonderheden. 

Geschiedschrijver Evert vertelt de ge
schiedenis van het 3000m clubrekord h eren 
en ABjeugd en van het hinkstapspringen 
heren en j eu gd.~ 

Een verslag van de N . K . estafette ver
haalt hoe het eremetaal werd veroverd . 

U kunt ook lezen hoe de interregionale 
B finale verliep. 

Peter schrijft tens lotte over degradat i e 
van de sport, 

K 0 P Y 

voor het volgende 

klubblad~ 

U I T E R 1 I J K 
= = = = = = = = 

DONDERDi\G 1 8 OKTOBER - - - - -- - - - - - - - - - - -



officieel nieuws = = =-· :::::: 

-\.<.~Jü v:.n ~l.:.:..1 1><:.r::;- .. J,:.1nge 1\.rtn~tst.rao.t 10; 2C11 XH Ha.a~clerr; (TI --jun . ) 
llu:n·:· ~-'1"-'Y", :r-eicls.:.:·.ra;:c:r t ·j Î 0, :20·1 3 FC HaarÜ:Li (:S-· jun) 

h . 
]ic·.r~..:ç:l v,;; '·fc:"i.à.<~'l .:·!·.chii.èc \f~'e\i.:.-s-~:rc.·.-+; 14:- 2037 11'-i Baarle.r.1 (C -- jun) 
'-i i.lc!o "'"-Y1 cLE;-:. ~"':·_-,·_, i::o-i~"C"~-ve~2.rltr·),,;_." 19:tè., 2023 :{".f Haarlem (1~-·1)up) 

__ ,'J,=l} Ii..--F::-.:·ïc=I=-Sc~]),_-
-. - - - -· -- - -

Nari_o ·v·/estbl'oek 9 JJe:i.u.:::::r.::,rc-.,•Jt ~:533 , ~~iL't :.t V\•g2J..enzang teL02502 -· 5751 
Han~.: iiou.Hi ·an 9 Oude Gl· J"r :·.;:,• rr~ :: in a. ~o~: ~:;~, .r~:'l.::.:cJ.e~ 

He~ laats~a restje · 

DONDERDAGJ\. VOND 27 S:EFTEl'.f:BER - ----- .De ·c r a.rU h.cn:;.le 1\ 1 km aan het eind van het 
bo.nnse.:..~:o\-m. Voor heren. 

10101 !!! 

10 KM ! ! ! 

îO IQ\1 !!! 

10 KM ! ! ! 

voorlopig chrono~o~isch rver7icht: 
19 . C·U •mr J.ol}crs lang~aoe:L dan ~1 Or:ün, 
20 . 00 uuT lepers tussen 36 en 40 ~in. 
2 ·1 .. CO u.'.i.l' lr,:p <?~cs snPllor •1a.:J. 7)6 :n7_:l. 
Decln9me voor le~en van de atJ.~ti~k verenigingen is koste loos. 
Inschrijv2n van~f 18,30 uur 

za te rdag 29 sel2_tf:rJE_cr J~:nsteül.arn heri")Yl en ;jun. ;.~/3 kogels linge r en 
dis·Lrücts:<:'l.m plocnschappen (inschrijving reeds 
geslot ·? l1) ·f- ·1 CJkra i.nstlüf 

z;ondag 30 ~~tember proberPn de i-,_/B jurcioren rpnieuvr het wé'er uit in 
I\otteid2.m. Eerde~. He~~d daar de "\/I3 juniorenkompet i tie 
finale dcor de regen afgaJas~. 
We wensen de ~loeg nu n~g raeer sukses ! ! 

zaterdag 6 oktobcx 
en f • ) \.Zle gele ve l 
zondag 7 oktober 

De~.e keer i:1. ;:::o.mer"'·Je:r:h:iJ~g met onze zusters 
v-an h'I'i·~ODJ::s ! ! ! 

IEDEHE~N DOET NEE ')F XOIV!T l\'IINSTENS HELPEN ! ! ! 
1{i~ I"'J\K.~!~ '~R EEN GE~El.i,IGE: Di,C- ~r;,N ! ! ! 

BL'SSS'URELEED 
-== -======--

- Paul van Di epen is 6~n jaar ~a het ontstaan ~an zijn knieblessure , een 
kwetsuur die hem dwonG :net trninen te stop~cn eindelijk in het hCademisch 
Ned i sch Centrum in 1:.mste::cè.a1a :_tEm zijn kniP geholpen, De in 1983 in de 
herenploeg op de steeple opgestelde Paul hoopt daar:nee eindelijk van z ijn 
kwaal verlost te ztn . De racord~ouder U] de 3 en 4 rondjes Bl auwe Pa l en 
i n de A ' damse ~o.terleidiLgcluinen (4 rondjes in 1,!29.52) kreeg zijn b l essure 
tijdens een nachtel~ke jacht in ~ijn oude bovenvoning in de A ' damse pijp op 
een van de vele daar aanwe::.ige muiz~n . Dor:.n.· een v;at wilde bedverlating 

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

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem : .. .. ... vanaf f20 00 
atletiekbroekjes .... ....... ......... ...... .... .......... ....... .... vanaf t 27:50 
klubembleem voor trainingspak etc ..... .. ..... .. ... ..... .. ......... f 3 50 
stickers .. ........ ..... ...... ..... .. .... .......... .. ...... ..... ... .. ..... .... . . r 1:oo 

tnl1chtmgen btj mevr. hartman tel. 256036 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 



verdraaide de j age r z~n knie. In ieder geval de ~ Qj _ s loopt er nog rond 
en Paul h eef t na zo ' n 10 jaar een nieuwe fl at b et rokken zonder muizen. 
Eind oktober hoopt hij we er een voorzichtige aanvang me t de training te 
maken . 

- F~ank v. Hav ensbe r g -onze globetro t ter- mo et door stomme pech van zijn 
±vijfti e nde b uitenlandse reis dit jaa r afzien. Bij een trainingsstage op 
Papendal op 16 september liep hij evenals z ijn broer Evert dat eerder dit 
j aar deed , zijn h ams trings in d e kreukels. Hierdoor kon hij afgelopen 
weekend (23 se pt) niet bij zijn enige landenwedstrijd uitsluitend voor 
snelwandelaars in Zwitserland a anwezig zijn. Frank de 35km willen lopen. 

GEEN BLESSURELEED 
= = = = = ~ = = = = 

Even een heel ander verhaal. Bij e en onderlinge test op de baan heeft ons 
lid Philip van Son voor enige deining ge zorgd door tot tweemaal toe 
een heuse strea-pa rty weg te geven. Bij Atmodes en Holland was men zich 
wild geschrokken , 

15 en 16 september Roosendaal ESTAFETTEKAMPIOENSCHAPPEN 

Tijdens deze kampioenschappen mogen we ons eet een zilveren en een bronzen 
plak toch wel we e r suksesvol noemen , Met name de 4x400m heren verli ep erg 
goed. In de series kwam de plee~ bestaande uit Guus Graskamp , Mike Bienfait 
Henk Kraayenhof en Maria Westbroek tot de snelste serietijd 3.17.09. 
In de finale behaalde de ploeg een tweede plaats achter AAC in de goede 
tijd van 3.16 , 58 . 
Ook de 4x100m junioren wist zich in de prijzen te lopen. In de serie liep 
het kwartet llemco Steen , He i n Macnack , Ae rnout Leezenberg en Casper Sloos 
naar een sterke tijd met 43.78. In de finale lukte het de ploeg niet 
verder dan een 3e plaats te komen . Als gevolg van een paar slechte wisaels 
werd de tijd ook s lechts 44 .12 . 
De 4x100m heren viel met een 4e plaats net buiten de prijzen. Aafbrecht 
v.d.Veen, Henk Kraa yenhof, Ren~ Moesman en Anne Jan v.d.Veen kwamen na 
een serietijd van 42 . 36 in de finale tot 42 , 24. Ook zij vielen door een 
slechte wissel net buiten de prijz en, 

22 september Beverwijk INTERREGIONALE B-JUN. FINii.LE 

Om maar meteen met de deur is huis te vallen: we behaal den een prachtige 
3e plaats in deze uit 12 (6 uit west I en 6 uit west II) teams bestaande 
finale . Dat op deze koude b ijna regenachtige herfstdag het beste punten
totaal op 3 punten na werd geêvenaardzegt toch wel iets van deze ploeg. 
Als Jeltjo Doornbosch niet ziek was geweest hadden we ons totaal zeer 
zeker ruim verbeterd. De meeste punten werden veroverd door een goed op 
dreef zijnde Hein Macnack. Alle concurrenten gaf hij het n~kijken op de 
nummers hinkstapspringen met 14m91 en het verspringen met 7m22 ! ! ! ! ! !! ! 
Tweede ' veelpuntenverdiener ' was Aernout Leezenberg. Hij wist warempel 
een halve sekonde van zijn p.r. op de 400m af te lopen 51,3 ! ! ! O~k op 
de 100m mag zijn tijd onder deze frisse weersomstandigheden goed genoemd 
worden~ 11,3. Veel punten winst boekten we door Arjan Warmerdam. Het 
polsstokhoog onde r leiding van Kenneth Portanger werpt nu reeds zijn 
vruchten af~ 2m90 en er zit neg veel meer in. Oók hie ld hij de schade op 
de 110m horden bepe r kt . Met 16 . 8 doet hij niet voor de tijden van Jeltjo 
onder. Patriek Booms had er ook zin in. Geen loopnummer voor hem deze 
keer . Maar hoo g springen waar hij altijd goed voor zo ' n 1m70 i s, sprong hij 
nu 1m75 ! ! en ook met speer deed hij zijn plicht 42m10 . Eric Noem begint nu 
toch zijn trainingsachterstand te voelen. Sinds hij een brommer heeft hebben 
we hem niet mee r op de training gezien. Van de 6 worpen/stoten waren er 
slechts 2 ge ldig, ge lukkig had hij dat eerlijk over koge l en diskus verdeeld, 
maar de pre-staties vlaren van rnatig gehalte 12m21 resp. 32m10. Op de 
middenafstanders van Jns kunje de klok ge lijk zetten, met lopen dan, want 
Jaap v.Deursen moest eerst nog uit zijn bed gehaald worden. Maar daarna 
liep hij zijn vaste tijd op de BOOm 2 .1 8 , 5 en ook Frank v.d . Aardweg is er 

-3-



~. (' or-r ""''1 ee:n 'l :u .+e t~id· ·jt:;l)()q jrl !: :;>r;,_o 'T.'Pn::<_ .:,-'-t.--: S:u v'er ftrer:l-ri::--lr 
;:_· _,_ ::; :61J.i." Vc.L ,J- --- J '.l :....(S yj_t-:l.'C18 h1t·_, t <:e ell. 4xl C:Or; uie s o.:~;en ;Jet helD~ üerno ... t en 
.1rje.n e>:. üen p2.ar sl""chte wisselè tc.c'l Y'cg in .vs,) ging. Vr-èrder liep hij 
ook: Log ec;n -,oo t::n 400 in r.e~:!p . ·i2.9 ee1 56 - :J . 
Het :;:mn':;eutota2.l bedroeg uj teindel_ijk 91 i 3 })1.Uot2n , 

E f,_; 'I _rl' E 0 N T 
=-=~=.-== 

9 septe!_l!_be:c__'Jo~rscl1g!_2r~ '-)f' \;J_J_e-l;locp ~2-ikr:: ) ~~'l e1:11 lange blessure perioè.à 
gaf Hans Verwey ~~ijk ~ee~ i ~ vorD te komen . Hij f~Clj_sh~a a l s 20e in de 
prima tij1 van 1u16.12 

~septenbcr _\hD::>c1'~~~Ë. 1l10k;:1 
Henk v;:m B:::.k-:; 1 Hi~3t hier t~j:l·:ei18 c'!F: r'•-' ::;e :~·) ~lden vc1n )Okn tot een goede 18e 
plaats te ~o~ar: in h~~ Cf . 9C s~~ ~~ -~ lel!~e ~eel~e~rrs vell. OnJer verrassend 
goede ·w-~e::':'Sl'l:!0tar..di [_;;he<i 2 '1 ·.;i :~:-. r~2 4 -, --.j2 .. ·.·i 2:e f.'J .)fdrlo:!:peT die voor de 3e 
maal deelnaD a~r.. d e ~o Jocr, u ~~ r8geJmatig ~ lLCe 0~ te bouw3n. Na de 20 , 
30 en 40kn i~ l~s~. 1~3~ : 2~21 An ~u09 te h~tbe~ gepasse rd 1 noteerde 
Henkop de r:!ar D. tl:or: · 8en ~ij'l ,T:lY'. ~u2 0 ; 1 , ~>al::. geb:,:uikelijk bij de r;-,eeste 
deelnemers aan een 100kn loop kreeg ook b~ zijn moeilijkste periode tussen 
de 60e en ?Oe kilcmeter, maar eenmaal deze inzinking te boven liep hij 
we e r goed door om met een ~ind~ijd van 8'117 . 20 ~ls Se veteraan te fin i shen 
in zijn beste tjd. 

12 septe!ilb er Vogele~ang Oncï.erlinge ·1 C' F, .M. ( ·1 ó , 09krr) in de Ams terdamse 
waterleidinG duinen. 
Iede~j aar wordt het zomerseizoen door de volgelingen van Bap v . d . Po l af
gesloteL:J. met -een :!.oop over 1 OE JVï, Eoewel d.:::ze wedstrijd een onderling 
karakter heeft , was het dit jaar voor hot eerst ook om de knikke r s te 
doen . De familie Kol (de beheerders van ' De Oase=) hadden, als b lijk van 
verbondenheid mat de Bap- groep een fraLie wisse lbeker beschi kschaakbaar 
gesteld. Een symp~thiek gebaar van deze sympathieke fami lie . Onk Bap 
'lrilde niet achterb lijven e1: scl:otelde rt e :So( o )l:;( st )ers een nieuw parcours 
voor~'~itmaal werd variaf de ingang Oase naar de ingang Vogelenzang gelopen 
vervolgens rechtsaf , naar de Zevenheuvelenweg en via Schulpendam weer 
terug . Dezé ronde bleek na zorgv~ldige metinc 5340m lang te zijn, 3x deze 
ronde + ?Om mar:k·l; 10 :Engelse m~jl (dit voor degene d-ie hem nog eens s-tiekum 
wil na l open). De wi~selbeker kwam La een felle strijd i n het bezit van 
Vi ctor Zonneveld (NSL) die met 54 . 08 ziju strijdmakker Kees Hermans (Ho lland) 
tien sekonden voorb le ef. De eerste :Haarlem ' er was Evert v . Ravensberg 
die samen met Bert Bol s (Holland) in 56. 07 (e derde plaats deelde. Kort 
achter e l kaar finisbtan op de Se. 6e en ?e rlaats: Rillebrand de Lange 
(5 7.22) Huib ~kers loot (57 . 32) e; Henk Hceckx (57 .37 ) . Vb~ral voor de 
laatst~ twee waren dit sterke t~den . Nog twee ' Haarlelil ' ers slaagden erin 
om binnen het uur te finishen namelijk Tjerk v~n Seijst (goede 10e in 59.10) 
en Bert Hul sman (ondanks trai ningsachtersTand ~och nog 12e in 59 . 37) 
Vervolgens bra:nen _c.. ls 19e in 62 . 31 , )Oe jn 64.50 en 36e in 67 . 18 respec 
tievelijk Jaques (3jakie voor Connie v.d.Bos)ijulsman:· de sterk lopende 
Lex v . d . Pol en (ex?) kracht~atser Ni c0 HelleLdoorn over de streep . In het 
officieuze AOW ~lessement troefde Zegert Kruijswijk ' onze ' Bas Fenn i s af i n 
83 . 37 om 88 . 44 ~ &;ez i -en hun leeftijden b0re ti_jden, 
Al !ilet a l was dit; mede door het ~itstekende veer een zeer geslaagde en 
ook voor de _ toeschouwers zeer boeiende afsluiting van het zomerseizoen 
1984 René v . à.Zwaag. 

20 september Pim l'Iuli er Onderlinge 5km 

Hoe somni ge mensen het voor elkaar krijgen " !": het al tijd precies op het 
moment van starten droog te krijgen is ~~ eon raadsel . Het goot met bakken 
de heme l uit, maar tijdens d8 start· \;a~3 het droog alleen het ge sop cloor de 
plassen deed ons nog aan de regen denk0n . 
1 . Marcel Verzlberg 16.29 5. Lex v.d . Pol 19.19 
2 . Huib Akersloo.t 16,31 éi,. Bas Ku-pe:c 19"24 
3 . Jnhan Sneek 17_ . 19 7. RenË Ruia 19.24 
4 . Henk v.~akel 19.18 3 . Frans Ve 1 tkarup 20,24 

9.Fred Nekeman 21 . 23 
10 . Rnb Slierings 21,43 
11 . Pim v . Ze l st 21 . 52 
13.Lieuwe de Vries 

22 . 20 
12 . Peter Hofmann 22o19 



'•• •-·---- ·-•· - n•••- - ·- '"·- -• ••- -- ~ - ' ·- •· ••·--··- •-•• •· •-.,. •-•-·"-

De krner il:aal!. C4l~is-:~opher I,ascn bespr::ekt ook . de motj~·vat1e om ac:-n . 
sport te doen:èèn v a n de rede~en ervoor;30U d~ a~rd van het hu1d1g~ 
wr.:- ~.:'k z:tjnoDat is ro1r:· . .L.1c ,c;eworden.J)e mens z;oeKt ln de sport de mo·el
~- i ~khocle·t1. en ('ie en-- ~-- cnvol. · -~- i :::!h.:..rnc~li jk a ls verstandel i jk-dj_e hij niet 
Jang'-::., in zijn werk 1--i1.1dt .. . 
r2 moderue.mens zou te we~nig bele7en 1n zijn werk,hij ziet ~et ve~
b~lnd n iet mP.e.r met het Je •.ïen; e11 dat J::s.n hij enigs!Z, ins . t erug7lnclen 1n 
de sport.Daarbij kont d~t het huidig 8 werk te weinig spel is:er is te 
WG- inig to Gval of risic-o :,2J.:i.es is gcp:::..and en staat vast. Zo h~bben · 
rj_s ico . durven eh on%';eker:'1e:Ld w2"2. h1.m plaats in de sport~beg1nnen op 
een gr~te hoogte bij he t ~o~gspringen,een vr~ege versnelling op een 
1500 m, de afzetbalk voll t=:d. ig gebrull:en èJij het verspringen enz ,. 
Daarnaast sou de moti~ati 2 voor sport voortvloeien ait een behoefte 
van de mens aar:. lichane1J:ike v i t:pu-t.ting: .. teneinde weer te beseffen 
dat hij een lichsam heeft -dat toch uj.teindeJ .ijk de basis is van zijn 
leven. . 

Volgens Lasch is een sportevenement (Olympische Spelen,een competitie 
finale) in wezen een ceremonie:een ceremon i e d ie algemen~ waardevolle 
zaken zoals moed,doorze·ttingsvermog en ,wilskracht enz. bevestigt.Een 
ceremonie (van Dale_ : ee~ voorgeschreven,volgens vas·te . regels georden
de plechtigheid) heeft altijd getujgen nodig:dat is het publiek . In 
~et ideale geval zijn ze bekend met de regels van de sport,en met -
de onderliggende betekenis ervan . . . 
Ben fraai voorbeeld zag ik zelf jn Scho~land,waar ik de Highland 
Gcunes bezocht, Ik moest eerst een stukje van de gesch i edenis van Schot 
Jand leren kennen om dit sportevenement een beetje te. kunnen begrij 
pen:lO.OOO jaar geleden was heel s~hotland bedekt met ijs;ijs dat 
over dat. land schoof, onder zich een enorm aantal ke ienJrotsblökken 
enz. Voorts6huivend.l0.000 j aar geleden smolt het ijs,en he t land 
was toe~ h~zaaid met rotsblokken en grotere en kleinere keien.Als 
eerste teken v~n leven ~ontstonden .en;rm uitgestrekte wouden. 
V-Jat moesten de eerste rnense~l do1'n om te overleven. om in hun levens 
behoeften te kunDen voorzien?: ~Or!en ~akken om gr;nd vrij te maken 
en bomen ver·sle:pen. Ver\rolg ens moesten se al die rotsblokken on grote 
en klein~ keien. verwijderen om gro~~ voor de bewerking vrij te mak~n. 
Di e rotsblokken en . keien stapelden ze 'lP elkaar rondom de -vrijgeko
m en grond i op deze .. manier _ on tst oncl een (\ffiheining, 
Wat 11u ·is zo typisch aan de spr~ rtbeoefe,ni!.1g tijdens de Highland 
Games in .1984:men werp~;,in-dG traditionele kilts gekleed,meterslange 
boomst~mmen en ' heft loodzware rotsblokken ( s 0ms vervangen door ge
wichten).Qude waarden worden bevestigd : kracht,moed~de strijd van de 
mens tegen -de nat~ur . En.het publiek begreep het,en vond het prachtig . 
D2 cere~onie bego~ _ met doed8lzakmuziek en eindigde erme~. -
Zo zulleri de diverse onderdelen,die beoefend worden op onze atletiek
clu-b ook n~n oorsprmi.g 1lE;;b1)en .Z e stammen waarschijnl ijk af van bezig
heoen die voor de aloude Gr.ieken van gro0t belang- waren voor huri be
staan . (Bij dez~ nod i g ik overigens een lozer die hiervan meer weet 
te vert~ll èn gaarne uit,hl~rover -te schriJven in de Wissel!). 
En al wareri de Olympische Spel en vàn dit jaar pornpeus·,en .was het een 
show,het was oók e~n ceremonie , aan het slot waarvan terecht verwezen 
v,rerd naar de. waarden die gerealise~rd zijn tijdens deze Spelen ., 

·Tensl ott~ zou dè ~~~rt volgens Lasch gedngradee~d zijn,omdat de sprirt 
steeds meer het karakter van een ceremonie verliest:de maatstaven 

_t en aanzien van wat uitnemend is ,worden minder;de regels · worden ver
laten en aanBepast i n het belang van de commercie ~denk bijvoorbeeld 
bij het voetbal in Amerika aan de penalty 1 met dribbel ' en de . : 
:inschop '). Sport wordt steeds meer spektakel en sensat ie (achteruit-
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:r-i.j l'EcC83 ljt Zandvr" ·rt : ~arcUo')PWE:c'istrijden in A mer'ika waarbij do 
lRatRte lop~r Ra~ h ot P~nde van oe~ r0nde steeds ui~valt) . 

A~s ik ~~j~ ~aar ~ u- at1etjckspor~ en me afvraag 0f deze gedegradeerd 
L" v-a:1u.:...:c nr::;-c gezJ_ C'J'1tspu~'l t va:c1 Lasch ,. dan geloef ik dat dat hler in 

i\J eL~ e-r land we 1 ifl e c v a 1 -c • 
. Lls ·ik i'ij eEn Nech.:rla:clds li:ampi eenschap kijk naa~-' do spertprestaties 
va~ de atlote~~naar d e vlaggen , naar de officiêle kled i ng,naar het 
g r0 t~i1dse j s desku~uige publtck,en als ik bedenk,dat de regels volgens 
::: ~~~ ·2 _ J~ ,~ !.li-~ erse onde.coelei: v. o~·d.<::'l o.fç;ewe:::'kt ; n"g iclt:·ntli:o'k zijl?- aan- 
.cJ aLwe,~-- . .~.. v O jr - gel t:- d e1l:dan ·vlnQ l.k h eT n og sc e t:ds eell cerem()nle. 
fn 1at l1':t :6 •; moge i·· lijven r 

JUNIOREN AB 

Han Jans en 
Arnoud Bosch 
nob strik 
Jan van Sr:m 
Sti jn Jaspers 
S~ijn Jaspers 
Paul Jaspers 

9 . 09 .1 
9,07 , 6 

. 9 . 01.6 
9.n1 . 5 
8 .19.,7 

· 8.16 . 5 
7.57,62 

1953 
1963 
1 967 
1974 
1980 
1 980 

14- 8+- ' 84 

Op dE 300om junioren zijn de re cord- wij zingen vooral de laatste vier 
jaar giganties geweest . Immer·s,het duurde 30 jaar voordat een Ha~r
lemmer onder de negen minuten dook .,Hst dor ,rbreken van de acht mlnu
ten grens (ais 0erste Nederlandse juni0r in de histnrie) was vier 
jaar later reeds een feit. 
De eerst e recordhouder np dit nummer was Han Jansen.Hij verbeterde 
zich in ~~ll jaar van 9-45.4 naar g.26 . 0 . om tcnslrtte 1953 als Neder
lands kampiorn af te sluiten met J.09 . l , een tijd die tien jaar over
e ind bl~ef staa~.Arnoud Bosch,ruim twin-cig jaar later nog s te eds ac
tief ec elk jaar wel ~en paar keer in actie te zien op een training, 
werd in 1963 de ninuwe recordhouder.Al was de verbetering met ander
halve se8onde miniem.Ro~ Strik,ruim twee jaar lid van nnze club en 
nog steedè recordhouder op de 400m h junJ.nren A,haald e daar in 1967 
zeR seconden af i De tegrnwonrdige marathonloper werd met het kleinst 

mogelijke verschil in 1974 dorr Jan van Srn van z ijn recrrd af gehnl 
pen.Dezelfdn van Snn d i e tien jaar later we~r aan sen come- back d~nkt . 
In m~art ·1980 meldde een wat stille slungel acht i ge 1 8- jarige Aarden
houtsnaar zich l)ij de AV Haarlem aan . Vanaf die eerste kennismaking 
was h~t gedaan met de gevestigde reputaties birinen de club np het 
midden-lange werk.In zijn eerste wedstrijd doorbr ak Stijn Jaspers de 
negen m~nut~n grens met 40 seconden en bij de Ivo van Damme- memnrial 
ging het met 8.16.5 nng even Aneller.Een record dat voor jaren vast 
in handen leek te staan. 
Op 11 augustus van dit jaar kreeg Paul Jaspers het echter op z'n 
hcupcn.In een fenome~ale race in het Belgische Hechtel drorbrak hij 
als eerste Nederlandse junirr de 8 minuten grens en nog wel ruim
schnots . Zi j n 7.57.62 betekaLde de volgende verbeter ingen: 
Nederlands : 7 secnnden 
clubrecord :19 secenden 
persGonlijk:25 seconden . 
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- -- ·S-ENIOREN 

Jan Hennaman 
Ar ie Klaase 
Jan. Koopman 
Dick Hagtiugius 
Han de Roode · 
Wim v. Gog· 
PRul Verra· 

Evert v ,Ravensberg 

St:i.jn Jaspers 

l0c28 .. 9 
9.:1_1,3 
9,08.4 
9,04-8 
'::J.,02 c6 
8 , 5)u 2 
8 . ~ 2.5 
8o5l.6 
8o49 
8,34o 6 
8, 29 ,. 6 
8~16,6 

8.13=6 
8 ., 09 0 6 
8 , 00 
7.53c87 
7.47.4 

1924 
1928 
1939 
1944 
1944 
1946 
19 55 
1955 
1 95 6 
19 56 
1975 
1976 
1 978 
1981 
1982 
1982 
1984 

Bij de senioren zijn de v~rbcteringen op de 3000m wat geleidelijker 
gegaan. 
Mees~ opvallende naam in deze lijst is die van Dick Hagtingius .Ons 
~rel1d en .de ons nog steeds op de voet volaende oud-bestuurder was 
1n dn ocrlogstijd met ~.04 . 8 heel even re?~rdhouder . Wim van Go~ was 
de eerste Haarlemmer d1e onder de negen m1nuten dook en bi j hem bleef 
het hijna 10 jaar.Via de ijzersterke Paul Verra ging het record in 
twee jaar tijd met sprongen omlaag . In 1956 bracht hij 8.34.6 op de 
klokken,een tijd die bijna 20 jaar overeind bleef.Profiterend van 
buitenlandse kunstst ofbanen en goede concurrentie wist de schrijver 
dezes de naam Verra (rok op de 10 km) van de recordlijsten te krijgen. 
Via 8 . 29.6- (Dülken),8 . 16 . 6 (Brussel) en 8 .13.6 (Red- Band bokaal Rl)o
sendaal) in mijn topjaar 1978 bereikte ik mijn plafond. 
Via Stijn Jaspers kreeg rns clubrecord nationale en zelfs internatio
nale waards.Als lste jaars senior liep hij 8 .09.6 in l98l.Een jaar 
later bleef hij eerst nog ·net boven de acht minuten,maar bij de Ivo 
van Darurne- memorial was het met 7. 53 .87 goed raak.Dnordat hij dit jaar 
zeer verrassend ineens de hete adem van zijn broer in zijn nek voel
de (immers 7 . 57 . 62) sloeg Stijn -opnieuw bij de van Darurne-memorial toe. 
Achter Olympisch kampioen Aouita (5000m) eindigde Stijn a l s tweede in 
7.47.4,slechts drie seconden boven het Nederlands record. 

Evert v.Ravensberg 

UITSLAGEN 
13 september Haarlem Nationale politiekampioenschappen. 
Cees HordDk had weinig last van de druk van organisator van deze dag 
Met verbluffend gemak legde hD de 5km af in 15.00,4 !! Een eerste plaats, 
een mociie 't~d en een indukwekkend solo. 
Enige uren later werd hD ook nog eens 2e op de 10kmin 32 . 59,7 . 
T~dens heerl~k werden werden deze sfeervolle wedstr~den afgewerkt . 

2 1 augustus Lisse 
1500m Phi li p van Son 4 .10, 9 
polshoog Ch~rl~s Mathot 4m00 

26 augustus Hoorn 
( :L ) 100m Rob -SchlUter 5e in 11.7 serie 11 , 7 en~ fin. 11,3 

ver ; 9 9 ~ 6m33 
polshoog Arno v.Vug t 4m65 
400m Guus Groskamp 50 , 9 Michel Hulsman 52,1 , Gerard de Boe r 52 , 9 

~eptember Hilve rsum 
Arno v.Vugt ver 6m6~ en polshoog 4m3 0 
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S N B 1 W ~ N D E 1 E N 
= = = = ~ ~ = = = = = = = 

1 j',.Üi 20krri \JegHedstrijd in 1 i_ ·i; ( Z·wed.er1) 
Het was h.: er zeer Hé.:>..'m er. het :parcours ,,ms neuvele.cht i g·., Bovendien was 
ik ~og niet hersteld van de Ji , K, ~esandanks wandelde lk v l ot naa r een 
2e p laats. Dil-sl2.g (-IC d<ó<elnur;e:;:·sÎ 5km 1Gkm 1 5kl'J2 20km 
1, 1ars Ove l'Ioen ('J'Il'' Viking Bergen äoorï·r t)gen) 2~06 44 . 29 1 .07 . 04 1 . 29 . 55 
2. Frank v . R~vdnsbe~g 23.01 47 . 04 1.12.18 1. 37 . 38 

4 jul i 5000m baan in Ostersund (Zweden) 
Nu waG het koud en winder~g. Er werd zeer veel me t waarschuwingsbordjes 
g-egrche l d 9 ik ~~1~eeg eJ:' IT1aar liefst 5 !. :Jesvndanks 1"1pnieuvr een 2e plaat s 
en net gean ~ekor~ . Uitsl~g (11 dee lnemers) : 1 . L~rs Cve Moen (TIF if iking 
Bergen Nc or~e~en) 21 . 06 . 0. 2 Frank v.Ravensberg 21 .45.5 . 

6 juli 3000m ba~n in So llef t ag (Zweden) 
Na eec1 zeer spéümenë.e str~jd ïïerd i k 2e j_r. een sprint met 5 . He lae.s kreeg 
ik juist toen ik de leiding had en een voorsprong nam 3 waarschuwingen 
achter e lkaar (en later nog één) zodat de concurrentie terug kon komen . 
Opni euw zeer warm we e r . Uitslag (1 2 de e lneme rs ) ! 1 . Conny Aronsson Uddevalla 
SK (Zweden) 12.55 . 2 Frank v . Rav ensb erg 12&37 • . 

7 juli 10 . 000m .baQn in OrnskBldsvik (Zwe den ) 
Dit was de laa tste wedstr~d van de serie van 4 . Na drie wedstr~den had ik 
een voor~prong v a n 1 punt op ~ronsson in het totaalklassement, . terw~l de 
anderen al kan~loos waren. T~dens deze wedstrijd slaagde i k erin m~ na 
zo 'n 5km definitief van deze Aronsson ie ontdoen . Onder druk van de enorme 
aanh~ng langs de kant maakte ik in de slotfase een taktische fout . Ik 
ging jagen. op d~ voor het klassement t otaal nnbelangr~ke leider in 
de wedstr~d ( een Italiaan) ging hem veel t e snel voorb~ en werd derhalve 
na_zo ' n 9km volkomen onnodig gediskwa lificeerd. Hierdoor miste ik de zege 
Ïn d~, Heds trijd e n de z eée in he t totaalklassement (waarin ik nu .3e werd ) 
en de daa r aan verbonden lucratieve. prijzen . De t~d h a d rond de 45 minuten 
ge l egen . 

15 juli '20km weg in Fálkenbe~g (Zweden) 
He t Has ook hier Harr[l. Ik startte derhalve rusti g , maar kwam geen moment 
in mijn tempo; toch was i.k r..og ie t s sne:(.ler dan op 1 juli. Uitslag ( 9 
deelnemers): 1 Eo Gu ttaveson (EnhBrna IF Zweden ) 1u26 . 52 , 7 . 5 Frank v . 
Ravensb~rg 1u37.24 (tussent~den 23 . 00 , 47 . 3~ en 1u1 2 .1 5) 

16 augustus "Empire Stat e Game s " 20km we g in Syracuse New York (USA) 
Omdat we bijna de he l e nacht hadden gereden en alleen even in bed hadden 
ge l egen (niet ge slapen) kon deze wedstr~d geen snelle t~den opleveren. 
Bovendien li ep de temperatuur t~dens de wedstr~d e r~ op. Na de eerste 
10km nog erg goed t~ z ~n neegek omen was i k tegen het e inde te moe om nog 
snel t e gaan, de Belgische winnaar maakte he t nog bonter , h~ viel vlak 
voo r de finis h in slaap , werd weer wakke r en hield nog 4 sec. van z~n 
voors prong over . Ondankd mijn vermoeidheid was ik we e r 0 1 1 sec sneller 
dan op 15 juli . u i ts lag( ~ 25 deelnemers) 1 . Jos Martens (Hassel t DE Deme r 
Be lgi~) 1u3 3 .1 7 (22 . 34, ~5 .1 5, 1u08.30) 4. Fr ank v . Ravensbe r g 1u37.24 , 6 
( 2 2 • 3 4 9 4 6 • 2 5 9 1 u 1 •J • 4 5 ) 

28 augustus 1 m~ l baan i n ~lbany (USA) 
Na 1 rond e door m~n tegenstander te z~n aange trokken, ging i k zeer goed 
door , waardoor i k won en een groot aantal " stoffige vooroorlogse " beste 
Nederlandse prestaties a l ler t~den verbeterde , n l: i m~l (1 . 34 , 4) , i m~l 
(3.05,3) i mij l (4.39,7), 1 mij l(6 . 14 , 7) , 1000m (3 . 52 , 2) , 15 00m (5 . 52 , 6) en 
1600m (6 . 12 , 4 ). X~n (enige) tegenstander Butch (USA) kwam u it op 6 . 45 , 4 
over de mijl . 

8 en 9 september 10 .000m baan in Romedal (Noorwegen ) interland Noorwegen
Nederland . 
We moesten d e eerste dag voor de opening al aantreden op een zeer l angza me 
baa , die a ls eers t e buitenbaan met Tr.:1cktex (een soort nylon, a ll emaal matten) 
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Fa s bel egd" Na Gs t de 3.:; No <.• :.: we --- te :;ij:'1 g eg2.an; l:; lokkeerden na 10 ronden 
mijn benen ineens terw~l i k ~og g~noeg zuu~stof had en er ook geen melk
zuui in mijn b enen '.(, f:. t, Ei e r door gi ,'gen d e L'Ortà.e tijden enorm omhoog en zat 
e:c u :i.et r;: eer in u. -~n e en !~ e lJ l aa.t s iel r~en v oor mijn doen redelijke, maa.r 
n.i.et go e de tijd; \-te J_ i 1:~ s J.k 1 ~ l'·Te rl ,• rl 2.ncler o NoorHagen won met 8-3. Uitslag 
~ -Ï dee l ne;nrs) l. ïc,:rli::1,c; An·i ·:è :r:scn ( SJ! fteland TI~ Noorwegen) 40.47

9
6 

4 . Fr&nk v.n~vensbJ rg 46 .2 4 ~9 ( ~k~ in 13 . 05 en 5km in 22 .28) 

Van d e a.nà. o1·e H.i~J\. FtLEl\J.. -ers '.-Je:cd hn:.e Jan v.à.,Veen 3e bij het hinkstap-
s pr i ngen me t 15m41 en Mari a Westbroek (1 e loper) Hon samen met 3 ande ren 
d.e -1- :-. 40 0ra in 3.09 ,64 . T3 ij h,_, n delen e~~ ook nog Zwi.tse:rs mee . 

Yu oT ru ~j kFP.m hi,e r :,ee :.mve ri.,ruch t een 8i::1cle a él.n het seizoe: , want een week 
l a t e1 v e rrektejscheurde ik op P[.pendaJ mijn hamstrings~ waardoor ik de 5-
-~;:md e,:n·redstrijd S :?:'tt?h72.ndelen ,1 p ? 2 sqJtemb 0r i n l~'Ion -~hey (Zwitserland ) , 
d·· ardo c r ik re~d.s geselecte erd ·v:as en oo1c de NK 50km in Stiphout ( 14 
oktob er) moet miss en. 

JUNIOREN AB 

Mat Meuwese 
Robert v.Schendel 

Gerarü. de Boer 
Ii.ob Schl liter 

Hein Macnack 

13.0913-
n .11 
î3.46 
13,80 
n ., 8s 
14.02 
1.4. 4 7 
14 , 50 
14.63\ 
14 . 65 J 

1 5" 00 ·' 
15oC2 

1958 
1974 
1974 
1978 
1983 
1983 
1984 
1984 

4- 8-84 

~ 6- 8 --84 

Frank . 

Hoewel het record hinkstapspringe~ bij de jongens ~B pas in 1967 op de 
recordlij st verscheen. was het reeds in 1958 Mat Meuwese geweest~ die met 
13.09! voor een sprekende prestatie had gezo rgd. Eendagsvlieg Robert van 
Schendel zorGde mede dankzij de intrede van de kunststofaanl open dat het 
record na ·16 ja .. c:r sneuvelde en r .. aa.r 13m-46 '1-rerd verlegd 9 Vier jaar l a te r 
deed Gerard de Boer vriend en vijand versteld staan door als B- junior in 
zijn ee~ste 3-s prong w~d~trljd en ook nog in zijheerste sprong 13m80 -te 
overbruggen. Een verric~t1ng 1 die hij als junior nooit meer kon evenaren . 
Dankzij een gerichte trainirg was het. ~ob Sc~l~ter, die he~ jeugdrecord 
j_n 1983 boven de ~4meter tilde. Met 14m02 sloot Rob zijn juniorentijd af , 
Niet wetende 9 dat zijn r e cord aen jaar J.ater al weer met precies 1 meter 
overtroefd zou wo r den. Sky wa l king Mac ofwel He intje Macnack droeg h i er 
zorg •oor. Ook llein presteerde het in zijn eerste hinkstap$prong wedst rijd 
bij zijn eerste spreng al ~ B-junior en nogwel op een Nederl ands kampioenschap 
uit te halen en kampioen te ~orden met 14m47- Via diverse landen- en 
jeugdontmoetingen voerde He i n zijn record dit seilizoen op tot voor een B
junior in ons l and :r.og niet geëvenaard·è a fstand van 15 o 02meter . Een grote 
toekomst lijkt hie:r vnor Hein ~eggelegd. ~ ls h ij nu maar niet alles op het 
netjeba ll en ofwel b asket~allen gaat goo i en~ 
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HEREN 

Steph van Duin 
Rein Vervi e rs 
An~o on v.~els en ~ s 

Steph v "I·I[usscller 
( 8 ve~ ~ e t8 r2ng0n ! ) 

Jan v ,Dijk 
Jan \hller:î v < J . "J.:>.J. 
Ruud \.J i e lart 
J a n Wille~ v.~ . Wal 

Aafbrecht v . d . Ve~n 

~nne Jan v.d. Ve en 

1 1 . 22-?2-
12 .68 
î 2o 94 

-i.~ .n 

14 "15 
14v2 4 
14 .3 7 
1/, .6) 

i L, • 95 
I 5 • 2 )! 
i ) " -+6 

'1 5. 55 
Î 5 < rs (' 

192 1 
1923 
192L.-

H 3 G 
"19 7 7 
1 ~J79 

î 979 
! 982 

; 98 3 

5 -· - 5 - El~ 
2-.. 9- 84 

Op de herenrecordlijst komen vele bekende n a men voor . De eerste bezitter 
was Steph van Juin . De latere voorzitter sprong î jaar na de oprichting 
11m225 . Voordat hij in 1929 he l emaa l bij he t verspringen zou doorbreken , 
met 7m27 ( 52 jaQ. r clubrekord ! ) bezat Toon v . \-/elsenes in 1924 het HAARLEM 
record h . s.s. met 12rn94 . Daarna was het de beurt aan Steph v . Muss cher , 
via 8 verbetering en bracht hij het met zijn beste sprong op 14m13 . De nog 
l evende en nu in Rotterdam woonachtige van Musscher (naar hem is de 
wisselbeker vernoemd die sinds 1935 aan een (jonge ) at l eet wordt uitge
reikt voor een verrassende prestatie bij de seniorenkompet i tie . ) hie l d 
dit record tot 19 77 . Daarna werd nog al eens stuivertje gewisse ld. Aller
eerst was het de sympathieke Jan v . Dijk, die aan de 14m13 twee centimeter 
wist toe te voegen . Jan Willem dead er 2 jaar later 9cm bij en enkele 
dagen later was het 1 september 1979 de dag van Ruud Wielart. Ruud ver
raste d i e dag lliet 14m37 even later gevolg d door zijn Ned . record hoogspringen 
van 2m28 . Jan ~illem hernam zijn rekord in 1982 met 14m63 . Daarna kwamen de 
echte specialisten aan bod . Eerst mocht onze Gronings e Haarlemmer Aaf~ re cht 
van der Veen in 19 83 zich 3 keer recordhouder noemen met 14m95 , 15m29 
en 15m46 , voordat zijn broer Anne Jan (met die poker- face) u it haalde met 
15m55 op 5 mei dit jaar in Liss e en met 15m57 tijdens de kompetitief i na l e . 
Met slechts 2 de c imeter te veel rugwind h a d hij al 15m8 0 gesprongen bij de 
N. K. d i t jaar . 

22 augustus Zurich 
5 km: Stijn J a spers ?e in 13.32 , 98 

24 augustus Heize i stadion Brussel Be Memorial Ivo v , Damme 
In een door Said ~ouita gewonnen race o p de 3km (7 . 33 . 31) slechts 1 , 2 
sec •. boven het w. r . werd Stijn Jaspers dankzij een formidabele eindsprin t 
2e in 7 . 4 7 14 sle chts 3sec boven het n . r . van Jos Hermens (7 . 4 4 . 4 Oslo 1974) 
en na Gerard Tebroke (7. 4 7 , 2 in 1977) de 3e Nederlandse pr estatie . 
Tijdens dezelfde Hadstrijd Uep br,,er Paul zijn 3. 4..J., 76 op de î 500m 

29 augustus Koblenz 
Wederom een 2e plaa ts voor Stijn nu op de 5km (achter de Brit Hutchings) 
in 13 . 28 , 32 l! en b l eef daarb ~ slechts 4 sec . achter op zijn beste prestatie. 

26 augustus 5 distriktenontmoeting jeugd Utrecht 

Hein Macnack ging strijken met de prestat ieprijs . Met een fantastisch voo
treffelijke hinksta psprong van 15 , 0 2 ! ! ! v e rbeterde hij het klubrekord 
zeer rui~ (zie stukje van Evert) Ook s prong hij en passant nog even 7m19 
ver ! ! 
Verder was Remco Steen in de ploeg uitg enodigd om hoog te springen . Met 
1m95 vold e ed h~ aan de verwa chting e n . 

Helaas geen rui~te meer om e en a a ntal r ec ente uitslag en te vermelden . 
Nog een paar wekdn g eduld !! 

- 10 .... 
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10 augustus Avondinstuif~edstr~d ir Krommen~. a 

speer jongens Ji 3 , Joost Lanter~~~ 3Urn10 
ve r jongens C: 9. Maarice 7.Sutphen 4rn8 1 

17 ". .Lsch-~rj,n J3eCJ.kc:'t 4rr,05 

25 augustus pupillen 
pup . A · 

Al pay Tec i men 
f·1ark v <Dijk 
Steven Spanjersberg 
Ma r tin Zieltjens 

pup . A 2e ploeg 

Jeroen Pete r s 
Boudewijn K:'::'u.y t zer 
Mark Scholz 

pup . B 

kor:pcti-:ie Be-.le _.,.. . ..r~j lr 

60m buo.::; kugo .. 
9.5 L 1n ") . 6~' 
1 0 : 9 l ·1 r: "' ) 

t•. <)8 
10 · 4 0 ,. ?'1 r/ •w, f 

10.6 : C' \~·~ ),<)) 

4 ,. 60•1. ....,,.., r 
);; , c 

' /Om hoog koge::_ 

Î 0 . 6 Î 0 0 1) 6.35 
10,3 1 ,, 00 ),lJ7 
1L5 LOO 5 . 27 

geen estafet-~e 

40m hoog b.s.:::. 

7.3 0 .. 85 29.00 
7 6 0,80 29.00 
7o5 o. 90 18o0J 

-totéla l 
·;on 
86:]. 
863 
840 
713 totaa l 

totaal 

828 
708 
652 

to t a a.l 

totaal 

806 
714 
662 

10 Om 
4 . 01. 2 
4 . 03. 5 

4 . 13 . 4 
4297 

1000m 

4 . 20 .0 
3 . 43 . 2 

2188 

punten 

Hanuel wolff 
Daan v . Dij:K 
11iarce l v . d ,Berg 
Jeroen v.doKooy 8.4 0-75 15.00 361 totaal 2543 

Stand Apup. 1e ploeg Be en de 2e pleeg (2 ~edstrijden van de 3 ) 13e 
B pup" 5e 

+ + + + + + + + + + + + + + + + t + + + + 
+ + 
+ T E Y. 0 0 p + 
+ 1 schoenen ID2.2.t 39/40 + 
+ 

paaY-" por..y 
+ 

+ f 30;-- + 
+ byg Axel Ste:Ci'13ns 023 250878 + ·-+ + 
+ -:- + + ·i- + -~ + ..... .!... + · r + -1- . + + -!- + + + 



_?a te:rd:~.g 1~~-p_ten!J.?:I:.: Be·renrijk D:ï. s t ~-:- ikt3finale C/ D kOI;tpeti tie 

Allaen o~ ze D ploeg was ~n Eeverwijk v ert egenwoordigd. Na een spannende 
s trijd wist en we cp een 5e plaa ts beslag t e leggen 

:J i t slngen~ 

4 x BOn ~e i~ 14 . 5 
80P.1., .Schmrd I, r.' ct-o:r 10 ,5 - Marco O"'J.'.vens 12 , 5 - Stefan b.e rtssen 12 . 4 
80ruhrd S t e ~an . · G:r.:ts~:;r: 16,:5 -- liiarviu Is s elt ·!t,.O - .I<.:.n ~ ~ . d . lllieu. l en 17 . 1 
10C' Or, E :!: i.. k I'<.:U.d l ; •• 2 4~ 1 -- H:l rc 'J G:.J 'IléM > 3. 35 ~6 - '" rno Grooteman 3,56,4 
h oog ~.arvj.n Is sf.: ::. t î r;15 5 -- Brik Pa.ue l 1m)O 
v e:r· ).:.i C~iv H:t:d .U~t8·c 5rr.40 - Thomo.s v . 2 ,BE r g 4m51 
kog~ l Thomas v . d,BF r g 8n22 - K~x Schrauder 8m03 
cUsl-~ · l;:; J oost L ont e~·nan 1)m3'3 - J an v , d . ~~ eulen 16m66 
·cr' -c 8.i.l J 775 1 :;:mnt r;u 

~sept emb er Haa r l e!11 

Een regenachti ge za terda g in september ••• • De westenwind woei ongenadig. 
De spanning wa s om te snijden. Een van de laatste (wed)strijden van het 
seizoen '84 zou gestreden gaan worden in de arena van Pim Mul ier . 
Slechts 3 D-junioren varen dappe r genoe g on mee te doen. Dr i e g l adiatoren 
J an (sli.lgzwaard ), Barry (drietand en visnet) en Arno (gemeen mes en schild) 
Nadat Barry en J an een stuk of 5 le euwen hadden afges l acht mochten ze 
gaan verspringen e~ zowaar Jan werd 5e (4m02) en Barry Be (3m65). Arno 
had inmiddels met zijn gemene mes een enorme kale kerel koud gemaakt (200kg) 
waar door aen weg naar het sprinten open was . Met Arno en Jan ging . dat 
prima (11.9 en ·i2 . 0) maar Barry raakte verstrikt in zijn visnet en werd 
bijna bij zijn b roeki e gepakt door vréér zo 1 n enorme kale kerel , 12 ~ 5 bakte 
hij ervan (eigenlijk ni e t gek op gEwone gympen hoor!) De halve finale werd 
door de dodelijk vermoe i de J ac n i et snel genoeg g~lopen (12 . 2) zodat zijn 
finaledroos wr eed v erstoord werd ! Arno (11 . 9)bereikte die wel, ma nr was 
daarna uitgeput 6e ln de finale met 12 , 6. Ondanks de vermoeidheid l iep 
onze Vikkir,.ger Arno toch nog een 1000m en die ging als vet! 3.21 , 8! Ee~ 
prima tijd zo aan de staart van het seizoen! 

JONGENS D . ! ! l! Het is op de atletiekbaan echt niet zo ' n 
ik hierboven schreef. En bovendien • • •• jullie zijn toch 
Dus de volger,.de k e e r • •.• , ( DE ONDEHLING:C IV;:ISSCHIEN OP 
alle gladiato r en eropaf ! ! • •• . HOOR !! ! 

Uitslagen jongens C~ 
100m hord~n Chris v.d.Werff 5e in 18.0 (serie 17.3) 
100m Jacco v . Wa a rde 13,4 en 13 , 2 (~ finale en serie) 

Chris v . d.Werff 13,4 en 13,2 ( idem ) 
BOOm Jacco v. Wa a rde 2. 45 , 5 en Bas Bol 2.48,9 

s l achtveld als 
gewapend ! ! 
6 en 7 OKTOBER? !? ) 

Harger . 

hoog Alex de Graaff 1m55 en Jacco v .Waarde 1m50 
kogelstoten en s peerwerpen: Arjen Vink resp . 8m03 en 31m60 

Volgende k~er uitgebreid nver de avondwedstrijdjes voor de D ' ' ' · 

DENK .AAN DE OND.GR1INGE \VEDSTRIJDEN ( ZIE HET GELE VEL VOORIN) 

ii.LJJEJviAAL MEEDOEN EOOR! ! ! ! OOK OUDERS EN VERDERE FAMILIE ZIJN WELKOM OM 

ONS TE HELPEN 9 D".N MJ..ICEN v.m ER S..',M:!!;N EEN GEZELLIGE 1t/EDSTRID VAN ! ! ! 

DIT J1~AR ORGANISEREN 1t/E DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN SAMEN MET ONZE ZUSTER-

VERENIGING 1 A'l'r-lODES' 
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Toto 
lnleverings 
Combinatie 

rijksstraatweg 95, haarlem 
tel. 023 · 274444 

U speelt toch ook 
Lotto- Toto? 

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

Raadpleeg ook uw clubblad. 

Bij werken en studeren 
hoort 'n ABN Privé-rekening. 

Op eigen benen) Dan ook 'n eigen Privé
rekening. Je kunt er ie salari s of studieb ijlage 
op laten stonen.Je kunt er al je rekeningen 
mee betal en, ook aut omatisch (kamerhuur, 
abonnementen). Je kunt betalen en ge ld 
opnemen met de groene Betaalcheques. 
Je kunt op veel aantrekkeli jke manieren sparen 
en je verzekeringen betaal je in één vast bedrag 
pe r maand . 
\XI ij helpen je 
graag met 'n 

ABN Privé- ~ re kening. Om 't 
ie makkelijk te 
maken. , 

ABNBank 

Open bij ons je 
ABN Junior-rekening. 

Doe Je bankzaken voorwan zeifen neem 
óók zo·n ABN Junior-rekening. Die is er speciaal 
voor jongens en meisjes van Ju tol 18 ]aar. 

·, Is een prima spaarrekening met eer. 
hoge r<:nle . . ~ \ aar je kunt ook geld opnemen en 
overmaken naar een andere sraarrckcning op 
je naam. ln je stuurt de AB N opdrachten 
om lesge ld. contrihuJi<.'s en abonnementen or 
jeugdblad<:n I<.' bctakn. 

t\lle s wal je nodig h<:bt zit in die gra1is 
map. (;oed idee) Kom dan even hi j ons langs 

ABNBank 

Voor 150 verschzllende thee soorten, 
geneeskrachtige kruzden, 

tijdschriften en 
wenskaarten 

naar 

]amin 
tzjdschriften 

- wens kaarten 

Rzjksstraatweg 527, Haarlem 
Telefoon 023-383836 

.. 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Wij geven een 

sportieve korting. 

PUm*A< ADIDAS Saucony~ *KARHU 

RUUD WIELART SPORTS, 
DA'S EEN ZAAl< VAN VERTROUWEN ! 

, 

Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 

DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Het adres voor het 
inbinden van uw 

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

Ambachtslager 

C. de Groot 

Eksterlaan 94 
Haarlem 

uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

BLANKGELOOGDE 
RUSTIEKE MEUBELEN 
SERVIESKASTEN, COMMODES, 

TAFELS, STOELEN enz . 

D. STOKER 
ANTIQUITEITEN 
IN-EN VERKOOP 
Ook eiken en mahonie. 
Geopend di . t/ m za. van 9-18 uur 
Do.avond van 19-21 uur. 

Tel. 28 85 07, Raadhuisstraat 62, H eemstede 

GÖBEL 

SPORT 
Zuideinde 30, 1521 DA Wormerveer, tel. 075-21 48 68 


