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I t 11 I 
DE TELEVISIEDOKTER 

j[. . J]~] 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) 317313 

Open bij ons je 
ABN Junior-rekening. 

Doe IC bankzaken voortaa n zeifen neem 
óók zo'n :\BN j unior-rckcning. Die i' er srcciaal 
voor )ongcns en ITICI S )C ~ ve~n 10 tot 18 )J<H 

., h L'l'll prlln<J spaarrekening met een 
hoge re me .\\aar IC kunt ook ge ld opnemen en 
overmaken naar l'l'll underc ~paarrckcning op 
IC naam En IC "uun de ABN orLirachtcn 
om k sgl'ld . contrihutil's en ahonnc mcntL· n op 
jeugLihlaLicn te hetalen 

Alle s wat Jé noLlig hcht zit in Liic !(rat is 
mar. ( ;ocLI idee> Kom dan even hil ons langs 

ABNBank 

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 1 0% korting op 
vertoon lidmaatschapskaart. 

10% KORTING 
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN 
Dit is mogel ijk als U lid wordt 
van de U. l.C. (Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vr ijblijvend 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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============== ==~============================ === 

Zonls beke nd wo r den op 29 e n JO juni a.s. de Ne d erlandse 

kampi o ensch&p pen j u n i o ren A e n ~eerkamp kampioenschappen 

juniore n B g e o r gani ca e rd o p de a tle tiekbaan Pim Mulier

sportp:lr k . 

Deze kampi oenscha ppen zijn v o o r d e d ee lnemers zeer belang

rijk, omda t d i t e e n d oor de r . N . A .U. aang ewezen wedstrijd 

is, wa arbij zi j z i ch k unn en kwalificere n vo o r deelname 

aan d e 3uropcse j e ugdk~npi oenschappen, d ie dit j a ar in de 

D. D . rt . worden eeh o u den . 

Leden van de Ha a rl e mse at lo ti ekvereni ~ineen kunnen toegane s

k a arten t eGen Gere d uc e e rd tarie f verkrij ~en en wel op 

in de k antine at l et i e kba:1n 's-avonds -· ·-- ~- - _" ___ - - -·- . - --- . --- - - .c. 
tus s e n e 8n 9 uur. 
======~==== ====- == 

Gereduce e r d tar i e fg j eu~d tot 15 j a a r f 1,-- p.p. 

v a n a f 15 jaar 11 2,-- p.p. 

Nad rukke lijk v ermelde n vri j dat g p de wedstrijddagen ~ 

reductiekaart o n worden v e r l:ocht. Dan di ent de normal~ ver

koopprijs t e wo r den b e t 2~l d t. w. f 2,-- en f 4,-- p.p. 

- • 0 .. _ 0 - • - ' - • -- 0 - • - • - -- 0 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

j. v. drunen 
ramplaan 94, 
2015 gz h;;Jarlem 
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 " 

wedstnjdsekretaris : 

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

jeugdcommissie : 

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

arts: 

f.s .g.m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haarlem 
tel. 023-316044 

Ju.8. r gang 4 0 

nu:1!mer 4 

me i / juni 198 5 

16 pagina's 

VAN DE REDAKTIE 

"verschijnt 10 maal per jaar'' 

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

Schokkende zaken spelen zich om de 
voetbalvelden af . Heeft dit nog met 
sport te maken? 
W~ kunnen ons gelukkig pr~zen at letiek 
te bedr~ven. In goede harmonie ont
moeten atleten~ begeleiders en supporters 
van verschillende verenigingen elkaar 
en str~den toch ook op het hoogste plan. 

Toch nog schokkend atletiek nieuws ~ 

Ir. A.(Adje) Paulen is van ons heengegaan. 
Een jaargang klubbladen geheel aan hem 
gew~d zou te kort z~n z~n leven te beschr~ven. 
Lees wat dat betreft ook de 4 pagina ' s 
in de a.w .~ waarb~ het ons b~zonder goed 
doet Ad Paulen als atleet in akt i e te zien 
in "Haarlem"-tenue. 
In bijdragen van Gerard Rinkel en Jan H11t 
herdenken w~ hem in deze 'wissel'. 

Nieuws van de velden~ veel wedstrijden 1 

allJ ploegen hebben de 1e kompetit i e 
wedstr~den achter d~ rug g wat dat betreft 
genoeg leesvoer. 

Vnor het volgende nummer is de redaktie
vergaderingg 

DONDERDAG 27 JUNI 

Dus uiterl~k die datum ook uw b~drage, 



! ! ! 
! ! ! 

officieel nieuws 
~ H ~ I N I N G E N 

= = = = = ~ = = = = = 
Op de kmwtstofc~tletiekbaan van het Pi;n Huli ers portaprk in Haarlem
noord, 

Iedere maanda~ en donde rdagavond 

Aanvang ~ seniO:'.'en er1 l1./ .8- · j ·.m:cort=:i1 ( t~obcren in 1969 of eerder)~ 

19 . 00 -;..lL<Y.'. 

junioren C/D (gebor8n i~ 1~7C t/rn 1973) 

18 .1 5 uur (tot ca. ·19 . 45 uur) 

pupillen ( gebo ren in 1974 of lat er) 

18 .1 5 uur (tot ca. 19 . 30 uur) 

INSCHRIJVEN VOOR \1EDSTRIJDEN 
===========~======~=====~===== 

- uitsluitend op maandag- en donderagavond ? na afloop van de training. 

- in de knntine 

bij Joop van Drunen na en in overleg met je traine r 

- er zal niet worden na - ingeschreven 

T inschrijvinccn uitsluitend onder kontantR betaling 

- de prograi.:l!'!lé'l. 1 s van we ds t::c ijd 2n waarvoor kan worden ingeschreven 
hangen elke baantraining op een prikbord en zijn ook na afloop 
van de t rnining in de kant ine in te zien. 

- voor de C/D j:.mioren 8 11 pupillen is alle informatie te verkrijgen 
bij de tr2.iners. 

KALENDER BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN ================================== 
za terelag 8 junj_) ) 

1 Groningen Ned. , kaw.pioenschappen junioren B en meerk
zondag 9 juni 1 

zondag 16 jun i 
zaterdag 22 juni 

zondag 23 ,juni 

i~.msterdam 

Haarlem 
Purmerend 
Amsterdam 
Beverwijk 

za t e rdag 29 juni)) J- 1 
d 30 

. . ) ia é., r em zon ag JUnl 

kampioensch, A-jun. 
2e A/B junioren kompetit iewedstrijd 
2e B- juniJrenkonpetitiewedstrijd 
3e C/D juniorenkompetitiewedstrijd 
2e senioren kompeti tiewedstrijd hoofdkl . 
2e senioren kompetitiewedstrijd 4e kl. 

Ne d. kampioenschappen !~. - junioren en 
meerk.kampioenschappen B- junioren 

zaterdag 6 juli Heerhugowaa rd B-junioren distrikts kompetitiefinale 
za 6 en zo 7 juli Nederlandse kampioenscha ppen te Zwolle 
woensdag 17 juli Haarlem Sen en ;~.jB jun. avondwedstrijd. 

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

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem : .... .. . vanaf f20 ,00 
atletiekbroekjes ......... ..... ........ ...... ....... ............. ... vanaf f27 50 
klubembleem voor trainingspak etc . .. ... ......... .. .... ............ f 3'50 
stickers .. ...... ....... .............. ........ ... .. .............. ...... .. ..... .. t 1:oo 

inlichtingen bij mev1·. hartman tel. 256036 

verkrijgbaar b1j JOOp van drunen . 



AD Fb.ULEN NAM AFSCHEID VAN HET LEVEN ====================================== 
Toen i k in 1923 lid werd van de H. A.V."Haarlem" had Ad Paulen 

reeds eni ge j aren a tl e tiek achter d e rug met onder meer een deelname 
a a n de Olymp i sche Spelen van 1920 in Antwerpen, waarb~ h~ de finale 
BOOm wist te bereiken. 

ll~ heeft toen een aantal jaren als a tleet een rol van betekenis 
g espeeld op hoog int e r nat iAnaal niveauo Daarna heeft h~ het hoogste 
bereikt in bestuurl~ke zin nl. het Presidentschap van de I.A. A.F •• 
Heel veel zou er te vermelden z~n ove r al datgene wat hierboven in 
het kort ve r~e ld is. 

Nu z~n e r n iet veel Haarl emmers meer , di e hem goe d gekend hebben, 
zodat gesteld mag worden, dat voor het huidige "Haarlem" Ad Paulen 
meer een naam was dan een begrip i s , Een en ander realiseerde ik m~ 
nadat Dick Hagtingius m~ verzocht om Ad Paulen te herdenken in het 
clubhlad van 11 Haarlem 11 • Waarsch~nl~k beïnvloed door deze constatering 
nam een wat fantasier~ke gedachte bezit van m~. 

Aan het e ind van het jaar vervangt men de aanwezige kalender 
door een ni euwe . Zo'n kalender is meestal een maandkalender. Er bestaan 
echter ook week-kalenders, waarb~ dan op elk blad een foto van een 
mooi plekje uit ons land voorkomt. Van bepaalde z~de kr~g ik elk jaar 
zo'n kalender. Alvorens deze ~p te hangen bek~k ik dan op m~n gemak 
elke foto en genie t daarvan. 

Het moge misschien wat vreemd voorkomen , maar aan zo'n kalender 
dacht ik in m~n poging ~m de hui dige A.V."Haarlem"-generatie deel
genoot t e meken van het nu voorb~e leve n van deze grote Haarlemmer. 
Het zou namel~k niet moeil~k z~n om een dergel~ke kalender samen te 
stellen met foto's uit het l even van Ad Paulen. Stel nu eens voor, 
dat zo'n kalender er was, wat zou ik dan graag met de huidige Haarlem
generatie deze foto's stuk v oor stuk willen bek~ken en van commentaar 
willen voorzien in de ho~p een beeld te scheppen van de man, die 
werkel~k uniek genoemd mag worden. 

"Haarlem 11 zal het alt~d als een voorrecht mogen en ~ok moeten 
beschouwen , da t Ad Paulen als oud-Haarlemmer een uitzonderl~ke 
carrière he eft opgebouwd en in wezen alt~d een "Haarlem"-man is 
gebleven. 

Gerard Rinkel. 

IN MEMORIAM ARMAND SNIJDERS ============================== 
"B~ een fro n t a le botsing .mAt een vrachtwagen in de 47-jarige 

bestuurder A. S. uit Groot - Ammers zaterdag (1~ mei) om het leven 
gekomen. Z~n vrouw en twee zoons werden ernstig gewond in een zie
kenhuis opgenomen, De chauffeur van de vrachtwagen 1 die met de schrik 
vr~kwam, h ad geen voorrang verleend" 

Een berichtje in een krant zoals je ze vele malen tegen komt, 
maar brengt opeens toch een schok teweeg, als achter de initialen 
ons oud lid Armand Sn~ders schuilgaa t. 

In de jaren 1955 t/m 1959 was h~ , eerst als junior en later 
als senior aanvoerder van onze rangl~sten op de diverse nummers op 
de midden-afstand maar z~n grote kracht lag toch op de 400m, waar 
h~ een beste t~d van 51.3 had staan. 

W~ wensen z~n famili e veel sterkte. 

-3-
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ONTSTELTBNIS bracht ' t nie~~R~eri~ht 0~0 àllan~ 
door 1 t h e enga an -.-an onR a ller Ad. 
Hij ~ f e lle sprinter la~gs z~n l evenspad 
kwam door een valse h ord e f a t aa l t e val l en 

\.Jij; klubge~'l o·c en ~ J ie h c:m ov e r l oven 
verli ezen in hem ç'elJ uni eke vrj_nd 9 

zoals j e di e i n 1 t l e v e~ z ~ l d en vindt. 
Hoevel en moch t hij ni.ot zijn aandacht geven ? 

Als topatlee t wa s hij gelijk de Britten , 
hij streed tot a a n zijn levensgrens. 
Nooit gaf hij OTr want winnen was zijn wens. 
Zijn daadkracht deed hem op d e hoogste posten zitten. 

Zijn moed was 00k al zonder grenzen , 
want wat hij in de oorlog en daarna 
presteerde, noem het zonder wederga ; 
trouwe ereburger onder Nêe~lands mensen . 

Onder d ' elite der atleten onzer aarde 
was hij erkend " een grote", levenslango 
Fanaat vocht hij voor't atletiekbelang~ 
was in die wereld van een gouden waarde. 

Er zijn oaar weinig mensen in de kringen 
van' t Sl)Ortkultuur-.. en l andsbelang , 
die ~n door't woord ~n dadendrang 
zoveel, en hoge, eerbetonen !vingen. 

Zijn grote gaven heeft hij gul gegeven 
aan Klub en Bond, ' t Olympisch spel . 
Hier , in zijn g'liefde duin en luidt voor't l aatst de bel 
op d'eindstreep van zijn rijke l even •••• 

Hij was in onze klub in vele wedstrijdploegen 
de stimulans vol enthousiaste vechtersgeest. 
Met zijn makkers is hij vaak kampioen geweest 
Hij hield van knokken en tot nJ de eindstreep zwoegen 

Wij zullen Ad , helaas, nooit meer ontmoeten . 
Zijn rake woorden klinken lang nog voort. 
Van allen, die door hem zo warm bekoord 
werden, brengt deze ·;11 \1/ISSEL " hem hun eregroeten . 

Zijn lovend \..roord l eeft in de lustrumbladen 
van onze lclubkrant, dat hij voor ons schreef. 
Waar hij ook was ons "oude HJUi.RLEM" bleef 
zijn hart begeleiden op al zijn wereldpaden. 

14 mei 1985 
Jan Hut. 
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Zondag 19 mei Vught 1e seniorenkompetitied~ 

Vooraf de bekende spanningen 1 afzeggingen en verschuivingen , maar zo erg 

a ls deze keer, Bl essures van r1ario Westbroek, Ruud vJ ielart, Hein Macnack, 
een pas geopereerde Erik Rollenbergs Ren~ Moesman , dit gecombine e rd met 
her verlies van S t~n Jaspers, broer Paul die nog geen wedstr~den loopt, 
het vertrek van Pieter Fris naar V&LTC , ziedaar de verzwakking van onze 
ploeg ten opzicht e van het vorig jaar. Daartegenove r de terugkeer van Allan 
en Armand Ellswo~th, a l was Al l an ook geblesseerd , en de lange t~d ge
blesseerde bro2r van Henk Kraa~enhof, Hans maakte z~n rentrée. 

La ten we de nuntmc=rs · even de revue la ten passeren (min of meer c '.:-· ronologis :,: . ) 

- Kogelslingeren. ~ij aankomst van het g r oots t e deel van de ploeg begon 
~osse v.d.Velde a i te slinger en . Altijd goed voor 40 meter: 40m52. Zijn 
p.r. bewaart h~ steevast voor de finale, 
- 110m horden. Sinds lange t~d geen Luke Prins. Gerard de Boer en Les Brown 
(met een gammele arm dus geen werpenummers, maar lopen gaat nog goed) deden 
niet voor e lkaar onder resp. 16.70 en 16.71. 
- koge lstoten. Het wordt weer eens t~d voor 14 meter of meer. Fred v.d.Wal 
en Nico Hellendoorn bleven er voorlopig vanaf 13m15 en 12m61. 
- hinkstapspringen. Dankzij de inbreng van de broers Anne Jan en Aafbrecht 
v.d.Veen een van onz~ beste nummers: 15m12 en 15m47 !! Dat lijkt erop. 
-verspringen in een moeite door. Dankzij dezelfde broers eveneens heel wat 
punten: Anne J an 6m75 en Aafb r echt 6m95. 
- BOOm. Vaak een zeer sterk bezet nummer. Han Baauw werd 5e in zijn serie 
in een verdienstelijke 1.56.16 en Peter Niessen, voor wie het allemaal wel 
erg snel ging, noteerde toch een p.r. met 2.01.99 
- diskuswerpen, Geen 40 meter worpen deze keer. Nico Hellendoorn en Obe 
v.d.Klei kwamen tot 3Bm52 en 34m10. 
- 100m. Nieuwkomer Ricardo Dijkstra moest n~g even wennen aan het grote 
sprintgeweld en maakte bij de start een misstap: 11.76. Warempel Kenneth 
Portangeraan de start, wie . had dat ooit kunnen denken in 11.56, niet 
s lecht . 

-400m. Guus Groskamp gaat het steeds beter doen: een prima 49.69. Maar zijn 
tijd we rd door Arma nd El lsworth verbeterd: 49.50 
- 3000m steeple .chase . De Jp dit nummer niet meer weg te denken Evert van 
Ravensberg behaalde een goede klassering in de tijd van 9.21,77. Het debuut 
van Marcel Verzijlberg op dit munmer in de ploeg zal hem nog lang bijblijven. 
Een zware race door de warme omstandigheden, z~n tijd : 10,26, 97. 
- 1500m. Kees van Domme l e kwam in de eerste serie zeer goed mee in 4.06,29 
terwijl Han Baauw in de 2e serie zijn BOOm nog goed in de benen had: 4.12,3B 
- hoogspringen , Geen Ruud Wielart en Erik Rollenberg maar Remco Steen en 
l\1arcus Treep, die de hr'~nneurs moesten waarnemen en dat goede deden 1m95 
en 1mB5. 
T speerwerpen. Niet meer weg te denker werper Cees v.d. Rhee, nLg alt~d 
goed voor 53m5B uerd ditmaal voorb~ gestreefd QOOr Fred v.d.Wal met 55m74. 
- 400m horden. Dit WR.s voor on s e en zeer suksesv\,/1 nummer met de gebroe
ders Henk en Hans Kraaijenhof resp. 54,37 en 56,77. Een zeer geslaagde 
c0me-back van Hans, die na een langdurige blessure zeer sterk terug kwam. 

-200m. Sprinters Tiike Bienfait en Armand Ellsworth kwamen zeer gPed mee in 
dit sterk bezette nummer met resp. 22 ,64 en 22.B3. 
- 5000m. Voor oeide lopers lepers werd het door de warmte een zware race 
Kees Hord~k kwam uit op 15.20,52 en debutant Huib Akersloot, die wegens 
p~n in Je ~ ~ zelfs even moest wandelen, liep toch nog 16.4B.98 !Lange tijd 
leek er een tijd van om en nab ~ de 16 min, in te zitten. 
- polsstokhoogspringen. Arno van Vugt (licht geblesseerd) behaalde een 
hoogte van 4m50~ Maa r de s t~l verraadt een 5 meter springer in de dop. 
Charl~s Math6t k on de 4 meter niet bereiken: 3mBO. 
- de 4 x 100m werd een catastr2fe, De r ese rves Aafbrecht v.d.Veen, Hans 
Kraa~enh~f, Gerard de Boer en Marcus Treep maakten een fout en werden ge
diskwalificeerd . De ee rste ploeg , Ricard~ D~kstra, Mike Bienfait, Kenneth 
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Portanger 8n "mne ,"! <..1.n v,,O.oVeen. ~ ~.l J.ak·~e t...OC:l' ê".m val van het stnkje slechts 
een tijd van 47 . 90. 
- 4 x 400m daarentegen wa~ een gru0t suksec. Met de 2e tijd van de dag 
zorgden Henk Kra~ijcnhof, Gu~s Cr~ skdmp, Mi.ke Sisnfait en Armand Ellsworth 
voor een suksesvolle afsJ.1ü ting. 

Telereclellend kwamen we in de totaalran~schikking pas op een 7e plaats ~ 

misschien meer dan menige en voor de wedst~~d had gedacht , maar in ieder 
geval niet genoeg om de finale te bch&len . De Rtandg 

1 " AAC I )îo679 '5 , 'rHOH 27.666 (\ 
.) u Sprint 27 . 239 

2. V&LTC 28.,534 6,. Ur..:t ta.s 27.623 10.PSV 27.123 
3. AAC II 28.359 7' Hiu\R:S:f<i:N '2-7 o44 'J 11 . Sparta 26.942 
4. AVR 27 . 741 8 ,, i'.~. 27.356 1 2 .Nijmegen 26o527 

De strijd is nog a ll ermi nst gest r edBn . Zie de verschi ll eng tussen numme r 
4 en nr. 10 is slechts 618 punten ! ! 

Zondag 19 me i Der.. ilaag 1e seniorenkompetitie 2e p loeg 

Eindelijk was het zover. Eén van de momAnten , waar de hele vereniging naar 
toe le eft~ de eerste competitieronde . Het verslag van de verrichtingen van 
de 1e ploeg treft U hierboven aan , ~e belevenissen van de 2e ploeg volgen 
hieronder. 

Zeven man met ploegl eider togen om half 10 naar Den Haag nm daar uit te 
komen in de 4e à.ivisie . Van .Joop kregen we de opdracht mee , om rel: ~ tief 

beter te presteren dan de 1e ploeg. Ploegleider v.d.Zwaag toog onmiddellijk 
aan het werk om een rekenmethode te ontwikkelen waarme e dat ook inde rdaa d 
het geval zou z~n . De heenreis verliep tot de gemeente grens van Den 

Prr. 

Haag voorspoedig, Van de Zuidlarenstraat wisten we a lleen maar, dat het 
moeilijk te vinden was. Dat bleek te kloppen . Zevenentwintig Hagenezen (leukg 
sommigen spraken inderdaad met een Haags accent) èn een houtduif l ate r 
betraden we de atletiekbaan . Dat was om kwart voor twaalf. Het speerwerpen 
was toen al een kwartier bezig. Een jurylid, dat in he t veld stond vond dat 
Oscar eigenlijk niet meer mef:. kon doen. Op het mement van Oscar ' s (die 
wel mee mocht doen) bevond dit li~ zich op 50m en 61cm van do a fworp lijn. 
Een nieuw persoonlijk :cecord van 50m60 was het gevolg . toch een prima pres 
tatie die door p l oegleider v.d~Z~aag ook nog eens met een negen (9!) werd 
gewaarde erd . Ook bt het kogelstoten vestigde O. Soethout een persoonlijk 
recordg 11m58 Een acht plus (8+ ). De overige techni sch e numme rs waren 
allemaal zevens:.Maarten Hartmans ~iskus kwam precies bij het 29m42 bordje 
terecht (p.r.), aob Schlfiter srrong 6m40 ver en Arjen Kroes over 1m85. 
Tussendoor moet even vermeld word.en 9 dat. df1 hoofdklasse dame s hun pro

g r amma tussen onze nurr:mors door af-;,.;erkten . Dat maakte het k ijken bijna zo 
opwindend als het deelnemen" 
Tetug naar de r apportcijfers. Rob liep met 12.08 een zes en een half(6i) 

op de 100m. Voor de 400m had Sylvester Hoefman ongeveer honde rd passen 
nodig en per pas ruim oen halve seconde. Z ' n e indtijd werd zo d oende op 
51"5 (prO vastges·t;e l d, Een uitstekende tijd , die zeer :te r echt met een 9 
we rd beloond . De prestaties op de ove~ige loopnummers waren van minder 
gehalte~ 1500m J an Gottmer in 4 .16 9 2 , Een zeven plus . 5000m Ni ce Huls
bosch (voor het eerst sinds jaren weer op de baan) in 17.49. Een iets 
tegenva l lende prestatie (6) maar de benauwde warmte mag hie r zeker a ls 
excuus wo r den aangevoerd .. Ons estafettestokje wist op de been te blijven 
en deed 46 . 4 over de 400m . Het werd daarbij overi gens flink door Arjen , 
Maarten 1 Rob en 8yl vester in de rug geduwd. Arjen tenslotte lie p de 110m 
horden i n 17.49 (6·}). Hij wenste daa::!:.'o,·er niet naar huis te schrijven. 

Aan het e i nd v an de dag werden al le prestaties door de jury omgezet i n 
pun t en en bij elkaa:;,~ opgeteld . Voor onze ploeg kwam men tot 7608 en omda t 
numme r twee meel' dan 1000 punten minde r had 9 werden wij numme r ~én. Zo 
deden we niet a l loen leuk mee, ma3r wonnen ook de knikkers nog, (Heb je 
die beker trouwons al bij .Joop inge leverd , René ?). 

Over de thuisreis va l t niets te vermelden, of het moest zijn, da t we het 
Pim Muli er in ~ án keer vonden. 

- 6-
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.!HST.l:UCTSKAMPIOENSCHAPPEN WEST I TE BEVERWIJK ___ ,......,-~ . - ·---L"·--·--- -·-~-·. •. _ ... _ _.........,._ 
Zaterdag 11 mei 7 de eerste dag van deze kampioenschappen,ging een 
groot aantal Haarlem atleten naar het Sportpark Adrlchem in Beverwijk 
alwaar e~n fraaie atletiekbaan op grandiose prestati es lag t e wach
ten.Er stond aardig w~t wind maar verder was er niets te klagen over 
het weer. . _ . 
Het aanvang~;mummer was de 110 meter horden o Gerard de Boer kwam hier 
voor AV Haarlem uit.Deze Flying Dutchman kwam t ot een zeer accepta
i-_~ ele 16.3 sec.Hierna werden de horden "2 gaatjes" (wat een vaktermen, 
red.) lager gezet zodat ook de B-junioren in staat konden worden ge
acht de llS meter heelhuids te ~clbrengen.Arjan Warmerdam zette 16.4 
sec op de klokken,l/10 sec boven zijn P.R.,en kwam in de finale te
recht oDoor gebrek . aan tegenstand besloot hij deze maar niet te lo
pen (Bluf ! ).Maarten Hartman had inmiddels discusgeworpen.Hij kwam 
t ot 30.54m (l2de) waar hij echter niet zo t evreden mee was .Vervol
gens .':Vashet HÇtarlemse sprintgeweld aan de beurt haar kunnen te .tonen . 
Armand Ellsworth liep 11.2 sec op de 100 meter voor heren maar be
reikte de halve finale niet.Remco Steen liep ondanks kramp 12.2 sec 
bij d~ j ongeris A.In deze categorie kwam ook ons nieuwe kanon aan de 
start : Ricardo Zij ..... èh Dijkstra.Alles ging even knallend;ll.2 sec 
in de serie,ll.2 in de halve finale en,ja hoor,lO.B in de finale , ~at 
een 2de plaats oplever de achterEmil Mellaard,klasse Ricardo !( Olee 
Brasil). 
De 400 m wer~ gelopen door de heren(?) Guus Groskamp en Mario West 
broek . Beiden wonnen hun serie in prima tijden,49.6 sec resp. 49 . 3 
sec.De halve finale verliep ook goed~5l.O sec voor Guus en 49.6 sec 
voor Mario.Mario had zich om dezelfde reden als Ar jan Warmerdam af~ 
gemeld voor de finale(klasse,Mario).Guus moest het dus zelf opknap
pen.Hij had het vrij moeilijk maar bracht het tot een 4de plaats in 
51.1 sec,excellent ! 
De dravers werden vervolgens op de baan toegelaten.In de l500m A 
l oop wist Kees Hordijk beslag te leggen op de derde plaats in een tijd 
van 3.58.1Evert van Ravensberg volgde op een vierde stek in 4.01.0. 
In de B-loop kwam Kees van Dommele aan de start en werd prima tweede 
in een tijd .van 4.03.7.Later op de dag liep Evert van Ravensberg sa
men met Marcel Verzijlberg n og een 3000m steeple,Bvert dook net onder 
d~ _ lO minuten en finishte in 9.54.9.Marcel liep 10.16.0 maar als hij 
ZlJn horde-techniek verbetert rolt er op zijn minst een Nederlands 
record voor groenteboeren uit! 
Het polsstokhoogspringen leverde Charles Mathot een goede 3de plaats 
op met een _hoogte van 3.60meter.Sergeij (Arno) van Vugt haalde on
danks alle voorzorgsmaatregelen de ddor hemzelf ingestelde aanvangs
hoogte van 4.50meter helaas niet. 
Het verspringen jongens A leverde een verwacht districtskampioen-
schap op .Big Mac Hein Macnack sprong weer ouderwets en won in een 
al l esovertuigende 7 . 07 meter,klasse .Maarten Hartman sprong in dezelf
de categorie .bijna een meter minder namelijk 6.12 meter wRarrnee hij 
Bste werd.ArJan Warmerdam mocht later bij de JB ook nog in de zand
bak spelen en werd 4de met een waardeloze sprong van 6.15 meter . 
Op de zogenaamde krachtnummers kwamen Obe van der Klei en Fred van 
de Wal uit.Obe wierp de speer naar 51 .10 m(9de) maar dit moet veel 
verder kunnen als je zijn prestaties op de kermis hoort (Boksbal,red.). 
Fred komt dit jaar nog wel over de 60 meter grens . Nu werd het 58.92rn 
waarmee hij 6de werd.Fre~ stootte verder de kogel nog eens l2.86meter 
weg. 

Op zondag 12 mei,de tweede dag dus,was ook Frank Ardvark aanwezig. 
~at kon er dus nog goed ..... èh mis gaan.Frank liep d~ BOOmeter J.A. 
ln 2.10.5.D~~ lag volgens hem aan het tekort aan snelheid (of door 
het teveel lJS eten,red.).Han Baauw liep bij de heren 1.58 .6 maar hij 
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had zich gespaard de.a:r.' J.d j r.1et Joop Vé-c"D .Drun en de marathon van Amste,r -
G.am n og @;.ing l ep e:1c _ . . · 
Ruud Wielart is weer in een blakende vor~.H~J sprong een fl1tsende 
2.15 m hoog.Dit leverde dun du1deli~k de lste plaats op. 
Gerard'de Boe~ had'de zmaak van he~ hordenlopen t e pakken gekregen 
en l jep -zodoende ook n6g een 40t)m hord2n-H~j fjnishte in 60.2sec. 
Maarten Hartman ( J.s.) e:: Ar j;:m Via:::>rr!e:r.da!T! ( JB) deden op deze tweede dag 
mee aan het polest okhoogspringer1 . A:!'.' Jan Warmerdo.r1 p r este .;rde met 2 "80m 
gewoon slecht me.ar Maarten H.0r·~man was goed op d:::-eef en verl)etc-rde 
zijn P , R, van: 2.80m o::: t er naár 3 . 50mete:L,o':Ter·tuigend dus .,Arjan werd · 
::-i ,i de Bis overJ ge:t"'.G 5de .e:tl MP.?rteYJ. IJ].j de A's Llde,, 
Het enige nummer waar verder hog H~arlemmo:::rs uitkwamen was d e 200m. 
Mario Westbroek liep in ~ij~ aerie een tljd van gehalte,21 .7 sec . 
Hij bl esseErde zich echter in de halve f~na~.e (populair gezegd 
blies zijn hamm i es op,red,)ArQand Ellsworth liep in zowel de s erie 
als in de halve finale een goede tijd van 22.1 sec.Of hij in de fi 
nale geplaitst ~a~ is r.1i j echter onbekeYJ.d gebleven. 
Ricardo .Dijkstr~ liet bi j de J.A. tenslotte een goed staalt j e 
sprinten zi en. Hij werd tweede in zijn serie in een prima tijd van 
22.4 sec.In de finale zette hij nog eens alles op alles en werd 
achter geren6mmeerde sprinters als Oscar Tero l en Emil Mella~rd der
de in .2 2 , 5 sec. 
Al met nl w~rd er dus goed to~ zeer go2~ gepresteerd~oftewel : op 
naar de Nederlandse kampioenschappen . 

redactie was in handen van : Mr Shoarrradar.1. 

P .S . :de pr~staties van mijn trai~er Ger8rd ~enting (die maffe 
AAC ' er). zijn' geschrapt daar zo;e tJeschoL'.wd ·;.'e:::'den a ls censuur 
(lOOm in 11.5 sec en 40 0P.1 in 5J.Ose8). 

Za terdag 18 me i 1e J3 -jE.ni ~re~::o~:y~t.?::_:!;_~~ DPve~::r±ik 

Za terdag 18 mei mochten de 13 - j-u.nj_oH:n 8V'='n iedereen t;aan ve·rslaan op de 
eerste kompetitielretstrUd. Ds ploeg ~e3tond uit B- knaapjes . Verder gingen 
de heren v,Dru11en, l"lu i.s en v.R"i.vel'Sberr; :rilee <;.J.r; officials. Het weer wa s 
gewoon fantastisch en de baan l ag heerlijk op zijn funde ring te bakken . 
Het openi ngsnum:1e:;:- was de 4 x i OOm es t a.fe"';te 9 Haarlem verraste vriend 

en vijand door de :me l ste tijd te lopen, n::.me!lijk 46,t: (Arjan Warmerdam, .. 
Harry Horn , Jeltjo Doornbo sch en Nartin v . S~eyLen) Een goed vo orteken 
dus . Vervo l gens bet:;onnen versche2.dene tecl"1nische r-'um:ue rs en het horden
lopen , Harry Horn pres t eerde op dit laatste als vanouds met een go ede 
tijd van 16.9 ondanks gebaren die wezen 6p maagk~ampen. Bij het polsstok
hoogspringen wa s Lr jan Warmerdam a l o-.rer de 2m40; punten dus . Je ltjo 
Doornbosch was intussen met een tas vol met vorm~jes en auto ' s in d~ zand
bak aan het spe l en . Zijn sprongen) die hij tussendoor deed, war en echter-van 
goed gehalte. Het werd uiteindelijk 6m19 waarmee hij 1e werd. Arjan Warm~r
dam vlas nu al over de 2m60 bij het polshoogr nog meer punten dus. Etienne 
de Groot moch t vandaag voor de ver~ndering eens diskuswerpen . Hij ~eed het 
voor de ee rst e keer goed met een best~ worp van 25m78 . Ar j an vloog op 
hetzelfde moment over 2m80 bij polss t ok . Het kogelstoten bracht voor 
Haarlem 10m90 op , gestoten door Jeltjo, prima. hrjan was blijkbaar op dreef 
ge raakt en sprong uiieinde lijk 3~20 hoog met de polsstok. Vervol~ens mocht 
draver Alex de Graaff (zijn vriendin Irene) t~nen wat hij ~on op de 800 
lange meters . Hij bracht 2.18 , 2 op de kl okken~ klasse. Harry Horn was in~ 
middels aan he~ inspringen bl hoog. In de wedstrijd evenaarde hij zijn per
soonlijk rekord v~n 1m80 . Alex was naast de hoogspringbak aan het speer
werpen begonnen , ilet li ep vo l gens zijn zeggen niet lekker wat ook blijkt 
uit zijn worp van 37rn12, mede te danken aan de lastige z ijwind. Draver twee, 
Jaap van Deursen , moest nu de 1500m gaan doen~ Hij liep goed in cadans en 
kwam tot een goede tijd van 4 . 36.·i . Het ging allemaal heel makkelijk volgens 
Jaap. De wedstrijd liep al aardig naar zijn einde toe. Alleen de sprint 
numoers en het hinkstapspringen moesten nog ·....rorden afgemaakt. Op de 100 en 



.;oom kwam onze crack ~ar~in van St~ynen aan do start. De 400m ging in 58.8 
voor z~n doen iets te langzaam 9 m2ar ja het was de eerste keer dat h~ een 
400m op een wed atr~d liep. De 100o gj.ng ~ ondanks dat h~ a l 400m in de 
benen had zittEm 9 voortreffelijk ; 12.0. Hot laatete nwnmer was hinkstap. 
Arjan Warmerdam spron g me t 13rn36 zee~ goed en b racht met z~n overwinning 
nog de nodige pnn+,en b;lnncn , Na enige tijd v.'· ~ rd de totEtalui tslag bekend 
gemaakt. We bleken 4e te z~n geworden met 8en puntentotaal van 7972 . De 
volgende wedstrijd (22 juni in Haar l em) net ~o en we zitten makkel~k in de 
d.istriktsfina l e . l\Ta nog enig ijs ve:c1verkt te hebbon propten \.Je ons inde 
g e reedstaande auto's en vertrokksn richt~ng Baarlem. 

We z~n dacht ik? met z~n allen nog v oe l da nk verschuldigd aan Rein i er 
Verbiest , a l geElene reserve~ cli2 helaas (voor hem) niets hoefde te doen. 
H~i gaf ons mentale steun en l ag als een Haakhond op onze tassen te letten. 
Le t voortaa n alleen beter op belagers van tassen waarin zich bastogne
koeken bevinden! .Ye hadden dus al met al een prima wedstr~d gedraaid, maar 
volgende keer pakken we Hol l and •••.••.••• wright ader njente? 

Redact~ein handen van Mro Shoarmadam. 

16 mei Le i den DE GOUDEN SPIKE 

Deze eerste grote liedstrijd ve.n het baanseizoen was een jubileumwedstr~d 
van de A.V.Holland Leiden. Het programma bestond uit een beperkt aantal 
nummers en alleen de 'betere; at leten konden deelnemen. 
Vèèr de wedstrijd begon , werd een ogenblik stilte in acht genomen v oor de 
onlangs overleden ir.Ad Paulen . 
Van Haarlem zijde was weinig belangstelling voor deze wedstr~d. Alleen 
Ruud Wie l art en Arno v.Vugt stonden in het programma boekje als a.v . 
Haarlem deelnemer vermeld. Vrij mager, gezien de niet te verwaarlozen 
positiè van de a.v.Haarlem in de vaderlandse atletiek. Uiteinde l~k bleek 
alleen Arno v.Vugt deel te nemen. 
Dan over tot de vrecistrijd. Het fraaie weer en de ruime publieke belang
stelling mot i veerelen enige at l eten tot fraaie presta ties. Zo verbeterde 
r1arjan Olyslager het Neder l ands record op de 1 OOm horden tot 13.19 sec. 
Erik de Bruin bleef slechts enke l e centimeters onder z~n record en stootte 
de kogel over de 20m . Ran Kulker profiteerde optimaal van een 'haas' en 
liep 1.47.19 op de 800m . 
Het polsstokhoog spring en werd begonnen me t de wind in de rug van de springers. 
Na enige t~d dra~ide de wind en moest tegen de wind in gesprongen worden. 
Dit is niet optimaal en op verzoek werd de aan l oop verl egd. Dit betekende 
dus ook de hele springinstallatie verleggen. Nu is het verleggen van de 
aanloop· t~dens de wed s trijd tegen he~ reglemen t en de pa l en werden weer 
naar de oorspronk0liJke plaat s getransporteerd. H8t pub li ek verwachte dat 
de springers hun aanloop nu oo~.;: 1,.,reer I!loesten verleggen. Dit gebeurde niet, 
maar tot grote verbazing werden de palen wederom verplaatst. Al s U het 
nog volgen kunt : er werd ui teindel~k toch me t de wind mee gesprongen. De 
wedstr~d werd opnieuw begonn.en . Ondertussen gingen de springers die niet 
meer in de wedatrijd waren niet verder 1 terw~l ze da~r wel de mogel~kheid 
toe hadden. Een leuk voorbeeld dat het mogel~k is optimale omstandigheden 
voor de atleten te scheppen zonder de r ege ls te schenden. 
Arno van Vugt bleek goed overwinterd te hebben. Nu eens geen maandenlange 
blessures. De 4m60 werd ruim gehaald , maar door problemen met · de aanloop 
werd het verwacht~ betere resultaat (nog) nièt gehaald. Het werd een 4e 
plA-ats. 
De Gouden Spike tenslotte werd gewonnen door Marjan Olyslager. 

5 mei Lisse Ter Specke bokaa l 

Koud en teveel >·rind waren de slechte omstandigheden. 
Ruud Wielart 9 volgens de a.vT. bezig aan z~n 2e atletiekjeugd legde 
b~ de heren beslag op de ter Specke bokaal met een hoogtespr ong van 2m15. 
Bij de dames ging de bokaal naar Marjan Olyslager. 
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Aardi~ weer, beetje ~ind e~ kloks l ag 2 au~ e~n drukte van belang. 
Ongevee r 1600 lo~ers a~n h0t in]_o~en voor de marathon en zowel op de 
Coolsingel a ls op de Weena, de 2 startplaatsen , 800 op de Coo lsingel 
en ROO op de Woen2 (de Wee~a i s een zij~eg v~n de Coo lsingel waar tussen 
in het Hofp l ein) Terw~l de video:3 ~ee lden iaten zien van de ma r athon van 
vorig jaar ~et 2.1 1 als winn ende tijQ~ dacht i ede reen zal e r dit keer een 
vtereldrekord in zit-::;<::n'!' , 'vh_.-3 ~·Teet, net i_s een luF:trum, de Se keer stad 
R<,tterdarr. mar:L"f;!:.on 9 t;Pn C;~rl -::s :r,.;pE·Z _"._n topvcö"I;t en een parcours \<rat er 
helemaal ges:;h :-ct VOCJ:i~ J F; gema:_ü~t ,_ )_)::_ t !CJ2.cl.l vcor ~1et eerst één ronde . 
Over goed 2 uur zou~en ~ 9 he t \:eten~ H~nr ~et moe~ eerst nog gelopen 
worden. En wi e \rateL ~et bc~~r Jan ~e J cpers zelf? Half 3 9 de eerste 
trokken huh t~~iningspak al uit om een coed& plaats voor de start te 
krijgen. Kwar t v oor 3, ie r_~e ree:.:J. stond startklaar, 1600man , drie man van 
Haarlem , daartusen, Hans Verwey , ~on~ v . d .Berg en Lex v.d . Pol . Ook het 
tijdstip dat de t.v. haa r uitzendingen begon. De tribunes zaten vol en 
de klok van het stadhui ~ maar in de go~en houten. o~ 3 uur gaat het gebeuren 
nog een pa1tr minuten. Exact op t Ud gi~g ha~ startschot af . Hans Ren~ en 
i k starten vanaf de Cools i ngel . Wo rno~3ton 2003 lcp8n om bij he t hofplein te 
komen, daar voe gden de We~na startcn·s hij ons; die ook net hun 200m hadden 
afge legd. En dnt wer6 dringen en duwen en soms sti~staan 9 dat bleef zo tot 
de Maasboulev~rd on{eveer 2km. Toen kon j~ goed doorzetten , geen snelle 
start dus 9 maar du t is misschien wel verstandig op de marathon . 22 minuten 
op de 5km 9 1 min boven de be groting . Van de maasboulevard gingen we de 
Alexanderpolder in net als vorig jaar. Daar wa s het 10km punt, gro~e 

streep op de we g met 1 Okm IDaar ik kon ge2:..~ kl ok ontdekken Hel passE~rde 
ik een bekende van de Bab groep op dat punt 1 toen gingen we door Kral i ngen 
naar Crooswijk . 15km punt 1u05 h't-l weer vP.el sapporters zoals overal langs 
de kant 9 maar Geen suppoost, was zeker op bezoek bij Sjaak Swart die dag . 
Van Crooswijk gingen we voor de eerste keer de Willemsbrug op . Zelfs op de 
brug stonden er r~en mense11 zo da~ je amper wate r kon zien. Daar hoorde 
ik een radio van een toeschouwer zeggen, dat Lopez een minuu t onder het 
w.r. van Jones zat ~ over de brug atond Rotterdam- zuid te wachten . Voor 
het eerst in 5 jaar op he~ programma. Even v ~o rbij het Feyenoord stadion 
was het 25km pun-t 1u50. ~oen voelde ik Qe krach ten langzaam afnemen wat 
5km te vroeg was voor mijn gev0el. Ik dacht, dat wordt knokken en door 
gaan . Geholpen door de mensen. ~ cmmige met mu~iekinstrumenten , Bij het 
30km punt 2u14 stond zelfs een kleine ke rmis opgesteld , een soort volks
feest , ik dacht voor jou moet het ook een f ees t worden, zwaar cf niet , 
naar de Coolsin~el . Op het 35km punt had ik 2u39. De komende 5km was 
saai havengebied maar bij de Wi llerosbrug 40km kwam alles weer tot leven. 
Over de brug noc 1,5 km. Als je de bocht om was, keek je alweer uit naar 
de vo l gende bocht. De Blaak op nog 1000m 9 toen kwam het moo iste moment 
de Coolsingel op draaiend, nog 500m? een hekseskGte l van mensen a l s of 
je de eerste was 9 eigenlijk is iedere loper e en winnaar. Ik finishte in 
3u16. Daar hoorde ik, dat Lopez het wereldre~ord had overgenomen van Jones 
in 2u07 . Maar even belangr~k was de ze e r moo ie p.r. van Hans Verwey 2u36 
en de tijd van Rcné v . d .Berg 2u56 . Lex v .d. Po L 

12 me i Amsterdam mara thon 

Met name de krachtige wind heeft van deze mara thon een alleDbehalve 
gemakkelijke opg·<..o..f gemaakt ,. Hierdr. o:: stond 9 ~eker na zo'n 30km , het uit
lopen centraler boven een goede tijd. Het ge tuigt van de juiste instelling , 
dat al onze gestarte clubgenoten deze mar~thon hebben voltooid. Wim 
Kluyskens 9 startnur.1rner 1 OCO! 9 vras met 2u5C• de sne lste. Bert Hulsman, M2.rtin 
Jl1olenaar (voor beiden hun eerste mara t hcn)) S,jaak Hulsman en Hans Adelaar 
finisht en in 3u9 , 3u10, 3u13 en ~u1~ kort a chte r elkaar. De relatief beste 
tijd bram op na~m van on '7,G nestor Trm v. d, I . inden~ 3u 26 op 59-jarige 
leeftijd is onder dez e omstandigheden ee~ compl i meLt waard. 
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5 mei Scnipho~ .drpo:ct Raad Run 1 Okm 

12 . Pieter Fris (V&LTC) 
32. Evert v. Ravensberg 
91. Huib Akersloot 
160. Martin Molenaar 
16 5 . Hans Adelaar 
210. Ren~ v.d.Zwaag 
217 . Tjerk van SeDst 
227. Lieuwe de Vr~ e s 

30 april Beverwijk 20km 

30 .13.8 
32.21.8 
34.54. 3 
37.12.6 
37.24.6 
40.06.0 
40.29 .9 
4 1.38. 6 

Koo s Kicrs ( 3uo~i) 1u1 4 .11 en Hans Adelaar 1u16.30 
Johan Sneek 1u1 8 . 1 3 

aanvulling~ Schoorl 24 maart 30km Kick Sabelis 2u40.07 

14 april Hoofddorp halve marathon 

vet I 2e Gerko Vos 1u16.00 

28 april marathon Utrecht 

Gerko loopt onder zware omstandigheden (4°C en regen) een zeer goede 
marathomg 2u38.38 ! 

30 april Haarlemmer hout loop ca.7500m 

Deze traditioneel geo rganiseerd door Holland was een prooi voor 
Evert van Ravensberg in 24'16 
8. Hans Verwey 25.51 
17. Huub Oililarbe 27.10 
20. Jan Gottmer 27.20 
51. Kil Nieuwenhuizen 31 . 33 

zaterdag 18/zondag 19 mei 

Onder het hoofdstuk curiosa valt de afstand die Co Lagend~k 
in 24 uur wandelend wilde afleggen nl. 100 E . M. oftewe l ongeveer 
160km. H~ slaagd e ruim in z~n opzet. In 23~ uur had h~ de afstand 
onder de inmiddels versleten schoenzolen door laten gaan. 

5 mei Hoorn 

Kogelslingeren 1 • Gosse v.d.Velde 41m26 
1 OOm jongens A 1 • Ricardo Tiijkstra 11 • 0 
400m ' ' ? 9 

? ' ' ' 
50.8 

1 OOm heren Guus Groskamp 11,2 
diskus heren Obe v.d.Klei 35.90 
kogel heren Gerard de Boer 10.31 

5 mei Lisse 

nog wat uitslagen v a n de ter Specke bokaal 

hoogspringen jongens A Remco Steen 1m95 
200m heren Maria Fes tbreek 22 . 65 

29 mei Haarleil}. Ll.vondwedst rijdje 

Een kleine wedstrijQ met op praktisch alle nummers een meerderheid van 
deelnemers van de Haarlemse verenigingen. 
Op de sprintnunLers en verspringen stond er een lekker windje in de rug 
zodat de t~den en afstanden op deze nummers wat gef la tteerd z~n. 

400m horden heren Gerard de Boer 60 . 7 
100m jongens B " J Ll.cco van Waarde 12.8 

Hartin van Steynen ·1 1. 9 
/.rjan Warmerdam 12.1 
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3e in finale in 12.3 



100m jongens d Aornout Leezenberg 11 . 5 
MGa~t en Hartman 12.1 
Willem Gebe 12 . 3 
Tim Haccou 1 2 . 3 

1 OOm heren Len6 Moe s man 10.9 
dylves ter Hoef oan 11.5 
llob Schlfiter 11.9 
Guus Groskamp 11.2 
=rjen Kroes 12.0 

BOOm jongens "' J ao.p van Deursen 2 . 1 0 . 3 
kogelstoten joneens B 4 . Jacco v . Waarde 
hoogspringen heren 1 . Peter Noom 
hoogspringen jon~ons A 2. Eenco Steen 
1500m heren 1e serie 1 . Han Baauw 

2 . Peter Niessen 
3. Marcel Verzijlberg 
4 . Huib Akersloot 
5 . Fr ank v . d. Aardweg 

2e serie 2. Cee s v . Domme l e 

2e in fina le in 11 . 5 

1e in fina le in 10 . 9 

2e in fi nale i n 11 . 1 

! ! ! ! ! 

verspringen jongens 
j on t_;ens 

4. Evert v.Ra vensberg 
L 2 . Maarten Hartman 

(?) 
10.43 
1m80 
1m90 
4 . 07 .2 
4 . 17.7 
4 .1 8 .1 
4 . 18 . 7 
4 . 26 . 4 
4 . 03.4 
4 . 05 . 4 
6m12 
6m48 
5 . 85 
5 . 23 
12.84 kogelstoten heren 

B 1. Arjan Warmerdam 
2. Martin v . Steynen 
7. Jacco v . Waarde 
2 . Ni co Hellendoorn 
6 . Maria Westbroek 

jone ens i1. 4. Maarten Hartman 

UIT DE ;•1'LETIEKWERELD ======================= 

9.87 
10.70 

In een i nterview in de a .w . laat c l ubgenoot Henk Kraa ijenhof zich 
u i t over de combinatie atleet en trainer ZDn . 

Ui t het arti l~e l blijkt , dat beide aktiviteiten niet op hoog n i veau 
te bedrijven ZDn: tijd ens de tra i ningen die Henk geeft , kan hij z i ch n i et 
pe r mitteren om zelf te trainen , zodat hiervoor weinig tijd overb l ijft . 
Verder moet je tijdens wedstrijden l etten op je mensen ? hoewel Henk z i ch 
er niet van l aa t weerhouden zelf een sprint te trekken . Een keuze is 
dan ook noodzake l Dk . Henk koos voor het trainerschap . Hij is o . a . bonds
trainer na e e n achillespeesb lessure in 1979 . Toch zijn zijn presta t i es 
als atleet van hoog gehalte gebleveng vorig jaar 10.5 op de 100m en 
a f ge. lopen kompetiti e 4 00m horden i n 54 . 37 .· 
Hij noemt tenslott e e en belangrijk voordeel v an het ze l f at l eet geweest 
zijng je Meet wat er omgaat in een atleet en je weet wat je van hem 
vraagt . 

zondag 2 juni Ha~~rlem 1 e ;.,_ jB kompeti ticwedstr ij d 

Te weini g ruimte om al l e prestaties in een mooi verslagje aan te 
bieden . Dat bewaren we dus tot de vo l gende keer. 
Het puntentotaal we..s 14 .102 en daarmee eindigden wij in onze poule 
achter A~C (1 5 . 512) en Holland (14 . 818) 
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Hll Wllllil~l 
Zaterdag 4 mei Haarlem pupi1~~~~-~~~~rijd 

Voor onze pupillen was dit de eerste wedstrijd van het jaar en voor een 
he leboGl ook de eerst e vJe dstrijd van hun leven. Van de 20 pupillen kwamen 
er 16 aa n de start en kwa m Remco vnd,Berg nog met zijn voet in het gips 
aanhinken. Erg sportief om er toch t e zijn en de jongens aan te moedigen. 
He t was e igenlijk v ee l t e koud voor a tl e tiek , maa r dat mocht de pret niet 
drukken. Het eerst e numm er wa s de sprint. 60m voor de A en 40m voor de B 
en C pupillen. Bij de A pupillen was de groep in tweeën gesplitst. Een groep 
van 1974 en ~en van 1975. Eerst waren de pupillen van 197~ aan de beurt. 
Cees, die pas kort lid is, was hier de snelste Haarlemmer met 9.4 en vlak 
achter hem kwamen Dennis Schoen en Koen met 9.7. Bij de pupillen van 1975 
was Dennis v.d.Geest de snelste met 9.S. Na de sprint kwam voor de A het 
hoogspringen en voor de B en C het balwerpen. Bij het hoogspringen Koen 
en Dennis v.d.Geest allebei 1.10. Eldridge was goed bij het balwerpen met 
25 .00 meter en ook Nico gooide erg ver 1Sm50 voor een C-pupil ! Het laatste 
nummer van de Meerkamp was voor de A het kogelstoten en voor de B het hoog
springen. Daan Bleek de grootste krachtpatser te zijn rn stootte met de kogel 
6m40. Eldridge wil duidelijk zijn broer Marvin achterna . Als B-pupil sprong 
hij nu al 1m10 en was daarmoe veruit het hoogst van allemaal. Dit was het 
einde van de meerkamp. Het bleek dat vooral de jongens van DEM uit Beverwijk 
bij de A-pupillen erg goed waren en dat we d ' r nog een hoop aan moeten doen 
om die te verslaan. Hoogste Haarlemmer hier was Dennis van de Geest met een 
4e plaats bij de A-pupillen uit 1975. Maar bij de B- pupillen hadden we bijna 
de eerste plaats veroverd. Eldridge werd in het totaal net aan 2e en haalde 
zo een zilveren plak. Voor degenen, die dat wilden was er nu nog een 1000m 
eerst de B-pupillen met voor ons: Robby. Robby kon het niet winnen, maar na 
een hele snelle start heeft hij het toch helemaal uitgelopen. En bij de A 
hadden we 2 goeie lopers: Boudewijn en Koen. Koen, die ook in de meerkamp de 
beste Haarlemmer was, wist ,_d::.;-. t ieen snelle tijd van 3.3S.S de 3e plaats en 
e en bronzen plak te veroveren. 
UITSLAGEN 
C-pupillen 40 m ver 
Nico Damen ;r;.s 2.73 

B-pupillen 40 m hoog 
Marcel v.d.Berg 7-3 0 , 95 
Robby van Hocrik S .3 0,70 
Eldridge Isselt 7,0 1 , 10 

A-pupillen 1e jaars 60m hoog 
Martijn van Belle 10.2 0.90 
Daan van Dijk 11 0 1 1, 00 
Dennis v.d.Geest 9.S 1.10 
Jeroen v. d.Kooy CDO é. 0 o,e~ 
Martijn Spruit 10.6 1.05 
Man u el Wolff 10.4 1. 00 
A-pupillen 2e jaars 
Paul Burghout 11.3 0.95 
Jules Gromme rs 10.S 0.95 
Boudewijn Kruyt zer 9-S 1.00 
Koen Paul · 9·1 L 10 
Dennis Schoen 9·7 1. 05 
Cees van Wijk 9·4 1.05 

balw. totaal 
18,50 612 p. 

balw. totaal 
21,50 7S4 
14,50 330 
25 , 00 1000 

kogel totaal 
4.14 662 
6 ,40 769 
5.04 932 
3-99 "ï35 
6.03 S46 
5-93 S30 

5-27 661 
5.04 683 
5.26 S73 
6 .20 1021 
6.07 976 
s.63 997 
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plaats 
4e 

plaats 
6e 
13e 
2e 

plaats 
14e 
12e 
4e 
19e 
Se 
10e 

25e 
24e 
17e 
12e 
15e 
13e 

-"' . 

1000m 

5-23 , 6 11s 

1000m 
4.0S.3 Se 

4-15.9 11 e 
4.no.6 Se 
4.09.3 9e 

3.49.1 6e 
3.38.8 3e 



L:;a terd.ag 4 ~ei .ccLlsJ~rdam Olympiaplein 1 e C/D ju.."lioren kompetitiedag 

De eerste kompetitiewedstrijd leverde onze D-junioren 6752 punten op . Dat 
was voldoende voor een 3e plaats achter Startbaan met 7400 en Holland 
met 6B73 maar voor LLC met 6670. 
H~er vo l gt een ooggetuige verslag; 

Zaterdag 4 mei gingen de C en D junioren naar Ams terdam voor wed
str~den. We gingen ~et ze allen in verschillende ~uto's, Het ~erste wat 
ik gezien heb, was hoogspringen. Dat waren Mark en Joris. Mark sprong 
1.20 en Joris 1.35o Toen mest ik (leon Roos) BOm horden lopen. Ik was 
'.vel zenuwachtig ik starten en }.iep 17.9 mijn persoonl~k recor Steven liep 
17.7 en Ricardo 14.6. Toen d2 duizend mater die ging heel goed Steven 
scorden 3,29.;0 e::-1 Bicarde j.16.1 en dagmar 3.33.0, Verspringen gi ng ook 
wel goed Alpay sprong 4.12 en barry 4~01. Kogel ging niet zo goed Ton 
en Joost stoten niet zo ver Ton stoten 6.09 en Joost B.64. De BOm heb 
ik niet .gezi@n , maar rleek goed te gaan barry sprinte 11 . -9 Joris -12 . 1 
en van a l pay is . nicts .bekent. 4xBOm estafette ging helemaal t~ gek 
Joris bar ry alpay en Ricardo liepen heel goed en we r den natuurl~k eers te 
in de t~d 4B . 4. We z~n 3e van de 12 vere~egingen ik heb het een l euke dag 
gevonden 

van léon Roos d junior 

Gel~k met de D vcrwerkten ook onze C- junioren hun eerste kompeti t iewed-
str~d op hetzelfde terrein. Voor het eerst was dit jaar ook een wedstr~d 
over ·15 00m aan de kompetitie toegevoegd zodat dit programma nog voller 
was dan anders. Oo~ de C- ploeg heeft een derde plaats weten te veroveren~ 
Met minder de.n · 1000 punten achterstand op nummer 1 en ruim 1100 punten 
voor sprong op nurdJ.e r 4. 
D- juniorem. C-junioren . 
Ton Damen kogel 6 .• 09 312 Stefan Ae rtssen 100mh 20 . 3 402 

diskus 15.34 214 Thomas v 7 d·.Berg ver 4.50 519 
Barry ~an·D~k BOm 11.9 448 diskus 19.14 291 

ver 4.07 432 Martin Blom hoog 1. 50 623 
Mark van D~k hoog 1.20 3B9 kogel 9.3B 492 
Dagmar He~jmans 1000m ).32.9 Bas Bol speer 29.1B 4B2 
Joris Husken BOm 12 . 1 . 422 Jerry Brouwer 100m 12.5 707 

hoog 1. 35 499 .Arno Grooteman BOOm 2 . 3B . 7 4BO 
Joost Lanterman kogel B.64 455 Mark de Jong 1500m 4 . 45 . 7 701 

diskus 26 . 58 421 Erwin Kraan diskus 16.64 241 
Leen Roos BOm hrd 17.9 Jan v.d.Meulen 100mh 21.3 
Steven Spanjersbcrg BOm hrd 17.7 271 Tony v.d.Pr~t 100m 13 . 4 

1000m 3.29.0 486 Merl~n Snitker BOOm 2 . 24 . B 611 
Alpay Tecimen BOm 12.5 Ivo Spanjersberg speer 32.60 535 

ver 4. 12 442 Misja 13teen hoog 1.50 623 
Ricardo WielinHen BOm hrd 14.6 47B Mathé v.Stralen kogel 9.41 494 

1000m 3.16.1 573 Chris v.d.Werff 100m 12 . 3 73B 
Barry- J ori s -_.,.iJ: :i.?2..Y-Ri cardo Ger Wessel 1 OOmh 16.2 663 

4xBOm 47.4 910 T.ony v ~d ~Pr~t . 
1500m 5 . 2B . 9 505 

totaal 6752 ver 4.BO 5BO 
J:erry- Tcii).y- Max;::Çhri s 

4x100m 51.5 1305 
Totaal 1 09 B2' 

x - x - x - x - x- x - x - x - x - x - x - x - x - * -
DE VERJ.AJ~RDAGEN- x 

==================== x 
2 juni Yves v.d.Berg (j~rig geweest) 

* x · 15 juni Boudew~n Kruytzer 
cel~k met l\1erlijn van Neegen x 

x 
27 juni Dennis v . d.Geest x 

x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x- x - x- x 
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16 mei Kro~nie ö __ istr?_ kt~skamlüoen_Ilchappen C-jeugd 

Eindelijk kon i k jullie eens een keertje in een wedstrijd bwwonderen. Op 
zaterdag zit i k , zoals julJie weten, vast aan ~ijn CIOS-stage en deze 
distriktskampioenschappen op Hemelvaartsdag waren dan ook d~ kans voor 
mij om te zien of de trainingen er bij jullie een beetje uitkomen. Wat mij 
het meest e opviel is , dat we met zo lekker veel zijn op de weds trijden. 
(en, , , •• • -met zo lekker veel oude rs) Dit moeten we zo zien te houden

7 
want het is belang r ijk , dat jullie naast tegenstand van vreemde at l eten 
ook tegenstand van e lkaar hebben. Jullie komen namelijk o p een leeftijd, 
dat je zomaar in een halfjaar tijd een 'onwijze- beer ' wordt en onwijze beren 
gaan harder, hoceren verder ••• Ik geloof , dat het Misja was, die ik 
hoorde z e(Sgen : ;'Jeet j e, ik moet tegen dat l ange end!" (stappen van drie
enh a lve meter vanzelf!) Äls je je "groei stuip" nog niet hebt gehad en je 
bent nog een klein k • • kereltj e, dan zijn je stappen nog niet te verge
lijken met die van zo'n beer> Daarom juist is het zo leuk a ls niet alleen 
de ' beren ' meegaan 7 naaT wedstrijden, maar i edereen, zodat je in elk 
geval een paar 'echte 1 tegens ·tanders heb t . Goed, wat i k gezien heb~ 
"Grote b ee r'' Ivo die bij h et speer...rerpen met zijn a rm in de knoop za t, 
maar äie een onwijze 15 00m liep ne t z oals on z e kleinste man Bart . Chris, 
Jerry en Merl ijn die er al pittig overh een scheuren. Eric, Misja en Marvin 
die een hoogspringaanloop hebben die l ijkt op een Westfri ese stoelendans. 
r'Iartin en Erwi n die denken dat een kogel hun moeder is en er dus voor
zichtig mee zijn maar het moet zo van AAAA ••• !hoor. Jan die zijn nek zowat 
breekt over die rothorden . Max 5 Mich i eJ 9 Toh i as , Tonyen Thomas die gaan 
' mo llenzoeken' in plaats van een verschrikkelijke 'ros' t e geven op die 
a fzetbalk en gewoon eventjes B meter 90 ve rspringen . Bas , die bij het 
speerwerpen een stukje het veld in~ent in de hoop 5 dat de jury het niet 
ziet ••.• 
Ja, de training komt er aardi g uit en ik weende b itter . 

P,S . Ik hoop 9 dat j~lli e t egen e~n geintje kunnen, 

UITSLÄGEN: ( a chter de 
Thomas v . d.Berg 100m 

prestatie de 
'14 c4 

r'Iartin Blom 
Bas Bo l 

Marvin Issel t 

ver 
speer 
kog-el 
îOOm 
speer 
1 OOm 
hoog 

Erwin Kraan ver 
k ogel 
speer 

Tobias Leeflang 100m 

Jan v.d . Meulen 

J e rry Brouwer 
100n 

ve r 
spee r 
100mh 
ve r 
lcogel 

12 ., 5 en 

4.5 5 19 
29.02 12 
9.02 13 
14., 0 

26 .,50 14 
13.3 
'L60 7/B 
4 o 66 17 
8 . 70 16 

23,92 n 
15 . 5 
3.92 30 

20 . 7 
4.0B 
9 0 39 12 
12.6 

p l aats) 
Miehiel Nieman 

Eric Fauel 

Tony v.d . Prijt 
IJ 

ll'lax chreuder 

100m 
ver 
100m 
hoog 
speer 
100m 
ver 

. 100m 
ver 

Merlijn Snitker BOOm 
Ivo Spanjersb e rg 1500m 

l'lisja Steen 
speer 
BOOm 
hoog 
speer 

Bart Wilmink 1500m 
Chris v . d.Werff ver 

100m 12,2 /12 9 1 / 12,3 

Obe. 

13.9 
3.55 
14. 1 
1.40 

23.76 
13 .o 
5.06 
14. 1 
4. 16 

2.24.4 
4.56.4 

24.91 
2.3B.4 

1. 60 
25.B6 

5 . 47.3 
5 .3 9 

31 

17 
1B 

9 

26 
11 

6 
16 
17 
7/B 
15 

7 
4 ! ! 
4 ! ! 

Op dezelfde dag werden in Ams terdam de distriktskampioenschappen voor de 
D-junioren geho~den . Grote man was daar Ricardo Wie lingen met 2 gouden 
en een zilveren plak . Hij moest er wel 5 keer voor lopen en voor verspringen. 
~e op de 80m 10,7/ 10 ,7/ 10 , 7 c 1e op de BOmtr h orden in 13.7 
(series) en 13.6. En nogmaals 1e op het verspringen met 5m37. Maar er 
wa~en ~eer ereplaatsen. Wat te denken van Joost Lanterman 2e op het speer
werpen!!! met 35m56, ·6e op het diskuswerpen 21rn90 en Be op het koge l stoten 
8m79 !l! Ook Jori s Hüeken mocht met zijn fraaie 5e plaats op het speerwer
pen (31.0B) gez i en worden. Barry van Dijk wist op de BOm met een tijd van 
11. 6 tot d e ha lve fina l e door te dringen 9 daar sneuvekde hij in 11.7. 
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Verdere uitslagen e 
Joost Aertssen BOm 12.B Steven Spanjersbe r g BOmhrd 17 0 2 

speer 16.92 21 goom3 o 29 . 1 14 
Barry V. Dijk ve r 3.90 26 Leon Roos BOm 13.3 

speer 15o90 22 80mhrd 17.B 
Mark van Dijk 1000m 3 . 43-7 18 1000m 3.49.3 19 

~: pGer 22.50 15 Steven Spanjersberg speer 21. 7B 16 
Joris Hüsken ve r 4.0B 19 b. lpay Tecioen BOm 11.3 

hoog L30 14 ver 4.02 21 
Jeroen Peterso ~-,om î3 .4 hoog 1 • 25 19 

îOOOm 4 . 04.2 23 Nartin Zieltjens BOm 13. B 
koge l 6.05 17 1000m 4 . 01 • B 22 

JONGENS c P~EST.,~TIES OP EEN RIJTJE =================================== 
Tot nu toe h ebben jul lie 4 wedstrijden gehad waarin je een persoonlijk 
recordje neer had kunnen zetten . Deze ' recordjes ' hou ik b ij in de ' rooie 
map ' die ik elke training bij me heb. Als jullie wil l en , mag je elke training 
(na af l oop) effe in deze map graven om bijvoorbeeld eens te kijken hoe jouw 
prestat i es zijn verge l eken met die van andere at l eten. Twee rijtjes van 
beste prestaties tot nu toe in ' B5 gehaald uit de ' rooie map '. 

100m VER 
Chris 
Jerry 
Tony 
Marvin 
Erwin 
Mathé 

12 . 1 Brik 14 . 1 Chris 
12 . 5 Aschwin 14.3 Tony 
13 . 0 Lrno 14 . 3 Thomas 
13 . 3 Thomas 14.4 Erwmn 
13 . 4 l'- lbert 14 . 6 Jerry 
13 . 4 Yves 14.8 Hisja 

Mi ehie l 13.9 Stefan 14.9 Stefan 
Bas 14. 0 Jan 14.9 Jan 
Ma x 14 . 1 Tobias 15.3 Max 

5 . 24 
5 . 06 
4.76 
4 . 66 
4o57 
4 . 35 
4 . 2~. 
4 .17 
4 . 16 

Yves 
Tobias 
r1ich i el 

4 . 13 
3 . 92 
3-55 

Interessant? Neem dan na de training eens een kijkje • ••• Een andere lijst 
die ik bijhoud is er een van de tijden die jullie lopen tijdens de trainingen 
Di t is niet zo'n erg offic~ele l ijst aangezien het niet meeva l t om zowel 
de tijden a l s de volgorde van 15 bavianen t egelijk in je ééntje te noteren , 
Normaa l is hier een jury tijd en aankomst van maar liefst 12 mensen mee ge
moeid . De tijden staan er dus niet in tienden van sekonden en ik zit e r 
ook wel eens een beetje naast maar toch geven de tijden een aardig bee l d 
van jul lie loopvermogen en de ontwikkeling ervan. Want hee l l euk , jullie 
gaan (bijna) a l lemaal vooruit , kijk maar. Obe . 

naam 1--4/ 600m 4:- -+/700m 
(1500m) 

18- 4/BOOm 22- 4/600m 29- 4/700m 23 - 5/800m 

Erwin 2 . 01 2 018 5 . 27 1. 53 2 . 09 2 . 3B 
Jerry 2 . 02 2 . 17 2.,45 1. 46 3.08 2 . 50 
Bas 2 .09 2.24 bles . 2 . 08 2.36 
r1i:•hiel z.b . 2.10 3.08 2 . 09 2.26 
Yves 2 . 13 2.26 2 . 16 2 o2B 
r1ax 2 o14 2.27 2 . 51 2 . 10 2 o23 2.55 
Marinus 2.15 2 . 39 2 . 56 2 . 19 
Jan 2 . 16 2.46 3.00 2.09 2 . 30 2 . 48 
Stefan 2 . 17 2 . 20 2 . 53 2 . 04 2 . 24 2 . 48 
Surjak 2 . 18 2 . 41 3 . 03 2.06 2 . 25 
Thomas 2 , 25 2 . 30 3 . 07 2.17 2,40 3.00 
Tony 2 . 27 2. 3-6 3.12 2 . 08 2.50 3 . 01 
1\lbert 2 . 30 2 . 59 2. 10 2?26 2 . 43 
Herlijn Snitker 2 o23 2 . 45 1.48 2.05 2 . 34 
Ger 2.24 ±_5 . 50 2.02 
i-.rno 2.11 5.27 1.48 

2 . 21 2 . 39 
2 . 13 2 . 36 

1\.schwin 2 . 33 1. 59 2.22 2 . 55 

De rest kan er niet meer op 
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Bij werken en studeren 
hoort 'n ABN Privé-rekening. 

Op eigen bene n ' Dan ook 'n eigen Privé
rekening. j e kunt er je salaris of stud iebijlage 
op laten storten. j e kunt er al je rekeningen 
mee betalen, ook automatisch (kamerhuur, 
abonnementen). j e kunt betalen en ge ld 
opnemen met de groene Betaalcheques. 
j e kunt op veel aantrekkelijke manieren spa ren 
en ie verzekeri ngen betaal je in éé n vast bedrag 
per maand . 
W ij helpen ie 
graag met 'n 

ABNPrivé- ~ rekeni ng. Om 't 
ie makkelijk te 

maken. -·---·- , 

ABNBank 

C. DE GROOT 
Voor kwaliteit 
en service! 

Eksterlaan 94 
Haarlem 

Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook 
Lotto - Toto? 

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

Raadpleeg ook 
uw clubblad. 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Pum"'A< AD/DAs Saucony~ ~/<ARHu 
en werpschoenen RUUD WIELART SPORI'S, i . 

DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 
Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

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

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

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

Geopend von 09.00 tot 17.3J uur 
Donderdogavond von 18.45 tot 21 00 uur 
loterdog von 09.00 tot 14 0() uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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


