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DE TELEVISIEDOKTER 

[[ J[i[ ·e , 
reparatl . 

"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 

Open bij ons je 
ABN Junior-rekening. 

Doe Je bankzaken voortaan zèlf en neem 
tiók zo'n ABN junior-rl'kcning Dit: is er speelaal 
voor jongens en mei sJes van 10 tot 1~ )aar 

., b et'n prima spaarn·kening met een 
hoge rcnlc :\\aar JC kun I ook gclc.l opnemen en 
overmaken n<:~ar een andere sp;_wrrckL·nmg op 
,,. naam t:n Je "uurt c.lc AB0: orc.lrachlen 
om ksgclc.l. con1rihu11es en ahonncmc111cn or 
Jeugc.lblac.lcn IC hcwkn 

:\lies wat JC noc.l1g he hl win c.l1c gra11s 
mar (;occ.l ic.le,·' Kom c.lan even h<J 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 
Dil is mogelijk als U lid wordt 
van de U.l.C. (Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inl ichtingen. 
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 



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 haartem 
tel. 023-272777 
girorek. 643883 
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e. van ravensberg 
z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 aa haartem 
tel. 023-325140 
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pupillen - cl d jeugd 
b. steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haartem 
tel. 023-263772 
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f.s.g.m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haarlem 
tel. 023 -316044 
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"verschijnt 10 maal per jaar" 

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

R E D A K T I E - - - -- - - -

De vakanties breken aan , kompetities ZDn besliste 
Eén klap is hard aangekomen~ de hoofdklasse heren
pleeg heeit zich n iet geplaatst voor de finale 5 

De B-junioren wisten zich niet voor: de inter -
regionale finale te plaatsen en D-junioren 
zagen geen kans de distriktsfina l e te bereiken. 
Onze hoor is nu gevest~gd op de ~/B junioren 
die zich voor de landelDke finale p l aatsten en 
de C-junioren die de distriktsfinale bereikten. 
Het is nog niet bekend hoe onze 2e heren ploeg er 
er in de 4e klasse voor staat. 

VakantietDd. Vee l sport nm te bekDken en van te 
genieten . Eenweekend vol sport op de t.v. 
Boris Becker wint Wimbledon ~ Maarten Ducrot 
een etappe in de tour de France, Ne ls on Piquet 
dE grote pr~s van Frankr~k voor formule 1, 
Nederland verslaat Italië met honkbal. Dat 
allemaal in een paar uur t~d live op de huis
bioscoop, evenals het Nederlands kampioenschap 
atletiek waar wat ons betreft de oogst aan 
medailles zeer klein was~ 1 gouden (Ruud Wielart) 
en 2 bronzen ( Allan Ellsworth en Aafbrecht v.d. 
Veen) B~ de junioren nog minderg 1 gouden 
(Arjan Warmerdam) en 1 bronzen (Ricardo DDkstra) 
W~ feliciteren de winnaars van al dit edelmetaal 
natuurl~k wel uitgebreid !! 

Van veel evenementen in dit blad vers lagen , van 
een aantal houdt U er een paar tegoed. 

De vo l gende redaktievergadering is~ 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 

Dus uiterl~k die datum ook Uw bDdrage . 



officieel nieuws 

R. (Ruud) Nijsoen 
P. (Peter) Prioster 
J.M. (Jan) de Ruiter 
P.A . (Peter) :~tokman 
i. .G . IVi, ('ron) v .Tol 
E.J . (E:L'ic) i:oo:1 
R . (Roland ) v.J.Nouland 
J.M. (Hans) Damhuis 
S. (Sander) Kroene 
M.P. (Mike) Veldkamp 
P. (Paul) v . d . Aardweg 
J . B .0oost) de Graaff 
S. (Sudjak) v . Hetten 
JVI . Martijn schmit 
M.R . (maarten) Jeronimus 
J . (Jeroen) Kleinmann 
R . N. (Ramon) Wijngaarde 
E . 1. (Eldridbc) Isselt 

V E R H U I S D 
= = = = = == = = 

E E N H A R T B 1 I J K 
=======~=================== 

1~ A N . . 
~=~==~~=========~======== 

V.v.G ghlaan 16/1 203~ TR Haarlem Sen . 
Ch . de B~urbonlaan 2 2082 BJ Santpoort Sen 
Ce lsiusstraat 25 20t~ 1 'Ilf3 Zandvoort Sen 
Celsiusstraat 55 2041 TC Zandvoort Sen 
Bosboom ;roussaintl:::.e.n 21 2103 SK Heemstede jun. A 
Pieter Kiesstraat ~8 2013 BJ Haarlem jun.B 
Militairewee 2c 2051 EV Overveen jun.B 
~lbert Schweit~erlaan 130 2037 RV Haarlem jun.C 
~r.Hendriklaan 64 2051 JE Overveen jun.C 
Zoetestraat 30rcl 20i1 PR Haarlem jun . C 
Bloemendaalseweg 184 2051 GK Overveen jun . D 
Fr . Hendriklaan 94 2051 JG Overveen jun . D 
Kleverlaan 186 2023 JM Haarlem jun . D 
Platanenlaan 28 2061 TT Bloemendaa l jun . D 
Stuverstraat 2 2013 üP Haarlem pup . A 
P . Keylaan 17 2061 XT Bloemendaal pup . A 
Celebesstraat 8 2022 XJ Haarlem pup . A 
Engelandlaan 35~ 2034 PR Haar l em pup . B 

Armand El lsworth naar: Ca l listostraat 30, 1562 ZH Krommenie 

W E D S T R I J D K A 1 E N D E R ================================= 
woensdag 17 juli avond1-.redstrijd Haarlelil senioren en A/B junioren 
zaterdag 24 aucustus Haarlem pupillenwedstrijd 
zondag 25 augustus ~msterdao C- spelén 
zaterdag 31 augustus Amste~dam distriktsf i nale C/D kompetitie 

(C- junicren ceplaatst, D juni o r en niet ! ) 
zondag 1 septembe± 
zondag 8 september 
zondag 15 septe:!lber 

Haarlem senioren en 1~/B junioren 
A/B .junioren kompet i tief i nale 
finale heren kompet i tie 

(Hoofdkl asseploeg in degradatiepoul e 
Tweede ploeg nog niet bekend) 

Haarlem C/D juniorenwedstrij d zaterdag 21 september 

zaterdag 21 )~) september 
zondag 22 
zondag 22 sentembar 
zaterdag 5 -o~tober~)) 
zondag 6 oktober ) 

Vught estafettekampioenschappen 

C- s pelen 

Haarlew onderlinge wedstrijden 
(I.s . m. ;;.toodes) 

VOOR INSCHRIJVEN \vEDSTRIJDEN EN TRJJ. ININGEN ~ 

zie vorige k l ubblad ! !! 

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

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem : ....... vanaf f20 ,00 inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 
atletiekbroekjes .... .. .. .. ... .............................. .... .... vanaf f27 ,50 
klubembleem voor trainingspak etc ..... .. .. ........ .. .. .. .. .. .. .... f 3,50 
stickers ........ ............................................................ ... f 1,00 

verkrijgbaar b1j JOOp van drunen . 



~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~=~~=J~~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~ 
Nog voor de maand om is, is al bekend, dat we de natste juni maand in 

30 jaar hebben. He laas was di~ de eerste uren van de wedstrijd duidelijk 
te merken. In tegenstelling tot de vorige kompetitie waren er welnlg 
afmeldingen. Anne Jan Vod.Veen was geblesseerd (of had autopech 1 maar 
kon in ieder geval onmogelijk aanwezig zijn en René Moesman loopt nog 
met zijn arm in het gips. Verder was de ploeg kompleet, al scheelde het 
weinig dat Henk Kraaijenhof niet op tijd aanwezig kon zijn, vanwege een 
vertraging welke hij had met het vliegtuig uit Praag. 

Het eerste numiller, traditioneel kogelslingeren, leverde meteen een 
klubrekord op. Gosse slingerde 43m06. Prima !! 

Ook vroeg be gon het polshoog. In de stromende regen paste Charles Mathot 
helaas zijn aanvangshoogte niet aan. Jammerlijk miste hij tot driemaal toe 
en kan het verder dus voor gezien houden. 

Op de 110m horden zagen we Luke Prins en Gerard de Boer. Luke liep 
15.7 en was hier zelf niet zo over te spreken. Gelukkig voor Luke vond 
de ploegleider het nogal meevallen. Gerard liep hier 16.7. 
Bij het verspringen groep I sprong Hein Macnack 6m97 en Nico Hellendoorn 

wierp de diskus op routine 38m44 weg . 
De BOOm was een prestigestrijd tussen de 'echte middenafstandloper Han 

Baauw en 400m- loper Mario Westbr0ek die er een rondje aan moest plakken. 
Han liep zijn serie in 1.55.02 en kwam daarmee aan zijn betere tijden. Maria 
li0~ 1.56.37 en was hier terecht tevreden mee. 
Ondertussen was het vijf voor één. Fred v.d.Wal stond op het balkon van 

de AAC kantine en keek eens naar beneden, waar hij aktiviteiten in de 
kogelring waarnam. Na zijn vraag: 'Wat is dat?', beantwoord te hebben met: 
'Dat is kogelstoten,Fred', sprintte hij naar beneden om zich vervolgens 
bij de concurrentie te voegen. Hij moest om één uur beginnen! Het weerhield 
hem er niet van een p.r. te stoten van 13m52. Nico Hellendoorn stootte 
later op de middag 12m40. 

Op de 100m niet de geblesseerde Renè Moesman. Zijn plaats werd ingenomen 
door Hein Macnack met 11.79. Ricardo Dijkstra revancheerde zich van de 
vorige kompetitie en liep een sterke 11.26. 

De 400m zag Allan Ellsworth en Guus Groskamp aan de start. Allan liep 
47.43. In deze serie liepen maar liefst 5 atleten onder de 48 ! ~uus liet 
zich ook sterk zien met 49.19. 
Bij het hoogs pringen was Ruud Wielart aanwezig. Met 2m05 zorgde hij voor 

veel punten. Vo or Remco Steen moet de 2m00 zo langzamerhand een obsessie 
worden. Voor de 99e keer sprong hij 1m95. 
Aafbrecht v.d.Veen bewees op hinkstapspringen, dat hij tot de nationale 

top behoort. Het werd 15m32. Zijn verspringen viel een beetje tegen met 
6m74. 
Evert v.Ravensoerg is Jp zijn specialiteit niet stuk te krijgen. Vechtend 

tot het eind werd het 9.13.78. Marcel Verzijlberg moet nog flink trainen 
om bij Evert in de buurt te komen. Zijn tijd van 10.15,30 was wel al een 
stuk sneller dan op de eerste kompetitie. 

Op de 1500m Kees v.Dommele en Peter Niessen. Kees kwam met 4.01.11 net 
niet binnen de 4 min. en Peter ondanks de aanwijzingen van coach Koos 
niet onder de 4.10. Het werd 4.14.28. 

De 400m horden _was voor de broers Kraaijenhof~ Ondanks dat Henk nauwe
lijks of geen tijd had om in te lopen, kwam er een goede tijd van 54.17 uit. 
Hans kwam met 56.62 eveneens zeer goed voor de dag. 

Obe v.d.Klei zette als tweede man op diskus met 36m32 een nieuw p.r. 
neer. Dit opent perspectieven voor zijn grote doel dit seizoen, nl. een 
10-kamp in augustus a.s. in Vught. 
Ricardo Dijkstra komt als junior in het seniorengeweld goed mee en liep 

zijn 200m in 22.59. Guus Graskamp, definitief overgeschakeld naar de 
kortere nummers~ liep 22.86. 

Het speerwerpen viel hard tegen. Geen Cees v.d.Rhee, sinds jaren het 
vertrouwde gezicht op dit nummer. Zijn plaats werd ingenomen door Obe v.d. 
Klei met 51m00. Obe kan duidelijk beter. Hetzelfde geldt voor Fred v.d. 
Wal met 52m50- Aan de wind kan het niet gelegen hebben, gezien de 79m worp 
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van IVJ:arcel Bunck. 
Marcus Treep moctt onven;ac~t op hinksta, optreden. H~ deed het goed met 

een even aring van zijn p . r. me~ 13m04. 
Op de 5000m ging Kees Hordijk gued mee en Kwam tot een prima 14.44.18 . De 

onlangs van Dem overgekomen Jerocn Scheffe~ debuteerde met 15 . 43.52. 
Om elf uur begon~e~, was het pol3stokhoog 0m v~f uur nog bezig. Duidelijk 

geen optima l e omstandigheien om tot grote hoogtc:m te komen. Toch gelukte 
het Arno v. Vu.gt met 4m60 i n de buurt van zijn p ., ro te kume11. 

De l aatste nummers 9 de 4x·100m en de 4~-408m r=:si.;e_fette moesten de beslis-
sing brengen of vle al dan niet in Je finalepoule zouden kome:n . Het Herd 
spannen~. De reserveploeg (Gerard de Bo8r~ Hans Kraaijenhof ~ Marcus Treep 
en Luke Prins) .verl~or al 0p het 1e wissolpunt de 3tok zodat er met de 
eerste p l oeg niets verkeerd mucht gaan. Nu waren er noagal H~t verande
r i ngen in die ploeg ~ zodat de lopers niet g oed op elkaar ingespeeld waren. 
Het g i ng bijna verkeerd , maar door attent ingrijpen van Armand El lswo r th 
a l s 3e l ope r ro l de er voor de ploeg Aafbrecht v.d.Veen 9 Mike Bienfai t , 
Ar mand Ell sworth en Ricardo Dijkstra een acceptabele 43.09 uit . 

De 4x 400m Guus Graskamp , Mike Bienfait 9 Henk Kr~aije~hoî en Armand Ell s 7 
wor t h we r d tenslotte geJ.open in 3,16.51. Zonder de andere lopers tekort 
te d oen 9 v i el Mike Bienfait op deer z~er sterk lrpen. Eij lijkt weer 
he l emaal terug te zijn. 

Uite i n d elijk kwamen we over 2 wedstrijden s~echts 150 punten tekort voor 
de fina l e . In de degradatiepoule moet voor behoud in de hoofdkl asse 
worden gestreden . Normaal gesprnken mab dit geen probleem zijn. 

~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~~~g=i~~=~~~;.~~2=~2=~~~~=~~~~~~~~ 
Om bij het eind te beginnen: 7 maal gouds 2 maal zilver, 1 weet n i et en 

e en an ti c limax. Het resultaat van een dag atleetje s~elen , want dat was 
wat de 2e p l oec in de 4e klasse deGd op dez e fr2aie regenachtige zomerdag. 
Di e dag begon zo mooiy met een hee~~~K verkoeland motregentje , maar toen 
kwam d e grote klé:'..}) • • • • Ren8 v.d .- ZWt<'>. g oL~ek de e;oc.ch te zijn . Demoti 
vatlis a l om . Dat bleek al uit net feit da~ de hele ploeg op tijd aanwezig 
was 9 ze l fs voor het spee·werpen. Aornout Le e zenberg was ' live ' aanwez i g 
hetgeen r esul teerde in de 1e gouden plRk via 45m46 9 2 meter onde r zijn 
beste vTOrp . 

Ar jen Kr oes , die lange, was het volgende sla~htoffer van de gouden v l oek 
de i over ons heerste, door de 110m horden zowaar winnend af te s l u i ten in 
16 . 7 ( pr) . Di tma 2.l k r eeg hij permissie van ploeglijder René nm h i e r over 
naar huis te schrijven . 

Ge l ukkig kon de sterkste man van de club Kees Schrijen, zich aan de gouden 
vloek ont t rekken door het kogelstoten gelukkig als 2e te beê i ndigen met 
9m88 , hetgeen ons een mooie ver l iespest van 2 meter en dus een heleboel 
pun t en t. o . v . de vorige wedstrijd opleverde. 
Vervrl .,ens was het Innocente Ni co (Treep) die toegaf aan de goudkoorts . 

Onze t u r bo bleek een z ' n 2e atletiekjeugd bezig te zijn (ja , nu al) door 
na een lan ge tijd van blessures in zijn 2e wedstrijd van dj_t jaar alweer 
11 9 4 n p de k l okken te zetten . 
Het were l drekord 400m l oopsprongen sinds 19 mei in handen van Sylvester 

Hoef man , s neuvelde deze wedstrijd helaas niet. Ondanks zijn zeven- mij l sspi kes 
b l ee f onze nat~eregende strijder met 52.4 bijna een seconde b 0ven zijn eigen 
we r e l drekord . Misschien dat wat grotere passen de vo l gende keer een posi 
t i eve u i twerki ng za l hebben "P de ron~etijd. Sylvester verdi ende ondanks 
zijn bars l echte tijd toch nog goud. (eeL ~olkomen raadse l en te l eurstelling 
voor a l le aanwezigen op de baan en IN DE KANTINE!) 

Maarten Hartman (Blondie voor zijn vrienden) was degene waarvoor ' weet 
n i et ' werd ingevuld waar het om medailles ging , Met een nieuw pe r soonl ijk 
r eko r d van 30m78 (geweldig) bleek ··nze weldoener het rUskuswerpen gewoon 
gewonnen te heboen . Maarten voelde zich echt Eén voor Afrika en voor zijn 
i nm i dde l s omges~olten gouden rlak is er weer een zak meel naar E t hiopi ä 
verdwenen. 
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.tü s een beest gir.;· h ij weg op d e 1500m , Ge lukkig s tonden in de 1 e bocht 
Aernout en masseur v,d.Zwaag die her;:~ t oeschreeuvrdeng " Spar en Jan Godver 
sparen vo o r de l aatste 100m , Jan Gottmer !". Hi e rop li et hij zich flink ver 
achte~ de 6~n-na- laats t e l oper terug zakken om vervolgens in een alles of 
niets e indsprin t toch no g numr.1e r 2 te worden . Het werd dus niets, vrant 
z ijn tijd v an 4 .1 8 . 2 mocht e r niet zijn. 

Huib Akersloot e l ke wedstrijd wel gc- ed voor een stunt, De ene keer door 
e en wedstrijd over 5 k ilome ter op één been te lopen, de andere keer door 
een BOOm met een he l m op te lopen. Dit keer een nieuwe grap, die dan ook 
a lom gewaard2o rd we rd ; Huib vergat namelijk om de 5000m t e lopen. Nou ja, 
hij verga t het niet zozeer , maar hij wa s t e laat bij de startlijn, hetgeen 
catastrofale gevol;en ~~ou kunnen hebben voor het al dan niet halen van 
de fina le. We zul l en je we ten t e vinden Huib ! In iede r gevalg hartelijk 
dank voor dez e sm&ke lijke g r ap . 

De held v an de d~g was, ook volgens het Haarlems Dagblad, Rob Schlüter. 
Hij wist, ondanks of dankzij een knieblessure in de winter, zijn beste pres
t atie van 12 j aar ge leden te benaderen tot op 12 cm~ 6m71 was zijn deel en 
voor ons een heleboel punten. 
Arjen Kroes sprong wederom 1m85 hoog. 
De 4x100m werd dit keer ge lopen door Nico, Aernout, Rob en Sylvester. 

Door vooral de eers te 3 lopers (sorry, Sylvester) kwam er een prima tijd 
op het scorebord te staan: 44.7 wa armee we wederom 1e werden. 
Het totaal aantal punten was mij niet ter ore gekomen voordat ik klaar was 

met dit verslag 9 vandaar. 
Bij deze wil schrijver dezes OQk even i ets serieus kwijt. Het betreft 

namelijk d e man i e r waarop sommige juryleden hun taak volbrengen c.q. 
misbrengen. In Beverwijk waren er t a lloze incident en die, bij belangrijke 
wedstrijden als de ze (o.a. hoofdklasse dame s ) absoluut niet door de beu-
gel kunnen. Zo wa s er volgens een jurylid in het veld bij het speerwerpen 
een groot aanta l foutworpen. Hij meende zelfs om een worp vTaarbij de punt 
n otabene heel duidelijk het eers t d e g rond r aakte, af te moeten keuren. 
Vervvlgans werd e r bij de steeple chase 1e klasse heren een balk te weinig 
genomen. Bij het verspringen heren was het helemaal feest, het zand dat vlak 
achter de balk lig t om eventue le foutsprongen aan te tonen, was zo hard 
en droog, dat menig springer we l over de balk afzette, maar niet fout 
werd gegeven. Verder liep een aantal atleten gewoon (?) door de zandbak 
t e rug, terwijl de jury niet eens meer op hem . l et te!! 
Als dit soort zaken bij belangrijke kompet~tiewedstrijden kunnen voork~men 

dan gaat het ~e t de baan atl e tiek ni e t z u goed meer. Het zou dan ook 
g een gek ide e zijn om a ll een gediplomee rde juryleden tot dit soort wed
strijden toe t e lnten. Een ernstig v e rwijt dus aan het adres van DEM 
Eeverwijk en onde rgetekende weet waar hij het over heeft, want hij is ten
slotte sinds Lmart van dit jaar gediplome erd jurylid. E en teleurgestelde 

Zoef. 

~~~~~~=~=J~~~=~g~~~~~=l~=~i~=J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Toen bekend vrerd , dat ondergetek~nde samen met Kcos Kiers de ploegleiding 

- v~rmde, we rd dit met gelach ontvangen. Op het moment, dat ik het sportpark 
10 (lees ti en à vijftien ) minuten te l aa t kwam , was het lachen al bulderend. 
Ondertussen bedacht ik pijlsnel een ~egenzet op de vraag~ verslapen? De 
rugnumme rs l eken het juiste antwoord, deze moesten immers met spelden 
worden vastge zet l! Toen kwam de aap uit de mouw, niet alleen ik was te 
laat ! Ploegleiding betekent bij de A/B vo oral conducteuurtje spelen. 
Dienstregeling in de hand en controleren WIE, 'tlAT , WANNEER en HOE. Dienst
regeling gehaald en de estafettetrein de wei ingestuurd. En dat was voor 
Aernout, Hein, Jeltjo- en Martin gelijk kassa 44.5. Een leuke opsteker. 
Op de3000m had Mar c Beelen de pech pas l aa t (op een feestje te horen, dat 
hij moest lopen. De pun ten waren binnen met10.29.4. Bij het kogelstoten 
kwamen de spierball en van Hein Macnack en Eric No om (nieuw lid!) in aktie. 
De resultaten waren echt niet in overeenstemming met de spiermassa 12.00 
voor Hein en 10 . 35 voor Eric. 
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Lex VerbE:ek \v:J.s cl•:: :.celeva·cei op de GOC>m .1a een moedige opening moest hij 
hard doorha~kan ~nar op kRrakter Jiep hij ~ en prim~ 2 .01.4. Hiermee bleef 
hij Patriek Booms p~ecies ~~ sec voor (2 .05 . 6) 
Arnaut v . d.Zoef wierp de speer zo'n 46~26 weg en Arjan Shoarmadam nefon

de voor de r.1eerkanp (41m88)" 
Het verspringen bracht 70Cr Emiel Mellaar~ slechts 7m51, maar goede 2e 

was Jeltjo Doornbosch. H00w~l de agressie bij de landing ontbrak , kwam 
hij na 6m24 in de bak, En Remco Steen onze springkikker, bracht 6m10 np 
het scorebord mot ~en combinatie van ver en hoogspringen met invulling 
van een vrije o8fening. 

De horden op 1 ~eter precies konden Jeltjn niet afhouden van een prima 
16.4.Bij het polsstokhoogspringen wierpen de ekstra trainingen van Kenneth 
z ' n vruchten af . Baarten Hartman sprnn,z heel soepel over 3m50. 

Op de 400m liep de a t tijd lachende Willem Gebe 55.9 9 niet genoeg om 
Aernout Leezenberg van de troon te stoten 9 die l iep namelijk 52 , 7 . 

Het kortst durende nummer was voor Hein Macnack na 11.2 a f gelopen en 
Ma r t i n van Steynen toonde progressie door 11.7 te lopen. 

Bij het hoogsp~ingen was het de vraag nf de 2 meter gesprongen zou worden 
of niet 1 The oig question 1 He l aas 9 van cl.er Steen sprong voor de " - tigste 
keer'' zoa l s hijzelf zei 1m95 . Harry Horn liet ons allen doodsangs t en u i t 
staan door pas in de 3e poging 1.70 en 1.75 te ha l en . 
Diskus was een nU!J:L er waar we nogal -vrat p :,nten lieten l i ggen . Noem: 

3 1 . 20 en Hartuan 30 . 38 . Tot slot kwam Shoarmadam in aktie op de 13 meter 
balk . Opnieuw een p . r . "]3m75 en top of thc bill bij de B ' s. 

Voor de stat istiekg we scoorden 14 . 102 punteL. En wie het laatst l acht 

Lenf e rink . 

~~~~~~=l~=J~~~==~~~~~;;~~~=~~~~~~;;=~;;=~L~c=J~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~ 
In te genstelling tot de wedstrijd in Baarlem begon deze wedstrijd met 

regen . Daardoor werd het pr::,gramma ongeveer 15 min . opgeschnven . Het kon 
toen om 12 . 15 uur van start gaan net het diskuswezpen en de 4x100m es t a 
fette . De estafetteploeg~ die werd vertegenwoordi.gd door Martin , Ri car do , 
Aernout en Hein Ging dit ::ee r j_n een snelle tijd van 43 . 8 . Het diskus
werpen we r d gedaan door Eric Gnoom en Maarten Hartrnan . Het ging Eric dit 
keer n i et zo goed af, 30rr.r:; was zijn prestat ie . Wanneer Eric wat vaker 
komt t r a i nen en iets explosiever wordt kan hij een stuk verder gooien . 
Met Maar~en ging het ietsje beter dan in Haarlem . Dit maal wierp hij 32m80 . 
Maar hij zit nog steeds niet op de goede richting van 2 jaar terug ! 

Om 12.30 uur begon het hoogspringen voet Remco en Je l tj~ . Je l tjo spr~ng 
1rn75 en Remco sp~ong 1m85 do ordat hij tussendoor coest hordenlopen , wat 
hij e r g goed deed, hij snelde naar een tijd van 16.2 . 

Om 1 uur begon het verspringen voor Arjan en Jeltj0 . ~rjan sprong wee r 
een goede 6m28 en Je l tjc kwam dit keer tot 6m09. Tege l ijkertijd begon het 
po l shoog voor Duurten die dit keer genoegen m~est nemen met 3m30. Ook op 
dit tijdstip 9 ginG Frank zijn 3km draven . Hij (Frank v.d . Aardweg) l i ep een 
tijd vtn 9 . 29 . 2 . Een hoop winst t . o . v . de 1e wedstrijd . 

Om 13 . 30 uur kvmnen de 800m lopers aan de beurt . Het was dit keer Wil lem 
Gebe , die het voor het eerst mccht proberen em liep een sne l le 2 . 09 . 3 en 
Lex Verbeek, die in Haarlem zo ' n snelle 2.01 liep 9 kwam o r k nu weer to t een 
goede tijdg 2 . 02 . 6. Ga zo door, Lex ! ! 

Na een korte pauze voor de jury gingen de loopnummers wee r ve r de r om 
14 . 15 uur . Het was Remco Steen die toen in 16.2 over de horden snelde . 
Ook was inmiddels het kogelstoten begvnnnn voor Hein Macnack en Eric Noo~. 
Er{ c , d i e zich van 10m58 in Haarlem verbeterde naar 10m69 9 deed het on
danks de regen be ter. Hein ve~beterde zich met 44cm tot 12m44 . 

Om 14 . 45 uur werd de 400m gelopen . Ricardo 9 die weer als een speer van 
sta~t ging 9 lie} een he l e goede 50o72 (50. 8) en Aernout Leezenberg een i ets 
wat tegenvallenels 53 . 8 . Arj~n Warmerdam was inmiddels aan het hinkstap
Sfri ngen begonnen waar hij weer een goede 13m59 scoorde . Ga zu d oor Arjan! 

De laatste twee nunmers begonnen om 15 . 45 uur, Het speerwerpen dit keer 

- 6- lees verder op b l z . 12 
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Zaterdag 22 juni j.l . was het weer zover.De B-·junioren.van.Haar~ern · ~ 
moesten zich in deze thuiswedstrijd plaatsen 7oor de ~~str1ctsf1nale 
(6 ju.li te Heerhugowaard) ,Het weer had beter kunnen ZlJn,maar het was 
in ieder geval dro og, . . 
De ploeg was niet geheel kompleet daar. "dragJ urnpe~'.' Harry Horn .:r:1~t 
aanwezig kon zijn . Na enige (achteraf n1 e t zo) tac~1sche plocgwlJZl
gingen waren wij dan toch · startklaaro 
Het aan".rangsnummer was traditiegetrouw de 4 maal lOOm estafett e c Wat 
fout kon gaan ging fout.Etienne moest bij d e ~tart het esta~ettestok
je nog e~e~ van hand verwisseJ.en en de lste wissel met J~ltJO was ook 
niet al te fraai .Arjan ging vervolgens bij het 2de wisselpunt te hard 
weg voor Jeltjo zodat dit ook een grandiose wissel werd.Martin ging 
tenslotte nog eens te langzaam weg bij wissel 3 zodat Arjan hem onder
wea nog even de weersvoorspellingen kon rnoedelen.De tijd viel achter
af0nog mee :47- 0sec tege~ 46.8 sec van de vorige wedstrijd. 
De horden werden nu over een parcours van 110 meter uitgezet.Jeltjo 
was vandaag het slachtoffer die moest proberen deze "hel van het 
westen " te volbrengen.Hij deed het wonderwel zeer goed en zette een 
persoonli jk record van 16.0 sec op de klokken. 
Eric Noorn,ja hij is er weer,was reeds begonnen met het kogelstoten.Eric, 
een van de weinigen die dit ambacht nog bedrijft,kwarn met l2rn35 goed 
voor de dag,al had hij zelf iets meer verwacht . Uit het honkbalstadion 
klonk luid gejuich.Tijd voor de 80G.n dus . Je moet er echter wel even 
1)ijblijven en de jus,daar zijn de kinderen dol op.Alex de Graaff,die 
jongen met die keiharde wedstrijdmentaliteit (?),liep zich helemaal 
leeg wat resulteerde in een personal best van 2.12.6.Een verbetering 
van maar liefst 6 s e conden.Gro·te klasse. 
Bij het verspringen had Jeltjo ondertussen 6.2lm gesprongen.Alles 
wees er dus cp dat we hoog tot zeer hoog gingen scoren.Totdat •.•..• 
ja u raadt het al .•... het speerwerpen begon.Etienne veroorzaakte hier 
een z o geheten 0 door 4 maal,let wel,4 maal ongeldig te werpen.Daar 
ging dus onze hoop in bange dagen. 
Het polsstokhoogspringen liep inmiddels naar zijn einde.Er waren nog 
twee springers in de strijd.Gespannen keek het publiek toe.Onze 
ncrack" Joe Dia1 moest als eerste het loodje leggen maar scoorde goed 
met 3.20m(p.r.).Gevolg :een donderend applaus uit de gewelven van het 
honk~alstadion~yervolge~ s we~den de 400m lopers op de baan toegelaten. 
Mart1n van StelJnen beglnt dlt gokspel steeds meer door te krijgen en 
li ep 2,7sec van zijn p . r. af.Zijn tijd was nu 56.1 s ec .Op naar het we 
reldrecord dus (43,86 red.).Het applaus was weliswaar mind~r maar 
mocht er toch wezen. 
Martin,amper bijgelomen van het voorafgaande,mocht bijna meteen na 
d~ 400m ook nog eens een l OOm lopen.Hij ~at in de snelste serie en 
llep een goede ll.9sec . Het leek er dus toch nog op dat de finale ge
haald zou worden.Er moesten echter nog 4 nummers afgewerkt worden. 
Bij het hangspringen presteerde Alex goed en flopte over l.65rnJaap 
had op de lSOOmeter niet echt zijn dag.De barre tocht liep hij 8 secon
den langzamer dru1 de vorige wedstrijd.Het werd nu 4.43 . 9.Het hink
stapspringen leverde in de 7orm van Arjan zoals verwacht veel winst
punten t.o.v. de andere ploegen.Hij won met een verschil van 2 meter 
en sprong een goed persoonlijk record van l3.87m. 
Het laatste nummer moest onze finaleplaats veilig stellen.Met de handen 
voor onze ogen keken wij met spanning toe hoe Eric de discus weg
smeet.Alles verliep goed en Eric wierp 35.88m.Na enige tijd wachten 
werden de puntentotalen bekend gemaakt.We waren 4de geworden met 
7998 punten tegen 8004 punten van de vorige wedstrijd . 
De finale hebben we hiermee geloof ik makkelijk bereikt.Als de ploeg 
d~n geheDl kompleet is rnaken we een goede kans op zelfs de interra
glanale finale.We zullen zien en er maar het beste van hopen. 
6 juli te Heerhugowaard dus 
P.S. MarioWestbroek,b edankt voor je geweldige manier van coaching 

Redactie :Mr Shoarmadam 
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I-'lJ.rthj_E Euta Galung? fysiotherapeut. 

Eindelljk is dan. d.e z e TLi.lr~·ie :ç {~·estar-ec. ~Ja veel vijven en zessen heb ik 
besloten om i n elke wi s s e l een Yaste bijdrace te ] everen 9 daar volgens mij 
deze rubri e k i n e lk kl ubb~.?.d tlluL; hoo1.'t. Je :::1oet het zien als een stuk 1 e 
preventieve inforn~tie, At l etiek ~edrij~cn/b eoefenen is niet alleen maarw 
blik op oneindi& e~ oogjes v cor d2 3euondenvij~er . Je hebt enk verstand 
gekregen en d.J.t ri!L\3 je best. gebru.i.:cen , Jk hoo~J . à.at je dat dan enk zal 
gebruiken 9 als je deza ~Ytikaltjs~ ~eRst en ~ir::t zo ~fges tompt zult re
ageren zoals da m2es t en ge~end ztn te ioen in de trant van: ach het zal 
we l waar \•rezen, :-JiJ te uc::::i.! ij .r. of v.'!l ~; cke ~ ~c er me e et r' . 

Bij de ze G.:lag il-:: julli.3 c~Pn o,,k ;1:_~ ; (~m el' z r::J f ao..n mee te werken en 
wel np deze wijze; ais j e vragen hebt '~~r hlessure8 9 hoe deze ontstaan , 
\ifa t je er zelf a2n kunt doen etc c l ever· die onderHerpen dan bij mij in. 
Dan kan ik deze onderwerpen in c0mbinatie met andere problemen (in de 
wissel) behandelen. Je kunt mij 1 3 maandag3av~nds altijd op de baan berei 
ken of eventueel iets ao..n mij opsturen, 

De afgelope~ j 2ren hebben we wac problemen gehad me t ~ensen, die niet 
wisten waar ze naa r to e m~ ~ st en als zij door sportbeoefening lichamelijke 
prob lemen hadden . Met ee~ kort e uiteenzetting hcop ik dit probleem uit de 
wereld te helpen. Bij de klub werkt het volgens onderstaande schema. 

llt:~ stuur ® 
/

""' s rJOrter\ <-------------;. 
y ~ 

trai:ner ~--) - arts: dr,Knuv8lder 
- fysiotherapeut :Martin 

sportmasseur : '? 

71 arts ~ 

/
sporter ~ 

~ ) sportmass, 
Huta Galung 

Als je klachten hebt, vertel j e dut Ra~ j o tra iner, deze stuurt je door 
naar mij, als het noodzakelijk i s , btuur ik je do or naar dr.Knuve l der , die 
je dan eventueel behandelt, vcrder doorve:r1,.,rijst (eigen huisarts) of je 
Heer naar mij terug verwij s~ . 

Zoals je ziet , staat de sporter altijd ~entraal en is er ~ltijd nverleg 
tussen de mediscne staf enerzijds (B) eJl het bestuur en trainer anderzj •ds. 
Door alleen deze wegen te bewandelen is he~ mo ge lijk jullie optimale 
medische begeleiding te geven. Het dossjer wat ik van jullie heb aangelegd 
kan a lle en volledig zijn, als ik alle informatie van jullie krijg en j~llie 
volledi g medewerken hierin, Uit het keuringsrapport bleek , dat ± 80 % van 
de atleten verkorte spieren had. Het is dan ''0k niet zn verwonderlijk, dat 
er de laatste tijd wat meer b_lessures zijn ontstaan, ho ewel o..ndere faktoren 
hierbij ook . een srote rol s;>elen ('ccnude voorseizoen) . 
Conclusie: als j e lichamelijke kla~hten/blessures hebt (van welke aard 
dan ook) bewandel dan de juiste wegen, ~oK al ben je naar je eigen huis
a rts ge>.,reest! l! Hoe snell e r je ,1ns ervan op de hoogte brengt, des te 
sneller w~et ~e Haar je aan toe bent, des te sneller ben je weer bles
sure vrij 9 des te sne ller kun je i·ree::.- atletiek bedrijven ! ! 

~euring Van de 27 man die gekeurd waren hebben we heel wat gegevens 
verzameld. We constateerden een ze er opmerkelijk feit en dat 

kunnen de jongens 9 die zeggen 'zeer goed te r ekken'? (wat zij daar onder 
verstaan Heet ik ook niet) niet meer verkopen, Wij konden niet ~~n atleet 
ontdekken, die creen ~~n verkorte spier had. 



1 ~ 
2: 
3: 
4: 

verkorte/te gespannten 
verkort e Achillespees 
verkorte/te g-espannen 

1 1 ? ? 

kui tspi eren 

hamstrings : achte rkent bovenbeen 
rectus feminoris : voorkant bovenbeen 

5: 
1 ' 6: ' ' 

9 9 

? 7 

adductor en 
}X ri·f orr.li s_ 

~ binnenkant bovenbeen 
in de bil streek 

7: ' ' ? 1 
. l . 
1 "_1 ops nE>.S : lies en r ugstreek 

B~ 
? ' ? ] rugspier 

9: te Z\..rakke / s clTtüne of rechte buikspieren (of gestoorde coördinatie) 

ZJals je ziet komen 3, 4 , 6 en 7 het meest voor . I n komb inatie met B en 
9 is het t e verklaren dat er veel b l essur es ontstaan in het gebied van 
de l age rug , l ies en bovenbenen. Velen hadden nok een lichte houdinge
afwijking 

U I T S 1 1 G E N -- - - -- - - -

24 mei Amstercla;,1 Ookmeer herEn 
koge l Osca r Soet!.lout ·1 1m66 (4ë'J -
spee r 1 , , , 43m32 ( 9e} 
100m Henk Kra~ijenhof 11.57 

nans Kraiijenhof 12.00 
. G.e~al!Zd Lenting (;l.AC) ·1 L 68 

- - -- - - · 

800m Peter Niessen 
Jan Gottmer 

2000m Evert v . Ravensberg 
Hl,lib Ake rsloot 

_25 mei Nijmegen C<?21Jle Nationa.l e l'Jede rlan(~_g 

2 .01. 43 
2 .03.52 
5 .33.22 
5 .50.69 

Slechts een kleine afvaardi gi ng . Maa. rten Hartman haalt op het nummer 
polsstokhoogspringen de aa~vangshoogte n i et en Arj a n Warme rdam, die op 
de horden in de seri eals 5e e indigt en wordt uitgeschake l d met 16.62 
(1 10 m horden jonzens B) en die 6m28 vers pring t en daarmee 3e wordt. 

31 me i ~msterd~m Ookmee r 
200m heren.Ren6 hoesman 22 . 37 en Mike Bienfait 22.52 

2 ,juni Heerh.l:\b~~~..r2::...~rd 
200m heren Guus Groskamp 1e in 22.2 
BOOm heren Han :Saauw. 1 . 56 . B 

(in de serie 24 . 5) 

Pe ter Miessen 2 . 01 . 0 

15 juni i~.Wsterd:J.m Ookmeer · 
BOOm he r en Ha.n Jkauw 

Michel Hulsman 
Jerdlen Scheffer 

16 juni Lis se 

1.54.6 
2,02 . 8 
2 ·' 04 ~ 6 

5000m heren 1e Kees Hord~k 15.17.7 
2e Ce es v.Dommele 

16.1 B.B 
9e Marce l Verz~lberg 

16.50.B 

In een poging on: een snel l e t~ :2. te lopen kOiut Ren?;, I1foesman vlak na finish 
te vallen en breekt zijn po l s •. Dat betekent een ~oorJ opi ge uitschakeling. 
Wij wensen hem beterschap. 
Zijn.tijd was overigons 10 . B. h l le uitslagen in het v~ l gend e klubblad. 
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Na door een te late inschrijving een jaar overgeslagen te hebben 
waren we dit jaar (op het nippertje ) we er present met een 10-tal 
HaarJemse lopers voer d e jaarlijkse k ermi s van AV 34,de 24- uurs 
estafette in Apeldoorn. 
Zoals ~eestal was er een paar maanden geleden,toen er ingeschreven 
moes t worden,meer dan genoeg ~elangst elling voor een ploeg lange Rf 
stander s .Op het laatst diend en zich echter twee geblesseerden aan 
zodat het nog d e nodige moe jte vergde kompleet aan de start te ver
schijnen. 
De gehlesseerde Bas Suurmond (met Gerko Vos de enige die alle drie 
voorgaande keren nog meegedaan had) wilde wel ''zo af en toe een 
rondje lopen'',dat werden er uiteindelijk nog 1 8 voordat z ' n blessure 
verder hinken onmogelijk maakte.Behalve Eas bestond het team verder 
uit:Renév.d.Berg , Ron Bom,Otto Boots,Conno du Fossé,Henk Hoeckx,Hans 
Verweij,Henk Klasen~Hans Peters en Gerko Vos.De gemiddelde leeftijd 
was dankzij een 4 - tal veteranen ruim 35 jaar. 
We waren mooi op tijd in het Mheenpark in Apeldoorn waar we al gauw 
ons tentenkamp opgeslagen hadden.Het was toen helaas al zo druk dat 
we niet direkt langs het parcours konden staan.Met stralend mooi 
weer werd op de radiopiepjes van 2 uur 's middags gestart . 
Op het parcours van 1647 meter moest na iedere ronde gewisseld 
wordenoEr waren een 30- tal ploegen van 10 man en bovendien nog 28 
solo-lopers aan de start zodat het op de s~alle parkpaden soms 
knap druk was,speciaal de snellere lopers moesten soms tij hun pas
seermanouvres door het gras.Gerko startte met een "ingehouden en 
voorzichtig " rondje van 5 .17,go ed voor een uurgemiddelde van 1 8 ,7 
km.Conno hegon direkt met een knalharde ronde van 5 . 05 (19,4 km/u) 
en dat bleef de hele 24 uur de snelste ronde hoewel e r diverse po
gingen gedaan werden deze te verbeteren . De wedstrijdleiding verzorg
de ieder uur een overzicht me t van iedere ploeg de plaats,totale af
stand~gemiddelde snelheid enz . Na het eerste uur lagen we met 18,17 
km afgelegd op een derde plaats ,Na de eerste-nog fltte - uren minder
de de snelheid wat)maar ~as bij het donker worden werd dit aanzien
lijk . Gelukkig was dit bij all e ploegen het g eval en we bleven de 
derde plaats bezetten, 
Totdiep in de nacht w~s er (soms zeer luidruchtig) nog heel wat pu
hliek.De nacht was tamelijk koud maar met s oep,koffie,thee en de no 
dige moppen hield de verzorgingsploeg de st emming erin.Tegen de 
ochtend werd het bewolkt wat ons een mo o ie zonsopkomst onthield en 
stak de wind weer op ~adat het behoorlijk koud werd. 
We lagen toen nog steeds op de derd e plaats en het zag er naar uit 
dat we onze streefafstand van 400 km znuden halen.Iedereen liep nog 
steeds erg goed en regelmatig,alleen Bas moest om ong.8 uur ' s mor
gens tot zijn verdri e t konstateren dat v e rder lopen onmogelijk was, 
zijn blessure had het toch nog bijna 30 km met een gemiddelde van 
16,8 km/u uitgehouden.Om een uur of 10 pas brak de zon door en me
teen liep de temperatuur weer op naar singletwaarden wat direkt 
aan de rondetijden te merken was. 
O~ze . plaats in het wedstrijdgebeuren gaf niet veel reden tot op
Wlndlng,nog altijd een derde plek met behoorlijke afstand tot zo 
w~l nummer 2 als numm er 4.De laatse 2 uren kon ook René v.d.Berg 
nlet verder,een verrekt spiertje gaf teveel hinder.Met een ver
schil v~n slechts 25 seconden tuss en de snelste en langzaamste ronde 
~as Rene veruit de r egelmatigste loperDeze laatste uren waren voor 
ledereen erg .zwaar,met het eind in zicht,een lekker zonnetje boven 
en veel publlek langs het parcours werd nog even alles uit de kast 
gelopen maar een tweede plaats zat er t o ch niet meer in.Conno was 
de laatste loper en hij prob eerde hoewel er nog maar een paar minu
te te gaan waren,z'n hele ronde nog uit te l open,begon met een voor 
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dnt t i jdstip verschrikkelijke snelheid maar redde het toch _net-niet. · 
Wc eindigden dus cp ~e plaats die we 23 uur daarvoor ook al bereikt 
~.ad den. t och gekken_werk dus ? 
De einauitslag in de wedstr i jdcategor ie werd aldus : 
l. V en LTC l Den Haag 252,9ronden l7,36km/u 416,53lkm 
2 -. AV 1 34 Ape l doorn 249;0 11 17,09 11 tH0,153 11 

3 , Holland/Haarlem Haarlem 246 7 9 11 16, 94 11 40b,628 11 

4. NSL Nocrdwijkerhout 242,9 11 16,67 11 400,009 11 

5. Athl etico '73 Ulft 242,5 11 16 ,6 4 11 399, 376 11 

6 -· SV Veendam Athl. Veendam 242 , 3 11 16,63 11 399, n45 11 

Tot slot :ni et alleen de wedstrij dorganisati e van AV 34 was uitste
kend maar ook onze eigen verzo rging door Els,Loes,Jel,Sabine,Albert, 
Sand er en Ma~ius was werkelijk voortreffelijk,zonder zo'n pl oeg 
zouden we bE:slist mi11 der gepresteerd he~Jben.. · 
De perso on1iáke resultaten war en : 

gem. 
snelh . 

Gerko Vos 
Conno du Fossé · 
René v.d. Berg 
Hans Yerweij 
Peon Bons 
Henk Hoeckx 
Ras Suurmond 
Ilans Peters 
Henk K1asen 
Otto Boots 

18,21 
1 8 } 05. 
17,95 
17 ·' 60 
17.26 
17, 03 
l6,t54 
15 ' 6 5 
1 5 ,52 
15,32 

totaal 
tijd 

2.2Jc05 
2.21.43 
2.12, :::6 
2' 2 ·:;. ~2 
2.2).06 
2. 2 5·. o5 
1.45.38 
2 . 44.11 
2.39.13 
2.47.44 

totaal 
afstand 

42.822 
42.641 

39.528 
41.175 
41.175 
41 .175 
29,646 
L~2,82 2 

41.175 
42 . 822 

snelste 
ronde 

5,07 
5.05 
5.18 
5 .18 
5.22 
5.21 
5.30 
5 .. 52 
5.51 
5.59 

gem. 
ronde 

Gerko · V"s 

N E D E R 1 A N D S E K A M P I 0 E N S C H A P P E N 
= ====== 

Zate r dag 8 en z0nä ag 9 juni in Groningen 
100% gouden me dailles . 

= = = = = 
B- junioren 

1tra'nt alleen ~1.rjan \JR.rmerdam was afgevaardigde van onze klub en hij 
verove rde me t 13m56 de gouden medaille op het hinkstapspringen. 

Za te r dag 29 en zondag 30 j un i in Haarlem A-- junioren en B meerkamp 
Sl e chts een bronzen medaill e wisten we te ve rove ren tijdens dit zeer 
goed door de {?;ezo.menlijke Haarlemse a tletj_ekverenigingen georganis eerde 
a tleti ekfees t. 
Ricardo Dijkstra werd 3e op de 100m in 11.52 na zijn serie en halve finale 
te hebben gewonnen in resp. 11.30 en 11 . 4 1. 
Op de 200m werd hij 4e in 22 . 76 na i n zmn seri~ 2~.83 te hebben g elopen. 
Arja!il VJarnerdaH t~ oeè, het zeer goed op de 9-kamp en verbeterde daar het 
k lubrekord. Z\jn prestaties: 100m~ 12,69 , ver: 6.38 , ·ko g el: 10. 82 , pols: 
3 .30 , 110mh: 16 . 6 1, d iskus: 33.42 , hoog 1.77; speer 4 1.42 en de 1500m: 
4 .45.67 . Met een totaal van 5066 werd hij 7e ! 
Verderg Lex Verbeek ging op de BOOm ten onder met een tijd van 2 .04 . 89 
we r d hij 6e en pla~tste zich niet voo~ de fina le. En Remco Steen werd 
6e op het hoo g spri ngen met 1m95 

za terdag 6 en_ z on <;l.M .:_l__juli Zv10ll e Senioren 
Dri e medai ll es v ie len ons ten deel. 
Goud voor Ruud \!ielart die 2m12 hoogspron g en twee bronzen medailles 
voor resp. Allan ~llsworth op de 400m en Aa fb re cht v . d . Veen op het 
hinkstapspring en. Een uitgebre id vers l ag in de volgende 'wissel' 
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~ .. S~~=~~g~~~~='1g::X~~g~~~ggg=~~g=~gg§==~;g;~~~~ 
Met zijn drie~n-Lex v.d.Pol , Hans Verweij en Pe ter Ho f fman- vertrokken 
'Ni j naar Den HaP.g,om aldaar deel te nemen aan een lo,;p,die opgedra-
gen was aan de wereldvrede . 
In de trein waren onze gedachten niet zozeer bij de vrede,als wel 
bij Mary Deck~r :als zij voor ons zou l open,d~n zouden we zeker een 
p, r. lopen.Aangekomen in Don Haag bleek zij uiteraard niet deel te 
nemen,maar als troost troffen we tijdens onze warming- up een aantal 
lieftallige j ongedames aan,die vóór ons a~n het inlopen waren . Ter 
geruststelling : Lex is zich fatsoenlijk blijven gedragen" 
Er was niets dat erop wees dat het hier een loop voor de vrede betrof. 
Er waren geen spandoeken,geen M. E . ,geen vredesduiven,w~l een patat
kraam en een grote tent waarin men zich kon omkleden. 
Er w~s ons een t o cht beloofd langs allerlei historische gebouwen . Ik 
heb echter sl e chts asfalt en de hielen van lopers 7oor' me gezien . ··. 
Enfin , dat zal er wel bij horen . 
Er stond een straffe wind en er was veel "vals plat",wat het lopen 
zwaar maakte . De finish zal verbeterd moeten worden : nu was het zo 
dat vóór de finish , de lopers geperst werden in twee , door dranghekken 
gevormde gangen : rechts de wedstrijdlopers, links de trimmers . Alsof 
de organ i satoren nog nooit van een eindsprint hadden gehoord . Het 
gevolg was dan ook dat sommige lopers in het vuur van de gezamenlij 
ke eindspr i nt in de hekken werden gelopen.Dat overkwam o . a . Piet van 
Alphen . 
Lex liep een pr i ma tijd van 38 . 40min,waarmee hij l38ste bij de 
senioren werd (aan de wedstrijd namen 196 senioren deel) . Dit i s een 
paar seconden hoven zijn p . r . Hans had gelukkig geen last van zijn 
blessure en slaagde in zijn opzet :hij haalde ru i m 2 minu ten af van 
~ijn p . r .l 34 . 25 min werd zijn deel . ~en uitstekende tijd waarmee hij 
57ste senlor werd . Peter liep een tijd van 46.23 min (l87ste sen i or) 
~~~rme~ hi~ . tevreden ~as ~ezie~ zijn traini~~sarbeid(gering).Deze 
~lJd wll hlJ echter wel dlt selzoen belangrlJk verbeteren (zo,dit 
ls gezegd , nu zit ik eraan vast) . 
Op de uitslagenlijst werd als winnaar een Engelsman vermeld met de 
voor deze lcop toepasselijke naam :Phil Make- piece !Een geslaagde 
grap !~n ~eze . E~gelsman . Hoe hij werkelijk heet is onbekend,want bij 
de prlJSUltrelklng waren wij vertrokken . Zijn tijd : 30 . 04 min . 
Snelste Nederlander was Cees Kraaijeveld uit Sliedrecht . Tijd : 30 . 38min. 

Peter Hoffman 

2e A/B junioren ko~petitie ver7olg van pagina 6 

ve~tegenwoordi ~d door Hein Macnack en Aernout Leezenberg. Hein wierp 
een heel opvallende 56m24 , scoorde daarmee hoog en dat leverde veel 
puntenwinst op . bn Aernout , die ook een goede 47m62 gooide , haalde een 
goede winst . "~ls laatsten kwamen Martin v . Steynen en Ricardo D~kstra 
aan de start voor hun 100m . Ricardo , die nog met de 400m in z~n benen 
zat , liep een coède 11 . 2 . En Martin, die deze dag Rl echts 0 , 1 sec 
boven z~n beste prestatie kwam , presteerde wederom goed me t 11 . 8. 
Toen alles was opgeteld , kwam er 14 . 602 uit. Dat leverde ons na twee 
wedstr~den de 9e p laats op , waarmee wij ons voor de fina le op zondag 
8 september heb~en geplaatst. 

6 juli Heerh~cowr.~0~~ distriktsfinale B- kompetitie 

Onze B-juniorcn~loeg is er niet in ges laagd om zich te plaatsen voor de 
interregionale füH:cle met west II . Het ontbreken van Harry Horn en het 
niet kunnen s~rinGen van hrjan Warmerdam gaf teveel verliespunten o~ 
minstens een 6e plaats te behalen . Een uitgebreid verslag in de volgende 
wissel . 
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Hll Wllllil~l 
Op het laatste moment voordat de inschr~ving de deur uit noest , kregen we 
te horen~ dat do wedstr~d in Beverw~k was aangewezen als kompetitiewedstr~d . 

Omdat Nice onze enige C-pupil is, en alleen Marcel en Eldridge als B- pupi l 
hadden ingeschreven was het al l een macr cogel~k om b~ de A- pupillen mee 
te doen in de ko~petitie. Omdat er 10 jongens hadden i ngeschreven was het 
m·;gelijk OE1 met 2 Ii.LJ.RLEI'-'l teams aan de start te verschijnen (dachten w~) . 
Helaas konden op het laatste moment 3 jongens niet mee doeh zodat slechts 
een estafette ploeg aan de start kon versch~nen . Voor het eerst , na 3 
trainiDgen moest er een echte wedstr~d estafette gelopen worden . Na 
0nderl i ng overleg werd d~ or de at l eten besloten , dat Boudew~n z nu starten 
en Koen a l s l aatste loper weg zou gaan . De tweede l oper was Jul es en Dennis 
ging als 3e met het stokje op de loop . 12 . 00 uur , 1e seri e , baan 1 en de 
1e estafette van hun loopbaan . In tegenstelling tot wat hun trai ner in 
Vught deed , liet niemand het stokje vallen en finishte Koen 39 . 2 sec . na 
het startschot . De kop was eraf en de eerste 743 punten waren binnen . 
Nadat alle estafettes waren gelopen , begonnen de beide Mart~ns (Spruit 
en van Belle) Bet verspringen terw~l Marcel en Eldri dge gingen proberen 
om zonder springplank toch omhoog te komen . Eldridge had hier weinig 
moeite mee en wist na als eni ge over de 1m15 te z~n gegaan ook nog de 
1m20 te passeren . De estafettelopers en Nice moesten tot 1 uur wachten 
tot z~ aan de slag mochten . De 60m voor A- pupil l en werd ge l open i n 15 
series , eerst 9 voor de 2e jaars en daarna 6 voor de eerste jaars . 
Snelste loper b~ de 'Haarlem- boys' was Dennis die 9 . 4 nodig had om de 
eindstreep te bereiken . Het balwerpen van Nice leverde een prestatie van 
20 meter op, t ~ ch weer 1! meter verder dan 3 weken ervoor in Haar l em . 
Het balwerpen bij ~e 2e jaars A was voor Koen erg spannend met als eind
resul taat een afstand van 35m62 , afgerond op 35.5 meter goed voor 405 
punten . Als laatste onderdeel werd o:r.J. ongeveer 4 uur de 40 meter voor 
B- pupillen ge l open en daarna was het wachten op de prestatiekaarten . 
Gelukkig was het prachtig weer zodat niet zo heel erg vervelend was om 
tot 5 uur te moeten bl~ven zitten . Uiteindel~k bleek , dat het beste 
resultaat door ~ldridge was bereikt met een eerste plaats b~ de B- pupil l en. 
De telling VJOr ~e competitieploeg is erg ingewikkeld maar uite inde l~k 

is gebleken, dctt I::Ju>.RLET1 als 6e is geëindigd met een p·, ntentotaal van 
4709 punten . U I T S 1 A G E N 

~================== 

c - pupillen 40m ver balw totaal plaats 
Nico Damen 7 . 4 2.98 20m 753 6 

B- pupillen 40m hoog kogel totaal p l aats 
Marcel v . d.Berg 7 . 2 1 . 00 4 . 57 813 17 
Eldri dge Isselt 6 . 8 1 . 20 5 . 9-1 1131 1 

1e jrs A- pupillen 60m ver bal totaal plaats 
Mart~n v . J3elle 1 o. 3 3 . 35 12 . 00 677 26 
Mart~n Spruit 11 • 0 2 . 83 18.5 589 28 

2e jrs 11. - pupillen 60m ver bal totaal plaats 
Marnix Bal 1 0 . 1 2 . 96 19 . 50 747 42 
Jules Grommers 11. 1 3.09 25 . 00 717 43 
Boudew~n Kruytzer 9 . 8 3 . 28 26 . 00 942 30 
Koen Paul 9 . 5 3 . 90 35.50 1222 14 
Dennis Schoen 9 . 4 3 . 32 21 . 50 955 28 
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Or za terdag 1 JUn)_ \V"as de 2e kompe-~i tiedag "~Jij D8m in BoveJ:?wijk. Het leek 
een goede dug te worden, wan~ het was stra~. ond weer. Om kwart over elf 
verzamelden W8 ons bij het MendelcollagH waar de Buto's al stonden te 
wachten om ons te vervoeren. 
In Beverwijk be~onnen we met 4xBOD eetaf2tte Joost 1. 9 Barry , Ricardo 
en ~lpay lipen 44.3 (den uitstekende t~d) To9n bsgon het diskuswerpen, 
waarb~j Joost IJonterw;o.n 2e werd met 22::~20 on Ha:rtin 11 • .1.8 H.:i.e:r:·p. Het 
kogelstoten "YT~'.D voo::: Joo;: t oprüeuw 2cn .JU.k<~ "'S , Hij stootte 10.,;4 (!) en 
dat aws een nieu\r p" r. 
Bij de 1 OOOm w2.rden ook ui tsteLend.8 tij ·len &"010:i1CD : ::.8dr-::ceen verbeterde 
zijn p,r. ;-.; ·(;oven liep 3-24 .. 3, Dagm2..r 3,30, 1 c -: ~'Ie-_•ti:J. '5,50 " ., Bij het 
hordenlopen gebourde een ongelukje. ~eo~ vieJ bij de 4e hordc 9 maar her
stelde z i ch goed. Hij Herd toch nog 3e in ztn serie!! Onze ploeg haalde 
totaal 6B90 punten, dat ·.ras ± 150 punten mc:;or dan 70ri_ge . ~:nor. Als we 
op de 3e koi!lpetitieda,g; weer 150 punten maer halen , clan mag Àrjan zeer 
tevreden zijn . 

D- juni oren pur. te::-: 
Barry v.Dijk BOm 1'1.6 490 

hoog 1.10 316 
Mark v.Dijk hoog 1 • 1 0 316 

kogel 6.89 359 
Dagmar Heymans 1000m 3.30.1 479 
Joost Lanterman lwgel 10 > 14 523 

diskus 22,20 347 
Leon Roos SOm "13 ,. ·+ 

BOmh 19 . 4 
Steven Spanj e:rsbc:r·c 80mh ·1 7. î 306 

1000m 3o24<3 516 
~Upay Tecimen BOm "12 "6 :zc:;c .) _) 

ver ) . B5 3B8 
Ricarddl \Vielingon 80nl1 13.6 565 

ver 5 0 19 658 
Martin Zieltjcns diskus 11 = 48 126 

1000m 
4xBOm Barry-Joor:::t--c'.l:pay 

Ricarclo 44.3 1136 

=~~~~~ 

T1ark v . Dijk. 

C·- j u11 i . C• rs-r.. 
Strd:J.n .ti erJ~sser. 100m h 20 . 2 407 
Thoma::s v, d . Bc>rg •.rer 4o72 564 

speer 27.7B 460 
Jerry Brom·rer 1 OCJm 12.3 73B 

kogel 9.42 49~-
Man.-_i_n I3S ·'ll t hoog 1.60 702 
ET\·T i.T.~. ~(rc.an BOOm 2.21.9 

d.isk"J.S 26.06 412 
:ie n v, C< •• .M e~üe:w. 1 OOm h 21o5 
'J:'rJny V- (Î • P:r:ij·:, 1 OOra 13 . 1 

ver 5 . 08 636 
ifJ.a~ _ S c hrc~urï. .:~ .r ' diskus 20o04 30B 
J·~e r: lijn s~1:i_ tker BOOm 2.19.6 667 
::::vo SJ.Janje:rsberg î500m 4 . 53.6 661 

speer 35.70 5BO 
TEsja f3te r:;n hoog L60 702 
Hai..tho Y, Str2.len kogel B.B4 465 
rq, - ~ v._rl"' v.d.Werff 100m 12.4 723 

1 r•om h 15.4 730 
Ger Wessel 1500m 5.16.9 
.4x100w J e.r:ry, Chris, 0 .;~ • • o••o• .. 

49~7 
- 100 = 133B (overgelopen) 

1438 

1Q2§1_ 

Vrijdag 14 juni t.-ingen de C en D- ju.nioren naar .1 mste:r:·dam voor een wedstrijè. 
Ik moest BOm en ver (Reinbert H2.1:1stra;) Cmdat er e::m gl.'ote inschrijving 
was , was het lang wachten voor dat je aan de beurt was . Het verspringen 
ging wel goed en ik haalde 3.49 , Merlijn 3.44 Alpay 3.89~ Ricardo 4.96 
Martin 3.38 De finule was voor Ricardo Toen s~J:?óng hij 5m1n Ik haalde 
bij de SOm mijn pers . record 13 . 55 Merlijn 12.76 3n Ricardo 10.68 

U I T S L A G E N 
===================~= 

BOm 1e Ricardo ~ielingen 
(serie en 

Merlijn v .I·1Gegen 
Reinbart Hamstra 

10.7 
finale) 
12.8 
14 0 1 

1000lli 7e Alpay Tocimen 
Be Steven Spunjersbe:rg 
13e Paul v.J.Aardweg 
1Be IYJ:ar ·~ü~ ~~iel tj•3nR 

3 , ~2.- 4 
3.2~.6 
3.43.0 
4.02.5 

speer 2e Joost Lanterman 39. :)8 
2),66 
22.50 

12e Steven Spanjersberg 
~3e Paul v.d.Aard~eg 
~3e Y.artin Zieltjens 16.BO 

5. 1B 
3rB9 
3.49 
3-44 
3.38 

ver 1e Ricarclo Wielingen 
1Bs Alpay Tecimen 
27e Reinbert HBmstra 
29e Marlijn v.Meegen 
31e Martin Zieltjens 

-1 IJ.· .. 



UITS1(i.GEN î 4 jurü ..:1msterdam C-.•wüoren 
=====~=======-================~=~=~=== 
100m Thomas v.d.il0~g 

Stefan .<\.ertsse:1 
Y V G S V o d • :3 () :;:- S I 5 ., 2 
Jerry Brvu1·:cr 13.5/12.4 (5e) 
Mart:}_n Blom i3 . 5 
BEJ.s Bol 1). 7 
Miehiel Gcrardts 14.1 
Hans D arlh 1.:1. :~ s 
Jan v. d . r~E::tlcm 
Tony V . d , l:2:jj-( 

M.ichi.el Ficm<::.n 
Max Schrl'nder 

î4.2 
14o5 
12. ;:, 
15 •. :~ 
: [~ 0 2 

Merlijn Snitkor 13.4 
Mi ke Ve l dkamp 13.1 
Mathá v . Strslcn 13 . 4 
P&.ul Geuzenbroek 12 .. 7/12 . 9 (88) 

speer 4e Ivo 3panJcrsberg 37.7B 
9e Bas Bol 32,98 
1 5e Eric ~aucl 28 . 90 
22e Thomas v . ~.Berg 26.B4 
24e Misj~ Steen 25.8B 
34e Yves v . d . Berg 19.02 

BOOm Be Norlijn Snitker 2 . 2 1. 9 
9e Ivo Spanjersbe r g 2.23 . 5 
14~ M5sja Steen 2 .3 0 . B 
15e ~ichiel Gerardts 2 . 3 1. 9 
18e Pa~l Geuzenbroek 2.34 . B 
19e Ger Wessel 2.35 . B 
22e Jan v . d.Meu l en 2.46"9 
?3e Ba=t Wilmink 2.52 . 0 

diskus 15A Hans Damhuis 22 .7 2 
18e Mathè v .Stralen 1B . 98 
19e Aschwin Beukert 1B.SB 

ve~ Se Tony v.d.Prijt 5 .1 5 
Be .J erry Brouwer 4 . 97 

12e Thomas v.d.Berg 4 . B2 
16 e Ger Wesse l 4.59 
17e Mike Veldkamp 4 . 56 
24e Eric Pauel 4 .32 
26e Aschwin Beuker t 4 . 2 1 
27e Yves v.d.Berg 4.20 
2Be Stefan Aertssen 4 . 14 
)2e Miohie l Ni eman 3.9B 
33e Max Schreuder 3.B6 
37o E~rt Wi l mink 3.33 

~~~~;;~~g=~~=j~~~ de dag na het l'hc1zc;n:'li..'nachtfor::tival moch t de C/D ploeg 
in drie }_u.,'<ueuz~ "busjus nna:;_· Purmerend . We waren vol 

verwachting door do wilde verhalen cve~ d~ uit~rBt slechte baan . En met 
de reg·en zag het er na tuurlijk no~· fraaie-_;: uj_ -~" T1Iark me ldde mij direkt bij 
het zien van de baan 9 dat hij twee zwe~dip]oma's heeft. Ondanks tekort 
aan slaap 9 begreep ik het verband ~eteen , Water, liters water we rden van 
de baan geschept, er ~erd zeJ.fs e0n kuil geg~ayen om met emme r tjes (dat 
gaa t sneller) ~1ter te verwijderen . Vee! ~rappen over zwemvl i ezen en soort
ge lijke attributen. De organisatie kon b~na niet 3lechter . De wedstrijd 
begon een half uur te laa~ en de organi~ntie gaf de schuld aan die vervelende 
ploegl e iders (ik voelde me bijna aangesproken) die teveel wijzigingen zouden 
hebben doorge~oerd. De kinderachtigheid w~s bijna op het nivo van de wed
strij ddeelnernrs, bijna zeg ik 9 want hij paste 1eter bij een pupillenwedstrijd. 
Ze konden na~el~k toch niet eerder beginnen, omdat er nog water geschept 
werd. Ik had zelfs nog een wijziging vergeten, Jeroen moest op d e naam 
van Leon lopen en deed dat nog goed ook, Nu we toch bij de BO me ter zijn, 
Barry zag er ontzettend 3terk uit En liep 11.6 . Ricardo liep een evenaring 
van het c l ubrekord. Eindelijk 9 want ik heb hem beloofd 9 dat hij dit jaar 
h.ree k lubrekords ~ou pakken . Voo r versprjngen verv.racht i k ongevee r 5m55 
dit jaar , maar dut vertel ik hem nog niet 9 anders krijgt h ij nog ~eer 
kapsones . De helft van de be l ofte heb ik dus 3fgelost, zou hij nu zijn 
be l ofte - vers l ag van 16 me i inleveren - nakomen ? 
Weg van de BO me ter nu en van de naam Barry 1 dis voor de re st van dit 
artikel vrord t geschorst . Over de jury: De tijd van !11ark op de 1 OOOm werd 
geprikt tusser. die van numme r één en nummer hree, ondanks zijn lengte 
hadden ze h&m over het hoofd gezien. Leon liep hier een p.r.evenals op de 
BOm horden . 
Voor Steven heb ik een atletieklimerick gemaakt: 

De C/D ploeg moet naar Purmerend 
en omdat je zelf heel hard rent 
moet je mee en daarvoor een part~tje opgeven 
dat je dat doet vind ik klasse Steven 
je resultaat~ een p,r, zodat je tevreden bent 
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Joost schake lde d.oor zijn vecht- ) knijp- en duwkwali teiten slechts eén 
t egenstander uito hij wordt dns ZOY/P,e.r vw.t aarrl:i..ge r. Zijn kogelprestatie 
was ook aardi ~G r dan oo it: 10 LJ.eter 36. En er v olgt v ol gens mij nog meer 
dit jaar. De jongste van de D- ploeg •Llpay liey een goede hordenrace en 
ook hoog ging coed a ls j e ziet wat voor weer he ~ was . Vol~end jaar 
als hij twe ede j~ars is , verwacht ik van hem • nee, dat schrijf ik 
niet op ; ~ lp~y 9 droo LJ. e r maar over ! 
Over de rest van de prestaties n i et naar huis te schrijven, laat staan 
naar de l ezer vnn de Wissel . 

Alle resu ltaten van deze 3e c/D kompetitiewedstrijd in Purme rend komen 
in het velgende nummer van de Wissel. 

Wel kunnen we zeggen , dat de D- ploeg zich NIET heeft gepl aa tst voor de 
distriktsfinale, 
rvlaa r de C- junioren hebben zich wel gepl aatst . 
De stand van de 6 finalisten (twwe beste prestaties tellen ) 

JONGENS c 
1 • Den 11576 11349 22925 
2 . He ra 11263 116 47 22910 
3. Hollandia 11133 11485 22618 
4 · Gac 11274 10979 22253 
5 . Aac 10611 10858 21469 
6 . H.i~..üRLEM 10587 10722 21309 

Deze 6 plo egen komen uit in de finail:e op 31 augustus in Amste rdam ! ! ! ! 
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Bij werken en studeren 
hoort 'n ABN Privé-rekening. 

Op eigen benen) Dan ook 'neigen Privé
rekening. je kunt er ie salaris of studiebijlage 
op laten storten. j e kunt er al ie rekeningen 
mee betalen, ook automatisch (kamerhuur, 
abonnementen). j e kunt betalen en geld 
op nemen met de groene Betaalcheques. 
j e kunt op veel aantrekkel ijke manieren sparen 
en je verze keringen betaal je in éé n vast bedrag 
per maand . 
Wij helpen je 
graag met ' n 

ABNPrivé- ~ 
rekening. Om 't 
je makkelijk te 
maken . , 

• 

ABNBank 

C. DE GROOT 

lotto x toto -

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~ AoloAs 5aucony~ _.KARHu 

en werpschoenen. RUUD WIELARf SPORI'S, 
DA'S EEN lAAK VAN VERTROUWEN ! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUS E 
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 17.31J uur 
Donderdogavond von 18 45 tot 21 00 uur 
Zaterdag von OQ 00 tot 14.0Cl uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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


