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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



I t )I I 
DE TELEVISIEDOKTER 

I[= .llil . I 
reparatie . 

"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. 

[)oe je bankzaken voortaan zeil'en neem 
óók zo'n r\BN junior-rekening. Die is er speciaal 
voor jongens en meisjes v<.~n 10 tm 18 1aar. 

., been prim<J sp<Jarrdzening met een 
hoge rente :\\aar 1e kunt ook geld opnemen en 
overmaken naar een andere sraarrekcning or 
1e naam. En Je stuurt de AB N or drachten 
om lesgeld. con lrîbuties en ahonnemen ten op 
jeugdbladen te betalen. 

Alles wat 1e nodig heht zit in die gratis 
mar. (;oed idee; Kom dan even hiJ ons la ngs 

ABNBank 

Huyg 
Sport 
Gen . Cronjéstraat 129 
Telefoon (023) 276628 

De Atletiekspeciaalzaak in 
Haarlem e.o. 

Grote kollektie schoenen: 
Adidas - Nike- Puma
Karhu - Braaks 

Haarlem-leden op atletiek 
benodigdheden 1 0% korting op 
vertoon lidmaatschapskaart. 

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

Vraagt vrijbli jvend inlichtingen . 
Telefoon (023) 246236 

Piet Heinstraat 1 - 20 14 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 haartem 
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 
t.n.v. penningm. 
a.v. "haartem " 

wedstrijdsekretaris : 

e. van ravensberg 
z. buiten spaarne 8 zw. 
2012 aa haartem 
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 haartem 
tel. 023-316044 

Jaargang 40 

nummer 6 

aug/sept 1985 

10 

"verschijnt 10 maal per jaar'' 

redaktieadres : 
• I paglna fle x v. vugt 

anthonie fokkerlaan 15 
2024 ja haartem 
tel. 023-263912 

VAN DE REDAKTIE =================== 
Een Hat verlaat augustusnummer van dit 
blad, büna geheel gevuld met ver- en 
uitslagen van de afgelopen vakantie
periode. 

Intussen zitten we midden in de kompe
titiefinales 

net volgende klubblad zal over een week 
of twee alweer in de bus liggen. 
Er zijn voor dit numJ.te r nogal wat artike l en 
blUven liggen , die we in het volgende 
blad willen opnemen. 

Martin Huta Galung heeft voor de 
'medische rubriek ' een uitgeb reid artikel 
waar we de volgende · keer a~n 

zullen beginnen 

KOPY VOOR HET VOLGENDE NUMHER 
GHAAG UITERLIJK 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 



officieel nieuws 
H. R. Hans rlagejou·~ ? Prof Krausst r aRt 6: 2035 AE Haarlem (sen) 
J.D.M. Ha~s Ea3e~an , ~n Tiu! ' srla2n 64 ) 212~ VK Benneb =oek (sen) 
J.L 1'1-; ( h ,." l · ;·~ ,..,l"' .,., \T·~E·c·l " " l '"' ~ n· 1 ~ 2 \ ..... :;;:; HT èi-.., "':r· "L em ( s erl) -- J - - ~ . - ~ - ..... :1 .J... -· .... t: .... _ ... v... ~._ ~..) • I ,, ,J / -' ..J...J ... ~....:.. ....... • .!. • 

~l.nb c1_., ~!:i. •21:J.<. te) T:e.s~~ c,::-.bo2. 2 'f>,, 2 1 3/~ EL Ec.ofddo rp (sen) 
Huu:) 0Dar1)8 1 Ocr;t. Tn3..i..i'hi..r".l.e.t 93, 20 1 3 RN Haarlem (sen) 

R. . 
I-I. F. 
J .. 
G, 
G.F . 
r 0 lil 0 

i? .':In 
P, 'v!,/t . 

.J or0er.. Sclwff,; ·:.· ,. (KC' :c ":;e) Bco,,rcg 13 ~- 1943 JL :r:lever-v~ijk (sen) 
Gé J3rocrtjr;s" r';:-·· .. Co·,;~le;lisst::.·u).-;; SO:cd ~ 2023 DI~ Haarlem (sen) 
Onnü - ,L1.n·c2l~ i., (_,:rent :~J..aar. 07 9 2î05 'I'S ::-Ie..,ms-tede (jun, C) 
Da:v·id. Geu:·8brrw3.:~ -voor~·ï Af! 20 .. ~' 1C3 ST HeemsteLle (jun. C) 
PauJ GeuzGbro e~ 1 Voo~wng 20 1 2103 ST Heemstede (jun. C) 
Pat:r1cl: !..l e e :>:l ~. Ij;:.;ce.LlaP .l î ?,05 IT.fo. F[-:;emstedG (junoD ) 

.T -
s 0 

A . l''L 
J.I,LY . 

Tim de Rooy, J~c vP~ L0oystraat 16; 2032 ZB Haarlem (jun . D) 
Joh&nn8s Kl · i~, ?io t ~r Xie~straat ~0 zw 1 2013 BJ Haarlem (pup . A) 
Sander Onel 7 :~o:tJeLhacens traF'.t 79 ) 2CJ34 RJ3 Haarlem (pup . J..,_) 
Sande::::.· ilutte , Sr.::.2.nsevaa rtstra;~ t 73, 2022 XC Haarlem (pup . A) 
Jan Willem v.d.Pol 1 W.de Z-v~ijger~aan 33, 2082 BB Santpoort (pup . A) 

PERSONA:SU. 
==-===== :::--==== 0 V E R 1 B D E N 

Kort voor het vcrschijnen van dit kluhb J ad ontvingen wij het bericht , dat 
\! ·lS overleden G.KR.i;.RD HINKEl, ~ lir:. v:-;.n verdienste van on ze vereniging . 
In het volgende nurn~er yan · de wissel ' een In Memo riam. 

1 r) KILür1ETER -:- + + -:- + ·1 0 :KII.O~'Lt<:'L·FR -:- + -.. + + + 1 0 KILOMETER + + + + + 10 KILO 

DONDERDAGAVOND 26 :JEPTEMBE~1 D <~ trqd i_ ti one l P- 1 Okm aan het e ind van het 
soi zoe' . v c.• CI' de heren at leten. 

1-"' KM ! ! ! voorlopig chroncJ.ogisch ovc~zic~t: 

19.00 uur l0pez~ l anr zamer 6an 40 min 
20 . 00 w1r 1opers tussen 56 er.. 40 min 10 KM ! !! 

îO KM ! :! 21 . 00 uur lope~s s,0ller dnn 36 min 
De2 ln.::.me voor led?n van dP atletiekverenigingen is kosteloos 

11/EDSTRIJDEN: He~ laatste restj ~ 

Zondag 15 sept ember he~en kompet iti efinale~ hoofdklasse (degradatiepoule) 
i n RoosendaaJ on de 4e k l asse in Waalwijk 

Zaterdag 21 september ·:::/D jeugdvre(lstr~jd _-!_n Haarlem 
Za t 2 1/ zon 22 se1)t '~staf ei tekampioe:. schapJ)en 
Za t 5 /zon 6 okto.ber OHDERLINGE HE:DSTRIJDEN 

..ii.'l1l,ETIEK I N DE KRJiNT 
===~=~=~====~========~=~= 

Me~ i~gang v~n 1 september is Mjchel Hulsman gestopt me t zijn v e rslaggeving 
voor het Haarl2ns D2.golaü van atletiekwe-lstrijden. 
Z~n t~ak is inmidde l s overgenomen do or Gerard Lent ing. 

Beric.hten dienen I s avonds voor 7 uur te v/orden doorgegeven op 
telefoon num111er 11 2 4 4 5 2 9 ,, 

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

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt met klubembleem : ....... vanaf f20 ,00 
atletiekbroekjes ..... ...... .... .. ........... ......... .. .. .... ...... vanaf f27,50 
klubembleem voor trainingspak etc ................................. f 3,50 
stickers ................................................ .. ............. .... .... f 1,00 

verknjgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

Inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



~~~~~1g~~~~=~~~R~~~gg~~gRR~~=~=~~=1=~~1~==~g=~~~1~~ 
In het iro:>::>ige idubbJélJ. konden \v e al me~_ding maken van d e medRi llewinnaars. 
Het be l oo fde verslag is waarsch~nlijk door een ~verige moeder van e en der 
redakteuren i n de p~'lJllenmélnd_ -cerecht gekoT!len 9 zoda t we moeten volstaan met 
de uitslagen. 

200m : Gnus Groskam ]J 22,39 (4e i n se ri e) 
3C J 0m steepl e eh . : Evert v. RR.vensberg 9 .1 1.54 (7e) 
hinkst.spr.; l·,afbrecht v,ëL, Veen 'i 5m44 (4m rugwind) 
400m~ Al_ l an EllS\·TOrth 47 r 57 3G· p l e.a ts en b rons ! ! 

Armand Ellsworth 49.86 (3e in seri e) 
Guu~ Groskamp 49.53 (5a j.n serie) 

verspr.: He i n ~acnack 6m73 (11 e) 
polshoog: Arno v.Vug t 4m50 (Be) 
hoog: Ruud \tJielart 2m12 1 e plaats en goud ! ! 
kogels!.: Gosse v . d . Ve lde 39m76 (12e) 

~,<;g;;~~~~;;~,;~;;;; 
Nu we het toch over Gosse hebben: 

3e p l aats e n brons ! ! 
(s e rie 1e in 47,44) 

H~ verbeterde op 23 jul i op Amste rdam Ookmeer het klubrekord tot 43m54 
na op 25 juni op deze lfde plaats al eens 42m72 te hebben geworpen. 
Tussend oor stootte h~ tijdens de PEN wedstr~den de kogel naar 10m43. 

~~=j~;;~=~~;;;;~;;g~;; 
400m horden 2e Henk Kraayenhof 55 .6 en 3e Hans Kraayenhof 56.1 (p.r.) 

l~=j~~~=~,<;,<;;;;; instuif 
r1aarten Hartman 100m jun.A 12.3 en spee r jun.A 37m9B 

l~=j~~~=~;;;;=~~~~=~~~~~~;;;;;;~~;;g~~ ins tuif 

400m Guus Groskamp 4e 49 o9 

100m h e r en Nico T:>::'eep 11.73 
Rob Schl~ter 11 . B7 
.i~.rn o v . Vugt 1 2. OB 
Mar cus Treep 12.30 

l~=j~~~=~~~~;;~~~~=S~~~~~;; i nstul f 

300m heren Rob Schlüter 3B.13 
3000m heren Ke es Hordijk B.2B.99 (pr ) 

Bert Hulsman 9.52.6 
Sjaak Hulsman 9.45.3 

ver heren Marcus Treep 6m59 en Nico Treep 6m34 !! 

~~=j~~~=~~~~~~~~~=S~~~~~;; instuif 
1500m heren J eroen Scheff er 4 . 06. 1 (p .r. ) 

HuibAke rsloot 4 .1 7 . 0 (pr) 
5000m heren Ronald v.Eochove 16 . 49 .9 

~l=j~1~==~~~~g Ned . Kamp . 25km 

140. Lex v.d . Po l 1u45 . 52 (pr) 

l~=j~~~=~~~~;;~~~ 
1500m jun.B 6e J :;.ap v.Deur sen 4-34 . 04 (e l. tijd) (pr) 

ll=J~1~==~gg~~~~ 
BOOm he ren Peter Niessen 1.5B.9 

(voor het ee r st onder de 2 ! ) 
Paul Witteman 2 . 00 . 9 
Jeroen Scheffer 2.01.1 
Jan Gottmer 2.05.4 
Arnoud Bosch 2-17 . 0 
(40j r? come back ? ) 

--}-

5 000m Eve rt v.Ravensberg 15.1 B.4 
HuibAkers loot (pr)15.49 .7 
Marcel Verzijlberg 16.05.0 
Sjaak Hulsman (pr) 17.05.6 
Bert Hulsman (pr) 17.05.7 
Nico Hulsbosch (pr)17.13.3 



verv. 17 juli. I{;.:vnr· l c1n 
îOOm 200m punten 

sp:!:.'in t hreekam}) her...;r~ '(e :i.Ji co S.':coep 11.7 23 . 8 1307 
11e Rob S ch~_üt o:c 11.9 24. 1 1236 
13 Narcus Tree" 11. 9 24 .5 1201 
15 il r:10 v.\lught 12 0 1 24.2 1186 
25 Arthur Berj;inus 12.4 25.9 984 

jun. c ;\. 1 Rj_ca::-:·do :::Jijkf; Je ra î L 1 22 . 8 1516 
2 Aernou !; Leezenberg 11c5 23.2 1407 
3 Ton v . Tol 11.6 23.7 1337 
8 :f.18.arten Har -i;man 12.4 2 5 • L~ 1025 
10 1~!ill Pm Gebe 12.5 25 _,, 2 1022 

~l=j~~~=~~~~~~~~~ 
sprintdriekamp Hi co Treep 

Rob Schl üter 
100m 11"2 (!) 200m 22 . 8 400m 53 . 1 tot 2190 (6e) 

11 . 6 23 . 4 53 . 2 (n i et gek) 
tot 2036 (12) 

spr . /spr . 3- k 3w Marcus Treep 100m 11.6 (pr) ver 6m55 hoog 1m80 tot 2070 
werp 3- k jun.A 5 . Maarten Hartman diskus 33n18~ kogel 10.03 en speer 38 . 30 

l~=~~g~~~~~=~~~~~ 
tot 1471 

BOOm heren Guus Grosk~mp 1.58.4 (pr) 3000m Hans Verwey 9 . 33 . 0 (pr) 
Ronald v . Bochove 2 . 01 . 0 

~~=j~1~=~~~;;~ 
~ 0 km HegHeds tr i_i d Peter Hoffm8.n 46 min. 

~=J~1~=~~1~~~~ 
Ned . Kamp . 10km 15e Kees Hordijk 31 . 12 . 5 (pr) 

~~=j~~=~;;~~~~~~~ 
polshoog 1e ~rno voVugt 4m75 (pr) 

l~=j~~=~~1~~~~~ 10 Engelse mül 
vet I 2e Gerko Vos 56 . 01 

~l=J~~~=y~~2~ 
Grand Prix wedstrtd 400m 3e ~lla~ El lsworth 47.64 

l~~ll=~~~~~~~~=~~~~~~2~~ (Oostenrük) 
Europa cup wijndrinken Fi nale groep C 
4x400m 1e Nederl~nd (wim Cools- Coen Gijsbers- Allan Ellsworth- Arjan Visserman) 

3Jl8 . 58 

2=~~~~~~~~=g~~~~;;~~~=~~~~~~~ 
100m Luke Prins 12 . 1 BOOm Arnoud Bosch 2 .1 4 . 5 
11 Onh 7 , 9 7 1 6 • 0 

~=~~3~~~~~=~~~~;~~~~=~~~~~~;; 
Kogelslingeren 4e Gosse v.d . Velde . 41m52 

l~=~~g~~~~~=~~~~;~~~~=~~~~~~~ 
Obe v . d . Klei 11 9 28 met de kogel , 5m99 ver en 1m80 hoog 

31 augustus 10km Spaarnwouder zomerloo~ 
================~=====================-

Nico Hulsbosch brengt dez e recreatieloop op zün naam met een tijd van 37 . 48 
Col Prevoo l oopt hier zün 1e 10kmin de voor hem goede tijd van 50 ' 17 . 
Peter Hoffman heeft voor deze loop 47 ' 48 nodig 

-4·-



Paleis Soestd~~ Mara thon 6 juli =============-==============-=== 
Een mooi vlak parcotirs, een ~rima starttijd plu~ een nog betere tempera
tuur stonden borg voor . een mare.thon 1 die mits goed getraind, prima kon 
worden uitgelopen. 
En goed getraind -~,as er o.a. door onze penningmeester René v.d. Zwaag en 
natuurlijk weer door onze , volgend jaar vetaranen III wordende 7 Ton v.d. 
Linden. Voor René was het zijn eerste marathon 7 een evenement, waar hij als 
atleet zijnde zeer verrukt van wa s , maar door een blessure of een griepje 
(bv. · marathon AmsterdaTI) is het er nooit van gekomen . Vandaar, dat bij René 
de voldoening terecht groot was gezien zijn tijd van 3u34.18 (112e) en vorm 
bij ~innenkomst iets wat bij andere lopers wel anders is geweest. Een reden 
voor René om zich daarna in Soes t •s avonds om 11 uur tegoed te doen aan 
een zeer riante sorbet, · evenals Ton v.d.Linden, die niets ande~s voor ogen 
had dan dat. Ton had hem ook dubbel en dwars verdiend~ tenslotte was het 
zijn 39e ! !! marathon die hij even liep . Tenslott~ kwam hij toch maar kort 
achter Rená binnen in een prima tijd van 3u35.28 (115e). Over doorzettings
vermogen ~esprokenz 39 marathons en 2 maal de 100km van Winschoten is voor 
mij als 11 beginnelingn toch een reputatj_e om jaloers op te zijn. 

Een half uur voor de start van de marathon was ri e 20km van start gegaan. 
Zo goed als de 42 verzorgd was 1 zo matig was deze afstand verzorgd. Amper 
og geen verzorg ingspos t , zelfs bij de finish en een zeer slechte tijddoor
gave. -Maar een paar uur la ter waren wij h e t a lle:naal vergeten, toen we op 
de binnenkomst van onze clubgenoten stonden te wachten. Ik zeg •wij', want 
de 20km·werd gelopen door R.de Nieuwe (1 ., 30.30) Lex v.d.Pol (1.24.10) en . 
Hans Adelaar (1.23.31). En ook de reeds geruime tijd geblesseerde Henk van 
E~kel zage~ we aan de start. Met zijn kondi~ie is het, gezien zijn 1.19.21 
goed gesteld, met zijn bl~ssure helaas nog steeds niei. 
Tevens mochetn we op 2 enthousiaste supporters rekenen. Nl. Hans Rageman 
en Martin Molenaar~ die. n adat z~ 1 s ochtends flink getraind hadden direct 
richting Soest zijn gereden . Over supporters gesproken !!! 
Zo zie je, wat een doodgewone 6 juli in Soest teweeg kan brengem: 2 lopen 
een prima marathon, 4 lopen een aardige 20km en 2 hebben een gezellige dag 
gehad. H.A. 

y~~~~g=~=~~~~~~~~=y~~1~~~~~~~~1~~~=~~~~~~~~~~~~ 
Door Koos Kiers g eattendeerd op de 6 Engelse Mijl (9654m) van Warmenhuizen, 
togen Huib Akersloot en v::·ouH, Rona.ld Eoehave en ondergetekende die avond 
naar dit Noord-Hollandse spektake l. In veregelijking met vorig jaar, bleek 
het evenemenè ~kwantitatief terrein verloren te hebben. Dit was zeker wat 
betreft de kwaliteit niet het geval. Dit jaar bleken naast vele sub-toppers 
op lange afstandgebied ondermeer Gerard Smit (de latere winnaar), de Haan 
en.Mentink aanwezig te zijn. Smit, goed voor 2u19 op de marathon, werd dit 
jaar Nederlands kampioen op de 25km in Lisse, Samen met Mentink, 3e in 
Lisse klasseerden beiden zich voor de Europese kampioenschappen 30km. De 
Haan won ~it j aar de maratbort van Schoorl in 2u26.58, wat daar een goede 
tijd mag .heten. ~ijdens de warming-up kwamen we Marcel Verzijlberg tegen. Hij 
voltooide deze 1 in zijn catagorie' één van de meest aanspreknde wegwedstrijden 
in 34'20. Het deelnemrsveld werd om 21.30 uur weggeschoten. Een razendsnelUe 
1e ronde, hij liep net achter de kopgroep, moest Ronald de 2e ronde bezuren. 
Het tempo zakte tot uitloop niveau, waarna de volgende 7 ronden door hem als 
toeschouwer geyolgd werden. Huib verdeelde zijn krachten beter. Na ook een 
snelle openingsrortde, 3 1 20 over+ 1070 m, kwam hij na 9 ronden in een prima 
tijd van 32'43 over ·de streep. Een tijd die nog meer cachet krijgt gezien zijn 
zeker niet optimale veorbereiding. Ondergetekende tenslotte mocht zich 
verheugen in het fe it, dat hij conditioneel weer bijna op het niveau beland 
was, van voor een kortstondig.zomcrreces in trappistenland. Zijn tijd 33 1 38. 

Hans Verwey. 

-5-



. .. --------·-~- · · -· --·. - ·k ___ . -· -~---~·-- . -~-~ · ·-·- --- - - ·-- --·--

Enkele weken voordat dit evene~ent gehouden zou wo~den kwam mij ter 
ore,dat Co Lagendijk (ja,die !) hieraan mee zou doen.Na het 
:'hedwingen 11 van de Vierdaagse van Nijmegen,Amsterdam- Leeuwarden 
(150 km) en Nijmegen·-Rotterdam (160 km) zou hij zich gaan wagen aan 
deze 100 mijl wedstrijd/prestatietncht (161 km,ofwel 4 marathons!). 
Het versch il met de ~orige tochten was wel,dat deze afstand ver
plicht binnen de 24 uur afgelegd moest worden en laat het dit weck 
- end dan ook nog zeer warm zijn ook!De start zou zaterdag -;rn 15.00 u 
zijne 
Zondagmorgen; terwijl 3/4 van d.e Haarlem-·équipe zich naar Vught spoedt 
voor de P.H. }ekerwedstrijd,maak ik de lange reis naar Sint Oed.en
rode in d.e hoop daar Co in actie te zien.Na wat zoeken kom ik op het 
parcours t erecht.Als je niet beter zou weten,dan zou je vreemd staan 
te kiJken bij al die beroering zo vroeg op de zondagmorgen.1n dat in 
zo'n afgelegen dorpje in het mooie Brabantse land.Al snel vind ik 
iemand met een deelnemerslijst""Staat Co erop?" vraag ik.Tot mijn 
opluchting staat hij ingeschreven en n~g wel voor de wedstrijd!Dat 
betekent,dat je met gestrekte knieën moet wandelen op straffe van 
disqualificatie.Ik loop nu een stuk langs het parcours in tegenge
stelde richting van de deelnemerse"Heeft iemand Co gezien?Is h i j nog 
in.de strijd?Of heeft hij het onderspit moeten delven in deze strijTI 
der titanen?''Het zijn vragen waar ik ~ooralsnog geen antwoord op 
krijg,ook niet van enkele bekenden langs de kant.De t i jd verstrijkt 
maar Co is niet te zi en.Wel anderen,van wie de meesten s l echts met 
moeite voorui·t komen.Met de meesten maak ik even een praatje terwi jl 
ik met ze meewandel.Ze zijn,op een enkeling na,van r0nden van 16 km 
naar ronden van 4 km overgeschakeld.Niemand heeft Co gezien,wel ver
telt iemand dat er a l 9 uitvallers zijn en dat tenminste 8 anderen 
de tijdslimiet niet zullen halen,een zeer hoog aantal voor deze 
vvedstri j d. 
Net als ik de hoop op wil geven,duikt Co dan toch op in een groepje ! 
Een beetje verbaasd,maar ~och wel blij mij te zien begroet hij mij. 
In tegenstelling tot o.a. J an Oerlemans uit Sprang Capelle en de 
Belg Hubert MullerJdie evenals Co nog 3 ronden (12 km)moe t en afl eg
gen,ziet Co er nog fris uit.Ik zet er meteen de pas in en l oop me t 
hem mee om tot de ontdekking te kom en dat na ong. 21~ uur non- stop 
wandelen het tempo nog altijd. op flink Vierdaagse tempo (7 km per 
uur) ligto 

. i .. ,· 

Naast Co neem ik oo~ Oerlemans,di~ fiks in de probl emen zit,op 
sleeptouw (dat mag in deze wedstrijd mits men naast de dee l nemers 
blijft).üerlemans heeft l as t van zijn rug,hij gaat nu eens Co voor
bij,dan ligt hij weer 50 meter achtsr.Doordat ik dan weer op hem in
praat en met hem meeloop komt hij steeds weer bij.Co heeft echter 
nergens last van,di e "Llijft stug doorgaan,ondanks dat het nu zeer 
warm wordt.Het mooie van deze wedstrijd is wel dat de spanning uren 
nadat de winnaar gefinished is blijft,doordat velen die het i n de 
nacht t e kwaad hebhen gehad uit alle macht proberen de limiet nog 
te halen.Terwijl al gauw duidelijk is dat Co rp ong . 23~ uur uit kan 
komen passeren ons nog mensen die nog 4 km méér moeten gaan ( ong. 
35 minuten achterstand ! ) 
Inmiddels heeft de Belg Muller zich bij ons gevoegd.Hij spreekt zeer 
snel Frans en verkoopt zelfs na 22 uur nog grappen . Ik doe maar alsof 
ik het versta,want hij spreekt me wat te snel.Toch heeft deze man 
het ook zeer zwaar en ook hij gedraagt zich tegenover Co als een 
jojo,Hoe belangrijk het is dat iemand. me::t deze " doordouwers" meeloopt 
in deze laatste uren,blijkt nu wel.Zowel ~erlemans als Muller komen 
langzaam weer (p krachten.Oerlemans zet zelfs de gedachte om uit te 
stappen overboord! 
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Co verzwakt geen mcment,~an niets is te me r ken da t hi j a l va n a f 
gisteren 15.00 uur be~lg is.We passeren voor de laats t e keer de 
doork omst aan de fintsh . Nog 4 kiJometer !We worden in deze l aatst e 
ronde nog net gepasseerd door de 2de vrouwelijke deelneemst er,wa t 
geeft het . Het gaat lukken.We merken niet dat ae Bel g moet l oss en en 
dat Oerlemans ian ons weglonpt . Pet gaat in zo 1 n wedstr ij d imm ers 
niet om de plaats of tijd(behalve als je zeer goed get r aind ben t) , 
maar om het volbrengen.Om 14.J4 uur bereikt Co dan de verl ossen de 
finish na 23 uur 34 minuten en 31 seconden onderweg t e zijn g ewee st ! 
Daarmee behaalt hij een l4de plaats in de wedstrij dklasse en een 
25s t e in het totaal.Daar waar vele ervaren lange a fst andwandelaa rs 
strandden, bleef de 11 ongetrçünde 11 Co overtuigend doorgaan ! 
Na Co 1Jereiken nog 4 deelnemers op tijd de finish;van wi e Wim Bakker 
onder luide aanmoedigingen en omringd door wel 6 personen a ls l aa t 
ste in 23.57.14-Vroeg in de morgen tussen 3 . 00 en 6,00 uur had 
Bakker een uur verloren op Co,hij wilde u i tstappen,ging ond er druk 
van vele bekenden die op hem inpraatten t0ch door,kwam weer op 
gang, l egde de laatste 20 mijl liefst 46 minuten snel ler a f da n Co om 
tensl ot te nog net· 2 minuten en 46 seconden binn en de limi et t e 
eindigen !Dat hij daarbij de on~ntl,eerlijke steun van hel pers,bcg el e i 
ders en zelfs gefinishte deelnemerR nod i g had en k r eeg , wa s t e Pe
gri j pen . Dat i edereen elkaar hielp (zel fs b u itenl a n de r s in moe ilijk
heden we r den door Nederlanders geholpen en eroverheen g epraat ) 
tekent de zeer spotieve sfeer tijdens deze wedstrij d . 
Door z ij n prestatie behoort Co nu overigens tot he t se l e cte gro epje 
11 Continental cent urionsn,v1aarvan hij het l56ste lid is geword en. Al 
leen volbrengers van deze wedstrijd binnen de 24 u ur beh oren t o t 
deze clu b . 

Evert van Ravensberg debuteerde hier in een uurweds t r ij d sn e lwan
delen . Bij het inwandelen verraste hij iedereen met een moo i e s tijl 
en een hoge snelheid.Tijdens de wedstrijd zelf luk te het n i e t z o , 
integendeel. Evert liep wat te verkrampt en zijn st ijl was daardoor 
vee l minder dan voor de wedstrijd.Als excuus kan h i er ge l den da t 
hij pas 10 mi nuten voor de start arriveerde en he t natt e weer,waar
door de baan aan één kant nogal slecht was.Toch s l aagde Ev ert, d i e 
na 3000 meter mocht stoppen,erin om nog 1 deelnemer te verslaan. 
In totaal lag hij toen llde.Zijn tijden waren : 

1000 meter 5 . 51 
l mijl 9.42 
2000 meter 12.13 
3000 meter 18.21 . 57 

:angl i j st all er tijden 301'0 meter snel wand el en (baan) : 
l . Frank v . rlavensberg 12 . 1 7. 28 190981 Haarl em 
2 . Nico Treep 15 . 25 . 0 1 2077 9 Wenen (A) 
3 .T imo de Ruig 16.58 . 3 1 10981 Amster dam 
4 . Evert v.Ravensberg 18.21.57 070685 Zaanda m 

Een aantal Haarlem atleten waagde zich aan een confr ontat i e me t 
de racebaan van Zandvoort . 
De nieu wkomers op deze baan werden dnor de rout i n i ers g e waarschuwd, 
het parcours niet te onderschatten . Wim Gebe deelde ze l f s mee da t 
hij vorig j aar al na één ronde gek geworden was ( t och k ij k t h i j 
nu tamelij k normaal uit z ' n ogen,vindt u niet?) . 
H~~ waarom ~~e~k snel :in de eerste bocht,de Tarzanbocht ,lo op t men 
blJna evenWlJdlg _aan de grond,terwijl daarna de bes t i jging van d e 
Huns~rug volgt.Hlerna volgt WGer een wegdek dat bepaal d n i e t wat e r 
pas ls , waarna de beklimming van het Schelvlak volgt. En ga z o maar 
doo r .Een aantal atleten had da~ ook nogal last van sp i e r p ijn na de 
race , 
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den~ v.d. ~waag en Kees Hordijk neesten een p5.tstap ~aken en kwam en 
niet meer terug" 
Bram Tu rbo- Ko l kman Jj_ep een voortreffelij~e 4~ 2 km en finisht e a ls 
j~e in de t1 j d va~ 13 minuten 3~ sec . Gil Nieuwenhu i zen , di e , zoal s u 
weet bi j na el ke trimrace j11 de reg1 0 aandoet ,reed in z ijn bolide 
::Jaar e-en t i j d v'an 15 , 45 min over de·~e2_fr:io n.fstand.Wi m Gebe finishte 
a ls 5de.Tij d : 14 mi n 15 sec. 
Col 2revoo bep~oefde zi j n ~rachten op 2 ronden. Door s l im s t uurwerk 
-- c.a" maakte hij ge!-n·U: i k var1 de C11:i.'\-e -s tones(d i t voo r de ingewij den) 
cmelde h ij naar de voor r.em ~nelle ti,Jd van 37 . 2lminc 
Op het Sc~'1e lv1 ak pa::::.:;ee:rds- h ij Peter Hc'ffman d i e ten onr ee:~1 t e r eg en-
banden onde~ had , en daarom niet vooruit te branden wa s .Pet ers t ij d 
over 1 2 1 3 km .1 u 02 min.Aanzienlijk snel l er op de z e a fstand was . 
Bert Hulsrnan 7 die,makkelijk l cpe~d;de fraaie tijd van 47 .07 min r ea-
liseer de ,gued voor een derde plaats . · 
Onder de 70 a tl eten di e de hal ve marathon liepen (5 r onden ) hevonden 
zich 3 Baarlemmers.Huu~ Ollarbe , ge l ukkig he l emaal h ersteld van een 
hle ss ur e , had nog een geweld i g eipdscho t i n de ben en en finisht e in 
l u -21 m i~ 55 sec,Martin Molenaar,onze El fstede nbedwinger , li et zich 
n i et k i st~n doo~ het Zwarte Asfalt , en li ep een tij d van lu25min5 5s ec. 
Hans Ade1aaf tenslotte , in zi j n f or~u~e l wagen , had lu26min35 s e c 
nod i g voor d e~e 5 ronden . 
De organ i sat ie was g oed : d:Lank en sponsen \Varen aanw ezig voor de 
halve mar a t onn ers.Een aard i ge medalj e en Isos t a r bi j de finish :m en 
kr d e~ w~ar voor z 1 n gel d. 

Pet er H. 

SSEL'r.JE W I S S E 1 T J E 
=========== == = = == = = == == = 

Tijd en s 'de jeugdinterlan~ Nederland- Westfa l en voo r d e jeugd v a n 14 en 
15 jaar was onzr k lubgenoót Chris v . d.Werff gesel ec t ee rd. En da t wa s 
n i et ten onrechte ! ! Hij wo~ z~n eerste 400m in de zeer kn appe tijd van 
53,4 en dat v oo r een C- junior ! ! 

V E R J A ~ R D A G E N 
:..= = = = = = = = 

"18 SP.ptember Dennis Schoen 

20 september Jeroen v . d o Kooy 

en Jan v . d . Meul en 

23 september Onno Mantel 

26 september En.rin Kraan 

28 september Leon Roos 

30 september Ton Dam en 
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UITSLJ\GEN ~~=S~~=--~;;~~~~~~~~=~~~~~~~~=~~=j~~~=~;;~~~~~~~ 
C JUNIOREN 4 x ·100m 50 . 3 D JUlHOREN 4x80m (overge l open) 
Stefan Aartssen 100ah 19.4 
Martin Blom kogel 9.08 
~a s Bol Speer 31 . 16 
Jerry Brouwel' ver 5.10 

Marvin Isselt 

Mark de Jong 
Er in Kraan 

Tony v.d . Pr :Jt 

I'~lerl ijn Sni tker 
Hans Damhuis 
Ivo Spanjersberg 
T-hsja Steen 
Math~ v . Stralen 
Chris v.d . Werl'f 

100m 11,9 
hoog 1 . 60 
1 OOmh 17 , 1 
1500m 4 . 34 ,
SOOm 2 . 36 . G 
diskus 14.82 
ver 4 . 63 
100m 12.8 
BOOm 2 . 23.5 
diskus 23 ,, S4 
sp·eer 34. 1 0 
hoog 1 . 55 
kogel 8-47 
100mh 15 . 6 
100m 12.5 
1500m 5.14 . 4 Ger Wessel 

Totaal 1072 2 punten 

Jeroen Peterse 
:Sarry v.Dijk 

lViark v ., Dijk 

Joris Rusken 

Joost Lanterman 

Leon Roos 
1 

4S , 2 
SOm 13.4 
ver 3 . 87 
SOm 11 . 6 
10o··m 3 . 45 . 9 
kogel 6 . 02 
SOmh 15 . 3 
hoog 1 . 20 
d i s kus 23 . 74 
koge l 10 . 36 
SOmh 17 . 6 
1(l 0 Om 3 • 4 4 • 2 

Steven Spanjersber g 1000m 3 . 21. 9 

Alpay Tecimen 

Ricardo Wi elingen 

puntentotaal 6735 

diskus 15 . 60 
80mh 16 . 2 
hoog 1 . 20 
ver 4 . S1 
SOm 1 O. 4 

~g~~~~g~=J~=j~1~=g~~~~~~~ C/D 
D- junioren 

jeugdwedstrijd 
C-·junioren 

SOm 2e Ricardo Wi e lingen 10 . 7 
(derie 10 . 6~ ~ fin 10.5) 

Joost Lanterme n 11.7 serie 
(~fin . 11 . 9) 

Joost de Granff 11.9 serie 
Mart i n Zieltjcns 13 . 8 serie 

80mh 2e Ricardo Wielingen 13 1 
(serie 1).5) 

Joost de Gr~nff 17.9 
kogel 2 , Joost Lanterman 10 . 66 

10. Patriek Doen 7 . 67 
14 . Joost Ce Graaff 6.59 
16 . Martin ~ieltjens 5.47 

disk . 3e JLoost Lant e rman 25 1 1C 
7e Patriek Boen 20 . 50 

ver 1e Ricardo ~ie lingen 5 . 37 

~~=j~~~=Sg~~~~~~ pupillenwedstrijd 

B pupillen 
Eldridge Isselt 
Marcel v . d . Berg 

1e jaars A- pup 
Sander Rutte 
Martijn Spruit 
Jeroen v.d . Kooy 
Martijn v.Belle 

1e estafetteploe6· t..j.x60m 4 1.1 sec 
2e estafetteploeg 4x60m 46 . 6 sec 

40rn 
7.1 
7 . 6 

60m 
10 . 6 
11.6 
12 . 4 
11.4 

100m 3. Jerry Brouwe r 
(seri e 12 . 0) 

5. Tony v . d . Pr ijt 
(serie 12 . S) 
Jan v . d . Meul en 
Hans Damhuis 

100mh 3. Tony v.d . Prijt 
3.Jerry Brouwer 
7.Tony v . d . Prijt 
9 . Jan v . d . Meul en 
3.Jerry Brouwer 
4 . Hans Damhuis 

ver 

kogel 
disk. 

ver 
3 . 12 
3.02 

hoog 
1.10 
1. 05 
0 . 90 
o . so 

koge l tot . 
6 .n 93S 
5 . 03 751 

bal tot . 
36 . 00 9S5 
27 . 00 72S 
22 . 50 4SO 
13.00 365 
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1 2 . 1 

12 . 8 

14 . 6 
14 . 7 
1S . 5 
5. 14 
4 . 57 
4 .1 3 

10 . 1S 
23 . 12 

1000m 
4 . 10 . 0 
4 - 51 . 6 

1000rn 
4 . 16 . 8 
4 . 04 . 8 
4 - 33 . 9 
4 . 23.6 



verv , 29/6 Cé,stricurr. 

2e j aar s A-.. -pup. 60m hoog br:tl tot. 1000m 
Koen. l 18.nl Î 0. 1 1.10 44 1133 3.48.8 
Ct=JGS van Wijk 10 , 3 0.95 20.50 728 4.17 . 0 
riJ.a r nix BaJ 1 c ·' 3 0 . 85 20.50 655 4.24.7 
Jul~:s Gro:nmers 11.8 0"85 23 ., 50 516 4 . 50.7 
Remco v.d.Berg 11 • 7 0.85 21.50 500 5 . (4 . 7 

za terdag 17 :-:tugu~i Jc ·.;_ s HeerhuO'cwaa:rd C/D jü.niorenwedstriJ.d 
=====~==========~===~====~~~~===== 
C-jun.ioren 
4x100m Jer-cy lirouvwr- I'aul Geu~"ebroek--Tony v.d,Prijt--Chris v.d.Werff 49,.0 

"·~.schv,;in Be:1l:Ar c -His ja. Steen- Marvin Issel t --r1erlijn Sn i tker 57 . 5 
David Geu~ebToek--!\iax SchreudGr--J an v. d .NeuJ.en- Hans Damhuis 60 . 0 

100m ~schwin Beukcrt 13.4 (pr) speer Hans Damhuis 25 .02 
Jerry Brouvcr 12.0, î2.0 Paul Geuzebroek 25 . 00 
Hans D~~huis 11.5 Marvin Isselt 28 .3 0 
Paul Geuz~broek 12 , 6 Jan v.doMeul en 24 .04 
Peter Lansuc 13.3 Max S8hreuder 24.96 
Tony v.d.?rijt 12.6 (p.r.) MisjaSteen 30.72 (pr) 

serie 12.8 100mb Aschwin Beukert 18.3 
M3.x Scli"rculler 14.3 Marvin Isse l t 16 .6 (pr) 

serie 13.8 (pr) Tony v.d.Prijt 18.5 
Chris v.(L\Terff 11.9 Chris v.d.Werff 14.9 (pr) 

serie 11.7 (pr) serie 15 . 0 
BOOm Peter Lansuc 2.32.3 hoogspr MisjaSteen 1.45 

Merlijn Snitker 2.25.1 Marvin Isselt 1.60 
1~00m David Geuzebroek ~ . 27.4 (pr) 

~g~~~~~§=~~=~~§~~~~g=~~g~1~~ pup i lJ.enweds tr~jd 

Bpupillen 40m ver kogel tot"l.al pL 1000r1 pl. 
:8ldridge Issel ·:; 7.0 3 . 3G 6,53 1031 2 3.52.9 5 
~1arcel v.d.Berg G.9 3 v 13 5 ... 51 940 5 4 -2 9.3 10 
Robby v. Hoor i!-: 8.0 ?..22 4·, 01 452 13 5.03.0 12 

îe jaars A-pup. 60 ver bal totaal pl. 1000m pl. 
l\'Ianual 1tlolff 1G.3 3- 44 30.50 955 3 4,13.4 12 
Haarten Je romh.mus ·1 O.C 3 - 53 22.ç.d 918 5 3 . 55.5 4 
Dennis v.d.Geest 10.7 3 .. 45 21.00 785 7 4 .17.3 15 
Daan v.Dijk 11.1 ).27 26 . 50 772 8 3.57.3 1 
Martijn Spruit 1 '1. 2 3 .. 02 24.50 685 12 4.07.4 7 
Sander ·Rutte 1 0., 6 34.50 653 13 4 . 14.6 13 
Jarl v.d.Klashorst 11.4 2.88 23.50 621 15 
r'larti~n v,Eelle 10.7 3 . 20 12o50 603 18 4 .08.0 8 
Jeroen Kleinmann :0.9 2 . 88 13.00 523 21 4 . 08.0 9 
Sandér Onel 11 < 8 2.96 16.50 495 22 4.42 . 2 21 
JA::-Qen v.d . Kooy 1 Î • 6 2 . 70 14.50 432 24 4 .1î.2 11 

2e ,jaars A-pup. 
Koen Paul 9 .8 3.71 37 - 50 115R 7 3 . 33.2 4 
Dcmnis Schoen 9 . 6 3 . 61 21.50 981 Î 1 4.05.4 17 
Johannes Klein 9.7 3.61 11 ,, 00 799 18 3.43-9 10 
3ogier ::Botman 10.6 3.28 22 . 00 778 22 3.51.0 13 
Boudewijn Kruijtzei.' 10.3 3.23 19.00 766 23 
Marnix Bal 10 . 5 ):,22 19.50 744 25 4.26.0 22 
Paul :Burghcut i0.8 2.96 23.50 709 26 
Jan Willem v.d.rol 10.6 2.83 19.00 646 26 
Ju les Grommers 10.9 3. 0'1 14.50 575 31 4 .3 4 .2 24 
Remco v.d.Berg 11 • 3 2.53 19.50 508 32 5.27 . 7 25 
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Bij werken en studeren 
hoort 'n ABN Privé-rekening. 

Op eige n benen) Dan ook 'neigen Privé
rekening. j e kunt er ie sala ris of srud ieb ijlage 
op laten storten. j e kunt er al je rekeningen 
mee betalen, ook automatisch (kamerhuur, 
abo nnemente n). j e kun! betal en en geld 
op nemen met de groe ne Betaalcheques. 
je kun! op veel aantrekkelijke manie ren sparen 
en je ve rzekeringen betaal je in één vast bedrag 
per maand . 
Wij helpen je 
graag me! 'n 

ABNPrivé- ~ 
rekening. Om 't 
je makkel ijk 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 Saucony~ ~I<ARHu 
en werpschoenen. RUUD WIELARr SPORTS, 

DA'S EEN ZAAK 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. 

Of IK 
~OIKEJR 

_1:-faarmode 

Geopend van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18.45 tot 21 00 uur 
Zoterdog von 09.00 tot 14.0Cl uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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


