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DE TELEVISIEDOKTER 

11 =· llil ·e 1 
reparat• . 

"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 )e b"nkzakt•n voortaan ze ifen neem 
cicik zo'n ABN .Junior-rckmin!(. Die is er speciaal 
voor )ongcns en meisjes v"n 10 101 18 jaar. 

·1 Is een prima spaarrekening mei een 
hoge ren Ie .\l aar IC kun! ook geld opnemen en 
OVt' rmaken nê:lar een ê:Jndere spaarrekening op 
I<' naam. En1e sJuun de ABN opdrachien 
om lesgeld. comrihuties en ahonncmemcn op 
)Cug<.lhl"<.lcn Ie heialen 

,\lies wal )e nodig heb! ziJ in die graiis 
map. l ;oed idee' Kom dan even hij 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 10% 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 vrijblij vend 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 

Trainingstechnische begeleiding 
b.v. opzetten van eigen programma . 

• 



de wissel 
officieel orgaan atletiekvereniging "haarlem" 

voorzitter: 

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

sekretaris : 

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

penningmeester: 

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

wedstrijdsekretaris : 

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

jeugdcommissie : 

pupillen - cld jeugd 
b. steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haarlem 
tel. 023-263772 

arts : 

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

J nargang 41 

n ummer 2 

maart 1986 

12 pag ina's 

... ·-, 

V A N D E 

"verschijnt 10 maal per jaar'' 

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

R E D A K T I E 

De zomertraining gaat beginnen . 
Nog een verslag van de 11 - steden
tocht9 als afsluiting van de 
winter . 
B~ temperaturen die plots rekord
waarden bereiken l~kt het voorjaar 
aangebroken , al is op veel grachten 
nog restanten van ~s te zien . 

We v~rzetten spoeding de klnk weer 
een uur • • • • • • 
Op naar de zomer •• • •• 
Op naar de eerste wedstr~den 

w~ wen~en iedereen prettige 

Paasdagen ! ! ! ! ! 

Kopy voor het vol gende klubblad 

UITERLIJK DONDERDAG 10 APRIL 

np bovensta and adres . 



officieel nieuws 
.rUE.L:: SvJIJZIG::::NG ============..:::.= 
Peter Niessen~ v.u~ ionijnenburgstraat 153 9 Eaarlern . tel 352708 
Arjen Kroes 1 D.:; léjJn + Schj_ekade 107 kamer 11, 231 1 AR Ijeiden . 

GEBOREN 
=-==-====== 
Zeer gelukk i g en 11iet minder tr~ts zijn wij met de geboorte van onze zoon 

J E R 0 E N 

Hij is geboren op 19 februari 1986, 1rn 23 . 22 uur en weegt 2960 gram . 

Hans en Carolien Adelaar . 

WOONRUH'ITE GEZOCH'l1 

================== 
Wi e i ets weet, kamer etage etc . wordt verz(•cht kontakt np te nemen met 
Erik Rollenberg . tel . 264923 . 

EINDE WINTERTRniNING ==================== 
Laatste duintraining vo~r iedereen: z nndag 23 maart 
Laatste zaalt rRining voor C/D junioren en pupillen donderdag 27 maart 

, Laatste zaaltr~ining voor A/B junioren en seni nren woensdag 26 maart 

GEEN TRAINING ============= 
Op 1e en 2e Paasdag 30 en 31 maart zal er geen traini ng zijn 

ZOMER1~R~~~ N~ NG 
Op de kunststofatletiekbaan van het Firn Muliersp0rtpark in Haarlem- no ord 

Iedere MAANDAG- en DllJDERDnGAVOND (met uitzondering van alg, erkende 
feestdagen ) 

Met ingang van donderdag 3 april . 

Aanvang: pupillen (geb0ren in 1975 r·.f later) 18.15 uur 

junioren C/D (gebnren in 1971 t/m 1974) 18.15 

(tot 19 . 30 uur) 

uur (tot 19 . 45 uur) 

senioren en A/B juninren (gebnren 1970 of eerder) 19 .15 uur . 

Lange-afstandlopers~ uitsluitend np dnnderdagavond: aanvang 19.15 uur 

WEDSTRIJDBN - ·,v.óJJS'I'RIJDEN · · WEDS~RIJDEN ••• .•. •.• 

Zaterdag 29 m~art voor de 3e keer de Cronjá Halve marathon 
alle hijzonderheden te vinden in dag en weekbladen . 
L . e . a . in samenwe~king met de gez . Hlmse atl . ver . 

Zaterdag 19 april llaarlem CjD juniorenwedstrijd 
Zaterdag 26 april haarlem pupillenwedstrijd 
Zmdag 27 april Bae. rlem A/B- jun . en senioren wedstr . 

} al l e inlichtingen 
op de trainingen !! 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem " wedstnjdshirt met klubembleem : ... . ... vanaf f20 ,00 
atletiekbroekjes .............................. ........ .... ........ . vanaf f27 ,50 
klubembleem voor tra1n1ngspak etc ................................. f 3,50 
st1ckers .......................................... ... . ...................... .. . f 1,00 

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen . 

speel mee in de toto/lotto 

mlichtmgen b1j mevr. hartman tel. 256036 



}:Y~ederlandse indoorkai::t pi~enscha.P.l?.~.1 08/09 febr:Larj:. Zuidlaren-:. 

In het vorige clubblad werd reeds melding gern~akt van de medaille wln · 
naars bjj de Nederlandse indoorkampioenschappen.Ruud Wielart (goud) bij 
het hoogspringen, AaJbrecht v.d. Veen (brons) bij het hinkstapsprtngen 
en Arno v. Vugt (brons) . bjj het polstokhoogspringen. Buit eri dezs drie 
verscheen er nog een vijftal 11 Haarlemmers 11 in het strjjdperk. Veelzjjdj_g 
B-junior Walter Kruk nam de 60m.h., hGt verspringen en het ho ogsprin
gen v oor zjjn rekening .Ondanks serie winst op de 60m.h. in 8.92, wist 
hjj zich met deze tjjd niet te plaatsen voo~ de finale.Bjj het versprin
gen slaagde hjj er eveneens niet in zich onder de finalisten te schd
ren . Zjjn 5.87m. in de tweede poging deed hem op een elfde plaats bc- · 
landen.Een (gedeelde) elfde plaats was ook bjj het hoogspringen zjjn 
deel. De 1. ?Om. van nu zal Wal ter komend baanseizoen ongetwijfeld ruim
schoots verbeteren.Het sprintergilde was weinig su ccesvol deze kampi·· 
oenschappen .De tweede plaats in de serie 200m. jun. A in 23.9 bete
kende het einde voor Aernouc~ Leezenberg opdeze afstand. Ricardo :Oijk-- ··_· 
stra deed het bjj de senioren weliswaar sneller, derde in 23.43, maar 
ook voor hem viel op deze afstand na de serie het doek .De derde serie 
op de 400m . senioren werd een prooi vo or Gutis Groskamp. Zjjn tjjd van 
50.40 was slechts goed voor de douche.Mario Westbroek had op dez ~ af
stan~, getuige zjjn tweede plaats in de vierde serie in 50.21, ~ oen al 
duide ljjk de Elfstedentocht in zjjn benen.Als woonboo tbewoner was het 
voor hem al l ang duideljjk dat deze tocht zou worden verreden èn dat 
hjj hem onder de naam M. v. Oranje dodeljjk vermoeid doch zielsgeluk
kig zou volbrengen.En geen schaatsles nodig gehad~De 7.31 op de 60m . 
senioren, vlak achter HB.rold Z',rart maar nog .-voor Leo Rietveld, was 
voor Ricardo Djjkstra niet voldoen~e om ook op deze afstand na de se 
rie onde r het doek vandaan te bljjven.Aernoud Leezenberg bracht het bjj 
de junioren A met 7.53 ook ni et verder dan de series.Zoef is tibg m~ar 
een zoefje, snif.Nu de medaille winnaars.Bjj het hinkstapspringen .had 
Aafb~echt v .d. Veen voor zjjn bronzen sprong van 14.81m. slechts é~n 
geldige poging nodig.Dat .is het voordeel van een ervaren spr~nger; 
geldig springen is slechts v opr leeghoofden en nietsnutten .Eén , meer 
dan ~oldoende.Ook Arno v. Vug~ had voor zjjn derde plaats bjj het pol
stokhoogspringen met 4.60m . slechts één gesla2gde sprong n odig;Slirn 
mannetje dus die Arno .Ruud Wielart_ tenslotte opteerde met zjjn winnen .. 
de hoogtesprong van 2.15m. nu al voor al voor een foto in het Haar
lems Dagblad van eind februari 1~87, dit ter gelegenheid van de huJ
diging van de sportkampioenen 1986, op het stadhuis. 

Een thuisbljjver. 

pe beste atlet(ekpFestaties seni oren/ju~i oren 1985, samengesteld door 
Koos Koumans. In uitgebreider vorm in vergeljjking met het vorig ciub 

B~a~Jt + aangemerkte tjjden zjjn tot electronische tjjden omgerekende 
handtjjden . 

Senioren 

1 OOm. 

200m . 

400m. 

BOOm. 
3000m. 
5000m. 
10.000m. 

13/18 Allan Ellsworth 10.94+ 
.do Djjkstra 11 .04+ 
10/14 . Maria Westbroek 21 . 94+ 
39 René Moesman 22.37 
57 Rioard o Djjkstra 22 . 59 
90 Guus Groskamp 22.86 
4 Allan Ellsworth 47~43 
32 Maria We~tbroek 49.15 
51/55 . Henk Kraajjenhof 49 ,84+ 
73/75 Han Baauw 1.54.6 
53 Kees Hordjjk 8.28.99 
46 Kees Hordjjk 14.44.18 
39 Kees Hordjjk 31.12~5 

2'1/32 

34/38 
49 
59/74 

René M~~~~an en Ricar-

Armand Ellsworth 22.34+ 
Mikè ~ienf~it 22.52 
Henk Kraajjenhof 22.64+ 

30 Arniand Ellsworth 49. 1 /f+ 
39 Grius Groskamp 49.53 

(stiekem in Drachten) 

75 Paul Jaspers 8.33.6 



Ve:r~rolg beste atletiekpresta t~e s î 985 

Ssnioren 

4x100m" 

:~x200m . 
4xi~00m . 
11 Om. h . 
400m ,h . 

AV Haarlem jun.A 18e 43.08 ~v Haarlem sen. 19e ~3 . 09 
AV Haarlem II 56e 44 . 45 (= res.ploeg hoofdklasse) 
2 AV Haarlem 1.27.37 
4 AV Haarlem 3.14 . 64 
42/51 Luke Prins 1~ . 64+ 
12 Henk Kraa~enhof 53 .90 
45 Hans Kraa~enh'Jf 56 . 24-+ 

3000m . st . ch. 9 Ever~ v.Ravensberg 9.13.42 

verspr . 

h . s . s . 

hoogspr . 
polst . h . 

kogels t. 

speerw . 

kogelsl . 

Junioren 

100m . 

200m . 

400m . 
verspr . 
h . s . s . 
hoogspr . 
polst . h . 
kogelst . 
spet:rw . 

4x100m . 

84 Marcel Verz~lberg 10.03.0 
5 
52/55 
64 
4 
5 
27 
51/52 
1/2 
9/10 
95/115 
39/40 

35 
50 
23 

2/4 
45 
9 

34 
2 
5 
15/23 
38/48 
31/32 
10 

1 

Hein Macnack 7.33 35 A2fbrecht v.d.Veen 
Rob Scltiter 6 . 83 56/57 Arno v.Vugt 
Anne Jart v.d.Veen 6.75 65/67 Marcus Treep 
Aafbrecht v.d . Veen 15, 47 
Anne Jan v.d.Veen 15.31 
Arjan Warmerdam 13.87 
Rob Schlüter 13.35 77 
Ruud Wielart 2.15 55/87 
Arrio v.Vugt 4.80 79/94 

]\1arcus Treep 
Remco Steen 
Charles l'Tathot 

6 .. 95 
6.82 
6,74 

13 . 04 
1. 95 
3.80 

Kenneth Portanger 3.70 
Fred v d.Wal 13.56 77/78 Nico Hellendoorn 

Obe v . d.Klei 59.08 
Cees v.d.Rhee 56,~6 
Gosse v.d.Velde 43.54 

Ricardo Dijkst ra 11 . Ocj.+ 
Ton v,.Tol 11 . 46 
Ricardo Dijkst ra 22.59 

Ricardo Dijkst ra 50 . 94+ 
Hein JVlacnack 7.33 
Arjan Warmerdam 13.87 
Remco Steen 1 . ') 5 
r1aart en Hartman 3 . 5" 
Hein Macnack 12 ·' 98 
Hein JVIacnack 56 ,24 

AV Haarlem 43 . 08 

Fred v.d . Wal 
Hein Macnack 

12 . 84 
58.92 
56 . 24 

22/33 Ae rnoud Leezenberg 
1 î. 44+ 

38j48 Aernoud Leezenberg 
23.44+ 

40/41 Arjan Warmerdam 6.47 

43 Aernoud Leezenbe rg 
49 .9 4 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wie is die man onder dat markante kapsel? 

Op de afgelopen jaarvergadering werd een uit de nalatenschap van 
Ad Paulen be8Phikbaar gesteld horloge overhandigd aan cns lid van 
verdienste Wim Moolenaars.Eén van de l eden van bet eerste uur, ja
renlang juryli d, alt~d bereid tot aJ.lerlei hand en spandiensten en 
steeds iedere vrjjdag in touw v oor onze vereniging op het centrale 
inleverpunt voor de toto en lotto.En dat op 77 - jarige leeft~d! 
Kortom een man die terecht in het zonnetje werd gezet.Vooral de 
jongere J.eden zulJ.en hem slechts kennen van z~n jaarl~ks bezoek 
aan de ledenvergadering en ongetw~feld herkennen aan z~n markant 
kapseJ. . Op 07 januari j . l . stond er in de rubriek HaarJ.ems Beleg 
van het Haarlems Dagblad een reportage over dezelfde Wim Moo le 
naars . Het leek ons daarom leuk deze reportage in dit eerste club
blad na de jaarvergadering integraal over te nemen . Onder de titel 
11 0ude Knarren 65 jaar b~j Haarlem". 

Je h oudt van voetbaJ.J.en of niet.Wie van voetballen en van "Haar-

-A-



lem"houè.t gaat naar elke thu~LSWedstrijd van de club."Da' s voor ons 
zo automatisch' ' ,weten Willemen Anton Moelenaars al 65 jaar.En bij 
elke wedstrijd genieten de Knarren ~an het traditionele reepje cho 
colade van de oud - Drostebaas Neuteb oom, die sam~n met de gGbroe 
ders Moelenaars en een andere Oude Knar op de tribune zitten.Er is 
eigenlijk maar één ding veranderd: vroeger konden de Oude Knarren 
zich nog wel eens boos · m.aken· om een verloren wedstrijd, tegenwoor·-· 
dig zeggen ze alleen nog maar "verloren) jammer, pech gehad".De 
gebroeders Moelenaars leerden als j ongètjes voetballen op het Kal 
fje bij het Prins~n Bolwerk en stonden te trappelen om enkele jaren 
lat er lid te worden ·van ';Haa r lem 11 

• Willem speelde toer: "vrij behoor:-. 
lijk" ,. · z'n broer ,Ant or1 was 11 ietsje bet er 11 

• In î 92 5 speelde Ant on al 
goed. genbeg voor het . eerste elftal, Willerr draaide ·t oen mee in het' 
vierde, later gevolgd door het twe e de elftal.In de ho ogste gelede
ren liep Willem niet langer over het veld maar verdedigde met suc
ces het doel."Ik speelde dikwijls als keeper zelfs twee· wedstrijden 
per dag . Bijvoorbeeld ' s ochtends met het derde in Haarlem en daarna 
snel met dentrein naar Amsterdam voor een wedstrijd met het tweede . 
Wij hebben de gezelligste tijd van Haarlem meegemaakt'', vertelt:Wil
lem Moelenaars vol trots .Hij denkt aan de lange kaartavonden in het 
kleedhok, aan het boottochtje naar Marken, aan de ee rste Knarren
bijeenkomst, noem maar op~Teveel om op te noemen 1 foto-albums en 
alle drie gedenkboeken vol herinneringen aan een liefhebberij die 
hem ncoit . zal loslaten.De-eerste bijeenkomst voor Oude Knarren kun
nen de l'1oolenaars zich nog goed herinneren.Brinkmann zat die dag 
in 1954 vol oud-ged ienden, die tijdens een opv~llend gezellig fees 
tje br~edsprakig over · de geneugten van het voetbal konden uitwijden. 
De Moelenaars gaan nog elk jaar trouw naar de Oude Knarren . "W:ij be - · 
horen een beetje bij het meubilair, met één kanttekening dat ze de 
meubelstukken niet zo goed oppoetse~'.In 1944 zette Willem Moele 
naars een punt achter de actieve v o etballerij ~Hij had toen 24 sei 
zoenen. larig op· het veld gestaan, van aspirant tot gezaghebbend ve 
teraan. "Da .' s ·t och e ~n vrij behoorlijk aantal, nü:t?" ~ zegt de smid 
van het beroemde familiebedrijf Moelenaars aan de Baljuwslaan.Maar 
het bleef niet tij voetballen.Zo was Moelenaars ook van jongs af 
aan.actiE?f tn de afdelingen at1etiek en honkbal·van "Haarlem" .De 
atletiekvereniging staat al heel lang op . eigen benen , mede· dankzij . 
de inzet van het lid van verdienste Moolenaars, di~ maar liefst 
23 jaar gejureerd heeft tijdens wedstrijden.Een paar jaar geleden 
zette hij een punt achter zijn directe bemoeienis met de atletiek
spo~t.Maar om daarna helemaal niks meer te doen, nee, dat ligt 
niet in zijn aard .Samen met ~ijn vrouw is hij nog elke ·maand in de 
weer o~ clubblad De Wissel verzendklaar te maken.Eri om de zaak ook 
nog financieel gezond te houden, beheert Moelenaars ook nog de 
lotto- en totocentjes van de club waarvan hij sinds de . oprichting : 
65 jaar geleden lid is."Ik kan er ook niks·aan doen 9 maar ik blijf 
act ief.Da's toch heerlijk als je dat op mijn leeftijd~ ik ben 77~ nog 
kunt.zeggen''.Bij thuiswedstrijden van Haarlem mogen de broers dan 
wel steeds van de partij zijn, de uitwedstrijden.geloven de oude . sup
porters tegenwoordig wel. Die tijd hebben ze gehad . V.Jillem: "Zo stond 
ik in 1928 een hèle nabht voor het Olympisch Stadion om een kaart 
je te kopen voor een wedstrijd van de Olympische Spelen.Dat was nog 
eens een mooie tijd~In het Olympisch Stadi on was ik. in die dagen 
zowat dag en nacht in de kost" • . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Lcsse uitslagen: 

Tijdens indo o rwed~trijden op 09 maart in Do~drecht, sl~agde Walter 
Kruk erin om het · in bezit van Ruud Wielart zijnde 6lubrecord 60m.h . 
van 8.7sec. te verbeteren via 8.6 4sec. in de serie t ot een tijd van 
8.44sec., waarmee hij in de finale eerste werd . Ook bij het h oogsprin
gen eindigde hij met 1.80m. als eerste . Kortom klasse ! 

·-5-
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Afg elop en jaarvergadering werd tot lid va n verdienste henoemd Ren~ 
ftuis,ook wel 'het nachtdier' genoemd,omdat hij 's nachts het club-
blad pleegt te stenc i:len. . 
Waarmee t egelijk &6n van de v e l e r edenen is aang egeven om Rene tot 
lid van verdienste te henoemen .Joop van Drun en memoreerd e de vele 
verdiensten van René v oor .de club, en putt e daarbij uit de inf ormati e 
die onderge t ek end e vó ór de jaarvergadering va n .H.ené Ruis verkreeg 
middel s een in tervieuw.Hen é wist niet dat het intervieuw hierto e 
diende.Het intervieuw dat ik met René had ,volgt hi eronder. 
Vraag: Kun je wat v e rt ellen over j e sportieve achtergrond? 
René: In januari 1 63 b en ik bij de club gekomen,dus nu b en ik 23 jaar 

lid.Ik was toen 15 jaar,en deed vrijwel nie~s aan sp0rt .Op school 
deden een paar j ong ens aar. atletiek; dat l eek me wel leuk~En ik v ond 
dat ze mooie trainingspakken hadden. 
Ik hegon met sprinten en springen . Het mooiste vond ik toendert ij d 
dat we die winter over de 2eeweg naar het strand liepen,omdat de dui 
nen van het CIOS door de vorst onbruikbaar waren . Dat deed j~ dan toch 
maar even ! Tot dan was de Zeeweg in mijn voorstelling een weg die je 
hoogst ens per fi e ts aflegde . 
I~ deed to en ook aan hoogspringen . lm55 . Dat was in die tijd heel aar
dlg ,want de flop kende m2n n og ni e t en je landde g ewoon in een zand
bak . 
Vervolgens ben ik overgegaan op d e 600 m,en d e BOOm . Sterke l 0p~rs 
zoals Wim Aaij sleurden me mee op de trainingenoDe vereniging kende 
t oen nog d e luxe dat op één avond tijdens de Haarlemse ·kampioen
schappen 3 junioren A ond er de 2 minut en liepen op de sintelbaan . 
Ik liep 1.5B min . 
Ik deed ~~e ~an de competitie.Het verbaasde me dat ik nog ho 0g scoorde 
op ~~t llJStJe van Evert van de personen met de meeste competitiewed
~trl J den achter .hun naam (25 keer,FH ) " Ik h e b veel 1500 meters gelopen 
ln ongeveer 4 mln 12 (m ' n best e tijd was 4min 09),5 km 1 ers , 4 keer 
400 m horden . Soms liep ik op een dag zow e l de BOOm,de 4 x 400m horden 
als de 400m horden , Je mo et we l bed enken dat we toenderti j d in de 
lste of 2de klass e streden. 
Na m' n di ensttijd li ep ik als 2 5 jarige m'n beste BOOm in 1 . 56 . 2min . 
Hierna werd ik steeds minder acti e f op wedstrijdgebied . 
Oh ja , 2 sportpresta ties vind ik nog leuk nm te noemen: i k heb lx een 
marathon gelopen. nat wa s in 1974 . Tien rondjes op het circuit van 
Zandvoort ! Mijn tijd wa s 3u0B min. En verd er is de langste afstand 
die ik oo it g el open heb de 50 km van I Jmuid en naar Noordwijk en v . v . 
Heen d e d en ïnijn maat j.es: en .·ik e r lu50 over , en in totaal 5ulkwa rtier ! 
Hoe dat mogelijk is? Nou teruggaande gingen we her en der t hee drinken, 
dan ontmoet je deze of gene en dan was h e t leuk en bleef je hangen ! 
Vraag: Het clubrecord jongen s B 4:x:l0r"'m staat nog steeds np j ouw naam , 

s a men me t Fer Lamie,Henkt e Nuyl en Wim Aaij (Den Haag ,l964 , 
45,0sec . ) . Weet j e daar nog wat van? 

rlené : Dat kwam do or de anderen! Fer Lami e had l O. B,Henk·.te RuYl 11 . 0 
en Wim Aa ijll.2,gel oof ik.Omdat de anderen zo hard gingen,kreeg ik 
vleug els.Je startte met een voorspr ong van zo'n 50 meter. 
Vraag : Lat en we h e t eens hebben over j e activiteiten binnen de 

vereniging . 
René : Ik heb 2 jaar in het bestuur gezeten (ong .l96B-1970) a ls wed~ 

strijdsecre taris met Co lagendijk,Joop van Drunen ,Dick Hagtin
gius en Hans Douwes.Hoe ik dat vond? Nou,je hebt veel tijd nodig om 
erin t e komen; e igenlijk is 2 jaar t e kort om e r go ed in t e k omen . Ik 
ben eruit gestapt omdat het hele bestuur ops tapte.Het was tnen een 
rommelige tijd,er was een s oort ' revolutie ' gaand e . 
Verder heb ik altijd in de t echnische commissie g e zeten , in de poule
commissie (toen had d~ ver eniging nog een eigen poul ecommissie) . En 
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ik h eb s inds d e laatste 7 jaar veel bemoeienis me t het clubblad.Tik 
werk en stencilwerk.Vroeger tikte ik het hel~ c lubblad . 
Vraag : Daar stamt je bijnaam 'nachtdier ' van af,is het niet? 
René ;Nou,no n og ) Jk kom niet voor half 1 2 aan het stencilwerk t oe,en 

dan wordt het gauw half 2 ! 
Vraag : J e zit -ook in d e wedstri jd organisatiecomm i ssie.Wat houdt dit 

werk in en hoe beval·t j e dit~ 
René : Dat is veel werk .Een avond in de week ben j e al gauw k wij t .Je 

moet een programma maken)de jury uitnod i gen,inschrijvingen v e r 
we r ken ,s tartnummers opschrijven en niet te vergeten: de wedstrijddag 
zelf.Ik vind h eL leuk werk~ het is een fijne commissie.Er word t g oe d 
gewerkt,\eder kert zijn taak . 
Vraag : Is de club je balm1grijkste hobby? 
René: Qua tijd wel ! Men zegt wel eens : voor j~ baa s werk je ni e t zo 

hard ! 
Vraag: Zie j e n og verschillen tuss en d e vereniging nu en z eg,zo ' n 20 

j aar geleden? 
René: I n de jaren 1 60 was er een geboortegolf,er waren veel junioren, 

meer dan nu . En: men trok me er met elkaar op . Fer Lami e ,H enk te 
Nuyl,Gerard Zwart: die zie i k nu n6g op ver j aardagen . Daar h eb ik 
vriende aan overgehouden. Ik he:) het .. id ee dat dat n u minder is. 
Vroeger ging j e e cht me t een pl:eg naar de wedstrijd: met z ' n allen met 
de trein,iedereen bleef daar,en me t z ' n a ll en terug.Nu gaat men in 
groepjes van 3 met de auto,en z odra men klaar is gaat men t e r ug.Ik moet 
e r wel bij zeggen dat het maar 1 n indruk van me is. 
Vraag : Heb j e . n og sport- of b e stuursaspirati e s? 
Ren é : Ik vind mezelf geen be stuurd er ~Ik wil 0el wat d oen.He t werk dat 

ik doe,7ind ik n odig en daarom doe ik dattk hou van: niet prateri 
maar doen . wa t sp ortaspirati~s betreft: ik heb ingeschreven vo or de 
marathon van Amst e rdam op 19 apr i l.Coll ega's op mijn werk hebben me op-
gejut ! · , 
Vraag : Heb j e n og wens en voor d e club? 
René : J a ,méer mensen die wat do en.Er is z6veel te doen,bijvoorbeeld 

iemand di e 2 à 3 wedstrijd en harkt b ij het verspringen.Iemand 
die het krachtc entrum opruimt (schoonveegt)~Er zijn ve e l kl e ine klu s 
j es .Voo r de grote _clubactie hadçlen zich meer mens en kunnen opgev en 
om l.ot en t e verkopen.Er zijn t evee l i ndivi duen in de ve r en iging! 
Vra~g: Mijn g ebruikelijke laatst e vraa g: Wil je nog wat kwijt? 
Rene: Neen ! 

Pe t e r Hoffman 
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Lodi' s Hotlü:e 

- Een speci_aal welkemswo ord richten wij tot Jeroen Adelaar. 
-T er overnam~ aangeb~d e n: Huub Ollarbe. 

En dat met name voor de t e rugreis na een v oe r hem uitermate geslaag-
de wedstrijd (z~als Alp~en a.d. Rijn ) . _ 
Voor· infarmatie:zijn vier gelwelde medepassag i ers Lex . v.d.P ~l, Hans 
Adelaar, ~ené v.d . Berg en René v.d.Zwaag. 

- Kort r a éle start van de a.s . rnarathou v a n Rotterdam, zal het deel 
n eme r sveld worden stil gezet.Kort daarvo or h ee ft namelijk de 25ste 
rrarathons tart van Ben Verton plaats gevonden . Zelfs de t ~ ppers hebben 
spont&aYJ. hun medewerking t oege zeg d aan deze huldeblijk.V olbeladen met 

ko elkast en~ kleurentelevisies en gcude~ h0rlogEs zal Ben zijn weg 
voortzetten.Mogelijk wordt het wat later. 

- Afstand: 25 . 700m.; Plaats: Amsterdamse Waterleidingduinen,Vogelen
zang; Weertype: schraal, licht bewolkt; temperatuur: +1 graad celsi 
us;windkracht: harde oostenwind; luchtvochtigheid; zeer dro og; neer
slag: -geen.D~t waren de ingredi~nt en, zoals verwoord op de goed ver
zorgde uitsl~genlijst van Rens ten Brink, van de op 01 maait verlopen 
(onderlinge) winterronde.Onbedreigd winnaar werd /ie Zonneveld in de 
tijd van 1 . 35 . 12 v oor de sterk lopende Gerko Vo ~ . Eeri speciaal woord 
van hulde ·voo r Sjoerd ou Pon.Ondanks alle blessure ellendE~ in de af
gelope~ periode, voltooide hij deze zeer zware r onde '(okée, in gezel 
schap van een vrouw, dat wel).T o rh goed werk Sjoerd!Nu de uitslag: 
2e Gerko Vos 1.39. 40 5e Huub Ollarbe 1.49 . 41 
6e Gré Broertjes 1.50.18 9e Jan Kuperus 1 . 52 ; 53 
12e Martin Molenaar 1.5 4 .08 16 e Rob de Nieuwe 1.57 . 23 
19e Lex v . d.Pol 2 . 00 . 12 25e Ben Verton 2 . 03 . 40 
32e Kick Sabelis 2 . 20.11. 34e Sjoerd du Pon 2 . 20 . 40 

- De looptechniek van Lex v . d . Pol is een heel bijzöndere.Zelfs als h~ 
zijn trainin~sbroek verkeerdom aan heeft rnaaki het riog rii~ts uit. 

- Nederlandse marathonranglijst 1985: 
142e Gerko Vos 2 . 35 .2 6 160e · nans Verwey 2 . 36 . 13 

- Bij de vrouwen was zijn 3 . 3~ .1 8 goe~ v oo r een 62e plaats . Dit jaar mag 
hij v oo r het eerst bij de macho 's mGLd oen.Wie? 

- Denk je even vèrlost te zijn van Hans Eageman.Zit hij iede r e zaterd~g 
in "D·e Oàsen. 

- Volgt na Hans Adelaar, Gé Broertjes Rob de Nieuwe? 
- Op zaterdag 08 maart zond Evert een B~ selectie, aangevuld met enke -
le jeugdig- ta~enten, naar Alphen a . d . Rijn . Zij beschaamden zijn ver~ 
trouwen niet.De eeuwig jeugdig blijvende Huub Ollarbe l~verde op· de 
15km . een puike prestatie af . Met zijn uitstekende 54.13 (ook hij in 
gezelschap van een vrouw) werd r~iJ in dit zeer sterke veld van vete 
ranen en vr ouwen "slechts" 5,~e . Ook de 20km.mannen konden tevreden 
huiswaarts ker~n.Hans Adelaar (1 . 17 . 06, hallo), Lex v.d.Pol (1 . 20 . 
42) en René v.d . Zwaag (1 . 21.43) bleven slecht weinig achter bij hun 
persoonlijke records . Kick Sabelis smaakte wel het genoegen zijn per
soonlijk beste tijd aan te scherpen.Zijn 1.29 . 50 t oont zijn toegenomen 
snelheid.Ben Verton was met z~n 1.26 duidelijk ontevreden . Tot half 
weg zat hij n og " o p schema" om vervolgens in het tweede ge deel te be 
hoorl~k te moeten toegeven.Ach Ben, je bent nog jong. 

- Volgende keer: de uitslag van de enquete "mist U oo k zo dat ge - o .h. 
van Henk y. Bakel? ". 

- Heet van dê naald: A.A.C. - strandloop, zondag 16 maart . Voor een uit 
stekende prestatie zorgde Peter v . Kaam: 4e in ~ 2m.Ben Ve rt on kwam 
na zijn zware training van zaterdag (32km .) uitstekend voor de dag 
met zijn 47tm . waarmee hij z o roYJ.d de 50e plaats eindigde . Hopelijk in 
het volgende clubblad meer tijden. 

- Voo r Koos : eenvoudig rekenen vo or trainers (12 lessen). 
- Zondag 06 apTil Hoofddorp 3e Golden Tulip- loop (21km.) aanv . 12 . 00 
uiterlijk inschrijven 25 maart. 

Kobus v.d . Zwaag (gsen familie van de ene,wel van de 
andere) 

- Neemt U v oo r de 24uurs - est . spoedig contact op met Gerko Vos . 
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E 1 F 8 T E D E N T 0 C H T - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

11 Ge lukkig wa:J,r eens in de 22 jaar'; 1 • < ", •• dat \-Jas mijn eerste gedachte 
toen ik in 1985 de Bonkevaart afreed op wsg naar mijn laatste stempel . 
V" ldo..a:n en als een k ind ze l1lij met de wetenschap dat de tocht een zeld
zaam iets was, ~~ toch schr ,f je we er in, als d e t ocht een jaar later weer 
verre den wo r d t . 

Op mijn l ogsiradres in Le euwarden werd i k tot aan de rand toe gevuld met 
macaroni. ~r wa s de l aat s te week geen macaroni meer te koop in Leeuwarden. 
DP nacht voor de tocht was e r g l u i druchtig . ~r aws ander ande r e n een 11 -
kroegento8ht en naar het schijnt liepen er 's nachts nm 3 à 4 uur nog hele 
orkesten door de st raten. Ge l ukk i g i s mij dat geheel ontgaan daar ik de 
trn tse b ezitter ben van áén g ned en ~~n s le ch~ ho r end oor en die nacht 
toevallige r wij s ·heb doorgeb racht , liggend op mijn goede oor ! . 

's Morgens 30 keer die extra ma illot uitgedaan en hem zeker 31 keer 
aangedaan, want op het ijs bleek ik hem toch nog aan te hebben. Ook nog 
even naar de start van d~ wedstrijdrijders gekeken , wat een spannende sfeer. 
De zenuwen z ijn ' toen echt niet meer weggeweest, totdat ik iets over half 7 
de ijzers ondergebonden had, Dik in d e vaseline~ verscholen achter mijn 
bivakmuts en ski ~ril, bereikte ik de fakke~ s en vuren op het ijs bij Sneek. 
Jubelend over het prach ti ge harde g lij-ijs en volop genietend van de praçhtsge 
zonsopgang stelde ik vast, dat er voorbij Stavoreri ~as b~gorinen ho~fde t~ 
worden met schaatsen. Op mijn rug bevond zich een steeds lichter wordende 
rugtas hierin za ten rn ~jn ouwe trouwe saucony ' s 7 • 10 krentenbollen met honing 
marsen, mfi~li-repen en wat blikj es cola. Bij Bo l s ward (11 .1 5 uur) had ik al 
6 krentenbollen op en heb daar voor al le z eke rhe id 2 koppen erwtensoep naar 
binnen gewerkt . Di8 _ soep was z a lig, maar die 7 minuten stilstaan waren te 
koud . Dus toch maa~ achter e lkaar doorrijden tot aan de Bonkevaart . 

In Franeker Has het weer even geni e ten van het publiek (duidelijk 
groter in getal dan vorig jaar) en op naar Barthlehiem. Dat waren prima 
kilometers, al le s g ing znals ik wilde, ik had een echte g oede dag , Over de 
kwaliteit van het ,ijs naar Dokk1irn moc;t ik kort z ijn: echt slecht! Naar a l 
ruim voorda t je in Dokkum j e één na l aa tst e stempel had ontvangen, was je 
de ellende al verseten . ••• . • wat een ~ensen ! Toen alleen nog maa r de wind 
in de poeper t tot aan de meet, dat kon niet meer stuk! Om 17.20 uur Qas i k 
b i nnen . Aan de bus die ons b ij de Bonkevaart opwachtte om ons naar de Fries
landhal te brengen had i k matige herinneringeri , Vorig jaar zat ik, omdat de 
bus nogal völ was? op de onderste drie t reden bij de deur (staan kon ik toen 
n i et meer. Bij het uitstappen kwam ik toen maar niet rechtop en rolde in de 
z ithouding e e n ro zenperkje ih, Maar gelukk i g ging dat nu ook vee l beter. 
Als een recht geaard l id van de a.v .Haa r lem heb i k toen lekke r u itgelopen 
naar mijn logeeradres. Wat mij betreft , mag deze t och t een jaarlijks terug
kerend f eest worden~, want 22 jaar vind ik bij n-ader inzien toch wel erg 
lang ! 

Rob Slierings. 

Beh a lve Rob S~ieringq kunnen we ook Mari a Westbrbek feliciteren met 
het uitrijden v~n de 11 - stedentocht . 
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:rvlEDISCRE RUBHI~[;_ 

STRETCHEN deel IJ 
=:.======== 
Qef • .9~ Hams t:: inf2_ 
Ui tganco·shouding:, ö'· in spreidzit zitten me t op
gerichte romp . 
Oefening: Beweeg le romp naar voren terwijl de 
handen naar vor2n schuiven 

Oef . 6 b Ham.rotri_E.Z·s 
Ui tgangshoudi~'ë-~~.ic-6e. 
Oefeni ng: breng b e ide handen naar een voet 
romp naar v~ren, hoofd op . 

Oef . 6c HamstrinGs + kuitmusculatuur 
Uitgangshouding~ l angzit op de grond 
Oefening : Breng je handen naar je tenen toe , 
romp naar de knigen 9 hoofd ~ p 

De knieën bl~ven g estrekt . 

Oef . 7 mm ~ifur.E:1J-s ( + klein d ee l van de romp 
Uitgangshouding~ l angzit, plaa ts 
de voet (rechts) van het te rekken 
been nver de knie v an het ande r e been 
(links) , plaats je linker arm tegen 
je rechter knie . Je rechter hand steunt schuin 
achter je op de Grond 9 kijk over je rechter 
3chouder . 
Oefening: geef tecundruk met je lin~er al l eboog 
kijk naar achteren en draai je rnmp iets mee · 

Oef . Sa mm adductoren (korte) 
Uitgangshouding~ ga rechtop zitten en pl a ats de 
voetzolen tegen e lkaar . 
Oefening: trek je voeten zover mogelijk over de 
grond naar je zitvlak . Eaat de ellebogen tegen de 
binnenkant van ,je knieën en onderbenen drukkeYJ. 
Druk de knieên n uar beneden . 

Oef . Sb mm adductoren 
uitgangshouding ~ iderr. Sa 
oefenjng: voetzolen tegev elkaar en houd die met 
je handen vast . Trek j e zelf rustig voorover , niet door 
vanuit het hoo fd en de schouders voorover te buigen 
maar vanuit de heupen 
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~itgangshouding= z ~ e tekening 0f in spreidstànd 
oefening~ romp rechtop en beweeg hem naar het 
ge strek t e been · ~oe 

:'ef n 9 rectLJ.::l Î8:T!O:Ci ~ 
uitgangshouding~ ga ge strekt op je linker 
zij liggen met de benen gestrekt . 
oefening : pak met ~e rechter hand de rechter 
v oet en trek deze n aar je bil . Romp gestrekt 
houden! !! 
Pijn in de rug 1 linker been iet's in de heup 
buigen , 

Oef. 9 b: 
uitgangsh9uding :. zi e tekeninr, 
öefening: breng het b e en naar 
naar de bil ioe . Been e~ romp 

achteren ~n de voet 
blijven in een lijn 

a z_? 

(~\ 
\ ~-

\~ 

Oef. 9c 
Uitgangs h ouding : zie t ekening 
Oefening~ probeer de romp tegen de muur 
aan te houden en breng de voet in de 
riöhting van de bil 

Oef. îO mm iliopsoa s 
uitgangshouding : schredestand, r&cbter been voor 
oefening: breng het bekken langzaam naar 
beneden , mede door de linke r knie naar voren 
te bewegen. Je roL~p blijft rechtop. 
De linker hand op de knie . 
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Vr-lgende keer uee ::: j 11ll i e vertrom<Jede groenE: vrissel tje. 

ZONERTRAINIFG ============= vanaf donderdag 3 april trainen we np de baan van het 
~i m ~uliersp0rtpark in Haa rlern- n onrd. 
er. -~,, el op r;U'.ANDAG- en DON D~IOJA~A VCHD 
pupillen van 18 . 15 uur tot 19.30 uur 
en C/D- junioren van 18.15 uur tot 19 . 45 uur 

EINDE WINTERTRAINING: laatste duintraining zondag 23 rnaart 1 1 

dus geen training op 1e en 2e Paasdag ! ! 
laatste zaaltraining donderdag 27 rnaart 

w·EDSTRIJDEN: 
Op zaterdag 18 j ~nuari j .l. was de laatste van de drie cross - k nrnpet itie
Hedstrijden . Dit keer was h<.;t strijdt'lneel het zgn . ' vogeleiland' bij de 
at leti ekbaan Ookhleer te Amste rdam , waar de organisatie in handen was van 
Blam<T Wit~ ~venals de eerste twee keer ~<Tas ook nu weer een afvaardi g ing van 
de jeugd van de a . v .' Haarl em ' aanwezig 0rn zich in de rnndder te storten. 
Het was verschrikkolijk zwaar , want op sommige plaatsenmoest er door een 
modderlaag van wel 15 cm. worden geploegd 9 daar kan Martijn van Be lle over 
mee praten 9 want ongeveer 300rneter voor de eindstreep bleef zijn rechter 
schoen in de modder steken en liep hij verder op één schoen en één kouse 
voet. Toen hij eenn;aal de eindstreep was gepasseerd mocht zijn vader de 
schoen gaan zoeken en h~ heeft hem zowaar nog gevonden onk . Aan de jongens 
van de groepen die nog mnesten lopen is toen het advi e s gegeven om de veters 
extra stevig vast te rnaken cm herhaling te voorknmen. Uiteraard we r d het voor 
voor deze gro 2pen Z\<Taarder nrndat de grond steeds verder werd omgewerkt . 

uitslagen: A- p - pillen 1200m 
22 . I11cc rtijn v . Belle 
26 . Lartijn Spruit 
29 . ::l an c~ er Rutte 
35. hc:.:r:cel v . d . Berg 
43 . Cli::. e s Peereboorn 

C- junioren 2000rn 
7 . Dennis Heijink 
~ 9 . Thohlas v . d . Berg 
20 . ftrno Grootern~n 

5.22 . 6 
5 . 32 . 6 
5 . 3:" . 4 
5 . 51 . 9 
6 . 15 . 1 

7 -43.8 
8.11.7 
8 . 33 . R 

] - junioren 1500rn 
21. Boudewijn Kruy t zer 
28 . Ce es van Wijk 
36 . Rernco v .d. Be r g 

6 . 28 . 9 
6 . 43 . 6 
7 . 36 . 0 

21 . J ~n v . d . Meulem 
35 . ~Gn.:c t Viilrnink 

i. v . m. het uitval len van de elect . tijdwaar
nam ing is er vanaf de 21e plaats geen tijd 
vermeld . 

EERSTE \1/EDSTlUJJJ:<;rJ 
===========~======= 

Zaterdag 19 april Ha arlem C/D- junil'renwedstrijd 
Zaterdag 26 april Haarlem pupillenwedstrijd 

Al l e inlichtingen over prrgramrna, i nschrij f geld enz . en inschrijven 
np de TRAINING ! ! ! 

- 12-



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

Op eige n benen> Dan ook 'n e igen Privé
rekening. j e kunt e r je sa laris o f studi eb ijl age 
op laten sto rten. j e kunt er al je rekeningen 
mee betalen, ook au to matisch (kamerhuur, 
abonnementen). j e kunt betalen en geld 
op nemen met de groene Betaalcheques. 
j e kunt op vee l aantrekkelijke manieren sparen 
en je ve rzekeringe n be taal je in éé n vast bed rag 
per maand . 
Wij helpe n je 
graag met ' n 

AaMBank 

ABN Privé- ~ reke ning. Om 't 
je makkelijk te 
ma~n . • t... -

ABNBank 

\_ ~'----1 

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. 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Sports Cup -., 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm*A< ADID AS Saucony~ ~KARHU 
en werpschoenen RUUD WIELART SPORTS, 

DA'S EEN ZAAK VAN YERT'ROUWEN ! 
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. 

Of IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14 00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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


