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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



I t ::: ~ : )I I 
DE TELEVISIEDOKTER 

J[ ~ ~ JJ~J ·e 1 
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 Jl' bankzaken voortaan zei l' en neem 
óc\k zo'n All:--! Junior-rekening. Die is er speciaal 
voor IO!lgens en meisjes van lU !Ott8 Jaar . 

. , been pruna spaarrekening met een 
hoge rente .\\aar I<' kunt ook geld opnemen en 
O\'L'rmak~n naar L'c.:n andere spaarrekl'ning op 
J<' naam En I<' \tuurt de All:\ ordrachtcn 
om lesgeld. contributies en abonnementen op 
Jeugdblat.kn te betalen 

,\lies watJe nodig hebt zit in die grati> 
map. ( ;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. l.C. (Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

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

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 250938 

• 
Massage - Pedicure 

Trainingstechnische begeleiding 
b.v. opzetten van eigen programma . 

• 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 Jaargang 41 nr , 8 

septerr:be:c 1986 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. 19 pagina's 

redaktieadres : 
rené ruis 
pieter kiesstraat 6, 2013 bh haartem 
tel. 023-317258 

voorzitter: 

joop v. drunen 
ramplaan 94, 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 

vice-voorzitter. 

bert steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haartem 
tel. 023-263772 

sekretaris : 

rené v.d. zwaag 
marnixstraat 87 rd 
2023 re haartem 
tel. 023-272777 

penningmeester: 

wimhartman 
corn. van de lijnlaan 12 
2024 bb haartem 
tel. 023-256036 

wedstrijdsecretaris : 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 

wedstrijdsecretaris : 
lange afstand: 

evert van ravensberg 
z. buiten spaarne 8 zw. 
20 12 a a haartem 
tel. 023-325 140 

jeugdcommissie 

jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
tel. 023-272338 

arts: 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
20 14 vm haartem 
tel. 023-316044 

V A N D E R E D A K T I E 

Na de komkommert~d van de vakanties me t als 
gev o l g twee dunne ' Wissels' 9 dan nu weer 
een i e t s gevul der exemplaar . 

Het seizoen l oopt snel naar z~n e i nde . De 
g r o t e wedstr~den z~n geweest . Kompet iti e 
fi nales hebben beslist 0ver kampioenschappen 
promoties en degradaties . 

Voor ~ns lijkt het seizoen als een nachtkaars 
uit te gaan. De hoof dklasseploeg heeft in 
een te l eurstellende wedstr~d het degradatie
spook nog achter zich weten te houden . 
En np de estafettekampioenschappen was geen 
' Haarlem' - ploeg aanwezig 

Het seizoen wordt afgesloten me t de tradi
tionele 10km op donderdagavond 2 oktnber~ 
de onderlinge meerkampen op 4 en 5 oktober 
(ook dit jaar weer samen met Atmo des) en 
een feest voor B en C- junioren op 25 ok t ober . 
Over dit alles uitgebreid elders i n dit nummer. 

Ook het artikel over voeding van Bram Wassenaar 
kan ik U aan beve l en . 

In het volgende klubblad alles 0ver de winter
training , die in november van start gaat . 

KOPY VOOR HE'r VOLGENDE 
NUMI'1ER UITERLIJK 

DONDERDAG 16 OKTOBER 

girorekening 643883, bankrekening 56.80.10.477, t.n .v. penningmeester a.v. "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 

ADifuS~IJZIGINGEN: 

Erik Rollanbere , Waddenstraat 519 , 2036 LN H~arleo . 
Frank Verstees , Frankrijklaan 53 ~ 2034 EB Haarlem. 
Hein Macnack , p/a G.Schoolmeesterlaa~ 16 , 2015 EM Haa r l em 
Paul v . Diepen , Burg . D.Kooimanweg 1011 , 1444 CJ Purmerend . 

ONDERLINGE \1/EDS'IRIJDEN 

Donderdagavond 2 oktober: de traditionele 10km voor seniore n 
Verr:H'Edelijk wel Heer 3 series (19 . 00~ 20.00 en 21 . 00 uur) 
De snelste serie het laatst 

Deelname atleten atletiekverenigingen koste l oos 
Inschrijving vanaf 18 . 30 uur in de kant i ne op de baan van het 
Pio luliersportpark. 

Za t e r dag 4 en zondag 5 oktober: de traditionele meerkampen 
voor a lle leden van de vereniging . Zie voor alle b ijz onder
heden het gekleurde vel voorin dit n umme r . 

Toch nog vanaf deze plaats ( ~ls je of U niet meedoet aan 
de n eerkampen ) het verzoek . ·r.1 ,.,ns dit weekend t e komen 
helpen . Ook ouders , familie en vrienden , die nog noo i t 
op een atletiekbaan zijn wezen kijken, kunnen ons toch he l pen . 

L<~.i.TSTE TRAININGEN 

De l aatste tr~iningen ~p de ba~n v a n het zomerseizoen 1986 zijn 
op donderdag 2 oktober . 

\liN'l'bRTRJ~INING 

Alle bijzonderheden ove r de wintertraining, die i n november van start 
zal gaan zijn te vinden i n het vclgende nummer van ' DE WI SSEL ' 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdsh irt met klubembleem div. prijzen 

a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 
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CHRONOLOGISCH OVERZICHT ONDERLINGE lt!EDSTRIJDEN 
=========================~=============~====== 

PUPILLEN A ( Geb. 1975·-76) 

zaterdag 4 oktober 

uur 60r,1 13.10 
14.00 
15 .15 
16.45 

koe el ring I 
ver bak II 
1 000ri1 

JUNI OREN C (Geb .1 Si71-72) 

zaterdag 4 oktober 

uur ·1 OOn 12.40 
13.15 
14.30 
15.30 

ver bak I 
Loge l ring II 
hoo e; bak I 

zondag 5 oktober 

10.30 uur 100m horden 
11.00 diskus 
13.45 spee r 
15.15 1000m 

SENIOREN (Geb. 1966 of eerder) 

zondag 5 oktob er 

11 • 30 uur ·100m 
12.15 ko e, e l ring I 
13.15 ver bak I 

PUPILLEN B 
PUPILLEN c 
zaterdag 4 

13 0 30 
î 4. 15 
15 . 45 
16,45 

JUNIOREN D 

zaterdag 4 

12.50 
14.30 
15.45 

(Geb . 1977) 
(Geb~ 197S) 

oktober 

uur 40m 
kogel ring III 
-.re r bak II 
1000m 

(Geb .1 973-74 ) 

oktober 

uur SOm 
ver bak I 
kogel ring I 

zondag 5 oktober 

10.45 
11.30 
13.45 
15.00 

uur SOm horden 
hoog bak II 
speer (400gr) 
1000m 

JUNIOREN A (Geb. 1967-6S) 
JUNIOREN B (Geb. 1969-70) 

zondag 5 oktober 

uur 100m 

14.15 hoog bak I 
15.00 spe er 

11. 30 
12.00 
13 0 15 
13,45 
14.30 
15 r.15 
16.30 

ver bak II 
kogel A 6kg) 
kogel B 5kg ring I 

16.45 1000m 

bak II: overz~de 

speer 
hoog bak II 
1000m 

bak IIg b~ kleedkamer 
verspringen g bak I~ voor tribune 
hoogspringen ~ bak I ~ b~ kantine 
k~gelsto teng ring I: b~ kantine ring IIg b ~ diskuskooi ring III: overz~de 

x x 
JURYLEDENg 

x x x x x x x x x 
Wij hebben deze twee dagen Uw hulp hard nodig ! ! ! ! 
Ook niet officiäle juryleden kunnen w~ goe d gebruiken!! 
Ouders van pupillen, van junioren of senioren, vrienden en 
vriendinneng iedereen kan zich nuttig maken. 
Ook geb lesseerde atleten bl~ken handige juryleden!!! 

x x 

-------------~~------------------------------------------------~-----------------~ ~ 

DEZE STROOK UITEHLIJK DONDERDAG 2 OKTOBER (LIEFST EERDER) OP DE TRAINING 
INLEVEREN. 

Naam 

Geboortedatum 

neemt deel aan de onderlinge wedstr~den 19S6 

DEZE STROOK ZO SPOEDIG MOGELIJK , DOCH UITERLIJK 2 OKTOBER OP DE TRAINING 
INLEVEREN ! ! l ! ! 



~~~~~~~~~~~=~g~~g~~~~g~~~~~g~~~==l~=~~E~~~~~~=~~=~~~E~ 
Als het waar is 7 da t je v a n e e n hoofdkla ssekompetitiewe dstrijd a ls ploeg
leider gewoonl~k i~ ~ én dag e en jaar o ~d er wordt , dan was het deze wed
strijd vast wel 10 jaa~. 
Van te voren ~l was het een rtep~imeranda aanblik te zien hoe er van de 
ploeg.>pstelling vreinig overbleef. 
En tijdens de wedstrijd was het een dnprimerende aanb lik te zien hoe de 
h-e-1-e dag de recen Qet bakken uit de heme l viel . 
Een gemilimeterde ploeg dus, door vakanties ! af vakant ies? , door b les sures! 
of blessures? , door persoonlijke omstandighedt;11 of gewo on zi ek. \.Je moesten 
het in ieder geval doen zonder: Maria Westbroek , Mike Bienfait, Guus Gros 
kamp , Han Baau"r (op zich al een aard:i_ge 4x400) Luke Frins, Jeroen Scheffer 
Hein Macnack (n~3r Zwitserland: wereldkampioenschappen waterfietsen ! !?? 
d ie sport had hij in Breda ook kunnen beoefenen), Charles Matho~, Cees v.d. 
Rhee , Ruud .-Tielart 9 Aernout Leezenberg, Fred v.d.Halr Peter Niessen. 
B0vendi e n konden we niet meer op tijd een opengevallen plaats op de 110m 
ho r den opvullen en moest Ni ce Tr eep halverwege de 100m geble sseerd uitvallen, 
he t geen 2 prestaties van 0 punten opleverdenc Gelukkig telde· de helft van 
de punten van de voorronden mee i n de eindstand en dat heeft ons gered. 

Maar waren er dan geen helden meer op deze dag ???? 
Wis en waarachtig we l!!!! 
Daar was allereerst Paul Jaspers (Inmiddels ges laagd voor het MTS-diploma 
en direkt bezig een enke lt je USA te regelen, zodat we die pas weer in 
juni terug zien. faul, gefeliciteerd , veel ge luk over de grote plas en 
tot ziens !!! ) die tallareerst z ijn serie BOOm aanvoerde naar een 1e ronde 
van ca.60-61 en daar~a iedereen zijn hielen liet zien: 1.57.81 en vervolgens 
bijzonder knap Je 5km wist te winnen in 14 .37. 4 . (891p.) 
Dit l everde niet de meeste punten ):!_)., Die waren wegg elegd voor ons hoogwerkers 
Arno v.Vugt met stok (4m50, 932p.) enEri k Rol l enb erg zonder stok en aanloop 
met sloot (2~05, 900p . ) 
Op de voet gevel e d door ja , alweer en nog steeds de enige man die zich 
in dit weer als een vis in het water vo e lt: Evert v.Ravensberg. Hij won 
knap de 3000m steopl e chase in 9 .1 5.2 (879p . ) 
Een aardi g debuu t in de hoofdkl~sse maakte Lex Ve rb eek op de BOOm door 
met een tijd vnn 2 . 01.09 ~ijn p.r. wat aan te scherpen . 
Heel aardig deden onze sprinters Ren~ Moesman (Of Mo sse lman) en Ricardo 
Dijkstra het . Renè 100 en 200 in resp . 11 . 43 en 22 . 7 1 en Ricardo 200 en 400 
in 22 .50 en 50.)7. 
Ik wil het hier verde~ bij laten en over gaan op de cijfers: 
110mh: Frank Versteeg 15. 49, 400mb: Hans Kraayenhof 62,55 en Frank Versteeg 
55.94 (!) 400m Rob Schlliter 52.43. 1500m Erik Kahls 4.00.5 èn Cees van 
Dommele 4.08,5. 5000[; Kees flr>rdijk 15,18.1. 3000mst .ch. Marce l Verzijlberg 
10.11.0 
Koge lslingeren GosBe v . d . Velde 41m60, kogelstoten Erik Rollenberg 10m56 en 
Os car Soethout 12m43. Diskuswerpen Les Brown 41m38 en Oscar Soethout 32mOO. 
Spee r\verpen l13.rcus Treep 46m28 en Jjes BrnHn 44m06 . hoo g springen Marcus 
Treep 1m85 en polshoog Kenneth Portanger 3m20 . Hinkstapspronge Aafbrecht 
en Anne J an v . d . Veen 14m86 resp.14m43 (zo slecht en toch nog 1 en 2 worden) 
Verspringen illdward Kon i g f e r ande r en Anne Jan v.d.Veen beiden 6m19 (toevallig 
dezelfde prestatie a l s Edine v.Heezik op de zelfde dag im Amsterdam) 
TenslJtte nog de estafettes. De 4x100m res~ ploeg was vlug klaa r want de 
eerste wissel tussen Edward K. en Er i k R. g ing volledig mis (weer een jaar 
ouder ge\oJO r den) zoda t R,.1b S. en ji r n( · v. V. n i et in aktie hoefden te komen. 
Kennelijk positief ge ïnspireerd door deze tegenslag liep de eerste ploeg als 
een duivel: aafbrPcht, Ri cardo 1 Ren~ en Anne Jan zetten warempel 42.76 !! 
op de klokken. Als l aatste nummer de 4x400m re e ds '.. ij voorbaat a l uitgedund 
(zie boven) maar ook op te Hadstrijddag ging het niet zoals het moest: 
ZO\vel Frank Vers teeg als Hans Kr aaijenhof waren lelijk g_eb l eS-s.cerd zo-d-a-t · de. 
navolgende uni eke ploeg op de baan verscheen: Lex Verbeek, Marcus Treep, 
Erik Kahls 2n Kenneth Portanger: -:..3c29,75 . Totaal punten: 25.817 (5e ) 
Maar met de voorronden mee gerekend een 4e plaats . 
De volgende keer neem ik ook mijn spikes we.e r ___ me-e; Prr. 
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:~en weekendJe fietsen in de Ardennen 
(15 tjm 17 aue,ustus 19fj6 ) 

Op vr1jdagavonG. 15 augu.stus vertrokken f·iario '.Testbr oek 9 f~ike Bien
fait 9 Johc-m Sneek 9 Bvert van Ravensber g 1 Sjaal<: Hul3rflél.n en ondergeteker1de per auto uit 
Haarlem naar à.e Ardennen om daar een poar dagen te fie t sen in het hooggebergte. :h::?eds 
eer der de ze zomermaanden h aà.den wij on~o krachten E: n onze onderlinge s ar-1.mhorigheid a~cn 

twee z1.1are fiet sproeven ondervrcr pen 9 eenmae.l door ilet J'r·::- ord- Eoll :Lndse lJolder cebied en 
eenmaal door het Zuid- Hollandse plassen-- en riviere01gebied. Beide mal en ;;aren \·re er 
niet voor teruggeschrokken om de vr.Lndkrachten 7 en 8 t e: t::.:otseren. Doc.T de ze erva r in
gen waren i-.re gesterkt in cle overtuiging dat de onderlinge s2J!lenwerking ons boven onze 
vermogens zou doen uitgroeien. 

Na een urenlange autorit belandden i•ï•:; l aat i.n de e.vond. op een 
camping ten zuiden van Verviers 9 in het dorpje Polleur 9 a.ai1. cle v oet van een i ndrukwek
kend hoog opr:jzend via duct .De duisternis r.oae-kte het nie t rno[;elijk om nu reeds een ver
kennende trip in de naaste omgeving te maken.We moesten wachten tot de volgende rr.or
gen.Dit tot grote teleurstelling van Evert die z ~j n tot hoge spanning opgeladen onge
duld nog een hele nacht in bedvrang moest zien te houden. Het liefst had ruj op dat mo
ment reeds een col v an de hoogste categorie 1-rillen beklimmen. 'rot grote geruststelling 
anderz1jds van riJike 9 wiens hart bij de eerste aanblik van de steile hoogten dusdarlig 
v.ras beginnen te bonken dat zijn slapie rliario de komende l!achtrust verde r wel kon ver
geten. 

De dag brak él.an. [~en ieder V0elde dé;.t er vanda ag iets groots ZOU 

staan te gebeuren en dat daar het nodige aan voorbcrèiël_ r.1oest v!Orden.Evert uas het 
vroegst opgestaan en had zijn fiets redds in p1:-fecte staat gebracht nog voordat IV'..ike 
en f/Iario ook maar hun eerste v oet buiten de tent hadden ge zet. Altha...ns 9 dat dacht Evert. 
Later op de dag zou hlUken dat de perfectie van Evert ook zij n grenzen kent en dat hij 
met een volkomen gare buitenband v an huis was vert:-cokken. S ja:;.k was nog niet opgestaan 
of het hele ritueel van het soigneren begon z i ch voor onze ogen t e vol trekken. Bij de 
v orige fietstochten had hi.i zich reeds de faam verworven van de echte c oureur 9 niet al
leen als het erorr. ging om gaten te s l aan en de ri v2.len op afs +.and te zetten 9 maar ook 
a ls het ging om de st ij l van r lj clen 9 het ui terlijk voorl:omen en de lichame l ijke verzor
ging. Onafgebroken wist hij enkele uren l o.ng onze verbazing l ev end te houden door tel
kens vreer ons te overdonG.eren met de nieuwste snufjes en attributen op \vie lergebied. 
Voordat de eerste meter \,ras afgelegd waren vri.i op de ze Hij ze in onze verbeelding reeds 
op grote a fstand door hem gefietst.De eerste klil.p uas "Lèit?.edeeld.De psychologische 
oorlogsvoering v' é1S begonnen. 

Na een uitgebreid on.tbijt in de kantine van de ca.mping 1,.,ras het 
moment van vertrek a.an.:;e broken. De gedachte dat cle eerste um:·tjes cebruikt z ouden \-TOr 
den om op een ontspannen 1vijze uarm te dr aaien voor het grote werk l ater op de dag bleek 
een volstreYte illusie.In strijd met al le beginselen v~n welke t.rainingsaanp~k d2n ook 
vrerden we direkt a l voor de zwae.:t·ste op.::_~aven gejJlaatst. Eet v.Jas cnvoorste l baa:r om waar 
te nemen él.at E'vert en Jfa.rio 9 die hem sporen hebben verdienel in het ople iden van jong 
atletiektalent 9 hier alle regels overtraden die z~j op traininc s avonden a an hun pupil 
len als onschendbaar trachten voor te houden. Onrnirlde l i,j k or tegen 2.an 9 in het hoogst 
mogelijke verzet 9 meteen een gat slaan 7 recht op de pedal en 9 deze lJrincj_pe s verden 
plotsklaps tot hoogste wet afgekondigd nog voor dat anrleren hun t eleclips '1adden aange
trokken. Gelukkig bestaat er toch nog z oieta als gerechtigheid en werden z;j l ater op 
de dag voor dit overmoedige gedr ag gestraft. i'l;"ario 7 door dat iedere ber g geleielelijk een 
c a lvarieberg voor hem dreigde te worden en Evert 9 doordat hij bij de eerste pauze a l 
niet meer b~i z1jn positieven vJas.Anders v o.lt het toch niet te verklaren hoe h~j het kon 
klaarspelen om ons een half uur l ang naar z.ij n h'0ndschoentjes te l aten zoeken 7 terwijl 
's avonds zou blijken dat htj ze op de camping bad achtergelaten. 

JJe r oute liep over steile 1)ergen en door prachtige dalen , l angs 
k l a terende bergriviertjes 9 over breekbare stuwc~ammen en zelfs over het h oogste punt 
van België 9 de Signal de Botrange . Tot grote verbazing van ons allen '.VO.S het Johan die 
over de beste k limcapaciteiten bleek te bes chikken en op de hellingen de gaten wist te 
slaan die in de prognoses aan Jl:vert en S jaak Haren toe.::;ecl.e.cht . Of \Jar en het bij S jaak 
de vele pintjes van de vorige avond die uiteindelijk toch hun tol gingen eisen?Als een 
echte klimgeit wist J ohan op cle beslissende momenten zijn .rivo.len hun plek te wij zen en 
ruj zou zi,in positie de vol ,ç;c ncle dag nog eens met ,c_;rote overtuiging ueten te versterken . 
De prijs voor de beste daler ging onbet\Tistbo.ar nao..r !Wert .Als een duivel dook hij de 
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}Jellingen af 9 op cle hielen gezet cm door G.e rest van de schare? onverschrokken de diep
::::te r avijnen aan zich VO ')rbij l<~t en :::chietend . \v-:mder cp '..r r:·nder bleef hem bij de ze hals-
breker~j een dr eigende ramp bespé!:J.rlL en begaf de v olkomen gare buitenband het pas op 
het mome:1t clat \·Te i n het z.:i c~1t vJ.n üe camping in een ontspannen sfeertje cle vermoeie
nissen van cle dag ·,ran ons ctf 8C.n L~.t schudden 1-1a:r:en. 

H-:? t wc-1,s een :TJooi ,.,c:; ekend.De sfeer onder elkaar 9 waar het uitein
delijk toch a llemaal om dre."l.H:. was a1leraa:!:dig3t . De bedoeling van dit stukje was niet 
om een na-.l"HgG'!.3t relaas te gov<"n v'w éÜ h3tgeen zich heeft voor gedaan of om de pre
cieze inde:;_ i_ng van de cl8.g en c:.e nc.cht ui~ d.e doeken t e :..1.oen 9 maar om iets van die 
ofee:>:> \·leer te geven. ]VÏs3cbi0n vel:'lct dit socrt tonn.t jeG wo l aanst ekelijk 9 voor de vol
gende zomer clan we l te ·vr~r:::taA.rl. Je kont in aml:!:'a~d.nc; met clubgenoten die daarvoor 
s lechts namen v r-:.or je ,,rar e:1. 

IEJlebr:md do Lange. 

-0--·o-o- o--o--o-o-o-·o-

Krommenie 7 15 juli 

Sterk lopen van Bert en Ronald.Hans is naarstig op zoek naar z~j n blessure. 

5000m. Bert Hulsman î6 .11. 3 
verspr. ~~arten Hart man 6 . 07 

Beverwijk 7 18 juli 

Raralel v,Bochove 16. 13. 6 Hans Verwey 16.34.8 

Heer "YTat uitslagen van de 7.e ·wed.st r ijd.Ho;!elijk zijn Z8 co:npleet vóór het kerstnummer. 

5000m. Conno du Fossé 
Johan Sneek 

15.46- 1 
16 . 31 . 2 

Heerhugowaa.rd 9 13 augu::Jtus 

?·Tarius Jaspers 
Gerko Vos 

16 .05.3 
16 . 38.6 

Hans Verwey 16.28.4 
Huub Ollarbe . 17.02.7 

Ei genlijk niets bUzonders) alleen dat op deze dag mUn zuster jarig is. ~Bar ze viert 
het niet. 

200m. 
400m. 

Guus Groskamp 22 . 5 
dezelfde Guus Grosk9.mp 

Lisse 9 19 augustus 

Luke Prim 
49 .3 

23. 4 

Op het laatste nummer 9 de 3000m. 9 v10rq.~nter maar lie fst 11 series verlopen.En laat 
nu i n de laatste serie op de laatstePt&~ ~indigen.De l achers heb je weer op de hand, 
Lex . J ij vooral , v.d. Z\-raag ! 

3000m. Evert v. Ravensberg 8 . 47 . 2 HuibAkersloot 8 .51.5 
Frank v.d . Aard-yreg 9 .12. 8 Bart Hulsman 9. 15.2 
Joha n Sneek 9 . 16.0 Conno du Fossé 9.20.4 
Harcel Verz~~ l berg 9. 26 .1 Huub Ollarbe 9 . 49. 7 

BOOm. Erik Kal hs 1 . 58.5 Frank Versteeg 2.01.5 

8 ~ersoonlUke records deze avond !! 

Bevenr.ijk 9 22 augustus 

Ronald v.Bochove 
9 .11.1 

Hans Verwey 9.21.4 
Lex v.d.Pol 11.08.3 

Hat j_s er mot Marce l aan de hand ? Hij geb:!:'Uikt vol gens de uits l agen de voornaam 9 let 
even op 9 Manua l ! mj 9 een m.t. s . 'er.Vroeger toen l eerden ze nog een echt vak op de 
m. t. s ., maar tegenwoordig. En dan ~Canual ! 

1500m. 9e 
ste 

35e 
41e 

Ever t v. Ravensberg 4 .00 .5 
keer een p.r. dit seizoen) 
i.V:arcel Verzij l berg 4 . '17, 1 
Bert ·Hulsma.n. 4. 19 . 7 

Heerhugowaard 9 23 en 24 &.ugustus 

20e HuibAkersl oot 4 .10.5 (voor de zoveel
?.3e Ronald v. Bochove 4.12.0 
39e Frank v.d . Aardweg 4 .1 8.7 
voor () zie () Huib 

Zeer verheugend ; drie tienkamper s . J armnergence g moet fljarcus als gevolg van een bles
sure voor de 1500m. afhaken.Fran."k: komt meteen al boven de 6000 pnt en Rob draait 
vooral een zeer sterke eerste d&.g. 

- 5-



De cij fers van de tienkamp in Heerhugowaard ~. 

F-rank V ersteeg Rob Schlüter Tl~arcus 'I'reep 

100m. 1L4 11. 2 îL7 
verspr " 6. 25 6.69 6 .74 
Logelst. 1('.42 10.09 9.45 
hoogspr. 1 0 9 2 L86 Î. 89 
400m. 5L4 51.4 53.0 
1î0m."fl . 15. 4 î7 0 2 18 .5 
di::JCUS\.J, 25.20 20, i L~ 28 . 88 
spee:c\v (J J9v 78 3G.tr0 46.20 
pol: st. h. 3.00 2.30 
· 1500m. 4 32.1 5 .08.3 
totaal 6e 6.02) pnt 11e 5.20ï pnt (4. El79 pnt ) 

Voor de volledighe id ; op he t programma staat eerst het polstohl1oogspringen en uaar
na het speerwerpen.Foutje van mü dus. 

Den Haag 9 23 en 24 augustus 9 de open Haagse ka~pioenschappen 

Verrassend is het verspringen van Ed>·rard Konigferander.Als derde AV Haarlemmer en 
als tv.reede Groninger springt hij dit j aar ovei de zeven meter . Verder;volgend jaar 
twee 110mh.lopers rond of onder de 15.0 ? 

Edward Konigferander 7 ,. 04 polst. h. Ar~o v . Vugt 4.50 verspr. 
LfOOm. 
11 Om . h. 

Guus Groskamp 
Luke P'.cins 

49o2 1500m, Tiirik Kalhs 4.06.3 (brrr) 
serie 15,5 f inale 15 . 26 200rr,. Luke Prins 24.0 

:Krommenie 9 . 24 augustus 

René is weer volledig terug aan bet i'ront. Op de 1 OOm. blijft hij de rappe Cees van 
C'.>elderen( Lycurgus) voor. Faul i s zjjn nieuwe regio a2n het verkennen. 

1 OOm. René Noesman serie 1 ·1 • 1 finale 11 • 0 BOOm. Faul v.Diepen 2.04.0 

Utrecht 9 24 augustus 

\'!e rkelijk overal zijn dit week9inde de Haarlem-at l e ten te vj nden . Harry doet Utrecht 
aSJ.n . 

100m. Harry Postmus 11.58 (rugwind 3,1 m/s) 

Amersfoort 9 29 augustus 

Op de nieU\•re kunststofbaan word.en heel ou -::1enret s de t ij den op de 3000m. met hele se
conden weer3egeven. 

hoogspr. 
3000m. 

Ruud 'Iielart en Erik Rol l enberg beiden over 2.05 
.&ik Kalhs 8.58 Huib Akersloot 9 .02 Ronald v.Bochove 
Frank v.d.Aardweg 9.32 Joha n Sneek 9 .35 Hans Venrey 

en ]\~árcel Verzijlberg 10.01 

Utrecht 9 31 augustus 9 VJj fdistrictenontmoeting voor de jeugd 

9 .28 
9. 39 

Na afgelopen vr~dag reeds onder de negen minuten te hebben gelopen 7 verbetert Erik 
Kalhs zich op de 3000m. verder tot een mooie 8 .54.82. 

Hoorn 9 31 augustus 

Zondag 31 augustus deed \1alter 9 na een l a nge rustperiode voor z'n rug 9 weer mee met 
wedstrijden . 
Hij begon met de 1 OOm. In de serie werd h ij 2e met 11. 6 e n een nieuw p.r. en in de fi
nale werd hij 3e met 11.7.De discus gooide hij 25.20 rn. en de kogel ging naar 10. 28 m. 
Ook liep hij voor de eerste maal de L).OOm.In de serie werd hij 1e met 55.3 sec. maar 
viel niet in de pr ',i zen 7 1vant het ging om de tijdsnelsten. 
Al met al een goede wed&trijd 9 die ?.eer goed georganiseerd was in Hoorn. 

Faul gaat door met verkenn0n van de regio.Nu Hoorn dus ,. 
2000rn. Faul v. Diepen 5, 54. 1 

- f--

mevr. I<Xuk . 



S·Jrie st::re.tonloren o•Tc::;~ 1 E:ct;r: l .~9 r.-.;il. 

lY: l <:w.tsto v;edstrijd ve.n Her< r-~0> :• ie v:,'1. vi ·'~::::' over een ·:;::1ge ls~ Bi,j l op cle straat i s v oor 
ondP.rgoü;ke;·Jcle nie-~ cr;r..,r~:~ +.ig -; ,=-:r:-:;_upPn . D?.:-.>:r ó.E: lk~':::te d:::-.;_0 -,r<:C1JJtrijrlen meet elclen kon 
r.:r•:?:::'~ d(:: tFP.8G~ :L) l a:_.; to Uj ë:.c J :J 1~. Tf,'C J.o .. ·:') :'..n Sche .. z~;n r; l_) :.ondc.:.~ 7 szptembe r goecl ge 
brtJ.ikon.l:]. bij ël.e: G8Ti=rl_;e ·_cc_1 _i_:, ·. •;r-: :r.·;:;c:n ~en .~r:c.i , .. -::,;1 éLe L:.iteinr18::i.ij lm Hinnaar Jos Y..ap
-;;;nijn nipt vr::~: 1.o:rc:n te: bc ~-.-r-~·t ... , vo:::.r:;"l.en <' ~- i.'-'"' '=: B.i..rxleTc ::::esul tat-::m. In j uli ,,rz rd E'<re:rt 
Y~j!~de i il C::1.3triclJiü i:'1. L'f. 2(.). Î ,··: : :; __ , F.;:.:!" Î.O'J \·i•3::--0. hij or 24 E;.ug-.:.Atus zelfs zesde in 
lf . 23 " 4 o Doord.a-'; r:lormr i g-0 ~ c-.. ,.-_')ï ' L::'·~l: t .;:;-_;_ ('!__- :-;-~;":;•·~1 cl - t ]:-_,:·c ~rlc,r.=J se mP.nt He l Yast 7,0U staan, 
/!,:!.ven zij op i Gept e:nteJ.' j_r: ;:,;;:è['.l:· r_·,, , :<_ --, vc.n:,:·]Ga<':t:' ;:: _~::!. ö.r l ·Jc-:rr.:J.tieve 8.5 km.loop ~ ·...raar
rJ\j flink P.'et -:'.e f:;P.J.c'J::u.:...dt"}. · :::.:, : .~ ;::oJ <;r.: · ·.· é-• :_ ,l,)g;~ :r·'· -een '='· Y3.oGn6.o -..er:c O:!Jklimmen naar een 
uiteinde lijk~ cl.er0.:::: r.l'2.-·.•.t·· :, ,:~ !-- ·:·, r., ,c:~ .::· c.':·.t -" :~on pJ.:;_-o. : ;~: · c:l~:,I'·c ' ,.'() ;_::r.· eo:m t·...reede. Deze vlaS 
ï 'oor illi"O Ruit"'~ ·,''Tl~. •i::. · ·· d_·i ~ . .,.-,1 .· :;r·t ··~ ~-c-.·v:.o ·LH f)ch?,f!,E:IJ..:Da t"1d<>n violpn door het .._ 1., ....., ·- V- - .. -- ç.:., ~- _I Jo . ; . . ·. - J 1 · ..., .._ IJ. · '-, r_-.., _ , \. '-' ~ 

1~-_, chtl[G er1 hrinc~c~~-i f;:: -~-'R:.'('()1J-·~: · : D ~ .~r; 1~r, . ~ ~ 

Einclste.nd~ 1. Jo:s l~artc:~jr: 'J r:r[ ·::) ,- ··~~ " ·• l·l · ~::· 1:·,,_:i.~er 5Ll pnt !_4e ~)e en 1e) 
3. .E'vG:-::t ( ond 'o. :r·r;8t·~!~~nr~'?) v .. R::~v, · J."E. ber::; <LG pn.t ( 2e ~ )e en 2e) 

Ii.cg2 n van per-,::;oonl ijk<J recorl~>.:: 0}1 de 50(\Jm .. 

.ConC.e:rdac; 4 sepcem'lAer v ;~nrl c.'.s · .: erG.(J Dnie:rl i n ,;s Hedst.c~jd van de l a nge afstandgroep 
}Jl a1J.ts . Dat het I'TC:eJ:: Yl.i.et ·c·'?·";~::>. ~<:.+. 9 bev.• roe!:> }10i gT<Jt•; aantal per-soonl ij ke records op 
de 5C00r:t. V2"n de 21 fi nish.::rr=: k'.·!E.Pc--n <:~r '1 5 t :)t hul'l s::1els-;- e ti:d, 
J)-: "ls.ng:;,;ame " serie ·,;2r d e .::m :'lolorr>..-::e ~ran onz2 H2..gernes en l.'ijksge~1oot Edsel.Edse l 
1 -~C"·::ep; als tij d î 8. 17 . 0. Ac :1'' · ~c h:. n liG p l é:t'î~." tijt1 ee11 ::J.J.:d-:3 gJ~oep. die gedurende de 
e:::r3te r omlen overt;.ügenc~. 1i0:rd o.s.ngc;-,· 'JorJ ~~oor rlr:> ja·c·:i.ge nieU'\•/~ . a.lrJcen veteraan Ben 
Vertor> .• Fa ondervreg vmt rr..oppen. 'Jercel;·l. te l'o'bben 1 moest Een kampen.d met zuurstofschuld 
1l8t. vrat r'l~Gtiger ao.n dcenc i-i<:t .iÜ · ~m;·G J.i .d. }'r:,·:;ej_" 3tukrr.2r-. na;n hi2rr..q. hGt heft over met 
:;.n zi]:'l k i eJ zog E8.r3 l-J:ag~ beu~ en Azl".:':j_ Se:cgi o Ca~·:·va:m, die è, l a Cova en Mei in de 
l a.a·L; ste r onde verTüet i g·.:mL1 tce .::ü 0c:g . O(•k Ili.c~·- l1.2.rtr:. li r::p no(".' onder de negentien rni
.nu·;,eno Jaa:9 Swart L:on bjjm' .. ·.· Per Ynjuit l op::::n.1 h :Jt geen \·oor h~m al een oz:oge was.Sik 
.Lc:~; v. do Pol en baaJ:.d n_o:t1Ó ·:.cl ,, Z1.:e.2.g ~1aêtcl. .?.:J. el.ka<:-.r ge-..ronden ondc;:rvreg en het verschil 
bjj de fin iGh tleeî dan ook l·s-p('rk~ t ot s1e;r;hts één tier:dc! seconde . Col Prevoo maak-
te een f linke sp:ronG voo,~·:rr-:::.rts Gn bel,:ndcl.P. 01) een ke"t.rrige tijd van 20.42 . 5.Arie de 
Goed,= en Een ze t t en bij h;_:tn .:-E:r;:,-t:::: 5C<}J,u, .J.l-v'E~,;,c een 7oorz:iJ~ht ige t ij d neer? \vaarvan 
é::9 echter volger..d jsa.-:- lt"', &en goc:;,p lt! i cl~· ::::~·~rt'l..i "ling ge~n sp2.an heel lat :=:n, 
Conno clu Fossé veroet~:>~d:: ?.~jn re,::- i. tic.:: Ld. v i er 1·'Gdst r ijoGn rui!'l. cloor deze 5000m. voor 
c OD.C:'...lrrent r-~ari1,:.s J c..E:p?-::::'8 te ·.•i'1.E ~E. In eer-siJe ir..;j·. a'!ti'3 :!.. iep<=?n ook Eert Hulsman en 
Rona::.d v. Doch ovo rnet cV~ nu.r.~:' ' 2!.''-> êén en -;;"<.<)e rr.e,~ o n,a.ar ra er.Jc'3 l e ronde n bleek het 
toch ove n te hard te ga2.n, \J-? 1 l.i..e~en o:;> Co:cll.:o ne. a Dr::-11 ru.imz l' ers oonlijke records. Op-
Vé'.l l oncl \vas weer de l e..:::J.tr:::te sne LLe ro:1Cl.e v a:1. HoDa1éL . H:i.lle brc:r..d cle I ,ange ging win of 
;;-teer in rli t . geweld te~'l onder en bielrl h.~t b;j e sn klr:=ün8 verbetering van zijn seizoen
t i,id .I-Iuub Ollar"!:Je had z oals do·~ heet ::;ijn da.g r .iet het geon niet zo venronderlijk was. 
Nic o Hul sbosch en HmJè_ PorC'k 1·ra~::::n een vast SlJ2.n met. Nico alL tempomoker en Ruud als 
; chaduvr o :Beiden l iepzn ze .s::" accept e. bele t jjden. Hans Ad8 lû.::.r "~no c:ht 11 in de snelle serie 
m2elope n , niet gehee :;_ onterecht 9 '·:~nt aller:m d i e ra:cc ::mi5b oon Edse l liep in de ande
re s2rie sneller . 

l.Tits::.agcng 1 . Conno 
3. Ronald v. Docho'Te 
6. Huub Ollarhe 
9" Eclse l 
l2.Hans Hag0.bout 
î 5-. E:=: n Verton 
1 8 . René v , d 0 ?.;·.vaag 
21 • J3::m 

~ussenklassement na 
2o I'arius Jaspers 
5 • Hans Ade l c: .. El.r 

8. Nico Hulsbosch 
·11. Ben Verton 

du Fcss{ 
16 . CJ7. S 
17 . 19 . 2 
18o î7.0 
; 8. 29 0 2 
18 .55.6 
19.36 . 3 
21. '19.2 

î5, 54. •l 
'·~ · B.-,rt 

2. JVarilu JaspE:rs 
Eulmnar:. 

7, Ruud PoTc J.: 
1 c\ . He.D3 Ade l ac.r 
13 . Pete~c Stolcrtan 
16 . J a::1p Sws.rt 
19. Col F.~Gvoo 

vic~r wedstrij C.en : 1 Cu1:.10 
2466 ;;mt 3. };3r t H'.llomo.n 
1727 pnt 6, }.ij.J. de l<mgE.; 
1432 pnt 9 , Rc,b 0.e lqie:..:1·!2 
'1 2 ·11 p~rt. 1 :-: . IIe.ns Verw::.. y 

16 . 07 . 8 
~ 7 e 25 o 0 
î 8.2~. 1 
18.45.0 
19, 08.8 
20. 1,205 

du lï'cssé 
2439 
1587 
'i 3~6 
Î 205 

:rrrt 
nnt 
pnt 
J:lnt 

15 .59,8 
5. Hil de Lange 
8. Nico Hulsbosch 

1 ·1. Sergio Carvaba 
î4 . :Oi ck Aarts 
17. T_,ox v.d . Pol 
20 . A:rie de Goede 

2494 pnt 
~- · Huub Ollarbe 
7. Ruucl Porck 

16 . 40 .8 
17 .27. 7 
18 .25.7 
18o55.6 
19.36.2 
21.0006 

2112 pnt 
1539 pnt 

L9x v.d.Pol 1242 pnt 
~:;arj.:.n v.d.Linde 1153 p. 



I,ODI: S li OTLi l,,E 

- Bap v.d. Pol mag dan v ulgende m3.ancl 65 jactr \v orè..en r,1éJ.ar hi.j heaft praat jes als een 
gast van 18 jaa.r.VooreJ . ;11et zijn ga.bh.::r :Basnie. r:~:; t z' n t weeën 9 de helden. 

- Zaterdag 30 augustus \.,rerd in Noorè:,vijlcerhout de G:?rstrJ aanvc.l ondernome n 0p de ma
rathonseiz >enranglijst. Vier HaG.rlcr:nners bonden de st::::Jj d aan, drie van hen vierc.l.en na 
afl oop zege. Vooral ' tl.m Kluyf;kens \>!'JS een gelul::k:;.g Ll:tl :t. NieJc 8.lleen door Zljn 16e 
plaats in 2 . 47.25 9 manr vocr2l door het echceraiJ:!X:.rnat dc.t irij aan de ze ll:k'll'athon 
overhield.Ach 9 mi sschien. zit er: ook een tonclcD.7.2 o:p. T"leo 7.Geij tenbeek vcmd het nog 
een beetj8 eng om als echt 1\.ïT HaarJ.em-lid in do ,_.reds-t r ijd lllee te lopen. Hij verkoos 
de anonimiteit bij de re ,~reanten. :Nou Theo 9 ik het het er nog I.Pet Evert over gehad 7 

ge zien je tijd van 2. 5 3. 25 vclgenéle keer ge\voon doen , i Je helpen je 'vel. 
Van de gebroeder-s Ant on en 'l'on v , d. ,, Linden wist ::tlleen dG l aatste de finish te ha
len. De oudste , 'ron dus en al jarenlang cJ.e acrob:.ten- z-v;a:de plet bij de intocht van 
Sinter klao.s 9 heerste soeverein in de klasse v e teranen ) • /3 •) s ceverein état geen één 
60+ er de strijd aandurfde.En terecht ook 9 w~:nt 3.34 . 20 mag er zijn. 

-Vol gend jaar gaat dezelfde Ton v.d.Linden met vllt . Om nu toch wat om handen te heb
ben denkt mi erover om ZDn flat in te richten als BUseun1. Alle attributen met be
trekking tct zijn gl anzende co.~ière zulleü dae.r -vrorden uitgestald. Het enige -v1at bij 
nog nodig heeft is een jonge 9 volslanke cD.ssière. Dus degenen die zich aangetrokken 
voelen tot dit werk of ieiït.'.nd kennen met 1ntera sse v c or deze baan 9 kunnen contact 
opnemen met Ton.Gewoon in HDe Oase" he opa r ,epen en lDj komt vanzelf 1vel naar je 
toe. 

-Eveneens op 30 augustus ging er ook in Fo0rdvrijkerhout een meute op de h a lve mara
thon v a n start. Onder d i e :r.1eute een wat kleinere meute HaP.rlemmers 9 maar toch een 
meute ( gesponsoord door JX;eute- s_iP c>rtvoeding 9 Eee~ter:z,-vraag) . Er -vrerél goed t ot zeer 
goed (vooral Sylvia ) ge lopen, behalve door BE:néaàgo:r z~Jn verant,.,roordelijkheid a ls 
bestuurslid gedwongen -vras erop toe te zien dat ieder gezond en wel de fin:i.sh be
reikte.Dus Sjoerd denk nu niet, dat je snelle r l oopt dan bij 9 nee verantwoordelijk
he id. 

.,De t 1jden · Huub Ollo.rbe 
Henk v. Bakel 

1.18.50 (20e) Hans Ra Gebout 
1.22.55 ( 40e) I e x v.d. Pol 

1.28 .30 (116e) 
1 • 30. 20 ( 15 Se) 
1. 33 . 19 (203e) 
1. 37 .50 (278e) 
1. 44.32 

Rob de Nieuvre 
Hans Ade l aar 
Ruud Forck 

1 • 23.06 ( ,; 3c) Jna p Swart 
1 .24.06 ( 55e) Sylvia de Krom 
1.25 27 ( 66e) Sjoerd du Pon j ·······-------·---·--·-- ·-----·-------Î ' . I 

· René v.d. Zl.vaag 1. 46 . 4 3 · !---------·---------------------- ! 

- Zo Sjoerd 9 zie jij dat nog ma2-r eens voor elke.ar t. e kr ijgen. 
- De eerste najaa.rsklassieker werd C'~ 11 septerr:ber in de vJaterleidingduinen gehou-

den. De 10 :8ngelse Mij l van :J3ap . rr,isschien wel de leukste wedstrijd v an het jaar. Maar 
niet alleen leuk er 1verd ook verschrikkelijk .~1.ard gelopen. Evert moest wel hard -vrant 
toen de laatsten binneruo~aLien stond Evert al op de atletiekbaan training te geven. 
Verder goede tijden van Iü l (hij komt er J..reer aan) 9 Rob de Nieuwe en Jaap ,')..rart. Of 
misschien kan ik beter zeggen vooral g oede t Jjden van Hil 7 Rob en Jaap. Gé Broertjes 
\verd gediskwalificeerd omdat ruj 9 achtervolgd door een Hesp, rege l mat ig van het par
koers afweek. 

De uitslag <. 2 . 
4. 
5. 
6. 
7. 

11 • 
13. 
15. 

~vert v. Ravensberg 
Gerko Vos 
rJ:,'J.rius Jaspers 
Hil de L-'lnge 
Conno du Fossé 
Ronal d v.Dochove 
Huub Ollarbe 
:Nico Hulsbosch 

54 . 20 
55.38 
55.40 
55.48 
57.12 
58.43 
59.03 
61 . 06 

- Zater dag 11 oktober, 2e Lions- l oop Til oemenQnal 
Inschrijven bij Evert ! De start en finish vindt 
rode.Tevens is er een trimloop over 8 km . 

18 . Rob de Nieuwe 62.36 
21 . I':a.rt in ~~olenaar 6) . 11 
25. HRns Adelaar 64 .28 
26. Je-ap S-vrart 64 . 32 
27 . Diclc Aarts 64.57 
37. Lex v.d. Pol 67.34 
41. Ben Verton 68 .23 
64 . Sjoerd du Pon 78.55 

over 10 Ene;e lse r'5j l ( start 11.15 u. ) . 
p l e.ats bij het sportcomplex Tette-

- Zondag 05 oktober , 4x15 km. estafette i n Ut r echt.Hier moeten toch zeker een aantal 
ploegen naar t oe . Inschrijven is mogelijk tot 1 oldober .. 

- Had J an Kroft i n het verleden al u.a. Athene 9 He-vr York en u .-P.erlijn veroverd, za
terdag 06 september j .l. mo8sten zowel Brussel a ls fintwer pen ~..fan geloven. rîaa.r ja9 
twee steden kost nu eenmo.al .";at J:1eer tijd. Vandaar aslechts 11 3 . 05 . 40. 

Hier gaat nu ue deur dicht. 



Bergloopstage in FraiJ.krijk , 17-8 t/m 24-8- r 86 
door Gerko Vos . 

Aangelokt do or enthouuü,~ste v crha len en Te dGl \j ke resultaten van mij n broer Paul heb 
ik me deze zomer ook a e ne ge 'tTCJ/3{';d a:1n in een s tag0 v g,n Rousset Sports in de Franse 
bergen. Oorspronkel~il~ zou II;:n..,~s V~";rwey :Jeeg o..:'1n ma2x hij moest~ geplaa gd door voortdL.,_
rende blessureperike len 7 op het l s.r1t st a fha ke n. Zo toog ik dus met Paul en z'n Fran
se vriendj_n naar h r:; t zui de n . Ga.c:. nd2wGg HP.r cl b e t v:al·,ner en ZJ lli1ige:c en op een_ enkele 
stortbui na zou cl::lt zo nog 1vc l 2v e n blijven .. 
Zonelagmiddag e..rriveerde n 'rle i_n_ Norü k :-es bij he t te..melij k luxieuze hotel 111e rijont Bar
ral;; .Het plaatsje ligt a<1.n de :;~anC'~ v o.n è2 l'Y.· ::m:::e a~.pGn op o::lgENeer 900m. hoogte en 
zo'n 50 km. te n zuitlen v2.n Gl.''?,lob-Le. 
De groep b9st ond ;_:_i t 9 lope -:cs rm l-Jops·:~ E>rs en n :ct Pe i< u i -t.gebreide medische keuring 
(inclusief cardio~--ra.;n> 'oegc_1l1Cn ·~: o di Teld rae-'~ e e.r. 11 licht e 11 tra i.ning. Dat beweerde 
Ton Vink 7 de organisat or v an de ste.ges en tre.i r1er, tenminste.E.c is daar in de buurt 
vrijwel geen stukje terrein vlak en in die lichte training zaten een paar klims 
waar het Kopje van Bioemendaal maar kinderachtig b~jis o l\1aar goed, de volgende dag 
begon het echt 9 's morgens een aantal keren een ronde met een steil e afdaling over 
keienpa-'ldjes (ik kwam d c:. ar vocrzichtigheidshalve altjj d als laatste beneden) en een 
niet zo steile stijging (5-B:.·G) over de ï<eg, 's middags een intervaltraining op een 
stil stukje weg met een lichte hellj_ng. 
Er zijn mij nu 3 soorten plat bekend 9 het "Hollandse plat n 9 ;.,rat in Frankrijk vrijwel 
onbekend en onbegrepen is s het 11Yals p:J.:b:ti n 7 vrat in Fre.nlcr~k nog gewoon "plé1t" heet 
en het nog heel vmt gemenere 11Frans plat 11

7 een koers door de Limburgse heuvels noe
men ze ~skoud nog 11plc.t". 
Het trainen op de vaak lange hellingen viel mij n:ie t mee 9 maar de tamel~lc zware in
SJ:panningen waren vrel op te brengen doordat er veel variatie in aangebracht was en 
je daarnaast ook voldeoende rust kon nemen. Er 1verd ook erg veel aandacht en t ijd be
steed D.D.n allerlei ademhalings- 9 ontspannings- en rekoefeningen.Het eten in het 
hotel vras uitstekend, ook in b ,ranti tatief opzicht had men met hardlopers rekening 
gehouden, het ontbijt -vms zeer on-frans !-,1et zelfs volkorenbrood van goede kwaliteit. 

De meeste da gen 1-1erd twee keer getraind 7 niets was verplicht 
maar il-:: vond het gevmon leuk om e.lles me e te doen.Soms reden we eerst met de auto 
naar een mooie plek ol!l te train2n9 het is daar een schitterende omgeving 7 de toppen 
reiken tot boven de 2000m. en e r zijn erg v eel wandelpade n en weinig wande l aars . 
Eenmaal hebben we zo'n top 9 J,e r1ont Be.rral 7 beklommen en rlat is een onvergetelijke 
be l evenis, heel in de verte (meer dan 50 km.) zagen we de echte hoge en besneeui-T-
de alpen. 
Tijdens de trainingen \verden regelmo,tig video-opna men gemaakt die dan 's avonds af.;.. 
gedraaid werden. Er werden ook enlcele keren lezingen met nederlandse uitleg gehouden 
over verschillende op het berglopen betreleicing hebbende onderwerpen en een paar keer 
kwam er 's avonds een masseur. Op vrijdag en zaterdag werd e r 9 met het oog op de wed
str~jd van zondag en de opgestapelde vermoeidheid 1 niet zo z;vaar getraind. 
Zaterdagmiddag vertrokken we naar het 200 km. noordel~ker gelegen Annecy, een erg 
clrukke en toeristische, mae..r io!el heel mooie stad . De v olgende mor~en OiJl 10 uur was 
de start voor een wedstrijd over de we g naar het wintersportoord Sem..'Yloz . Over 19 km. 
met een h oogteverschil tussen begin en eind van liefst 1200m. (helaas vras de st art 
op het laagste punt). Hoe het mogelijk is weet ik niet maar juist die zondag regende 
het de hele dag aan één stuk door. 
In het begin 1-ras het nog niet zo steil maar er was me op het hart geelrukt langzaam 
te starten en daar hield ik me maar aan. Al na één kil ometer cvo.ren we de stad uit en 
begon het klimmen. De helling Has ge midde ld zo'n 7~{, , v-rat best te lopen is maar de 
ellende was dat het maar steeds doorging, nergenB een stukje vlak om even te her
stellen en even in je ritme t e komen, hij elke stap moeot je jezelf omhoog duwen. De 
eerste 5 km. ging in 19.45 min., d D.<J.r was ik best tevreden mee en zelfs met enig 
verval beloofde het n og een reelelijke tij d te 1..rorden. 
fi!aar allengs werd het zwaarder 9 hele h ordes lopers en ook loopsters passerden me nu 9 

het leek me dat het grootst e deel v a n de gestartte meute me al voorbij I·Jas .De tweede 
5 km. ging al heel 1-rat minder 9 in 21 . 45 rrin. 14e lie-pen nu ook al in de HOlken9 let
terlijk wel te verstaan 9 zodat ~elîs van het uitzicht niet te genieten viel. Het was 
een stuk kouder geworden en ik Ha.s blij een T-shirt aangetrokken te hebben. 
Ha ! 9 daar zag ik voGr me iema nd die muest vrandelen, nog iemand die stulc zat; echter 
doordat ik nu bijna 6 minuten over oen !<ilometer deed duurde het nog een hele tijd voor-
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clat ik hem -roorbij \vas.De der de 5 ~cm. &;Ü1{~ i ;:-1 c.:\~.,.;.(' (?:'~ ,<;Gt"J8d n-.r~ c~1anisch clm•rd.e jk mc·
zelf omhoog? me steeds vom:·houdenC:. <l9.t è __ i:t o'11'~ r.1 1 n <::}loc:\.!_"liteit niet was en de eer
r~te 50 jaar o,.,k ni9t z e'~ vrord~'n,. 

·,Jindel~j k, eindeJ_Jjk ? de verloeser_do finish, f.'i·c ·lttid -i uur 53.50~ moe? doornat, ver
ldrmrnd en bal end van de slechte t;jrl. :D?. viil..!lS.E<'? e,~n E:1.p_,8.1snan ~·raa::van de Ilé1alil ~.2 

even ontschoten i s 9 JnrWi1 binn<;,:1 i::-1 1 • l 0 eü nog ~·,:J.t f18 Cûr.'.d2n., raul hé1d onJ.anks >·rat 
). ichte Llef'JE:urepr oble::empjer::J nog heel goed 6<el':'l!€n ;. m.'Gcreer 1. 22. Ik bleek a l s negen
t igste ('; 6e veteraan) var:. d~ ~100 finisheTs a:'lî(i:~k.)men tG 7.ij n. 

::o~ n:J.rT1 me i':stcen v •Jor nooj_t mc 2r aan zoiets geks mee 
te doen maar nu ik 0r 9 een paar v.·elmn 1at8">::· ~ nag eens goed over ïlacle nk g misschien 
bu: het vo:L gend j 2.ar noe \ve1 iets bete:.: 0 

c1650m 
Arriv~e Ro ç~ers Blanc s 

1 4 5 69_./--::::~ F' r y e r 
/ de fond 

_;~/'! ... ;· Î 2 8 9P 0 
t lt i ~ 

1î0Öm'.,/ 
/' 

Î 02fo:?i 
/ 

.. / 

$i>t~r-- 846m ll "L; Bouverie 
7/ID(J~ Puiso ts 

/ 

o- a ---~1;_· :;:-q_ui sa ts 
Depart: Anüecy 450m 

Route de Quj_nta l 

..... -- .. \ 

~~ -
-·~' ~-
' ~!!-~, .... ) 

·'".:'l 1- ' 

l _ _ ______ _l_ _____ ___ I:-=---·--·----- ··--__L ______ I 
5km 10km 15km 

INTERLAND Nederl~nd - N . Ierla nd - Schotland 16 augustus te 1eiden 

h.s.s . 3e Aafbrecht v.d.Veen î 5m2·J 
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Vanwege de vako.ntie i:> he t mij i1 ;_ e t ge Jukt . ~m in è.e twee vorige wi ssels 
wat te schr~ven ? maar Jeze s8hade zal enel worden ingehaald. In d& 

vo l gende wissels za} ik ver~er gaan uitw~den ov e r de spier, hoe hij functio 
neert , over spierbl e 3su~es, pe 0 sblPsGu~e s etc. 

Frank Kniese i s weer b e~ chikbaar voor s,o r tmassage, 0p de dinsdagavond . 
Bel voor een ai sp:raa·i<: naaT de :r-'rak ti..ik; '"-"'n Za de 1 fysiotherapie tel" 
315434 en vraag ~an ~~qr m~ (Mqrthin) . 

Sport _!Pner~ ; is ec.n n_i_,n;:,;e :; f';o ·t onr:. dr2.nk. j)e ze drank werkt net a l s al 
de andere isoto11e dorstlesser~ . 8Jke sportpres tati e , zowel bij traini ng 

als in de wedstr~d gaa t gepaarJ ~et ifOch t ve :rljes , door transpiratie (mar a 
thon 2 9 5 lit e r vochtverlies ) . Daarnaast verlies je veel minera l en en v ita 
mi nen . Het l icha2.n reageer t hierop met een dorstgevoe l. Het verli e s van 
b ovengenoemde stoffen l e idt tot prestatieverminderi ng. Doo r t ijd ens l a n g 
duri ge pres t aties ( marathon , wielrennen) en tussen de traini ngen door 
r ege l mat i g kleine hoeveelheden i c otone drank t e gebruiken word t h e t verl i e s 
van vocht , minera l en en vitaminen gec ompens eerd . Het dorstgevoe l e n d e 
pr estati evermindering w0rden h ierdoor tot een minimum bepe r kt . 
Waar om een i sotone drank? 
Gewonen dranken worden l angzaam door het lichaam 0pg enomen en d e ne i g ing 
to t ove r matig drinken blijft . Ook na Je prestatie heeft he t geb ruik van 
een i sotone drank voordelen boven gewone dranken . 
- Het lichaam ne em t de drank sneller op. 
- Het dorst g evoel neem t snel af, zodat overmatig vochtg eb r u i k wordt voor-

k omen 
- He t ve r ko r t de herstelfase. 
Wa t i s een i sotonen drank? 
I sotoon wi l zegg en 9 een enneentraat van opgeloste stoffen , dat ge l ijk is 
aan dat van b l oed. Do.ardoor wordt een drank , die volgens dit J r inc i pe is 
samengeste l d sne l ler door het lichaa~ opgenomen . Vochtverli e s wo r d t z o s ne l 
moge l ijk opge~evcn? mi nera l en en vitaminen worden op na t uurl ijke wij ze aange
v u l d . Sport Energy onderscheidt z ich van de andere produk t en do or : 

- Uj_ ts l ui tend natuurlijke stoffen (niet kunstamtig +geen cons e v eri ngs 
mi ddelen) 

geeft ~ee~ v ol gevoel in de maag 
geeft ge en vervelende darma cht i g e k l ach ten. 

Ik maak geen reclame~ voor een {lf and e r me rk, maar de p r hkt ijk wijs t u it, da t 
he t een goed produkt is. Sport Energy is dnor de KNAU voo r he t EK t e 
Stut tgart aangekocht 9 omda t in d e praktijk bleek, dathet zeer goed voldee d. 
He t wa s van te voren kritisch e etest en beoorde e l d " Het was geen s ponsering 
do or Sport Bn e r gyo Verschillende jongens van a . v . Haarl am en wa t marath on
l op e r s hebben het geprobeerd en ~aren enthnusiast . Terwijl ze n i e t wisten 
wat voo r merk ze kregen . 
Ev entueel f older materiaal kun je bij mij krijgen . Het wordt i n Haarlem en Noord
wijke r hout o . a . verkocht bij: Bes Sport Kloosterstraa t 59 , Haarl em 

- Fred Hoogland , Hof van Egmond 53 , Haarl em . 
en - Sportshop van Gerven , Havenstraat 43, Nrd.w.hou t 

- Bi nnenkort hoo p ik beknnpt ook wat toeken te bespreken omtren t t raining , 
sportblessures en sportblessureprevcnti eo 

- Vi a Br am 0assenaar (voedi n g sadviseur van het voorl i chtings b ureau voo~ d e 
v oedi ng en bondscoach van de IQ~AU) k r eeg ik een zeer dui de l ijk a rtike l 

ov e r voed'ing o Dit a rtikel, clat nu -v-ol (S' t , is zeker het lezen waard. Dus 
l ees he t aandachtigo 
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De relati e tussen ?oedin~ P~ 3portp~estR+i8 blijft sterk tot de verbeelding 
spreken 9 zov:el v::m d.e spo:r:·1~r::::cc ze~;-) als ve.n zijr~ begeleiders~ sportar-Ts, 
fysiotherapeut? ;·_c_;;sem' . dj etj st 2:-: fys jo:; 00(?;. ~het él. l1een door de toege 
paste trainincs~athod0n tr~cltt de e~0 stl~et de me~=derc te zijn van de 
andere ~ maar ook i~ voe1i~g ~jen e~lcten 0d~ uitstekend midde l om hun sport
prestaties op te voe~en . EP ~ls la ~hcnd~ d.! ~da i~ d2&r de coomercie 9 die er 
als de kippen bij i '3 'Jf"i •::c-.1 Y0 C· c:U_;L[.;'S :_Fe P'll: c1 ? l: O:C ue ma:r.·kt te brengen 1 dat 
een n1ust is \TOOT i c; è.sr~ : ~·._)c.:-~ ~ . c~ 9 t~_ ..::. · :.:(;-1: :~~=' Î•r_i:_ ~..rcrde~1o) 

Omdat e r va rtic no::, or.volclo c-;r> c_-; lcs:m is L'!.~ spc,:;:·tcn~ t.rl tegeleide:r bestaat over 
een juiste s:;::>orbroeciLtr;, :. ·_' ::l<=m ze.; ·•e.J.l/ Jt wl: zch>;l'e vcur: hat onzekere en ge-
bruiken deze prej_Jara ·cer~, :; c, :-_' r!üge:l zoe; ·slè l;v:: r.:. ei~ j_n e ~ treme a anpe, ss inger.. 
van de algemene voeding, ~oals ~~ crthomole~ulaire voeding. Helaas vragen 
ze zich cnveeldeende af "f zij pr.e:par:a ten e:1. suppleJr.enten naast een goede 
dagelijkse voeding ·v!erka lijk n{·dj g hebben orr: 'bete r te presteren. Want daar 
was het toch om te doen? 

Nu is h2t inderdnud zo, dat de voeding van een deel van de Nederl andse 
bevolking en Dilder hen ook een aantal sporterR ~ voor verbetering vatbaar 
is.Het is dus wenselijk o~ eerst te ver ~0llcn wat een GOede voeding is op 
basis van principes van de voedingsleer 7 hoe deze princip~s te vertalen 
in aanbevelingen (dietary goal s) en deze om te zetten in concrete adviezen 
over het wensel~k voedselpakket. Een prima hulpaiddel voor sporter en niet
sporter is de oanl t~: dsch~f . 

Uit de atletiekprakt~k weet ik, dat atleten met allerlei voedingsvragen 
zitten: wat moet ik dri nken tijdens de marathon , een isotone drank of gewoon 
water? Wat kan h~ het beste eten 2 à 3 uur voor een 1500m loop, wanneer 
kan ik voor het laatst wat drinken , enz ? U begrijpt, dat ik hier niet te 
diep np in kan gaan. Ik zal me beperken tot nl gemene richtlijnen. 

Allereerst 9 hoe je door een ~oede voeding in een zo opt i maal moge lijke ge -
zondheid raakt 9 ik zou zeggen, de eerste voorwaarde voor sportbeoefening 
op ieder niveau. Ten twePde, welke accenten in deze voeding aangebracht 
moeten worden 9 uitgaande van enkele fyBinlogische kenmerken van de tak 
van sport. Iemands voedi ng lS goed , indien deze voorziet in de jui ste hoe -
vee lheid enrergie en voedingsstoffen, On de juiste hoeveelheid energie voor 
een sporter te bepalen , i s het van belang twee zaken van hem te weten: 
- Het prestatieniveau van de sporter 
~ De doelst e llin~en van de sporter 
Heb ik te maken net een topsporter, die er in Seoul bij wil zijn of is hij bij 
mij gekomen vool· een goede voedj_ng, die rvoor moet zorgen, dat hij fit aan 
drie rondjes om de kerk begint . • en nog aankomt ook . 

De energiebehoef-te wordt vooral bepa~ld door de energiestofwis~eling 
in rust , 's nachts en overdag (ook we~ ruststofwisseling genoemd) ~n de 
energiebehoefte, die nodig is voor de dagelijkRe arbeid. In vergelijking 
tot de niet~sporter komt hier voor de sporter nog een a rbeidstoeslag boven
op voor zijn trainingen en wedstrijden. lloe grc.ot deze toeslag is , valt van 
te voren niet te zeggen . Deze zal moeten warde~ berekend aan de hand van 
de specifieke trainingsarbeid die de Rtleet verricht. 

De energiebehoefte van de sporter Ht•rdt bepaald door~ 
Ruststofwisseling (RM) + beroep/werk + training= lichamel~ke activiteit . 

De hoogte van iemands ruststofwisseli~g wordt vaak bepaald per ki l0gram 
vetvrije massa en vari ~ert naar l eeftijd en lichaamsgewicht . Onderstaande 
tabel is afgeleid uit 11 Fysiologie van de 'raeding n ~ 
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Gemiddelde stofvJisselin5 in rust. :r;er ?4 nur v;::.n 20--- ·cot 40- jarigen 
op basis v an ve ·:r-,<>.ssa ~ bij toenemend totaa l lichaams g ewi eh t. 
-------------·------ - ---- ~- - - -- ----------~ ·-- - -
Vet in % Rus t stofwis seli~g i:1. j'I)J ~ ( 'Vïega joul e= 1 L:ü ljoen joule) 

c:· per 24 uur -' 

55kg 6CJkg 65l~g 70kg 75kg 8 0kg 
-·----- ---- - - ------ ------- ------

< 10 G,4 ? ,C 7 ?5 8 9 1 8,7 9 , 2 
10 - 20 r.. 1 6,5 712 - ,8 8,3 8 , 9 V? ~ : 
20 - 30 5,5 6}C / r::. 

010 7 ~0 7,6 8 9 1 
30 - 40 590 5 :1l 5;9 6 ,3 6 , 8 7,3 

:f -{1Ö io----·-----·--·------- ·- ··---·---· 

Gemidde ld is de rus ts tofwisse l ing voor vrouwen ca 10% lager dan die voor 
mannen , omda t de lichaamssamenstelling v an jonge vrouwen ~ie gemiddeld 
20 - 30% vetmassa hebben) een re latief kleinere actieve massa hebben dan 
jonge mannen met c~. 10 - 20% 

mén van de methoden om de g l obaal benodigde energie voor lichamel~ke 
activiteiten in beroep en training t e meten gaat uit van dezelfde rust 
stofwisse l ingswaarden en we l vo l gens de volgende formules: 

Zeer geringe act.i v i te i t: RM + ( 1/6 tot < x RM) 
Geringe act ivite it : RI" I + ( 1/3 tot 1/2 x RM) 
fllatige licham ~üijke act iviteit: RJI1 + ( 1/2 tot 2/3 x RM) 
Vr~j grote activiteit: RM + (2/3 tot 1 x RM) 
Zee r grote ac tiviteit: RH + ( > 1 x RM) 

Deze berekeningen resulteren i n de volgende gemi ddelde energetische 
waarden b~ enige vormen van inspanningen: 

Energieverbruik h ij en i ge vormen van spierarbeid 

Intensite it van spi erarbe i d Energiever bruik 
kJ / min (kilojoul e per min) 

Zeer geringen actieve spierar beid 
ee ringa spierarbeid 

< 10 
10 - 20 
20 - 29 
30 - 39 

mat i g inspannende arbe id 
vr~ g rot e arb e idsins~anning 

zee r Z\Vare arbeid 40 - 50 en meer 

Om met deze getallen me t succes d e ene rgiebehoeften voor de training· te kunnen 
berekenen, zullen we t och nog wat mee r over deze training moeten weten. 

TRAININGSFR~QUENTIE ~ traint de atleet 3 x per week of 2 x per dag ? 
TRAININGSOMVANG de nmvang wordt meesta l uitgedrukt in he t aan tal meters 

afgelegde afstand of het aantal herhalingen in een 
t empotraining 0f d e tota l e duur der training. 

TRAININGSINTEN SI TEIT:hoe snel worden deze meters afgelegd? Me t andere 
woorden , het aan t a l me t ers per sec . Hoe hoger de inten
siteit , hoe hoger de ene r g iebehoefte . 

GETRAINDHEID ~ Hoe get r a inder , des te efficiënter wordt de beschik-
bar e energi e verbruikt 

Met de nu bekende gegevend kunnen we de g lobale energiebehoefte in 24 uur 
van een sporter berekenen . Ik wil dat graag doen aan de hand van een voor
beeld van een mara thonloper 

Marathonloper~ berekening g lobale . energiebehoefte op één dag 
gegevens: part--time kantoorbaan / per dag 4 uren 

tra iningsfrequenti e 2 x per dag 
trainings omvang 2 x 60 min. 
intensiteit 1 x 60 extensief , 1 x 60 intensief 
para1.1eters 10% lichaamsvet , gewicht 65 kg. 
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.Derel:~er:.ingg 

Ruststofwisselinc~ 7 1 5 MJ per 24 uur = 7,5 x 2~9 kcal 
energie voor ber oep: 10 kJ/min = 4 x 60 min 

= 1792 kca l 

= 2d0 min x 10 kJ = 2400 kJ 
ene r gie voor tr~ining: 1 x 45 kJ/min = 60 x 45 = 

1 x 50 kJ/min = 60 x 5C = 

= 5"14 kcal 
2700 kJ= 645 kcal 
3000 kJ= 717 kcal + 

·--· 
tot ==~z~~=~;;~~== 

De benodigde enercie wordt voo~~l ge leverd door koolhydraten , e i witten en 
vetten in onze voeding. In onze dagelijkse voe~ing is de aJgemeen aanvaarde 
aanbeveling v~n deze voedingsstoffen: 50- 55 energie % koolhydraten , 
10- 15 energie ~ eiwitten en 30- 35 energie % v etten . 
Helaas wijkt het voedingsgedrag van veel Nederlanders hiervan af. In werke
lijkheid i s het eiwit- e~ vetaandeel te hoog e~ het k0olhydraataandee l te 
laag. We kunnen ons de vraag stell en ~f deze energi e - aanbevel i ng voor de 
gemidd e lde Nederl ande r ook geldt als aanbeve ling voor de sporters of hier 
wellicht van afwij~t . En is dat l aatste het geval, waarop is deze a fwijkin g 
dan gebaseerd? Uit experimenten is gebleken , dat het inderdaad zo is, dat 
de n orma l e E- V-Xh (Eiwit , vet, koolhydraat) verhouding verschuift, onder 
invl oe d v an het karakter van de tak van sport en we l op grond van de 
volgende inde linG~ 

sporten waarbij cle ehri ts t ofwisseling voor spierbouw centraal staat 
(krachtsport) 
sporten waarbij de energievoorziening tijdens langdurige belastingen centraal 

staat (duursport) 
- sporten waarbij de energievoorziening tijdens korte , intensieve belastingen 
centraa l staat . 

Hoe kunnen we net deze i ndeling in ons achterh::Jofd , het lichaam 0p deze 
eisen per type sport voorbereiden. 

Alleree rst is het pract is ch nm de sporten aan de hand van deze driede ling 
in t e delen . Wo lopen ze even langs . Bij krachtsporten staat de ontwikke ling 
van de kracht in de training voor0p , Deze krachtsaanwas i s moge lijk door 
een omvangsverg roting van de spiervezels en in minde r mate door vermeer
dering van het nun tal spiervezel~ . Dit vraagt om een relatief e iwitrijke 
voeding. Was do ~anbeveling voor het energie- aandEel van eiwitten 10- 15 en . % 
we kunnen dezG a~nbeveling voor krachtsporters rustig verhogen naar 20 en . %. 
Kr achtsporters doen er goed aan rm voor de vetarme eiwit rijke produkten te 
kiezen zoals nac~·er v l ees , magere kaas, kwark , magere yoghurt , ha lfvoll e en 
magere melk anz . Bij gebruik van een eiwitrijk vnedingssuppl ement moet dus ook 
op het vetpercentuge worden ge l et . Al s het goeq is, staat het op de ver
pakking . 
Spnr ten waarbij n~as t de factor kracht ook snelheid van belang is , zijn de 
zogenaamde snelkrachtsporten . Voorbeelden hiervan zijn de spri n t numme rs in 
de atlet i ek , turnen en de schaatssprintnummers. Vanwege de krachtsfactor 
is ook hier een ruime eiwitvoorz l ening in de voeding noodzake lijk , z ij het in 
i ets mindere mate dan bij de pure krachtsporten (ca . 18~) Omdat de belastingen 
in de sne l krachtsporten wat langer duren en minder expl osief z ijn dan in 
de krachtsporten, Doet de koo l hydraatvoorziening i n de voeding van snel
krachtsporters rui me r zijn, en wel ongeveer volgens de aanbevel ingen voor de 
doorsnee Nederlanders , dus ongeveer 50- 55 en . %. 
(Deze aanbevelingen voor snelkrachtsporters komen nvereen met de aanbeve
lingen voor de ze lfverdedigingssporten , waarbij ook weer de krachtcomponen t 
belangrijk i s 9 L:aar daarnaast snelhe i d, uithoudingsvermogen, techniek en 
coBrdinatieverno~cn. Voorbeelden zijn: judo, boksen, worstelen) 

ED e en v i erde c~tegorie sporten is een hoog krachtuithoudi ngsvermogen bD de 
sporter vereist . De zogenaamde krachtuithoudingssport ~n zijn o . a . roe ien , 
kanoän, scha~tsen vanaf 1500m . langlauf en enz . Kenmerken zijn de hoge omvang 
van de belastinGen en de hnge krachtsontwikkeling . Door de r e l atief hoge 
u ithoudingscomponent moet de voeding een goed koolhydraataanbod bezitten 
(ca . 55 en . %) , iets eiwitrijker zijn dan de algemene aanbeveling (ca . 17 en . %) 
en vetarm zijn ( 28 en . %) 

VOLGENDE KEER DEEL II 
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VOOR B -· EN C - JUNIOREN 

OP ZA'rERDAill! 25 OKTOBER TOEGANG GRATIS 

We houden het feest samen met de girls van AtmodBs . Wil je echter 
verzekerd zijn van de aanwezigheid van Je eigen vriend/vriendin , dan 
zul je hem/haar zelf fuee moeten neoen. Oftewel introducé(e) s zijn 
toegestaan . 

ZAAL OPEN VANAF " 20.00 UUR " 

Adres~ Zaal achter H. K.Kerk 
Dinkgravelaan 19 SANTPOORT- NOORD 

/1 HIER IS ' T 

' \l / 1 Ve ls erhooftstraat 
\ I ~ mo}en / 

--~ -"'--~I / ,/)VI _ /Hoo!fl:dstraat 
_ _...- (il? t.. / 1 1 ') ;--~ t GROTE WEG ~ - ~ ~~j ! !i 0 Q)) ? '..._ 11 !i / 

BOS 6 "I //li I! 
1 j I ~I ~ ~I 

! /" 
lde.i_n !'i ~tonde 

I 
Haarlem 

weggetje / Einde rijksstr.weg 
a l l een voo r 

fietsen (Joh . v . Beeml aan) 



Eier dan eindeliJk de uitelagen van de wedstnjd gehouden op zondag 10 augus t us b.U DEK 
in B'2V8Y."vijk, 

~.;i.CE?.g~ns- R•'.! ffiCO V. rl c Ï:Drg fJOm, 13. 9 logel 6.08 speer 15 . 66 
R.ogior JJo~rnrJ.~ 1COOu. 3-3?.0 VCT' ) .46 l~oce l 5. 59 
Koen Faul eow:--;.3 Î 6., 8 Gpeer 27.28 
leon Roos ÛÜlüh, '17 0 0 .i~ o..;el 6.38 ( t .ij d 1 OOOm. niet be~cenè. ) 
Cc es V o yJjjk 80:n, 11 , Î (Ge:::-ie) en îî.8 (halve nnal e ) zijn tljd. op 

de 1 OOOm. -=:lCJS ).1).6.8 

:Ï.~I'TY V. DJjk 
Ar-:10 Grootemu.n 

100m, î 4. 4 
800m. 2.27.0 

v0r 
hoog 

(pres tat ie di s cusw oniet beken~) 

:Sd.wa.rcl Leter 
Ricard.o 1Jie::.ingen 1 OOm. 13. 1 ver 4.82 
Stefo.n v"Yeulcr v2r 4.62 ( tijJ 1 COm. niet bekend ) 

Uits l agen pupillenwedstr~d op zaterda g 16 au gus tus b~ Startbaan i n &~telveen 

C-pupil_~~ 40m. ver balïv . pnt 1 OOOm. 

Nic;o :Oarnen 'I. 5 3 . 38 25 o50 888 4. 07.6 
J·an \'Jil l em Later 7,6 3.35 20.00 79 1 4 .03 . 4 
T~\:~dcle v. cl. Vijver 7. 'I 3o 2.3 10 . 00 585 4. 34 .0 
Darcy de '.Ji ndJc 7 .0 3o64 28.50 1073 3 .56.4 

T- pufüJJ:en 40m. hoog bahv . pnt 1 OOOm. 

3:::'c.m Heus 8 ,. 2 0.80 20 . 50 508 4 . 43.2 
~:·ceven v . 1,.-.Jaarde 7-4 0.90 31 . 50 852 4 .10 . 5 

i:.l.::J2~l pi ll_e n 60m, koge l ver pnt 1000m. 

iV:ar;:;el v . d.F..>2r g 9.7 6.48 3 . 62 1064 
Eldridge Isselt 9 o fr 7.55 4 o27 1304 3 . 5 2. 4 

~~_?_:-pup~_]}en 

I"artijn v . Belle 10 .. 4 5 .. 51 3 .74 927 3 . 38. 9 
:03-an v. Dijk 10 . 3 't' 0 26 3.72 1041 3 . 44.0 
Eaa:rt en Ha.ge I'lan 9.6 6.07 3 . 40 1011 4 . 03 .2 
Jeroen Kleirm!ann 10.3 ó.6o 3.60 979 3. 50. 8 
Edv;in Koe ckhoven 11.4 6.4?. 2.93 698 
Sander Onel 10.8 60 29 3o33 842 4o 30 . 6 
Snndcr Rutte 10 . 2 7.94 3, t. 2 1033 4 .06 .5 
r-:art~n Spr uit 10 . 8 7o67 ).50 955 3 .56 .3 
Vu..1uel 1.Jolff 10' 1 7.90 3.45 1051 

D E P U·Z Z E L H 0 E K ========== =========.==:-.:=::::-:-_: 
Allereerst de oplossingen -:an de r.e.a.dsels uit 'vissel nummer 7 van augustus o 

Puzzel 5: Tweemao.J. het vroord weg in de vorrt van een kruis s dus de oploss ing 
is \B.UISVJEG 

Pu~zel 6 ~ Voor de 8 st2.at de T op de R 

voorSTapR 
voorstopper 

DH ::eer een vmt eenvoudiger pu z z.e l vo0r de j ongste le zers . 

Puzze l 7 , Hoeveel me.anden hebben 30 clagen? Het juiste antwoord komt in 'Jiss el 
nmmner 9 o 

y~,~~,~~~~sk;;~==~~;; 
23 september Onno Iv;:ant e l 28 september Leon Roos 30 septe mber Ton ~~men 

OG oktober Edwin Koe ckhoven 13 oktober J arl v.d. Kl as horst 
i4 oktober Al exander Fennink en Selwyn Dix 15 okt ober Tim de B.o o~ 
19 oktober ff;'nrt~jn Schmit 2J.:.o:·d'Jber Evert J an IV::eeu\viss en 
2'1 oktober Re mc o v . d.Berg en Andr e Col~n 
23 oktober Bart Hi l 1nink en r~nnueJ_ 1:Jolff 30 okt ober Mar~n v . Schoonhoven 

- 16-



Op zondag 24 augustus werden de jaoTlijks terugkerende C-spelen gehouden 9 georgani
seerd door AAC/ /UJA op Ockmeer in AmGterdam . Ock van onze vf:reniging -vra.Ten een a a ntal 
jongens uitgekozen om deel te neman. 
Hoe er gepresteerd is lezen jullie hieronder. 

100m. Edvmrd Leter 12.03 (3e in de serie) Tony v.d.Prijt 12.48 (5e in de 
100m.h. : Hicardo helingen 16.99 (7e in de serie) serie) 
300m.h. ~ r~arvin Isselt 43.54 (2e in de seri.e) en 43.55 (5e in de finale) 

Tony v.d.Pl'ijt 48,21 (5e in de seri0) 
BOOm. Albert Dam 2.16.09 (5e in de serie) 
1500m.hindernis ; 15e Dennis Hs~iru~ 5.06.31 16e Arno Grooteman 5.17.07 
verspr. ~ 10e Edward Leter 5.66 31e Hivarde \Jie lingen 4 .95 
hoog ~ 1 Oe r1arvin Isse l t 1. 70 
polshoog ~ Se Eax Schreuder 2AO 9e Oruw Mantel 2.40 
speer1v. ~ 28e Thomas v. d " :Berg 30.46 
4x1 OOm. g 9e Marvin Isselt-Ricardo Vielingen-Tony v.d. Pr~jt-Ed1rarè. Let er 49.34-

In plaats van op de geplande wedstrijddag za.terdag 6 september 9 1verd i.v.m. een jeugd
interland de finale van de C/D-competitie verschoven naar z ondag 7 september. 
Het moet toch nog maar een keer gezegd. v10rden 9 dat de C-jongens als enige ploeg van 
de vereniging erin geslaa gd zijn de finale te bereiken. 
De donderdag voor de wedstr~d is er door hun trainer Erik Rollenberg nadrukkel~k ge
zegd9 . dat zij het · zaterdagavond niet te laat moesten maken 9 's mor gens niet te veel 
eten en meer deskundig advies. 
Dus zondagochtend vroeg het bed uit want om 10 uur was het verzamelen bU het Mendel
college en daarvand2.an het vertrek naar Hera in Heerhugowaard. 
Als eersten mochten de hoogspringers hun krachten meten met de 10 atleten van de o
verige verenigingen. 

hoog ~ Thomas v.d. Berg 1. 60 ( 702 pnt ) ]\~arvin Isselt L 70 ( 779 pnt) 
4x1 OOm. :~ j\'larvin Issel t-Edward Leter-Tony v.d. Pri.it-Patrick Been 4 7. 8 ( 1590 pnt) 
kogelst. :: Onno I11o.ntel 11.48 (591) I'1ax Schreuder 10.72 (556) 
100m.h. z Marvin Isselt 15.5 (722) Ricardo hTielingen 15. 8 (696 ) 

Tony v. d. Prij t 1 5 • 8 
discusw. gThomas v.d.Berg 21.42 (333) 

( 694) 
(672) 
( 757) 
(540) 
( 801) 

Jan v.d.Meulen 17.74 (264) 
BOOm. Al bert Dam 2. 1 7. 2 
1500m. ~ Dennis He ij iruc 4. 51 • 3 
verspr. g Ed-v1ard Leter 5. 71 
speerw. g Onno i'1antel 32.94 
100m. Edward Leter 11.9 

r11.ike Veldkamp 12.5 

Stefan v. Keulen 2. 18.3 
Arno Grooteman 4.54.8 
Ricardo 1oJielingen 5.19 
Ma~ Schreuder 31.24 
Tony v.d.PrUt 12.0 

Totaal 11. 653 pnt 

(658) 
(514) 
(784) 

Ondanks de goede adviezen, aanmoedigingen, elf persoonl~ke records kon dit niet vol
doende zijn voor een plaats in cle lanclel~lce finale. He eindigden als vierde na DEr~7 
"V\C 7 Hollandia maar voor Trias en Edam. 
Jongens nog proficiat met deze vierde plaats want er zat echt niet meer in. 

A T T E l\f T I E 
============= 

Aan alle pupillen7 D- en C-junioren. 

Er zijn nog jongens die niet a lle \vedstr:ijden waarvoor zij hebben ingeschreven betaald 
hebben.Dit is door mij \-!el v oorgeschoten m.aar ik zou het erg op prij s stellen a.ls ik 
de resterende bedragen nog vóór de onderlinge wedstrUden mag ontvangen. 

ATTENTIE ========= 

Dus direct betalen aan Jos v.Belle. 

LAl.'l'STE ZOMERTRAINING DONDERDAG 2 OKTOBER 

KIJK VOOR IN . HE'l' KLUBBLAD OP m:T GEKLEURDE PAPIER VOOR 
ALLJ!;S OVER DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 

\VINTERTRAINING BEGINT IN NOVEMBER , ALLES DAAROVER IN HET 
VOLGENDE NUi'lil'1ER VAN DE WISSEL 
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En dan volgt nu een spcmncnd atleiiekverhao.l , 

E:c waren eGns 4 veJ.'Veloncl.~:: e:.t J.. r.:.-; "t;je ;=: - ·,r·~~ l :::JPTI''E.:Cl !<:<; vooy_· hst ~_;emak Jan 9 I'f:ax 9 Leon en 
Keen o die hun trainer/c:J:J.r:h en z:xtr:·réi...,_,i':'!lc3'f·'"n .::,)_ oir 9 "L<U:r v.Só::::- het ~·;endelcollege 
hadd~n h2st,:ldo Rice.:J_'d.c ( zon/le~ ~~I'é''.ÜJirJcs'0~~eL!) l?:1 ~,):1 vader 'raren er ook 9 maar zi,j 
sliepen l10G hD.lf' ël.u.o V!8 he.dden 72'il h<;n c.n:)l1 l r.::::J~" 

Leon :;1 Koen c;:i.w-;cn o.l~ ~:·.>.:.:-r:+e L'Jogs_pringeno Koen bleek dit niet 
meer te kunnen en rr;ot z;J n sp:J~onG y::t:1 1. 1 C m, h~-:2.lcl(~ hij een hoogte ':Ja[:!.I' een D-rneis
je zich voor ~ou schc..meno LPo:J. bJ c<~l-;: r.r-:d; v.rcl t~; knr:nor. P.n Pe:. een fabelachti.ge 1. 35El. 
(p.r.,) scoorde hij een hoogt~ Ha.:,rv o'J~' n.uuc:L ~ilicJ.D.Tt :;;ic.h niet zou schc.men. 

Jm: L~n r2.11: WJ.~:en i"'11;1.1 '18'3n a::C 0:-,1 j::v:::rrc. met hun sperer.o r·':2.X WOn dui
delijk, vant b.ij 1ást csn varl:en ~c; :;::-a!:<:er; ~lc.t ~vrnci~s cp 3"1, 16 m. van de l ijn stond. 
Jan r aclcte sle8~1.ts een ld.0:.!1 S~"nilje op precif':G 2tj..40 n o V<::.n de J)jn.Da:.:.rn.:-'1- mochten 
zr-o. diSCD'/vTer:uen.Ook hie~; '\·Ja"'l Eax C~'J grote: he~i.d m.;t 27.86 m.Jan ···lierp ruer een niemr 
p .r. met 21. '{8 !O. ( :SÏjnp, net Z018r <.:.lS hf?t. 1:6:Cf~~èL'C!COJ..d ooo< Go 1-:::o{:elstoten met 7.25kg!) 

Tcx n kwam er nog een gro::p e.:tle·~en biru1en 9 alleen ,.,aren ze niet zo 
vervelend a ls de îe groep .1cfe nocmen ben voor het gemr:l: mc.ar Barryo Arno 9 Tony? Den
nis 9 Steven en f'Iark o 

Wat a l cl.eze ••manmmifop de sprint presteerden F2.S werkelijk niet ogs.ver 
naar de 1Jissel te schr~jven.Alleen Tor.y scoorde een leuke 12.4 s. op de 100 m.Voor 
alle volledigheid ~ 80 m_ ~· Leo::1. 12. 3 s. en Koen 11. 6 s , (die \ID.S trouwens ook wel 
goed)~ 100 mo: Ricardo 12 .9 s. 9 Barr y î4o 1 s.? Arno 14o0 s. en De·nnis 14 .• 4 s. 

De C-jon~;enc v!üJten hij het hoogspringen een uitstekende serie pres
taties neer te zet tem. Hicardo sprong een :no.t i ge tot slE:chte 1. 50 m. Da:.trna kwamen 
Barry en Arno die het al een stul-c boter deden r:1et beiden 1. 35 m.De S"rote kampioe
nen Faren echter Dennis en 'ronyo Zij kregen beic1.en e r~ n g':'ote beker voor hun wereld
prestatie var. 1o30 m, 

Rambo en Rocky ~ onze groto vriendP.n 9 '\·taren ook aam1ezig. Rambo Span
jersberg wis+. in i1et totaalkJ.asselT'.ent ~lij de 1•Terpers zich nae.r een 16e pla<:Ü s te 
vechten via de speer ( 26m.28 ) en kegel (7m.95),E8.ar liefst 853 punten waren zij n deeL 
Rocky v. D1jk kreeg 818 F-lnten en een 1'(e pla..ats achter :;,;lj n na;.m 9 door bij het speer
werpen 25m. 84 en bJj het kogelstoten 7m.43 te scoren, ~~ uordt in Hollywood over ge
dacht om over het leven van rJ.ezc t-.ree h :üdE:::'l een fj lm te n~akeno Ik ben benieuwd 1tmt 
bet voor films ze"l oplev.:;:r.·cn. 

Jan e-n r~ax hnaldc:: .n ook onverbiclclelljk uit met de koge l j 8m. 20 voor 
Jan en 1 Om. 64 voo:r. Jll!&::c PJ:i:rns-.oA1L~en r~e rJindno-t.8rin~en ( Nax 9e met 1507 punten en 
Jé.U1 20e met 1175 punten) \rr.re:rl Zf;cr goed ( 1;oo:;:· i"':-ax) en zeer slecht (Jan natuurlijk). 
Jullie klmnen maar bet. er gaan J.ift,;n jong2n;3! ( co ü:.t jem oet kunnen) 

Het ve:csprtnge:1 bracht Le:n )mr2:S 9 c~at ke . .n clus beter 9 en Keen een 
uitstekende L].m. 23. Zij "e.r.den clEce:r·EJCo ::: 3specti .::ve 1l!~·;: 25c (-1159 punten ) en 14e ( 1241 
p1mten ). Verder 1:1ercl Rico.:cc'.o 1~it ~ ir.clel~jl~ f1r.:: ~,.-ja 5m.02 (1897 _p·unten) 9 Tony 9e via een 
prima 5m.33 (1 870 punten)~ l\J:"l'lo 1~-e rrA 1497 p'mten GL 4m.38 ver 5 Barry 16e met 4m. 27 
ver en totaal1463 punteü ~n t c:nsJ.c-tt c.: :Deürj_s rc2t 1282 punten en 3mo72 (oeps ! ) ver. 

Dél.2,rna , re:;~(:;_ er voor c'l.e e-ekken en cl1:azen een ·J 000 m, en 1500 m. (alle
bei mèt hindernissen) gehouden. Steven \·iist c12.ir ee~'1 lT'.ec~ai lle 'tleg te slepen ] zijn tijd 
weet ik niet meer 9 maar 1f!8 S beter ci.an rle ),){ ,'( \ïan Leon (primo.!) en 4.00.3 van ff:ark • 
. Arno en Dennis lieper. een 15\.:0 m.hindernif; en scoo-rden respectievelijk 5.14.1 en 
5.16.1 !i 

En ze leefcl.fm nog la11g en gelul-:ki[S i 

( de tijd van Steven op·de ·!JOO:~t.h , uo.s ),28.7) Trc.iner Zoef. 

Einde \·Jedo crijd seizoen 

Ik wil ru:tn het eind van het 1-.reclstrijdscizoen alld oudel'S die ervoor gezorgd hebben 
dat de atleten op tijd bij de verschillende vredstrijden amiV:ezig waren 9 hartelij k dank · 
zeggen v oor de genomen ïnooite-ln sommige gevalle~ was het erg vroeg opstaan op za
terdo.g en/ of erg l2.at \·!P.Gr thuis . Zonder Uw hulp met het vervoer zou het voor ons erg 
moeilijk zijn geweest om o:mzoveel w-edstrijden in heel Noord Holland deel te nemen. 
Dan ,vil ik nu nog een be:ccep doen 0 11 oen aantal van de oudera die niet hebben kun
nen assisteren bij het vcr.\roer. 
Tijdens cle onderlinge ;,rec1.str;.jdon 9 die gehouden wo:::-tlen op zaterdag 4 811 zondag 5 ok
tober a.s . kunnen wij altijd een heleboel hulp c;cbruiJ.::cn bi,i het opmeten van de af
standen e.d. Ik hoop dus een gro rrt aanto.l vr~iwilligers aan te treffen bij het wed
strijdsecretariaat op zaterc1á.g 4 oktober o 

Jos v. Belle ( wedstrijdsecretaris jeugd). 
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Bij werken en studeren 
hoort 'n ABN Privé-rekening. 

Op eigen benen ) Dan ook 'neigen Privé
rekening. Je kunt er je sa laris of studiebijlage 
op laten storten. Je kunt er al ie rekeningen 
mee betalen, ook automatisch (kame rhuur, 
abonnemente n). Je kunt betalen en geld 
op nemen met de groene Betaalcheques . 
Je kunt op vee l aantrekkelijke manieren sparen 
en je verzekeringe n betaal je in één vast bedrag 
per maand . 
Wij helpen je 
graag met 'n 

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

ABNBank 

\_ Ambachtslager 

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 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm"A< ADIDAS Saucony~ fllifWARHU 

en werpschoenen RUUD WIELART SPORT'S, 
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN ! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 
Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

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

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

Of IK 
~roiKER 

-~ armode 

Geopend van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18.4-': tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur 
Moondog's gesloten 

Raadhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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




