




JAARVERGADERING 

Hierb~ nodigen ~ U uit voor deelname aan de algemene ledenvergadering, die ge
houden zal worden op 

DONDERDAG 26 FEBRUARI 1987 

in ons krachtcentrum op het Pim MUliersportpark te Haarlem. 

Aanvang van de vergadering 20.00 uur precies. 

De agenda luidt: 1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken 

3. Jaarverslag van de secretaris 

4. Rapport van de kascommissie 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verkiezing van het bestuur 

Aftredend en herkiesbaar zij n: 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 • 

Joop van Drunen, voorzitter 

Bert Steen, commissaris 

Jos van Belle, commissaris 

Voordrachten van andere kandidaten voor een bestuurs
functie dienen ondertekend door tien leden en vergezeld 
van een bereidverklaring van de kandidaat voor aanvang 
van de vergadering te worden ingediend. 

Vaststelling begroting 1987 

Ingekomen voorstellen 

Verkiezing kascommissie 

Uitreiking prestatiebekers etc. 

Rondvraag en sluiting 

Namens het bestuur, 

René van der Zwaag, secretaris. 
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"verschijnt 1 0 maal per jaar" 

redaktieadres : 
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koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
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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. 
2012 aa haartem 
tel. 023-325140 

jeugdcommissie 

jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
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f. s. g . m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haartem 
tel. 023-316044 

V A N D E R E D A K T I E ================================= 
~en dubbeldik (Kerst )numrn er van de ' WISSEL' ligt 
voor U. Dit maal niet zoals gebruikel~k gestencild 9 
maa r geheel en al gefotokopieerd. 

Vorige maand overleed Wim Roosen. Landel~k het 
mee st bekend als voetballer b~ Haarlem en oud
international. B~ ons beter bekend als ex-voor
zitter van de atletiek vereniging 'Holland' en 
vader van de atleten Cees, Wim en Fred. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit 
verlies. 

Ook in eigen kring viel iemand te betreuren. 
Het lid van verdienste Joop Thernmen is over
leden. Dick Hagtingius herdenkt hem in een 
a rtikel. 

Een afscheid, maar nu gelukkig b~ het leven werd 
er genomen van Bap v.d.Pol als leider van z~n 
Bappers, een grote groep niet gebonden lopers 
die soms meerdere keren per week o.l.v Bap hun 
k ilometers vraten. Bap heeft in deze hoedanigheid 
een zeer grote steen b~gedragen aan het atletiek 
bouwwerk. H~ is daarvoor terecht onderscheiden 
met de A.Paulenbeker (zie ook Lcdi's Hotline) 

We gaan deze keer niet allemaal opnoemen wat er 
te lezen valt. Blader maar eens rustig verder 
er is voor ieder wat wils. 

Eén ding zullen we hier niet nalaten en dat is: 
IEDEREEN EEN FIJNE KERSTTIJD TOEGE\-JEN ST !! 
EEN SPORTIEF EN SUKSESVOL 1987 ! !! 

KOFY VOOR HET VOLGENDE KLUBBLAD UITERLIJK: 
ZONDAG 1 FEBRUARI 

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



officieel nieuws 

Senioren: 
Marjan Ake rsloot-Klok 
Patricia Beyl 
Joke da Pon-Leeuwe 
Sylvia de Krom 
Lia v.Vliet 
Arie de Goede 
Ben Groeneveld 
Jaques Kalisvaart 
Frits Moseman 
Peter Brink 
Conno du Fossé 
Tim Hoefsloot 
Ruud Porck 
Jaap Swart 
Bert Voskuil 
Junior A: 
Erik Valster 
Junior B: 
Benny Versterre 
Eric VJ ilders 
Paul Drommel 
Joris v.d.Weiden 
André Colijn 
Junior C: 
Martijn ten Velden 
Marcus Sala 
Junior D: 
Jurn Reekserna 
Pupil A: 
Wijnand Glasbergen 
Jörgen v.d.Kuyt 
gyert Jan Meeuwissen 
Martijn van Schaik 
Renze Munnik 
Pupil B: 
Paul Filmer 
Pupil C: 
Eric Boer 
Steven Dümpel 

EEN HARTELIJ K HELKOJ\1 AAN DE 
nE=voEGENDE=NîEüWE=tEDEN=== 
======================== 

Kare l Doormanlaan 128 2024 HP Haarlem 
Ke esernstraat 397 2041 XR Zandvo ort 
Scholtenlaan 136 2105 PL Heemstede 
Tulpenstraat 34 2071 PM Santpo ort 
Ged. Oude Gracht 111 2011 GP Haarlem 
Trompstraat 134 1971 AJ Ymuiden 
Gij sbr. v. Aemstelstraat 5 2026 VA Haarlem 
Ge d . Schalkburgergracht 25 2021 AJ Haarlem 
Voorthuizenstraat 79 1106 DJ Amsterdam 
Pieter Maritzstraat 30 zw 2021 RC Haarlem 
't Krom 16 rd 2011 JM Haarlem 
Laurens Reaellaan 37 2024 BC Haarlem 
Bickerlaan 60 2071 DD Santpoort 
Zaanenstraat 26 2022 CP Haarlem 
Timorstraat 69 2022 RC Haarlem 

Veen en Duin 220 

\r/ ilsons traa t 86 
Spijkermanslaan 14 
Lorentzstraat 131 
v . r-:erlelaan 7 
Provinciënlaan 146 

2061 XP Bloemendaal 

2131 PV 
2012 CJ 
2041 RC 
~103 GA 

. 2101 sx 

Hoofddorp 
Haarlem 
Zandvo ort 
Heemstede 
Heemstede 

de Witstraat 29 2011 DV Haarlem 
Aart v.d.Leeuwstraat 3 II 2025 CJ NL Haarlem 

Christine Koetstraat 44 2036 AB 

Ged.Oude Gracht 61 
Reigeretraat - 69 
\vouwermanstraa t 27 rd 
Julianalaan 129 
J.P. Coenlaan 9 

Kanariestraat 102 

Caninefatenstraat 66 
Jelgersmastraat 47 

2011 GI1 
2025 XB 
2023 XC 
2051 JP 
2024 AL 

2025 wc 

2025 CD 
2023 EN 

Haarlem 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Overveen 
Haarlem 

Haarlem 

Haarlem 
Haarlem 

Verhuisd: Marthin Huta Galung 
nieuw adres: Stationsweg 83, 2182 BB Hillegom 

tel: 02520 - 23333. 

S P 0 R T M A S S A G E ========================= 
De sportmassage is van dinsdagavond naar woensdagavond verplaatst: 

"Frank is waiting for y ou''• Per december 1986 is het tarief f 10,-. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirt 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 



VERV. OFF.NIEUWS ================ 
~=~=~=!=S=~=~=~=~=~ 

Juryleden zijn een bitte~e poodzaak voor het (goed) organiseren van 
wedstr~den. Een aanvulling• van het aantal juryleden is af en toe vereist. 
Daarom willen wij vrag en, als er onder U nog mensen zijn die een jury
cursus willen vol g en ( h et gaat om slechts 5 avonden in jan/feb) zich op 
te geven bij J.van Drunen. (Zo spoedig mogelijk) 

V A N D E TECHNISCHE COI1MISSIE ==================================== 
- Tijdens de schoolvakanties is er geen training in de zalen van de 
Piulusschool aan het Junoplantsoen en de Jozefschool aan de Ged.O.Gracht. 

( dus van 20 dec - 4 jan ) 

- Strahdtraining: Maandagavond o.l.v. Maria Westbroek voor alle sprinters, 
werpers en springers 
Dinsdagavond o.l.v. Koos Kiers voor alle middenafstand
lo pe rs en ook voor die langeafstandlopers, die NIET op 
zondag trainen. 
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IN MEMORIAM JOOP TREMMEN 

15 November overleed · in -Leiden op 89-jarige leeftijd ons lid van verdien
ste Joop Themmen. 

Ik weet niet of hij een der oprichters van de club is geweest.Wel staat in 
ieder geval vast, dat hij deel uitmaakte van het eerste bestuur onder leiding 
van Jaap van Balen Blanken, met als secretaris Ril v.d. ~ey en verder Steph van 
Duin, Marius Bley en Jan Pielage.Hij moest door vertrek naar Nederlands-Indi~ 
vrij spoedig afhaken en werd toen benoemd tot lid van verdienste.En met derge
lijke benoemingen waren ze in die tijd nog zuiniger dan heden ten dage en dat wil 
dus zeggen, dat hij in de begintijd heel veel heeft gedaan en betekend voor de 
club.En ook in de verre Oost bleef hij volop belangstelling houden voor zijn 
H.A. V. "Haarlem". 

Tijdens de oorlog tegen de Japanse bezetter verrichtte hij als reserve kapi
tein van de Luchtmacht heel moedige daden, waarvoor hem het oorlogskruis voor 
~jgsverrichtingen werd verleend.Later werd hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

Bovenstaande gegevens ontving ik van ons ere lid Jan Hut.Nadat Joop Them
men de laatste jaren in verband met zijn zwakke gezondheid de ReUnisten bijeen
komsten van de H.A.V. "Haarlem" niet meer kon bezoeken, heb ik telefonisch en 
schriftelijk contact met hem mogen onderhouden.Het was een heel plezierig con
tact, want daaruit bleek steeds weer opnieuw, dat hij ondanks zijn hoge leeftij d 
nog a.ltijd meeleefde met de club.Tijdens de laatste reUnie belde hij nog op om een 
ieder een smakelijke maaltijd toe te wensen.En nog geen maand geleden ontving ik 
een uitvoerige bedankbrief van hem na toezending van de gedichtenbundel van Jan 
Hut. 

Het is zoals Jan Hut mij schreef een zwaar verlies, dat de vereniging de 
laatste twee jaar heeft moeten verwerken. 

Jan P. Strijbos, Ad Paulen, Gerard Rinkel, Steph v. Musschar en nu ook Joop 
Theromen.Het waren, zoals Jan Hut het uitdrukte stuk voor stuk prominente- en 
sprankelende persoonlijkheden, die nu helaas een kruisje voor hun naam op de le
denlijst hebben gekregen. 

Joop Theromen.Hij zal evenals de andere genoemden voor ons blijven voortleven 
als een echte H.A.V.er, die vooral in de beginjaren bij zonder veel voor de club 
heeft betekend. 

Dick Hagtingius. 

ReUnisten bijeenkomst. (door René v.d. Zwaag) 

Zaterdag 27 september j.l. vond de jaarlijkse reünisten bijeenkomst plaats in res
taurant "Rusthoek". De meesten onder ons zullen hun schouders ophalen bij het le
zen van deze aanhef . Reünisten bijeenkomst?Leuk, maar wat heeft dat met onze vere
niging te maken?Nou alles! Het zijn de H.A. V .reUnisten.H. A.V. de vroegere naam voor 
wat nu A.V . "Haarlem". Juist deze twee benamingen voor één vereniging en een groot 
conflict binnen onze vereniging in 1970hebben er toe bijgedragen, dat de reUnisten 
en onze vereniging helaas niet meer in elkaars verlengde liggen. Helaas , want bij 
een vereniging hoort een achterban. Een achterban die het verleden personificeert. 
Gelukkig zij n er tekenen tot toenadering, een toenadering die moet leiden tot een 
hechte samenwerking . 
Uiteraard en gelukkig staan we elkaar niet naar het leven. Een bestuursdelegatie 
had dan ook het genoegen aanwezig te mogen zijn op de afgelopen bijeenkomst.Zeker 
een genoegen, want ·.'lat dit gezelschap nog aan kracht en warmte uitstraalt i s e
norm. Hoogtepunt Has de uitreiking van de gedichtenbunde l "Spoëzie" aan Jan Hut , 
met hierin opgenomen een groot aantal gedichten van zij n hand .Op de volgende blad
z~jde heb ik er een h ,reetal uit gelicht: "Klaaglied van de s peer" en ( gedeeltelijk) 
"De ma.sseur".Jan Hut niet alleen vermaard trainer, ook een voortreffelijk dichter. 
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Klaaglied van de speer. 

De ben maar een Jjl8.gere speer 
Met punt, staart en touwige woeling, 
Toch is het m'n heil'ge bedoeling 
Te dienen bij wind en bij weer. 

Doch dame en sterke meneer, 
Al ben ik heel buigzaam en soepel, 
Toch ben ik geen ijzeren hoepel, 
M'n hals in ' bizonder is teer. 

Wie smijtlustig is, waarde heer, 
Die neme een rolronden discus 
Of wel een meneer van den fiscus, 
Doch nimmer een edele speer. 

Er zijn van die lui, bot als leer, 
Die smijten bij warr'lende winden 
Ons wind-mee, als blinde ontzinden 
En kraken zoo speer achter speer. 

1;/ie gaan wil met ons in de leer, 
Die werpe beleidvol en handig, 
Die spare gevoelvol, verstandig 
Het breekbare werptuig, de speer! 

De masseur 

In het somb're kleedlokaal, 
In de duist're catecomben, 
Soms in hokken grauw als •tomben 
Zwoegt de vriend-van-allemaal. 

IJv'rig wrijft de sportmasseur 
Schouders, ruggen, armen, beenen. 
Schept een sfeer rondom zich henen 
Vol van rust, massagegeur. 

s tugge spieren kneedt hij los, 
'.vedstrijd zeênen maakt hij krachtig 
Door zijn grap, zijn ving'ren machtig. 
"Hie 'm knijpt", dien geeft hij "ros". 

Deze man op d'achtergrond 
Is een stille held der velden, 
Dien de kranten nooit vermelden, 
Die steeds in de schaduw stond •••• 

Eert hem hoog en schenkt hem licht, 
Gij athleten onzer banen! 
Junioren, cracks en kranen, 
Schenk hem steeds uw blijdst gezicht! 
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Het kePsthoPLoge van BaLtus KePn 

De veePboot is ovePvoL. VPoegeP hing ePgens een boPdje: 'Maximum aantaL 
passagiePs: 80 '. Maap ik zie in het gedpang het boPdje niet. Va11JJ)ege 
die 80! 
Vandaag zijn eP minstens hondePd mensen op de veePboot. Zou de 
kapitein eigenLijk niet moeten ingPijpen ••• ? MaaP het is de Laatste 
boot vooP kePstavond. DaaPom wiLde men niemand bij de LooppLank 
Laten staan. De jonge mensen hebben HaaPbLijkeLijk bijzondeP veeL 
haast. 

Een meisje in een donkePPood woUig jack VPaagt nu aL vooP de 
dePde keeP tijdens onze koPte ovePtocht: "Hoe Laat is het?" 

DezeLfde man, die het meisje nog maaP dPie minuten geLeden gezegd 
heeft hoe Laat het is, haaLt gLimLachend zijn hoPLoge uit zijn vestzak 
en antwooPdt: "ELf minuten oveP vijven." 

"Loopt het hoPLoge geLijk?" VPaagt een HeineP meisje, dat net zo 
gekLeed is aLs het zusje in het woLLen jack. 

"ZekeP," knikt de rn::tn. "Ik heb me aLtijd op dit hoPLoge kunnen 
vePLaten, sinds ik het heb gekPegen." 

Het kLeine me~sJe schudt in Lichte twijfeL haaP hoofd en 
fLuistePt tegen haaP zusje: "Wat een gekke knoL, dat hoPLoge-uit-de
zak. Lijkt toch niet ePg betpouwbaap." Het gPote meisje stoot de 
kLeine zachtjes in haaP zij. MaaP het gefLuisteP is niet te stuiten: 
"Ik denk dat we het beteP aan een modePne man met een quaPtzhoPLoge 
kunnen VPagen." 

"Kunt u ons ook de juiste tijd zeggen?" VPaagt het kLeine meisje 
mij nu. 

"Ik heb weL geen digitaaL hoPLoge," zeg ik een beetje humeuPig. 
"MaaP misschien is een hoPLoge met cijfeps ook goed. ELf - neen, nu 
twaaLf minuten oveP vijven. Die mijnheeP met het zakhoPLoge gaf exact 
de juiste tijd." 

De mijnheeP met het zakhoPLoge gebaaPt sussend naaP het meisje en 
gLimLacht weeP. Het Lijkt hem niets te kunnen scheLen, vooP de gek 
gehouden te WoPden. Ik wou dat ik zijn humeuP had! 

De twee meisjes voeLen zich een beetje opgeLaten. De kLeine zegt: 
"Ik heb uw hoPLoge een knoL genoemd en u bLijft toch VPiendeLijk!" 

"Dat kost me geen moeite," zegt de rn::tn. "Ik WoPd eP vaak aan 
hePinnePd. " 

"Waapaan?" VPaag ik. 
"Om VPiendeLijk te zijn," zegt de rn::tn. "DooP mijn zakhoPLoge." 
"Hoe kan je nu ·dooP je hoPLoge epaan hePinnePd WoPden om 

VPiendeLijk te zijn?" VPaagt het kLeine meisje. "Een hoPLoge zegt je 
toch aLLeen maaP heel ePnstig hoe Laat het is en spooPt hoogstens tot 
haast aan. Maap tot VPiendeLijkheid?" 

"Het hoPloge van de oude BaUus KePn doet het," zegt de man. 
"Heet u zo, BaUus KePn? " VPaagt het gPote meisje en ze vePbijt 

een lach. Mag je bij die blagen niet eens de naam Baltus Kern hebben 
zondeP daaPom te WoPden uitgeLachen? 

"Neen," zegt de rn::tn, en lacht zelf, waaPop de meisjes mij 
gestePkt aankijken en ik met mijn epgenis alLeen sta. 

"Neen," zegt de rn::tn nog eens en hij Laat het zakhoPLoge weep 
openspPingen. Ik kan bij deze dPukte de wijzePplaat niet goed zien. 
Maap zo op het oog moet het een tamelijk eenvoudig, afgesleten hoPloge 
zijn. "Baltus KePn heeft me epg gehoLpen toen ik bij hem in de 
spuitePij kwam. Ik had vooPdien een andeP bePoep. Maar' toen WePd ik 
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wepkeloos en moest ik me omscholen. Dat was niet gemakkelijk vooP me. 
Ik was destijds al oveP de veePtig en moest weeP beginnen waaP een 
LeePUng begint. MaaP de oude BaUus Liet het me nooit voelen als ik 
dom bezig was en met het spuitpistool meeP mijn knie Paakte dan het 
metaal dat we moesten Lakken. Hij Liet me met geduld en vakmanschap 
zien hoe je ook het inwendige van een buis gelijkmatig spuit. Dat is 
moeilijk, hooP, zo'n pijp ook van binnen zondeP bobbels en blazen en 
Pibbels te Lakken." 

"Dat kan ik me vooPsteLLen," zegt het kleine meisje. "Het kost me 
al moeite om mijn oPen goed schoon te maken." 

De rran knikt. "MaaP niet aLLeen met mij ging de oude BaUus zo 
VPiendelijk en met zoveel begPip om. ledePeen in de spuitePij mocht 
die oude rran gPaag. Hij pPaatte met de LeePLingen net zo aandachtig 
als met de vaklieden. ALs ze een opbeuPend wooPdje nodig hadden, 
kPegen ze het van hem. BaUus had oog vooP de enkeling en vooP het 
schijnbaaP kleine." 

"Dat begPijp ik niet," zegt het oudePe meisje. "VooP het 
schijnbaaP kleine ••• " 

"Nou kijk, bij de spuitePij wapen eP een paaP, die hadden het eP 
aLLeen rraaP oveP hoe men in de VePenigde Naties de wePeldpPoblemen 
moest oplossen, en welk Land een nieuwe PegePing zou moeten hebben. En 
BaUus - die mePkte het, als een coLLega in het bedPijf in de puPee 
zat of als eP eentje met schulden Pondtobde of zapgen in zijn gez~n 
had. Nou ja, het schijnbaaP klein." 

"Dat vind ik goed, " zegt het kleine meisje. "Misschien ben ik ook 
rraaP schijnbaaP klein!" 

"Vast, " zegt de rran. "BaUus KePn had jou ook gPaag gemogen, zo 
klein als je bent. Hij hield tpouwens van kleine dingen, dat Lag hem 
ook epg. KeVePs, bloemen, kleine plaatjes. Hij kon ook met een heel 
dun penseeltje héél fijn schildePen en schPijven. Een postzegel was 
voop hem even gPoot als een vel schPijfpapieP." 

"Zijn we gauw bij de aanlegsteigeP?" Poept een van de passagiePs. 
De man kijkt op zijn zakhoPLoge. "Nog zeven minuten," Poept hij 
opbeupend naap de ongeduldige. "We komen alLemaal nog op kePstavond 
thuis." 

"Maap hoe is het mogelijk?" VPaag ik. "Hoe is het mogelijk dat 
men met aLLe mensen goed ovePWeg kan en onvePstooPbaaP VPiendelijk 
is. Mij Lukt dat gewoonweg niet. Ik ben vaak moppePig en bPommePig en 
onvPiendelijk. De oude Baltus KePn is vast de gPote uitzondePing, en u 
ook!" 

"Ik was VPoegeP ook vaak ongenietbaaP," zegt de man. "Ik was 
opvliegend en zelfzuchtig. MaaP ik kPijg elk dag twaalfmaal een peut 
in mijn Pibben om andePs te zijn. En dan gaat 't." 

"En wie geeft u die peut in de Pibben?" VPaag ik. 
"Het hoPLoge van BaUus Ke Pn, " zegt de man en houdt de 

wijzePplaat vlak vooP mijn ogen. Ik achPik een beetje: vanuit het 
midden van het hoPLoge Lopen kleine opschPiften met afzondePLijke 
cijfeps. Ondanks de kleine LettePtjes kan men ze Lezen: "VPiendelijk 
gPoeten," staat daaP en "Attent zijn" en "Moed inspPeken" en "Hulp 
aanbieden" en ••••• 
Dan tr>ekt de rran het mePkwaaPdige hoPLoge alweeP weg omdat ook de twee 
zusjes de wijzePplaat gPaag zouden willen aflezen. 

"Baltus KePn had het hoPLoge aL VPoeg van tekst vooPzien, " zegt 
de rran. "Ik denk bij zijn gezeLLen- pPoefstuk. " 

"En hoe bent u aan het hoPLoge van BaUus KePn gekomen? " VPaag ik. 
"Hij heeft het mij geschonken toen hij het niet meeP kon 
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gebr>uiken, " zegt de rran. "Toen hij met pensioen gt.ng betr>ok hij de 
zolder>Ver>dienping van een magazijnhal die bij de spuiter>ij hoor>de. 
Bed, stoel, tafel en kast had hij zelf getimmer>d. Door> een luik kon je 
naar> beneden komen. Dat luik deed hij nooit dicht, ook niet als hij 
buiten Uk:Is. Maar> al heel gauw kon hij nog rraar> weinig, en toen kwam 
hij helerraal niet meer> naar> buiten. De jicht had hem kr>om gebogen en 
door> het jar>enlange spuiten hadden zijn longen geleden. Een paar> 
ar>beidster>s bij ons deden boodschappen voor> hem en zor>gden af en toe 
voor> hem. Maar> de meeste tijd Uk:Is de oude BaUus Kern alleen, zonder> 
mensen." 

"Ging u dan niet vaak naar> hem toe?" vr>aagt het gr>ote meisje. 
"Zolang ik nog in de spuiter>ij Uk:Is, ja," antwoor>dt de rran. "Maar> 

spoedig na het afscheid van BaUus Kern wer>d mij een baan in mijn 
Vr>oeger>e ber>oep aangeboden aan de ander>e kant van de stad. Ik kon 
Baltus nog maar> zelden opzoeken. Ten slotte alleen nog maar> met 
Ker>stmis. En bij een der>geliJK bezoek dr>ukte Baltus mij zijn 
zakhor>loge in de hand. Ik keek op de wijzer>plaat en schr>ok, net als u 
daarnet, mijnheer>," zegt de rran en knikt me veelbetekenend toe. 

"Waar>om schr>ikt men eigenlijk, als men de wijzer>plaat van dit 
hor>loge ziet?" vr>aag ik. 

"Omdat het iemand aller>eer>st onr>ustig rraakt. Men spr>eekt immer>s 
bij hor>loges over> "de onr>ust". Maar> deze kor>te, duidelijke eisen op 
het hor>loge van Baltus Kern rraken zeker> onr>ustig en schr>ikken ons op, 
tonen ons, Uk:It we behor>en te doen." 

De beide meisjes knikken. 
""Ik kan het hor>loge niet meer> gebr>uiken," zei BaUus toen ik hem 

met Ker>stmis opzocht. "Ik kan alleen nog mijn mur>en vr>iendelijk 
gr>oeten en alleen mezelf nog maar> opmonter>en. Het hor>loge moet weer> 
onder> de mensen. Neem jij het." Dat klonk zo beslist, dat ik het oude 
zakhor>loge gehoor>zaam aannam. Pas op de ter>ugweg van BaUus Ker>ns 
zolder>woning mer>kte ik, Uk:It ik eigenlijk had aangenomen. En een paar> 
weken later> voelde ik me zo opgejaagd door> het hor>loge dat ik het naar> 
Baltus Ker>n ter>ug wilde br>engen. Maar> het ging niet meer>. Niemand kon 
de oude BaUus nog iets ter>Ugbr>engen. Ik moest het hor>loge houden en 
er> maar> aan wennen." 

De rran knipoogt. Dan wor>den de opeengedr>ongen passagier>s door> een 
bons aan stuur>boor>dzijde van de veer>boot door> elkaar> geschud. Als ik, 
na een paar> seconden van Uk:Inkelen en tasten, weer> houvast heb, is de 
man met het hor>loge al weg; de golf van de eer>ste haasthebber>s heeft 
hem meegenomen. 

"Ik zou die wijzer>plaat best hebben wiUen natekenen," zegt het 
kleine meisje. 

En haar> gr>ote zus r>oept de gestalten die buiten in de schemer>ing 
en de sneeuwjacht ver>dwijnen, smekend na: "Komt u toch -mijnheer>-!" 

Dan zegt het meisje zachtjes: "We weten niet eens zijn naam." 
"Nee," zegt het kleine meisje. "We kennen alleen Baltus Ker>n." 

\ \ -::::.

" ,--- <"" 

J> 
\\ 
: 

uit: Ongewone Ker>stver>halen 
door> Josef Reding 
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Schipholloop - 2 november - 2 Haarlemmers bij de eerste 10 ! ! 

Het rondje Haarlemmermeer - voor de onwetenden onder u, het gaat hier niet om een 
rondje om de kerktoren voor trimmers, maar om een supermarathon van 61 hele kilo
meters - is dit jaar door twee A.V. Haarlemmers zeer snel afgelegd.]ij deze onder 
redelijk goede weersomstandigheden verlopen Schipholloop bereikten 75 deelnemers 
de finish. 

Grote afwezigen van Haarlem-zijde waren dit jaar de tot zijn grote 
spijt geblesseerde Henk v. Bakel en de 60-jarige Anten v.d. Linden, die zich aan 
zijn woord hield om niet meer aan dit ultra werk deel te nemen. 

Hel stonden zondagochtend 2 november om 09.30 uur ( ! ! ) twee andere 
A.V.- Haarlem veteranen aan de start.Voor Gerko Vos was het niet echt een avontuur 
want hij liep bijna alle eerdere uitgaves van deze loop mee.Voor Wim Kluyskens was 
het min of meer zijn come-back op dit ultra lange werk, waarop hij al jaren onaan
tastbaar de snelste tijden voor de regio achter zijn naam heeft staan.Daags voor 
deze loop kon iedere "Haarlems-Dagblad11-lezer een uitgebreid interview lezen met 
onze in veel opzichten 11bijzondere" clubgenoot uit Zandvoort. 

Als voorbereiding had Wim maandenlang zo'n anderhalf tot twee uur 
per dag hardgelopen (zo'n 150- 180 km. per week) en daarbij fietste hij vaak nog 
zo'n 50 km. per dag. 

Ambtenaar Gerko Vos had wat minder kilometers in zijn bagage : 
"slechts" 130 km. per week.Hjj had echter zijn energieverslindende tempolopen niet 
vergeten.Voor Wim Kluyskens is het woord tempotraining een vies woord. 

In deze Schipholronde gingen beiden voortvarend van start.Vooral 
Gerko had er in de eerste helft zin in.Wim is meer een diesel, die wanneer hij 
eenmaal op gang is van geen ophouden weet.Vooral na de marathon (2.49) wist Him 
een flink gat met Gerko, die met een inzinking kampte, te slaan.Via morele steun 
van enkele meefietsende/lopende supporters bleven beide Haarlemse matadoren op 
eervolle plaatsen lopen. 

\olim werd ui te indelijk vijfde en derde veteraan in jawel de persoon
lijke toptijd van 4.10.59.Zo'n vijf jaar geleden had hij al eens 4.12 gelopen.Gerko 
maakte het "Haarlem11 succes compleet door de supportersschare niet lang te laten 
wachten en als tiende en vijfde veteraan te eindigen in 4.19.16. 

Uitslag: 1. Jan Ooyen GAC Hilversum 3.50.35 (20km:1.13.20;mar.:2.39.10) 
5. \Vim Kluyskens 4.10.59 (20km:1.18.31 ;mar. :2.49.00) 

10. Gerko Vos 4.19.16 (20km:1.17 . 00;mar.:2.50.08 ) 
26. Ad Ulijn NSL 4.40.39 (20km:1.18.05;mar.:2.57. 35) 
59. Boudewijn Boomsma Holland 5.20.40 (20km:1.27.40;mar.:3.23.25) 

]ij de gelijkt~jdig verlopen trimmarathon waren eveneens twee Haarlemmers aanwezig. 
Hierop was Rob de Nieuwe, ook al ambtenaar, succesvol met een goede zesde plaats 
in 3.07.14.Jaap Swart gaf daarbij niet veel toe op Rob, want hij stoof als twaalfde 
over de streep in een nieuw p.r. van 3.14.48. 

Een uitgeputte meefietser. 

Uitslag eerste crosscompetitiewedstr~jd, 15. november in het Haarlemmerrr.eerse Bos. 

Junioren B (2500m.) : 1. Paul Drommel 
12. ;::ark de Jong 
15. Dennis Heijink 

Junioren A (4000m.) 6. Een Versterre 
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8. 15.8 18. 
8. 29.3 19 . 
8.45.7 26. 

14.07.7 7. 

Arno Grooteman 8.51.5 
Ger Hessel 8.52.4 
Thomas v.d. Eerg 9.)5.5 

Jaap v. Deursen 14.20.9 



. . . 

moo1e oFslu111ng von . 
Juniorenlijd 

Op zaterdag 25 oktober was er voor de mid !enafstandgroep een cross g e
pland in Alphen. Deze cross g old als opwarmertje voor de nog te komen 
crossen d eze wi nter . Als eerste w2 s een nieuwe aanwinst van de midden
afstandgroep aan de beurt. Deze ex-skieër genaamd Bennie Versterre startte 
bij de B-junioren, die een afstand van 3000m moesten afleggen . B e~nie 
startte zeer g oed en hield de gehele race een hoog tempo vol, vooral de 
afdaling van de g rote heuvel in het parcours nam hij stijlvol: diep in die 
Hoc.ke ging hij verbazingwekkend snel naar beneden om ui te indelijk op een 
zeer goede Be plaats t e eindigen in 10'30". Bij de A-junioren startten 
voor Haarlem ~rik Kahls en Frank v.d.Aardweg. Zij begonnen zeer voortva
rend aan hun 4 ronden à 1000m. Bij de eerste doorkomst hadden Frank en Erik 
al een voorsprong op de rest van het veld genomen. Vooral Frank trok er 
goed aan de e erste paar ronden. Dat ~rik het iets rusti ger aan moe st doen 
dan hij gewend was de l aa tste tijd, kwam door een lichte ziekte van een paar 
dagen •• Gaande de race begon Erik steeds beter te draaien en won in een 
lange eindsprint van Frank. Hun tijden res p . 12.32 (1e) en 12.39 (2 e ) . Hoe 
snel ze wel hadden g elopen bleek wel uit de tijd van nr. 3 rr. r. X, die dik 
boven de 13 min. zat. he t deze goede klasseringen sloten Frank en Erik 
hun juniorenperiode af . Vanaf november mogen ze bij de echte ke rels mee
doen. Dan pas zullen ze ook merken hoe zwaar het is om tussen echte kerels 
te lopen. Bij de senioren startte de leider van enige echte kerels en 
enkele aankomende kere ls: ons aller Koos Kiers. Ook waren ~l arcel Ve rzijl
b erg en Han Baauw van d e partij. Deze echte beren moesten niet vier, maar 
ja, ja 8 ronden afleggen. Dat zijn inderdaag 8 hele kilometers. Marcel 
liep de wedstr ijd in ~~n tempo uit in een zeer sexy mallot. Waarom ? Dat 
mag Flip de g ro entenboer weten, want het was + 15 ° C. Marcel eindigde uit
eindelijk op een 37e plaats in 28.45. Koos, dië weer wat mee r met de g roep 
meetraint, liep ZDn race uit in 31.08 hetgeen hem een 59e plaats opleverde. 
Hij had een zeer goede start, maar had het de laatste paar ronden vanwege 
een conditionele achterstand toch nog zeer moeilijk. Ra, ra wie is dit. 
Eh, Marcel hebben we a l g ehad. Koos ook dus is dit die, die •••• ja inde r
daad die lange van Baauw (Han). Hij eindigde op een 18e plaats in 27.35, 
net niet goed g enoeg voor een prachtige sapcentrifuge, hetgeen was we g
gelegd voor de gene d ie 15e werd. 

De volgende cross be staande uit hopelijk nog grotere g r oep kerels is op 9 
november in Rhenen. Een echte ke rel. 

Rh~~~~~-2-~~y~~~~E __ 1]~_QE~~~~~E~~~ ==---------------------------------
Op zondag 9 nov e mber g ing en we met z'n elven naar Rhenen. Tien deelnemers 
en Huib Akerslocts mees t trouwe fan, namelijk zijn vrouw, die niet alleen 
Huib, maar ook a ll e ande re deelnemrs l ,, idkeels aanmoedigde. In Rhenen aan
gekomen, dacht en de inzittenden van mijn'wrak van de weg' de innerlijke 
mens even te g~an verzwakken op het bekende kleine kamertje in de kleed
kamers. Zo stapten Jergio (Carvana ) , Frank (v.d. Aardweg ) , Pe ter ( niessen ) 
e n ik de kleedkame r b innen, waar wij ook Tonnie Dirks zag en . Deze topper 
zat zich net rus t i ~ oo te kleden, toen e r een boertje teg en hem b e gon te 
praten. Het boertj e : ' Jij bent toch Tonnie Dirk s hè, m'n jong'. T o nn~e 
Dirks: 'Ja' (dacnt bij z i chzelf, toen hij het zeer vreemd uitgedoste oo~ r
tje zag staan: '.vat () 0 11 freak) . Het boertje: ' Ga jij ook lopen. ~k h eb ? ou 
we l zien staan in die b laden. Ze g , jij houdt ook van gezellighe1d, l S n et 
nie t m'n jong'. Tonn ie Dirks babbeld e a f en t oe j a ••• ja . Ve rvol gens zei 
he t boertje dat h~ ~ ovee l van mu ziek hie ld en da t hij de t riang el bespee l~ 
de . On de rtu~sen Jrm<L;· ë,e man zi ch steeds r.1 ee r aan Tonn ie Jj r k s op. 'J ij 
houd t toch ook z o v~~ [ eze lli g heid e n van vol k s muzi ek , h è m'n jo~g' . 
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Wij konden ons lachen niet meer inhouden niet meer inhouden en stormden 
dus de kleedkamer uit op weg naar het parcours. Het was het zwaarste 
parcours, dat ik ooit gezien heb. Ja en zeg nou niet, jij loopt alleen 
maar op de baan. Het was echt een heel zwaar parcours, met veel bochten 
en heuvels, wat heet h euvels, bergen! Sensationeel voor de toeschouwers 
was het parcours wel, met de te steile afdalingen, waar menig loper zijn 
ei gen benen over zijn schouders tevoorschijn zag komen. Vele valpartijen 
waren dan ook het gevolg. De eersten, die dit traject mochten beproeven 
waren de jongens A. Hieraan deden mee: Ben (Versterre) en Jaap (v.Deursen) 
Jaap had de betere start en ging hard weg. Ee rst moesten ze twee kleine 
ronden van± 1000m afleggen. Bij het ingaan van de grote ronde van ± 3000 
meter, had Ben al vele plaatsen goedgemaakt en zat bij Jaap op de hielen. 
In deze laatste ronde bleek Ben toch over de betere konditie te beschik
ken. en eindigde a ls 18e in 18.41. Jaap finishte daar niet ver achter 
als 19e in 19.18. Nu was het de beurt aan de 7 senioren en die ene vet
eraan III. U kent h em allemaal, onze oude veteraan Koos (Kiers ) ~ Het 
deelnemersveld wa s zeer groot met vele toplopers. Na de start was het 
opvallend hoe slech t Tonnie Dirks weg was (misschien nog van slag van 
het boertje). Ook Erik (Kahls) was niet al te best weg en liep voor zijn 
doen niet zo'n goede wedstrijd, maar eindigde desalniettemin als 21e in 
31.56. Onze nieuwe s enior, net als Erik trouwens, Frank (v.d.Aardweg) 
li e p een hele g oede cross en gaat steeds harder lopen. Een veel gehoorde 
kl a cht van Frank ZDn tegenstanders is wel, dat hij zijn armen een beetje 
thu i s moet houden. Wa t nou het geval. Frank doet zeer veel aan houthakken 
dit verklaart direkt z ijn omvangrijke schouderpartij en bovenarmen. De tegen
standers van Frank kunnen geen begrip opbrengen voor zijn explosieve arm
inzet waardoor h ij soms, weleens, hoogstens in de bocht en zelden op het 
rechte eind een me deloper aantikt, die dan zo flauw is om theatraal de 
bosjes in te duik en. ~et deze, n~ ar mijn mening zeer mooie, maar bovenal 
zeer effektieve loopstijl werd Frank 30e in 32.27. Huib liep na een periode 
van relatief zeer VT e i n ig trainen toch nog 33.12 (38e) hetgeen zijn klasse 
aantoont. Marcel (Ve rzijlberg) die onderweg nog veel moeite met Koos had, 
liep het laatste g e deelte van de race goed en eindigde als 46e in 33.37. 
Koos, die weer meer aan het trainen is, liep sneller, dan menigeen van 
hem verwacht had en e indigde als 58e in 34.28. En dan kom ik bij de meest 
soupele loper van a llen, die dag~ Peter. Hij beschouwde deze cross echt 
als een training e n liep rustig naar een 82e plaats in 35.52. De man, die 
voor de meeste hil a riteit bij het publiek zorgde was ongetwijfeld Sergio. 
A la Ronald v.Bochove eindigde hij met een enorme eindsprint, hetgeen hem 
bracht naar een droomtijd voor deze ex-sprinter. Zijn tijd was 38.42 en hij 
werd hier 111e mee. Ook deed no g een a.v.Raarlemmer mee, ,die in de uit
slagen voorkwam a ls mr. xxx , maar ik had meteen door, dat dat Eddy Smits 
was. Deze ex-langeafstandloper, die nu met de middenaf 3 tanders eaat mee
trainen deze winter, liep 34.12 (52e). Als 14e eindigde Han Baauw in 31.19 
De volgende coss is d e Warandeloop in Tilburg, die weer iets meer allure 
heeft en dus no g mee r training en inzet vergt. H u 

oû. 
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RANGLIJSTEN 

~. 
'(• \§.~[:: .:' ( ) = de beate prestat ie van 19 85 

el = electronische tijdwaarneming 

k:l*' Senioren 

~ 100m. (10.7) 

·~ Nico Treep 10.9 
kf'"~ Guua Groskamp 11 0 
~ •• Rená Moesman 11 : 0 
~ Aafbrecht v.d. Veen 11 1 
[t• :•'. • Ton v. Tol 11 : 1 
~ Ricard·o Dijlestra 11.1 
~~t• Kenneth Portanger 11.2 
•• ~· Rob Schl\iter 11.2 
• • Hein rvBcnack (jun. A) 11.3 •• 
~· • Ha.rry Postmus 11.3 

;~~ 200m. (21.49 el) 
• . Guua Groskamp 22.2 

~ 
• .. . Ricardo Dijlestra 22.50 el 

Nico Treep 22.4 
~4\~ Rená Moesman 22.71 el 
·~J Mike Bienfait 22.96 el 
~..f" Kenneth Porlanger 22.8 

• Luke Prins 23.2 
Rob Schlüter 23.3 

·~ Ton v. Tol 23.4 
~ Frank Versteeg 23.4 

• • 400m. (47.43 el) 

~tt Guus Groskamp 48.9 
~~: !>"ario Westbroek 49.05 el 
~~ Ricardo Dijkstra 50.37 el 
~·:. Kenneth Portanger 51 • 1 

: Silvester Hoefman 51.4 
.~ Rob Schlüter 51.4 
k~~ Frank Versteeg 51.4 
JJ!!• Hans Kraaijenhof 51.5 

!t 
Peter Niessen 5 2. 1 

' Nico Treep 52.3 

·~ ·~· BOOm. (1.54.6) 

-: • Paul Jaspers 
•1 Han Baauw 

:. "' Er ik Kahls ( jun. A) 
~· • Jeroen Scheffer 
·~·· Peter Niessen 
~~~· • Lex Verbeek Paul v.Diepen 

Frank Versteeg 

1.52.84 el 
1.56.0 
1.56.7 
1.58.64 el 
2.00.2 
2.01.09 el 
2. 01 • 2 
2.01.5 

~4\~ 1000m. (2.36.7) 
~~ ~~ Evert v.Ravensberg 2.40.8 

i~.· ... ~~· 2000m. (5.33.22 el) 
~~ Paul v.Diepen 5.47.2 

~ --

1 9 8 6 

rw = rugwind meer dan 2 m/s 
CR = clubrecord 
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1500m. (3.58.1) 

Paul Jaspers 
Erik Kahls (jun.A) 
Kees v.Dommele 
Evert v.Ravensberg 
Han Baauw 
Jeroen Scheffer 
Pa.ul v.Diepen 
Huib Akersloot 
Ronald v.Bochove 
Marcel Verzijlberg 
Robert Gleusteen 

3000m. (8.28.99 el) 

3.46.17 el 
3.58.1 
4.00.43 el 
4.00.5 
4.01.1 
4.02.7 
4.08.1 
4.10.5 
4.12.0 
4.13. 8 
4.13.8 

Jeroen Scheffer 8.43.2 
Evert v.Ravensberg 8.47.2 
HuibAkersloot 8.51.5 
Kees v.Dommele 8.53.1 
Erik Kahls (jun.A) 8.54.82 el 
Frank v.d.Aardweg (jun.A) 9.07.6 
Ronald v.Bochove 9.11.1 
Marcel Verzijlberg 9.12.3 
Bert Hulsman 9.15.2 
Johan Sneek 9.16.0 

5000m. (14.44.18 el) 

Paul Jaspers 
Kees Hordijk 
Evert v.Ravensberg 
Erik Kahls (jun.A) 
Huib Akersloot 
Jeroen Scheffer 
Kees v.Dommele 

14.37.4 
14.55.4 
15.13.4 
15.14.5 
15.17.4 
15.22.8 
15.26.6 
15.54.4 Conno du Fossé 

Frank v.d.Aardweg 
Marius Jaspers 

(jun.A) 15.58.2 
15.59.8 

10.000m. (31.12.5) 

Erik Kahls (jun.A) 
Evert v.Ravensberg 
Huib Akersloot 
V.:a.rius Jaspers 
Paul v.Diepen 
Marcel Verzijlberg 
Conno du Fossé 
Ronald v.Bochove 
Hil de Lange 
Bert Hulsman 

15 km. (50.47) 

Evert v.Ravensberg 
Huub Ollarbe (vet.I) 

31.41 
31.41 
32.11.7 
32.53 
33.11 
33.30 
33.50 
34.00 
34.02 
34.17. 9 

52.15 
54.13 



DE COMEBACK VAN "RUNNER" 

De wedstrijdfase in mijn leven dacht ik reeds lang achter me te hebben.Teveel bles
sures waren het gevolg geweest van de strijd om de voetbalpunten.Dus rustig wat 
lopen, alleen of met een paar vrienden.Maar ja wel lid van een atletiekvereni
ging, dus je begrijpt wel: gezwicht voor de mooie verhalen van lopen voor jezelf 
kan ook in een wedstrijd maar is leuker en "dan heb je een tijd die staat" (wat 
moet je daarmee, achteraf gezien) en eigenlijk wilde ik die stiekumroe tijden van 
mijn trainingarondje wel eens vergelijken. 

Tijd voor de eerste wedstrijdloop en dat 
werden de 10 Engelse mijlen van Bloemendaal.Bijna een thuiswedstrijd, met waarschijn
lijk toch niet teveel bekenden langs de kant. 

Zaterdag meldde ik me wat nerveus (en tot 
mijn verbazing was ik niet de enige) bij de inschrijftafel waar ik meteen bij de wed
strijdlopers werd ingedeeld wat wel mijn eer streelde, maar ook een verantwoorde
lijkheid op me legde waar ik wel vanaf wilde maar niet meer kon.Het gaf wel als 
voordeel dat je als eerste weg mocht op het startschot van een vriendelijke hock
eydame, die in werkelijkheid kleiner leek dan op de t.v. 

De start dus.Twee heuvels op.Heuvels die 
ik vroeger nooit als hoog had beschouwd.Maar nu staan ze in mijn geheugen als ber
gen.Na een paar honderd meter was ik in de groep boven geko~~n en al dood moe. 
Gelukkig kon ik nu dalen en dat leek me een prettige gedachte, bovendien zou ik 
dan bijkomen en zou ik vanzelf ••••••• 

Na drie kilometer keek ik verlangend naar 
de begeleidende fietsers."Als ik daar nu gewoon achterop zou springen ••••• " Toen 
ik besloten had de volgende fiets te nemen en de schande van in het begin uit
stappen als een man te dragen, passe~de me een racefiets. 

Bij de vijfkilometer had ik een ongekend 
snelle tussentijd.Het gaf me geen lucht, integendeel het leek me het zoveelste be
wijs van het feit dat ik ongelooflijk stom bezig was met hardlopen.Waarom ik verder 
liep?Nog steeds geen goede fiets gepasseerd.De enige had een EHBO-koffer achter
op en liet dus weinig ruimte. 

Het werd ondertussen nog mooier weer:de 
zon brak door en er stak een·windje op; tegen dat wel.Eij de groene golflinks werd 
het me teveel: ik moest wandelen.Vriendelijk passerende lopers zeiden aardige din
gen tegen me en ik kreeg het minder warm.Langzaam begon ik toch maar weer.Niet 
meer in een groepje waar ik zonodig bij moest blijven: lekker rustig in m'n eentje 
in het zonnetje. 

Op de boulevard ging het zelfs lekker. 
Daar kreeg ik thee.Nu had ik op de televisie wel gezien hoe je zo'n bekertje ge
routineerd moet aanpakken; maar tussen zien en doen ligt een wereld van verschil 
of gewoon een natte voet en weer een deuk in mijn toch al gesleten "lopersego" .Aan 
het eind van de boulevard was er door de organisator bij een zijweg naar de camping 
een man geplaatst om het verkeer tegen te houden.(Zo belangrijk ben je als loper: 
alles stopt; in het begin smaakte ik ook even het genoegen in de uitlaatgassen 
van de grote politiemotoren te mogen lopen.)Helaas er was geen verkeer.Integen
deel het was er stil en de man genoot van zijn Telegraaf en keek niet op.De vol
gende kilometers had ik wat om over na te denken. 

De laatste kilometers kon ik nog wat ver
snellen.Waarschijnlijk ben ik niet laatste geworden en de tijd viel me best mee.De 
volgende dag was ik niet stijf.Dat kwam goed uit want de riolering was totaal ver
stopt, maar dat is een ander verhaal.Maandag was ik doodmoe en zo stijf als een 
plank en begon ik weer aan mijn trainingarondje in de duinen. 

''Runner''. 
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RANGLIJSTEN 

(vervolg) Senioren 

10 Engelse Mijl (56.01) 

· Evert v. Havens berg 
Huib Akersloot 

. Ma.rius Jaspers 
~rko Vos (vet.I) 
Ril de Lange 
Peter v .Kaam 
Hans Verwey 

-Conrlo .du Fossé 
)i( , Pa.ul v. Diepen 

_......._·, Ronald v. Bochove 

.... ~ . 20 km. (1.10.37) 

Marius Jaspers 
Pa.ul v.Diepen 

' Gerko Vos (vet.I) 
Hans Adelaar 

• ·. 25 km. (1.45.52) 

:· qerko Vos (vet. I) 
• ' I 

::: 30 km. (1.48.35) 
' 

• ~ ·:i,Gerko Vos (vet. I) 
.. -1~ · Huub Ollarbe (vet. I) · . 

. Martin Molenaar 
''Rob de Nieuwe 

=" :,marathon ( 2. 35.26) 

.:Gerko Vos (vet.I) 
· Kees Hordijk 

~ .~ r/im Kluyskens (vet.I) 
~ rheo v.Gijtenbeek 

Henk v.Bakel (vet.I) 
•ti· Evert v. Ravensberg 

Martin rr.olenaar 
Huub Ollarbe (vet.I) 
Jan Kroft (vet.I) 
Sjaak Hulsman 

61 km. (-) 

••·~- Wim Kluyskens (vet.I) 
Gerko Vos (vet.I) 

4 x 100 m. (42.31 el) 

53.39 
53.58 
54.27 
55.38 
55.48 
56.40 
56.53 
57.12 

54.53 
58.43 

1.08.33 
1.08.59 
1.11.49 
1.17.11 

1.32.22 

1.49.15 
2.00.10 
2.03.20 
2.08.20 

2.33.54 
2.42.14 
2.47.25 
2.53.25 
2.56.40 
2.56.47 
2.58.46 
3.03.36 
3.03.57 
3.05.55 

4.10.59 
4.19.16 

Aafbrecht v.d.Veen- Ricardo Dijkstra
René Moesman-ArmeJan v.d.Veen 42.76 el 

4 x 400 m. (3.14.64 el) 

~ Kenneth Portanger - rmio \vest broek -
• Mike Bienfait- Guus Groskamp 3.21.41 el 

" 
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110 m. horden (15.4) 

Frank Varsteeg 15.36 el 
Luke Prins 15.5 
les Brown 16.45 el 
Erik Rollenberg 16.7 
Rob Schlüter 17.2 
Remco Steen 17.5 rw 
Gerard de Boer 17.7 

400 m. horden (53.90 el) 

Frank Varsteeg 55.3 
Hans Kraaijenhof 55.56 el 
Ron Antheunisse 61.1 

3000 m. steeplechase (9.13.42 el) 

Evert v.Ravensberg 
~EXcel Verzijlberg 

verspringen (7.33) 

Hein ~.acnack (jun.A) 
idem 7.32 rw 

ArmeJan v.d.Veen 
Edward Konigferander 
Rob Schlüter 
Marcus Treep 

idem 6.98 rw 

7.23 

7.04 
7.04 
6.96 
6.74 

Arno v.Vugt 6.70 
Nico Treep 6.47 
Ar jan \varmerdam (jun. A) 6. 34 

idem 6.39 rw 
Maarten Hart man 
Erik Rollenberg 

hoogspringen (2.15) 

6.33 
6.27 

Ruud Wielart 2.20 
Erik Rollerberg 2.09 
RemcoSteen 1.95 
Frank Varsteeg 1.92 
Marcus Treep 1 • 89 
Rob Schlüter 1. 86 
'.V alter Kruk (jun. B) 1 • 85 
Hein Macnack (jun.A) 1.85 
Arjen Kroes 1.80 
}~ten Hartman 1.80 

polstokhoogspr. (4.80) 

Arno v. Vugt 
Kenneth Portanger 
}'Iaarten Hartman 
Frank Versteeg 

4.70 
3.80 
3.40 
3.00 



UIT DE OUDE DOOS (deel 5) 

In het novembernummer van 1947 komen de ranglijsten van het voorbije baanseizoen 
aan bod.Ik beperk mij tot de prestaties, welke bij de laatstgehouden hoofklasse
competitiewedstrijd niet zouden hebben mistaan.Niet om een vergelijking te maken, 
want de omstandigheden zijn totaal onvergelijkbaar.Wel om een indicatie te geven op 
welk niveau de atletiek toen stond.Tussen haakjes staan de klasseringen vermeld, 
corresponderend met de plaats op de nederlandse ranglijst van dat jaar. 

100m. A.Schaap 11.2 (25-33) tüdens de onderlingewedstrijden legde hij de 100m. 
zelfs af in 10.9 ! 

400m. C.Dekker 51.8 (10) 800m. W.v.Gog 1.59.7 (7-8). 
1500m.w.v.Gog 4.04.5 (4) kogel H.Kluft 12.76 (8) 
kogel- J.Belle 11.79 C.I.amoree 11.44 A.Mulder 11.42 
discus H.Kluft 38.73 (13) A.Mulder 36.79 (22) H.Scholten 33.23 
ver H.Willems 6.27 P.Haringhuizen 6.19 
(ik moet hierbij aantekenen, dat bij de laatste competitiewedstrijd het versprin
gen een nogal "mislukt" nummer was) 

polsh.C.Lamoree 3.95 (1) J.Verkes 3.75 (2-3) H.Swart 3.45 (6) 

Het januarinummer heeft een opmerkelijke gedaanteverwisseling ondergaan.Tegenwoor
dig kan geen enkel clubblad meer zonder.l'-1.aar het januarinummer van 1948 komt met 
een advertentierubriek!Voor het eerst wordt het eigen clubblad opgesierd met ad
vertenties met wervende teksten als: 

"Sporthuis "Haarlem" heeft de alleenverkoop van de "Jadi"spikes 
De enigste spike die geschikt is voor cracks ! ! " 

Toch eens vragen, misschien heeft Joop nog opzulke spikes gelopen. 
Sinds een aantal jaren prijkt op onze begroting een post propaganda.Ret spreekt 
vanzelf een nuttige en ook noodzakelijke post.Dat propaganda niet iets van de 
laatste jaren is moge uit het volgende blijken. 

"Emile Bleyswük organiseerde een goed geslaagde filmavond.Inderdaad, goed ge
slaagd, dat kan van de propanganda- en instructiefilmavond gezegd worden, die 
de propaganda-commissie - in dit geval eigenlijk alleen vertegenwoordigd door 
Emile Bleyswijk- ons bood.Er waren ruim 200 (!!) bela~stellenden, waaronder 
onze ereleden Fetrie en v.Balen Blanken en een verheugend groot aantal jeug
dige schoollieren." 

De twee uitroeptekens achter 200 zijn van mij afkomstig.De volgende passage heeft 
op dezelfde avond betrekking, ik stel mij zo voor, dat weken nadien Bas het er nog 
over had. 

"Na het officH!le gedeelte werd voor de "Raarlem"-leden nog de film van de 
Twentse Yarathonloop gedraaid, waarbij vooral Bas Fennis en Frits Hoogland 
zaten te genieten en onze ex-stadgenoot en nationaal marathonkampioen Joop 
Overdijk onder onze jongens nog al tijd zeer populair bleek te zijn." 

\o/ie Em.ile Bleyswijk enigszins kent zal het volgende gedeelte uit het interview met 
Hans Busé in het februarinummer niet vreemd voorkomen.Noem het actieve ledenwer
ving. 

"Vertel eens Hans, doe je al lang aan athletiek?" 
"Nou, nog niet zo heel erg lang hoor.Ik ben in Januari 1946 lid geworden, of 
liever gezegd, ik moest wel lid worden." 

"Hoest wel lid worden, dat begrijp ik niet goed." 
"Ik ben een neef van Emile Bleyswijk en je begrijpt, dat je als neef van die 
knaap niet gelukkig bent als je niet aan athletiek doet en lid van "Haarlem" 
bent." 

In het maartnummer van 1948 doet G. van Berkel verslag van de jaarvergadering, 
welke op 29 februari plaatsvond.Ik beperk mij tot het gedeelte waarin melding 
wordt gemaakt van de benoeming tot lid van verdienste van Jan Hut.Jan Hut,nog 
steeds staat hij volop, vooral bij de reünisten, in de belangstelling. Ik hoef hier
bij maar te verwijzen naar de onlangs uitgereikte gedichtenbundel "Spoëzie".I"'aar nu 
het woord aan G. van Berkel. 

"Een spontaan applaus uit de vergadering onderstreepte deze mededeling krach
tig zodat over de algehele instemming geen twijfel bestaat.Zichtbaar verrast 
sprak Jan Hut hierna een kort \Word van dank, waarin hij o.m. de hoop uitsprak 
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(vervolg) Senioren 

kogelstoten (13.56) 

Fred v.d.Wal 
Oscar Soethout 
Cees v.d.Rhee 
Erik Rollenberg 
Frank Versteeg 
Arno v.Vugt 
Rob Schlüter 

discuswerpen (38.52) 

Les Brown 
Ruud Wielart 
Oscar Soethout 
Maarten Hartman 

speerw. nieuwe s~ (-) 

Cees v.d.Rhee 
Aernout Leezenberg (jun.A) 
Marcus Treep 
Ar jan Warmerdam ( jun.A) 
Les Brown 
Kenneth Portanger 

1 00 m. ( 1 0. 8) 

Hein Ma.cnack 
Aernout Leezenberg 
Martin v.Steijnen 
Tim Haccou 
Ar jan \varmerdam 

200 m. (22.59 el) 

Martin v.Steijnen 
Aernout Leezenberg 

400 m. (50.72 el) 

Aernout Leezenberg 
Erik Kahls 
Willem Gebe 

800 m. (2.01.4) 

Erik Kahls 
Jaap v.Deursen 
vlillem Ge be 

1.500 m. (4.15.0) 

Erik Kahls 
Frank v.d. Aardweg 
Jaap v. Deursen 

1.000 m. (2.50 . 1) 

He in JVacnack 
Arjan Harmerdam 

13.38 
12.70 
11.43 
10.70 
10.42 
10.30 
10.09 

45.66 
36.08 
33.84 
33.60 

52.10 CR 
47.44 
46.28 
45.18 
44.06 
41.18 

speerw. gude s~er (58.92 ) 

Hein Ma.cnack (jun. A) 50.64 
Aernout Leezenberg (jun.A) 49.96 
Arjan \1/armerdam (jun.A) 49.58 
Marcus Treep 47.90 
Arno v.Vugt 43.80 
Kenneth Portanger 43.48 
Alex de Graaff (jun.B) 40.00 

kogelslingeren (43.54) 

Gosse v.d.Velde {vet.I) 
Les Brown 

hinkstapsprong (15.47) 

Aafbrecht v.d.Veen 
AnneJan v.d.Veen 
Hein Ma.cnack ( jun.A) 
Rob Schlüter 

41.44 
33.18 

16.11 CR 
15.62 
14.82 
13.25 

10-kamp (met oude speer) (-) 

Frank Versteeg 
Rob Schlüter 

6.023 
5.207 

Junioren A 

11 • 3 
11.6 
11.9 
12.1 
12.2 

23.9 
24.0 

1.56.7 
2.09.2 
2.09.6 

3.58.1 
4.18.7 
4.26.6 
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3.000 m. (9.26.27 el) 

Erik Kahls 
Frank v.d. Aardweg 
Jaap v. Deursen 

5.000 m. (-) 

Erik Kahls 
Frank v.d.Aardweg 

110 m. horden (16.2) 

Arjan warmerdam 
Chris v.d.Werff (jun.B) 

4 x 100 m. (43.07 el) 

Competitieploeg 2e wedstrijd 

verspringen (7.33) 

He in JVacnack 
idem 7. 32 rw 

Arjan \varmerdam 
idem 6.39 rw 

Vartin v. Steijnen 
idem 5.83 rw 

Tim Haccou 

hinkstapsprong (12.42) 

Hein 1\'acnack 

8.54. 82 el 
9.07.6 
9.50.0 

15.14.5 
15.58.2 

16.7 
16.9 rw 

46.2 

7.23 

6. 34 

5. 80 

5. 40 

14. 82 



(vervolg) UIT DE OUDE DOOO 

dat straks na hem ouderen en jongeren zijn werk als in een estafette zouden 
voortzetten. "Een estafette die nimmer mag eindigen." 

Met zijn werk doelde Jan Hut op zijn werk als trainer van onze vereniging.Trainer, 
maar vooral propagandist van onze mooie atletieksport. 
In het juninummer, ik heb het rm even over 1986, werd melding gemaakt van de 80ste 
verjaardag van Jan Stender.Vooral in de zwemwereld genoot en geniet hij nog steeds 
een grote naam.In dat juninummer wordt daar verder op in gegaan.In het maartnum
mer van 1948 treffen wij zijn naam als atleet. 

"Jan Stender, de grote man, op de veteranen - en onderlinge veldloop. 
Jan Stender, die een zeer bekende naam in de zwemsport heeft, bewees, dat, 
als hij gewild had, hij een even grote persoonlijkheid in de athletiek had kun
-nen worden.En dat zeggen wij niet in de eerste plaats om de wijze, waarop hij de 
2000m. loop voor veteranen won, waarop hij, Bram v.d. Beoren uitgezonderd, ei
genlijk geen strijd had, maar wel om de zeldzaam fraaie wijze, waarop hij de 5km., 
die hij een half uur later liep, tot een goed einde wist te brengen, daarbij 
verscheidene jongeren achter zich latend." 

In datzelfde nummer staat een artikel van de hand van Piet Haringhuizen met de op
merkelijke aanhef: "Bamboe-ridders" uit de bloemenstad. Iaat een ieder zijn fantasie 
de vrije loop en doezel langzaam weg. 
M:t.ar daar ging het Piet Haringhuizen niet om. Waar het hem om ging, was de rijke 
traditie die onze vereniging had op het polstokhoogspringen, ja inderdaad toen nog 
met bamboestokken.Vanaf 1930 hadden van de 17 gehouden Nederlandse kampioenschap
pen er 15 een H.A.V. er als kampioen opgeleverd.Kees v.d. Zee veroverde 5x, Jo Ver
kes 3x en Cor Iamoree maar liefst ?x de gouden plak.Driemaal was er sprake van- een 
verbetering van het nationaal record.Kees v.d. Zee in 1932 en 1934 met respectie
velijk een hoogte van 3.87.5 en 3.90 en Cor Iamoree in 1946 met 3.9?.5.Deze laatste 
hoogte is jarenlang ook ons clubrecord geweest.Op de toenmalige ranglijst aller tij-
den was de "Haarlem"-overheersing evident. 1. Cor Iamoree 3.97 .5 

2. Kees v.d. Zee 3.90 
3-7 Jo Verkes 3.80 

De successen de afgelopen jaren van met name Pim Göbel en Arno v. Vugt zijn duide
lijk niet "Haarlem" oneigen. 

Hij is er weer ! ! 

(uit het H.D. van 08.12) 
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Ver Schoten. 

A V Haarlem-atleet Frank van 
Ravensberg deed voor het eerst 
sinds lange tijd weer mee aan 
een wedstrijd snelwandelen. De 
Haarlemmer heeft door studie
perikelen en blessures het afge
lopen jaar geen wedstrijden ge
lopen. In het Kralingse bos, met 
internationale deelname, maak
te hij zijn rentree. "Dit kan ge
rust een geslaagde come-back 
genoemd worden. Ik ben van 
plan bij het NK-indoor een me
daille te pakken," aldus een 
zelfverzekerde Van Havens
berg. De eindtijd van de belas
tinginspecteur in spé was goed 
voor een vierde plaats. Met 
47.05liep de Haarlemmer op de 
10 kilometer de derde Neder
landse tijd. 
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hoogspringen (1.95) 
llein M:l.cnack 

im Haccou 
Arjan Warmerdam 
Willem Gebe 

kogelstoten (12.98) 
Hein Macnack 
Eti~nne de Groot (jun.B) 
.Arjan Warmerdam 
Aernout Leezenberg 
Frank v.d.Aardweg 

1 00 m. ( 11 • 6 ) 
v/alter Kruk 
Jerry Brouwer 
Chris v.d.Werff 
Sudjak v.Netten 
Et i~nne de Groot 
Aschwin Beukert 

200 m. (-) 

Jerry Brouwer 

400 m. (53.40 el) 

Walter Kruk 
Jerry Brouwer 
:r-<athé v. Stralen 

: 800 m. (2.09.49 el) 

M:l.rk de Jong 
· Erwin Kraan 
1 

: 1 • 000 m. ( 2. 5 7. 5 ) 
: Wal ter Kruk 

Ger \vessel 
Roland v.d.Nouland 
~..athé v.Stralen 

1.500 m. (4.34.04 el) 

Ivo Spanjersberg 
Ger \vessel 

~ 110 m. horden (15.6) 
walter Y..ruk 
Chris v.d. \;'erff 

t 

(vervolg) Junioren A 

1.85 
1. 75 
1. 75 
1.50 

13.94 
10.81 
10.31 
10.29 
9.70 

11.5 
11.8 
11.9 rw 
12.2 
12.7 
12.8 

24.6 . 

55.3 
59.7 
60.2 

2.13 .4 
2.23.1 

3.02.1 
3.03.1 
3.13.1 
3.17.4 

4.59.3 
5.06.2 

15.8 
15.8 rw 

discuswerpen (35.42) 
.Arjan Warmerdam 28.70 
Eti~nne de Groot (jun.B) 26.44 

speerw . ~eu~e speer 

Aernout Leezenberg 
.Ar jan Warmerdam 

(-) 

47.44 CR 
45.18 

speerw. oude speer (56.24) 

Hein :r-<..acnack 
Aernout Leezenberg 
Ar jan \varmerdam 
Alex de Graaff (jun.B) 

50.64 
49.96 
49.58 
40.00 

Junioren B 
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1.500 m. steeple chase (-) 

M:l.rk de Jong 

verspringen (6.47) 
Walter Kruk 
Chris v.d. \verff 
Jerry Brouwer 
Eti~nne de Groot 
Misja Steen 

hoogspringen (1.80) 

\val ter Kruk 
Ivo Spanjers berg 
Misja Steen 
Riek Nieuwkoop 

hinkstapsprong (13.87) 

5.14.9 

6.05 
5.47 rw 
5.44 
5.30 
5.07 

1. 85 
1. 60 
1.60 
1.50 

Eti~nne de Groot 10.92 
Jerry Brouwer 1 0. 90 rw 
Bas Bol 10.52 

polstokhoogspr. (3.30) 
Bas Bol 2.40 

kogelstoten (12.35) 
Eti~nne de Groot 
Riek Nieuwkoop 
Halter Kruk 
Jerry Brouwer 
Ivo Spanjersberg 
Mathé v.Stralen 

discuswerpen (35.88) 
V/al ter Kruk 
Faul Geuzebroek 

12.56 
11.18 
10.76 
9.93 
9.53 
9.32 

25.28 
21.80 



speerwerpen (48.44) 

Alex de Graaff 
Walter Kruk 
Ivo Spanjersberg 
Mark de Jong 
Misja Steen 

.Marinus Rotteveel 
Eti~nne de Groot 
Sudjak v.Netten 

RANGLIJSTEN 

(vervolg) Junioren E 

43.82 
39.46 
36.86 
32.98 
32.00 
29.80 
28.48 
28.36 

1 9 8 6 

4 x 100 m. (46.8) 

Jerry Brouwer - Bas Bol -
Eti~nne de- Groot - Chris v.d. 
Werff 49.9 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

LCDI'S HOTLINE 

-Jammer van dat standbeeld, dat verpulverd zijn weg heeft gevonden in de katte
bakkorrelsindustrie. 
Jammer van die twee vliegtickets voor Rome, en jammer van die verbroken ver
loving. 
Jammer, jammer het mocht allemaal niet van Hil.Hoe had Hil(en zijn kornuiten)dan 
het afscheid van Bap als Eig Eoss voorgesteld? Daar waar het hoort: in de Oase! 
We mogen stellen, dat het een zeer geslaagde büeenkomst is geworden.Geslaagd, 
omdat met de overweldigende belangstelling en met de talloze schitterende ca
deaus de treffende woorden van Ril in het vorige clubblad kracht werden bügezet. 
Alleen er deed zich een uniek feit voor: Bap moest naar worden zoeken.Een uniek 
feit voor een unieke man, die op zün unieke wüze (ja, inclusief het paardenpad) 
er mede toe heeft bügedragen tot wat we nu hebben: een unieke groep. 

-Bij dezelfde gelegenheid werd namens het bestuur van onze vereniging door Joop 
(v.Drunen) aan Bap voor al zijn verdiensten de Adriaan Paulen-beker uitgereikt. 

-Nu eens zonder commentaar (zo!) nog wat uitslagen van her en der. 

Angers (Frankrük) : 20km. Ma.rius Jaspers l48el1.08.33 
Gerko Vos 92e 1.11.49 

\o/armenhuizen(02.11) 21km. Paul v.Diepen 4e 1.13.18 
Den Haag (02.11) .: 16km. !'1ll'io \Vestbroek (sprinter) 68 min. Hike Bienfait 

(sprinter) 72 min. en Ricardo Dükstra (sprinter) 
74 min. 

Nou jongens, nu weer andere 
mentaar geven. 

dingen gaan doen.Oh, sorry, sorry, ik zou geen com-

Purmerend (09.11) 20km. Paul v.Diepen (22e) 1.08.59 
Amsterdam (16.11) 16km. Paul v.Diepen (12e) 54.53 (deze prestatie be-
tekent, dat Paul op de ranglüst van 1986 stügt van de 9e naar de 4e plaats) 

-Nu we het toch over de ranglüsten hebben.De ranglüsten voor de 5km. en de mara
thon 1986 vanaf de 11e plaats: 

5km. 11. Ronald v.Bochove 16.00.1 marathon 
12. Bert Hulsman 16.07.8 
13. Paul v.Diepen 16.08.5 
14. ~arcel Verzülberg 16.09.1 
15. Hans Verwey 16.11.3 
16. Gerko Vos (vet.I) 16.38.6 
17. Hil de Lange 16.40.8 
18. Koos Kiers 16.50.0 

-Noteer nu reeds: volgend jaar wordt op 21 juni Koos 
voort.Evert, nee joh die is veel jonger. 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Rob de Nieuwe 3.07.14 
Ben Verton 3.12.13 
Jaap S\-Tart 3.14.48 
Lex v.d.Pol 3.18.37 
Hans Adelaar 3.25.30 
René v.d.Zwaag 3.25.31 
Kick Sabelis 3.31.54 
Ton v.d.Linden 3.34.20 
(Ton is vet.III) 

veertig jaar.Hoort zegt het 



-En Lodi, hij ploegde voort. 
-Zondag 23 november vond de eerste onderlinge cross plaats op het militair-
schietterrein. Voor de mannen was het de bedoeling 4 ronden van 5840 meter en 
voor de vrouwen (ze komen eraan, ze komen eraan) 3 ronden,ook van 5840 meter. 

Sylvia de Krom 
Marjan Akersloot 
Joke du Pon 

Nico Hulsbosch 
Ruud Porck 
Gé Broertjes 
Huub Ollarbe 
r.ex-v.d. Pol 
Hans Adelaar 
Ben Groeneveld 
Ben Verton 
Kick Sabelis 
Lieuwe de Vries 
Arie de Goede 
Sjoer d d d u Pon 
Sjaak 
Rob Slierings 
Gerard Nîjman 
René v.d.Zwaag 
Ronald Liefrink 

7.24 
8. 31 
8.32 

5.53 
5.57 
6.00 
6.12 
6.40 
6.48 
6.48 
6.51 
6.42 
7.09 
7.25 
7.20 
7.05 
8.30 
8.30 
7.08 
6.55 

15.03(7.39) 
17.45(9.14) 

12.04!6.11 
12.05 6.08 
12.22 6.22 
12.42 6.30 
13.43 7.03 
13.50 7.02 
14.04 7.16 
14.04 7.22 
14.04 7.22 
14.40 7.31 
14.52(7.27 
15.03(7.43 
14.40(7.35 
18.06(9.36 
18.06(9.36 
14.23(7.15 
14.23(7.28 

22.53(7.50) 
26.54(9.09) 

18.20(6.16 
18.20(6.15 
18.57!6.35 
19.34 6.52 
20.52 7.09 
20.56(7.06 
21.30(7.26 
21.35(7.31 
21.47(7.43 
22.22(7.42 
22.33(7.41 
22.49(7.46 
22.53(8.13 
27.10(9.04 
27.10(9.04 

24.31(6.11 
24.31(6.11 
25.53(6.56 
26.28(6.54 
27.49(6.57 
27.58!7.02 
28.47 7.17 
29.08 7.33 
29.20 7.33 
29.51!7.29 
29.57 7.24 
30.37 7.48 
30.55(8.02l 
35.12(8.02 
36.26(9.16 

-Volgende crossen 25 januari 
in maart 

-Zaterdag 27 december de 22e 

vrouwen 4 ronden mannen 5 ronden 
vrouwen 5 ronden mannen 6 ronden 

Oliebollenloop, afstanden 4 - 7 en 21km. 
Start 12.00 u.:21km 12.05 u.: 4- 7km. 

-Het Haarlems Dagblad levert toch een hoop directe en indirecte informatie.Zoals 
het onderschrift bij een foto in het H.D. van maandag 01 december j.l. :"Het be
gin vrijdagochtend van de Kunstlijn.Groepsfoto van de deelnemende kunstenaars met 
enkele anderen op de trap v66r de Vleeshal.Van de hele manifestatie is een dia
serie gemaakt door Kees Schouten en een fotoreeks door Onno du Fossé." 
Je eerste reactie is, dat het hier om de zoveelste verbastering van de naam van 
ons aller Conno gaat. Tot je de volgende zaterdag in de 1tJaterleidingduinen komt. 
Conno heeft echt een broer, en hij lijkt ook sprekend op hem, weliswaar zonder 
baard en met van die mooie jaren 60 bakkebaarden.Aardige knaap ook,die Onno. 

-Het is misschien een beetje vroeg, maar alvast om de rest van de familie voor te 
bereiden.Een aantal interessante wedstrijden uit de wedstrijdkalender van 01 april 
t/m 31 oktober 1987. 
marathons: za 11 april 

za 18 april 
zo 26 april 
zo 10 mei 
za 20 juni 
za 01 aug. 
za 12 sept. 
za 19 sept. 
zo 20 sept. 
zo 11 okt. 
za 31 okt. 

IV'.aassluis 
Rotterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Enschede (NK) 
Grootebroek 
Amersfoort (NK-vet.) 
Leeuwarden 
Den Bosch 
Helmond 
Et ten-leur 

za 04 
zo 05 
zo 12 
do 30 
zo 03 
za 27 
za 12 
za 03 
zo 11 
za 17 

april 
april 
april 
april 
mei 
juni 
sept. 
okt. 
okt. 
okt. 

leiden 20km. 
Hil versurn 20km. 
Hoofddorp 21km. 
Beverwijk 20km. 
Schiphol 10km. 
Lisse 25km. 
Winschoten 1 OOkm. 
Boven 't IJ 16km. 
Dam tot Dam 16km. 
Hilversum(NK -vet.) 
15km. 

zo 18 okt. Spaarn.w. 21krn. 
-!\~aar de leukste is natuurlijk vrijdag en zaterdag 29 en 30 meLDe 24-uurs esta
fette in Apeldoorn.Twee ploegen? 

- Binnenkort in iedere erkende boekhandel:Hans&Jans in het ziekenhuis. 

Lodi (m/v). 
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HEREN ----------
50m 

60m handtijd 
el. tijd 

200m 
400m handtijd 

el. tijd 
BOOm 
1500m 
3000m 
50m-- horden 
60m horden 
5km snelw. 
hoogspringen 
polsstokhoogspr. 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
1000m en 7-kamp 

JONGENS A ========= 
50m 
60m 
200m handtijd 

el. tijd 
400m handtijd 

el. tijd 
BOOm 
1500m 
3000m 
60m horden 
3km snelw. 
hoogspringen 
polsstokhoogspr. 

verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
1000m, 50m hrd en 

JONGENS B ========== 
50m 
60m handtijd 

el. tijd 
400m 
BOOm 
1500m 
3000m 
60m horden 
3km snelw. 
hoogspringen 
polsstokhoogspr. 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
50m hrd en 7-kamp 

K L U B R E K 0 R D S I N D 0 0 R ===================================== 

Nario \v'estbroek 
Luke Frins 
Jan Willem v.d.Wal 
Sammy }1onsels 
Nario Westbroek 
l1ike -Bienfai t 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
Han Baauw 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
Luke Frins 
Luke Frins 
Frank v.Ravensberg 
Ruud Wielart 
Pim Göbel 
Hein Nacnack 
Aafbrecht v.d.Veen 
Les Brown 
vakant 

I1ario Westbroek 
Jl[ario Westbroek 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
Ron Koridon 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
Jos Fielmich 
Frank v.Ravensberg 
Ruud viielart 
Arno · v.Vugt 
Kenneth Portanger 
Hein M.acnack 
Hein Macnack 
Cees v.d.Rhee 
7-kamp: vakant 

I1ari o Westbroek 
Mario \·ie stbroek 
Hein }iacnack 
Aernout Leezenberg 
Frans Capellen 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
We..lter Kruk 
Frank v.Ravensberg 
Ruud wielart 
Kenne th Portanger 
Hario \·ie stbroek 
Arj an viarmerdam 
Lex v.Vugt 
vak2.nt 

6.0 
6.0 
6.0 
6.7 
6.B2 
21.9 
47.B 
47.90 
1.57.27 
3.5B.73 
B.41.5B 
7.0 
B.3/B.43 
22.04.9 
2.26 
4.B6 
7.43 
14.B1 
13.B9 

6.0 
6.B/6.99 
22.3 
22.97 
4B.4 
4B.53 
1.57.5 
3.5B.73 
B.41.58 
8.4 
14.18.5 
2.11 
4.20 
4.20 
7.43 
14.75 
12.75 

6.0 
6.9 
7.53 
54 .83 
2.03.4 
4.11.43 
9.06.7 
8.44 
14.50.8 
1.95 
3.BO 
6.48 
13.18 
12.67 
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Groningen 
Utrecht 
Utrecht 

:Zwolle ' 
Rotterdàm 
Dortmund 
Dortmund 
Maastricht 
Maastricht 
Ro t terdam 
Zuid-Laren 
Utrecht 
Zwolle 
Zuid-Laren 
Rotterdam 
Zwolle 
Maastricht 
Zuid-Laren 
Zuid-Laren 

Groningen 
Zwolle 
Dortmund 
Zuid.L.Laren 
Dortmund 
Ro t terdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Zuid-Laren 
Haarlem 
Rotterdam 
Leiden 
Rotterdam 
Parijs 
Maastricht 
Maastricht 
Leiden 

Groningen 
Zwolle 
Zuid-Laren 
Zuid-Laren 
Arnhem 
Zuid-Laren 
Zuid-Laren 
Dordrech' 
Rotterdam 
Groningen 
Beverwijk 
Zwolle 
Naastricht 
Groningen 

14-1-7B 
13-12-80 
13-12-80 
27-1-80 
21-2-B2 
8-3-B1 
6-1-84 
23-2-84 
22-2-84 
13-~<=>B3 
19-2-83 
12-12-B1 
31-1-B1 
12-2-B4 
17-2-80 
31-1-B1 
2-2-85 
8-2-86 
19-2-83 

14-1-78 
28-1-79 
6-2-83 
20-2-83 
6-2-83 
13-2-B3 
20-2-71 
13-2-83 
19-2-B3 
24-3-68 
10-2-79 
24-2-73 
20-2-82 
22-12-82 
2-2-85 
3-2-85 
25-2-73 

14-1-78 
5-2-78 
20-2-83 
20-2-83 
26-1-75 
13-2-82 
20-12-81 
9-3-86 
15-2-77 
19-12-71 
22-2-81 
5-2-78 
3-2-85 
1-3-75 



KLUBREKORDS 
S E N I 0 R E N ================= 

100m handtijd 
el. tijd , 

200m handtijd 
el. tijd 

400m handtijd 
el. tijd 

80om -
1000m 
1500m 
1 E.M. (1609m) 
2000m 
3000m 
5000m 
10.000m 
15km (officieus) 

110m horden h.t. 
e.t. 

400m horden h.t. 
e.t. 

3000m st.ch. 

hoogspringen 
polsstokhoogspr. 
verspringen 
hinkstapspringen 

kogelstoten 

diskuswerpen 
kogelslingeren 
speerwerpen 
nieuwe speer 

4 x 100m 

4 x 200m 

4 x 400m 

4 x BOOm 

4 x 1500m 

10 - kamp 

10km snelwandel e n 
20km snelwandel e n 
30km snelwandelen 
50km snelwandelen 
1 uur snelw. 

Sammy Nonsels 
Sammy Jvlonsels 

Sammy Mensels 
Sammy Monsels 
Mario Westbroek 
Mario viestbroek 
Stijn Jaspers 
Paul Jaspers 
Stijn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Stijn Jaspers 
Evert v.Ravensberg 

Wim Kaan 
Luke Frins 
Pim. van Beek 
Henk Kraayenhof 
Evert v.Ravensberg 

Ruud \odelart 
Pim Göbel 
Jan Willem v.d.Wal 
Aafbrecht v.d.Veen 

Rein Knol 
Les Brown 
Les Brown 
Gosse v.d.Velde 
Cees v.d.Rhee 
Cees v.d.Rhee 

10.3 
10.49 
10.38rw? 
20.7 
21.03 
47.0 
4 7.14 
1.50.6 
2.26.3 
3.40.29 
3.57.28 
5.05.9 
7.47.4 
13.24.46 
29.43.46 
49.17.4 

14.8 
14.99 
53.8 
53.90 
8.48.0 

2.28 
4.90 
7.34 
16.11 

14.71 
14.71 
50.02 
43.54 
64.40 
52.10 

Utrecht 
Nijmegen 
Edinburgh(GB) 
Den Haag 
Koblenz (D) 
Den Haag 
Den Haag 
Haarlem 
Leiden 
Hengelo 
Koblenz (D) 

Brussel (B) 
Leuven (B) 

Arnhem 

? 
Haarlem 

Amsterdam 
Den Haag 
Amsterdam 
Roosendaal 
Roosendaal 

Leiden 
Merksem (B) 
Lisse 
Vught 

Heiloo 
Amsterdam 
Krommenie 
Amsterdam 
Den Haag 
Amsterdam 

2-8-81 
19-7-81 
22-8-81 
22-7-81 
26-8-81 
9-7-82 
4-7-80 
9-9-81 
16-9-83 
12-7-83 
25-8-82 
17-8-83 
24-9-82 
1-6-84 

? -84 
11-10-79 

21-7-35 
14-6-81 
7-8-66 
15-9-85 
28-8-79 

1-7-79 
22-6-80 
7-5-83 
3-8-86 

30- 4-70 
15-5-83 
11-7-82 
23-7-85 
14-6-81 
25-5-86 

Sammy rtlonsels - Mario Westbroek - Henk Macnack 
Mi k e Bienfait 41.67 Den Haag 13-9-80 
Jan Willem v.d.Wal - Nilo Emerenciana - Mike Bienfait 
Mario Westbroek 1.25.29 Zwolle 23-5-82 
Nilo Emerenciana - Allen Ellsworth - Mike Bienfait 
Mario Westbroek 3.14.1 Haarlem 14-7-82 
Richard Cabri - Dan Portegijs - Evert v.Ravensberg 
Michel Hulsman 7.50.1 Den Haag 1-7-78 
Da n Fortegijs - Pieter Fris - Evert v.Ravensberg 
Stijn Jaspers 15.56.73 Vught 12-9-81 

Jeltjo Doornbosch 6710 p. Vlissingen 15/16-9-62 
100m 11.2 110mhrd 15.7 
v e r 6.68 diskus 39.30 
k ogel 13.64 polshg 3.25 
h oog 1.65 speer 54. 9 0 
400m 52.6 1500m 4.41.8 

} r a nk 
.i? r ank 
.G' r a n k 
? r 2_n k 
?r .s..n ~\ 

v. Ravensberg 
v. Ravensberg 
v. ll.avensberg 
v.Ravensberg 
v. Ravensberg 

44.38.4 
1.29 .37,5 
2.34.11 
4.47.05 
13. 388m 
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1984 
1984 
1982 
1982 
1984 



JUNIOREN A ========== 
100m handtijd 

200m handtijd 

400m el. tijd 
800m 
1500m 
3000. 
5000m 
110m horden 
400m horden 
2000m st.ch. 
5 km snelw. 
1 (). km snelw. 
1 uur snelw. 
hoogspringen 
polsstokhoogspr. 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
diskuswerpen 
kogelslingeren 
speerwerpen 

nieuwe speer 
4 x 100m 

·4 x 400m el. tijd 

4 x 800m 

10 - kamp 

JUNIOREN B ========== 
100m 
200m 
400m handtijd 

el. tijd 
800m 
1500m 
3000m 
110m horden 
300m horden 
1500m st. eh 
5km snelw. 
10km snelw. 
1 uur snelw. 
hoogspringen 
polsstolthoogspr. 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
diskuswerpen 
kogelslingeren 
speerwerpen 
4 x 100m 

Chris Berger 10.5 Hilversum 17-8-30 
Maria Westbroek 10.5 Merksem (B) 26-8-78 
Chris Berger 21.1 Amsterdam 15-6-30 
Maria Westbroek 21.1 Haarlem 21-5-80 
Maria Westbroek 47.14 Den Haag 4-7-80 
Stijn Jaspers 1.51.3 Sittard 10-8-80 
Paul Jaspers 3.43.8 Neerpelt (B) 2-8-84 
Paul Jaspers 7.57.62 Hechtel (B) 14-8-84 
Paul Jaspers 14.34.38 Amsterdam 2-9-84 
Ruud 1-iielart 15.4 Amsterdam 25-6-72 
Rob Strik 55.9 Haarlem 9-7-67 
Paul Jaspers 6.09.2 Veldhoven 20-5-82 
Frank v.Ravensberg 23.05.0 Zaandam 3-8-79 
Frank v.Ravensberg 36.45.9 Zaandam 3-8-79 
Frank v.Ravensberg 12.837,35m Zaandam 3-8-79 
Ruud viielart·· 2.13 Brussel· (B) 30-6-73 
Arno v.Vught 4.40 Haarlem 29-5-82 
Hein ~acnack 7.33 Utrecht 1-9-85 
Hein: Macnack (B) 15.02 Utrecht 26-8-84 
Leo v.d.Veer 14.66 Brugge (B) 2-10-66 
Leo v.d.Veer 43.68 Breda 1-10-67 
Maarten Hartman 24.16 Amsterdam 29-9-84 
Cees v.d.Rhee 63.12 Arnhem 6-5-73 
Aernout Leezenberg 47.44 Leiden 18-6-86 
Kenneth Portanger - Hein Macnack - Rená Moesman 
Allan Ellsworth 42.4 Haarlem 9-10-83 
Daan v.Rijsbergen - Stijn Jaspers - Bart v.Rijsbergen 
Raymond Hoefman 3.22.90 Den Haag 14-9-80 
Bart v.Rijsbergen - Raymond Hoefman - Roland de Ruig 
Stijn Jaspers 8.16.5 Den Haag 29-8-80 
Ruud Wi elart 5768p. Haarlem 14/15-10-72 
100: 11,6; ver: 6.03; kogel: 10.41; hoog: 1.95; 
400: 53.6; 110h: 15.7; diskus: 27.46; pols: 2.50; 
speer: 35.98; 1500: 4.37.2 

Maria Wes~roek 10.5 Merksem (B) 
Maria Westbroek 22.2 Den Haag 
Caspe r Sloos 49.5 Den Haag 
Casper Sloos 49.90 Haarlem 
Paul Jaspers 1.56.9 Arnhem 
Paul Jaspers 4.00.5 Utrecht 
Paul Jaspers 8.37.83 Haarlem 
Jos Fielmich 15.6 Amsterdam 
Aernout Leezenberg 41.6 Haarlem 
Paul Jaspers 4.24.7 Nijmegen 
Frank v.Ravensberg 24.40.0 S~nder-Omme 
Frank v.Ravensberg 49.47.2 Rotterdam 
Frank v.Ravensberg 11.444,60 Rotterdam 
Ruud \ielart 1.95 Uden 
Kenneth Portanger 3. 85 Haarlem 
Hein ~acnack 7.27 Den Haag 
Hein ~acnack 15.02 Utrecht 
Leo v.d.Veer 15.55 Leiden 
Dennis Kruithof 44.58 Vught 
4~ndert Wi elart 28.80 Amsterdam 
Dennis Kruithof 56.64 Haarlem 
Fer Lamie - Henk te Nuyl - René Ruis 
~im Aaij 45.0 Den Haag 

26-8-78 
20-8-78 
6-6-82 
29-5-82 
31-5-82 
24-9-82 
29-5-82 
18-9-66 
25-6-83 
5-6-82 

( DK) 25-6-77 
30-1-77 
17-10-76 
8-8-71 
23-5-81 
24-9-83 
26-8-84 
13-6-65 
27-6-82 
23-8-70 
9-5-82 

24-5-64 
4 x 400m en 3 x 800m: vakant 
9-kamp Arj an Wa rmerdam 5066 Haarlem 29/30-6-85 

100 : 12.69; ver: 6.38; kogel: 10 .82; pols: 3.30 
110h: 16.61; diskus: 33.42; hoog: 1.77; s-peer : 41.42 
1500m: 4.45.67 

'; 

) 



MEDISCH GEZIEN 
Voor velen waren de lat~nse namen in de 
genen, die daar moeite mee hadden nu de 

door Marthin Huta Galung 
ssel een probleem. Voor die

Nederlandse vertaling. 
overwegend posturale •Spieren: (spieren, 
1) kuitspieren 
2) achterkant bovenbenen 
3) diepe lendespier 
4) bovenbeenspier 
5) binnenkant bovenbeen 
6) heupspier 
7) diepe bilspier 
8) lange rugspier: laag in de rug 

+ hoog (nek) 
9) lendespier 
10) borstspier 
11) buigers van de arm 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 

die verkorten) 

hamstrings 
iliopsoas 
rectus femoris 
adductoren 
tensor fascia tatae 
periformis 
erector trunci pars 

' ' quadratus lumborum 
peetoralis major 

overwe end fasische s ieren: 
1 voorzijde ondenbeen 

(spieren die verzwakken) 
= tibiales anterior 

lumbalis 
cervical.:i.s 

2) voorzijde bovenbeen = quadriceps - vastus medialis 
- vastus lateralis 

3) bilspier 
4) buikspieren 
5) monnikkapspier (achterkant nek 

- vastus intermedius 
= gluteus maximus 

trapezius 
+ schouders) 

6) tussen de schouderbladen = rhomboideï 
7) lange rugspier: midden in de rug = erector trunci pars thorocalis 
8) nekspier = scalenius 
9) strekkers van de arm 
10) zijkant/buitenkant van het onderbeen= peroneï 

S P I E R 1 E T S E 1 S ========================= 
Zoals j u llie zelf hebben ervaren, komen spierblessures in de atletiek 
veelvuldig voor. Dit is wel begrijpelijk, omdat de spieren (ook gewrichts
banden en pezen ) voortdurend bloot staan aan krachten, die zowel in het 
weefsel zelf optreden als die van buitenaf daarop inwerken. Het totaal 
van de inwerkende krachten noemt men belasting. Elke spier, gewrichts
band of pees kan een bepaalde hoeveelheid belasting verdragen = belast
baarheid belasting belastbaarheid 

Als de belasting groter wordt dan de belastbaarheid, zal er een letsel 
ontstaan. Dit is vaak het geval bij de volgende punten; waardoor dan een 
spierletsel ontstaat. 
1. koude en slecht doorbloede spieren (koud weer) 
2. plaatslijke en al~emene vermoeidheid (einde wedstrijd, training, late 
3. onvoldoende getraindhe id (begin v.h. seizoen) uurtjes) 
4. onvoldoende voorbereiding voor de start (slechte warming up ) 
5. infectiehaarden en vroegere infectieziekten ! ! 

ad1) Bij koude ontstaat een in coördinatie van de eigen spierreflex (voor-
komt, dat de spier overbelast wordt) wat tot spierletsels leidt. Dit 

wordt nog door doorbloedingsstoornissen en door het optreden van vermoeid
heid versterkt. Jus : onderkoeling~ vermoeidheid~ incoördinatie-) 
kans op spierscheuri~ccn . 

' 



ad 2) Oververmoeidhe id: uit onderzoeken is gebleken, dat de algemene 
vermoeidheid sterk samenhangt met de spiervermoeidheid. Door algemene 

vermoeidheid van het centrale zenuwstelsel ontstaat er een bewegings
incoördinatie, waard oor de kans op een spierscheuring groter wordt. 
ad 3) Onvoldoende g etraindheid geeft een snellere, grotere en langere 

vermoeidheid van de spieren en daardoor weer een grotere kans op 
spierscheuring. Door een regelmatige training wordt: 1) de spiermassa 
systematisch ontwikke ld. 2) de vroegtijdége spiervermoeidheid verkort. 
3) Het snelle herstel van de spierfunktie na de belasting verbeterd. 
Alleen een regelmati g e en juist gedoseerde training geeft een goede ont
wikkeling van de spi eren 
ad 4) Door de onvoldoende voorbereiding voor de start, kun je de spieren 

· niet maximaal belastén. De spieren moeten goed doorbloed, warm en 
op -lêngte zijn 
ad 5) Infektiehaarden en vroegere infektieziekten kunnen bij het ontstaan 

van spierscheuringen en vooral bij herhaalde spierscheuringen een 
belangrijke rol spelen. Ontstoken tanden, griep, angina en andere infek
tieziekten moeten volledig genezen zijn voordat de sporter weer maximaal 
mag belasten. 

Indien er sprake i~s van een spierletsel dan spreekt men van verrekking. 
Er is een indeling in drie graden van ernst van het letsel. 
graad I: Lichte verrekking, microtraumata (ruptuurtjes), kleine ver

scheurinkjes van het weefsel, zondat dit veel consequenties 
voor de funktie van de getroffen structuur heeft. 

graad II: Matige verrekking: gedeeltelijke verscheuring (partiële ruptuur) 
die wel gevolg en heeft voor de getroffen structuur. 

graad III:Ernstig e verrekking: volledige verscheuring van het we efsel 
met ernstig e gevolgen voor de functie van de getroffen structuur. 

graad I en II: pijn bij aanspannen van de spier onder weerstand 
- na forse aanspanning pas pijn~ microruptuurtjes 
- na lichte aanspanning al pijn--+ partiële ruptuur 

graad III : aanspannen onmogelijk totaal fuctieverlies v.d. spier 

Bij acute letsels moe t je altijd zo snel mogelijk de I.C.E. regel toe 
passen d.w.z: zo snel mog elijk 1) ijsen /koelen 

2) compressie 
3) hoog leggen 

ad 1) IJsblokjes in een plastic zakje of een cold pack en dan iets tussen 
de huid en het zakje met ijsblokjes le ggen (stuk papier, dunne 
vochtige theedoek of een stuk plastic) dit om bevriezen van de huid 
te voorkomen 

ad 2) Hierna een drukve rband aanleggen d.m.v. een elastische zwachtel. 
ad 3) Het gekwetst e lichaamsdeel hoog leggen en zo min mogelijk belasten. 

Hierna je zo sne l mogelijk laten onderzoeken d.m.v. verdere 
medische b ege l e iding om vast te laten stellen hoe ernstig de aard 
van de ble s s ure is. 

Schema om zelf t e kunnen vaststellen/controleren wat voor graad de 

blessure is: 

2 dag. 5 8 2 dag 5 
Spierverrekking spierscheuring 

zwelling 0 0 0 zwelling ++ + 

huidskleur en 0 0 
huidskleur en + + 0 

bloeduitstorting bloeduitstorting 

beweeglijkheid p ijn- niet niet beweeglijkheid p ijn- pijn-

l i~,k pijn- pijn- l ijk l ijk 

lijk lijk 

drukpijnlijkheid + + drukpijnlijkhe id + ++ 
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HET W ISS ELTJ E 
T R A I N I N G E N =================== 
DUINTRAINING : Op zondag wordt er voor de atleten geboren in 1975 of eerder een 

duintraining gegeven op het militaire terrein aan de Zeeweg. 
AANVANG 9.45 uur. 

ZAALTRAINING De zaaltrainingen worden voor de jongste jeugd gehouden 1n de 

V E R J 

gymnastiekzaal van de Paulusschool aan het Junoplantsoen. 
AANVANG : Pupillen (geh. 1976 t/m 1979) WOENSDAG 15 . 30 uur 

D-junioren (geh . 1974 - 1975) DONDERDAG 17 . 00 uur 
C-junioren (geh. 1972 - 1973) DONDERDAG 18 . 00 uur 

Tijdens de Kerstvakantie is er in de zaal géén trainen. Dus voor de 
pupillen niet op 24 en 31 december en voor de D- en C-junioren niet op 
25 december en niet op 1 januari . 
De duintrainingen gaan wel normaal door. 

A A R D A G E N ======================= 
11 januari 
14 11 

18 11 

18 11 

20 11 

20 11 

21 11 

31 11 

1 februari 
5 11 

7 11 

14 11 

16 11 

0 P R 0 E P =========== 

Barry Do odeman 
Moussa Aynal 
Daan van Dijk 
Steven van Waarde 
Barry de Graaf 
Robbert de Graaf 
Eldridge Isselt 
Renze Munnik 
Rens de Graaff 
Martijn ten Velden 
David Smit 
Darcy de Windt 
Ray Verdonkschot 

C-jun 
D-jun 
D-jun 
A-pup 
A-pup 
A-pup 
A-pup 
A-pup 
C-jun 
C-jun 
C-jun 
B-pup 
C-jun 

HOERA 
~~ i 
~4 : 

Haar blijven alle goede voornemens van de ouders om met het wintersei
zoen te gaan meelopen met de TRIMGROEP op zondagmorgen in de duinen?? 
Smoesjes als "Daar weten wij niets van" of "sinds wanneer is dat dan?" 
worden niet langer geaccepteerd. 
Tijdens de duintraining op zondagmorgen vanaf 9.45 uur (ja, het is dan 
nog erg vroeg) wordt er door een aantal ouders van jeugdleden en dona
teurs van de vereniging op het Militaire terrein aan de Zeeweg getrimd. 
Ook u kunt daaraan meedoen; de slagzin in dit kerstwiss;lt je is ni t 
voor niets . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . Atletlek.zeltsikaoehet --
Kom dus in grote getale op zondag naar de duinen om gezellig mee f , 
doen. De daaraan verbonden kosten zijn het heus waard, wanneer u er, '\_,; ' 07, 
na een paar keer trimmen, achter komt dat het niet alleen leuk, maariF - ==r 
ook nog gezond kan zijn. ~ [b. 

Jos Van Belle. 
W F. D S T R I J D 
~================ 

Op zaterdag 24 januari 1987 wordt door A.V. Blauw-Wit bij de atletiekbaan 
Ookmeer in Amsterdam-west de derde en tevens laatste poule wedstrijd van de 
Jeugd Cross Competitie geörganiseerd. Het inschrijven voor deze wedstrijd 
moet gebeuren bij Jos Van Belle vóór 14 januari 1987. 
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TOCH EEN KERSTKAARS 

Nuffig kPulden de kleine kePstboomkaaPsjes hun lange, witte pittem. 0, 
Anneliesje wist dat zo niet. Ze wist niets van aUe kleine kibbela
Pijtjes in de gPote doos waaPin moedeP alle kePstboomvePsiePseZen 
bewaaPde, die iedeP jaaP tegen de dPieëntwintigste decembeP vooP de 
dag wePden gehaald. Anneliesje zat nu op de gPond te teUen hoeveel 
kaaPsjes eP nog ovePbleven van het voPige jaap. Ze had die allemaal 
vooP zich uitgespPeid: de witte bij de witte, de Pode bij de Pode, de 
gPoene bij de gPoene, en zo telkens kZeuP bij kleup. Het waPen eP nog 
heel wat. Die Zagen nu netjes uitgestald, vlak bij elkaaP, en ze 

-zoPgden ep we Z vooP dat ze niet te dicht naaste die oude dennekege Zs 
kwamen te liggen. Die gpote, met die wijd open klepjes, die waPen nog 
wel mooi genoeg vooP gezelschap, maaP die ene lange, dichte ••• 0, nee, 
de kePstboomkaaPsjes bogen de witte dPaden, die als een vlecht uit hun 
hoofdjes staken, opzij. 
0 nee, dan üXZ.Pen zij toch heus moaieP en veel deftigeP dan dat lompe 
Ponde ding. WaaPom Anneliesjes moedeP die denneappeZ bewaaPde? Hij 
dPoeg niet eens wat goudglans op zijn schubben • • • Foei! 
De stPakke, gesloten dennekegel hooPde de stemmetjes best en hij wist 
ook wel hoe hij eP uitzag. Dat hadden de glimmende ballen hem wel 
vePteld: een koPte, bPUine knots, die nog telkens vePandePde in hun 
spiegelende wnden, die als lachspiegels wePkten. DaaPin Zeek hij nU 
eens koPt en dik, dan weeP veel te Zang en dun. En hij wou toch zo 
gPaag een slanke kePstboomkaaPs wezen, die bPanden kon en de glinste
Pende sZingePs in de boom belichten. 
VePdPietig tPok hij zijn klepjes nog wt vasteP om zich heen en pPo
beepde zich nna.P zo klein mogelijk te maken, want de zilvePen klokjes 
beiePden en het vogeltje met zijn staaptje van gesponnen glas hipte 
een beetje opzij, dat vond hem natuuPliJK ook niet mooi genoeg. Zelfs 
zijn eigen bPoePtjes en zusjes üXZ.Pen andePs dan hij, die Zagen te 
pPonken als wijd open waaiePs. En die dPoegen ook nog een gouden glans 
op de Pand van hun schubben, die had Anneliesjes moedeP daaP ovePheen 
gestPeken. 
MaaP hij ws helemaal niet mooi, dat vond het kleine meisje ook, ze 
Zegde hem tenminste apaPt~··· 
"Je zit nog helemaal dicht," zei ze. "Zo doe je niet mee, hoop." Ze 
schoof hem met de hand weg, zodat hij ondeP de kachelpoot tepecht 
küXZ.m, üXZ.aP niemand hem gelukkig zien kon en üXZ.aP niemand hem miste. 
Was hij nna.P een kaaPsje, mocht hij maaP bPanden in de kePstboom, die 
zo heePZijk geuPde. Vanuit Z~Jn schuilhoekje zag hij hoe Z~Jn 
bPoePtjes en zusjes WePden opgehangen tussen de takken, die mochten 
weeP thuiskomen in het dennegPoen, üXZ.aP ze in de bossen altijd gewoond 
hadden, Die glinstePden met een gouden Pandje. 
De dichte kegel zuchtte even, eventjes ook maaP, net genoeg om een van 
zijn schubben wt open te vouwen. Even ZateP schoven eP weeP een paaP 
uit elkaap, en toen de kachel hem haPtelijk dooP en dooP vepWar>mde, 
bogen aUe schubben uit de Pij en gPoeide hij tot een Ponde, Pijpe 
dennekegeZ. 
De nacht voor' KePstmis kon Anneliesje niet ePg goed slapen, ze moest 
nna.P aZdooP aan het kePstfeest den en aan het kePststaUetje, dat 
moedeP ondeP de boom had gezet en waaPin zulke mooie beeldjes stonden: 
MaPie en Jozef en de hePdePs met een os en een ezel, zelfs was eP een 
kameeL MoedeP had haaP vePteld dat het KePstkindje in de nacht van 
viePentwintig op vijfentwintig decembeP in zijn kPibbetje zou komen. 
Maar' Annelies had helemaal geen dekentje gezien, dat het kindje üXZ.r>m 
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kon toedekken. ZijzeZf Zag weZ heePZijk toegestopt. 
DaaPom kon ze niet ZangeP in haaP bedje bZijven, maaP gZipte op bZote 
voetjes naaP de huiskameP, Uk:laP het statzetje stond. Op haaP tenen 
kwam ze dichtePbij, en WePkeZiJk, daaP Zag het Kindeke, m:taP zondeP 
dekentje. AnneUesje had haaP kPuikezak meegenomen, daarmee dekte ze 
het fijne beeZdje UkZPmpjes toe. EigenZiJk was ze toen k.ZaaP, maaP ze 
kon niet meteen wegkomen van dat staZZetje, Uk:laPin zeZfs een koning en 
een kameeZ stonden. 
EP scheen een beetje Zicht van de stPaatZantaaPn in de kameP, maaP eP 
moest nu een kaaPsje bPanden, liXlnt nu Uk:ls het heZemaaZ KePstmisJ Ze 
keek eens naaP de boom, voZ kaaPsjes, maaP een Zucifep aansteken 

-duPfde ze toch niet. Of zou ze ••• ? 
Op dat ogenbUk PommeZde het een beetje in de kacheZ, eP vieZ een 
gZoeiend kool-tje uit, maaP geZukkig kwam het tePecht op de 
kacheZpZaat, vZak bij de dPoge dennekegeZ ••• 
AnneZiesje pakte een voetenbankje, ging dicht bij het statZetje zitten 
en nam heeZ vooPzichting het ezeZtje op, dat Uk:ls toch weZ zo 'n Uef 
dieP! Dat stond daaP met zijn gPote ogen naaP de kPibbe te kijken 
Uk:laPin het Kindeke Zag op zijn stpo. Dat kon het best missen vooP de 
kZeine Jezus. Zou ze Hem ook even in de handen duPven nemen? Ze keek 
eens naaP de deup en ZuistePde ook nog ePg goed, maaP het bZeef stiZ 
in huis, iedePeen sUep natuuPZijk. Toen nam ze heeZ vooPzichtig het 
kindeke Jezus uit de kPibbe en Zegde Hem in haaP schoot, Uk:laP ze Hem 
met een punt van haaP nachtpon toedekte. Juist toen begon de denne
kegeZ ondeP de kacheZ, naast het smeuZende kooZtje, aan te gZoeien. 
Stuk vooP stuk wePden de schubben Pood. Even vZamie de dPoge VPUcht 
heZ op, dan doofde de gZoed en bZeef de dennekegeZ aZs een vuuPWePk 
van kant naUchten. Hij spPeidde daaP op die kacheZpZaat een zacht 
schijnset om zich heen. 
AnneUesje schPok eP niet eens van: het KePstkindeke Zag immePs in 
haaP schoot en eP vieZ nu zo'n mooie gZans oveP. 
En ook de dennekegeZ Uk:ls geZukking, Uk:lnt AnneZiesje zei : "Zo'n 
pPachtige kePstkaaPs heb ik nog nooit eePdeP gezien". 
Heus, dat zei ze.!! \ . J .: 

""' . / / ·----_ " \ . 
" . . r 

.-;;> · ~ · /' . 

\
/ 7' /.--; 

~ ./ 'i . 
- -~ - ·/ ) . é:' 
/ ~~ t( " 

I! 

-2 8-



Op 15 november 1986 werd in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp de eerste 
wedstrijd van de Junioren Cross competitie van dit seizoen gehouden. Alle 
groepen waren vertegenwoordigd. 

Bij de jongens pupillen B liepen er totaal 20 atleten een afstand van 1000 
meter. Nico Daroen werd derde met een tijd van 4.11,3 en Darcy de Windt die, 
doordat we te laat arriveerde, in de groep van de A-pupillen meeliep, werd 14e 
in een tijd van 4.39,5. 

Bij de A-pupillen was het totaal aantal deelnemers 
De afstand was hier ook 1000 meter. De deelnemende 

Martijn van Schaik 4.06,9 
Järgen van der Kuijt 4.17,6 
Robin Douwes 4.19,2 
Steven van Waarde 4.27,3 

83, waarvan 4 Haarlemmers. 
Haarlemmers waren: 

29e 
45e 
48e 
62e 

Tussen de 55 deelnemers bij de D-junioren, bij wie de afstand 1250 meter was, 
liepen de volgende Haarlem atleten: 

Koen Paul 
Dennis Kruithof 
Martijn Van Belle 
Johannes Klein 
Dennis Schoen 
Martijn Spruit 

4.36,8 
4.37,9 
4.39,9 
4.45,8 
5.00,9 
5.05,1 

17e 
18e 
20e 
28e 
43e 
45e 

De 6 deelnemers van onze vereniging die samen met 54 andere atleten de 1500 
meter van de C-junioren volbrachten waren: 

Stefan van Keulen 
Steven Spanjersberg 
David Smit 
Alpay Tecimen 
Ton Daroen 
Mark van Dijk 

Atletlek.zelfsikcloe het 
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5.44,9 
5.51,7 
6.05,9 
6.09,5 
6.25,9 
6.42,4 

!Se 
22e 
30e 
33e 
47e 
53e 



BESTE SEIZOENPESTATIES 1986 

C-PuEillen 40 m 1000 m ver hoog kogel balw 
Eric Boer 7,6 4.05,3 2,91 18,00 
Nico Damen 7,2 3.48,7 3,47 1,00 5,25 29,20 
Steven Dümpel 7,8 5.47,7 2,30 2,72 
Richard Jansen 7,4 4.53,5 2,74 4,76 17,50 
Jan Willem Later 7,2 3.51,4 3,51 4,06 20,00 
Olivier Pennink 7,4 4.03,6 3,16 5,21 18,60 
Fedde van der Vijver 7,3 4.10,8 3,23 4,26 19,50 
Darcy de Windt 6,6 3.54,3 3,79 5,57 28,50 

. . . 

B-PuEillen 40 m 1000 m ver hoog kogel balw 
Paul Filmer 7,4 4.05,1 2,85 4,36 
Barry de Graaf 7,2 4.09,9 3,14 0,90 5,99 17,50 
Robbert de Graaf 6,9 4.10,1 3,20 0,85 6,29 22,50 
Bram Heus 7,7 4.17,8 2,83 0,80 4,85 20,50 
Sander Kollerie 7,1 4.07,7 3,02 4,84 
Renze Munnik 7,3 4.47,1 2,43 3,50 
Martijn van Schaik 6,9 3.40,4 3 , 54 6,57 
Maarten Vermaas 7,6 4.47,9 2,74 3,88 
Steven van Waarde 6,9 3.57,3 3,66 1,00 6,52 31,50 

Ie-jaars A-Pueillen 60 m 1000 m ver hoog kogel balw 
Marcel van den Berg 9,7 4.18,7 3,62 1,20 6,48 24,00 
Matthijs Blits 10,2 4.07,5 3,02 0,95 6,37 26,00 
Selwyn Dix 11 '2 4 . 18,5 1,00 4,76 
Robin Douwes 10,0 3.55,4 3,41 1,10 6,40 22,00 
Rob van Hoorik 10,9 4.25,4 2,38 0,85 5,70 
Eldridge Isselt 9,2 3.33,1 4,27 1,30 8,07 29,50 
Jörgen van der Kuijt 9,5 4.02,8 0,95 5,01 
Claes Peereboom 10,8 4.20,? 2,75 1,05 6,08 
Cees Zon 9,3 4.12,4 0,90 5 '77 

ze-jaars A-Pupillen 60 m 1000 m ver hoog kogel balw 
Martijn Van Belle 9,6 3.32,9 3,74 1,10 5,81 16,50 
Daan van Dijk 10,1 3 . 29,0 3' 72 1,15 7' 71 28,50 
Jeroen de Graaff 10,2 4.09,8 1,00 6,34 
Maarten Rageman 9,4 3.31,2 3,40 1,00 6,46 
Maarten Jeronimus 9,1 3.31,2 3,93 1,25 8,18 26,50 
Jarl van de Klashorst 10,5 0,95 7,27 
Jeroen Kleinmann 9,7 3.43,2 3,63 1,05 6,60 21,00 
Edwin Koeckhoven 11,5 2,93 1,00 6,42 22,00 
Evert Jan Meeuwissen 10,0 4.55,3 0,95 6,91 
Sander Onel 10,3 4.11,5 3,33 1,10 6,29 18,00 
Alexander Pennink 9,4 4.04,7 3,87 1,20 7,61 35,50 
Sander Rutte 9,6 3.34,7 3,66 1,15 9,01 
Martijn Spruit 10,5 3.43,8 3,50 1,20 8,02 27,50 
Manuel Wolff 9,9 3,59 1,05 8,28 32,00 

Door de A-Pupillen is de estafette van 4 x 60 meter afgelegd in 39,4 sec. 
De lopers waren Marcel, Eldridge, Jeroen en Martijn Spruit . 
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BESTE SEIZOENPRESTATIES 

1e · D · · -Jaars -Jun~oren 80 m 1000 m 80 h 1000 hind ver hoog kogel s:eeer 
Remco van den Berg 13 , 6 4 . 39,6 6,08 15,96 
Rogier Botman 12,9 3.27,2 18,8 3,46 1,20 5,59 18,16 
Jules Grommers 13,1 4.06,9 18,7 3,38 5,20 16,82 
Johannes Klein 12,0 3.36,0 16,6 3,85 1,25 6,26 17,10 
Boudewijn Kruijtzer 3.35,4 3,02 
Dennis Kruithof 11,6 3.29,0 17,7 3,90 1,20 5,90 29,28 
Koen Paul 11,8 3.21,5 16,5 4,45 1,30 6,48 27,94 
Dennis Schoen 11,8 3,97 6,31 
Rogiër Westerhoff 11,8 3.36,4 17,7 3,98 1,25 6,44 28,52 
Cees van Wijk 11,1 3 . 46,8 17,8 3,84 1,10 5,92 17,00 

2e-jaars D-junioren 80 m 1000 m 80 h 1000 hind ver hoog kogel s:eeer 
Almar Berg 12,1 4.04,9 18,1 4,00 1,28 6,61 20,62 
Mark van Dijk 13,2 3.37,8 17,9 3.54,5 3,68 1,25 7,68 29,18 
Barry Doodeman 11,7 3 . 32,9 16,7 4,26 1,35 7,14 25,00 
Rens de Graaff 12,5 3.50,7 17,6 3,80 1,25 6,02 18,90 
René Grul 12,1 3.41,7 3,67 4,89 
Arjen Kruger 12,3 3 . 51,6 17,2 3,48 4,98 17,82 
Sander Pagie 11,2 3 . 36,7 16,5 4,24 1,40 7,75 24,38 
Jeroen Peterse 13,0 4.10,2 6,32 
Tim de Rooij 12,3 3.33,9 18,3 3,82 1,20 6,19 10,70 
Leon Roos 12,0 3.22,6 16,4 3.37,7 4,34 1,35 7,08 25,36 
Martijn Schmit 12,6 · 4 . 00,3 18,6 3,45 6,10 15,12 
Steven Spanjersberg 12,2 3.16,7 15,6 3.23,5 4,20 1,30 8,02 27,34 
Alpay Tecimen 11,3 3.18,5 15,3 4,40 1,46 6,25 15,40 
Stefan Vrind 10,5 3.35,7 19,0 4,15 1,40 5,85 20,78 

De estafette 4 x 80 m werd gelopen in een tijd van 45,5 sec. door: 
Cees van Wijk, Arjen Kruger, Alpay Tecimen en Stefan Vrind. 

Bij de 2e-jaars D-jongens waren 3 atleten die ook nog met de discus aan het 
smijten zijn geweest het afgelopen seizoen. Dat waren 
Mark van Dijk 18,74 meter 
Barry Doodeman 16,22 meter en 
Rene Grul 12,56 meter 
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BESTE SEIZOENPRESTATIES 1986 

Ie-jaars C-junioren lOOm 800 ~ 1000 m 1500 m 100 h 300 h 1500 hind ver hoog polsh kogel speer 
Patriek Been 12,7 21,1 1,55 23,90 
Ton Damen 14,5 3.40,8 22,9 3,90 1,30 7,07 18. 18 
Barry van Dijk 13,9 4.08,9 25,1 4,27 1,35 6,47 17,08 
Stefan van Keulen 12,2 2.18,3 3.01,8 19,6 4,62 1,35 7,58 16,18 
David Smit 13,9 2.27,0 
Martin Timmermans 13,9 3.42,3 20,8 3,98 1,20 6,07 17,60 
Ray Verdonkschot 16,1 2.48,7 3.32,1 38,1 3,40 1,00 4,12 10,64 
Ricardo Wielingen 12,6 3.27,5 ~ ~ 1,50 8,22 24,04 

2e-j_~arf! _C-j_l!ni.ore~_!O_OIII_ 8QQ_Ill __ lQOO m 1500 m 100 h 300 h 1500 hind ver hoog polsh kogel speer 
Thomas van den Berg 13,0 3.16,3 17,3 5,48 1,60 9,35 36,34 
Albert Dam 12,8 2.16,09 3.05,7 5.01,5 20,3 4,85 1,34 8,81 25,76 
David Geuzebroek 27,44 
Arno Grooteman 13,6 2.27,0 3.07,0 4.49,7 19,3 54,5 5.16,1 4,61 1,45 8,11 32,14 
Dennis Heijink 14,4 2.25,30 3.02,7 4.49,1 22,8 5.06,31 4,09 1,30 19,94 
Marvin Isselt 12,5 3.01,7 ~ 43,54 5,75 1,75* 2,80** 9,63 34,14 
Edward Leter 11,8 3.00,5 16,9 51,2 5,76 1,70 9,69 33,14 
Onno Mantel 14,2 4,14 2,40 11,48 32,94 
Jan van der Meulen 8,20 24,40 
Tony van de Prijt 12,0 3.23,6 15,8 48,21 5,44 1,35 9,22 31,86 
Marijn van Schoonhoven 3,99 
Max Schreuder 12,9 3.12,1 19,2 4,93 
Mike Veldkamp 12,5 3.29,8 22,2 4,97 
Bart Wilmink 15,0 3.30,1 5.57,8 26,0 3,46 

* Evenaring clubrecord 
** Nieuw clubrecord na 15 jaar 
Ook de estafette ploeg,~estaande uit Patriek Been, Marvin Isselt, Edward Leter 
en Tony van de Prijt, vestigde een nieuw clubrecord op de 4 x 100 meter met een 
tijd van 47,4 sec. 

1,43 
1,35 
1,00 

2,50 

~tletiek. zelfs ik doe 1~ 

11' 17 
7,89 
4,34 

36,66 
28,20 

7,58 

discus --
20,50 
16,34 
17,42 

14,50 
10,82 
19.80 . 

discus 
28,82 
22,46 

24,90 
15,54 
28,08 I 

27,68 N 
!'<'\ 
I 

21,78 
28,12 

~ 
17,06 
10,16 



Junioren D 

80 meter 

1000 meter 
80 meter horden 

- 1000 m hindernis 
1 km snelwandelen 
hoogspringen 
verspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
balwerpen 
speerwerpen 

4 x 80 meter 

7 - kamp 

Junioren C 

100 meter 

800 meter 
1500 meter 
100 meter horden 
300 meter horden 
1500 m hindernis 
3 km snelwandelen 
hoogspringen 

polsstokhoogspr. 
verspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
speerwerpen 

4 x 100 meter 

8 - kamp 

C L U B R E C 0 R D S. 

per 1.1.87 

Aernout Leezenberg 10,4 Krommenie 
Edward Leter 10,4 Amstelveen 
Ricardo Wielingen 10,4 Purmerend 
Anton Blok 3.04,4 Amsterdam 
Jeltjo Doornbosch 12,9 Haarlem 
Steven Spanjersberg 3.23,5 Hoorn 
Marcus Treep 5.38,4 Zaandam 
Marvin Isselt 1,60 Amstelveen 
Edward Let er 5,40 Beverwijk 
Dennis Kruithof 12,30 Zaandam 
Dennis Kruithof 35,32 Haarlem 
Dennis Kruithof 60,00 Haarlem 
Joost Lonterman 39,38 Amsterdam 

Anton Blok, Paul Sloos, Ron Smits 
en Frank Bakker 42,8 

Patriek Been 3818 pnt 
80 m 10,6 80 m hrd 
ver 4,97 hoog 
kogel 7,81 speer 

1000 m 
- - - -. . . . . . . . . . . . 

Mario Westbroek 
Aernout Leezenberg 
Ruud Tromp 
Walter Salzman 
Chris van der Werff 
Chris ___ van der Werff 
Dennis Heijink 
Frank van Ravensberg 
Ron Smits 
Anton Blok 
Marvin Isselt 
Marvin Isselt 
Bob Steenbergen 
Eric Noom 
Dennis Kruithof 
Dennis Kruithof 

11,6 
11,6 

2.05,9 
4.29,7 

14,9 
41,5 

5.06,31 
17.50,4 

1,75 
1,75 
1,75 
2,80 
6,04 

14,11 
46,50 
50,76 

Haarlem 

Haarlem 
14,4 
1,50 

30,62 
3.23,1 

Hamm (R) 
Haarlem 
Arnhem 
Amsterdam 
Heerhugowaard 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 
Krommenie 
Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 

Patriek Been, Marvin Isselt, Edward Leter 
en Tony vandePrijt 47,4 Beverwijk 

Walter 
100 m 
ver 
kogel 
hoog 

Kruk 
12,0 
5,73 

10,52 
1,70 

-33-

5207 pnt 
100 m hrd 
discus 
speer 
1000 m 

Haarlem 
17,0 
31,84 
33,46 

3.02,0 

29. 8.80 
2. 6.84 
2. 6.85 

10.10.70 
11.10.81 

~'· ~.86 * 
9. 7.78 
2. 6.84 
1. 9.84 

20. 5.78 
1. 7.78 

13.10.77 
14. 6.85 

11.10.70 

5+6.10.85 

25. 9.76 
21. 8.82 
22. 8. 71 

2. 9. 73 
17. 8.85 
25. 8.85 
2.l.i. 8. 86 * 

8. 6.75 
17. 6.72 
15.10.72 
4.10.86 * 

21. 9.86 * 
20. 6. 54 
28. 8.83 
21. 6.80 
23. 8.80 

14. 6.86 * 

5+6.10.85 



Notulen jaarvergadering 27 februari 1986 

Ingekomen stukken 

Bericht van verhindering van Co Lagendijk, :M:l.rio Westbroek, Ren~ Ruis, Paul Jas
pers, fv"arcel Verzijl berg, Mike Bienfait, Emile Bleijswijk en Bap v.d. Pol. 

Opening door de voorzitter Joop v.Drunen. 

Hij staat stil bij het heengaan van ons erelid Ad Paulen. 
1985 gaf als negatieve uitschieters het presteren van bUna alle competitieploe
gen (uitzondering junioren c). 
Positief zijn:onze sterke ledenwinst en een goede medische begeleiding, vooral 
door de inzet van Marthin Huta Galung. 

Het Jàarverslag van de secretaris wordt onder dankzegging goedgekeurd. 

Het rapport van de kascommissie wordt door de vergadering geaccepteerd. 

Jaarverslag van de penningmeester. 

-De hogere inkomsten in vergelijking tot de begroting worden grotendeels veroor-
zaakt door de grote stijging van het aantal leden. 

-De post "diversen" is met name rente. 
-]ij de uitgaven valt de hogere KNAU-contributie op. 
Onder de post evenementen dienen wij dit jaar te verstaan de koffie en het gebak 
tijdens de laatste onderlinge wedstrijden. 
Onder de post propaganda zijn de kosten van de schoolwedstrijden, welke helaas 
niet doorgingen, verantwoord. 
Het verslag 1985 wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester voor 
zijn goed financi~el beleid. 

Bestuur. 

Aftredend zijn Co Lagendijk, Evert v.Ravensberg en Ril Hartman-v.Kleef. 

De voorzitter bedankt de helaas afwezige Co Lagendijk voor zijn 2de periode van 
5 jaar als uitmuntend secretaris."Helaas, wij zullen hem in het bestuur missen". 
De voorzitter zegt Co nog speciaal dank voor zijn inspanningen t.b.v. het finan
cieren van het krachtcentrum.Vooral in zijn contacten met de gemeente ter ver
krijging van subsidie was Co enorm. 
De vergadering onderstreept zijn woorden met een krachtig applaus. 

De voorzitter bedankt Ril Hartman na 15 jaar bestuurslidmaatschap vooraf ge
gaan door haar pupillentrainersschap.De voorzitter memoreert vooral de vele on
dankbare klussen die zij vaak stil opknapt(e), zoals het ophalen van contributie 
bij niet-betalende leden, lid van de T(oto) I(nleverings) C(ombinatie), binnen de 
vereniging hiervoor ook enorm aktief zijnde, en niet te vergeten haar penning
meesterschap. 
Ook zij krijgt haar welverdiende applaus van de vergadering. 

De voorzitter bedankt tenslotte Evert v.Ravensberg voor 10 jaar bestuurslidmaat
schap.Doordat hij eigenaar van een drukkerij is geworden, krijgt hij minder vrije tijd. 
Hij zal echter zoveel mogelijk de vereniging blijven steunen, op de hem bekende ~j
ze, stil op de achtergrond maar altijd aanwezig om te helpen. 
Voor hem eveneens een applaus als dank van de vergadering. 

Als nieuwe bestuursleden treden toe: Jos v.Belle, namens de jeugdgeledingen en 
Wim Hartman als penningmeester. 
Re~ v.d.Zwaag zal het secretariaat op zich nemen. 

Pauze. 

Begroting. 

-Een verzoek van het bestuur om een bedrag te reserveren voor groot onderhoud 
en/of aanschaf grote inventaris krachtcentrum wordt door de vergadering toege
staan. 

-Er is geen reële ledenwinst van 70 leden, wel een toeloop van 70 nieuwe leden 
in 1985.Aangezien bij het opstellen van de begroting 1986 is uitgegaan van een 
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kleinere toeloop van het aantal nieuwe leden, valt de begroting KNAU-contribu
tie lager uit dan de werkelijke kosten 1985. 
De begroting voor 1986 wordt goedgekeurd. 

Als punt 1 b volgt een interessante verhandeling van Marthin Huta Galung over me
dische begeleiding. 

Kascommissie. 

Als nieuw lid van de kascommissie wordt benoemd: Kenneth Portanger. 
Nog 1 jaar lid zijn Kees Hordijk en Kees v.Dommele. 

Uitreiking prestatieprijzen e.d., natuurlijk m.b.v. Evert v.Ravensberg. 

-Erik ..Rollenberg ontvangt de A. Paulen-beker, voor het eerst uitgereikt aan een 
actief topatleet, voor zijn inzet (jeugd, klussen) op de achtergrond. 

-Mevrouw Paulen schonk een beker uit de nalatenschap van haar man. 
Deze beker wordt éénrnalig uitgereikt aan de gemeente Haarlem voor haar medewer
king bij de organisatie van de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 

-Uit dezelfde nalatenschap schonk mevrouw Paulen ook een horloge.Dit gaat naar 
zijn vroegere sportvriend, en ons lid van verdienste, Wim Moolenaars, de man die 
nog steeds de toto en lotto voor de vereniging doet. 

-De voor het eerst onder de naam Stijn Jaspersbeker uitgereikte beker voor de bes
te seniorenprestatie gaat naar Ruud Wielart. 

-De juniorenprestatiebeker gaat naar Hein ~acnack voor zijn 7.43 m • . ver indoor. 
-De Joop v.Drunenbokaal voor de beste C/D-juniorenprestatie, wordt dit jaar voor 
het eerst uitgereikt.De bokaal gaat naar Jerry Brouwer, Paul Geuzebroek, Tony 
v.d.P.rijt en Chris v.d.\Verff voor het clubrecord op de 4 x 100m. estafette jun.c. 

-De competitie-beker is voor de constant zich verbetethde Arno v.Vugt. 
-De Bap v.d.Pol-beker gaat naar Gerko Vos voor zijn prestatie in de marathon van 

Enschede (2.35.26). 
-Het juniorencompetitie-schild gaat naar Arjan Warmerdam, 13.87 m. hinkstap
springen bij de B-junioren. 

-De Jan Hutbokaal gaat naar de winnaar van de ondelinge wedstrijd jeugd: Arjan 
Warmerdam. 

-Tenslotte reikt Frank (snelwandel) v.Ravensberg een beker uit aan Co Lagendijk, 
die de 100 mijl binnen 24 uur liep, waarvoor hulde. 
-~et algemene instemming en applaus wordt René Ruis tot Lid van Verdienste van de 
A.V. Haarlem benoemd.De motivering hiervoor, zoals deze door onze voorzitter 
wordt gegeven, drukken wij hierna graag als bijlage af. 

Rondvraag. 

-Hil Hartman houdt een gloeiend betoog over het tot staan brengen van de dalen
de toto- en lotto-inkomsten.Met wat meer steun moet er veel meer opgehaald kun
nen worden.De aanwezige leden beloven hulp . 

-Gosse v.d.Velde krijgt dit jaar zijn lang verdiende kogelslingerwedstrijd op zijn 
thuishaven. 

-Gerard I.enting betoogt dat zi,jn bed bij het Haarlems Dagblad staat. Volgens zijn 
zeggen is er nu sprake van een goede objectieve verslaggeving. 

-Arnoud Bosch betreurt het teruglopen van de toto- en lottogelden. 
-Dick Hagtingius doet de groeten namens de H.A.V. reünisten en kondigt een uit-

gave van de gedichten van Jan Hut aan. 

Voorzitter sluit de vergadering. 

Eert Steen. 
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Bijlage notulen jaarvergadering 27 februari 1986. 

RENE R U I S 

-Lid geworden in januari 1963 - 23 jaar geleden dus-. 

-René was 15 jaar toen hij bij 11Haarlem" kwam. Voor die tijd had hij weinig aan sport 
gedaan. 

-René werd enthousiast gemaakt door enkele klasgenoten die aan atletiek deden 
en • • • • • • • • • omdat hij zich aangetrokken voelde tot die mooie trainingspakken van 
de "Haarlem" ploeg. 

-René begon met springen en sprinten. 
Zijn hoogste sprong als junior was 1.55 m., zonder kunststof aanlopen en zonder 
landingsmatrassen. 

-In zijn tweede atletiekjaar stapte hij over naar de middenafstand. 
Sterke lopers zoals o.a. Wim Aay waren zijn trainingsmakkers. 

-Onze vereniging kende in die jaren de weelde van drie A-junioren in één wedstrijd 
800m. ruim onder de twee minuten bleven. 
René zijn snelste BOOm. tijd staat op 1.56.2 • 

-Eveneens in zijn tweede atletiekjaar maakte René deel uit van de 4 x 100 m. 
ploeg voor B-junioren samen met Fer La.mie, Hen te Nuyl en Wim Aay.Deze ploeg 
liep 45.0 sec. een clubrecord dat nu 22 jaar later nog steeds overeind staat. 

-Vanaf zo omstreeks 1972 werd René actief bij de verenigingaorganisatie betrokken. 

-Ejj maakte twee jaar deel uit van het bestuur samen met o.a. Co I.agendijk, Hans 
Douwes en ondergetekende - hij bekleedde de functie van wedstrijdsecretaris. 

-René maakt ook reeds zo'n 15 jaar deel uit van de technische commissie. 

-René is al ~ 7 jaar medewerker van het clubblad. 

-Al geruime tijd is René lid van de Wedstrijdorganisatiecommissie van de Gezamen
lijke Haarlemse Atletiekverenigingen. 

-Op bijna alle wedstrijden in Haarlem is René wedstrijdleider. 

-Kortom een staat van dienst welke diep respect afdwingt. 

Het bestuur heeft unaniem gemeend - gezien de enorme staat van dienst van René 
de vergadering van hedenavond toesternnüng te vragen om René Ruis te benoemen 

als Lid van Verdienste van de atletiekvereniging 11Haarle.m". 

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

Op eigen benen? Dan ook 'n eigen Privé
rekening. Je kunt er je salaris ofstudiebijlqe 
op laten storten. Je kunt er al ie rekeningen 
mee betalen, ook automatisch (kamerhuur, 
abonnementen . Je kunt betalen en geld 
opnemen met de groene Betaalcheques. 
Je kunt op veelaanrrekkelijke manieren sparen 
en je verzekeringen betaal je in één vast bedrag 
per maand. 
Wijhelpmie 
graagmet'n 
ABN Privé· 
rekemng. Om 't 
je makkelijk te 
maken. 

ABNBank 

~~ 

C. DE GROOT 
Voor kwaliteit 
en service! 

Eksterlaan 94 
Haarlem 

Toto 
lnleverings 
Combenatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

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

Raadpleeg ook uw clubblad. 

Bekers • tr'HidaUiee • vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 ED Haarlem 
Tel. 023·359710 






