
r 1 FEB. 1937 

e • 
IS Se 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



Ik houd 
van snelle acties, 
sterk tegenspel 
enafentoe 
hgave voorzet. 
Ik ben bij de ABN. 

Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

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

Inlichtingen: mevr. H. Hartman, 
Corn. v.d. Leijlaan 12, Haarlem 
Telefoon 023-256036 



J A A R V E R G a D E R I N G =============================== 
Hierbij nodigen wij U uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

bij te wonen. 

Deze zal worden gehouden op: 

D 0 N D E R D A G 2 f) FEBRUii.RI 1 9 8 7 

in ons krachtcen trum op het Pim Mul i ersportpar k te Haarl em . 

Aanvang van de vergadering: 20 . 00 UUR PRECIES 

De agenda luidt~ 1 . Opening d oor de voorzitter 

2 . Ingekomen stukken 

) . Jaarverslag van de sekretaris 

4. Rapport van de kascommissie 

5. Jaarverslag van de penni ngmeester 

6 . Verkiezing van het bestuur 

Aftredend en herki esbaar zijn : 

J 0<'P van Drunen , voorzitter 

Bert Steen , commissaris 

Jos van Belle, commissaris 

v~ordrachten van aLdere kandidaten voor 
Ren bestuursfunct i e dienen ondertekend 
door tien leden en vergezeld van een be
reidverklaring van de kandidaat voor 
aanvang van de vergadering te worden in
gediend. 

?~ . Vaststelling begroting 1987 

8 . Ingekomen voorstellen 

9. Verkiezing kascommissie 

10 . Uitreiking prestat i e bekers etc . 

11 . Rondvráag en sluiting 

namens het bestuur 
René v . d . Zwaag 
secretaris . 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. 

voorzitter: 

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

vice-voorzitter: 

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

sekretaris : 

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

penningmeester: 

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

wedstrijdsecretaris: 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
20 15 gz haarlem 
tel. 023-244340 

wedstrijdsecretaris: 
lange afstand: 

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

jeugdcommissie 

jas van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel. 023-272338 

arts: 

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

Jetargang 42 

nur.1mer 1 

februari 1987 

VAN DE REDAKTIE 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

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

De eerste nati ~nale titels van dit jaar 
zijn binnen ! ! 
In Den Haag sleepten Hein Macnack ( 2er) 
en Aafbrecht v.d.Veen (hinkstap) een 
gouden pl a k uit de zandbak . 

In deze ' Wissel' een uitgebreid jaar
verslag van de sekretaris , want op 
donderdag 26 februari is het al weer 
zo ver: de jaarvergadering . 
Als U eenR iets wil w~ten over het 
bestuursbeleid of misschien heeft U 
ergens een goed idee over, kom dan 
naar het krachtcentrum . 

Verder in dit klubblad verslagen van 
indoorwedstr~den, crossen en natuurl~k 
van onze eigen strandloop. 

Maar lees vooral de brief van Emiel 
Eleysw~k op blz . 3 • 

KOPY VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

GJ~A.RNE 1 5 MA;',RT UITERLIJK 

tel. 023-316044 girorekening 643883, bankrekening 56.80.10.477, t.n.v. penningmeester a.v. "haarlem" te haarlem 



officieel nieuws 
ADRES-,1/IJ ZIG ING 
======:::======= 

rliarvin & Eldridge Issel t , Grienr'l. 37 :• 2CJ36 JD Haarlew 
Cees VodoRhee, Stoutenburgg:::actt 49., 1107 h'X f.msterdar:J 

OPHOEP ============== 
He t ko~ende zo~e rseiz oen (april t/m sept.) is de a.v.'Haarlern ' aan 
de beurt om de kant ine "P de at leti ekbnt:.n te be;nanner.. Dit moet 
niet a ll een op trainingsavenden van onszelf gebeuren, maar o0k op 
de avonden van de andere dagen) dus vijf avonden in de week . En ook 
tijdens wedstrijden die er in het weekend zijn , moet de kantine dr aa i en . 
Oo het geheel goe d te laten ver l open hebben we dus hee l wat vrij 
willigers nodig . Van een aantal mensen hebben we gelukkig al een 
toezegging , m~ar het zijn er nog nlet genoeg . 
~an iedereen doe i k de rproep nm nf persoonlijk achter de ~ar te komen 
staan of iemand uit de vri enden/vriendinnen/verloofdes/ouders/fami l ie 
kring te zoeken om o~s te krmen assisteren . 
Het gaat om 1x per week (als er genoeg zijn 1x per twee weken). 
Bent U bereid of weet U iemand, neem dan zo spoedig mogelijk kontakt 
0p met~ -

Jos van Belle , tel 272338 . 

~~~§~~!~~~l~~~~~ (van de belangrijkste wedstrijden) 
-----------------

1R apri l 
25 april 
2 mei 

3 mei 
10 mei 

17 mei 

23 mei 
23/24 mei 
28 mei 
30 mei 
31 mei 
10 juni 
13/14 jun 
20 juni 

21 juni 

24 juni 
27/28 jun 
R juni 
11/12 jul 
22 juli 

Hotterelam 
H:tarlem 
Has.rlem 

Hc.2.rlem 
Amsterdam 
Kromn~enie 

Vuf_.:;ht 
.iL::arlem 

Ho..:_"r l è:;Ll 
Hé.:.arlem 
Hoorn 
Ha2.:r:lem 
Hoorn 

?? 
lbarlem 
Utrecht 
Kerkrade 
Ha2.rlem 
Vught 
Hao.rlem 
Leiden 
Hao.rlem 

om aan te schaffen: 

Marathon 
C/D kompetitie 
:rupillenwedstrijd 
B- kom:retitie 
Sen en J\/B jun v1eds trijd 
mal·a tho:: 
·1 e ü/B ,jun krmp . 
I e sen. knmp 1e ploeg 

j_d. 2e ploeg 
B-k'~mpetmtie 

Distriktskampirenschappen sen 
Cnup~ NAT IONALE NEDERLANDEN 
C/D •.reds trijd 
2e 1·,/B jun. kor1p. 
;.,_vond wedstrijd 
N. K. junioren B + meerk. A 
finale B--komp 
pupillenwedstrijd 
2e sen, komp 1e ploeg 

iden 25 plreg 
avondwedstrijd 
N.K . juni oren n +meerk . B 
avondwedstrijd 
Nederlandse kawpioenschappen 
avondwedstrijd 

en 1~ - jun 

volgende keer meer 

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem div. prijzen 

speel mee in de toto/lotto 

in lichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 

a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 



:8::en inge::; ::mden brief : 

HOE KON :DIT GEBEDR--,lP 

( of :; een reGelrechte uHdaging aan 13 l eden ) 

Op een uel (te? ) grote afstand, volg ik via de ~/lJsel :-18t klubgebeu:ren. 
Speciaal gaat mUn aandacht alt~d uit nsnr : 
:DE KLUBKA.HPI OENSCHAPPEN of te we 1 .: DE ~~· D:g;I::ER.:.J!~:p8T_~_IJ1)EN . 

Toen ik mU in jongere jaren, ' t v1as in de ~rinter· '45/ ' 46 als lid me ldde van de 11 H. A. -, - '· 
f ascineerde mij direkt, dat g8hele klubgebe~.:rcm. Ik he~inner mij nog een bord, dat t~de n:::: 
de tl-aining door een lid (niet bestuur) "'3rd. o:çgehar.6e n~ waarop stond : 

:DENK IE:DERE :DAG Af~N :DE P. H. 

:t was voor mij een he l e eer in d.e 4 x 400 m. escafette te mogen l open~ en de 400 m. 
_pe. rsoonl~k was het :'he l e mctal 11 • ( 1riedere race, kan i k nu nog b~ zondere dingen verte ll·an! 
(en onder de 52 sec. b-mm ik n ooit! ) 

En hierin sta i k niet a lleen, kort geleden bezocht ik de jaarl~kse reünie van oud A.V. 
Haa:::lem l eden en over vE: l e gestreden P.H. 's vrerd nog nagekaard. 

Op 11 ilct ober be~ocht ik op Pape ndal de jaarlijkse reU:nie v 2n de vereniging "Vrienden 
van è,e K. N. A.u.n .Me".:; -~ alrijke oud tegenstanders (op de 400 m.) heb ik kunnen spreken on 
1-rat bl~ken die vriendschappen sterk! Nu nog voel ik d ü; dingen als zeer belangr~k in 
mijn leve n aan. Sportvr eugde b l ijft bestaan, ook klubliefde en lees nu verder: 

.Ud.us gel aden lees je de \1/issel~ j aargang 41 (! ) rir. 8 ( s ept. 1 86, blz. 3) een a:r.'-tikel 
8Ver de PH wedstr~den seizoen 1986 geschr<~ven door eEm zekere Prr ••• rr • • ··rr •• :' ( ik 
•11eet niet wie .d i t was, maar snappen doe ik hem). 

Ja e r waren veel minpunten, tegens l agen, blessures etc. ; het hoort er b~ rriaar ••• • •• • 
13 af,,rezig8l: • • • • • • • hoe zit dat (ik kan mij een PH herinneren, waar de ingezwachtelde 
~~t Swart één sprong deed, t oen al l e polst okspringers af waren en ~ haalde het 
6 punten ( gold toen voor de 1e plaats) 7 per brancard v!erd ~ verder afgevoerd). 

H.i. is het feit 9 dat er 13 afwezigen w2.ren e on gemio aan mentale voorbereiding, om 
het klubgebeuren zo aanspreel-:bw.r te máken 9 dat ~en ieder zich veilor een ieder inze t 1 
gev1oon even vent z~n. Als ik dan l ees ry dat è.e· plo~gleider ( vlie was dit ??'? ?) niet één, 
doch tien jaar ouder werd, dan zou ü : graag eens met rrario, Mike 9 Guus, Han, Luke , Je
reen, Hein , Charles, C2es 9 Ruud, Il.ernout 7 Freè. en Peter eens bij mij thuis ( Parklaan 90) 
'n glaasje willen drinken en jullie willen ·vragen g 
ö!Jongens wat 1;1as er a 2..n de hanc\_~~ 

:Die grote tradit i onele klubdag ( 1x per j 8.ar) ~ ·.mar w<:i.S je nu? 

Kunnen nu alle 13 knullen een plausihele reden vj_nJ.en voor hun 1\Fwezigheid ?Geldt dan 
nu eens voor jullie : BLOE:D AAN DE R~~L 9 n~ar i k b2n .er !! ! 't is nog alt~d mijn kluppie. 
Ik was diep geschokt toen ik dj_e blz . 3 van prr l as. 

BUna hadden de PH resultaten van Paul 9 Arno 9 Erik 9 Evert~ Lex, René, Ricardo, etc.s etc. 
geen zin, maar zij waren er!Alle PH aanwezi~en op 14 september daar in Breda, namens 
ve l e oud leden onze wel~cmeende danle l 

Ik over peins nogg z~n de 13 afvrezi g8n nu §:]:~erna~_!_ z o onkollegiaal, t.a.v. de vereni
ging en jullie actieve s portvrienden? 

wie wil mij antwoo:rden? Kerels gevraagd. 

Al s steeds bl~vend fan, 

Emile Bleyswjjk. 
F .S. Hoe i s het mogelijl~ Est. af-:::-t-tc-Kam~i0Pne~ha.:!:Jpsn- 7.0N:DER Haarlem ploeg. 
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HOUTRUSTEi,LLEN 
==================~====== 

Tijdens bijzonder sfeerirlle kampioenschappen behaalden we 4 plakken . 
Twee gruden en twee zilveren. 
Aafb recht v . d.Veen was de ee rste die een medaille kreeg 0ngehangen en 
meteen een goud en ook ! Met 15m05 verbeterde hij brvendien het indoor
klubrek0rd . De c oncurrentie kwam niet '"'Ver de 1 5m (Roy Sedoc was 2e rr1et 
14m98) 
He in Macnack haalde het tweede goud b i n~en . Bijznnder do,..,r de goede sfe e r 
gestimul eerde ~(ein groeide naar grote vorm. Een zeer constante serie 
sprongen leverde hij af met a ls beste 7m43 9 hetgeen een evenaring is van 
zijn eigen klubrekord . Hein , die vond ~at de v oo rbereidingen nog niet 
nptimaal waren 9 ziet nog grotere m~ gelijkheden . 

Eric R0l l enberg was een van de winnaars van een zilveren medaille . 
Met 4 atleten ~ die de 2m04 hadden nverschreden was de wedstrijd ten 
einde , zodat er voor de eerste plaats barrage moest worden gesprongen . 
Alleen René v . Loon (Spade) sprong in deze ekstra poging over 2m08 , 
zodat de 3 a n de ren a lledrie een zilveren medaille kregen nmgehangen . 
Walter Kruk 7 de ranglijstaanvoerder van dit reizren ~p hoog en 60m 
h orààn jongens B verliep voor hem niet he lemaal volgens plan . Een val 
i n de ! fin~le horden bezorgde hem achteraf een hersenschudding. Hij 
moest op het hoogspringen de 1m99 overslaan en behaalde ' slechts' een 
zi.iLveren plak met 1m96 
Arno v . Vught had helaas op de 4m50 en 4m60 polshoog twee foutpo g ingen 
alvorens de hooute te overschrijden . Dat was jammer 9 want nu g ing de 
3e plaats zijn neus voorbij , nmdat numDer 3 ook 4m60 sprong maar met 
minder foutspron g en. 
Frank v . Ravensberg behaalde eveneens een 4e p laat s . Hij liep een goede 
race , maar moest toch nog 3 mensen voor zich dulden. ~an de winnaar 
raakte hij ook z~n nationale reko rd kwijt . Zelf kwam hij op deze 5km 
snelwandelen tot een tijd van 2 P. . 28 . 6. 

Het algemene verslag van d eze NK in het Haarlems Dagb l ad van Jaap Visser 
eindigt met het volgende , c i~ t i teer: 

Waarschijnlijk typisch Nederlands: een verspringer , die niet 
ver wil springen rmdat hij vindt 9 dat hij te snel is 
en een h.::èrd lope r die "<m steun van het publiek vraagt en 
daardoor een wereldrekord mis loopt . 

Ons inzi ens me e r type rend v~ or de Neder l andse jounalistiek dan voor 
de Nederlandse at l eet . (gebrek aan kennis dus) 

OPEN OOSTELIJKE KLl'Çf I OENSCHAPPEN 24 en 25 jan te Z1V0lle 
=============================================-============= 
Walter Kruk veroverde bij de jongens B twee titels en was daar~ee onze 
skksesvolste at l eet o 
Op de 60m horden steeg hij naar de 3e plaats 0p de rang lijst a ller tijden 
door 8 . 37 te lopen . En passant sprong hij ook nog 1m95 hoog en een te 
klein landingsmatras weerhield hem ervan hoger te springen . 
Hein Macnack wist een derde plaats in de wacht te slepen met 7m11 
Ook Eric Rollenberg kwam niet verder dan een derde p l aats met 2m00 

Verder uitslagen van beide wedstr ijden in het volgende klubblad. 
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Zo:;.dag 28 dc:cemh9r ~ het z ou e en zvarc dag -vr orden voor een 15-tal B-
jnnioren ~ 

Om 7. 45 UctT 1t2r::l er. ver ozame 1cl op het Kcn...'1emerplein ··· Haarlem. Ieder
e en was er op tijd~ ' 'lt: l li3vJa::Lr m'?t l:c,~dr; c.ngekornde r-Jla<:;:pkoppen en met kleine halfge
opende slaapoogjes 9 ma8.r • o •• " 0p t~jd. 

E-.::- vraren 2 "mietEJ j oebi esjÜ.' " hL"tGje s vc:m mr. Sloothaak gehuurd e n 
daar moe sten vrij i n met z'n EÜ~. c·n. 

Dus toPll .i.eo.2.:>:>een ~J 'n pappie en. :na.:"1ruie had l <it ge,"waaid ( IV:arvin) en 
vaarwel h:.td gezoend 9 we-rden ·v,·e :~n è.~; h L:sjeR P:;ev onwen . 

Er ik ( larr;se Jan ) HolJenberg "best.1Ju.rrle 11 de 8én en Les ( power-lift) 
Brown d(_ e.nde :J~. 

\Ve ver trokke.lg N:t de eerscc:; ~:53 9 3 m8ter ger eden t e hebben konden de 
be stuurders al 5 , 04 ,3 mi nFte::l u itrusten i.v .m. een (ve.rw;elfsp r e ke nd ) ROOD-stoplicht. 

Nadat He Oil.S eerste ha lf uurtje ger e den hadden begonnen de eerste 
pijnkreetje s van de krG.ITlpe n do or de uit er s t v reemde z ithemdingen die we aan moesten ne
men (anders pa s ten vre n i et i n d0. b t.'.sjes ) op te clagen. DJE besloot Erik (soms wijze ) Rol
lenberg bij Zevenaa.:c even te stoppen om de l1enen te str ekke n en van kramp te ontdoen 
en daarna e en kop k offie te go.2.:1.1 drinken. Hct '"au eeü A.C . - res taurant en daar krijg je 
j e tweede kop koffie gra.t is 9 Lh:s ·~rerd er op de; n:e e;:rt grü'I>Te l ijke v:ij ze fraude gepleegd 
met 2e kopjes koffie. Les Brown nam éé.1 kopje k offie en oet ae,lde 3 l ater waren er :I: 7 
die hnn z.g.n. "gr;.ttis' ; 2e kopje koffie bïemen hal 'ê'1.(? ) 0ok c~1dekte er iemand , tot 
grote · vreugde v a n ve l 0n onder ooo 5 dat er een 11l':1euterh oekj e " wa s met blokkendozen en 
•• •• ••••• t . v . met video 9 dus gi nr, er ook E::~n groep jGilbens (.!:: 16 jaar ) gezellig naar 
"He-man and the mas ter0 of the nnive:r-se rt ki,ikcèn. 

Toen iede:re3n uitg-:l~8~ . '?n - en c.üi~g,;c;joeiTJ.e l ë'~ m~t gratis kopjes koffie 
-was~ bood E1.·ik R. a a n om W"l<:.l.r wr::er eend C:!J te r.tappr::r:. Zod oende vouwde n we ons weer 
in de busjes. 

\:le :r:eden aan een shüc vr::rc'!.or e;.1 b9:-coikten de grenspost Nederland -
Deutschland3 1.,re k onden zo d oorr ijden Ha<:.c.:-~ enkelen z,at en t 8 k a nkeren over voor niks 
gekochte paspoorten en t oeri stco:::tkaarter •• 

Nadat \•!8 l::mge tijd st rJocl.s sla.:y:pe:r.· wordende moppen hadden verteld? 
kwamen we eindelijk aan wa.a:-.., He L.ijn mo13ste~1~ Dor tmu:1d-S i t y. 

Erilc Rol l enberg z.ou o11.s wel even de •reg 1.rij zen naar de sporthaLNa
dat we eerst een uurt j e d oor de s chitteroude binnenstad van Dortmund waren gelopen, 
v onden Yre toevallige r wijo de hal.Fi.i stond 1rlak a chter het t errein waar we de busjes 
v a n mr. Sloot haak geparkeerd hadd<~n. ( Hoe bedo·a l je omlopen?) 

Enfin~ na oo~c n og een slopende speurtocht naar de ingang, bleek de
ze n og dicht te zijn. He moe .Jten nog een uu.c- Yrachten en om de t ij d te doden gingen we 
weer een k op kof f ie hal en in een enorm s j iek rectaurant , ,,rant dat was de enige kof
f i edrinkge l egenhe id i n de buurt. J)o.ar :6aten we da.n m<:t on ze trai ningspakken aan in 
een stijlvol restauran l; .He wa r en met z'n 18 on e n er namen er s l e chts 4 iets te nut-· 
tigen. He h oorden de obers zeggen dat de Ilortm1:.nd3e I. R. ll. . ee n aanslag a a n het plegen 
1.-ras 9 maar het bleke n slechts enkele a . v o Haarlem atle t e n t e zij n 9 die meegenomen strij
kers e n t hundercrakero aan het afs teken Yraren. 

Tij het z ien van de eva cuat ie van e nkele Dort mnnders zijn \·Te uit 
s chaamte uit he t r estaurant gegaan. 

Bi.j de spo~·thal aan ge k omen bleek dat de deur open was 9 we gingen 
naar binnen? k leedden ons om i n de k lee dkamers e n g i ngen de hal in. 

· De ha l ,,,as schitter end mooi. Ter wij l i e dere en f anatiek aan het inlo
pen "'as 1 werden de s e r ies opgehangen op een prik bo:r:r't..Ze hadden a lles maar met potlood 
op toiletpapier ge s chreven want t yp- inkt op geYJoon pa pier geschreven had te duur ge
weest9 zovee l namen stonden erop . 

il.ls je na vee l tijd 9 ge;vri ng e n gezoek gev onde n had in welke serie 
je ~.;at en kwaad was omdat je pas ir~ de 43e serie zat ~ "~>ras het n iet vreemd als er een 
Dnitse atleet naar j e toe b.,ra1n om te .. ..rra.geï1 Faal·om ~e kwaad wa s 9 en els je het hem 
dan uit gelegd had 9 h~ daarop t:mhroo:rdde g ''Ach du Soh1"re i n , rlu Hollä ndische JV.i:l.zzelpik ich 
bin i n die 65e Serie 9 ü.c... Ao.rslooh~I-Ialt s 1'1aul du.~t ( ~ vrij vertaald : ach wees nou toch 
nie t boos joh, i k ben po.s in à.e 65e soric::? dus droog je t r annt jes nou Ir..ac.r gekkie 9 stil 
maar mallert 0) Zo nu h.::b ik het uel gE:noeg gehad over '1de zee r goede opvang van de 
:Duitsers 11 ? nu onse prestat j_<;:::~, 
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'-4elnu. 7 die wa ren niet on over nw::r huis te schrijven 9 laat staan in 

het c~_ubc :.:-ga<:~n te schl:-,ijven . 
H,=ót tegen aJ. n1et cle 60 m. :::pr int , Sl echt s 1 a.v . Ea a.rlern atleet in 

de finale~ r;n ·wel. Cb:::ü' v.c:, \.j::rfLf.dj vtcru h j_erin 2e in 7.2 seco;. hij werd ook nog 6e 
bij rle 60 m, hordon i n i-3,() sec , .\l ;·.10t a::. fr>ntastir:ch~ 'rjj was dus ook één v an de uit
schiet en; . Cns all e r Yr .i<::mc". \.Jal-i;e ~- Kïuk ? die '6 ':1 naP .. I>~ niet bepaald ruee heeft 9 ook. Hij 

werd 7e ln 8, 6 sec . 9 b~J cL .. ezelfc~~ ,,._,r1;:-:n ~~J.s Chris, Pjj haj, overi,~ens nog een fantast i-
sche prestatie 9 m~ta~ rio.n:L' korn il-: lb .. t er _·J.r..:·g op .. 

:oe s:1e:lst ·~ F-::~ .. :c}em a-':.Je0t ':>1~ eb 200 ;r. . vras Jr~rry :Brom1er in 24 . 6 s ec. 
De snelste :-I&:.1Tle08"" :r: b·~ d·. é/) ti :..~.~·a:= l":ó• tnü v, ~itral0n i n een t ij d van 2. 23 9 6 s ec . De 
pres-c at ies hj he~ v•::rs :_" ·.i..r.r:en •.~r:.:r r:. xL i1ü~+ ::oo goed _,;-;t a::Cs verste Haa.rle r:-JJ:Jle r [l;a:;c 

Schre uder ;11e i·, een a::Ltc.nc·, vl':va ')" :~6 :·etc:r , 
Eu è.e --: . SCO Ull~·:;.:;r '.·.' ':l.S heJ. e;·1a:::ü z~oraGr . • , , " • • !.net als snelste Haar

lemmer raul Drcrmnel in een -t,;jcJ. v .n 4,-1A.O :3ec, $ è.i.e :r.am.· net kon winnen in de eind
sprint van J)ennis Heijink met e r::n t ijd van 4.44 . 2 sec , 

En dan het. h oogs pringen waar een historisch moment bij heeft plaats
gevonden. Erik Rollenberg s prong niet h ·Jog 9 laag dus 7 hij vond. het schijnbaar koud dae .. r 
boven 9 want hij sprong 2 . 05 m. laag, wa2\r mee rrij t och 2e werd,Met een sip gezicht en 
kankerend over de bovenven-rarming mocht bjj z~jn"prij s" op het erepodium in ontvangst ne
men. Later op de mi ddag mocht Val ter K:>:>uk springen. Toen hi j s pr ong -vms kennelijk de bo
venverwarming gemaakt~ want mi sprong 2. 01 m, en -vrerd gl orieus eerste en had gelijk het 
:&-junioren record van Rund Hiel'lrt verbeterd met 6 cm.Fenominabel dus. 

later op de avond, t 0en alle B--juniortjes a l op de terugreis t:raren, 
sneuvelde er weer bijna een clubrecord 9 en wel op de 1.500 m. d oor Han IlaauwuH\i liep 
e en tijd v an 3.59.09 sec. s dat schee lde ma2.r 36 honders-te van een seconde op het club
record van Faul Jaspers. 

Om nu wee r terug te komen op de B-jongens 9 v a n de terugreis weet de
ze reporter \·Jeinig 9 want menig ooglid was te zwaar om open te houde n na zo'n zHare 
dag.Er v1erd nog wel gedineerd in hetzelfde restaurant in Zevenaar, waar de orrv'3.ng van 
het menu v an personn tot persoon verschillend was . Na het eten \Jas er weer een groep 
naar de tekenfilms aan het kijken in de kleuterhoek en Erik R. -zag dat iemand z'n ijsje 
niet helemaal op had gege ten, dus nuttigC.e hij die nog maar even. 

Toen -,,e even l ater \veer verder reden reed Erik R. z'n bus plotse
ling de stoep op (waarschijnlijk was hij nog in t r ance van dat lekkere ijsje van Edward ). 

Aan hei:. eind van de rit ï.:a.s er een race tussen Erik R. en Les B. wie 
het eerste terug zou zijn.Erik won , ondanks dat Les een v o'Jrsprong had omdatErik de 
bocht ui tvloCJg en op de stoep stond (door een ijs je). :Cr werden met name door Les Brown 
voor enkele honderden guldens aan bennen ger iskeerd i .v.m. het door rood rijden. 

Enfi n , we 1-raren veilig oiï1 ~ 00,00 uur weer in Haarlem. "Had Erik toch 
n og een beet je ge-...ronnen die dag . n 

"Fijn v oorum." 

Uw personal report er 9 

Paul Drc!Th.1lel. 
P . S. Dit is e en waar gebeu.rt verhaal . ( Erg b~ !) 

Uitslagen cross-compet itie 2e \vedstr. (1 3 ,12.' 86 ) 3e '.-red.str. ( 24 .01 • ! 87) 

A-jun. Jaap v.J)eu.rsen 7e 19 r1in. ( 5 , 000L1o) 
Ben Versterre 13e 21 TDin o 

13-jun. Paul Dr01mne l 8e 1 0 0 5l!. ( 3 .000m. ) 
Dennis Heij ink 13e 11 . 06 5e 12.55.2 (3 .500m.) 
Erwin Kraan 22e 11 r.ün. 
Ger \-.Tessel 26e 12 nD.n . 14e 13.52.9 
Joris v . c1. Vleiden 27e 12 rnj_l1 0 9e 13 .1 8.1 
Arno Grooteman 28e 12 min . 16e 14.01. 9 
Thomas v. cl . Ber g 36e 13 rJin. 
r;:ark cle J ong 12e 13.40.9 
Ivo Spanjersberg 13e 13.41.8 
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HOTLI N E 

-Uit 11B:et Bl oemendaalsche 11 van 29 j2.nuari g BAanrij ding rïlet letsel t'iili tairev1eg Over
veen. i\Ll.cmclag 26 januari j. L '! ::>nel ,~~I' ~ en o.am·ijt~ing ple..ats op de f!Jili taire1.veg in O
verv8cn.Ecm. 22-~ jarige imroner uit Zandvoort rP..o1cte met zijn personenauto om 18.40 uur 
door de plotselinge gladheid in e E:n slip . Hij p:robcerde de auto onder controle te lcrij.
gen9 maar glee9- door. ~üerdoor kon hij e e n 29-jarige imrcner uit Bloemendao.l 9 die aan 
het trirnmen was 9 niet meer onb.i,jk6n. De auto bram stil te staa,n in een voortuin a ém 
de Milita irc:nveg.De Bl oemendaler is opgenonen ü 1 bet Eli.sabeth Gasthuis. De personen
auto was z o zwaer beschac~igd, do.t de ze weggesle ept moest worC:en." 

-Gat, wat verschrikkelijk voor die auto. Eei sto.at uiteraard in geen vergelijking met 
een gebroken pols , gescheurde ach illespees 9 hersenschudcling .:OU.t gaat wel 1:reer over. 
r~aar die auto, n ogmaa::.s verschrikk'9lijk. 

--Ge l uk:kig i s de 29- jarige Bloe mencia ler, Gé J3roert jes 9 weer thuis.Gé heel veel sterkte . 
- Veel sterk-te heeft ock Tjerk v. Seijst nodig. Al ~nige tijd is zijn eezondheid niet in 

orde.Tjerk, fietsen ma g ook 9 ïve hopen in ieder geval, dat je weer spoedig volop in 
beweging zult zijn. 

-zaterdag 27 december, Vogelenzang 9 de enige, echte Oliebollenloop. 
Negen Haarlemmers onder de 1.20 9 totaal zeventien onder de 1.30.Goed gedaan jochies 
( Koos en Evert ). 
Kees Hordijk 1 • 10.50 Kees v. Dommele 1 • 18 .02 
Paul v.Diepen 1.10.55 Ruud Knorr 1.18.12 
HuibAkersloot 1.12.32 Nico Hulsbosch 1.20.40 
Conno du :B'ossé 1 .15 . 41 Huub Ollarbe 1.21.42 
Hans Verwey 1.15.47 Rob de Nieuwe 1.24.50 
Ril de Lange 1.16.45 Dick Aarts 1.25.45 
Gé Broertjes 1 .. 17.28 Lex v.d.Pol 1.26.51 

-Inderdaad springen er twee prestaties uit.Sjoerd bezorgt r:1et 
( die van ~Iansc~Jans) steeds grotere complexen.E:l Sylvia bleef 
aderen keurig onder de 1.40. 

- Zondag 11 jQIJ.uari 9 Egmond 9 DE halve nmrathon. 

Jaap S1vart 1 • 27. 21 
Johan Sneek 1.27.56 
Peter Brink 1.28.40 
Sjoerd v.d.Pon 1 .34 .01 
Kick Sabel is 1.31;48 
3ylvia de Krom 1.38.30 
Rob Slierings 1.49.35 

zijn goede lopen Jans 
ondanks haar gespétt e 

lilles hebben we er over gelezcn. Alle- details.Niets is de thuisblijver onthouden. Be
halve~ \dat is er gebeurd met het oor v o.n Jaap?Het is te delicaat om hier publieke-
lUk op in te gaan. Vraag het hem gerust zelf.rsar a lstublieft bjk hem niet aan.Het OOR. 
Hil de lange 1.24 J aap Swo.rt 1.36.10 Dick Aarts 1.41.50 
Ruud Porclc 1.25 . 32 Lex v.d. Pel 1.36.30 
Peter Brink 1 . 32 S jaa k v. Dijkman 1. 39.55 

- Zondag 18 januari, Ameterdam9 î O km. 
Drie dertigers konden zo ' n k l e ine 35 mü1uten lang weer eens lekker de jaren zestig 
in het Vondelpark opsnuiven. 
7e Paul v.Diepen 33.40 10e Ronald v "BoGhove (met eindsprint) 34.32 
11 e Conno du Fossé ( hie:rà.oor volledig verrast) 34 . 33 

-René Ruis mag damrel op zondagmor gen r~gelmatig geestig uit de hoek komen, maar ook 
hij wordt veertig dit jaar. Om precies te zijn op 01 maart.r•!eiden9 dat wordt zoenen. 

- Een niemve naam is Pa.tricia Beyl.Dat niet alleen, ze komt ook zeer goed u it de voe
ten, In1'de HardloopkTant" van j a nuari en februari komen wij twee maal haar naam tegen. 
Op 30 november liep zU een 10 E. H.(Noord\ori_jkerhout ) in 66. 15 en een 10 km. in Lin- ·) 
schoten(20.12) hacl_ zij al na 40 .1 5 volt ooid,.Dus zeg maar gerust ! in plaats van • 

-Enige jaren geleden heeft C&rko Vos op een camping in Frankrijk kennis gemaakt met 
Ansje Vijn (ja, inderdaad familie van Vijn Snacks in ue Anegang ).Dat het meer dan een 
gewone vakantieliefde is geHeest t blijkt wel uit het feit 9 dat hij haar heeft uitge
nodigd om deel te nemen aan de 10 E. M. van de Nieuwe Brug, 12 april a.s.Ik ben be
nieuwd. 

-Of Milo Porck dit zal lezen valt te betwijfelen. Hij is misschien nog wat te klein. JV';a.ar 
toch Kil o 9 veel succes met je vader. 

- - En wie komen we tegen op de jaarranglUst marathon-vrouwen op de 96e plaats? 
Sylvia de Kr om n:et een tijd v an 3.43.41, Gelopen in Rotterdan1. 

- Ook l ange afs:tandlo( o )p(st )ers is het 11 toegestaan11 om op donderdag 26 februari in ons krachtcentrum~Al is het alleen maar voor de gratis consumptiebon(nen?). 
- De voorjao.rsagenda~ za 2B.02 Vogelenzang 14.00 uur de winterronde(wedstrijd ) 25 km. 

za 14 .03 Alphen a.d. Wjn 15 en 20 km. zo 2~ .03 Schoorl 21 - 30 en 42 km. 
zo 28.03 èn laatste duintraining èn een onderlinge cross 

-r-'Rar vooral~ 29 en -30 mei in Apeldoorn de 24-uurs estafette! 
-Herhaling . r~B.ar vooral g 29 en 30 me i in Apeldoorn de 24-uurs estafette! (* aanwezig te zUn op de jaa~rergadering) See You. 
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1 .. N G ~" R S 
=======:.::::-::;..======== 

Tweemaal al heaft een ploeg Raa~~emse weglopers in het kader van de jumelage 

de 20k~ van ~ngers celopen. Zij zijn daar beide keren bijzonder vriendelijk en 

gastvr , ontva n;en en l ogeerden dan bij leden v a n de plG.atselijke atletiek

vereniging. Dit j<-,_P .. r Hj_lden we ook eens A en ploeg !cr.gevijnen ( wist U dat die 

mensen ~J h eten ? il: g eloog niet, dat Lodi dat héeft begrepen red.) in het 

Haarlemse laten lo pen. Er wordt gedacht aan de 10 EM van Nieuwe Brug op 

26 a pril, dicht bJj h~erlem, karakteristiek Ho llands polderlandschap en een 

gezellige prijsaitrelking in het speeltuingebouwtje. Dat zou dan gekombineerd 

kunnen word en met de toeristische attractie bD uitstek vuor deze streek: 

het bloemencorso. 
Wez neken nog enkele gastgezinnen met liefst een beetje talenkennis in huis 

v·)or het weE:këmd vr,Jdae; 24 t/m zondag 26 april. 

Informatie en opg11ve graag bij: Gerko Vos , tel 023 - 315993. 

VIERENT';!IN'l'IG UURSLOOP NEGENTIENHONDERDZEVENENT.ii.CTIG 
====================================================== 

Een dezer dagen ontving ik alweer de nieuwe folder voor de komende 24- uurs 

loop van llpeldoorn . De datum, traditioneel de dag na Hemelvaartsdag , 29 mei 

is dit jaar wel bijzonder gunstig. Er zijn in dàt , in het voorgaande en in 

het daaropvolgende weekend geen kornpetitiewedstrDden en wat de rnarathonners 

betreft: het valt net tussen de klassiekers arn sterdarn 10 mei en Enschede 

(rnoèt j e gelopen hebben, al is het maar eens in je leven) op 20 juni . Je 

kunt dus smoezen verzinnen wat je wiltj maar knrn niet aan met: " Het past niet 

in rn ' n weds trijdprocr11mma " . 
Voor wie nog onbekend id met het spektakel: er wordt ge lopen in de wedstrijd 

categorie. Met 10 mnn/vrnuw wordt 24 uur l a ng om beurten een rnnde gelopen . 

Er is een nieuw parcours van 1680 meter lengte , dus i edereen loopt 5 à 6 

minuten en heeft dan + 50 min rust. Die rust genieten we in ons tenten kamp 

waar de verzorger(ste;) de koffie , thee en soep vers en warm houden . De 

tijden worden door een team van coaches (wie wil ? ) exact bijgehouden . Verder 

is er nog een sporthG.l met douches en een legertje rode- kruisers , masseu

ses (eurs) en artsen om de lopers op de weg t9 houden . 

Met het enthousi asme en de ambiance en sfeer van vorige jaren zal het ook 

nu weer een onverts·et elijke gebeurtenis wnrden . En als dit jaar alle club

toppers meedoen 9 het droomteam dus, dan is de overwinning en zelfs een 

Neder l ands rekord binnen l1ereik. Bij voldoende belangstelling lijkt het me 

fantastisch om met twee teams te l~pen 7 dnn zeker kent de gezelligheid geen 

grenzen . Wie h et iets lijkt, kan bij mij o f bij een van de andere deelnemrs 

van vorig jaar verder g ek gemaakt worden, We moet en deze maand nog inschrij

ven , dus ik wil {src~ag zo gauw mogelijk de namen van de gegadigden noteren . 

Wie geeft zich cp?r 
Gerk~ Vns 1 Oranjestraat 152, 2013 VK 

tel. 023 - 315993. 

Haarlem . 

Noot~ Evert meldt 9 dat er intussen twee teams zijn ingeschreven . Er is dus 

plaats voor 20 man/vrom-i ! ! 

Deze tweede cross op het militaire terrein ging dit keer ovar 5 ronden van 

1460rn en we rd een zege voor de deserteur uit de groep van Koos Kiers narnelijk 

Ronald v . Bochove . Ook de tweede binnenkomende was er een uit de groep van 

Koos . Beiden verplichten zich daarmee op 2 9/30 mei deel uit te rnaken van 

een ploeg van 10 n nn die dan deel zal nemen aan de loop in Ape ldoorn over 

24 uur . Ronald had in de duinen duidelijk zijn zinnen gezet op de ze s e , want 

na een snelle openingsronde van 5.32 lag hij al afgetekend aan de leiding . 

Conno du Fossé 9 die na drie ronden uitviel, Hans Verwey , Ruud Porck en 

Marius Jaspers gaven achter v . Bochove elkaar goed partij . Hetgeen z0u lei 

den tot zeer snell e eindtijden . 
De omstandigheden w&ren zeer goed en het deelnernrsve ld was met 16 man en 

2 vrouwen behoorl ijk . Tegenvallend was het lopen van Ben VertOn . Begrijpelijk, 

want Bern had l as t van de bibberatie . Ben dag tevnren had Ben namelijk een 
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weddenschap a~n~e~ann . Een weddensch~p , iets waar je Ben a ltijd gek mee 
krijgt, die hi erom ~ ing~ Ben moe st op het Spaarne (het had al v i er dagen 
zwa ar ge doo id ) 2en rondje r~den o~ de schaats van 100 me ter , wanneer hij 
dat zou do en uitsluit end in z'n korte b roe~ je , wa s de W8ddenschap komp l eet. 
Vijf minuten n a ~et uitspreken v a n de weddenschap stond onze vete r aan (dwz 
br,ven d e 40 j aar) nl8 t on t "o loot bovenlijf en ir! ko:cte broek met een scheve 
s chaats op het Spu~rne . Hi8rmee is ge lijk het falen van Ben de vo l gende dag 
verklaard. Ach j a , Den, het verstand komt m0t de jaren. Over fans had Ben 
bij zijn stlJnt overi{,ons ni.e-1: t e k l2.gen . Ge1ijl~ bleven auto: s en bussen st i l 
staan en s~onden er vele mensen ~an de rand van het Spaarne Ben aan te moe
digen , 
Terug naBr de c r o ss . Verrassend was zonder meer het lopen van Ruud Porck . 
Deze le~aar u it Santpoort bijt zich vast in een concurrent en l aat hen to t 
de finish n i et m8er los. Gel ijk met Marius Jaspers kwam hij dit kee r ov e r 
de s t reep. Bij de d ames liep Tineke v.d . We l een zee r constante race en li e p 
J oke du Pon een ronde meer al dan bij de eerste cross . 
Uits l ag (5x1460m = 7300m) 
Dames~ o. Peter Brink 33 . 40 
1 • Ti neke v . d . vJel 34 . 39 (4 ronden) 9 . Lex v . d . Pol 34 . 28 
2. J-;ke du Pon 17 0 21 (2 ronden) 1 0 0 Ben Groeneve ld 35 . 18 
Heren: 11 • Ben Vert on 36 . 0 1 
1 • Ronald v . Bochove28 . 59 (5 ronden) 1 2 . Lieuwe de Vries 36 . 01 
2. Hans Ve r wey - 29 . 32 1 3 0 Sjoerd du Pon 36 . 41 
3 . Mari us Jaspers 29 . 43 14. Kick Sabe li s 38 . 55 
4 . Ruud Po r ck 29 . 44 René Ruis 33 .1 3 (4 ron d en ) 
5 . Ni co Hul sbosch 3 1. 26 Conno du Fossé 18 .1 0 (3 ronden ) 
6 . Huub Ollarbe 32 o41 
7 . Hans Adelaar ) 3 . 15 

' De Koos - Ki ers- trad i t ie l eeft voo r t . Ook di t jaar t r ok de middenafs t a ndplo eg 
met l i efst 13 deelnemers en Koos naar Breda . Dr ie Haarl emme r s vr i s t e n 
grote indruk te maken tijdens dit inte r national e evenement , da t op een ve r
ge lijkbaar niveau zit als de NK- ve l dloopo Op het ~ne ll e bospar cour s , spo
radisch ondei·broken door blubberpl assen , l egde Marian v . d . Li n d en d e 36 00m 
af in 12 . 59. Deze snell e t ijd leverde haar een t i ende p l aats op , s l echt s 
op 26 sec. van de ~1innares o Hiermee bewees ze , gewend z ijnde aan de lange re 
afstanden, ook op het middenafstandgebied een ta l entvo l le l oopster t e zijn, 
1-rwar we nog veel v a n zullen horen. Han Baauw zorgde ook voor een spe ktake l 
op de korte cross (2800m) . Uiterst gespannen stond hij i n voo r overgebogen 
starthouding aan de start . Bij het vallen van het schot , sprint t e h ij a ls 
een • • • • nou j n , sprintte hij dus naar de kop van het ve l d . Na d e eerst e 
r onde had hij ca. 50 me ter voorsprong rp de res t . De tweede rond e ve rli ep 
echte r wat ' zuurder' . Han viel terug tot een 12e eindpos i tie . Henk Gommer 
de winnaar 9 had echter slechts 16 . 8 en de Brit Nei l Smart (3 . 45 op de 1 500) 
3 sec voorsprong op hem , z~dat - zeker gezien Hans overmoed- van een p r e sta ti e 
van nat i onaal hoo~ ka l iber gesproken kan worden . Zijn e i ndt ijd van 8 . 45 . 3 
zegt op zich a l Genoe g . Vijfenzestig sec later eindigde Pete r Ni essen a ls 
nr . 62 verr assend o p de hie l en gezeten door Willem Gebe . Dankz D of onda n ks 
zijn macho fiat - waarvan de uitlaa t me t touvrtjes aan de wagen gemontee rd 
is - eindi gde hij voor Lex Verbeek . Ze eindigden a l s 65e en 77e i n 9.43 en 
10 . 05 . 
Op de l ange cross voor de heren bewees Erik Kahls (oh , d i e met d i e .•• ) 
weer eens waar hij hoor t . De eerste jaars sr . zat bij de s t art niet a l t e 
gunstig , maar slae.cc!.e toch langs zijn ' minderen ' (toppers a l s Br am Wassenaa r 
Menno Gr oenedal etc) te snell en. In de einsprint verloor h ij net van Jack 
v . Bl adel . ~en eindnotering van nr. 29 met een tijd van 31 . 29 mi n - op 
2 . 30 min van de eenzame wi nnaar Marti ten Kate toont , dat Er ik onze derde 
middenafstander is 9 die zich in de nationa l e top blijkt te kunnen hand
haven . Om Ren~ met het tikken niet tevee l te be l asten vo l gt hie r kor t de 
o ps vmming van de o..ndere senioren op dit nummer: 61, Frank v . d . Aardwe g 
(38.50); 68 . Huib Lke rsloot (39 . 10); 92 . Marcel Verzij l berg (39 . 56) die nog 
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zijn ges :'_ 'lagde :t ·::.nvi.'. l orJ het nlu1Drekord inlopen van tv1ee dagen ervoor in _ 
de benen had zitten~ 201. Johan Sneek (43.0J); 227 . Sergio C;rvana ( 44 .1 5) 
De A--junio r en vi olen ook niet tegen . Jaap v, Deur s en (nro38) v1ist zijn rivaal 
Ben Verste rr8 (nr . ~ O) op de 5 , 8km cross ne t ~chtar zich te laten. Jaap 
fi n ishte i n d e redeltke tijd v an ca . 21min (ttd winnaar 17.55) enke le s ec . 
voor Ben • .t~.l met .:~ 1 een ges l aagde cross voor IC·1os &co~ die naar mijn nen i ng 
toonde, dat Haar l eD m.b.t. de middenafstand geen angs t hoeft te hebben 
voor de competitie . He t komt dus al l emaal wel weer go ed J0op !! 
Tot slot wi l i k l lui~ ~kersloot nag b e danken voor de steek in zijn zij; dit 
leverde onder -;etekende n l. door de e indnotEJring c'en t !!.err:Joskan op . vlees 
ge rust , bij de vo l ~ ende crcss k rijg je er een paar slokken koffie u it. Ook 
wil ik nog een vF) ord Vi1n dank richten tot Willia;n .Augustinus van de Spar 
taan , di e zo sportief was mee r dan ande r halve ronde (2940m) t e blijven 
plakken om op de l~atste 20m voorbij te komen zetten , gevolg d door een 
keurig handje na a floop. 

Frank . 

Zo lang een strand lo op nog niet, zoals een were ldkampioenschap schaatsen 
nverdekt kan plaats vinden blijven we afhankelijk van het weer . 
Met nog de omstandigheden van een j aa r geleden in de hersenen gekerfd , -. 
wisten we, dat het a lleen maar beter kon zijn . Vo rig jaar op de heenweg een 
orkaan in de rug en ~en vreselijk barre terugtocht met regen en een zeer 
slecht te belopen strand. Dit jaar een rustige zee me t een vlak , hard en 
zeer goed te be lo pen st r a nd. Op de heenweg stond e r een straf noordoosten 
windje tegEn en niemand voelde zich dan ook ge ro even nm het tempn omhoog 
te sleuren . Han ~aauw was op de 5km in goede vnrm hij won in 17 . 11 , wa arbij 
hij al zijn concurrenten op grote achterstand zette . Maar de echte ke rels 
liepen natuurlijk 10krn . In een g r oe pj e van een man nf zes ging het op het 
keerpunt aan . l"let het windje in de rug haddén ze elkaar niet meer nodig en 
het veld waaierde sne l uit . Erik Kahls bleek verreweg de sterkste . Me t een 
voorsprong v an zo 1 n 200m finisht hij in 34 . 25 gevnlgd do nr Huib ~kersloot 
op 39sec . Kees Hordijk en Frank v.d . hardwe g leggen beslag op de 4e en 5e 
plaats in 35 . 3S on 35 . 41 . En let ook eens even np de tijd en plaats van 
Marjan v . d .Linden. Zee r gued ! ! 

30 nov . 86 Tilburg Warandeloop 
Jun1oren A: 4 2 . J ~ap v a n Deursen ; 45 . Ben Versterre 
Heren: 19 . ~rik Kahls ; 24 . Han Baauw ; 77 . Huib Ake rsloot ; 100 . Mar ce l 

Verzijlbe r g ~ 144 . Hans Verwey; 181 . Ronald v.Bochove ; 195 . Ed Smits 
221 . Sercio C~ rvana. 

2 1 dec. 86 Duindict cross 
Junioren A: 43 . Ti en Versterre 5km in 23 . 06 
Her~n (B- loop) 14 . Euib ~kerslnot 10km in 

50 . Rona ld v. Bnchove 
95. bd Smits 

14 dec . 86 Zaanseschansloop 

42 . 41 
44 - 56 
46 . 51 

27 . Conno du F0ssé 43 . 26 
90 . Peter Niessen 46 . 40 

Goed weer. Gerko Vcs 2e (1e vet I ) 16 . 6 km i n 58 . 11 

20 dec . 86 Linschotenloop 
In de po lde r , koud en harde wind met hage l- en reg enbui en 
Gerko Vns: 4e vet I 21 .1 k m in 1u16 . 44 

De c nmpl Gte uitslag van de strandloop in het v nlgend e nummer 
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Hl Wllll~l~l 
\'Jij feliciteren ~ 02 maart Ol i vie:r Perulink en '\.lmar Berg 

04 mao,rt Hartijn v e.n Schcük 
06 maart Jurn Hoekse me. 
09 rr:aart laurens Zanoli e n r1aCt.rten Vermaas 
10 maar t :Cric Boer 
17 ra aart Jan VJillem Later 
19 I'laart Koen Paul 
28 mart I·liarcus Sa2.2~ 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP Ol'ROEP 

Het komende zomerseizoen is de A.V. Haarlem aan de beurt om de kantine op de atle
tiekbaan te bemannen.Dit moet niet alleen gebeuren op de bekende trainingsavenden 
van Haa rlem 9 maar ook op de andere clagen. Dus vij f avonden in de week . Ook t ~j dens wed
strijden op zaterdag en/ of zondag zal de kant ine moeten dr aaien. He hebben dus een 
groot aantal vr~willigers nodig cm het gehee l draa iende te houden. Een paar ouders 
z~n vorig seizoen al door mj benaderd met het verzoek om te assisteren. 
Aan alle vaders 7 moeders 9 ooms 9 tantes en overige (volwassen) familie leden van onze 
jeugdl eden doe ik het verzoek om 1x per week ( of als er voldoende mensen z;jn 1x per 
twee weken) te ·helpen in de kantine. Als U positief op ll!ijn verzoek wilt reageren9 

wilt U mj dit dan z o snel mogel~k laten weten.ET zal uiteraard rekening worden ge
h ouden met Uw wensen omtrent de avond vrcarop U 1-lil t he lpeu. 
Bijvoorbaat ·oedankt voor Uw enthousiaste ao.nme l d ingen" 

Jos van Belle 7 telefoon 272338. 

De ziekenboeg ~ 

Jurn Hoekserna die pas lid i s geworclen van onze verenl gl ng heeft van de d oktoren te 
horé n gekre-gen 7 dat hij het komende half jaor niet mag sporten L v.m. een ontsteking 
aan z~n kniepees. Voor iemand die pas kort geleden heeft ontdekt hoe l euk atletiek 
e igenlijk is 9 is dit een erg grote tegenvaller. Hij wensen hem veel sterkte en s ucces 
en hopen hem tijdens wedstrijden te: mogen begroeten als supporter. 
~on Roos is een van de slachtoffers van het bevroren ;,_rat er geweest. Zijn pols was 
beschadigd en~ heeft 3 weken in het gi ps gezeten.Gelillckig is dit alweer ve~~d~rd 
en heeft hij ook de trainingen weer kunnen hervatten. 

Tot zover de ziekenboeg ~ i•.Janneer er ziektes of ongevallen bij jullie te melden zij n 
hoor ik dat graag zo snel mogelijk 9 zodat û j in de ze nieuwe kunnen worden opgenomen. 
Alle zieke 9 gewonde of geblesseerde atleten van harte beterschap. 

Ui~slaf;en..:._ 

Datum 
lt.Jedstrijd 
Pl aats 
'vJeersomstandigheden 
s tart en finish 
Deelnemers/ afstanden 

Resultaten 

Jos van Belle. 

13 december 1986 
tweede wedstrijd cross- c ompetitie 
btj L . V. '23 te Amsterdam 

Berger 
1 0100 
1.100 
1 0 250 
1.500 

veelregen en erg koud 
op de sintelbaan Chris 
?upillen B 25 deeln. 
Pupillen ;\. 78 deelno 
Jongens D 60 deelno 
Jongens C 60 deeln. 
]-pupillen Nico Darnen 

A- pupillen 

- 11 -

Darcy c.le V!in:lt 
Jörgen Vo l oKuyt 
Robin Douwes 
Bra:n Heus 

in A'darn- Oost 
meter 
meter 
meter 
meter 

4.43 8e 
5. 02 18e 
4o45 54e 
Ll-o 50 58e 
5.16 71e 



(vervolg twe0è.e WE:~~str~jJ cross--cc:r.:peti t :Le) 

Resultaten Denni s Lrt.:i t hof 4 o ~~3 20e 
Zoen j-:Jaul /: .• ~ 3 22c 
:tv?..rt:jn v , L"3 lle 4 .51 32o 
fÉ:d;Jjn Srruit 5.00 42e 

8-· juniore :L1 f'Jartjjn ten vel2en 5.39 27e 
I.ecn 11008 5.50 43e 
~.1 011 J)amcu 5.56 46e 
~'::C..:.rL \T (I I\~!~ 6 .20 58e 

De 1er:1_e 811 tevens l <.:.a.-cste v oo.cv!e ::'.Gt:;:-~i ..'. vmè .lo c:-::··s s--ccmpcti tie 1-.rer::l op 24 januari 
ge örganü:ec:::<:. ,bor Blauv,·- \.Jit .)}_::. net te:>::>re~.n biJ l_e at.Lotie' ~baan OoJ.r..D.eer in Amster.lam
\;fest. 
De weers-:hJ.Stanligheden •.varen 7eel OE!Ü~r .:'.an è.i c~ b)j XiT: 23 in :lecer:ber, Het t otae.l aan
tal deelnemers was ongeveer gel~k als ::le voLige weJ strijQ. 
Alle groepen rr10esten een langere afstand l open zo::'..at verge lijken van de eincltijclen 
niet reëel is. 

De tijclen en plaatsen z~jn ~ 

C-jongens (2.000 m.) 

Pupillen- B (1 .200 m.) Nïco Damen 5.04.6 7e 
Dar cy d.e 1 .TinJt 5.13. 7 12e 

Pupillen- A ( 1 • 200 m. ) i'~artij n v. Scha ik 4. 34. 7 14e 
Robin Douwes 5.18.1 54e 

D-jongens (1 .500 m" ) r~artijn v. Eelle 6.10.5 20e 
r.1artijn Spr:ui t 6. 29.6 29e 
Dennis Schoen 6.38.0 31e 

Om:lat door de vreustrijdleider de start met 10 minuten was vervroegd, konden onze 
C-junioren niet met cle andere C-jongens starten. 
Steven Spanjersberg vrilde niet voor niets gekomen zijn en heeft daarom met de B-jon
gens meegel open. H:i.j vol bracht de 3. 500 r:;eter in een t ijd van 14 .40 9 6 als 22e. 
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J AARVEilS L AG VAN DE SECRETARIS 

~E.~.~~ding o 

Het ,1fgelope.:1 jc.ar h20ft VC'eJ. gelijkenissen m&t ·i98'i vert oonè..Be l OD.s zijn ni e t c.lle ge
l~jker:issen met "1985 ÈÜE' positief aan te mer'reno 
J,_ls ik beging met het preste:tievc ged2el·se, dan is cie overeenkcn1St met -i985 sterk . De 
competitieplo.:;gen babbel•. een beBchoiden :r:-ol gespee l d? met opnieuw al8 u itzondering de 
C~.junicrenpl oeg. :Liet :spD?ekt voor !Uich? d,"lt z;ic;h binnen een ja2.r g'3en omwentel ing kan 
voordoer..~ rJa:1.r he -~; geeft te denlcen 9 da t een Ga:1.t8.l ploE..gen ( met nnme de senioren
hoofdklasse-- el1 de A/E ·· .i<J.nj_orenpJ.oeg ) e?n duid.elijko stap terug hebben moeten doën. 
'I'egerwver de door Heln I•B.cnack ( ~:1. I1uud HieJ.8.Tt (heiden 2x) behaG.lden vier Neder landse 
k8.i.upioel1SCh::ippe::11 on dat zt;r" nat nu:::-lijk voortreffelij!-::e prest<:::. ties~ st.aat 9 dat i'Tij bij de 
B-ju._rü or.::;~1.l.<:ampioensch'1ppen èn dé; estafettE:kampiD-an."Jchappen geen ver tegenwoor d i ger s 
haddell! 
Ik realis-;er mij terdege 9 dat het s l echts om kille feiten gaat en dat wij af gelopen 
s e izoe n geconfronteerd zijn ge·.vor den met veel tegens l ag , maar de at l etiek is nu een
maal een zeer meet bare spor t. VJat vooral het afgelopen s e izoen duidelijk is geworden 9 

i s dat onze vereni ging in de breedte nogal wat ~'··wakke plekk-an ver toont. En juist a a n 
het ver ster ken van de breedte zal de komende .iaren vee l aandacht moet e n worden ge
schonken. 
ï1aar wij kmmen ons 7 en dear stap i k over op he-l:. organisatori sche gedeelte 9 verheugen 
op de s teun van een aantal Z8er enthous i aste tx·ai ners.r1et ~e volledigeinzet van het 
ov erige kader 9 zull en zij ej:--voor moeten zorgdragen , Cl at wij een meer evenwichtige ver
eniging gaan varmenoEen vereni ging met een brede basis en vol op ruimte voor presta
t i eat l etiek . 
Een positieve overeenkomst met 1985 i s onze gezonde financiële positie. Zonder uiter
aard aan het voortr-affe l ijke Herk van onze pcn:::l:i.ngme~)ster voor bij te wille n gaan, wil 
i k de G.anda~ht vestigen op dr,o rol hierin van hl8e po3rsonen ~ Hil Har tman en Wim Moo
l enaars. J\1 vele jaren verri chten zij veel iNr~rk t.e :1. oehocve van de toto/lotto. t<;n al ve
l e j aren -vror clt onze gezonde financ i ë le posit~.e mede veroorzaak-t door de niet geringe 
toto/lotto- opbrengsten. Iedere vereniging heeft stille vlerkers nodi g . \"ij mogen ons met 
t wee v an hen 9 Hil en lt! im 9 zeer geluklüg prijzen. 
Een t rieste parallel met 1985 ü ; , .Jat ons opnieuw h ree grote namen uit het verleden 
zijn ontvallen ~ Steph van IV:usscher en Joop Theiilffien. Beid·an Haren lid v G.n verdie nste en 
beiden behoorden tot de pioniers van om:;e vereniging. Met hun overlijden gaat eén s tulc 
ver leden verl oren, maar niet 7er loren g8.at het wer kstul<: \vaarvoor zij zich ten volle 
hebben ingezet g onze vereni ging . Voor al hun vrerk zijn vrij he n zeer dankbaar. 

Ledenbestand 

Ere l eden 
Leden van verdienste 
Senioren (inclusief juryleden ) 
A- juni oren 
B- junior en 
C-junioren 
D-ju ni oren 
Pupillen 

Aantal leden per z 01 c o-J . 1986 

'rot aal 

) 
8 

126 
10 
25 
23 
27 
22 

01.01.1987 

3 
6 

14 2 
8 

27 
22 
21 
22 

Een bescheiden winst van zeven leden zou tot besche i den tevr e de nhe id moeten stemmen. 
Echte r er is meer aan de hand • . Af gelopen jaar hebbe r: wij maar liefst 71 n ieuwe leden 
-vre l kom mogen heten 7 maar aan het eind van het jaar hadden wiJ ook 64 name n als lid 
moeten doorhal en. En vooral dat laatste geeft te denken. Een tijds beeld?r'Iiss chien. In 
i eder gev a l zullen wij a}_s bestuur de nodi ge aandacht hieraan ~oet en s chenken. JV.ilj ns 
i nz i ens i s het aantal -:a.n 64 veel te groot. 
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Erele ·l8:.1 hL lc~lon '/an v .:,r cli-':::nste • 
.... _ ,_ _ _ __ • _ __ ......... .. _ ·-~-._ •• - --- · --~ - · · LOo 0 ... -.. - -

In het }(ader van d i t verf,J. a (S llj ld het mij zinv ol om e ens de namen te vermelden van onze 

erelecle n e n leden vo.n V:3rdiens -..;e. 
Erele de n zijn · Joop v 2.n JJ:r ur1e~1. 9 ::Ji ck Ha gtingius e n Jan Hut. 
leden vcm verdi e nste zijn~ Jan J-Ierrnans 9 Ari.e Ko.an 7 }'iet Korvcr 9 Cor Iu moree 7 \:.f i m. l' ·:oole

naers e n René Ruls . 
Or1 he t v ersch i l tussen ee n erelid en lid va n ve :;::-diens t e aan te ge·.ren 9 volgen hieronder 

de respectievelijke ·:: riter~_a 9 Z)als z~j 0.uor de K. 1LA . l" . Horden e;ehanteerds IDr:lar dan ui

teraard toege s pitst op onzé v ::n,ni glnb • 
::Jrelidr.taatschap [.-_sn \,i,-:: r cia:r> t oegE:kencl 8.f1I1 de~·ene 9 C.ic zich gedure nde een periode van 

ëlrca 16"- jar:enof l a nger 3 n vr· r er,:i.gülg:::::ver lJEmJ. b\] z oncler verdiens telijk heeft gemaakt op 

bestuurlijk e n or-g E:,ni oa-tor j_·:lch gebi ed . 
Lidmaatschap van V0rC::.i.em=d-.e kan wm:-c:en toe gekend ë:r:.n degene 7 clie zich gedurende e e n 

periód.·e- vanë-Irca -t<r jarerr .. _c± lan{;er i n verenigingsverband verdienstelijk heeft gemaakt 

op bestuurlijk en/ of organisatm·isch ge biecl.Het lidmaats chap van verdienste kan even

eens worden toegekend aan personen 9 die sportieve prestaties hebben geleverd op uit

zonderlijk hoog niveau . 

Alge_~~-- lede~_eEg_a._?-~E..~~~ -

Op 27 februari vond onder aanwezigheid van 35 leden de algemene ledenvergadering in 

ons krachtcentrum plaats . Op deze avond namen wij va n drie zeer ervaren en zeer gewaar

deerde bestuursleden afscheid ~ Hil Hartrnan 9 Co Lagen~k en Evert van Ravensberg . Ver

heugend is 9 dat t-..-ree van hen nog steeds op zeer ac'tleve wijze onze vereniging tot ste1.m 

zijn. Na het onderdeel bestuursverkiezing was het bestuur als volgt samengesteld. 
Joop van Drunen (voorzitter) 
René v a n der Zw~~g (secretaris ) 
V! im Hartman (pennintsmees·ver ) 
Jos van Belle ( c ornn.issaris ) 
Eert Steen (commissaris 9 tevens vice- vorrzitter) 

( Het mag niet onvermGld blijven 9 d8.t dit v jjftû gemiddeld zo ' n tweemaal per maa nd bij -

een bram.Een niet geringe frequentie!) 

Het "luidruchtigste 1
' gedeelte van de avond bestond uit de uitreiki ng van de diverse 

prestatiebekers e n niet in de laatste plaats de benoeming van René Ruis tot lid van 

verdienste, 

Dames _ l~:E.€?~ a-t~~~E.!-

In de vergadering van 01 juli heeft ons bestuur besloten dames lange afstandlopers 

als l i d aan te nemen.Dit bestuursbesl uit wordt f ormeel gesteund door onze statuten. 

En aangezien het uit practisch oogpunt geen e nkel probleem is om dames binnen onze 

l a nge afstandgroep te integreren 9 heeft het bestuur op de verzoeken van een a~ntal 

dames positief gereageerd . 
Gezien de langzame 9 d och gestage groei van de pop,_üariteit van het dames lange afstand 

lopen 9 verwachten w1j met dit besluit onze vereni ging een extra impuls t e leurmen geven, 

ll§...P. .. ~?:n ~~E. __ _Pol_ 

Vee! lange afstandlo(o)p(st)ers uit de regio treffen elkaer 9 vee l al driemaal in de 

week 9 om gezamenlijk hun kilometers af te le .5gen. Tct .en met 01 n ovember stond dit lo

pen onder leiding van onze clubgenoot Bap van der Fol.Hoewel het een buitenvereni

gingse activite:i.t betreft 9 is de waa rde v oor onze vereniging hiervan niet te onder

schatten. Het gro otste gedeelte van onze l2.11ge a fstandlo( o )p(st )ers hebben in deze groep 

kennis gemaakt met het lange afstandl open. Op 01 november wercl 9 na een ingekorte trai

ning7 ,,nder overweldigende belangstelling a fsc heid {;e nomen van J3a.p aJ.s 1'hun leider". 

:c.;en belangstelling d i e hem ten v olle t oekwam. Zijn opv ol ger (ook e en clubgenoot ) Hil de 

Lange wacht de zHare ta2.k het r oer van Bap over t e nG rr:en. 

pe v~_?._s.~~!j~g_r_ga:n_i!3_9-!_i.~.9_<?~.iss_i_e_ .~_r:~_d.e ___ Ç~_I?_ê-!f~_n.J.jj_kQ .. 1~a!J.r_l~EJ?_e __ ;;\~-~-t_?.-~l~~reni~pg~.E.:._ 

Deze commissie 9 tm.1rin i ede re veren i ging me t t wee personen vertegenwoordigd is 9 zorgt 

vo0r de organisatie van alle in Haarlem t e h ouè.e n a tlet iekvrcdstrijden. Onze vereni g ing 

wordt al een groot aantal jaren in de ze c ommissie vert e gonw .-·ordigd door Joop van Dru

nen en René Ruis. IIoewe l het a 2.11tal geörganisec, rde wed.str \j den de afgelopen jaren is 

- II -



afgenomen, wordt het een steeds grote~ pr obleem om v oor we dstrijden voldoemde j u:r;y-l eden 
bereid te vinden hun medewerking te verlenen.Deze winter moet een gehouden j urycursus 
weer een fJ.i nk a antal nieuwe juryl eden opleveren. Te h open valt 7 dat dit ~2k zij n \veer
slag zal hebben in de bemer..sing van de dive:r:-se juryt2.ken bij de te organi sren 1.-mdstrij 
den.Het zal de taak voor de zes leden van de wedstrDdorganisat i ecommissie niet all e e n 
veraangenrunen, het komt ook alle atletes en atleten ten goede! 

Sc hoo}spoE_~~:~~~Y.!JJ.cl~?: .. 
In 1986 zijn~ na een valse s t art in 1985 9 voor het ee:::'st sinds jaren 1.-reer at l et iekwed
strijden voor de schooljeugd gehouden. In samenwerki.ng met Atmocles en cle c emeenteljjka 
dienst voor lichamelijke opvoeding , zijn Jos van L-<e lle en Erik Hollenberg er in ge
slaagd de 35 scholieren en hun begeleiders overwege nd zeer enthouui ast huiswaarts te 
doen keren.De komende jaren9 v;ao.rbij ook Holl and t ot het s runerr..,rerlö.ngsver band zal toe
treden9 z1.l cleze wedstr~jd verder moeten wor den uitgebreid tot een vast item in cie 
schoolsport. Het propagandistische aspect van deze wedstrij d is niet te onderschatten. 
De Haarlemse atletiek zal hier zeker vruchten van plukke n . 

:Bijeenkoms~_en trainers ~-~- bestuur ._ 

Nieuw is het gestructureerde (4x per jaar ) overleg tussen de trainers en de leden van 
het bestuur.Het doel van de ze tijeenkomste n is 9 dat de t rainers en de bestuursleden 
meer van e l kaars visies 9 gedachten en moge l ijk irrit at i es, vanuit een contructieve ge
dachte 9 op de hoogte worden ge bracht .•,Jant hoeveel men elkaar ook treft 9 de tijd nemen 
of hebben om e lkaars standpunt(en) aan te horen ontbreekt veelaL Ee n overlegvorm 
biedt een betere mogelijkheid in het streven naar een hechtere s amenwerking. 

Een link van het organisatorische gedeelte naar het prestatieve gedeelte 1.-rordt ge
v ormd door de medische begeleiding.En dan deru(en wij hierbij metee n aan Frits Knüvel
der en Marthin Huta GaÏun~ ~éi;l1un aanstekelUk enthousia sme 9 hun v akmanschap en hun 
grote kennis van de atletiek 9 hebben zij er toe bijge clragen 9 dat voor menig atleet het 
s e izoen na een vervelende blessure alsnog heeft opgeleverd 9 wat men er van tevoren 
van gehoopt hacl.Daarnaast heeft r~arthin zich niet a lleen behandelend verdienstelijk 
gemaakt. Ook zijn preventieve z org, door middel van diverse artikelen in ons clubblad ~ 
t oont zijn betrokkenheid bij de atletiek en onze vereniging. 

~~!-~~~~~~~~~~~-ge~~~!~~~ 
Het afgelopen jaar z~jn de volgende cl:::_bre_c ords bJjgesteld 7 danwel geëvenaard< 
D- junioren ~ 

C-junioren ~ 

B-junioren ~ 

A- junioren · 
Senioren ~ 

Ç_<?!_llJlet ~tie. 

Eindstanden g 

Comebacks. 

1.000 m. hindernis 
4x1 00 m. estafette 

Steven Spanjersberg 
Edward Leter - Patriek Been 
Ï'Yarvin Isselt 

1.500 m. hindernis Tienni s Heijink 
polstokhoogspringen r~rvin Isselt 
ho0gspringen fllarvin Isselt 
60 m. horden ( indo )r) i/alter Kruk 
hoogspringen (indoor) Halter Kruk 
speerwerpen (nieuwe speer ) Aernout Lee zenberg 
hinkstapsprong ( indoor ) Aafbrecht v.d. Veen 
s peerwerpen (nieuwe s peer) Cees v .d. Rhee 
hinkstapsprong Aafbrecht v.d. Veen 

D- junioren 1 Be 

3. 23.5 
- 'l'ony v. cl . Prijt -
47.4 
5.06 .31 
2.80 
1.75 ( evenaring) 
8. 44 
2.01 
47 .44 
14.81 
52.10 
16. 11 

C-junioren 4e 
12.908 pnt 
22.480 pnt 
12.492 pnt 
22.647 pnt 
8e 55.499 

districtsfinale 4e 11.653 pnt 
TI-juni oren 13e 
A/ &-junioren 39e 
Senioren-hoofdklasse pnt degradatiewedstrijd Se 

25. 817 pnt (t otaal 4e ) 
Senioren-derde klasse 24e 27.349 pnt 

Twee 9 zeer verheugende 9 c omebacks bvamen voor rekening van Paul Jaspers en Frank van 
Ravensberg. Na geruime t ijd afwezi g te zijn geweest 9 k\.,ramen beiden meteen in hun eerste 
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wedstrij d al weer tot vourtreffelJ.ijk8 prestaties. 

0 0 me i I:e ld8n '1. 500 fJ, F3.ul Jaspers ) .51,07 
07 dec;::r·t)er }(_,yt tcrc1ur:: 1 (i l;:ry:_ s -r:.e l•,.,r8.ndelen. ~·.:J.nk y. navens t e:cg 47.05 

!:~_9.-~r_l!J .. r._i;, . ·_ t~~rr.::e_h,_m:~_c;.?.8:.i2.~~-· 

Totaal '? : :·u·~pi ')enmned.u.i ,_ l 0s •.rje l t;n :~eèl.:s- n van orJ.z .:; vereni ging ten dee L 

B:~ c)gsr·ring')n (::v.mior cn ) 1e Pcuud Hi e lart 
Felst :.'kho~~g~.1pringc· '1 ( s:mi orc::1n) 3c .',r n o v, Vugt 
Finl:stn~;>8p~:'<Jrs ( :3 :m.l or cm. ) ) •~ ~afbrecht v.d. 

A- j unioren ( outclc·."'r) ve-c31/t:'lng:::r. i c ::-~ein r:acna.ck 
:t~i nlc=Jt::.J.J?S .t-':,.:on;<; 1 e Hein W:acnack 

Senioren ( uut rk!r) EY.lf,flpri;l[':•.m 1 e Huuè, ···iielart 
J.1i n.k,:; t a ) r-:;rront,; 2e Lafbrecht v, d. 

Dist~ct ::>_l~mpi oe~~.<?~~p_pen ". 
Goud Aafbrecht v.d. Veen. 

2.15 
4.60 

Veen 14 . 81 
6 .90 
14. 82 
2.17 

Veen ·15.44 

Zilver ; Kees Hordijk 9 Marvin Issel t 9 Steven Spa.njersberg ? AnneJan v . d . Veen 9 Ricar-
do Hielingen. 

Brons ~ Edward Leter 9 Hans Kraaijenhof 9 1\.lmeJan v .cl. Veen. 

pv~ri~~__?_Ei:erk~_lijke _p_!es~~-~~~s (in chronologische v olgorde). 

19.01 Bl oemendaal stre.ndloop 2 km. 1e Guus Groskamp 
5 lan . 1 e I-Ian Bacmw 

10 lan. 1 e Jeroen Scheffer 
09/ 10.05 Apeldo0rn 24- uurs estafette 4e Ronald v. Bochav e - Theo Gijtenbeek -

l\Tico Hul sbosch - \'-Jim Kluyskens - Huub Ollarbe - Lex v.d. Pol -
Johan Sneek - Bas Suu-rmond - Evert v. Ravensber g - Gerko Vos 

415 kTYJ. 855 m. 
Leiden 
HotterdaJil 
Hoorn Coupe l\T. N. 
Rotterdam 

800 m. Paul Jaspers 1.52.84 
marathon Gerko Vos 2.33.53 

verspringen Hein r(acnack 7. 32 
hoogspringen Ruud 1.Jielart 2. 20 

( 1 e ) 

14.05 
19 . 04 
24 . 05 
22.06 
02.10 Haarlem 10 km, Dennis Heijink ( 15 jaar ) 37.25 

Erik Kalhs enl:::Vert v. Ravensberg 1e 31 . 41 
04/05.10 Haarlem onderlinge (meerkamp)wed.strijden ~ C-Fupillen 1e Darcy de ''find-t 1.118 

B-pupillen 1 e Eartijn v. Sc l-J.aik 1. 088 pnt 
A- pupillen 1e Eldridge Isselt 1.347 pnt 
D-junioren 1e Steven Spanjersberg 3 .138 pnt 
C-junioren 1e f·1arvin Isselt 5.194 pnt 
]-senioren 1e Valter Kruk 3 .~ 83 pnt 
A- junioren 1e IIein r1acnack 4 .080 pnt 
Senioren 1 e ;~.rno v . Vugt 3. 5 28 pnt 

02.11 Haarleiil.mermeer 61 km c 1-Jim Kluyskens 4.10.59 
Gerko Vos 4.19 . 16 

Tenslotte. 

( 5e ) 
( 1 Oe ) 

Ik wil dit verslag bosluiten met een vooruit bJ.ik.Ben v ooruitblik geconcent r eerd op 
vier punten. 
- Een beleidsvoornemen van het bestuur is om ook de komende cl.rie jaar maximaéü 60 % 
van de contributieinkomsten te besteden aan d.e k osten t r aining en begeleidlng.Hier
mee willen Wl,j trachten zm-..rel kwalitatief als branti t a tief cle trainingen op hetzelf
de niveau te h-:mden en zo mogelijk te ve::::hogen. 

-Komend jaar heeft onze verenigine de zore vo~r de exploitatie van de kantine.Hi er
bij hebben wij de steun nodig van velen.Jcüst omdat he t v cnr slechts een jaar 9 om pre
cies te zijn slechts voor een bae.nseizoen 9 1.-rj.l i.l:: ieder oproepen. Vele handen maken 
nog steeds licht werk. 

-Een steeds groter wordend probleem vormt het clubblad.Het grootste gedeelte van het 
afgelopen seizoen heeft de reè.acticcormnissie bestaan uit slechts twee pers onen,Dit 
is vee l te 1.-1einig!Dus ook hier is hulp van harte welkom. 

-Tenslotte , nu echt tenslotte 9 een persoolliijke 1-..re11B. Dat het verleden èn het heden, 
in casu de reünistenvereniging en de .:1... V. f{e.arlem in 1987 worden wat zij behoren te 
zijn ~ één vereniging. 

R.ené van der Zwaag , secretaris. 
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10°/o KORTING 
OP VRIJWEL ALLE INKOPEN 
Dit is mogelijk als U lid wordt 
van de U.I.C. (Unie Inkoop Combinatie) 

Vraagt vrijblijvend inlichtingen. 
Telefoon (023) 246236 

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

"9ê)öbb 

\_ 

C. DE GROOT 
Voor kwaliteit 
en service! 

Eksterlaan 94 
Haarlem 

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 - 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 250938 

• 
Massage - Pedicure 

Trainingstechnische begeleiding 
b.v. opzetten van eigen programma . 

• 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Te/_ 023-359710 

Sports Cup ~ -... 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm"A< AD IDAS Saucony~ *I<ARHU 

en werpschoenen RUUD WIB.ARr SPOfn'S, I 
DA'S EEN lAAK VAN VERTROUWEN! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

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

Het adres voor het 
inbinden van 

uw Jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

OI I~ 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend von 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond von 18 45 tot 21 00 uur 
Zaterdag von OQ 00 tot 14.00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

·GÖBEL 

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




