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Ik houd 
van snelle acties, 
sterktegenspel 
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 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 
inyeschreven 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 

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 : 
(AIB jun . +senioren) 

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

wedstrijdsecretaris: 
lange afstand: 

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

jeugdcommissie: 
(CID jun . +pupillen) 

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 

Jaargang 42 

nummer 3 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redaktieadres : 
rené ruis 

12 pag ina 's pieter kiesstraat 6, 2013 bh haarlem 
tel. 023-317258 

Het is hier np het ogenblik ten burele 

van " DE WISSEL " een gekkenhuis. Uitsla

gen stromen binnen . Aan alle kanten 

getik van schr~fmachines en ••.••. 

een ogenblikje .•.• ja? Amsterdam ? 

T0n van Doorn 2u41 ok . 

waar was ik .• oh ja en het ge l uid van 

de drukpersen die op volle to eren 

draaien •••••• Wat een telex? Londen 

Evert van ~avensberg 2u43 ?? 

Ja , ik heb nog een k l ein stukje vr~ 

onderaan b l z . ?. 

Een heel verslag van de A/B kompetitie 
! 

da t is snel. . •. ok begin maar op b l z.9 . 

Hoe kan ik zo nu een redaktioneel stukje 

schr~ven. Zo kr~g je tikfauten . 

Ik wilde nog aandacht vragen voor het hoog

springen~ Ruud Wie l art 2m20 en Walte r Kruk 

2m00. 

Maar er is alleen nog maar ruimte om te 

zeggen , dat de vo l gende uiterste da tum 

voor het inleveren van kopy is 

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



officieel nieuws 

Deze tHee :;~_' ;::::. chtigs lette:::-s SÜI D:n VO () _ê Ron .l. J...:l (van Bochave) 
"e r: Hnsema rie ( Hell ingman) 

die ons ee:~ t·_;.a.rt st1.;.•lrclen vmar2-n st .:::. o.-!; : 

Na '1 j e. r~ r b omve:::-. , b' <"~ c~n wij trom·.ren 
Dit zal p :J.r.a trPir1der.t op vrijelag 5 jl~.ni 

om 15. 15 u~r j.n ~e Gravenzaal van 
het stadhu~s van Ha a rle.n 

Ronald en ~osemarie (die in de Anthony Fokkerlaan 26I bl~ven w0nen) 
nodigen iedereen uit langs te knmen . De receptie begint om 20 . 30 uur 
in res taur::m t 11Rusthoek '' Illoemendaalseweg 141, Bloemendaal . 
(eind Kleverlaan 1 rechts, +inks ) 

G E B 0 R E N ================= 
28 maart~ RICK Ç-üiDO 

29 maart~ ROBERT ERIC 

zoon van Lieuwe de Vries en 
RitaKersten 

zoon van Frank en Margaret 
Vers teeg. 

Wij feliciteren beide ouderparen van harte ! ! ! !! ! ! ! ! 

INSCHRIJVEN VnOR WEDSTRIJDEN 
===============~================ 

Inschrijven voor wedstr~den kun je na afloop van de trainingen 
in de kantine van het Pim Muliersportpark 1 b~ Joop van Drunen . 

- alleen na 0verleg met je trainer 
- al leen na kontante betaling 
- er zo. l niet worden naingeschreven 

Programma's vun wedstrijden waarvoor kan worden ingeschreven hangen 
elke training op een prikbord en z ~n ook na afloop van de training 
i n de kantine te bek~ke~ 

SENIOREN KOMPETITIE 
=================== 

Zondag 17 uei a .s . is het de eerste kompetitiedag voor onze heren
ploegen . Onze eerste ploeg gaat met een bus naar Vught . Hiervoor 
z~n een aantal supportersplaatsen open. Wil je mee , neem dan even 
kontakt op me± Ren~ Ruis (317258) of donderdagavond op de training . 

Onze tweede ploeg k~mt in Haarlem aan de start. Dus vnor supporters 
een mooie gelegenh:::id het keelgeluid èens uit te testen . 

om aan te schaffen: 

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

a.v. "haarlem" atletiekbroekjes dtv. prijzen 

verkrijgbaar btj JOOP van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

tnlichtmgen bij mevr. hartman tel. 256036 



U I T 0 N Z E W I N T E R C 0 1 L E C T I E 

Nederlandskarr.pioen.schap vc J.dl · 10p Uden 

Op zondag 1 rraa.rt 1987 t r okb:m Koos en z 'n oril.erdanen (bestaande 
uit middenlangafstandloper8) nac.r de NK-veldloop in Ude:1. 

De Haarlemse at l .:)ten k-vl8.IT:en op deze ~\vare weds trijd goed voor de 
dag.Ondanks een paar uitvallen van sonmü ge .s.tlet en van Haarlem. l\.ls eerste moes
ten de jongens-A (Jaap v. DeurAon en :B21my Ve:>~sterre) aan de start verschjjnen om 
7.370 meter af te leggen op dit toch He l pH ·ci ge :9arcours .Jaap~ die blijkbaar z' n 
dag niet had, liep voor 11;ijn doen niet zo'n goede wedstrijd.Jaap eindigde als 60e 
in 28.48 (volgende keer b3ter J a2:i,)! ) . Ben...ny V3rsterre eindigc3.~ op 8en 40e plaats 
in 27.33 . 

Ne. de jongens-A waren de dames aan de beurt. Hieronder bevond ?.:ie i _ 

ook onze eigen Il'!arjan v.d. Linden.Zlj liep een g oe C:.e an snelle cross.Marjan liep 
de 4.500 meter in 16.55 (nog geen 50 sec. achter de winna~es ) en zij werd mer de-
ze mooie tijd 10e. 

Toen h."Wama n zeg maE.r ''de kanonnen': van de korte cross. Ook hier 
-,raren atleten van A.V. Haarlem bij ( Ha~1. Ba.a11T:r 9 Lex Verh::ek 9 \>Jil lem Gebe en Sergio 
Carvana).Deze zeer s c lle mannen moeste':l 2 , '165 meter afleggen.Han Baauw zat gelijk 
a l na het vallen van het startschot vc,orln, Ean 9 di e J.e hele r a ce in de 3e posi
tie had gelopen, >-Terd j 2.ITJTI.e r genoeg 20 metür voor de finish door twee andere at
leten ingehaald.B5j >·~erd uiteinde lij k 5e met een ::.eer ::::nelJe tijd van 6.25 (v1innaar 
6 .16). Lex en \:Jillem liepen ondanks hun slec:htc- start toch een goede wedstrijd en 
wisten zich meer naar voren t e lopen. J o.1 Sergio wus e;oed \ ·Teg bij de start maar 
kreeg het erg moeilijk en hij stapte j amEler gc;r..oeg uit de weds trijd. Lex eindigde 
als 57e en Hillem als 58e beiden in e:m t ljrl v .:m 7" 1 G. 

Als laasten lu·Janen de heJ:·e:;:J_ vo.n à.e l n.r~g<::: cross, met hierbij Hui b 
.Akersloot 9 .[V'.:arcel Verzijlbergy Jeroen Och8~:·ïe::c;. E:dl,: Kalh;:; •;n John l\1eure, aan de 
start. Dezç heren moesten 5 grote :cor:den a i'l t}ggf:;:: ('2: î 3 km. ) , I'hrcel i•rerd 129e in 
45.23, Huib eindigde achte:r iB.reel cÜ>ö; 1)6e in 45.33" John liep een rel3.Xte wed
strijd, hij werd 276e in 52.35.Hat v'Ll.3 e r mo::t JL':r:'ik en Jerot:n?Erik, die ziek aan de 
start verscheen, stapte uit en J0roe11 o .~k ( clié ha::l. J ·w-L van z'n voet). 

A.V. Haa:c-lem h aJ. d it j aar niet v eGl geluk, maar toch zijn er goe
de prestaties geleverd door degon:;; n d:'..e Ge~·;or.ë~ 2.&n de star t verschenen. 

Peter Ni essen, d j_e vrel waa r::seg•;gaan 9 kon j ammer genoeg niet aan 
de start verschijnen.Bij was we l oen priiD.c"1. suppo:::.:ter evenc;.ls Koos en Joop. 

Benny Versterre. 

l,fal ter I2:-ulc ia Orcm,je . 

Op 21 f ebruari vertegenwoordigde Walte r ons l and op áet hoogspringen bij de 13-ju
nioren interland tegen Verband Nordrhein.Hij deed dit, getuic:e zij n 1. 98 meter, wat 
een derde plaats ople7erde, uitstekend. Het nUlllliler vrerd gewonnen door de Neder
landse kampioen Jeroen Nieuvre nhuis met een hoogte van 2. 01 meter. Zowel bij de jon·
gens als bij de me isjes werd de int erl~nd gewenne n door No:rdrhein, al was het bij 
cle mej_sjea zeer nipt. 

Eindstand jongens z Nederland- Verband Nordrhein 
9 1 meisjes 

9 ' 9 9 

55 
51 

83 
53 

(Indoor-) clubrecordverbeteringan wintersei zoen 1986/1987 

Senioren ~ hinkstapsprong 1\.afbrecht v.cl. Veen 

Jun.B 
verspringen Hein Macnack 
hoogspringen \:Jal ter Kruk 
200m. ( handtijd < Jerry BroU\·ler 
400m. (handbjd; Chris v.d. \,Jerff 
60m. ( electr. tijd )Chris v.d. Verff 
60m.h.( e lectr, t ijd.) Walter Krulc 

15 .05 
7. 43 
2. Oî 
24~6 
54.2 
7.49 
8.37 

06.02.1987 Den Haag 
( evenaring) 07.02.87 Den R. 

28 .12.1986 Dortmund 
28.12.1986 Dortmund 
25.01.1987 Zwolle 
25.01 • 19 87 Zv1olle 
25.01.1987 Zwolle 

Opm. Het clubrecord op de i 500,.., ' 'E''" · jun. ,l ' n:.." -~i in 7 >. t) : . 1\ -,;::.r.. :?aul Jaspers 
29.01.1984 Dortmund 
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Jl:.s Mél2.ge 

Zoals de o:oletton0.e lezer vnn "de \1TissPl ;' al wist, zouder. î4 Fransen uit 

.1\.nger:..:. ln 110t weekond v2..::1 23 april bij 01me vcreDiging te gast zijn en de Nieuvre 

Brugl8o:;:; ï!let hun clGelnarn•2 0plu isteren .. Hot viel niet mee de benodigde accomm()

datie t o vinden.Ex:-I,ngf'Tsge.:nge:.cs Cs rko Vos 9 T1a:rianne v,d, Linden9 Johan (aThe 

Runni::1g r·a~hine 11 ) Sneek en I-';;;!, ·_·ins JaspE::rE; i{:onc~e ~1. sa.mcn negen me men herbergen, 

te vleinig dus.Een Daand la:c1g bestookte d2.t viertal iedereen die zich op de baan 

l iet zien ï!le-t achtereenv ol t·r:ms vr~.enéi.eUj ke oprcepen tot gastv:r~jheid, smeekbe

des en tenslotte grof!: ~ dre i ge nenten, O::.u het l a.::::t.st a nippertri~ k.waD alles rond 9 

toen Ton v. :Ooo:r:n9 Ni~o Hulsbc, :=:.c '.l en .:\da 3pé1r!j e :;~sh~rr:S o;".l.cler-a.ruk waren bezv;eken. 

Vrijdag om 10 uur '3ai c1it g~zelscl:ap _-;_::1 blijcl.e ver~._racht:.ng b~j l\1arianne thuis 

bijeen en kwijlde bij de "-.a::J.blik va.n a l het he2rlijks dat op de tafel voor de Fran

s en stond u i tgestald. O:n lewart voor twee ~ater z2..ten ze er nog steeds bijeen - in 

inmiddels iets minder blijde ven.rachting . Om tien voor tv.ree vergrepen ze z i ch wan

hopi g aan éé n van de door Ron Bo1w geleverde zalmtaarten. Een minuut lat e r ging 

de be l. 
"Circu l at ion 

• • • o • dét ours 
( blabla) • • 0 0 • périphri que • • 0 • • ( Koet erw5.al s ) 
( ondertiteling weggevallen) •••• • en retard . 11 

Kortom 9 ze hadden 12 uur in de auto ge-

zeten ~ 3 uur langer dan gehoopt was. 

l'iia een dikke 4 uur nachtrust gingen vre monter (z o moes t het ten

minste l~ken ) naar het Corso.Elkegoed uitgevallen dame 9 die per praalwagen werd 

aangev oerd 9 kon rekenen op een spontaan "Ohlalaaah';·''!e wezen onze gasten er nog 

op dat het om de schoonhe i d van de bl oemen ging 9 maar dit drong niet e cht tot 

ze door . Na afloop '\oJas er een receptie op het stadhuis.!Iierna s t ond een voorzich

t i ge t r aining in de oase op het prograr:una.Hil de Lange had speciaal een nroute 

panoramique 1' uitgest i ppeld en stak een toespraakje af in een par mant i g soor t 

Frans . Jam .. mer genoeg konden maar tvrL.G Fransen dit meemaken. (vlat niet het ze l fde 

is als verstaan ) De rest was te laat voor het vertrek van de grote groep, om

dat twee van hen zoek "''aren geraakt in Hart je Haarlem. Toen iedereen er was heb

ben we een uurtje rondgehobbeld door de duinen . Het was prachtig weer en we kon

den ons Oudbruintje na afloop zelfs buiten drinken , 
's Avonds gingen de monda:inste t:y-_pes nog even Zandvoort in. Kaakt 

u z i ch hiervan echter geen al te vli l de voorstellin.geno Onze gasten war en gedr e 

ven sportmensen , allesbehalve Bohémiens. Ze vraren geschokt toen wij aan een kr oe-

gent ocht dreigden te beginnen, en dat nog 1vel de avond vóór 11 Pont NouveauH . :Cen 

van hen presteerde het zelfs in het café te vragen naar iets Hat klonk a l s ;'Dix

an11 ( de Echte Vl ekkenka1npioen).we raac~pleegden ons "dictionaire" en hij bl eek te 

verlDngen naar linde bloesemthee! Laat de Nederlandse sport jeugd hierac .. n een voor

beeld nemen! 

Desondanks Has de vmdstrijd geen grandioos succes voor ze . Hun bes

te mensen werden zevende en elfde ( 3e veterae.n) en do AV Haarlem \vas zo onhof

fe l ijk de teamprijs voor hun n.eus weg te kapen. }i). ert 1 Huib en Kees moeten zich 

schamen . Na de prijsuitreiking gingen we naar het Chinees restaurant "The Blue Lo

tus" v oor een lopend buffet.Sommige aanwezigen legden hierbij meer snelheid en 

u i thoudingsvermogen ae...n de dag dan 1 s ochtends bij de wedstrijd.Het was dus l ekker! 

:Na het toetje v-ras het aan René v"d. lwaag om iedereen namens het bestuur een AV 

Haarlem shirtje aan te bieden,Dit leadootje viel kennelijk in de smaak 9 want even 

l ater stonden 11: halfnaakte heren tussen c!.e overgebleven loempia's en gado- gado 

shi rtjes te passen.De serveerster keek verbaasd toe en je zag haar denken ~ ;;Ra

re Chinezen 9 die Fransen" . 

Het bezoek liep ten einde . Het was zeker gcslaD,gd 9 Z('al s mag bl~j

ken uit de visioenen van hun ploegleider ]\rarcel : Volgencie keer knopen ze er ook 

nog de maandag ao...n vast 7 ook voor junioren en zelfs ~~'benjamins" ( 3- 4 jarit,;en) 

moet er een uitwisse l ing komen 9 bussen zullen onophoudelijk pendelen tussen Haar

lem en Ant:~ers 9 etc . 7 etc . Enfin~ WG ~ien wel vat e:r: van komt. \.Jat mij betreft mo
gen ze in e l k geval terugkomen, 

Tot besluit wil ik het bestuur bedanl-::en voor de soepe l e medewer
king , die veel heeft bij gedragen tot het succes v.::tn dit evenement. 

fta:cius Jaspers. 
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L 0 ]) I I s HOTLINE 

-illj is weer in trainingspak gesignaleerd.])ie hlj is Gé Broertjes.Hoewel tegemloor
dig half Nederland in z~n of haar v~e t~d zo nodi g i n een trainings- of jogging
pak rondloopt 9 liep Gé in deze outfit har d . En dat zien we Gé na alle ellende gra2.g 
doen. 

- Ari e de Goede heeft inmiddels al heel wat kilometers achter de kinderwagen op z~n 
naan1 staan.Hoewel de inhoud van de kinderwagen hem voorlopig nog wel wat kilome
ters zal opeisen 9 hoopt Arie binnenkort de meeste kilometers, actieve wel te ver
staan, afteleggen in z~n twee trouwe makkers. 

-Inmiddels is Tjerk van Seijst na een operatie weer thuis . Hoe z~n herstel zal zijn~ 
is op . dit moment niet te zeggen .\1/ij wensen hem in ieder geval heel veel sterkte in 
deze moe;Ll~ke t ijden. 

-Deze hotline staat verder haast voornamelijk in het teken van de vele wedstr~den 
die de afgelopen periode z~n gehouden.Dus dit keer geen S jaak & Sjaap en helemaal 
geen Hans & Jans. 

-Maar eerst nog het vorige clubblad.Laat i edereen bladz~de 10 opslaan, het vervolg 
van de uitslag 10 km. van de door de Gezamenl~ke Haarlemse Atletiekverenigingen 
georganiseerde strandloop.Op de 57e plaats R.Kerstal in 46.00, op de 59e plaats 
J(an).Uttien in 47.30. Maar wie is dan op de 58e plaats geëindigd? Juist onze Kick 
Sabelis.Kick kwaad , s ponsor kwaad, enfin het eind van het liedje sc~nt te z~n, 
dat René Ruis (de hoofdredacteur) de komende zomervakantie als assistent-~sberei
der zal worden tewerkgesteld in een ( ik mag helaas de naam niet noemen) Haarlems 
~spaleis. 

-Zondag 22 maart ~ 

In Born (!?)was Gerko Vos op de 21 km. de snelste veteraan met z~n t~d van 1.16.28 
In Noordw~kerhout liep Sjaak v .])Ukman zonder z~n Sjaap dezelfde afstand in 1.35.40 
In Schoorl was \1/im Kluyskens de eerste Haarlemmer van het jaar, die ••••••• ach, 
wat een flauwekul allemaal. \v im was zelf niet tevreden, ma.'U' het bl~ft een mooie 
t~d.Paul v.])iepen liep iets te hard van stapel (20 km. in 1.08) op de 30 km.Ruud 
Porclc liep een uitstekende halve marathon. Overigens is deze zeer gezellige "'ed
str~d,in een prachtige ' omgeving,sterk aan te bevelen voor volgend jaar. met een 
(nog) grotere groep naar toe te gaan. 
De uitslagen ~ 42km. Him Kluyskens 2.47.50 

30km. Paul v.])iepen 1 .47 .30 
Sjaak Hulsman 2.09.13 

sJaap ( dáár was ie)Swart 2.14.25 
21km. Ruud Porck 1.18.26 

-zaterdag 28 maart, Den Haag 9 City-Pier-City ( 21 km.) 

Lex v.d.Pol 
Kick Sabelis 
Sylvia de Krom 
Peter Brink 

2 .. 16. 30 
2.22 
2 . 26 

. 1 • 30. 15 

Conno en Kees naar de grote stad.])at is weer eens wat anders als Born, Noord~ker
houtof SchoorLEen commissie van 1-ri.jze mannen en vrouwen gaf Conno en Kees het ver
trouwen.Ze hebben dat niet beschaamd. 

21 km. Conno du Fossé 1 • 1 2. 5 8 Kees Hordijk . 1 • 13. 15 
-Zondag 29 maart, onderlinge crosswedst~d op het militairschietterrein in Overveen 
Er deden geruchten de ronde, dat in de groep van Evert een of andere voetballer 
als een soort overspannen journalist iedereen het na~ken gaf. Welnu beste jongens 
en meisjes we zullen van Ton v.d.Voort, wat later Ton v.])oorn bleek te ~n, nog 
veel horen en lezen.Ongetwij feld zullen we ook veel over hem enz., enz. 
Uitslag 6 r onden (8760 m. ) 1 . Huib Akersloot 35.15 11. Marjan v.d.Linden 38.52 

2. r~cel Verzijlberg 35.35 12 . Jaap v.Deursen 40.08 
3. Gerko Vos 36.19 13.Huub Ollarbe 40.20 
4 . VBrius Jaspers 36.31 14.Feter Brink 40.41 
5. Ronald v . Bochove 36.38 15.Sjaak Hulsman 40.47 
6 . Ton v.Doorn 37.19 16.Rob de Nieuwe 41.44 
7. Ruud Porck 37.44 17.Ben Groeneveld 41.59 
8 . Harco Kuperus 38.00 18.René Ruis 42.55 
9. John r·~eure 38.19 19.Lex v.d. Pol 43.08 
10.Bennie Versterre 38.50 20. Sjoerd du Pon 44.43 

De vrouwen mochten ( ook) 5 ronden lopen van Evert.Na die muts en sokken is Evert 
de beroerdste niet. Sylvia de Krom voltooide de 7300 m. in 39.44 en mevrouw Aker
sloot in 40 .55. 

Tot zo. 
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·-Hàhlüi 
--za terdat; 04 a pril 9 RUrmeterinr; 9 d" ~:~ ::.lv8 :r '? ll !i ,îhmloo~) 

Gerkr) de ecl he t i<Tecr gc .?d ran : cl-~ -tij:'\ ,: ·: -.~J. F' L~ ~~~ - --; J-:-·Y"<·; 
dkrn" ) 
n -.. -~ ni et door cJe censum: 0 

,...,0 -,,. ~1 Gerlro ' T· "" ( 5 ·~ "<'~ r~-'" "1' \ ~ ·r~ ', 1'1 ')8 -"·, -r· ·' 1"'·' J<=-~: -!)P ·_·_· .:::t • 
L )..l .L () ) _... V vu ...... . ç V _., J _ ....... ._" ~- _, ..L ..... " (' ~ .1 ~· -- - -· ' ............ _ r ~J 

'7 l Qi:c a·· . -j_· n ; 1 ·=" - ... ,·,ur· Ct """' ~ "... .r-•- ~,,~ .,, .,-. I r_,.. ,--: _.., . '. 
-LJoncag :; prl ~ n .c_._v ,.,_ _._. " - J~ ,;p_ Ylr .. -:r ,__>J ,,. _,c . .L .I :.. _:l \'·· .•.. 1.: . _, 

Hü~r d.eed Po.ul v a n Diepe n v an z :i.r::h S}Jr< u·. n ; ~-': C<' Y'. -:- i_iJ C:. i 0 a~ bes t e seiz ·:1ent ij c[ 

vr~::-1 1986 overtrof i 

20 km. 1 Oe Paul v . Diepen i n ·1 • 07 .. 2 ·t 
.. . zaterJ.ag-( e-cht end.) 18 april, 1-Iaa~·:~e :D. 9 rl0 C 1:' 0n~ ~ l0cp ,-;'-i bn, ) 

vat :S'vert b~j de 111mmen :1et rdP t 1L.üctt:? , l-rc-0 ·; pp'\--.- l_c.;_, .. l.~yl we l v oor elkac.r bj de 

vrouwen. Ze bP.haal de d.e : yv;:.rvr~Lnri.n •-'; . ;'..~.s c-1.3 c.> :· 1''::ile.d j_n k J.·::c:rdruk r. ~ ou v erschijr..c:m 9 

zou de v oJ. genéle z in .1.n :L' O~) è. (-;rc.Yl c- chaarrr~e ) ~- -ij:1 · l.ig(:>d~~J.k~·, Ik 1•!·'-:Pt name:!.ij l~ haar t ;j d 

niet.Ja z o r oncl do 1 , 30 ~ I:J.3 2,2:' èlu.a ,: sclür"t !.f -T:: w : r. t.r · l .,~1e : .. ·,ü st s :r:;ee op ,.Het zal 

vel sh:afv:erk worden.'l'ons l ott e ~ j e hf~~+. iT0 0~~ ·1c" ,~rd<:, ~.er: s 9 J.Jclar j e !1eh:, ook fiets ·-

zadelè.elers. En Dill.2.r bet8.le n voor 6én! I nmi dde.i.s ü c: h e t z<:.de1 v a n Hans A. door de 

politie in beslag genor11en , 
Daar gaa n we met cle uitslagen ~ 

IVJarjan Akers1oot 1.47 .56 
Sjaak Kalisvaart 1.41,05 
Sylvia de Krom 1 . 40 . 47 
Frans Moseman 1 .37.58 
Sjoerd du Pon 1. 36" 2~. 
Ton v. cl . Linden 1 • 36.09 

Kü. Hi '>Uide :J.huü;en 
Rob ëte J:;j_r>u.v e 

Bel Sm:..t 2 
8 j 8.8J ".: J-i1..1 J. C" LL1D 

î-~c.rc o K1J;.:~rus 

Theo v. Gijtenbeek 
tij'l.riu:.:: Jas per;:; 1 . 22 . !,~. 

Ronald v . JJochC"·';c 1 , 21 0 ~? 

Huu b Ollal·l'e ·! • 21 ":23 
Ruud Poc::-ck i ,20. ~-~ 

1. 31.39 
1 ' 27 0 56 
1,26.32 
'1,25.41 
'1. 25 .08 
1.23,55 

Iwert ':· . HFW8D8bcr r-ç î ,. 12 • . ~. 0 (3e ) 

--zaterdag( miclclag ) 1 8 april 9 RotteriaEls L:c.n.:.·:.J,ou 

De plotselinge we.r mte \~ras voor v e 1en G(:l<. ~',TC-tE. re ~c~re lgeest dan de afstand. Kenig

een .(waaronder Kees Hord..ijk) moest r~e s<:r·j:J. -.- L,l.':i~iclig .::;to.k"'!n of v12.s a l helemaal 

ni et komen opdagen. Dos t e [Ç'C i:Jter i s CÏ.8 p::.-.'Cf4te.·cie v a n hen die de 42 km. wel v ol-

t oo i den.Paul v.Diepei-: k:i·JaJ I:! uit 09 ::: "1;.6 . 30 
Lex v . d. Pol liP.p ec:: ~1 tU d V::.Ll1 3 , 21, 00 0 ,-: K:i.ck 3 a.boJ.is kwam uit boven cle 

vier uur.r-~sschie~ mindere tij c~en , n2.:n : ~~; llP'Jbe:'l llct vieer geklaard! 

- Zes clagen hiervoor ( 12 a priJ.) \!2.ren bij de :01 i':C- -.i.oop i~ Ove::r:v·een Huub Olla r be en Ton 

v . Do orn ha ast letterlijk het bos inz2duuL'Ci.~rer L ':Jé'r, de 2i km. in 1. 14.13. 

- Op de zelfcle dag werc1 in Hoofcldorp de Golden Tuli:ploo!J (20km, ) gehouden.Slecht s 

drie Haarlernmers 9 ID.aa r ze hebben zic·n. C:.a.r.i~ ge :.:-ocrcl . 

Uitslag 20 km. 8e Conno du I<'os ':Jé 1 . 09 .~i7 î 7e Gc-r k o Vos 1.1 2.55 (3c v.I) 

40e ~;ar jan v" c!.. Lir>.d.e n 1 .. -; '1 . ·1 3 ( î 0 VYCU'•i ) . 

- Zondag 26 april was het zo ver ~ De Nieuwe Dr ugloop ('i 0 ~ . E. ) 

Deze Frans- getinte \·Tedstrij d trok een (vanuit do r 0gio) zee r sterk deelnemersveld. 

De verrassende overwinning van Evert en het u i tst.e !.cende lopen van Ton is b1j de 

meesten al breedvoeriG ter spn:.ke gekomen , ma ·'.r er \·raren nog meer opvallende fei

ten.Alle Haarlemmer :=; voltooü~_en de 16 km. bi nnen de zcvr:mtig n:inuten, mnar liefst 

. t:i,en Haarlemmers li.epen onder het uur ! Opva lle:.1d \HS ook nog da t de (door J't:ar jan 

v.d. Linde n gevronnen) v~eclstrijd voor de vrouwen rlie t ov e r d.ci e 9 maar over ti<Tee r on

den ging (:t 109. 5 lm. ) .Tenslotte ~: a ls sne lste dcnat eur L-vram Adrie Schaper ( in 65.45) 

binnen. 
:oe tijden ._ Evert v.Ravensbe:.:'g 

Kees Hord.Jjk 
:rtuib Il.l:::ersloot 
Ton v.Dc orn. 
r-~arcel Verzij l berg 
Hil de La nge: 
r~arius Jaspers 
Joha n Sne e k 
i'-'ia.roo Kuperus 
Huu b Olla r oe 

( 1 e) 
( 3e ) 
( !l,e) 

- Even e en aardig t u ssendoo't't j e- Dclc.l.e r dr'g 

~ 3 .22 
5á . Î 0 
54. 13 
54 .!: 5 
57 .09 
.:=_;(. 29 
57.36 
58 . 20 
~9. 31 
59 42 

07 JllO i 
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Kees v . Do1nme l e 
S j aal:: Hulsman 
Dic k Aarts 
Rob de Nieuwe 
Jaap :Swart 
Ha ;1s AdclaP.r 
t~art in ~::~olenaar 

S ,joerd du Pon 

60.02 
61.54 
62 .1 3 
63 . 44 
64 . 43 
69,04 
69 . 05 
69 .59 

j . L heeft Rob de Nieuwe overge-...rerkt! 

Tot zo ( II ) 



- Haàail (n ) 
--:D'o~1derdc.g 30 a:9cil ( konigir~"l.:=:clag ) ':re r den taJ.loz2 pr ij zentafels door Ha2.rlem-leden 
i'ti~plunc.1erJ.. I k i!Teot he t 9 het i:s not:;c..l ov erdreven 9 maar • •• . ••• 

Dè' Eout:_ot:.'Jl~ HE.rà. bij cle ·'.;rcn:'r<"D ( 4, 5 k:rn. ) gevtonnen door Patricia Eeyl in een t ijd( ! ) 
van ! 7 . I') , Cnö.er de dee l Eeerr:ster.-3 ontëlPlcb:;n ·we ook. weer Lia v. Vlie-t~ die na een ke-u
rige 3e ~Dl8.ats er ook n og eer..:: è.P. 7 9 5 1-:m. -::d:.t e rä5.fi:t::(toch niet on het af te leren'?). 
Deze 7 9 5 ktl. werd ge-;-roY".Ji8l"- de>\)r tlc mo.:;.1 v a n me'.'J'ouw Akers loot. 
De 1:-7 5 ~ 1e Patricia :S2y:i. 17 , ·15 )2 Lia v.7liet 1 8 .12 5e i'f;arjan 
De 7Y5 lqn, 1e Hu.i.b ~~k e::..·sl ,-,o·~ 2!.~ . -i 9 42e Fa:u1 v.d.Pol 

Se 1-':arius j('\3})01 s 26.1 e )2e René V.d. ZHaag 
1~.8 Rona.lc~ v. J3ocho,.e 2h.::')5 59o };-en Verton 
16e Huub Jl.larbe 27.06 63e Ki c k Sabel i s 
)l'3e Kil Nieuv;o ~îhui:z,en ?) , 34 69e Lia v ,, Vliet 

'39e Hans /;_de laar 29 .56 

Akersloot 
30.05 
30.52 
31.53 
32 .51 
34.00 

20.43 

Aan de andere kant van de Hout 111erd de \ Testerhoutloop gehouden. Op de 20 kilometer 
levram Evert v.Ravensberg niet echt uit de verf met zijn tijd van 1.10.13, wat ee~1. Se 
plaats 'betekende . Aan de andere kant is het eeü mooie tussentjjd voor Londen. De 8 km. 
was een dubbele overwinning voor na--dem. Jeroen Scheffer won in 25. 19 9 met op 22 
seconden r~arcel Verzijlberg . 
En de overwinniEgenre'3ks vras nog niet ten einde 9 want in de namiddag vrerd een 10 
k ilometer in Driehuis bi.j cle mannen gewonnen door Ruud Porck in 35.31 en bij de 
vrouwen~ met een tijd van 4Lir.06, door onze hollende ratel Sylvia de Y..rom. 

-Kortom ~ het \'-faS me het d8.gje 1,v-e l. 
-i''Iaar effe serieus ·. H.et gaat dan Hel ten koste van het nodige extra stencilpapier 9 

rnaa!.' de dee lname aan \<redstrijden i s verheugend groot . Je ziet Evert al weer glimmen. 
- V!eer -een tussendoortje ~ In Sjoerd heeft Hil eindelijk zij n meester gevonden. Dat wil 

overigens niet zeggen 9 dat Sjoerd thuis wat te vertellen heeft. 
- Zondag 03 me i 9 · Vogelenzang (21 1'-Jn. ) 

Het wordt de geves t i gde orde ste8d8 heter oncler de zolen.Ton behaalde een prach
tiget\Aleede pla.a ts. De andere Ton kreeg een beker voor de oudste dee lnemer.r~is
schien een wat cynische prijs, maG.r z olang Ton zo ( goed) bl~ft lopen als nu'9 zal 
hem dat verder een zorg zijn. I"'eer Tonnen he ')ben we niet 7 du nu Eieke 7 graag de uit-
slagen ~ 1e :&;rt Bo l s (Holland) L 1).52 Theo v.Gijtenbeek 1. 22.06 

2e Ton v.Doorn 1.1 4 .08 :Rob de Nieuwe 1.23.34 
,ge Uil de Lange 1.15. 5 3 S jaak Hulsman 1. 23.34 
•9e Vl i m Kluys:~ens ·1. 18 . 42 Hans Adelaa r 1. 28.32 

-10e Marius Jaspers 1.19 . 42 Ton v.d.Linden 1.36.04 
1-1 e Rona.ld v.Bocliove 1.1 9 .51 snelste vromn 
1-2e Huub Ollar be 1 • 20. 25 Sy 1 via de Krom 1.41.56 

- Nogmaal s zOndag 03 me i 9 Schiphol (10km.) 
En Dick 9 hij dendert voort .'Jat bracht de klok cns? 
Dick Aarts 37.23 JViartin Molenaar 39.32 Lèx v , d. Pol 40 .31 
Kick Sabelis -vo

1
lbracht zjjn tie:n kilometer in 44 minuten. 

Uedst r ijdaankondig ing ~ 

Doncle~clo.g 21 mei a.s. 9 3e Lion-l oop Bloemendaal. 

St art ~ ·1 9 • 1 5 uur (sportcomplex Tetterode) 

Afstanden 10 Engelse I<li l (inschrijven bij Evert ) vredstrijdloop 
en e e n 4km. en 8km. trimloop 

-Ik ben èn zit er door. 

Tot z. 
HET LAATSTE NI:EU\'JS - EET LAATSTE NIEUWS -- HET L11.11TSTE NIEUWS - HET LAATSTE NIEUW 
10 mei 1987 Mara thons in Amsterdam en Londen. 
~~~=~~~~~Î~g werd uitgezien naar de verricht~ngen van Ton van Doorn en Evert 
van Ravensberg . THee de l aa tst e?: t ijd in hun marathonvoorberei ding onafscheide
lijke lopèrs. Het n ieuws u it Amsterdam kwam het eerst~ Ton van Doorn 2u41 . 25 ! ! ! 
een fant a stisch debuut. n0gmaals ! ! ! Een prima tijd voor Ton, die zich op de 
marathon van Ne~>r Yo::-k ( 1/11 ) voorb e r e idto Lees ook zijn wekel ijkse artike l in 
het HD onder de kop ma rathonloper . 
Daarna het nieuws uit Londen~ Evert 2u 43 .06. We b e loven U in het volgende 
nummer enke l e dramatische v e rslagen , Ve rder 1\ ' dam Wi llem Kluyskens 2u46 .1 0 
en Jaques Hulsman 2u56.25 ! ! ! Pri ma ! ! 
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'r c~ (~ .L l:.2C eer:-::·~~_._ !~ l~ ~ ... b:....;c;l-1 ~ .. -:- U~.:.: J ~t-i ··:t: ..• ~;j_l.:.: ~..L..st.J..._;_l\:i0 .J ..... :<omp~-GiCD.~ kwamen 

we uit met twee ploeger . Na van de winter goed te hebben doorgetraind is 
het tnsh altijd ~ f\ :an~ten hoe de vorm is 8 n boe is de vorm van de anderen? 
Het was van te ~oren moeilijk in te schatten wat O!lZe plaats zou worden. 
In ieder geval w:cr2n 1.-1et wel t\vee ploegen, die de strijd aandurfden en er 
veel zin in haddelL DG ste:r1cst mogelijke p l eegen stC11den opgestel rl. 
De eerste weddenschappen zijn alweer afgeslot en: een medaill e in de finale, 
5 klubrekords dit j~&r. Kou ja, we zien ~el . 

Het eerste n"J.,:L,er d e 4 x 1 '- ürr. met Jerry 9 Chris~ \valter .:v E"t-v7a:~:d~grJede start 
met 45 . C. Onde r de 45 k~men ze wel dit jaar. Gelijk de snelste tijd 1 een beter 
begin \-Tas niet mo t'_.l; elijkc Naa r da-c 1 -leef natuurlijk (nog) niet zo" E:.c zitten 
nog een aant a l zwakte nummers tussen , maar daar kan aan gewerkt ~orden. 
Dat komt wel goe d . 
Verdere resultaten~ Chris liep een goede 400m 1 voor deze weersoms tandig
heden . Windkracht 7/8 is niet zo prettig om tegenin te lopen . Zelfs het 
hoogspringen geb8urde tegen de wind in 1 de lat moest vastgehouden worden 
en dat deden ze yoor ons vr~j gunstig . Wal ter srrong 1m95 , een leuk begin . 
De horden gingen neg heel voorzichtig 1 ·ang. dat deze lfde blessure van vorig 
jaar terug zou komen: 15 . 1 is als tijd ni e t slecht natuurlijk , maar het moet 
veel sneller binnenkort . De nieuwk0mers op de middenaf stand deden het goed 
in hun eerste baanwedstrijd . Volgende keer een beetje uitgekookter lopen en 
het gaat nog veel sneller. 
Het zag er af en toe naar uit , dat we deze middag a ls eerste zouden eindigen , 
maar dat lukte no g niet. Maar een tweede plaats is een aardi ge opsteker . 
De volgende weelstrijd op 30 mei in Hil versurn 1 w<: rd t het een eerste plaats , 
afgesproken? 
De uitslagen: J~loeg 

1COm Jerry Brouwer 11.6 
400m Chri s v . d . Werff 53 .. 1 
ROOm Paul Drommel 2 . 10 . G 
î500m Joris v . d.\lfeiden 1]..37,0 
1·1 Om hrd 1v2. l te r Kruk Î 5" Î 

hoog \>lal ter Kruk 1. 95 
ver .8dvr2rd Leter 5 ,) 2 
hinkstap Marvin Isselt 12 0 O i', 

polshoog Marvin Isselt 2 ·' 9n 
kogel Jerry Brou1ver Fl. i37 
diskus i'hsj a Steen 26,36 
speer l ï "O Spanjersberg 40. '12 
4X100 Chris \.fa l ter 

Jerry~ Ed'.-rard 45.6 
totaal 2e ;--:Goop . 
Op de sprint~ VC J..' en hinkstap was er 

~J?l.?~ 
Tcmy v , d. Prijt 
Albert Dam 
Ger v!esse l 
Dennis Heyink 
JJ. rn: Grooteman 
Th omas v.d .Berg 
Thomas v .d .Berg 
Ton11 v ,, d . Prijt 
Ma:c Schreuder 
Onn :- Mante l 
l'f;2.rinus Ro tteveel 
r'lax Schreuder 
Tcny ? I"'ax 9 

Ger ? ? (Thomas ? ) 
7e 

windvoordeel. 

11. 9 
60 .8 
2 . 20 . 1 
4 . 50 . 9 
19 . 8 
1. 55 
5 . 61 
11 • 20 
2 .40 
10 . 112 
17 . 8R 
33 .04 

49 . 2 
6246 p . 

instuif Amsterdam- Ookmeer 
100m jB Ger Wessel 12.9 1500m jB Dennis Heyink 4 . 35 . 0 

Arno Grooteman 13.2 
100m ja Rol and v . d . Nouland 13"2 
5000m heren Hui b ~kersl~ot 15.25.5 

ver jB 

ver jA 

Conno du Fossè 15.45 . 3 
Harce l Verzijlberg 15 . 55 . 1 
Misj a Steen 5.08 
~rno Grooteman 4 . 76 
Roland v . d.NoulaLd 4 .41 

__ z __ o !'!: __ J2L_tQ _____ 1 __ 5i __ l __ L_P~_-_I !:_ instuif werpwedstrijd 

Ger Wessel 4 . 35 . 3 
1500m j A Benny Vers terra 4 . 29 . 0 
hoog jB MisjaSteen 1.75 

Ivo Spanjersberg 1 . 65 
hoog he r en Eric Roll enberg 1 . 95 

Maarten Hartman 1. ~ 5 

Er ik 

diskus jB Misja Steen 26.53 
Ivo SpanJersberg 24,04 

diskus heren Maar t en Hartman 30 . 08 
speer jB Ivo Spanjersberg 46 . 90 

- P.--
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jnatuii A~st9rdam Ookmeer 

Ruud vhele.rt v::oe r; j ll vo .. _·r.1 ! ! I 

verder '·' 00'"'1 j.\.. Benn;c/ y·8r.-tE:"C':C 'o 

~ri\: :, ahl.:: 

Eij ::>prine; fJ rüete r.m ma.::.::· even 0Vel· de 2m20 ! ! 
2.09-0 
2.00 , 0 

__ ZC_!T'_J~-~-~--_-_3 ____ ~_vr~_-_I __ F_~~_.:._\:....._TI._L __ :_·~_·': ;_ 0 . . - t . . d ~d 1 . Ir - I • '< . ~1lgr.n openlngs1-T8"18 :':' lJ..i voo~_. e a.:!: e lng "'enne-
merland. ~at hot W~8f bctre~t ~ti1 ve met wein i g tevreden~ he t was d r oog. 
Voor de re8t Koud 12~ C , e en ~a~JG nJorden wind 1 die B}~int en spring 
nu·.nmers ~eer i_Çt..n8 ti r-; b é::f · ,v::.. :J9d.dc· . 7.c ke>'J.d 1-. a.:: ll ::"': eigenlijk ~ cla t menig 
pols stokhoogsv~ingor het ~iGt ~aagdG ~dn ~at n\lliuner te b6ginnen, bang als 
ze zijn, dat hun 1• c .:üm 22.n d e :=; i:ok ':-c.st ~-o-~ :'een vastvriezen juist ''P het 
moment, d.at ZP- het hor~ .s; F, t t: :iJ·Lm c .heb bEu b~haalà.. 
Eenaam'l'inst ,roer '}G a<\-. :i.s O::..·land.c 'rjin Lejoe~ die van e..Li..roudheid blijk 
gaf door het kogelctot e~ met 13m65 en het hoogspringen met 1m90 te winnen . 
Voor de rest zal ik dit verslag bekorten door gewoon achter een goede 
prestatie het teken ! te plaatsen. 
11nmh heren Frank Vers teeg 15 .5 
1 OOm j:P Dennis IIeyü1k ·14. n 

Chris v . d . \ierff 11 -5-·11.2 
Tony v . d.P~ijt 12 .0-12.2 

100m jA Sudjak VoNetten 12.3 
100m heren Ren6I1oesman ît.9- 10.8 

Guus· Groskamp 11.1 - 11.0 
Hein·1=o.cnack 11 , 1--11.0 

ROOm heren Jan de Rui ter 2.02.4 

800m jA 

400m jB 

Wi llam Gcbe 2"10.6 
John Leürc 2.13.0 
Ben Ver~tcrre 2 . 09 .0 
Jaap v.Deursen2.17.~ 
Paul Drommel 54.7 
Arno GrootQillan 59.1 

400m jA Roland v.d NO'.lland 60.7 
400m heren Serg~o Ca~vanB 57.0 

. Ben Vcrton (vct)~3.7 
30COm heren ach j~ KeeB v.Dommelo 

veregetn~ 8.59.7 ! 

l~=~~~=~~~~~~~~~=l~=~i~=~~~E~ 
WAJ~.AT 10 HEI ?? Da.t j_s snel ! 

kogel heren Orlandn Tj i n Aajoe 13.65 
Cscar Socthout 11 . 85 

hoog jB 
ver jB 

Maarten Hartmap 10 . 33 
MisjaSteen 1 . 75 
Tony v.d . Prijt 5 7 60 
Dennis Heyink 4 . 35 

ver jA Arjan Warmerdam 6 . 53 
ver~heren Rob Schlüter 6 . 72 

speer 
(ouCt.e 
3000m 

hoog 

Arno v.Vugt 6.51 
Maarten Hartman 6 . 49 

jA Arjan Warme~dam 51.00 
Sj)eer) 
heren Han Baauw 8.42.9 

8.49 - 7 
8,54.2 
9.04 . 8 

l(ees Hordijk 
Erik Kahl s 
Huib Ake rsloot 

Narcel Varzlberg 9 . 13.8 
J ohan Sneek 9.36 . 7 

h2ran Orlandn Tjin Asjoe 1.90 
~Rob Schlliter 1.80 
Maarten Hartman 1 . 80 

Dit jaar verschijnen we ondanks de geweldige kwaliteiten van ondergetekende in 
de 2e klasse . Dit in verband met de dalende dollarkoers en de lage cl i eprijzen 
op de werel·dmarkt. Dankzij of misschien vrel ondanks dit euvel presteerde de 
gehele ploeg redelijk tot goed. Het eerste nummer was zoals ongewoonlijk het 
diskuswerpen: Misja Steen was hier het slachtoffer van het keuzebeleid van de 
a.v.Haarlem . Met pitchcontroll wierp Steen 24m16. _ Vervolgens stond het koning
snummer, de 4x1 OOm op het programma. Na een ieï·rat desastreuze warming up ver-
zorgd door Les Brown a lias Mike Mango waren de loperR vreemd genoeg sterk ge
motiveer~ en liepen een sterke 45.8 ondanks \Tat banale wissels (Arjan- Jerry
Edward- Wal ter ). Ar jan moest na zijn bijdrage aan bovengenoemde onderdeel meteen 
door naar het speerHerpen en het verspringen" Gr;)profileerd als altijd wist hij 
deze combi op de juiste wijze in te vullen? te weten~ 48m42 ver en 6m51 speer. 
Prima Arjan! Jaap was inmiddels al druk bezig met het· warmlopen voor de 3000m 
Misschien was Jaap vergeten , dat de wedstr\jdtijd de benodigde punten binnen 
moest halen in plaats van ~~n snel rondje voor de goed geproportioneerde 
dame.s van Holland . c.,q • .Atmodes. De tijd~ 10o54 . 1 bleef dan ook een beetje 
onder de verwachting. Om de naam van het draversgilde van Koos Kiers toch 
nog enigszins hoog te houden liep Ben Versterre zich totaal leeg, wat resul
~eerde in een goecl8 t ijd van 2 , 06.3 op d.e 800m, liet vo 1 .gende nummer was het 
kogelstoten waar Etienne de Gr•1ot ni eman~ teleurstel:~ ;:, ~met een nogal emotio
neel geladen prestatlievan 12mG6. vervolg blz 10 onderaan 
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De eerste wedstr~d is al lang weer achter de rug voor zowel de pupillen 
als de D en C junioren. 11et alle groepen 1verd er aan de openings'·redstrijd 
bij A. V. ' 23 mee 3 e daan . Over de prestatie s mncht niet geklaagd worden en 
dat doe ik dus ook n i et . 
Bij de B- pupillen werden de HAARLEM- kleuren verdedi gd 

tot 
1221 
1109 

door 
40m _!:tOog bal 

7 . 2- 1 . 20 28o50 
1000m 

3-49.7 
3.47.1 
4 . 15.0 

Nicn Damen 
Darcy de Windt 6 .5 1.15 21.22 

1e 
2e 
10e Sric Boer 7 .3 0 . 90 19.22 819 

In verband met de grote opkomst werden de A- pupillen gesplitst 
groepen . 
de eerste jaars 60m kogel 
Jl1artijn v. Schaik 9 . 8 6.87 
Steven V. vlaarde 9 .7 6.ll4 
Robbert de Graaf 10. 1 6 . 59 
Barry de Graaf 10 . 5 5 - 59 
Renze Munnik 10.0 4 . 4G 
de tweede jaars 
Jörgen v.d.Kuyt 9 . 8 5 . 79 
Marcel v.d . Berg 9 .7 6 . 37 
Rnbin Dom·res 10.3 6.63 

De D- junioren konden 
ROmeter 

kiezen uit 4 

Maarten Jeronimus 
Rogier Westerhoff 
Alexander Pennink 
Martijn · v.Belle 

11 • 7 12.0 

hang 
Maarten Jeronimuc 
k lexander Pennink 
Martijn Spruit 

Ook voor de C-jonsens 
100m 
3. Ricardo Wielineen 
5 . Ton Damen 

Barry v.Dijk 

kogel 
5. Ton Damen 
7 . Barry v. Dijk 

. 14 . Mark v.Dijk 

11.7 12.0 
12.5 
12. 7 

1 • 2 (' 
1. 20 
1. 20 

waren er ~-

'13 . 1 13.2 
13.5 13 . 8 
14 . 2 

8.40 
7. 16 
6 . 06 

ver tot pl 1000m 
3 . 93 1134 6e 3.30.5 
4 . 00 î113 Be 3 . 45.3 
3.46 979 15e 4 . 04 . 7 
3-59 888 21e 4.21.3 
3.15 795 25e 4.49 . R 

3.8? 1047 16e 3.49.0 
3.56 1046 17e 4.14 . 8 
3.30 921 22e 3 . 55 . 4 

onderdelen 
1000m 
9 . Martijn v . Belle 
11 " Maarten J eroni r:· us 
14/15. Martijn Spruit 
19. Arthur Smit 

speer 
~liogier vles terhnff 
16. Mart ijn v.Belle 
18. Arthur Smit 

onderdelen 
BOOm 
7. Mark v . Dijk 

ver 
2 . Ricardo Wielingen 
6. Barry v. Dijk 
8. Ton Damen 
17. Mark v.Dijk 

2e 
1e 
12e 

in twee 

pl 
2e 
7e 
20e 
27e 
28e 

9e 

12e 

3 . 36.7 
3 . 48 . 0 
3 . 52 . 8 
4 . 14.3 

23 . 96 
15.86 
15 . 10 

5 . 46 
4 . 47 
4.40 
3 . 40 

x - x - x - x - x-x- x - x - x-x-x- x-x--x- x- x - x- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x- x - x - x - x 
verv,blz.9 Het dieptepunt van de dag werd verzorgd door ns aller 

Kruk (what's in the na~e) Met een in de uiterste finesse 
verzorgde sprong v~n 2.00m bevestigde hij zijn talent en verbeterde het klub
rekord van Ruud Wielart (1m95 uit 1971 !) . Drie p~gingen op 2m05 mislukten J 
jammer ~enoeg 9 maar waren wel ~vertuigend. Paul liep Gp ~~n van de laatste 
nnderdelen om de drommel niet zacht . Deze zeer sympathiek öVerkomende L~oser 
die zichzelf totac:. l ten .,nrechte een kanjer vindt liep, bejubeld door de 
Haarlemse cheerleaders: Jaap v.Deursen en Ben Versterre een beest van een 
tijd, te weten 53.7. Nog nahijgend stond hij echter Yol zelfvertrouwen aan 
"Lange " te verkondigen , dat er nog meer in zit (in?). Last but nat least 
was Jerry Brouwer Gan de beurt. Hij completeerde het doorgaans getoonde Haarlem 
geweld door de 100m te voltooien in 11,7. Het totaalresultaat leverde dan ook 
een vanzelfsprekende 1e plaats op met een puntentotaal van 6871 . 

Ar jan. 
- 10-
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Voor de C en D junioren . was er de eerste kompetitiewedstrijd. Door het op
onthoud van het Ti l oemencors G arriveerde Maarten Rageman maar net op tijd voor 
de estafette \velke hij samen met Koer· Panl 7 Ce es v "V/ijk en A l exander Pennink 
na heel hard lo pen en s l echt wisselen in 45. 0 volbracht . De eerste punten 
1082 waren binnen . De overi ge p~estaties bij de D-jongens was dusdanig ~ dat 
aar1 het einè_e v an de dag een )e plaats was bere ikt met 6712 punten . 
80 m Laart eE I--Iagern,qn 11 , 4 5! 9 

80m horden 

1000m 

verspri"ngen 

hoogspri ngen 

koge l stoten 

diskuswerpen 

I :ichael Pa:::'kinscn -i 1. 3 534 
~lexander Pe~nink 12 . 5 
L2~ c. r ·:.en J e r~>ninms 1 6. 4 
Koen Pau l 16.P 
Cees v .Wijk 18.1 

349 
324 

La rtijn v "Belle 3. 32.2 466 
Da an v. Dijk 3. 35 . 4 
Noussa Aynan 3.22 . 9 
Koen Paul 3.97 
Cees v.Wijk 4 .19 
hartijn Spruit 1.30 
Ticgier Westerhoff 1.30 
Ivo Lemmens 6.71 
Martijn Spruit 7 . 15 
Naarten Jeronimus 13 . 48 
Koen Paul 15.82 

526 
412 
456 
462 
462 
349 
374 
173 
224 

Ook de C-j ongens wisten zich 
plaats . Hun puntentota al van 

na de eerste wedstrijddag verzekerd van de 3e 
93 15 is opgebouwd door~ 

Ton Damen kogel 7 . 90 41h 

Barry van Dijk 
Mark v . Dijk 

Stefan v . Keulen 

Sander Pagie 

Leon Roos 

diskus 
ver 
diskus 
speer 
100m 
BOOm 

20.52 317 
4,07 432 
18.84 285 

1 OOm 

11.9 
2.12 . 4 
13.1 

speer 22.1~ 

100m hrd 21.5 
BOOm 2.35.7 

n 
803 
751 
621 
364 

Steven Spanjersberg 1500m ' 5 . 04.3 610 
kogel 7.R4 412 

Alpay Tecimen 100m hrd 19 . 6 438 
hoog 1.45 582 

Stefan Vrind 100m 13 . 1 
hoog 1 . 40 541 

Ricardo WielinGen 100m hrd 16 . 2 663 
ver 5 . 57 731 

Barry van Dijk 9 Stefan van Keulen , Stefan V :eind en .Ricardo Wi e lingen namen 
de estafette van 4 x 100m voor hun rekening en vo l b racht en die in 50. 9 wa t 
ook nog eens 13 49 punten opleverde. 

- 11 -



2 mei Haarle:n 
===.::::::::::::.--::::;::::..:::::::=::: 

Een ~lpillenwedstrijd voor de verenigingen van de afd . Kennemerland . 
Tege~ ijk•c:_-:·tijd r_, et. de FKS \.Jedstrijden voor pupillen en CD junioren. 
Bij de ~~ngste jongens was er voor Haarl em bij de C- pupillen slechts ~~n 
deelnemer: Remco v ,Belle . Na het balwerpen 17.06 , verspringen 2 . 65 en de 
40m s~Yri_nt in 7. 4 l1ad hij 644 JYLmten bij e lkaar gehaald vrat goed vlas voor 
een gedeelde 1e r:~ats. Ook bij de 1000m behaalde hij een gouden medaille . 
Hij was de konin~ te rijk met z~n 2 gouden flaiken en dat bij zijn eerste 
Y!e dst:rijd • 

Van d8 .B -- pup .i:;_ l en :: et 4 "l.aarle1r: atleten werd Nie r> Do.men 2e en bij dE~ 1()00m 
ont'ring hij z'_jn :z,ovoelste gouden oedailJ.c,, 
De :prestati es ·~1a.re11 ~ 

40m hoog bal totaal pl 1 OOOm pl 
Ni co Dam en 7.2 1 . 05 26 . 42 941 2 3 - 57 . 5 1e 
Eric Boer 7 . 2 Üo90 18.54 7r)f' .::.0 5 4 .11. 9 6e 
Olivi er Pennink 7 . 6 1.00 17.52 709 6 4 . 01 . 6 2e 
Fedde v, d . Vijver 7 . 5 0 . 85 14 . 26 566 10 4 - 39 .1 8e 

Door het grote aantal A-pupillen was deze groep ook nu weer gesplitst in 
1e jaars en 2e jaars, dit kwam voor JBrgen erg mooi uit , wan t nu behaalde 
hij np de 1000m , net als Martijn v . Schaik een gouden pl ak. 
De prestaties~ 

Martijn van Schaik 
Steven v . \'!aarde 
Robbert de Graaf 
Paul Filmer 
Barry de Graaf 
.Bram Heus 
2e jaars 
Marcel v.d . Berg 
Robin Douwes 
Jörgen v . d . Kuyt 
Cl aes Peereboom 

60m 
9.6 
9 . 6 
10 . 4 
10.5 
10 . 7 
11.5 

9 . 7 
10.5 
9. 9 
11.1 

hoog 
1. 20 
1 • 1 5 
0 . 95 
0.90 
0 . 90 
0 . 95 

1.05 
1. 05 
1.00 
1.00 

;. l, 

r• 

kogel 
6.42 
6 , 51S 
5 . 84 
5 . 76 
5 . 6R 
5 . 21 

6 . 92 
6 .7 4 
5·44 
6 . 11 

tot. 
1124 
1095 

788 
732 
701 
612 

1027 
902 
369 
752 

\-lED STRIJDKALENDER 
================= 

Er kan nog Vlorden 
Pupill en~ 

13 juni 
20 juni 

c/D junioren: 

ingeschreven voor wedstrijden np: 

ALC/LDA Am sterdam vèèr 28 me i 
Haarlem (kompetitie) vèèr 4 juni 

pl. 
2 
4 
7 
8 
10 
11 

3 
6 
8 
9 

1000m 
3.38.6 
3 . 49 . :5 
4.01 . 6 
4 . 06 . 6 
4.08 . 4 
4 . 23 . 0 

4 . 30 . 7 
4 .1 5 . 3 
3.45.2 
4 . 32 ." 

6 en 7 juni 
( 13 juni 

distriktsmeerkamp Lelystad voor 21 mei 
Dec Beverwijk kompetitie) 

20 juni Trias Heil0o voàr 4 juni 
4 en 5 juli Zaanland Zaandafu Meerkamp vèor 18 juni 

pl. 
1 
2 
4 
5 
6 
9 

7 
6 
1 
8 

N.B. 20 juni Instuif bij luiC/AD.Ll. J·>.msterdam inschrijven 1uur 
v nor aanvang . 

·- 12-



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) 

"-~~-----
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 
Tel. 023 -359710 

Sports Cup -... 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ o.- OEtmic ê ~tB~ 
Pum"A< AoloAs 5aucony~ ~KARHu 

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

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

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

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

Het adres voor het 

inbinden van 

uw Jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

Geopend von 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond von 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag von 09 00 tot 14.00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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




