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Ik houd 
van snelle acties, 
sterk tegenspel 
enafentoe 
hgavevoorzet. 
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 
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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, 
20 15 gz haartem 
tel. 023-244340 

vice-voorzitter: 

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

sekretaris: 

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

penningmeester: 

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

wedstrijdsecretaris : 

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

wedstrijdsecretaris : 
lange afstand: 

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

jeugdcommissie 

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

arts: 

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

Jaargm1g t).2 "verschijnt 10 maal per jaar" 

n urnw er 1~ jun:;_ ' G7 redaklleadres · 
rené ru1s 

l fl pag.1.na 1 s pieter kiesstraat 6, 201 3 bh haartem 
tel. 023-317258 

VAN DE REDAKTIE 

Veel ui tslage~1 en verslagen deze 
keer. Vnor~l Evert is nogal lang 
vari stof ~ ver zijn marathon in 
Londen. Om te tikken heb i k lie
ver het verslag van T0n v . Doorn 
over marathon Amsterdam . 

De tweede kompetitiedag heren is 
zondag 21 juni o Tl!isschien leest 
U dit voor of na die datum. 
K~jk voor cle aardigheid eens 
"1-ranneer U dit k lubblad in Uw 
bus heeft gekregen; het is don
derdag 18 juni op de bus gegaan . 

De B- juni orenkampioenscahppen zijn 
achter de rug. \•!al ter Kruk mi ste 
op een haar na het gouä op het 
hoogspringen. Niet in dit nummer 
maar in het volgende een verslag . 

Het Weekend van 27/20 juni zijn de 
N. K. A- jun. 11/12 juli k;men de 
senioren aan de beurt en dan zijn 
de grote wAdstrijden een beetje 
ge\veest, 

KOPY VOLGENDE NUMMER 

UITERLIJK 

DONDERDAG 2 JULI 

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



officieel nieuws 

G E B 0 R E N 
~==~===~====~=================== 

VrijdaG· 22 l-üel uerd ten huiz-e van R r"~n en Edi th Antheun i sse 
een zoontje geboren. H~ heet 

M I K E 

ROU ED ITH en ook LORINDE van harte gefeliciteerd i !!! 

V E R H U I S D ================== 

Maria Westbroek , die als fysiotherapeut werk heeft gevonden in 
Duitsland i s verhuisd naar Limburg., Hij wnont nu~ 

Op de Knip 127 , 6467 GX Kerkrade 

INSCHRIJVEN VOOR 1.-TEDSTRIJDEN =============================== 
1 . na afloop van de trainingen in de kantine 
2 . b~ Joop v2n Drunen 
3. onder kontante betaling 
4. na overleg met je trainer 
5. er wordt niet naingeschreven , 

Gedurende de zoDer is er -m de week op wnensdagavond in Haar l em 
een wedstrijd.j eo 
10 juni is inmiddels achter de rug 
24 juni is de ingeschrijving gesloten 

maar je kan nog meedoen: 
woensdag 8 juli 
-~roensdag 22 juli 
wnensdag 5 au,;1L~stus 

Houdt het prikbord op de trainingen in de gaten ! ! 

Schrljft bijtijds in ! ! ! 

om aan te schaffen: 

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

a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inl ichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



ZONDAG 11 ME I 1e SENIORENKOMPETI TI EHEDSTRIJD te VUGHT ========-============================================ Om .maar met de stand in huis te vall en: 
1 • ALC I 31 .1 93 7 . He llas 27.862 
2 . V&LTC 29.442 8 . AAC II 27.838 ). AVR 20 . 781 9. Fr .Hendrik 27 .776 4. Uni t as 28 . 517 10. Sprint 27.696 5 . H1~ARLEM 28 . 404 11 • Spart a 26 . 808 6 . Lycurgus 28 .111 12 . Startbaan 26 .292 

Na twee j aar in de degradatiepoule terecht te ZDn gekomen is er nu weer hoop in september te kunnen strDden met d e besten om het klubkampioenschap van Nederl and . r;aar we juichen nog n i et , want er volgt nog een twe ede wedstrDd. Op het moment dat U dit leest zal voor velen deze t wee de wedstr~d al achter de rug zijn; 
Vanwaar deze npleving? Was de p loeg kompleet? Nee , verre van zelfs. Een aantal vaste kr~chten de afgelopen j aren die ontbraken: · 
Mario Westbroek (ve r huisd naar Limbabwe), Mike Bienfait, Anne Jan v.d.Veen, (geblesseerd) Hans Kraayenh~f (te druk met werk) Erik Rollenberg (met hersenschudding (wat vo or schudding?) in het ziekenhuis nadat h~ · met. z~n mini een vrachtauto van de a ndere weghelft had proberen te duwen) ' Kees v. Dnmmele (kiezen get r okken) Paul Jaspers(nog in Ame rika). 
Wat stvnd daar tegenover? Verterking van 3 man : Orlandc Tjin Asjo~n (van Lycurgus) een al l-roud at l eet , Hans v.Enkhuizen t~t d3 inv~ering van de electr~nische records houder van het Nederl and s rekard 11nm horden 

' met 13. -~ en nog a l tDd v .) 'r meer da:\ 1 OO% gemotiveerd, als derde de terug- . gekeerde Pi m Göb e l n adere i ntroduktie overbodig, dat doet h~ zelf wel. 
H) e deden deze dri e het ? 
OrlandJ had pech , dat het hoogspringen wat door het kogelstoten was geraak t, zGdat beide nummers wat te l~den hadden. hoog 1m95 en k:gel 12m89 daar kan nog wel een metertje bD . 
Hans werd direkt 1e man op de horden met 15.35 want h~ bleef Frank Versteeg 0 .06 s voor (15 . 41 voor Frank dus) 
Pim a l wat l ast van ouderdomsversch~nselen had mGe ite met de 4.00 en bleef op 3. äo steken. Ruïm achter zijn leerling Arn) van Vugt (die zich helemaa:b ..., thuis voelde ) die 4m50 sprong en dat leverde het enorm e punt,!:maantal van )3 2 )p !! Maar toch nog niet het hoogste aantal, wa nt dat is nog stearls weggelegd voor r.uud Wi e l art d i e met b~na 33 jaar nog .steeds over 2m20 sprorrg en 1025 ! !) , pun ·ce;n binnens l eepte . Een 3e plaats wat punten betreft waS'" voor Hein Macnack 889 voor 7m34 ver. 
De verdere uitslagen gee f i k verder zonder kommentaarg 
100m Renë Moesman 11.13 en Ricardo D~k.stra 11. 23 
2 )0m René Moesman 22 . 4R en Nic o Treep 23 . 24 
40f'm Guus Gro skamp 51 .00 en Kenne t h P·ntange r 52 .01 
BOOm Erik Kahls 1.58.01 en Jan de Ruite r 1.59.81 
1500m Han Baauv1 3 . 57 . 96 en Frank v.d.Aardweg 4 .11.32 
5000m HuibAkersloot 15.21.~7 en J eroen Scheffer 15.50.52 
400m hrd Frank Vers t eeg 54 . 73 en Les Br0wn 61 . 79 
3000m st.ch. Evert v.Ravens~erg 9 .1 8 .78 en Marce l Verz~lberg 9.50.28 kogelslingeren Gosse v.d.Velde 37.72 
diskuswerpen Fr ed v.d. Wal 35.84 en Les BrAWil 45.46 
verspringen Aaf brecht v .d.Veen 6 . 52 
hinkstapspringen Ruud Wielart 13m41 en Aafbrecht v.d.Veen 14.83 speerwerpen Cees v . d .Rhee 51.14 en He in Macnack 50 .5 6 
kogelstoten Fred v .d. Wal 13.32 
4 x 100m reserve~ Hans v.Enkhuizen-Ruud Wielart-Aafbrecht v.d.Veen-

Les Brown 45.25 4 x 1~0m Nico Treep- Rein Macnack-René Moesman-Ricardo D~kstra 43.19 4 x 400m Frank Versteeg - Guus Groskamp - Orl andc Tjin Asjoen-Kenneth 
P~rtanger 3.25.57 
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Vrienden 9 

Mij is de eer te beurt gevallen U all e n te voorzien van de competitie
uitslagen welke onze 2e plo e g heeft wete~ te forceren. 

Van de grote keur van nnderdelen werd de spits afgebeten door twee 
karakteratleten. De twee oudgedienden , heer L . Prins en heer G.de Boer 
bereikten de fantastische tijden van î6c3 en 17.1 sec . ,.p de î10mhorden. 
En znals later bleek , ging het oude en degelijke spreehJOord " een goed 
begin is het h :" lve werk " die gedenkwaar-dige zondagmiddag op . 
N2, dit 2.1 tijd nweilijke 'lpeningsnurrJr:Jer bracht het programma de 1 OOm. 
De h e r en van Tol en Steen , waarde vrienden der A.V.Haarlem , waren de 
geluK.~igen. De eerst genoemde had precies 100 passen nodig nm de finish 
te bereiken en ~er pas 0,114 sec (uit mijn hoofd herekend ! ) zodat zijn eind
tijd 11 , 4 sec . werd . Gez i en zijn beenle~gte die in verho ~ding t~t heer van 
TAl 3:1 bedraagt ? wist heer Steen de 100m in precies 331/3 l o opsprongen 
te volbrengen . Gezien het feit , dat Ionp s prongen meer tijd vergen dan passen 
(in dit geval preci es 0 , 366 sec) kwam cn l lega Steen tot 12 . 2 sec . Vno r een 
fr i sse inb~eng in de pl oeg z orgden de twee jeugdi gen A. Warmerdam en A . 
Leezen berg . Voor be i de werd een p . r . genotuleérd . De 1e A kreeg zelfs de 
t itel c . r . achter zijn naam ; met 49m52 scooröe hij de nodige punten . Ook de 
2e A, A . L . dus 9 prestee r de goed , Na een nacht z onder s l aap (die jongenl u i 
van tegenwoo r dig hebben ork geen respekt meer voor het eigen l i chaam) 
kwam h ij t o t 48m50 . 

Een we l erg g~ote stap~l duiten (Holland se florijnen) werd door trainer 
0 . Sr e t hout in het welbekende zakje gedeponeerd . Met 13m prec i es hij het 
k ogelstnten i s het oppassen geb l azen ··pdat de scouts van a . v . Haarlam I 
hem geen con tractue l e verplicht i ngen kunnen laten nakomen . Aanstaand 
ingenieur J . v . d . Droek mag 21 juni a.s . wederom voor het tweede uitkomen 
dankzij een magnifieke 10 . 63 met de 7% ! 
- De heer M. Hartman l iet zijn ·~~b edeigen k l ub n p het onderdee l p~l sstokhnog

springen danig in de steek . Het i s zelfs z0 erg , dat hij na z ijn magere 
2m90 nog steeds ~Jjn tr0nie durft te tonen C'P de k l ub d i e eens trots op 
hem \vas . 

De 400m brach t twee uitersten de maats0happij ten tonele . Student Verb eek 
( ro k we l bekend van: h~ Lex ! Helex openbaarden , gevestigd te Haar l em) 
was met zijn 53 . 7 uiteraard sneller dan soldaat Gebe 9 die na een wilde 
slapeloze nacht slechts 56 . 4 wist te scoren. Schande soldaat !! Denkt elken 
dag aan den competitie ! 
Vervolgens kwamen de heren R . S . en R . S . de arena in . De 1e had n nk de 

100m gelopen en sprong derhalve 1mRO hoog . De 2e zou later nog gaan vers 
pri ngen WRardoor zijn sc~rebord op 1m75 bleef haken . Nu ik het beste vrien
den , t och over het verspringen heb , z.•wel "'•W . (de speerwerper) als R . 
Schl fiter sprongen de enigszins verdacht op Elkaar lijkende afstand8n van 
resp . 6m74 en 6m74 . De heren van de F.I . O~D . raad ik bij deze aan de 
bankrekeningen v~n de t0en aanwezige j11ryleden bij het verspringen te 
c nntroleren op steekpenningen , want het i8 vrel duidelijk~ de uitslag was 
gekocht ! 

Vr oeger in m~n jeugd kwamen dravers slechts v0nr op de voor hen aange 
wezen ge l egenheden: de drafbanen . Tegenw~ordig vindt men drave r s in het 
pa r k , op straat ~n zelfs ~ p een atletiekbaan . Daar v i ndt zelfs een schif
ting plaats . Men neme om aan te vangen een k c ppel middellangedravers van 
r ngeveer 1500m . Voor het gemak noemt men ze R.v . B0chove en B . Versterre . 
Men stuurt deze jongelui de vrei in en prompt heeft de club weer punten 
verdient via 4 . 20 . 3 en 4 . 21 . 2. Het spel is nog niet uit . Men rekke de 
midde l lange dravers t nt lange dravers uit (met inachtnemi ng van de volgens 
Salt II ge l dende beperki ngen) tct + 5000meter . In mijn tijd , fijne vrienden , 
Has er een gezeg-de dat luid l e: nieuvre afstanden , n i euwe namen . Di t gezegde 
brengt men· tot Uitvoer en VOOr weder•'ID het gemak noemt men de dravers 
Canna du Foss~ (om maar een eerivoudig in de mond liggende naam te noemen) 
en P . v . Di epen . De 1e scoorde een tijd van 15.56,0 hetgeen mij n i e t s zegt , dat 
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wil zeggen dat zeg ik nou we l maar laat ik n0u maar zeggen dat ik geen 
idee heb o~ het voor de betreffende draver goed dan wel slecht is. De 2e 
draver , ex-AAC-or, langdurig geblesseerde, ja zelfs geopereerde en nu 
door sportmeubelbouwer P .Göbel getrainde atleet, kwam uit op 16 .1 3 .1 
(co~mentaar zie draver 1). 
Met platte steentjes over hét water zeilen was ~ok in de t~d, dat een 

atleet nog aanzien genoot in 1 s lands maatschapp~ a l populair . De 1 heren 1 

Hartman en Soethout waren het nog niet verleerd . De diskus van Hartman 
stuiterde maar liefst 34 keer, hetgeen afgerond 34m~4 opleverde. Ook 
Soethout wist z ~n diskus 34 keer te laten stuiteren. Met handicap leverde 
z~n worp 33m40 op . 
Alvorens een einde aan deze informele doch informatieve b~eenkomst te 

makeni g~ad~ vri enden , rest m~ neg te zeggen, dat er 2x4x100m werd ge lopen. 
Op de reservebank, die slechts 46 , 6 sec. duurde namen Gerard , Oscar , Lex 
en Ronald pl~ats . De kancnnen waren uiteraard Arjan , Luke, Rob en T~n . 
Z~ allen wisten de str~dst ok na 45 . 9 sec veilig binnen te l~ods en . 
Dankz~ het krachtige ap treden van de genoemde atleten wist de ploeg een 

uitstekende 3e plaats achter AAC en Avantri te bemachtigen met een totaal 
score van 14.798 p . 
Gezi en het feit , vrienden , dat de pers m~ geen verdere stof tot schr~ven 

heeft doen toekomen, laat ik het hierb~. To t in de pruimentijd. 
Vriend ZOEF. 

HEMELVAARTSDAG 28 NEl HAARLEM COUPE NATIONALE NEDERLANDEN ========================================================= 
Deze voor de 14e en laatste keer door het verzekeringaconcern NATIONALE 
NEDERLANDEN gesponeerde evenement v a or de jeugd is het trganisatorisch 
hocgtepm1t van het seiz oen in Haarlem. 
Vele uren werk waren gestoken in perfekt verlopen wedstr~d met ruim 5 
400 deelnemers van 93 verenigingen!!! 
Onze vereniging kende 3 deelnemers . 
Arjan Warmerdam behaalde een 3e plaats np het verspringenmet 6m63 (jA) 
(wie ka~ ~ich niet die prachtige f n to uii het H.D. voor de geest halen?) 
Chris v.d.Werff 5e op de 4l0m j ~ngens B in 53 . 10 (serie 52 . 56) 
Paul Dr,mmel sneuve lde in de series 400m jB in 55.61 

~~=~~~=~~~y~~~~J==~~=~~~~~~~~~~~~E~~~~~~ 
De eerste ploeg plaatste zich voor de finale ~ p 20 mei in Krommenie 
Uitslagen: (eerst 1e ploeg dan 2e ploeg) 
100m Jerry Bromver 11.8 Eric Wilders 12.5 
400m Edward Leter 55.5 Arn~ Grooternan 61 . 4 

BOOm 
1500m 
11 Om hrd 

4 x 100m 
hoog 
ver 
pel shoog 
hinkstap 
kogel 
diskus 
Speer 
totaal 

Ivo Spanjersberg 59.5 Eric Wilders 58.0 
Paul D~omrnel 2.08.2 Ger Wessel 2.15 .0 
Jris v.d.Weiden 4 .32.1 Dennis Heyink 4 . 43 . 4 
Walter Kruk 15.9 Tony v.d . Pr~t 18.1 
Misjc Steen 16 . 9 

45.3 
Walter Kruk 1rn95 
Edward Leter 5.92 
Marvin Isselt 2m70 
Marvin Isselt 11m8o 
Jerry Brouwer 10rn92 
Misja -steen 27rn58 
Ivo Spanjersberg 40 . 98 

8441 

47 . 7 
Thomas v.d.Berg 1rn65 
Th~rnas v.d.Berg 5.61 
Onno Mantel 2 . 20 
Tony v . d.Pr~t 11.03 
Marinus Rot~evee l 9 . 57 
Onnw Mante l 24m36 
Arnw Grooternan 32 . 88 

6698 

2e PINKSTERDAG 8 JUNI HILVERSUM =============================== 
T~dens de openingswedstr~den van GAC in Hilversum t. g . v . de nieuwe kunst
stofbaan sprong Hein J.'v1acnack gesteund door de wind 7rn60 !!! B~na 20cm. 
voorbij zijn p . r. Arno v. Vught sprong 4m40 polshoog ( 2e) 
velledige uitslQgen volgende keer . 
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Zon.dae î') me i 1'HTB 1 Gl: DON J.-:;_RS - :ns. r s.t'1or: 
=====-==============~=~=========~=~=~~ 

Dankzij Hans S age=an kwam er dit jaar OFn deu~ i n ~~~ vaste marathon ritme. 
In 1974 liep ik ~~n eers te, gevc ~ gd ~e~ in 1978 ) 1982 en 1986 oijn volgenie 
drie marathons en wanneer Ha11s n iet v~f weken v6 6r d & Londen- marathon bij 
mij langs was gew~est had ik mijn lustru ffi i n het volgende tussen Olympische 
jaar (19 9 0) ge~ierd . Via the Britisch Cale óenian-~ . irways was allereerst Hans 
benaderd om voor o.eze Engelse vlieg tuj_gmaa tschappij in Londen te ste.rtten. 
B . Cal ( =afkortil1 t;) medesprnsor van deze me. ra th•'rl l i et nç"melijk 60 lo ( o) p( st) ers 
vanuit de hele \Jere ld aan è.eze grO\'tste: r:la::.' P.thu:r, s tarten, " Slechtstr 28.500 
deelnemers kon de n een startbewijs beruaehtigen, terwijl er bijna 100.000 aanvragen 
waren . Met Jeze uessale deelname seoort de Lrn~en-rnarathon hoog in het 
rijtje van s uper e venementen. Onze 11 - stedsnt0cht en d e Vasa- loipet (een 
langlauf marat~on in Zweden) kunnen in i ede r geval niet aan dit aantal 
tippen . De beslissing om zelf niet deel te nemen moet voor Hans zéér pijn -
iijk geweest z~n. leder die hem kent ~oet dat beamen. Doordat een marathon 
in het geheel niet op mijn lijstj~ stond , werd ik min of meer gedw0ngen mijn 
hele training omj te gooien . De voorbereidingstijd was immers bijzonder kort . 
Van ROkmmoest ik in één ruk naar de 130km in de wee~. Gelukkig was er een 
Ton van Doorn 9 onze coming man in de buurt waardoor het ni~t al te saai 
werd . Via een paar nieuwe lichte 3choenen en een ' snelle' maillot kreeg 
ik de smaak weer helemaal te pakken 9 hetgeen uitmondde bij enkele korte weg
wedstrijden in leuke resultaten . Mijn geldingsdrang werd in die laatste weken 
toch wel enigszins ge temperd door een tweevoudige penicilline- kuur vanwege 
een chronische verkoudheid. Genoeg gezwamd. 

Vrijd~g 8 mei vertrok ik gelijk _ vàn~it mijn werk in Amsterdam met een tas vrl 
zakdoeken en ook nog sportspullen uitge~uifd door een E . Cal- dame en mijn 
broer Frank en later nog Burnie , de persoon waar ik dit mede aan te danken 
had , om 17 . 00 uur van Schiphol. Via een prachtvlucht k1n ik vanuit mijn 
speciaal gereserveerde stoel in de business-class nog net mijn huis~ · -

de atletiekbaan en de schitterende duinen zien voordat de landing alweer 
werd ingezet en i k tien minuten eerder aankwam dan dat ik vertrokken was 
np London-Gatwick. Via een treinreis, ja 1d klasse , belandde ik op het 
Victoria station en vandaar was het n0g een kleine rit met Me tube eh • • 
metrn naar m'jn hotel. Ik kon dat niet iV·3 "!:' het hoofd zien want het h0tel l1· 

had 28 etages. Geheel in mijn eentje wist ik tot v66r mijn room te belanden . 
Het binnenkomen van je kamer was het mcej_ltkste van de hele reis . Via een 
gec ~deerde kaart waarop niets stond mrest je via een opening bij de knop 
een r0od lichtje op groen zien te krijgen. Dankzij een J Bpanse schone lukte 
dat . Ik moest wel a lleen naar ~~nnen. Mij~ tas stond amper of daar ging de 
telefo .,n e n _werd j_ ~ verwelkomd door de tcammanager, die me gelijk uitnodigde 
naar beneden te l~omen vuor de kennismaking met de teamgenoten en het diner . 
J,l les was zeer ovGrvlc,edig en 'i k had ge lijk conJ.;act ;uet de andere atleten . 
Deze kwamen uit J a pan , Hong- K·mg , u;3A , Kameroen , Ivoorkust, Frankrijk , België 
Canada , U.K . enz. · ongeveer de helft van deze mensen hadde n enige connecties 
met de vliegtuig~a~tschapp~ en waren vaak Engel sen die in het buitenland 
een job hadden. ~e andere helftnbestond uit uitverkorenen zoals ik. Onze 
Be lgische vri e nd kwam uit Vilvoorde. Bij het horen van deze plaats moest ik 
weer even terugdenken aan de grandicze wedstrmJ did onze vereniging in 1971 
in Haarlem tegen deze c lub hield. Als de~e Belg van hetzelfde kaliber was 
als zijn oud-clubgenoten uit 1971, dan had hij een zware weg te gaan want in 
1971 werden zlj tonipleet ingeblikt, À Hel, o:1ze Vlaming had het plan opgevat 
rm , jazeker , 2u25 te lnpen . Hij was zeer welbespr~dkt en sprak evenals de 
Fransman zowaa r zijn moedertaal, maar ook niet meer dan dat, h~ . De Belg was 
dan o ok blij DO G een Nederland~r te vinden die wat ~ngels spr ak . Verder 
waren er tv1ee zee ::c zwarte j' ·nge atleten uit Ivoorkust 1 die in prachtig witte 
trainingspakken rond lie:t'en , maar aan hun voeten een paar gympies hadden 
met losse zolen en neuzen waar de tenen uitkwamen . Zij werden vergezeld door 
een zwaarlijvige Fapa- Dnc. Een Jud-franse discuswerper 1 die al 30 jaar aan 
de ITLorkust verbleef " Deze Papa Doe vond het na enige aanmerkingen over 
de schoenen toch maar beter wat van zijn drinkgeld af te halen en zijn pupillen 
die hij naar z ijn zeggen ~o van het land getr.~kken had op nieuwe Tigers te 
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tracteren. De ene had reeds 2.19 gelopen en de andere 2 .22 en dat bloot. vnets . Met deze gabbers was het altijd handen schudden geb lazen en ze moesten al t ijd lachen~ waarbij hun parelwitte tanden goed afstaken bij hun donkere gezich t. Wanneer er echter een foto gemaakt werd stonden de ge zichten pp ernstig . r-lijn roommate was een 29 jarige accountant genaamd Robbert Ainsw~rth. Zijn roe~naam was echter Bnb. Hij kwam uit Bristol maar werkte in Slaoudi-Arabië geheel ge ïsoleerl\ van drank en c·mtact met vrouwen en juist dat stand hem enorm tegen. Hij was dus druk op zrek naar ander werk . 
' s Zaterdagswêrd de dag gevuld ~ na een privé training in het Hydepark 's ochtends om 8.00 uur 1 met een busrbt met de hele ploeg over het marathonparcours bfj een tempera tuur van 25 , Daarna werd een luubh op een boot gegeven . Compleet met captain en beefeater (man in kostuum). De middag werd v nlgemaakt me t een beznek aan de marathon- exhibition (privé) Al le dee lnemers behalve wij moesten daar hun startnummer afhalen , gevolg een Enge l se rij van + 200m . Op de tentoonstelling in een enorme tent heerste door de hoge buitentemperatuur 'en de onbeschrijfbaar grote belangste lling een sauna temperatuur. Hier kreeg je pas een indruk hoe enorm groot ~it gebeuren wel was en hoeveel meer het lopen in Enge l and een volkssport is. 's Avonds 'gingen wij met zijn zestigen ·naar een speciaal voor deze marathon opgezet te pasta· ·party . ·In een enorm gebouw vlerd er door maar liefst 5000 man/vr;uw een koolhydraat menu ge~uttigd . Dit geheel werd c•mlijst met een enorm v ideoscherm en een microfonist die allerlei marathon mensen met een verhaal i ntervi ewde . Na een zeer lange wandeling terug, weer door het Hydepark heen , kwam iJs: nog enkele Hollanders. tegen dis-. werkzaam bij Mars goedkoop k nnden ~eel~emen. 

DE ZONDAG: Daa r de start reeds om 9 .30 uur was, zaten we al om 6 uur aan het ontbijt. Reeds om 7 uur zaten wij' in de bus, waarmee wij naar de start gebracht werden. Deze start vond ~laats bij Greenwich, terwijl de finish een heel eind verder is bij de Big Ben. Daar je moeilijk 28 . 500 man ach~er één lijn kan opste ll en , waren er drie startlijnen. ~a een aantal k ilo _ meters kwamen al deze groepen tezamen. F~s bij de start kreeg je de indruk van dit gehel~ g ebeuren . In een en?rm park zat en liep het grootste deel van de meute ~1 dan niet uitgedo~t in de meest vreemde g~waden . De één als superman , de anäer a ls clown , papegaai, met een rolstoel met p rp, in pyama met een ton op zijn rug enz. enz . Dit alles i.v.m. weddenschappen t.b.v · goede doelen. Ook stonden er in het park zo ' n 40 toiletwagens . Maar ja daar stonden zo'n 50 man per wagen achter~ dus v nor je aan de beurt was , waren ze al een kwartier weg . Na heel lang l:pen vond ik toch nog ~en cnbewaakt bosje zonder een bobby erachter. Bij de start stonden berden met je te lopen tijd erop en je moest zelf je vak opzoekeri ~ Mijn vak 2 . 40 (be l ow), s~ond al helemaal vol 20 min . voor de start en het leek mij het eers te vak. ·. Samen met de snelle jongens uit de Ivoorkust wrong ik mij er nog net tussen. Hetgeen er later nog honderden zouden d~en. Een uitstekende warmi ng- up dus . Met nog 10 min . te gaan k~eeg ik alweer aandrang in de waterleiding maar een wegkomen was er niet meer. N0g enkele minuten en dan zou het kanonsch ~ t val l en. De mensen die rns tegen moesten houden liepen weg en het bleek, dat we nog 200m door moesten lPpen naar de echte startstreep a l waar al enige du izenden wachtenden stcnden . Jammer dus ~ Dan e i ndel ijk het startschot . Hee l langzaam k~m ik c p gang en mijn start is gedwongen minder dan ik zou willen. De eerste mijl gaat ~n 5.40min . Later zou blijken, dat ik een aantal kiL•meters vlak achter Kristiansen heb gelopen . Jamme r voor de sponsor, vant ik was dan rege l matig in beeld geweestT Elke Engelse mijl staan tijdklokkên. Ook is dat het geval rij elke 5km . Ronduit perfekt zijn de voorzieningen van drank . Na elke mijldoorkomst staan mensen met kartonnen met water en rietjes. Ook Isostart en sponzen zijn verkrijgbaar . Ondanks , ~at het zo 'n 8 graden frisser is dan vrijdag neem ik e l ke mij l water tot me . Bij 15km voel ik me ijzersterk en begin ik (ondanks die waterleiding) te dra~ien. De 10 mijl gaan in 56.30 . ~a 12 mijl steken wij de Thames ever bij de L)ndon bridge en gaan we weer naar het .Jasten. Het publiek is werke lijk geweldig . Je wordt a ls het ware gedragen d,·or de aanmoedigingen . Ik loop 

- 7-



OD ~et de 3e en J e vrouw ( e indtijdeL 2 .3~ ) n R de h a lve ~ur2 thon (1 . 14.10) 
beginnen de kl2.c h ten via de linkerkui t en op te spelen . Bij de 25km 1 . 29 
maa~<.: ik de t8 l:.me; uitgestelde é ani taj_re st·~ IJ · }l ij 30kEl is bet echter c;e 
beurd ~et me . Tot tweemaal toe moet i k overg even . Mijn kuiten zitten vast 
en h et ~et door t ot boven in mijn ham st rin~s. Uitst2ppen is een woord, dat 
ik 0p ~e marathon niet ken. In a l mijL narath~ns heb ik moeten wandelen . 
en o ·' k uu is het niet anders. Ilele horde s lrpers komen over je heen als 
je wandelt . Ook voorin in deze marath~n uitmuntend bezet . Tijdens de hele 
route is er geen c roter gat geweest dan 25 meter t u ssen een lrper voor en 
achter me . Het w~ndelen hrud je i~ Lrnd en Overigens niet lang vel . Het 
pur•liek gaa t zo enorm op je inpraten/ schreem·ren ~ dat je wel ·-re er moet gaan 
hnllen . Wanneer da t dan 0uk gebeurt gaa t er 2e n gejoel en applaus ~p , dat 
je in Holland no g n66it hebt meegemaakt . Met nr g twee kilometer te gaan 
zie ik een of andere Hulk onder de lopers een ligstand aannemen en zich 
10keer opdrukken. Een kilnmater later herhaalt hij dat tot groot plezier 
van het talrijke publiek . Volgens de kranten zr' p 3 mi lj oen mense11 . Echt 
heel LPnden ligt op deze dag plat voor de marathon . Eindelijk in de verte 
zie ik de finish 9 met een laatste kra chtinspanning pers ik er nog E!en 
sprintje uit en pa ssee r ik na 2u43 ' 05 " de finish . In ieder geva l ~p dat 
moment de snelste a . v . Haarlam tijd van 1987 . Paul v .Diepen had reeds 2 . 46 
gel open . Ton v . Doorn had zeker een spion in Lrndnn staan , want heel ge
balanceerd liep mijn maatje naar 2 . 41 en dat n ~ g wel in zijn eerste marath~n . 

Na een blessure periode van enkele weken van Tnn hvpen wij samen deze week 
elkaar weer gezelschap te h:uden op weg naar nog betere tijden. Na mijn 
fini s h in Londen reeds o~ 12.15 uur kreeg ik een joekel van een medail le 
omgehangen en een marswikkel nmgeslagen. Ik kreeg 2 blikjes Is ostar , twee 
marsen en ik bleek de 5e B . Cal loper te zijn . De Fransman was winnaar i n 
2 . 22 een Ghanees ~l et een zeer krakkemikkige outfit werd 2e . Lang had ik 
uitzicht op de 3e p l aats- g,ed v r or 1000[ die gingen nu naar een ·apanner 
in 2 . 31 . 
Na nog lang nagepraat te hebben , adressen uitgewisseld te hebben , uitgenn
digd te zijn voor lopen over de hele wereld tong ik om 6 uur naar de trein 
en w~s ik om 10 . 00 uur ' s avonds weer in Haarlem . 
Al met a l een must voor iedere marathon liefhebber . Organisatie , publiek 
cJncurrenten perfekt . Toch in een weekend e ven ,)p en neer . Kosten t 2 dragen 
en zeer zeker net zo indukwek kend als in New Ynrk , zo niet nog mooier . 
Wie weetJ ~oop ik volgend jaar weer . Evert v . Ravensberg . 

1 0 mei .A.l'1ST~.rtDA.Yi ·-mara thon 
========================= 

Waar de organisatie van de Stad Rotterdam 
marathon ton~en uitgeeft vunr dranghekken nm het parkoers vrij te houden , 
zo l çr p je in A~ sterdam achter de rijen toeschouwers om een bocht af te 
snijden . Een slordige marathon ~ schreef de Volkskrant de V6lgende dag . 
En Evert kon niet nalaten mij tussen de geluk\..rensen er even 0p te wijzen , 
dat ve e i genlUk d ezelfde tijd hadden gelopen . (2 . 41 . 22 en 2 . 43 . 05) 
(De Fin Albin Stenroos won in 1924 in Parijs met deze tijd nog de Olym-
pische Spelen) • . Inderdaad , ik ga graag recht op mijn doel af met als· gevolg , 
dat ik op de Johan de Vrieslaan op ~ngeveer 37km bijna door een tram van 
mijn sokken werd g ereden . Het sprintje dat ik moest trekken was iets teveel 
van het goede . ~~n spieren binkkeerden en over de laatste 2km deed ik maar 
liefst 9 min . Zo d oende kwam ik één minuut b ~ven mijn schema (3 . 48 per km) 
uit . Tot het 35kE1 punt zat ik hier steeds ruim een minuut onder . 

net voordeel van een eerste mar athon is , dat 
je hem eigenlijk ~lleen maar hoeft uit te lopen . Geen zenuwen ~m een per
soonlijke tijd te verbeteren , zodat je erg ontspannen van start kunt gaan . 
De omstandigheden Ha ren ideaal . In tegenstelling tot de hitte van R0tter
dam was het op ·10 mei 12 gr~den , geen smog en een luchtvochtigheidsper0 3n
tage van 60 . H2 t parkoers van dit jaar was natuurlijk altijd beter 1 dan de 
route langs de Amste l, maar t ~ ch zatem er n~ g erg vee l b ochten in en was 
de publieke belung stelljng matig . 
Deze lfde omst~ndigheden leidden er toe , dat Wim Kluyskens op zijn akkertje 
2 . 46 . 10 li ep en Gj nuk Hulsman onder de 3 uur bleef . Ton van Doorn . 
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23 en 24 mei .81!;\fEH\HJK D::LS'l'liiK'I'SKLNPIOENSCHAPPEN 
=============================~===~~=============~ 

~~~=~~~~j~=~J?~~~~=~~~~~~~~~~~~ 
Als kle ine sp:r·j_nt deiega tie vr1.n a. v .. Haarlem gingen 3 dappere klubgenoten 
naar d e distriktswedstrijden. 
Het was di e dag llinderig 1 waardoor Mie: op tijd zijn bed werd uitgeblazen . 
Na zijn 1vri end en 1 opgehaald te hebben g ing he t richting Beverwijk. De 
tunne l , gewoonl'jk g eblokkeerd lvas dit keer o:p hun verzoek vrij doorgaan
baar. Hun pseudo coach Ko0s stond a l op ze te wachten , het aardige was, 
hij had de st2.r tm.'.umers al , wat een servic e ! 
De wind stond helaas tegen op d e z o bekende 100m. Dit deerde Frank Varsteeg 
niet 110m horden d0ed hij op zijn sloffsn 9 (sorry lezers spikes) Hij eindigde 
in zijn serie 9 n a een paar hordes verhuist te hebben 9 op een 3e plaats met een 
prima tijd van 15 . 4 sec . en plaatste zich voor de halve finales . 
Zijn grote voorbeeld Hans v . Enkhuizen heer en meester op de hordes deed ook 
mee , hij liet z i en, dat leeftijd geen enkele rol hoeft te spelen in de at 
letiek. Schuin in de w1nd liggend de termiek benuttend ging deze atleet 
in 15 . 1 de~ fin a les tegemoet. . 
Buiten het sprint gebeuren , gebeurde er nog een heleboel mnois doch de 
aandacht van de sprinters was bij de 100m. Ren~ Moesman zat in een sterke 
2e serie , voor hem geen probleem als een kleine fret beet hij zich vast 
in de hielen v an Jeroen Ooievaar en eindigde als 2e in een prima tijd van 
11.0. In de 4e serie was de laatste van àe selecte sprint delegatie aan 
de beurt. Voorheen bomber , hammy, nu als dikkie ïreep aan de streep . Ook 
voor hem verll:iep de serie gunstig~ 11. 2 was voor een 2e plaats genoeg . 
De halve finales pakten anders uit voor het edele drietal . Frank sneuvelde 
in d e halve fina les omdat z'n knie dat rotte plankie raakte in 15. 5 . 
Ren~ en Nico strandden ~P het meelopende sprintgeweld . Ren~ leèk de eerste 
meters nog'goed me e te komen maar werd de laacste meters weggeb l aaird (11 . 1) 
Nico daarentegen werd al in de startblokken verrast na het zien van twee 
Ren~-hamstrings was de strijd a l gestreden~ 11.5 (wat was 'ie' snel weg) . 
Hans v . Enkhuizen liet zien , dat het wel kon en plaaste zich voor de finales~ 
in 15.2. In die finale wist hij zichzelf aanmnedigend naar een 3e plaats te 
lopen in een knappe 14 . 8 (evenaring klubre kr,rd handtijden). 
Om van deze dag een prima dag te maken maakten we een touristische rout~ nver 
het Buitenhuizer pont en lieten de o zo gezel lige file van 2! uur vu ~r de 
tunnel staa n. 

ZONDAG waaide het minder, waardoor papa Frank , Robert Eric en Margaret 
mee kon nemen . Frank, licht geplaagd d,or de b lessure van zaterdag 

kon de fina le . net niet halen, z ijn 400m hrd eindigde in een tijd van 
55.2. De 200m pakte voor Ren~ en Nic, in den beginselen beter uit, Ren~ 
jaagde naar een knappe 22 . 2s op di e afstand en o r k voor Nic• was de • tijd van 
22 . 6 genoeg om zich t e plaatsen voor de halve finales. Door afwezigheid van 
het creme de l a creme was het misschien m~gelijk voor de Haarlem sprintBrs 
een finale plaatsje te veroveren . Ren~ rook zijn kans · bij het uitkernen van 
de bocht op het r e chte ei~d , hij schroefde de turbc druk iets ~ p en flitste 
de horde meehollende kerels voorbij, zich zeker voelend van een p l aats in 
de fina le liet Ren ~ zich uitroll en~p de laatste 30m (daar heeft 1 i e 1 nu 
spijt van) zijn tijd was formidabel 22.1s een p . r.!! Nico 9 aangemoedigd door 
het sukses van Ren~ had er nu 00k zin in en ~et wat goede aanwijzingen van~ 
' rustig blijven 1 e . d . moest het wel lukken. En het ging goed , jqngens waar 
hij in de serie moeite mee had liet hij nu achter zich l i ggen , hij finishte 
in een p . r . tijd van 22 . 3s . De fina le lachte hun tegemoet , ze zouden de 
'boys' wel even oprollen. Maar het noodlot sl •~e g toe, door het warme weer 
wilden de officials graag naar huis , waar een koe l, koe l, helder . 
je weet wel op hu~ stond te wachten . Het sprinters tweetal benutte hun tijd 
goed met het rekken en strekken , ZA ' n 12min voor tijd liepen zij de baan op . 
Nico eni gszins me t a rgwaan rende naar zijn spikes . Ren~~ 'Rustig rustig , 
we hebten nog zeker 10 minuten '. 
' KLEDING GEREED r-~AKEN 1 zei de starter me t een koele gedach te. 
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Half G~n~eklced 9 stro~pe lend en struikeJend re~de het sprinters twe eta l 
naar de start, 'Ohj we dachten dat jullie niet me er kwamen ' . Ren~ baan 6 
Nic n baan? 1 iets ond~idelijks. Ni co begon te sleute l en aan baan 4 waa r 
degene die in die baan moest starten er nota bene bij stond te kijken . . 
Nadat zijn b l ok ,,."8- S verbo1.:1·rd be gnn de 1 Sheriff' (voor insiders Danny v. Eyk) 
te vloeken en te tieren, 's orry noor!'. 
Helemaal timide hloest Nj.c0 naar baan 1 waar hij bij het bukken zijn nummer 
l 0 ~scheurde. De b lokken waren gereed, blikken np one i nd i g, starten maar ! 
Het ging na tuurl ijl: niet mee r , René 4e in 22 .3 en Ni co 6e i n 22 . 9 . En cl.e 
dag ging teneinde met: 'René, dat heo ik je niet geleerd'. 

' Hebben jullie geen ~orloges ' . 
'Zijn jullie in sl&ap gevallen ' . 
' Stond je kJokkie s til' , 
' Jullie zijn me een stel Haarlemmers ' 

Nou ja , en dan maandag hetzelfde relaas , maar een kompl imentje voor de 
l euke tijden die · wè ~ hadden gelepen daar dacht maar een enke ling aan . Maar 
nm eer~ijk te zijn had dit tweetal deze belevenis niet willen mis sen , we 
hebben e r l ekker om ge l achen . 

Na ~et bovenstaa nde nogal eenzijd i ge verslag is misschien het ve r moeden 
ge r ezen , dat dit al l e heroische wapenfeiten waren . Maar niets is mind e r 
waar !! Er i s wa rempel nQg eremetaa l verovercl.! ! 

Za t erdag: - op h e t verspringen ~eren v e rovert Hein Macna ck met een pri ma 
7m31 het z i lver (1cm achter de winnaar ! ) 

- twee bronzen plakken: één v•,or Harce l Verzij l berg 3000m st . eh 
· in 9 . 51 . 7 en één voor :R:an K.auw die een goede 1500m li ep i n 
3 . 53 . 2 (verder Erik Kahls 3 . 57 . 4 en Ce es v . Domme l e 4 . 16 . 8) 

- en j a wel GOUD vnor Arjan Warmerdam die de beste was bij de jongens 
A op het hinksta~springen : 13m70 

Zondag :- TweemG2 l GOUD voor onze vaste winnaars ~p dè numme r s hoogs pringen 
en hinkstap springen: Ruud Wi e lart 2m05 en v . d . Veen (Aafb r ech t d i t 
maal) 15m2 1 . 

verder: 800m Han Baauw 1.54 . 1(5e in serie) 
5km JAroen Scheffer 15 . 30.2 en Huib Akersloot 15 . 43 . 5 
hoog Orl~ndo Tjin nsjoen 1m90 
kog el id . 12m~4 en Oscar Soethout 11m56 
diskus Les Br1wn 44m30 
speer jongens A Arjan Warmerdam 47m80 

~Q~~§12~Q_1Q_~~~~LbYONDWEDSTRJJD HAARLEM - - ------------ -----==================== 
Weinig wind na onweersbui af en toe 
100m heren 
1 . Nic;. Treep 11 . 0 (1 1. 1 ) 
2 . René Moesman 11 . 0 (11.1) 
3 . Guus Gro~ka~p 11 . 1 (11 . 3) 
5 . Arno v . Vug~ 11 . 4 (11 . 3) 
seriec::: 
Kenneth Portanger 11.5 
Lex Verbeek 11 . 7 
Marcus Treep 11 . 6 
Sergio Carvan8. 12 . 7 
BOOm heren 
Wi 1 .lem Gebe 2. 04 . 9 
Peter Niessen 2 . 02 . 1 
speer heren 
2 . Aernout L eezen~je rg 
3 ~ Marcus Treep 
4. Oscar So ethot 
5 . Kenneth Portance r 

49 . 1 (\ 
46 . 38 
42.2h 
41 . 88 

een beetje miezerig regentje . 
3000m he ren 
Huib Ake rsloot 8 . 50 . 3 
Jeroen Schef f er 8 . 56 . 7 
Kee s v . Dommele 9. 55 . 6 
Marcel Verzijlberg 9 . 01 . 4 
Conn0 du F0ssé 9 . 09 . 1 
J0han Sneek 9 . 24 . 7 
H1.mb Ollarbe 9 . 58 . 8 
ho0g heren 
1 . Ruud Wielart 2m00 
3. Erik Rnllenberg 1m9 5 
5 . Remc~ Steen 1m90 
1. Maarten Hartman 1m85 

·- 1 0 --

Uitslagen jongens A 
en jongens B kunnen er 
niet mee r op. 
Dus volgende keer 

.... 



'ëi O TLINE 

- De marathons van .AriJf:/.;erdam er: Londen ten spijt 9 het hoogtepunt van de maand me i 
lag in het i\'iheenpark in ll.peldoor:::1o 

- Hier werd op 29 en 30 mei de, ze kei· voor :EaG 7 traditionele 24-uurs estafette ge
houden. fl:et het nodige hangen en vm::c-gen 9 :6ie hiervoor ook het verslag in het H. D. 
van maandag 01 juni 1 la-mn:en twee Haarlem ploegE:n aan de start. Eén snelle ( hahaha) 
en één langzame (hmm) ploeg " 

-Het hangen en vmrgen had tot gevolg 9 dat tHee gastlopers 9 Henk Hoed·.x en :Eas 
Suur.mond 9 alsmede •. "• • •• • •? maar zie hiervoor weer h~t verslag in het H.D. van 
maandag 01 juni 9 de t'.veede ploeg completeerden. 

-De twee ploegen van elk tien per.sonen h,::;bben getracht zich in 24 uu:.c het uitge
zette parcours eigen te ma.ken.Zonder hi9r verder conclusies aan te verbinden 
was het opmerkelijk, dat de eerste ploeg meer rondes dan de tweede ploeg moest 
afleggen om dit doel te bereiken. 

- Het niet aanwezig zijn van Hil is hier mogelijk dE: bet aan ge-yreest. 
- \.1/e lnu, waar ging het eig~.:nlijk om. 

a. Om vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur tot de volgende dag 14.00 uur (inderdaad 
24 uur ) zoveel mogelijk rondes van 1.670 meter af te leggen. 

b.Iedere loper/loopster moest na een ronde te hebben afgelegd de fictieve 
wisselstok 9 door middel van een al dan niet hardhandig aantikken 9 aan de 
volgende loper/loopster overgeven. 

c. Van de voor de aanvang bepaalde startvolgorde mocht niet worden afgeweken. 
d.Alleen blessure of ziekte "Yïerd d.oor de organisatie geaccepteerd a ls reden 

voor het staken van de str~d.(Over simuleren werd indachtig het karakter 
v::tn de doorsnee midden-/lange- afstandloper niet gesproken) 

e.Het was niet mogelijk om 9 zoals in het verleden 9 een of meerdere beurten 
over te slaan, voor bijvoorbeeld een -..J.itgebreid diner in een van de plaatse
l ijke restaurants. 

f. Er waren nog meer spelregels 9 ma2..r het gaat te ver om die hier te vermel
den.Voor degen.en die het echt willen weten 9 even Ape ldoorn bellen. 

- De reultaten.(Reultaten?) 
Het moet gezegd worden, de eerste ploeg heeft hf't predicaat snel meer dan waar 
gemaakt. In een veld van 17 \vedstrijdploegen l•rerd een schitterende tweede pl aats 
behaald met 258 9 36 rondes 9 oftewel een gemiddelde van exact 18 .00 kil ometer per 
per uur, oftewel 432 7 079 kilometer .. Een totaal wat nog nooit eerder door een 
ploeg uit Haarlem is behaald. ( Het Hrecord 11 stond op 427 ki lometer. ) 
De tweede ploeg heeft het ook uitstekend gedaan. r~et een gemiddelde van 15.54 
km/uur ( 373 9 022 km.) werden er nog tvee weelstrijdploegen achter zich gelaten. 
In de prestatiecategorie (met soepeler spelregels ) had dit in een veld van 42 
ploegen een 10e plaats opgeleverd.Kortom ook deze ploeg heeft het voortreffe
lJ"k gedaan. 

-De winnende ploeg van Fn,\.. C. -..ri"lt in het holst van de nacht onze eerste ploeg 
van de leidende positie te verdringen.Hoewel het de vraag is of dit bewust is 
gebeurd 9 een feit is in ieder geval 7 dat het tijdst ip van toeslaan op een voor 
onze ploeg psychologisch ongunstig moment viel. \Jant 's nachts lopend met een 
snel naderende tegenstander •••• , •••• 9 mocht het een bewuste handeling van de 
lopers en coaches van P . A.C . zijn geweest~ dan is het een tactisGhe meesterzet 
geweest.De voorsprong was bij het aanbreken van de dag te groot om de leidende 
positie nog serieus te kunnen bedre igen.Dus niet alleen het tijdstip 9 maar 
ook meteen iivol d 1r langs 11 • 

- \rJe lisYTaar geen eerste plaats 9 maar het blijft een schitterende prestatie. 
- Tijdens zo'n 24--uurs estafette ontwikkeld zich een r ijke variatie aan emoties 
ten opzichte van je ploeggenoten. 
Het begint met degene, die je komt melden , dat je weer aan de bak mag.Nee 9 echt 
vreugdevol zie je hem of haar niet tegemoet. 
•ren opzichte van degere waarvan je het looproer mag overnemen ontwikkeld zich 
een zekere nonchalance.Je staat er toch. 
fl[aar dan begint het. De arme stakker die het van jou moet overnemen wordt ge
tracteerd op een spontane wervelverschuiving.Je moest toch aantikken? 
\I/at je 24 uur op de boen houdt, is het moment dat je weer bij de tent aangekomen 9 
i emand een bUna traumatische ervaring leunt bez Jrgen.Joehoe, je mag weer. 
En dan, dan is er je slaapmaatje , 
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- An 9 dao.r hebben we Eieke weer me+, de c1j fertjes .Eerot de eindstand in de catego
rie w ~·r':.:+. ::._~ijU.pJ -::ezr>n~ ;:,1c:t acl·rt.e:>:' de naa::r van rle w:rE'n~:_gin.g ~1et ac~nta2. afgc le(Sde 
k iloneters en vervol gens de gor.1icld2lde snelhe i d per uur. 
1. ~ . V. r.~ . C.- Rotterda~ 
2 . :1. ., V. l:aarlem I 
3. fl . v . No0 -1, I ... Noor:'b,.-.'!1;. 
4 . S . V, Veend&m 
5 . C. A. V. Gélre - T)ic:.:"e:l 

435. 707 18., 15 
~.)?J/19 -· l S . OO 
,':27.75'.) 17 _. 82 
fr25 e 966 17 <) · .' ~ 
~- 2"1.,8"J 1 ,._ !7o ~C~ 

-· ·1 :2 .. ~~" V (J • : -~-~ c L ~ II 
...... "1 l) (" 1\, op/ c I-:r:.:.;:.::-~en J I 

390 . 325 - 16 .26 
373.022 - 15 .54 

f~n Û.éln de indi.vidue l2 l'•JSt.llta:~C:!l.~ • .t~CC,ter de né3,2..D ·,10t 2.2.ntal {jelopen rondeS9 de 
t 1jd van è.e sne:_ste :!:'onG.e, i.d . :: •;·~ v ,;,rl :le ::.angz:::a L;;.·;·c € roi1de ~ de c;emiddelde t Jj d per 
ronde en de geni dde lè_f; sn2lheic'-, 

p l oeg I Ever t van Ravensberg 23 - 4 . 43 - 5 . 47 - 5.13 - 19.202 
Euib "\kers loot 27 - 4 .51 - 5 .50 - 5 .21o2 - 18.726 
Conno du li'ossé 26 - 5 . 05 - 5.58 - 5 .. 31.2 - 1 8 .162 
l'"arcel Verzij lberg 26 - 5.08 . . 5.36 - 5.22 - 180 678 
Johan Sneek ~6 - 5.07 ·- 5.56 - 5.31.5 - 18. 145 
IV:arius Jaspers 26 - 5 014 - 5 o5 0 - 5.31.0 - 18. 168 
Ronald v.Bochove 26 -- 5.15 - 6 . 46 - 5.43 - 17.539 
Huub Ollarbe 26 5.26 6 .13 5. 45 17.416 
Ruud Porck 26 - 5.21 - 6 o02 - 5. 45.8 - 17 0 393 
Theo van C.ij tenbéek 26 - 5 .38 - 6 . 01 - 5.51 - 17o 133 

ploe g II Rob de lüeuwe 23 - 5 .47 - 7 017 - 6 .24 .6 - 15. 630 
Dick Aarts 23 - 5.42 - 6. 20 - 6 .03 - 16.557 
Sylvia de :V..rom 23 - 6 . 37 - 7 . 33 - 7 . 11 - 13.944 
Kick Sa belis 22 - 6 .26 - 7.27 - 6 .5).7 - 14 o5 37 
Hené van der Zwaa.g 22 - 5.55 - 6.22 - 6.0906 - 16.273 
Lex van .der Pol 22 - 6u06 - 7 .00 - 6 . 29 0 7 - 15. 434 
\firn Kluys kens 22 - 5 .36 - 6. 20 - 5.56 .7 - 16 . 86 2 
Bas Suurmond 22 - 5 . 35 - 5 . 54 ... 5.45.5 - 17 .408 

Henk Hoeckx: 22 - 5.39 ·- 6 . 34 - 6 .04 . 6 - 16 . 498 
~~ar jan ,\kers l oot 22 6.51 0.04 7.27 13.452 

-Genoeg over de 24-·uurs.De namen zjjn bekend, ~tmcht tot na de zomervakantie en de 
verhalen zullen helemaal onge l ooflljk sterlc zijn. JV!aar ge ze llig was het zeker ! 

- Het is een hotline van de c :j fert jes , kort om i'-'J.r;ke daar gaan i'ie weer. 
- Utrecht, 26 april " 

Gelijk met de marathon van Ut r ech'J werd er ook een halve marathon gelopen .Bij de 
vrouwen behaalde Patricia Deyl een derde pl2.ats in een goede t ij d van 1. 31. 00. 

- Amsterdam , 11 mei 
In het vorige clubblad werd reeds :11elding gema2.kt van de t ijden op de marathon 
van Ton, 1;J i m en S jaak. Ook Kick Sabelis was ,_·an de partij . Na Rotterdam had h:ü voor 
zichzelf wat recht te zetten.Het staat i nmi dde l s weer r.echt. 
De officiële uitslag ~ 62 . Ton van Door n 2.41. 22 99 . 'dim Kluyskens 2o 46. 11 

243. S jaclc Hulsman 2.56 .. 26 1266. Jü 0k Sabelis 3.49o29 - Overveen, 21 mei - Lionsloop 10 1:;ngelse t':ij l 
1:Jat was er zoal opmerkelijk aan deze wedstr)jd . :Oe comeback (nu echt) van het duo 
Hans & Jans, met het duo Sjaak 1:-c S jaap 1.;il he·c nog 1teeds n iet vlotten9 dit keer 
alleen S jaap aan de s tart 0 De comE. back van He nk van Dalcel hoeft niet opgemerkt 
te worden, 1>rant dat cloet llij zelf wel en tenslotte he t opvall9nde lopen van de 
v ij ftienjarige debutant Frans je r·Toseman. 0 ja, :SVert won. 
1. Ev-ert vo Tiavensberg 54 o11 21.FTansje r~osemo.n 63.00 54. LieuvJe de Vries 68. 24 
4 .Conno du Fossé 55 . 35 24.Henk v.Bakel 63.34 56. I,ex v.d. Pol 68 o34 5o H.i.l de I.ange 58 . 01 26.Jaap Svrart 63 . 35 72 . ?'utricie. Beyl 71 o 13 6 oRonald voBochove 58 .1 6 31. Hans Aclelo.2.r 61] .• 55 75 . Ton v.d.Linden 71.46 7. \-Jim Kluyskens 59 9 20 /j.2.Dick ,:\arts 66 . 55 86. Kick Sabelis 73. 44 10 . Huub Ollarbe 59.57 S1 . Hené v.è. , 7.wo.<:.L~ 67 . 50 102 . f·jarjan 1\kersloot77o 57 -Ergens in het clubblad s taat de uitslag van d.e onderlinge 3000m. ge lo:pen op 11 juni j. l. Nit omdat er in deze rubriek geer: ruimte meer ivas 9 neen, nee n 9 maar 
gewoon om een ieder aan te zetten het hele clubblad te le zen. ~Sn de Connie in de 
uitslag is de Connie van Dick 9 n i et te verwarren met die van VJalter. Nou doeiii. 
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Grootebroeko 23 ::: n 21;. me i • 9-l-::-'lmp ,junioren~B 

r:et z'n ~~evenrcm ~jingen we zaterr:lat?; op weg naar Gr ootebroek . Dat 
\varen L:Lscha ·- Ivo ·- 'IhoF~-J - _',.::·r~o - ~taz-v in ... rauJ en ik; re vertrokke n om 10 uur 
met twee auto's 81\ v1m.:·en Jo..,, ::., o::1 î 1 uur. T~:üf een :Joesten vro pa.s de 1 OOm . l open 1 
daarna koG,'e l 7 toen \'E:r en cw 3 1ll!T po~cstokhoog. 

:~Tot :;_iel:; é•.lh.)JJL:::.l 'jes:TJoerè. R.1 was er -,."el vee l wind. L'r >•rar en 14 
cleelnerrters h•J dE:' ;jOJtfcos ::: .• ~-at. cl e 1C.O:-L har.d.•0n vié veel ·cecemofind en de polshoog
l at donderde er Gteeck. E:.f . lT!!' ongl·-v-co:c Lü1.f :,;es CÜlt_e~n vie met Dbe mee naar de Chi
nees o ;J eter" te: }HJ.l.8~1~ 0 ·"· gü1[~en toen .,1e t ;: e.u t o ':> naar Oosterl eek. Daar he bbe n vTe 
gegeten er! een zezei:!..i.L,.) ' ·! S>.vonr). :J:h:..c~ . .' ·c b::..even cla3.:r ool: slapen. 

I'.:1rri:o. bru: llo orn ~· l u r !<I :.mc1~.:;I:Jo ::..' f.'C:r:> vreer iedereen '.vakke r . \.Taarna 
'•TG •ie scharle ·-ra11 cle ,-u]•it;r-: '?.-\~eDel ,_.- .;:: .~ :r.: :.erstolo en, 

Voor t.j eDe n -vre :>_·clel • w; è.oor rJ~'e vree;~ lYi de ljaz..::-t a :•:ge zet . • 1e waren 
e r g v roeg 9 dus he bben vre ons dae.r raaa r eer st gecl.m.wl •.eu. Om 11 uur 'Je gonnen de wed
str5jden • .Ulereer st de 110m<horcl.en 9 daarna discus~ toen b.oog 9 waar Drommel de lap
lJenmand in ging en er eve n snel vreer uit kwam" Het s pee r wer pe n hadde n we l a st van 
de i-linrl.:Ue spere :.1 maakten bii na een hoek van 90 graden . Ondertusse n waren onze t a
:x:i 1 s a l aangekome n. Op het eind vai'l deze te warme U.ag moest en ive ook nog de 1500m. 
afl egc;en" Dit moest binnen een ha.J_:f uur [;e beur~m. Ieder een levra m aan e n allemaa l r u i m 
op t ijd. 

Nadat vre ons weer hadden verfrist en de pr~j zen i n ontvangst had
den genm11en g i ngen we vreer richting ~IaarJ.em. Jammer dat :r:;;ri k e r nie t b j kon zijn 9 
rnaar vaD or1s a llemaal beter s chap 

'!alter. 

:!)e uit sla;en ~ pnt (100m. k oge l ver pol sh. 110rn.h. discus h oog speer 1500m.) 

.:~no Groot emnn-3. 1 î 2 ( 13.7-8. 1 ~--5 . 00--2. 30 
ThowBs v. d.Berg~3 . ) 1 0(13.3-9 .1 3-5. 73-0. 00 
raul ])rommel -3 . 296 ( 1 2 . 3--10.04-~-- 90-0 . 00 

19 . 9-19. 06-1 .50-28. 06- 4 .56. 1 ) 
- 19 .5- 24.84-1 .65- 30. 20-5 . 22 . 9) 

:'isja .Steen -3 .425 (12 . 7- 9.20- 5 . 54-2 . 20 
- 21.2-1 7 . 00- 1.50-34.12-4 .30. 6) 
- 18, 4-29 . 96- 1. 75-32.00- 0 .00 ) 

19 .7-32 .1 2-1 . 60-41. 20-4 . 50.1 \ 
16 .3-23 . 30- 1.80-33 . 32-5 .02. 8) 
16.5- 31 , 16-1. 90-43 .1 8-5 .04 . 1) 1e pl. 

Ivo 0panjersberg- 3. 72LJ.( 13.8-9 . 93-4.85-2 . 20 
Earvi n Isselt -4 . 4 17 ( 1 2.5-9.80~6. 05-2 . 80 
11al ter ICruk --5 . 037 ( 1 1. ) -11 • 5 3-6. 23--2 . 85 

Q_2 -~-~~.L ~:.~l:~!ll~!':_X:. 
Hoogs pringen sen. 1e Orl ando •rjin ~l.sjoe 1 . 96 ( 2e Arjen Kroes 1. 91) 

.9~ .m~_i_? .• .Q.<?.k~~!::C 

Remcc Steen 17.4 11 OlU. h . s:m. Frank V ersteeg 
400m.h. seJ.. Frank Ver oteec 
1500m. sen. ~ik Fal hs 

15 .7 
55.2 

4.01. ~ 

4 . 17 . 3 
15 . 45 . 4 
"i 0 70 

IIui b .. \kers l oot 4 .1 0 . 8 j1.J3.rcel Verzij l berg 4 . 12. 5 
John I~eure 4. 33.9 r eter Ni essen 

5000n . sen. Con11o du T!'ossé 
hoozspr. jun.~ r isja Steen 

discus'·' . s e n. I~aarten Hartma n 33 .30 

.~!L .. !~~-~.? ..... Q.o1c:n~er 
3000rn .. jun. '! Jor i s v.d . Heiden 9.4L). . 3 De1mi s Iïe1j i nk 9. 51 • 5 

.?_9 r~ j-_9 _ _9_0c~~!:E. 

100m. sen. Nico Tr eep 11 . 1 200m. sen •. 1.fico Treep 22 . 9 
h.s.s . sen. r aart en Har tFan 12.50 
1500m. sen. "':Xi k Kalhs 3 . 58 . 0 

reter 1hesse n L].. 13 . 2 
Sergio Carvana 4 . 1) 1. 8 

n.emco Steen 12 . 05 
Jan de ï1uiter Ij. Q;-· .• 0 
'!illem C:ebe .4 . 16.3 

f rank v. cl . Aardvre g 4 . 1 2. 2 
John !"eure 4 . 32.1 

1·1 j~!1~Lf~23:·_!le~ 9 onder linge 3.0C:Or:è. (de tneute van ':::Vert;) 

Huub Oll2..rbe 10.08 . 9 I.ex v.cl . T'ol 10.1).6.2 ~ !.ans ;~delaar 
Johan v.d . l'l c.s 10 . 10. 1 t;en ïTert o.n 11.00.5 :; jéël.é'.k Kalisvaar t 
J ohn v . v1.. i e t 10. 17. G I'eter :_:;rnons 11 . 01.7 r;ylvia de Yr om 
Rob de 1\fi em·re 10.35 . 1 René v.d.~wa::.g 11.04 /) :· arjan 1~1.~ersloot 
Dick ll.arts 10 . 35. 8 -;:.ieuwe de- Vries 11. OC. . 7 Kees ·oouwes 

i;rie de Goe de 12 . 54 . 0 Connie 13.35. ) ~Cineke v.d""el 
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11.1 5.0 
12. 01 .8 
12 . 20.5 
1 2 0 26 . 1 
12 . 41 .9 

13 .56 . 3 



Voor rle ·vJedstrijd op 9 I'le~ op è..o grasbaa;.1 van Cast ricu."U ~<ras bij onze pupillen \vei
nig animo, r~et slechts 5 jonr,en--B -.v~rd. aan dG ·w-eè.·>tr,jd. 7 .·raJG een pupillen-competi
tiewedstrijd was? deelgenomen. (Jrrtda;i; vre maar rüet rlri e .~-pupillen waren9 was het niet 
eerlli mogelijk or:: een est-3.f8t ::e to Jopen .' 'e h.:Jbllml ::.an uok gP.en punten gekregen. 

De uit s lagen ~1 jn .. ~-OD. . vcrspr • l:aJ:v,r " p""J.nten 1 .OOOm. 

.Cric :Soer 7 7. . 0) 2 .. 99 2J. 00 774 
l'Jico Damen 7. 0 ) . 1!.9 23. 66 9 83 3.50.7 
Di c vraren de B--pupillen. De volgende i\.- pupillen deden mee aan de onderdelen g 

r:arcel v.d. Eerg 
Paul Filmer 
Bram Heus 

kogelst. verspr. 60m. totaal 

6.51 
5.46 
4.61 

2.80 
2.99 
3 . 00 

9.6 
1 o. 5 
11 0 6 

918 
760 
572 

Op 9 en 10 mei hadden de r:- en D-jongens een meerkamp- wedstrijd bij NEl\.-Volharding 
in Purr.J.erend. 
Voor de meeste jongens \·Jas dit de eerste maal 9 dat ze meer dan vier onderdelen 
achter elkaar moesten afhandelen. 

D-jonge~. (~ jr )BOm. 

4. lV:aarten J . 12 . 0 
6. li.lexander 1 3 . 1 
8. Dann 13.1 
1 0. î ~artijn v. B. 1 2. 9 
13. 1\.rthur 12.9 

p-jon~e~ (?e jr) 

1 2 . Rogier B. 
1 3. Leendert 

Koen 
Jul es 

~--jongens 

1 3 0 1 
12.2 
11.9 

100m. 

verspr. 

).62 
3. 66 
3.5~-
3.54 
3.62 

verspr. 

kogelst. 

7.27 
5.75 
6,26 
4.97 
4.95 

5.99 
4.70 
6.91 

80m.h. hoog 

16' 8 1. 26 
17 0 7 1. 26 
18 .0 1 . 20 

18 , 8 1 . 20 
18 .0 o.oo 

1 o. 0 

1 0 23 
1.10 

L10 

kogelst. hoogspr. 1 OOm. h . 

speer 1.000m. totaal 

23.40 
20.20 
16 014 
14.78 
19 .32 

16.68 
13.34 

15.74 

3.32.0 
3.34.8 
3.35 . 5 
3.33.5 
4. 13 .9 

3.35.4 
3.32.6 

4.17 . 6 

2768 
2423 
2286 
2167 
1722 

223~-
2228 

discusw. speerw. 1000m. pnt 

10,Steven 15.2 4 . 11 7.53 1. 35 o.o 20.36 26.68 3.17.6 3023 
12. Leon 15.0 4.00 5. 21 1.35 21.6 15 010 20.54 3.23.2 
15. ï·~ark 16.7 3 . ,w 7.04- 1.29 23.0 21.02 24.55 3.45.5 

De wedstrDdkalender voor de jeugd is verschrikkelDk mager ? want er ZDn in de 
maand ~uli maar drie wedstrij den.Een voor de pupillen op 4 juli bij l\.V Starthaem 

2970 
27t53 

in .\mstelveen.Voor de C en D jongens is er het weckeinde van 4 en 5 juli in Zaan
dam een meerkampvredstrijd en op vriJ dagavond 2L). juli is er vanaf 18.30 uur een in
stuif bij DEM in Beverwijk. 
r as op 8 augustus 'oeginnen de wedstrijden weer. Voor de pupillen in Aalsmeer en 
voor de "c/D jongens bU Lycurgus in Krommenie. 
1~isschien kunnen jullie wel in de vakant i<; eens a an een trj rnloop meedoen. Bijvoor
beeld in bet recreatiegebied. SpaG.rmJoud.e. (en schrijf er eens een verhaé:tltje over 
voor de 1.\[issel) 

Op 17 mei zij n vle met een grote groep van 17 D-j on&;ens r.aar J'Jnsterdam geweest. 
Daar werden op de sintelbaan aan het Olympiaplein dCJor Sa c i t ta d.e distriktskam
pioenscha:ppen geörganiseerd.In het totaal k on aa n ! 0 onderdelen worden deelge
nomen en inderdaad A. V. Ha8Xlem 1-vas op alle onderdelen vertegenwoordigd.& werd 
door de organisatie wel geselecteerd bij e e n t e s-rot e inschrDving? zcals bjj het 
verspringcn.Van de elf j onc;ens die zicl1 v oor dit onderdeel hadden opgegeven mocht 
alleen Koen Faul a an de wedstrijd deelnemen. Ook b1j d<:: 60 1;1eter en het speerwerpen 
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worden cnl~e le ~ongens afe:,8wc~en.Het weer varieerde van hee l zachte mot regen t r.:; t een h ,J osbui 9 maar ondanks dat ~<ras de sfeer goed en is het een gezellige dag geweest , J)c prestat i es imren niet bij zonder 9 zoals uit onderstaand l ijst je mn.g blijken. (He zullen n2,ar zeggen 9 da-'c het a~~n de hce;e vochtigheid heeft gelegen, ) 
BOI!leter Ce es 

Ivo 
l'".ichael 
17e Nart~jn 
20e Ivo 

11 0 73 
12. 12 
12 .! 2 
Sp, 7.55 

6.ns 

Rogier V. 12.20 
I .. 2endert ~2.29 
T aarten ;{. 12, 3<1. 

22e Jarl 
25c Rogi e r 

J)enni s IC. 12. 61 
r~oussa 12.68 
l"lartijn v. B. 13 .32 

5.9) 
B. 5.31 

1QC.On.lünderni s 7e f/Eart1jn v .. B. 3.41.8 

21e Jeroen de G. 6.1~ 
BOm. h orden I~ oen ·16 •. ~.2 
veJ~spr-: - 1 Se Koen !J • OL;. ., x oo~;:l.'ä2..:ë-Sër:·y~·::.Î,;ccm.-Eichael-Cees 47 .7 discus~r. 12e :OCLcTL 1::2.7S ·-·-- 13c Ja:::-1 'i 2.C4 
h o-ogs-p'i::· l'~ar~ijn Sp . ·1 • 20 
100offi.,____ 22e I\~0.2,rten T= o 

23e I·CoussCL 
27e r'Iichael 

~3erw. 7e Dennis K. 
12e Koen 

3.31.4 
3.31.5 
3.37.2 
30.06 
26 . 88 

Rogier JJ . ( jali1mer genoeg geen h J::lgte geha ald) 
28e Regier B. 3.38. 1 32e i'~artijn Sp . 3.52.1 
30e Rogier W. 3.50.2 33e Cees 3.53.1 
31e Denni s I-:- •. 3.50 . 4 37e Arlhur 4. 20.0 

21e Rogier W. 23.58 
27e Leendert 17.16 

Op 23 mei ging ik met m'n vader naar Aalsmeer.Het was een nieuvre kunststofbaan. En het was een openings\vedstr~jd voor pupillen. He kregen 'n plastic ding voor de openingç alleen weet ik niet \-rat het v0orsteld. Ik heb een oom en een tante in A<.1lsmeer wonen en d ie bebben 1...-e opgehaald 9 ze wilden mij weleens zien sporten. 
Délaro~n deed ik heel goed mijn best. Het was fijn weer en niemand hoefde zijn trainingspak aan. 
Op cle 3-kamp is Eric 5e ge1-.rorden en op de 1 OOOm. liep Olivier achter mij en is 5e ge1-.rorden~Uitslag van Nico ~; 1e op de 1000m. 3 . 43 .3 - 40ra. 6.9 - 421 punten - ver 3.51 - 320 punten - koge l 5.92 - 301 punten - totaal 3e plaats 1042 punten. Het was voor mij een fijne dag 9 ik heb al m'n records verbroken. 

Ni co Damen ( B-pupil ) . 
Nico was niet de enige jongen van Haarlem die naCLr Aalsmeer geweest is, dus hier volgen de overige uitslagen. Ik denk dat Nico? wat de na:.:nen van de andere jongens betreft 9 zich heeft vergist. I'll3.8,r ik ben heel erg blij, want mj is een van de weinige jongens die regelmatig een verhaaltje over eeni-redstrijd schri.jft. 

:Bij de C-pupi1len vras Steffan Hauff de enige en b}j zijn eerste wedstrijd behaalde ruj de vierde plaats met 768 punten.De 40m. werd gelopen in 7 . 7sec., cle bal werd d0or hem 24,96m. ver gegooid en mj sprong 2 9 99m. ver. 
1\Tico heeft zij n eigen prestaties al verteld 9 verder deden van onze e-pupillen ook nog mee : 

Olivier Pennink 
Eric Boer 

. verspr. 

3.08 
2.97 

· kogelst . 

4 . 86 
5.06 

totaal 

799 
743 

plaats 

15e 
18e 

De groep van de A-pupillen was zo groot 9 zoals bijna a ltijd, en werd <lus gesplitst in 1e en 2e jaars. 
60m. 

11.6 
10.8 

hoogspr . k ogelst. 
A1~pupillen ~ Tiram Heus 

Dennis de Haan 

A2-l;upillen . I':arcel v.d. P.erg 9 .7 
Robin Douwes 10.3 
Claes Peereboom 11.2 

1 OOOrJ . C-pupilleï1 ~ 6e Eric Boer ,. _____ _.. 

o. 85 
o. oo 
1 0 05 
1 • 15 
1 0 05 

3.55 .1 
9e Cl i vier Pe rmink 3.56.7 

A1-pupillen ~ 33e Dennis de I-laan 4 . 07.4 
A2-pupillen ~ 38e Ro bin :Uouvres ~ . 09 0 8 

41e Clc:.es I~ereboom 4.22. 1 

-î 5-

4. 31 
4.49 

6.71 
6 .52 
6 . 85 

totaal 

~-6 5 
440 

1015 
989 
821 

plaat s 

50e 
51e 

28e 
33e 
41e 

10e Steffan Hauff 

47e Bram Heus 

4 .38.0 

4.22.5 

42e I"arcel v.d.Berg 4.31.4 



l:·o t'.k'nclo coi":)eti"i:,iewcdst:djd •.lp 23 .. ei hj ciV St. artbaan in "';.mstel
veen Herd ,z;cteisterd c~oor c1iveroe teg:~nsla13en Op 'tct l 8..atste moment >noester. be ide 
ploecen 9 de ·o ~:.ovml als cle C-plocg ·,.,rorden Oiugegooicl i.v. n, <:èfzeggingen .De h1eede 
tegensh1.g kreeg ü : d.e r:l:r:rlerd~ob::.voncJ v ·:;or de \·L:dstrijd te toren. Cr \varen niet vol
rlocmcle auto 1 s ·beE<C ~'li kb<.è<:T 0n r!:•?t z'n allen tec;e l '.] k n8.o.r rlG b ran te gaan.De keus 
viel toen op cle 'tifZH. 1·/8 z crc~c~en ~ot de-; bus .=;a tJ.r: .• Uiteinci.elük \véll'en er hrec: auto's 
voor de C ---jc-~1c;ens en do :D-}.•nL~2:.1S é;Jn :ne·s de bus ~~;egaan ,:Oe :D-j ont~ec.~s Haren kc:urig 
op t ij cl bij de bushal t0 aamvezic;,. (',.'aaroL nF vJGl en als 1-.re n•et de aut o gaan niet ~; ) 
De D-jongons oereikten de 5o :t,:l2[;,c ::.: net (,2:.5 punten eïJ d e C-j ow_;ens 1.-re rclen l).e Llet 
10!,60 pmJ.ten. J)G e.fzomlerL~_Jke ljr-::s-:.a.t ics vA.n èe D-j on,;,ens (voor wat betreft de C
joncens" z:V: ~-1ct voJ.:'olac; · :rm~ Zor:;f ) z:jn :: 

;;. x 80~1. ~:ichaol - ~ ~."aa:.""'t e lJ 
T • - }{·)e n CoE:s ;;6 .6 965 punten !1. 0 

80m, hort'~.er: I..:;"nc":.ert 16 .6 ·- 33b j"1nt. Ya.:m 16 J - 336 pnt. 
Ce es 17.7 

1 OOOm. raarten H. 3.40.0 - 415 pnt. I,eenclert 3 . 29.6 - 482 pnt . 
SOm. J'iaarten H. 12.0 J:ichae l 11.7 - ~-76 pnt. 

Ce es 11 • 7 - 476 rmt. 
hoogs:pr. I1artij n Sp . 1. 20 - 389 pnt. Rogier 1·! 0 1. 20 309 pnt. 
verspr. I"lichael 4 .03 - 424 pnt. Rogier l.J 0 lf, OO 418 pnt . 
kogelst, i''~artijn Sp . 7.26 - ]80 pnto I~anuel 6. 77 352 pnt. 
è.iscusw. Koen 15.52 - 218 pnt r.r.arme l 14.16 189 pnt. 

Op 23 11ei ·.vas er vleer een competitieweelstrijd voor de C- en D
junioren. lo/ereldrecords zouden er gaan vallen ;)p die were1dbann in Aïüstelveen.De 
C- junioren van AV Haflrlen zou met cracks als Ben Johnson~ Henal d.o l,lehemiah, r at
riek Sjöberg 9 Ca:r-1 Levris enz. 9 evz. wel even de cup garm pRkken" Helaas • e •• , . o. 
op de wedstrijdelag bereikte de trainer, je weet wel 9 die Geweldige atleet 9 het ver
velende bericht dat alle cracks hadden afgebeld bj Jos.Snel werd er een niemre 
ploegopstelling gemaakt 0 De v a l eende resultaten vierden daarmee bereikt ~ 

- l, x 1 OOm. Vervangers voor achtereenvolgens I;;;·;u,tit 9 J3en 9 Calvin en Carl 1-.raren Ste
fan 9 Patrick 9 f-B.rt .ijn e n Ricardo.Gelukkie; was er de voorgaande weken goed geoefend 
op het ·v~isselen 9 zodat deze vier helden via uitstekende wissels op 48.0sec. uit
kHamen o:_é]n clat op een gravelbaant je ! De volgende keer 9 die als ,jullie cli t lezen 
al geweest is 9 wordt het clubrecord gepalet. 

- Kogelstoten. Aangezien Udo J3eyer en Ulf Timmerman beiden betrapt vraren op doping 
( carrunbolen stereotYJ)en) mochten Patriek cm Ton hun plaats innernen. Th-'lt deden zij 
naar behoren. Ton kwam tot 8m.27 en Patrick 9 z0nder enige krachtsinspanning 9 tot 
1 Om. 34. 

-100m.horden. Ricardo Nehe!!'iah \vas gelukkig wel aamrezigoin de 1e serie lie:n h ij 
een vlerelclrecord in 12 9 88sec . De h orden bleken verkeerd te staanclus werd er over
gelopen - 16 9 3sec. vms nu zijn deel. ;Upay en Leon ,.,aren beiden iets langzamer dan 
de v orige keer en kregen resp . 20 9 8 en 22 9 5 achter hun naam. 

-Discuswerpen. Barry de Bruin 9 vervanger van 'iXik 9 was de beste AV Ha2.rlemmer met 
22mo40.Ton clo Bruin 9 d.e 2e hroor van Erik 9 wierp Eüncler ver dan gedacht en ver
\Tacht 9 namelij k 1 8m. 80 . Volgende koer we 2r over de 60 meter 9 Ton i 

- Hoogspringen. Alpay en J'iartijn mochten de geblesseerde Igor Pakl in en Patri ek 
Sjöberg vervangen . Dat Alpay zo laat te horen ~--reeg 9 clat 'bJj i:locbt springen was er 
de oorzaak van dat hij slechts ·1 m. 35 hoogsprong. Het grote t2lent Martijn van der 
Velden (geintje) wist ondanks de 8lechte aanloop tot 1ra.65 te komen . Da.ar na pro
beerde hij nog 3x de 2n. 4-2 , maar steeds werd de lat cloor de wind eraf ge blazen ,. 

-De BOOm. bracht StELfan Cruz en Leon Druppers in cle baan. Ieclcreen weet dat Cruz 
beter is dan Druppers 9 ook ditl7laal vras dat zo. Cruz pakte de winst op dit onder
deel in 2.17 , 6 en ondanks de harè.e vrind bleef Druppers i n 2. 42 9 7 reelelijk in de 
buurt van z'n P.H" en Nec<erlands Record. 

- earl Lewis vJas in de vorm van Patriek Bo in wat :.ündcr goeè.e cloen bij het ver-
springen dan normaal.1Tu lnram er slec!1ts 5m. 19 uit • • Us hi.i z'n benen op het laat 
ste raament niet had laten hangen had h ij vast rrmrl de 8 ;:1eter gesprongen.Ricardo 
deed wat van hem verwacht werd on sprong net tet_;enwind en een lo zittende afzet 
balk 5meter61.Klasse ! 
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-1')00m. JJo.nkzjj de ha:r.de i•!.i.nd en do ;,;o.ti[;f'1 è.J.an lul:.:te het Steve (n) Crar.1 net niet 
:1et -".rereldn~corè. te vorbet0.:!en.Nu mc,est bi.i met 5.03~3 ge~-:coeg·:1 nemen.Voor J.VTark 
Uer:J)\ 'T-; de lar,ge cfst alirlloper uit ,i.Y'ler.Lko. y was d<::' 1500meter haast een sprintaf
st BYld . N:'.ot ver'vonde!.'l::jk dus ëat h:j c;c~ón 1 e vierel in 5 . )0 7 5. 

-:Bij het speerwerpen VJe::::-cl do·)r Steven: 1e k:leinste, r:1.:::tar beste speeriverper ter we
reld 29m. 58 ber<0üd _ Ba.rry 9 bij sonll:1ige e;r ote i.mdst r ;jclen ook wei U1ve Höhn e;enoemd 7 w iE:rp in de 26 reet e:r, Do.t vms d.us ook goed. 

··--Op de 100:meter n1isten W? de uit de bocht gevlo.3en Ben Johnson.Stofan wist toch 
,~_it ond.erdeel a lr:3 2o af te sJ.uiten in î2~ 4.! ':et 1-Tir:d mee en op kunststof :r1oet Mar
·cijn toch ~ekeL onder de 12 9 ') komen die hj nu scoorcle.BCJ:rry viel lJljj en zichzelf 
't-o~h wel te(:'~E:n lilet 14 9 7. 

In cotaai ï·rerden er 10 .. 460 punten behaalsJ: alsmede een 4e plaats . Om de finalo te 
:Joreihm moet er de v olgende ;qedstrJjden .:.. 1000 punten meer 1.ororden behao.ld . Doen ltTe 

De g!.'0e(n)ten vo.n Zoêf. 

De tussenstand na twee wedstrijden is voor alle twee de ploegen een 12e plaats. 
Omdat alleen de nrs 1 t/m 6 m::Jgen deelnemen aan de districtsfinale zal het dit 
jaar erg moeilijk vrorden om n;et een ploeg van AV Haarlem bJj de finale aanwezig te 
ûjn. I.aar 12e van :!: 50 ploegen is natuurlijk niet s l echt ! 

Zaterdag 30 mei hacl ik een atletiekwedstrijd op Pim riiulier. Voor 
iilij -".ms het een ges l aagde vredstrijd 7 want ik verbeterde mijn persoonlijk record met 
kogelstoten en ik werd met die stoot (7 .65 ) ook gelijk vierde en ik kreeg een me
daille o rliet hoogspringen sprong ik 1 r::1e ter 25 net geen 1. 30. Voor Haarten Jeronimus 
'rTD.G het geloof i k ook wel een geslao.gde wedstrijd 9 1-.rant. hij werd 3e met kogelstoten. 

r.·:artijn Spruit (D-junior). 

Op 30 :r..1ei was er voor de D- en C-junioren een thuisi·.redstrijd 9 dus moest er ook een 
&,rrote inschrijving zijn. Totaal 31 j ongens van Haarlm1 zouden aan de vredst r ijden deel
nen:en.Helaas z.ijn -er een aantal zonder bericht niet kooen opdraven . 
Ook nu weer '"as de ltJedstrijd verdeeld in groepen 1 e jaars en 2e jaars omdat anders 
(~e ltmchtt j den bij de technioche nurGm8rs te lang worden. Voor de ]) jongens was er 
keuze uit 4 onderdelen en de resultaten z jn ~ 

.~Qmeter ~ ;j_~rs 

Michael 11 .4 
rt:aarten J. 12.1 
Lrthur 12.7 
[f;'lrtijn v. B. 1 3. 2 
Joroen K. 13.2 

î 1 • 5 -- finale 4e in î 1 , 6 
1 '1 • 8 

~ OO_Ome_!~r .~~ _jaar~ 

88 I>';ic hae l 
9e i'1ao.rten J. 
1 Oe i'art\jn v, B. 
19e Jer ·')en K. 

).29.8 
3 . 31 • 1 
3 . 31 ,4 
3 .53.6 

~_?__?gSF_l'_:_ ~- _Q_~ars 

8e Alexander 1 • 25 
1 je r~art ijn V.B. 1 c 20 
9~~-SPJ?..!.. ?~ .. _j~~rs 
5e Rogier W. 1.20 
}c_o_f_elst ._ ~ -~ _jaars 

)c l\~aarten J. 
13e Daa..Yl 
?~oge lst. 2e ja~Es 

11e Jules 5.63 

11 e rr:artijn Sp. 
17e Daan 

9e Koen 

4e J~art ij n Sp. 
15e Jeroen Ko 
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Eogier H. 
Koen 
Dennis K. 
Jul es 

11.7 11.9 
11.8-11.9 
12.0- 12.2 
13.2 

1 OOOm~ter ?~- jaars 

9e 
10e 
1/~e 

Koen 
Dennis 
Jul es 

IC o 
3.33.L]. 
3.35.7 
3 .59.5 

12e I'faarten J 0 

Se ;,lexander 
20e Arthur 

7.15 
5.35 



~~- 0!1 DëJ.:·:18rl 
·, ·:~y·t in •rir:,nerrNJ.ns 
?-'a~~t ijn ten Vclde;.1. 
:~~-,jél_§E!_ 
i'.ar1( van ])!,ik 
I!arry Dooucr;an 
T(rm8 Grul 
~.3tr-?fan He ij Lll:·,: 
;:;nnclcr ?a:;ie 
Ir.:or~ Roos 
;..;tefan Vrind 

':f_~p.i:r:-.~~~:.c ompet i tie 

Î) .,j 
1!;.0 

3e : l::. 0 

pupillen 

1500::1eter 

7e 5 u 45 . ;~ 

Se 5.29. ~ 
Ge 5. 4t1- 0 s 

ver0p::c. 

13e 4. 09 

Se/6e 4.52 
1 !;.e 3, 88 
îGe 4oî8 

discusw. 

113e 21.62 

1 î e 25,10 

11e 15.90 
5e '19 .4<• 

1)9 13.60 

j)oor:- .':J.'jan wo::!:'dt e r tiiclens d.e trai.n:i.ngeE van de yupillcn op naandag een c ompet i-
tiP. gehouden LlCt iede~r; -vreek een an::ler ondm::·deel, Hoe meer k i nder en op de t r a i n ing 
e.am:ezi t?; zijn 9 hoe meer :bn..'.nten er te verclionon ziJn~ v1ant de beste v a n de wedstrijd 
l<:rijgt net z0veel punten alo er kinderen "'.Ï.in en ~ 0 steeda 'n ~ · punt naar beneden. 
}}3 stémd nn clrj.e onderdelen (hoog-ver- kogel) 

1 l\~artijn 68 pnt (1 0 •îQ - 3 . 95 -- 6063) 
2 , r·=arcel 66d:, (1. 10 - 3.90 .. 6./!.5) 

Rob:i.n 66 1
: (' •• 15 - ). 80 ... 6,4S ) 

( Darcy 65~ ( 1 0 0) ).70 6 0 81 ) l.,._. 

r.; 
./ 0 B-3.s 60 (0.95 -· 3.Go -· 5 o5î ) 

Oli\·ier Po 60 ( 0.95 -· 3.50 ... 5 '• 7~) 
7 , Claes 57~, ( Oo90 -· 2o90 - 6 ' •j /1.) 
8 .. Bram 56 (0 .90 - 3.25 - 5 0 2.t:.) 
9. :8ric 54f: (Oo95 -), 10 ... 4o 85 ) 
1 'J 0 R.enzc 53 (0.95 - 3 '1 0 - [r 7:.1 1 

1 o ./ 1 

1 Î • '8lc1ridGe 52 ( -- - t;.() 30 - ï 0 79) 
"12 0 Fe tor 51 (0.80 - :2 , 90 .. " !::.:- '\ .. .... , ./ ..J J 

13, Floris 1]. 7 ~ ( o. 85 ·- 2o65 - 2 qr. \ 
./v) 

1 (L o Guido ~7 (0 . 80 - 2o 85 ·- 2.68) 
15o Steven V o \rJ . t,6 ( - - 3o 85 .. 5.55) 
160 :iüco 4Y::: ( 1 0 25 - 3 . 75 - ) 

V E R J '· A H D .ü G l~ j) 1:. 

21 ,juni Stefan Vrind 
05 juli Relgier :Sotrnan 
07 juli j\~ark va.n Dijk 
10 juli René Grul 
1 ?. juli Peter f/;2-rh·mt 

is 

n. :Carry 42 ( - -
1 <:3 c Robbert 41-?:r ( - -
19. ; .. :ike 40 ( - -
2C, Fodcï.e 38~. ( 
2'1. :Ce:miR 35 7; ( - -
22., Pr-mJ. 35 ( 0 . 80-

\!ij1·"and 35 ( '1. 00-
2~ .• Steffan 33?.: ( 0 . 80-

'J'~1erry 33} ( - -
26 u :Re r:1c: o Vd. P.33( - -
'J'"' "-I o ~'të:L1CO 'J . J3. 3CJ). ( 0 0 80-
200 Jor:rit 24J, ( -
29 c Jö:rgen 23 ( - -
30. .~~rmand 21 ( - -
31 • ~]teven ]) . 15 ( Oo 80-

V E ll J j ~ R D A G E N 

.~ander Rutte 
I)'ram Heus 

3. 10 
3c 35 
3o 20 
3.25 
3 010 
3 . 00 

2. 70 
2 . 85 
2 . 90 

3 . 55 
3. 20 

13 juli 
15 jul i 
23 juli 
30 juli 

Hogier Hester hoff 
i"ar tijn van :Belle 

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ll.llemaa.l van har te t~efelic iteerd en een hele prett i ge verjaarda g t oegewenst. 

Eet. allerl aatste n i envre ! : ! ! ! ! 
:--:====:--:'-=====-===============--==== 

5 . 85 ) 
5 . 43 ) 
5. 37 ) 
4. 77) 
4 .24 ) 

) 
4 . 90) 

4~ 16 ~ 
2 . 83 ) 
4o 25 ) 
7 0 20) 

) 
) 
) 

Bij de clercle C-junioren competitieweo.strijd i n J3evervrijk 9 zater dag 13 juni 9 evena.ar
c-;.c het viertal .stefan v. Keul en 9 Patriek J3een 9 Yartijn ten Velden en Rica rdo 1'/ielin
cen het clubrecord op de f1, x 100 meter met een t i.Jcl van 47 o4. 

Is ZeG f ee:1 helC:..erziend.e of heeft hij er verstand van '? 

In ieder [)3Val 9 jongens va!1 l:nrte l"Jroficiat 
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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) 

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 

Spo,tsCup ~ 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ ga...- OEimie ~ ~B ~ 

Pum~ AoloAs Saucony~ ~I<ARHu 
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. 

0~ IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend von 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond von 18.45 tot 21 00 uur 
loterdog 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 




