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VAN DE REDAKTIE 

Op de Nederlandse kampioenschappen na 
(voor senioren) z~n de meeste grote wed
str~den van het 1e gedeelte van dit seizoen 
achter de rug. 
Onverwacht goud voor Arjan Warmerdam en 
zilver voor Walter Kruk t~dens de jeugd
kampioenschappen. 

De eerste seniorenploeg in de degradatie
poule, de tweede ploeg, de A/B ploeg en de 
B-ploeg zitten allemaal in de finale. 
Zie het officieel voor de data. 

In dit nummer GEEN wisseltje, maar in het 
volgende (vakantie)nummer des te meer. 

Ook in het volgende nummer waarsch~nl~k 
weer een artikel uit de medische hoek van 
de hand van Marthin Huta Galung. 

Erg geschr0kken z~n w~ van het bericht van 
het overl~den van Piet van Alphen. 
Deze veteraan, die door z~n prestaties op 
de lange afstand veel bewondering oogste 
en respekt afdwong heeft op die manier 
veel gedaan aan het populair maken van het 
lange afstand lopen vooral onder ouderen. 
We zullen z~n v~rsch~ning op menige marathon 
missen. 

KOPY VOOR HET VOLGENDE NUMMER 

DEZE KEER GRAAG NAAR RENE V.D.ZWAAG 

UITERLIJK DONDERDAG 30 JULI 

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



officieel nieuws 

EEN HARTELIJ K \\fEL KOM AAN . • • • - - -- - - ======= 
Senioren lange afstand~ 
P. (Paul) v.d. Po l 9 Spoorwegstraat 22 , 2015 BL Haarlem 
F.H . (Frans) Hoseman 9 Voorzorgstraat 8 , 20 13 VP Haarlem 
W.S. (Wim) v. Etten 9 Langehofstraat 4 9 2011 DK Haarlem 
A .I-I. (Ton) v .. Doorn 7 P:c9vinairestraa·~ 25 9 2013 BW Haar-lem. 
B.M. (Mac) Hirs, Voortingplantsoen 52 9 2012 XZ Haarlem 
Senioren 
.J . I-ii . (Hans) v . ~nl:huyz en, lb.nderstein 60 3813 RlVI Amersfoort • 
.:!~, P. (Erik--Pieter) de HeeY.', Beyerlandsedijk 14, 3264 LM Nieuw Beyerland. 
J • .J. (John) v . Vliet 9 Kerkerinklaan 48, 2071 RM Santpoort 
Junioren B 
G.C. (Gerton) Obbes , Veenbergstraat 4, 2023 KJ Haarlem 
S, (Serge) Cass~e, Roosv~ldstr&at 42, 2013 CD Haarlem 
S, (Stefan) He~ink 9 Marsst raat 91, 2024 GC Haarlem. (juninr C) 
J,mirJren D 
L. (1eendert) v . ~.He lm, Dr.S~haepmanstraat 16, 2032 GK Haarlem 
I. (Ivo) Lemmens, J.L Heyeplantsoen 12 9 2041 PA Zandvoort 
M. (Michael) Parkinson, Teylerstraat 10 9 2032 SR Haarlem 
A.J.J. (Arthur) Smit, Gouwstrijat 46, 2033 JS Haarlem 
~1 . (M0ussa) Aynal, Wauwermanstraat 15, 2023 XP Haarlem 
Pupillen A 
S.W. (Bas) KBhne, Orionweg 17, 2024 TA Haarlem 
J . (Jorrit) v . Giffen, Julianalaan 47, 205 1 JL Overveen 
D.H. (Dennis) de Baan , Barskistraat 4, 2022 PV Haarlem 
K. (Klaas) v.d.Lagemaat, Velserstraat 99 , 2023 EB Haarlem 
O.P. (Olivier) Barreveld , Velserstraat 78, 2023 EE Haarlem 
M. C, (Maarten ) Vermaas, Oranje Nassaul aan 18, 2051 HN Overveen 
II .R. (Mike) v.Straaten~ \.Jaldeckpyrmont laan 3, 2051 HW Overveen 
Pupi llen B 
P . (Peter) JVIarki-rat , .Alberdingk Th~mlaan 27, 2081 ES Santpoort z. 
Pupillen C 
S . (Steffan) Hauff, v.Slingelandtlaan 12 , 2101 BR Heemstede 
R.T. (Remco) v.Belle, Sparrenstraat 26 9 2023 WX Haarlem. 
G, (GuidrJ) :holnar , Indischestraat 50, 2022 VW Haarlem 

KOMPETITIEFINALES ================= Direkt noteren: 
6 september A/D junioren finale 2e klasse 
·13 september Senioren finale zowel hoofdklasse (degradatie puule) 

als 3e klasse 
26 septembe r B· -j unio ren interregionale finale (west I + west II) 

om aan te schaffen: 

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

a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



21 JUNI UTRECHT 2e HOOFDKLASSE KOMPETITIE\VEDSTRIJD 
============================================~======= 

De in h e t v orige nummer uitgesproken hoop om na twee jaar degradatie-· 
wedstr~d te hebb en gedaan dit j aar opni euw in de finalepoule te komen 
is helaas niet bewa a rheid. 
In deze tweede wedstr~d, die alles beha lve één van onze beste was, 

werden we voorbij:;e s treefd door AA C II en Sprint. 
Normaal gesproken levert een 2e wedstr~d zo'n 500 punten meer op, maar 

w~ h a dden een verlies van 261 punten ! ! Da t v e r k laart alles. 

Hoe kwa m het totaa l tot stand ? 
Erik Rollenbe r g was weer terug in d e p loeg , ma ar deed het niet beter da n 
Orlando in d e v ori g e wedstrijd (1 m95) en ho ewel Ruu d Wiela rt de meeste 
punten binnenha alde nl. 942 (2m10) was dat toch gek genoeg een verlies
post na die super sprong in de eerste wedstr~d (2m20 en 1024p.) 

Een welkome aanvulling van punten werd verzorgd door Paul Jaspers,(die net 
e en dag uit Amerika terug was)samen met Han Baauw, die er vok een schepje 
b ovenop deed. T~den resp. 3.55.4 en 3.56.60. De grootste winst op één nummer 
144 punten. ;:Het ging hier natuurlijk om de 1500m 

Een gevoelig verlies voor de ploeg was het ontbreken van Frank Versteeg. · 
Juist voor de wedstrijd ging hij voor een maandje naar Canada. Op de horden
nummers staan de opvolgers niet te dringen. ZoJ. aanvankelijk Les Brown de · 
110m horden overnemen, dat ging niet door, want Les die te laat voor de · 
start verscheen werd op het laatste ogenblik door Erik R,llenbe~vervangen . 
Erik liep 16.7. Hans v.Enkhuizen maakte een snellere (nu handgeklokte) tijd 
van 15.0 !! en ZDn reputatie als puntenverzamelaar waar. Samen toch een 
verlies van 84 punten. Ook de 400m horden leverde een verlies op en wel 
76 punten, onda n k s dat Kenneth Portangerin 61.68 en Orlando Tjin Asjoen 
in 57.29 er a lles a an deden. 
Veel verlies leverden vreemd genoeg de sprint nummers op (100m -114p. en 
200m -79p.l ! ) Pre staties~ René Moe sman 11. 23 en 22. 9 0 en Nico Treep 11.63 
en 23.62. Terwij l d e 4x100m estafette juist winst opleverde: Hans van Enk
huyzen, Hein Ha cnack, René Moesman en Nico Treep liepen 42.94 (+70!) 

Door allerlei Hi s selingen (Frank Versteeg-Les Bro1m.LErik Rollenber) en de 
blessure van Rund Y.lielart kon ook het hinkstapspringen niet het vereiste 
aantal punten opleveren. Aafbrecht v.d.Veen deed er welliswaar een paar 
puntje.s b~ met een sprong van 15m11 maar Les Brown kwam niet verder dan 
12m62. 

Matig was de v e rrichting van de 4x400m estafette ~et een t~d van 3.30.64 
(gemiddeld 52.66 !) door Han Baauw, Erik Kahls, Orlandc Tjin Asjoen en 
Guus Graskamp. Voor de afdeling curi0siteiten valt nog te vermelden, dat 
w~ in de eerste serie onder normale omstandigheden liepen, terwijl de 2e 
serie in een noodweer wolkbreuk en windstoten moest worden gelJpen. 

Deze plotseling e regenbui deed ~~k het polsstokhoogspringen staken. De 
springers waren net 4m40 gepasseerd. o ~k Arno v.Vugt was daar nog bij. 
Als hij de 4m80 zou hebben gehaald zou dat 96 punten meer hebben opgeleverd o 
We bleven uiteindelijk steken op een tekert van 100 punten voor de finale!! 

Verdere uitslagen ~ 

BOOm prima pres taties van Erik Kahls en Jan de Ruiter resp. 1.58.89 en 
1.58.50 
4 00m we komen lo pers van onder de 50 tekort: Guus Groskamp 50.61 en Kenneth 
Portanger 51.48 
3000m steeple cha se punten waar je van op aan kunt Evert van Ravensberg 
9.15~66 en Marcel Verzijlberg 9.50.32 
diskuswerpen het me est konstante nummer slechts 6 punten verschil met vorige 
keer~ Les Brown 46m52 en Fred v.d.Wal 35m22 
verspringen een prima spr0ng van Hein Macnack 7m36 !!!! terwijl Aafbrecht 
v.d.Veen teleurstelde met 6m35 
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kogelstoten beiden een stukje v e rder dan vorige keer: Orl ando Tjin Asjoen 

13m15 en Fred v . d . Va l 13m75. 
speerwerpen ~ Cees v.d.Rhee 54m56 zove r was er met de nieuwe s peer nog n i et 

gegooid. Aernout Leezenberg wierp tussen al le muz iekmakerD do or 47m90. 

5000m Het wat drukkende weer is n i et voor a l le lo pers het lekkerste weer 

om te l open. Euib Akersloo t 15 . 31.7 en Conno du Fossé 15.44.0. 

polsstokhoog g Arno v.Vugt in goe de vorm 4m40 helaas goo ide het weer roet in 

het eten en Firn Göbel k rabbe lde to ch weer over d e 4mOO . 

En last but not l east e Het eerste nummer he~ laatst genoemd: koge lsling eren : 
Gos se v .d.Velde 38m29 
Rest nog de reserve estafet te ploeg te noemen: Arthur Bertinus, Erik Rol

lenberg , Ruud 1.lielart en Kenneth .P0rtanger: 46 .07 

EINDSTAND 
1e \vedstrijd 2e wedstrijd ========= (pl.) totaal pnt. verschil 1e/2e 

1 : AAC I 31. 193 30.86 5 ., 62.058 - 328 
2. V&LTC 29 .442 30.182 2 60 . 224 + 1340 
3. AVR 2f:! .• 7 81 29.211 3 57 .992 + 430 
4. Unitas 28 .517 29.131 5 57,648 +614 
5. Sprint 27.696 29. 196 4 56 . 892 + 1500 
6. AAC II 27 .838 28.80~ 6 56.647 + 971 
7. HAARLEM 28 .404 28. 143 8 56.547 - 261 
8~ Lycurgus 28 .111 28 .119 9 56 .230 + c 
9. Hellas 27 .862 2!'3. 347 7 56.209 +485 
10. Fr.Hendrik 27 .776 27.590 10 55.366 - 186 
11 • Sparta 26 .808 26.3 14 11 53.122 - 494 
12. Startbaan 26.292 25.462 12 5 1.754 - 830 

Vo0r de numms.rs 7 t/m 12 gel~t: h e lft van het t otaal aantal punten is de 

beginstand van de degradatiewedstrijd . Wie dat uiterekent ziet al direkt, 
dat dat geen interessante wedstrijd kan opleveren . 

Prr. 

Een tijdelijk opgerichte feestcnmmissie had gemeend, een dag eerder naar 

Kerkrade te moeten vertrekken, uitgaande van een 'perfecte' wedstrijdvoor

bereiding. Bovengenoemde c ommissie b estond uit: 'lopend bierfust' Jean 

v.d.Broek, 'verb oa en vrucht ' Oscar s~e thout, 1 doornroosje' Maarten Hart

man, 'alcoholi s t 1 Frank v.d.Aardweg en natuurlijk 'Bam Bam' Warmerdam. Dit 

gezelschap waarmee je verzekerd b ent van een kompleet uit de hand lopende 

avond, verzamelde zich 12.00uur 's ochtends in de stationshal te Haarlem. 

Het eerste waarmee zij op hun nuchtere magen werden geconfronteerd was de 

uitgeslapen ve rschijning van René v.d.Zwaagc Deze brave doch zeer geslepen 

persoonlijkheid stond reeds klaar met courante .middelen, die nodig waren 

om een met melk-meermanskaart te kunnen kopen, maar besloot terplekke, na 

voornoemd gezelschap gezien hebbende, een dag later (de eigefulijke wedstrijd

dag te vèrtrekken. Onverdroten vertrok het <. gezelschap vervolgens per trein 

richting Limbabwe . Na een 3~ uur durénde treinreis waarin duidelijk werd ge

maakt, dat het leven nur bestond u it Frauen, Alcohol en de Deutsche Bundes

liga werd enigszins,\o~ station Kerkrade-centrum uitgestapt ••••• midden 

in een weila nd dus~aa Bam bam Warmerdam, ex-luchtmacht officier in opleiding 

l~odste de g roe p. vervolgens met behulp van kaart en kompas rechtstreeks naar 

het RODA~JC stadion alwaar het s pektakel de volgende dag plaats zou vinden. 

Het enige pro~leem onderweg, was echter , dat in Limboland de fietspaden de 

voetpaden en de voetpade~ de fietspaden zijn • • • • duidelijk ? 
In het stadion was men a l druk bezig met het prepareren van de baan en alles 

wat daarbij hoort, maa r men s t vnd toch uiterst vreemd te kijken, toen pl~t

seling 5 volbepakte Ramb ö~figuren het stadit.n binnen kwamen dreunen. Na het 

een en ander verklaard te hebb en, we rd door een der organisatoren aangeboden 
om bij hem in de achtertuin de tenten op te zetten voor eventuele nachtrust. 

Tevens was hij bereid Jm het gezelschap per aut, heen en weer te pendelen 

tussen stadion en huis, terwijl zijn vrouw en dochter hierdoor naar huis moesten 
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l0pen. Nadat de tenten waren opgezet? op een nogal chaotische w~ze, daar 
de ernroosje de haringen van z~n tent was vergeten werd besloten de hele avond 
Kerk~ade onveilig te maken. Als eerste we rd een chinees-indisch restaurant 
aangedaan. Hier we rd een walgel~k lekker diner genoten en vonden de e erste 
Spa-geeltjes al vrij gemakkel~k hun weg., Ve rvolgens werd gang gezet naar een 
werkel~k sch i tterenè ingeric~t café a lwaar vele verschillende biersoorten 
werden gekeurd. Doornroosje kree g al vr~ snel problemen terw~l Arjan War
merdam en Frank v.d . Aardweg amper meer in balan8 konden lopen. Jean v.d. 
Broek deed zijn Nickname volledig eer aan en verkondigde nu pas aardig warm 
gelnpen t e zijn. Oscar vTas d e hele dag nog vrij serieus geweest maar begon 
nu- toch wel vr~emd te brallen. Aan he t veelvuldig geopperd verzoek van 
Arjan om nu eindelijk eens naar de disc .• the ek te gaan vlerd vervolgens n, •gal 
snel gehoor gegeven daa r b~ iedereen het pr,;milage al vervaarl~k gr=-'te vormen 
begon aan te nemen. De betreffende discotheek wae werkel~k werelds~ perfecte 
muziek, perfecte belichting en af en toe effecten in de vorm van zeepbellen 
of rookwolken. Bam Bam Warmerdam stond a l snel te swingen op de dansvloer 
met een groep van Holland, die ook al eerder was overgekcmP.n. Miami Vice 
brillen werden opgezet om de westerse uitstraling te vervolmaken. Kerkrade 
keek z~n ogen uit. Geprikkeld door dit uitdagende initiatief besloten ver
volgens Oscar, Frank en Jean de dansvloer met hun aanwezigheid te ver blij
den. De enige, die het allemaal niet zo goed k)n volg en was Maarten Hartman 
alias doornroesje. Hij beslo "l t dan ook ·::-m hem stilletjes te drukken richting 
tent en slaapzak om te gaan geni ffi ten van zijn, 0verigens niet geplande, 
nachtrust. De v anzelf in de rest van de groep v· prijzende vraag was dan ook~ 
Waar is Hartman gebleven •••• ?Een vraag waarop Frank Steevast antwoordde 
die - is sjo •••••• (censuur). Niet door dit euvel van zijn stuk gebracht, 
feestte het g roepje tot diep in de nacht d0or. Tegen sluitingstijd van de 
discotheek werd besloten .... m de tent maar ~ens t,e gaan verlaten en af te 
gaan zakken in een nog laat geopende snackbar. Jean begon als een bezetene 
in te laden en stoorde zich t r; taal niet aan ietwat vervelende Limb"''s 
Arjan en Oscar deden dit wel 9 maar werden door de eigenaar abrupt verzocht 
astublieft ge en ruzie te maken" Bes loten werd daarom maar 0m te vertrekken 
al was Jean amper uit d e snackbar te slaan. Zijn na al dat Spa-geel onbegrij
pelijke helderheid was echter hard nod i g om de weg te vinden naar de tenten. 
Na een zeer korte maar desondanks toch goede nachtrust werd 's nchtends in 
de eerdergenoemde achtertuin aan een luxe picknicktafel het ontbijt genoten. 
Maarten, nee • • • het moet z~n do ~rnroosje, bleef ook nu achter bij de 
rest en kGn met veel pijn en m~eite z~n slaapzak uitkomen. De dag van de 
eigenl~ke wedstr~d was dus aangebr~ken. Het wachten was Gp degene, die nu 
neg echt goea kon presteren. Niemand dus. 
De ploeg draaide echter soepel met als resultaat een finaleplaats. De terug
reis, nu wel met nenè v.d.Zwaag werd nog chaotischer ondernomen dan heen. 
Terplekke werd het W5-'vlaaien halen' uitgeschreven en zorgde een limbo 
in de ire·in voor nogal wat herrie door enkele luidsprekers op zijn walkman 
aan te sluiten. Al met al was het een zeer geslaagd weekend geweest, je 
werd thuisgebracht en de köffie •••• die was gratis. Voor herhaling 
vatbaar dus. ( Alleen meet er vortaan als afsluiting wel een perfekt diner 
worden genoten 9 van der Zwaag !!) 

Bam Bam 

P.S. de prestaties waren: 
110mhrd: 
100m 
400m 
1500m 
5000m 
4x100m 
k ogel 
diskus 
speer 
ver 
ho og 
rolshoog 
t..~taal 

Luke Prins 16.4 , Gerard de Boer 17.9 
Harry Postmus 11.2 , Te-n v.T~"l 11.5 
Marcus ~reèp 52,1 , Lex Verbeek 52 ,6 
Frank v.d.Aardweg 4.12 .6 , \.Jillem Gebe 4.17.6 
Paul v . Diepen 16.31.2 , J ohan Sneek 16.44.6 
1eploe g~ Ar jan--T ,,n -Rub--Harry 45.0 en res:Remco-Gerard-Lex-Luke 
Qscar Soethout 12m16 , Jean v.d.Broek 9m89 
Maarten Hartman 32m90 , Oscar Soethcut 31m24 
Marcus Treep 48m50 , Arjan Warmerdam 45m42 
Arjan Warmerdam 6~54 , Rob Schlüter 6m43 
Remco Ste en 1m90 1 Rob Schlüter 1m~ O 
Maarten Hartman 3m40 
15.124 p . 
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Na een landel ijke 3e p l aats behaald te hebben in de eerste wedstr~d wa s 
het zaak om deze positi e te handhaven, zo n iet te verbeteren. De pl oeg 
was nu n og sterker dan vnrige keer , zodat een hoger pun t entotaal zeker tot 
de mogel~kheden ge rekend kon worden. Niemand stelde teleur en hoegenaamd 
iedereen presteerde beter dan in de eerste wedstr~d~ Het leverde dan ook 
een gigantisch puntentotaal op van 7360 pun t en , b~na 500 meer dan in de 
v0rige wedstrijd. Nationaal gez i en z~n we hierdoor gestegen naar een tweede 
plaats. Deze positie wordt echte r bepaald door het gemiddelde van deze 
twee wedstr~den. De wedstr~d heeft ons namel~k we l het hoogste puntento
t aal van al le ploegen ) pgeleverd en wel bijna 200 punten meer dan de nummer 
twee. 
De landelijke fina le 9 begin september kan dus , mits er net zo gepresteerd ~c 
wordt een nationaal kampioenschap in de 2e klasse opleveren. 
De prestaties waren~ 
1 OOm Wal ter Kruk 11 • 1 ! ! ! 
400m Paul Drommel 53.7 
BOOm Ben Verstarre 2 .04. 8 
3000m Dennis Heyink 9 . 4B .9 
4x100m A.rjan Uarmerdam-Jerry Brouwer 
Paul Drommel-Walter Kruk 45 . 2 

ver 
hoog 
kogel 
diskus 
speer 

Arjan Warmerdam 
Walter Kruk 
Etienne de Groot 
Etienne de Groot 
Arjan Warmerdam 

20 JUNI DISTRIKTSFINALE B-JUNIORENKür1PETITIE te KRO:rt.DVIENIE =========================================================== 

6m68 
1m90 

12m30 
2Bm60 
4Bm94 

Van onze twee dee lnemende ploegen behaalde de eerste ploeg deze finale. 

De opvallendste prestatie werd direkt op het eerste nummer neergezet~ 
Chris v.d. Werff ·· J erry Br:mwer ·- Edivard Leter en· Wal ter Kruk verbeterden 
het klubrekord 4x100m met 0 "2 s en brachten het op 44 . B. 
Dit al antieke l~ lubrekord dateerde van 1964 en werd gevestigd door een 
ploeg waar o.a. Ren~ Ruis nog deel van uitmaakte. 

Wal ter Kruk i-JaS helemaal goed in vorm deze dag vmnt ook de 11 Om horden 
(91,4cm) legde hij in een nieuwe klubrekord tijd af 14.B ! !! 
Mi sja Steen vol6 de op bescheiden afstand in 16.6 
100m Jerry Brouwer 11.5 
400m Chris v.d.Werff 51 . 5 een prima tijd voor de 1e seniorenploag! 
BOOm Paul Drommel 2 . 06 .4 en Ger Wessel 2.0B.6 
1500m Joris v.d.Veiden 4 . 24 . B en Dennis Heyink 4 . 40.3 
kogel Jerry Bromve r 11m49 hoog Wal ter Kruk 2m0o 
diskus Misja Steen 26m2B (ook goed voor de hoofdklasse) 
speer Ivo Spanjersberg 45m70 ver Edward Leter 5m91 

hss Marvin Isselt 12m72 
p~lshoog Marvin Isselt 2mBO 

Eindstand~ Na He ra, Gac en AAC een 4e plaats met 915B punten en gerechtigd 
deel te nemen a an de interegionale finale met west II ~p 26 september. 

~~~~~~g~=l~=~~~~=~~~~~~=~~~~~=~~~~1~~~~=~~~~~~=~1~~~1~~ 
BOOm nog over het hoofd gezien Jan de Ruiter 1. 5B . B 
100m junA 6. Sudjak v . Netten 12.1 
100m junB 2. Paul Drommel 11.9 (serie 12 .1 ) 4 . Tony v . d.Prijt 12.0 (serie 12,0) 

series ~ Onno Mantel 14 .2 , Eric Wilders 12 .2 , Misja Steen 12.4 en 
Aschwin Beukart 12.7 

ver j.A 1. Arjan Warmerdam 6m50 
j . B 1. Thomas v.d.Berg 5m25, 2.Tony v.d.Pr~t 5m24 

9. Arno Grootsman 4m51 , 11. Onno Mantel 3m94 
BOOm j.B Ger \-lessel 2 . 09.0 ~ Iv') Spanjersberg 2n10.0 , Arno Gro otsman 

2 .1 8 .1 , Marinus Rotteveel 2 . 20 .7 , Joris v.d.Weiden 2.12.7 
Dennis lleyink 2 .13.7 en MisjaSteen 2.19.2 

1500m j.A 3. Ben Verstarre 4.15.7 
diskus j.B 3. Misj a Steen 29 . 64 , Onn~ Mantel 25m96 , Ivo Spanjersberg 25 .66 

Thomas v.d.Berg 21m94 en Aschwin Beukart 21m54 
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1.2_L_14_;[~!'i;L~QQ~IT--~~:Q~~~~NDSE B-JUNIOREN KA1'1PIOENSCHLPPEN ---------------------·------================================ 
· ZILVEREN PLAK VOOR HALTER KRUK ====================================== 

Walter greep op het hoogspringen net naast het goud want een barrage moest 
de beslissing brengen? hij werd nu 2e met een sprong van 1m94 terwijl hij toch 
al een aanta l keren ruim uver de 2m is gegaan. 

Op de 300m horden leek Chris v.d.Werff op het zilver af te stevenen, maar 
viel ever de l aa tste hurde en finishte niet. Wat hem restte was een klub
rekord tijd uit de series: 40-34. 
Op de 110m horden viel Walter Kruk juist buiten de prijzen met een 4e plaats 
met 15.01 electronisch een klubreko rd. In de series en halve finale liep 
hij resp. 15. 44 en 15.21. 
Marvin Isselt behaalde een 6e plaats op het hinkstapspringen met 12m64 al 
had hij daar wel vrat teveel rugwind bij 4,1 m/s. 

Verdere uitslagen~ 
100m halve finales Chris v.d.Werff 11.66 (serie 11.73) 

Jerry Br~uwer 11.89 (serie 11.91) 
400m halve finale Paul Drommel 54.20 (serie 53o10) 

~l=~=~~=~~~~==~~~~==~~~~~~~~~~=~;~~~~~~~=~J~~~~~~s~~~E~~ 
EN B-JUNIOREN MEERKAMP ====================== 

GOUD VOOR ARJAN WARMERDAM ============================ 
ZILVER VOOR WALTER KRUK ========================== 

De a.v.HAARLEMkende tijdens deze editie van het Nede rlands Kampioenschap 
slechts twee deelnemers; echter wel twee atleten die zich momenteel g~ed 
minifesteren op nationaal niveau. Het zijn Walter Kruk en Arjan Warmerdam • . 

Eerstgenoemde stevende in twee dagen meerkamp in de categorie B-junioren 
op een perfekte 2e plaats af . De 9-kamp werd afgerond met een puntentotaal 
van 5783 punten, slechts 60 punten echter de nummer 1 Dick Koopmans van 
AV '34 uit Apeldoorn . Bijna alle nummers liepen uit op een persoonlijk rekord. 
Slechts het diskuswerpen ging de mist in en de 100m zou, gezien het feit 
dat dit het eerste nummer is en er dus nog geen sprake is van vermöeidheids
verschijnselen, nog wat harder kunnnen. Onver1·1achte uitschieter was v r:oral 
het polsstokhoogspringen waar Kruk de 3m40 wist te passeren. Deze zoals al 
eerder gezegd bijna perfekte meerkamp leverde Walter b~vendien nog eens 
3 klubrekords op en wel: ho0gspringen 2m01 

110m horden 14.78 
9-kamp 5783 punten Pr -,ficiat!! 

De tweede atleet~ die aan dit nationale gewe l d meedeed, Ar jan Warmerdam 
dus, stelde eveneens niet teleur, sterker n~gg zorgde voor een regelrechte 
verrassing. Hij speelde het namelijk klaar Jm voor de 2e maal 
het Nederlands Kampioenschap hinkstapsprong lp te eisen. 
Twee jaar geled en, toen nog B-junior, ge lukte hem dat zonder enige con
currentie. Nu was er echter sprake van een zeer sterke tegenstand en een 
gouden plak leek dan ook moeilijk waar te maken. Toch wist hij in zijn laatste 
poging het felbegeerde eremetaal in de wacht te slepen me t een sprvng en 
tevens persoonlijk rekord van 14m11. Hoe spannend het was, blijkt wel uit de 
prestaties van de 11ummers 2,3 en 4 resp. 14.09, 14.07 en 13.93. 
Een dag voor deze prestatie, de 1e dag van het N.K . dus, zette Warmerdam 
al een goede presta tie neer bij het verspringen A-·juni~ren namelijk een 4e 
plaats met een sprong van 6m78. In de kwcilificatie wist hij echter verder 
te springen en een pers con~ijk rek~rd neer te zetten van 6m89. Dit was 
~verigens goed g eweest voor brons in de finale. 



20 juni 1 :-W7 - El fsteden-estafetteloop 

De tijd l ijkt voorb~i da,t de :D'riese elfsteden uHsluitend op de schaats kunnen 111orden 

bedwonc;cm.De l aatste jaren zijn er mogelijkheden met de fiets 9 surfplank en vanaf 

1986 haràlo~~.?nd . In tegenstelling tot het schaatsen wordt met het loop-evenement de 

landelijLe pers niet gehaald en is er slechto bij de deelnemers een soort van elfste

denkoorts te onderkennen. Opvallend verder is de aanwezigheid van de 11 pijlmeester11 • De 
11 meester 1

' had de vrjjdag voor het evenement de diverse routes uitgez,et mielelels pijlen 

op hc.t wegdek. Door het aangename weer waren deze aanwlj zingen 's nachts volledig weg

gespoeld. De beste man kon dus zaterdag weer aan het werk 9 '\vaar bij hij de snelste lo

per soms ternam,rernood voor kon blijven. 

De elfsteden-estafette 1vortlt afgelegd door een ploeg van 12 mensen. Ieder leg't een 

bepaal de afstand af variërend van 5, 7 lm. tot 30 km.De startt~jd ligt van te voren 

vast en wordt dus niet bepaald door de aankomst van de voorganger. 

Evenals in 1986 1vas er een ploeg uit deze regio vertegenwoordigd, waaronder een aan

tal Haarlem-atleten.Het lileedoen aan dit evenement vereist een vorm van "loopgestoord

heid".De start is namelijk om 05.00 uur 9 hetgeen een vertrek uit Haarlem om 03.00 

uur onverwjdelijk maakt.De meesten hadden dus niet of nauwelijks geslapen.Desondanks 

is er door de Haarlem-atleten goed gepresteerd. 

' ~~ 
He~ meest opvallende optreden kan worden toegeschreven aan onze aoor blessures ach-

tervolgde atleten JV'..ichel Heres en Hans Hageman. r-':et respectievelijk 25min. 26 over 

6 , 8 km. en 1uur en 40 seconden over 16,3 km. is de concurrentie bij volledig herstel 

g-3waarschuwd.Onze ploegleider Nartin f1.olenaar deed van zich spreken met 1.35.53 o

ver 23 9 4 km.De onvers lijtbare Lex v.d. Pol zette 1.40.32 op de klokken over 23 9 7 km. 

Verder bewees Edsel Sambro dat zijn schoenen niet alleen op de atletiekbaan slijten 

met 1 • ()2. 37 over 15 9 6 km. Ondergetekende was gelukkig op tijd \vakker en kon daardoor 

de eerste afstand van 25 9 9 km. afleggen in 1.47.55. 

Opvallend slot 1vas het afleggen van de laatste afstand van ongeveer 4 km. met vri.j-

11Tel alle deelnemers.Hiermee kon het stadsbeeld worden opgevrolijkd.De Cambuur-sup

porters bl eken hierazn namelijk geen behoefte te hebben. 

Rob de Niemve. 

In dit clubblad geen Locli's hotline 9 het is weer de tijd van contractbesprekingen 

en (daardoor) transfer-geruchten. 

Maar toch aandacht voor drie lange-afstandwedstrijden.Ten eerste voor de op 20 juni 

gehouden marathon van Erillchede .De marathon met het meest enthousiaste publiek langs 

de kant. Dat moet haast '\vel tot goede tijden leiden. Vijf a.v. Haarlemmers aan de start, 

vier van hen haalden de finish in het Diekman-stadion. Jammergenoeg moest Frans f1ose

rnan na 30 km. de aldaar aanwezige Naarten de pijp overhandigen. De overige vier lie-

pen uitstekende t ijdeno Hil de Lange 2.38 
1:Jim Kluyskens 2.45 
Jaap Swart 3.09 (p.r.) 
S jaak v.DUkman 3.22 (p.r. ) 

Op dezelfde dag werd in Bergen een (o.a.) halve marathon verlopen.\,fordt dit evene

ment de zomeruitgave van de happening in Egmond?r-'Bt zo'n 1000 deelne(e )m(st )ers be

gint het er aardig op te lijken.vJat tijden (voor zover bekend ) ~ Ruud Porck 1.20.58, 

Dick Aarts 1.23.17 en Sjaak Hulman 1.29.11. 

Een week later ··bewees Lex v. cl. Pol in Lisse 9 dat hij na een wat minder voorspoedig 
afgelopen seizoen9 weer heleillélal de oude is.De 25km. werden door hem in een uitste

kende tijd van 1.42. 23 afgelega. 
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ALLERLEI UITSLAGEN =================== 
Had i k al verteld? dat tijden~ de milita ire kampioenschappen in Nijmegen 
Arjan Warmerdam 6m8î ve r spr ong en daarmee tweede werd en Rob Schlüter 
6m70 verspron~ en daarme e 4e werd? 

Trouwens 2 dagen na zijn sukses tijdens de N. K. junioren deed dienstplichtig 
militair Arj an Har merdam mee aan internationale militaire wedstrijden in 
Mrmchengladbach ( Hest Dui. tsland). Hij kwam uit . voor het Nederlandse lucht
machtteam en moest het opnemen tegen springer8 van resp. de Duitse, 
Belgische 9 Enge lse en Ame r ikaanse luc~tmacht in Europa. 
Wederum wist hij zijn p.r. bij het verspri ngen te verbeteren en kwam nu t o t 
6m94 !!!.Het hinkstapspringen verliep zo kort na de Nederlandse kampioen
schappen iets minder maar l everde toch nog 13m94 op. 

8 JUNI HILVERSill1 2e PINKSTERDAG OPENINGSvlliDSTRIJDEN NIEUWE BAAN ================================================================= 
Werd in het vorige klubblad de prestaties van Hein Macnack (7m60 ver met 
3. 06m/ s rugwind) en Arno v. Vugt ( 4m40 po 1 sh. ' 0g) · 
Ook Hans van Enkhuyzen en Frank Versteeg \varen aanwezig 
Zij liepen res p 15 9 75 op de 110 en 56.06 op de 400m horden 

~=~~~=~~~~=~~=~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~=~~~~=~~~~~~~~g~~2 
Slechts 2 Haarlemse 1500m lopers heb ik in de uitslag en kunnen ontdekken: 
Han BaR~ 3. 56 .6 en Erik Kahls 4n02 .5 

l~=~~~=~~~~~~~~j=~~~~~~=~~~~~~~ 
hoog heren: Erik Rollenberg 1m9 5 
pêllshoog heren Lrno v.Vugt 4m50 
ver jun.B Misja Steen 5m33 

en Remco Steen 1m90 

kogel j.B Misja Ste en 9m84 
diskus heren Maarten Hartman 
id jun.A Arjan Harmerdam 
id j'.lll "B Mi s .i a St een 

35m44 
37m88 
26m3 0 

400m heren Lex Ve r beek 53 . 9 
Oscar Soeth out 54.2 
Jan de Ruiter 52.9 
Willem Gebe 55.0 

id. jun.A Ben Verstarre 54.8 
3000m steeple eh. heren 

Erik Kahls 9 . 51 .8 
BOOm heren Ha n Baauw 1.54.4 

Frank v.d-Aardweg 2.04.6 

13 JUNI HENGELO NEDERLANDSE STUDENTEN Kl~PIOENSCHAPPEN ======================================================= 
110m horden Frank Versteeg 15.3 (serie) 15.2 (i fin) en 15.1 2e in finale 
400m Kenneth Portanger 51.7 (serie) 
ho~g 3c Orlando Tjin AsjLen 1m9 5 
kogel 1. Orlandm Tjin Asjoen 13m06 
4x400m a.v.Haarlam ? ? ? ? 3.27.9 (hand ) en 3.28 .12 (el.) 

Wie liepen hier ?? 

l~=~~~~=~~~~=~~~~~=E~~~ 
ho~gspringen h eren 3/4 Erik Rollenberg 2m00 
verspringen heren 2 . Hein Macnack 7m23 
1500m heren 3e i n serie Han Baauw 3.54.95 

23 JUNI KOGELSLINGER'vJEDSTRIJD A.ACLADA ==================================-=== 
heren veteranen 3e Gvsse v .d.Ve l de 38~84 
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~~=~~~~==~~=gY2~~~~~~~~~~~==~~~~~~~ 

Deze avond bestond hoofdzakelijk uit sprinttweekampen 100/200 

jongens B~ 
4 . Jerry Brom·!er 
5. P2.ul Dromw8l 
j ('ngcns A 

11.6- 24<3 
11.9 ~ 24 . 3 

1261 p . 
1218 p . 

5. Fnnald v . d . Nouland 12.9 - 27 . 4 780 p. 
he r o!l 
1. Renû Mo esr:lan 
). Guus Groskamp 
4· Kenneth Portanger 

11. 0 -
11 . 2 
11 n 4 -
11. 6 -
1 Î • 8 
11. 4 

22o7 
22 .. 8 
24.0 
24 . 0 

157 4 p. 
15î6 p . 
1354 p. 
1309 p . 6. Remco Steen 

Narcus Tr eep 
Ruud Wielart 

k. •ge l s to ten jun.:B 1. Onn ..., Nan t e l 11. 02 
1500m jun. B 1 . J0ri s v.d . Weiden 4 . 25 . 5 

3. Ivo Spanjer sberg 4 . 30 . 0 
kogelstoten heren 3 . Oscar Soethout 12m18 

4 . Ruud Wi e l art 11. 87 
6, Etienne de Groo t 10 . 75 
8 , Maarten Hartman 10 . 25 
1 1 . Jean v.d . Broek 9 . 70 

verspr ingen heren 1 . Arn0 v . Vugt 6m42 
3 . Naarten Hartman 6m14 

1500m heren 1e serie 3. Huib Akersloot 4 .13 . 5 
4 . Frank v . d . Aardweg 4 . 14 . 2 
5. Marce l Verzijlberg 4 . 14 . 7 

2e serie 1. Ben Versterre 4 . 21. 7 
3. Lex Verbeek 4 . 30 . 9 
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1 0°/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 

SporlsCup 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Pum~ AoloAs Saucony~ _.,<ARHu 

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

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 1 6, 
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 van 09.00 tot 17 30 uur 
Donderdogavond van 18 45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 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 




