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

Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

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

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



0 N D E R L I n G E W E D S T R I J D E N 
==================================~========== 

ZATERDAG 10 OKTOBER 
=================~=== 

& ZONDAG 11 OKTOBER =================== 
PROGRJJ"lMA & CHRONOLOGISCH OVERZICHT 
=======~======================================= 

PUPILLEN A ( g eb . 1976-77) 
zaterdag 10 oktober 

12~45 uur 
13.30 
1 5. 1 5 
16.15 

60m 
kogel ring I 
ver bak II 
1 ·~ oom 

PUPILLEN B/C (geb.197 c~- 79) 
zaterdag 10 oktober 

13.00 uur 
13.45 
14.30 
16.00 

40m 
kogel ring II 
ver bak II 
1000m 

JUNIOREN B (geb.1970-71) 
zaterdag 10 oktober 

12.00 uur 
13.00 
14.30 
15.30 

100m 
ver bak I 
kogel ring I 
p(")lshoog 
~aanvang 2m00 ) 

JUNIOREN C ( g eb.1972- 73 ) 
zaterdag 10 oktober 

1 2 . 1 5 uur 1 OOm 
13.00 ver 1:ak II 
14.30 k 0gel ring II 
15.30 hoog bak I 

JUNIOREND (geb.1974-75) 
zaterdag 10 oktober 

12.30 uur 
14. 15 
15.30 

80m 
ver lak I 
kogel ring I 

verspringen bak I: voor tribune 
hoogspringeng bak I: bij kantine 
kogelstoten ring I: bij kantine 

Junioren Bg 9-kamp over 2 dagen 
Junioren Cz 8-kamp over 2 dagen 
Junioren D~ 7-karnp over 2 dagen 

SENIOREN/ JUNIOREN A (geb.1969 of eerder) 
zondag·1 ] . oktober 

1 OOm 11.30 uur 
12 ,. 00 
13o 0 0 
14.00 
15.45 
16.45 

ver bak I 
kogel ri:ng I 
hoog bak I 
speer (evt.2 gr.) 
1000m 

SENIOREN LANGE AFSTAND 
zondag 11 oktober 

1 1 • 4 5 uur 1 0 Om 
12.30 kogel ring II 
14.15 ver bak I 
16.00 1000m 

JUNIOREN B 
zondag 11 oktober 

1 o. 30 uur 11 Om hrd 
11.00 diskus 
12.15 hoog 'Jak 
15 o00 speer 
16.30 1500m 

JUNIOREN C 
zondag 11 oktober 

10.5S 100m hrd 
11.45 diskus 
14o00 speer 
1 5. 4 5 1 OOOm 

JUNIOREN D (gebo 
zondag 11 oktober 

SOm hrd 

II 

11.1J uur 
11.3 0 
13.00 
15.30 

hoog bak I 
speer (4 0 gr) 
1000m 

bak II: ~verzijde 

bak II: tij kleeJkamers 
ring II: achter diskuskooi 

JuniorenA/Senioren één groep, geen aparte prijzen 
Pupillen op kogelst t~n en verspringen: 2 ptgingen 
Junioren en Senioren op verspringen en werpnummers: 3 p-,gingen 

--------~-----------------------·--------------------------------------~----
6 DEZE STROOK UITERLIJK DONDERDAG G OKTOBER (LIEFST EERDER) 

OP DE TRAIIJTNG INLEVEREN. 

Naam 

Geboortedatum • 

neemt deel aan de nnderlinge wedstrijden 1987 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 Jaargang 42 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redaktieadres : 
rené ruis 

koninklijk goedgekeurd 
inyeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 5941 ~9. 

nr. -, ok tn ' R7 
pagina ' s Îh +I pieter kiesstraat 6, 2013 bh haarlem 

tel. 023-317258 

voorzitter: 

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

vice-voorzitter: 

bert steen 
duinoordstraat 37 · 
2023 wiJ haarlem 

sekretaris : 

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

penningmeester: 

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

wedstrijdsecretaris : 
(A /8 jun. +senioren) 

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

wedstrijdsecretaris: 
lange afstand: 

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

jeugdcommissie : 
(CID jun . +pupillen) 

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

arts: 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haarlem 
tel. 023-3 16044 

V A N D E R E D A K T I E ============================ 

Op de onderlinge wcdstr~den na zit het 
seizoen 1987 erop. 
De herenploeg heeft zich gehandhaafd in 
de hoofdklasse 9 

de A/B . juniorenploeg werd kampioen in de 
2e klasse· GEFELICITEERD!!! 
en de B-juniorenploeg werd 3e in de inter
regi onale finale met west II gefeliciteerd! 

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober hopen wU 
iedereen t~dens de onderlinge wedstr~den 
te kunnen hegroeten" 
Niet deelneroeng dan jureren is ons motto ! ! 

De wintertraining vangt aan in november: 
daarover al het nieuws in het v olgende 
nummer o 

Voor de lange afstanders een aardig mini 
symposiumg zie officieel nieuws 

Versaàgen en uitslagen. 

In de Rubriek: "'ns wat anders" een verslag 
van een kanovakantie van Jan Kroft (däel I) 

Lc~i terug van weggeweest 

En veel nieuws en uitslagen in Het Wisseltje. 

Dat all~maal in dit nummer van 

DE WISSEL 

KOPY VOOR HET VOLGENDE NUJ\'IMER 

UITERLIJK 15 OKTOBER ! ! ! 

girorekening 643883, bankrekening 56.80. 10.477, t.n.v. penningmeester a.v. "haartem" te haartem 



officieel nieuws 
EE:N 

Thie:r_-_c-y Duv1.l Slothou.VJer Car ... inefa tenst:raa t !S4 7 2025 CD Haa:rlem. 
Frank ~!i:~sar 9 Velserst:raa t ~)') ~ ~02.5 EB Haa:rlern. 

Hen_k \l>:?sse li us 9 Ionlenstraat 73, 20·12 H:B Ha::1rlt-:rr: 
1' rno J'il lenaar 9 Gen. Crcxtjéstraat ~)4 zw .. 9 :::r1~ i JK Haarlem 
Bas Suurmond 9 T(loosters -:; raa t 120) ~021 \fi''l Haarlem 

0 V E R L E D E N 
=~============~~=== 

pup .i> 
pup . B 

seni nr 
senior 
senior 

Vlak na het verschijnen van het vn ,::'ige r.uLE··e r van ue Wissel kregen wij 
het beri cht van het overlijde~ van 

NEL HAGTINGIUS 
de vr0uw van ons ere l id en ex- voorzitter Dick Hagt i ngi us . 
Wij wensen hem zeer veAl sterkte Jit zware verlies te dragen . 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
====================== 

Op zaterdag 10 oktober en z, ·,ndag 1 î oktober . Zie alle infor matie gekleurde 
vel voo r in dit blad . 
Als je niet mee d&et 9 dan bij deze het verzoek om te krmen jurer en . Ohk 
fam i lie , vrienden en kenn i ssen zijn welkom een jurydi ploma is n i et nodi g ! ! ! 

LAATSTE TRAI NINGEN ------------------------------------
Baantraining~ l aatste keer dit jaar: donderdag 8 oktober 
WOENSDAG 7 OKTOBER~ GEEN TRAINING ! ! ! ! ! ! 

WINTERTRAINING ============== 
Deze gaat i n november van start. Alle bijzonderheden daarover in het vo l gende 
nummer van DE \HSSEL ! ! 

~~EI§~~=~~~~I~~ (door Ma r thi n Huta Galung) 
PAK JE AGENDA EN SCHRIJF OP: 

DONDERDAG ·:5 OKTOBER : Sportstudio ' Phys i cal 

LANGE AFST.h.NDI,OPERS MINI SYMPOSIUM Spo r tpark de Zan derij 
===================~====~========= Stati on sweg 45 , Hil l egom 

De spr ekers zijn bekende en minder ~ekende mensen uit de l oopwere l d . 
Programma: 

20 . 00 ccur Opening 
20 . 00 -20.30 uur sportblessures b ij lange afstandlopers 

doo r Marthin Huta Ga l ung 
20 . 30 -21.00 uur voeding tijdens trainingsperiade en wedstr ij d 

door Patric i a Brande r horst 
Pauze 
21 . 15 -21.45 uur sportschoeisel door Jack Valentijn p . r. - man 

uur 
van As i cs Tiger~marathonloper 

tra i ning; h oe touw je dat op en wat moet je doen 
door Wim Verhoorn ~ondscoach nat . l . a . select i e 

22 . 15 -· 22 e 30 uur Forum 

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 b1j mevr. hartman tel. 256036 



1~[13 JUNIOREN TEAI1 NEDERLANDS KMIPIOEN IN DE 2E KLASSE =-=====;_ -=-=========-=:..::=-===:_ :==:-:=:=.- -:- - .::.-_· :::.::.=: .:==== =- -=============== 

We schr~ven zondag 6 september 19(•( 10.~0 uur . De A/B j uniorenplo eg verza
me l t zich in het krachtcentrum. Onde:r:- hot gen ~>t vaj1 een kop koffie en een . 
kuek worden de slaperige ogen nog eens g oect. ui ·:.;ge·rreven en komt een ieder 
tot het besef 9 dat e r vandaag geknald meet w0rden. Voo r al Arjan Wa rmerdam 
he eft m.)eite me t deze vroege tafer2l en ciaa .~: hij ·~:et terug is véJ.n vier dagen 
in trr; kamp in de Ardennen, georganiseerd ä.oor zijn n i euwe school, è.e HES .J,n 
Ams terdam. Ook hij beseft echter , te :r:-dege 9 dat de va:::1daag te houden A/B j :uon i -· 
r~en kompetitiefinale 2e klasse gewoon winnend moet wo r den afgaslotenT Per 
aut n wordt ,-ervo l gens afgereisd naar Hil versurn, de plaats des onheils. 
Hoewel 6~n keer het bos in te z~n ges tuurd 1 ve~lo~pt ~e korte maar hevige 
reis voorspoedig. De no odzakel~ke warming-up wordt door weinigen echt ser~eus 
gencmen. Men voelt aan , dat er gewonnen gaat worden en vertrnuwt dan ook op 
wat r out ine-matige rek- en str etchoefeningen, Met de estafett e wordt er aan 
de andere ~eams a l zo'n gigantische demo ti verende dreun to el:>e de eld; dat er 
e igenlijk we inig raee r fout kan gaai1. De concurrentie: b l~kt echter toch ster:.. 
ker dan verwacht en op de nog resterende 9 onderd~leri ial dan o6k gned ' ge
werkt moeten worden • . Respekt i eve lijk het hoogsp:tinéen 9 verspringen, de 1 OOm 
en de al eerde.r : genoemde 4x1 OOm estafette worden gewonnen terw~l op s:reer 
i e 4ÖOm en de 3000m ook hoge k l asseringen worden gescoci r d . Disk~si kogel 
en de GOJm completeren het geheel met niet al te g:t6ie verliezeri~ De 7-
mans formatie v an HaaX' l ém draa it al s een trein en de · teamgeest .is . goed. , 
Ver vc::>rdat ·de einduitslag bekend wordt gemaakt b esluit de Haarlem-crew 
dan oök om een opwindende foto -sess i e 0p het midden terrein te maken. Alle 
aan\-rezigen k~keJ:?. hun ogen uit , • •• . , wa t eer. helden? wat een giganten. 
Semi nonchalant word t esn score bord alvast nmget overd tot een sprankelende 
weergave van de e induits~ag z onder da t deze l • eken~ is. De calcule~~nde mepsen 
van Haarlem bl ijken zich echter niet vergist te heqben. 11 1 en kampioen van 
Nederland, de ploeg van a.v .. HAARLEI:1" klinkt het ove rtuigend uit de omroep
instÇJ.lla tie. Uitbundi g w: r d t op het eres cham t afges t evend, dat vervolg.ens 
bjjna bezw~kt. Bloemen en h8t fel'legeerä.e gnud W(,rden st~lvol duor aanvoerder 
Arjan Warmerdam i n ontvangs t genomen,. Het organise r ende GAC bl~kt op de 2e 
plaats te z~n geëindigd, Hilverscun stijgt he t sc.haamrood tot ver achter de 
oren. Dan heb . je gewoon gege t en, gedronken en ve rloren. Al feest~nd W?rdt 
vervolgend teruggereisd richting Ihüze Rollenberg alwaar een bizarre chinese 
maalt~d genot~n wo~dt. Helaas mnet l it gezell~g samenz~n vr~ · egt~ds w~~den · 
afgebroken daar een ieder le volgende dag weer het schoililse leven moei 
starten . 
De maandagavond \·JOrd t door het bestuur i n de versch~ning van Joop van Drunen 
opgevr ~ l~kt door de ploeg te huldigen en te verr assen met een fraai ~ 

prentje. Haarlem heeft we~~ eens bewezen gen<eg talent in huis te hebbe~. 
Daarcm~ •••• Walter 9 . Chri~~ Ger, J~ris, Jerry, Atienne en Arjan pr6fi~ 
ciat met dit uit steken de resultaat. 

Uitslagen~ 

100m 1e J erry Brouwer 
400m 2e Chri s v.d.Werff 
GOOm Be Ger Wessel 
3000m 6e Jori s v .d.Weiden 
ver Ü~ Wal ter Kruk 
h oo g 1e Walter Kruk 
k0gel 10e Etienne de Groot 
diskus · 7e Arj an Warmerdam 
speer _ 4e Arjan Wa rmerelam 
4 x 1 OOm 1 e Ar jan-Chris J .erry 

\val ter 

... 1 1~~ l: 687 
5L7 732 
2.06.5 642 
9 0 3 ~; 0 7 652 
6.77 (+2.49) 772 
1. 95 .813 
11.3 ·,' 55 2 
32.~1 536 
45.64 573 

1585 

-3"· 

Uw rep~rter: Eam Eam. 

Stand: 
1 .Haarlem 
2 ,Gac 
3.Start'78 
4 .Startbaan 
5.Swift 
6.Achilles 
?.Spirit 
B. Pa:tthenon 
9,.Gre.ene Ster 
10 , :S<iam 
11.Sisu 
12 oSpringbokken 

7543 
7420 
7394 
6978 
6904 
689G 
6821 
6765 
6662 
6~71'i 
621::1 
5455 



B-JUlJ I OREN 3E IN KOMPETI'I'IEFHLiLE 
======~============================ 

De laats te we 1str~d in een zeer druk en l~ng sei~cen was de interregion~le 

kompeti t i efinale tussen de beste 6 teams van west I en west II. En aangez1en 

dez e t we e dist rikten duidelijk de sterks~en z~n i n dit landje~ mag je wel 

sp reken van een hee l belangrijke krachtmeting, die toch wel een l andelijk 

kracht.:mivo bepaalt. In de di striktsfino.le in jLmi >-rerden we 4e. Da t zat 

dus wel redel ijk. !~et g emengde gevoelens en verwacht~ngen vertrokken we naa r 

Spijkenisse (Gàh, \!&G. r z ou dat nc•u wee:: liggen z,o kom je n og eens el'gens ) " 

Tijdens het koffie en g ebak oLtb~t kwamen we er a~h~er 7 dat deze wereldstad 

toch wel zeer d icht "bjj PN-rtugal lag . Zo v:r.oeg ve:;~trokken wt: dus dan ook , 

Dat gebaksverhaa l is tr:'~uwene O('k nng wel he ~; vermelden waardo In de af

gelopen ijstijd zijn Jo0p en ik éér. van onze vele weddens~ha}!pe:l aangegaan . 

(er is n i et zo veel risico om dat te do en; ik win ze toch altijd) En deze 

luidde: dat het B- the e kransje dit seiznen minimaal 5 klubrekords moesten 

verbeteren . Nu , dit aantal was dus halverwege het seizoen al bereikt, dus 

was ~r weer een t aart gew~nnen. Ja, z~ worden dieet idealen nooit bereikt . 

Maar g~ ed , dit on t bijt was vnor herhaling vathaar. Klubrekords ~p de 4x100m 

de 110m horden 9 de 300m horden, het hoogspringen en de 9- kamp. En aangezien 

de klubre kords bij dit klubje met zijn t och zeer rijke verleden , heel scherp 

staan iijn al die prestat ies landelijk l'P het hoogste nivo terug te vinden . 

Prima kind~rs 9 ga io door. 

Afijn, n a een zeer gezellige doch heel luidruchtige rit van alle nieuwe herrie 

die je telkens weer te horen k rijgt; zo blijf je qua muziekkennis ook een 

beetje bij nietwaa r en het meest is nog wel leuk ook 9 maar vrel met een volume 

waarvan je h i et eens wist , dat je cassetterecorder dat haalde , be l andden 

wij op wegen 9 die we nog nooit gezien hadden. Leuke tunnels , leuke andere 

koe- beesten en gaa t zo maar door. Het vinde n van de at letiekbaan was duide

lijk een persoonlijk rekord. Snmmigen dachten nog , dat we verkeerd zaten . 

Deze baan leek dan we l op een atletiekbaan, maar was het dat wel ? Maar na 

de uitleg van onze g rijsaardeh binnen het begeleidingsteam~ Ja jongens, dit 

is nu een sintelbaan 9 werden de ongelovi g en 8ok overtuigd . 

En dan nu maar eens de wedstrijd. 

De estafe tt e . We h a dden de zeer aantrekkelijke buitenbaan gel~ot. Het was een 

geluk , dat ook deze s intelbaan een ellipsvormig verloop had, dus je wist 

ongevee~ welke k a nt je op mnest . Anders was het toch zeer ingewikkeld dit 

te bepalen. Op sommige plaatsen was er niet eens een buitenbaan, je kon net 

z~ gned ov er het gras gaan . Maar goed 1 het leek wel aardig te gaan . Twee 

goede en één slechte wissel zorgden ervoor 9 dat we winnend nver de streep 

kwamen. Een onbekende man met sto pwatch in de hand bleek 44.56 te hebben 

gekl Jkt. Aangezien dit een verbetering van het klubrekord zou betekenen 

dach t ik, deze man heeft vast geen jurycursus gev l) l gd . Maar even later 

tleek het no g snel l er te zijn. Tony v .,d .Prijt , Chris v.d.Werff, Jerry Brouwer 

en Wal ter Kruk liepen 44.5 ; klasse onder deze ·)mstandigheden . Met drie 

goede wissels 9 wat betere )mstandigheden eu een kunststofbaan zou je toch 

dik o~der de 44 moe ten duiken . En da n praten we toch over echt snelle 

tijden . 
Bij de opstelling van de ploeg en bij het helaas afwezig moeten zijn van Paula 

onze middenafstand crack(er) met een te g r ote mond 9 te grote oren, doch wat 

te pijnlijke voeten , waren er wat verschuivingen in de p loeg. Walter Kruk 

had de dankbare taak om tegelijkertijd met en zonder stok te moeten hoog

springen. Hierdoor moest Chri s v.d.Werff zijn nr en wat harder dan gewoonlijk 

laten klapperen over de horden. Helaas weet Chris nog steeds n i et welke 

kant hij ze op mo e t gooien aangezien hij wat te vaak evenwi cht s stoornissen 

vert~ont al vlieg end over die hekken. Maa r 15.1 (é~n tiende achter de Ned . 

kampioen) en totaal 2e i s n.:g niet eens zo slecht. Chri s je oren eens goed 

wassen en eens gaan trainsun en je leert het nog we l eens. Ook Misj a Steen 

won zijn seri e . ~n 16. 4 is nog voor zoveel verbeterjne vatbaar. Daar hoef je 

je echt niet druk over te maken. 
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Ivo Spanjersberg he rstelde zich heel goed van de vorm crisis van de l aatste 
tijd. Zo zie j e m2.0.r, wa t een week zelf serieus technisch bezig zijn, -.ndanks 
mijn gebrek a a n werpinzicht, toch kan bereiken. 44.32 meter speer is prima. 
Walter sprong voor d e eerste keer dit jaar echt als een kruk hoog, maar dat 
ma g best wel eens een ke e rtje. 1mJ5 is niet echt h oog natuurlijk. Toen pols~ 
hoog, wat echt idioot g o e d ging . Heel konstant traag springend 3m60 halen 
belooft hee~ veel. Het zou me niet verb a zen als hij volgend jaar met een 
beetje deskundi g e b e ~ el eiding een meter ho ger springt. 

Halverwege de wed s trijd stonden we, tcch zeer verrassend eerste . Ook het 
kogelstoten wn s to en a l . g eweest: Onno Mante l stootte een persoonlijk rekord 
me t 11 m22, Dus g oed. Bn met een win~er kra chttraining moet je t0ch veel 
verder kunnen kou. en . Je mo et er alleen 'del wat voor doen. De konkurrentie 
zat alleen wel wa t verder 14 meters waren geen uitzondering. 
Op de 1500m zagen we Tiennis Heyink e i ndelijk weer eens met persoonlijk rekord: 
4 . 34.G is prima. Joris had wat meer moeite , maar 4 .30.0 is voor v.d.Weiden 
niet slecht. Ger Wessel had w~~r de pech i~ een langzamere serie te moetRn 
zitten op de BOOm . Ja:r:1mer, want dan had hij zeker weer een p.r. gelopen, 
nu werd ;het 2 .07. 9 • 

... , 
Op 2/3 van de wedstrijd stonden we (hoe ~as het in heme lsnaam mogelijk) nog 
steeds eerste l! De 400m was heel goed . De tijd welliswaa~ niet bijzonder 52.6 
maar ja, die oren v an Chris v.d.Werff en zijn hersencellen die maar niet tot 
trainen zijn in te stell en . Maar in totaal was het de 2e tijd, dicht achter 
~~n van de snelste B-junioren is goed . Voor Misja Steen 56.0 en nu trainen 
de k omende winter en je kunt nog eens versteld komen te staan van je eigen 
mogelijkheden. Het verspringen betekende toch wel een nummer dat ekstra ver
wachtingen wekte. Een week geleden 0p de school wedstrijden sprong Edward 
Leter 6m40, maar ja helaas. De vorm is de laatste 2 jaar al ver te zoekeh 
zo ook nu. Met 5m96 bleef hij wel bij, maar geweldig is anders . Edward je ge
duld wordt aardig op de proef gesteld , maar vertrouw er maar op, die afstan
den k"men wel. 
Toen, met nog drie nummers te gaan (wat was er in hemelsnaam nog steeds aan 
de hand) stonden we nog eerste !! Je zou bijna gaan denken, dat~ gingen win
nen, maar helaas. Hinkstap ging goed. 12m49 van Marvin Isselt is leuk en 
goed , maar zonder ska te-board en eens wat meer intensiteit en serieuze 
t r aining zit je echt twee meter verder, daar durf ik wel weer een taart op 
tE;? zetten. Het diskus was 0nder de maat , had echt verder gekund; de 25m26 
và.n Jerry Hrou\<rer was niet goed. Was op z ich geen probleem geweest, alleen 
de manier ~aarop gaf veel te denken. De 100m van Jerry wa~ wel heel goed 
11.4. En de tijd v a n Tony v.d.Prijtop de 100m was wel niet bijzonder 12.1, 
maar np de 60m kan je iedereen aan . Dat kan een leuk indoorseizoen worden. 
T.)ch aan het eind hog een lichte domper. We werden 3e, 7 punten ao"lter de 
numrae:;.: 2 He ra. Het is nat-uurlijk heel goed .en eigenlijk ben· ik ook zeer te.:.. 
v r eden, maar toch, \<Te hadden hier kunnen winnen. Totaalui tslag: 
1) AAC 93'B9 p. , 2) Hera 9120 p. , 3) HAARLEM 9113 p. , 4) AVR 9004 p • 

. , 

Toch een zeer goed resultaat aan het eind vam een suksesrijk seizoen. ·Jammer, 
dat het vorige jaar volledig ie mist in ging . Ik verm~ed nl. dat het niv~ 
n-,g veel hoger had kunnen zijn a ls l::et vorig jaar wat beter was verl~pen • . 
Voor mij \>las het voorlopig de laatste wedstrijd• Toch wel weemuedig e,n een 
~ ee tje triest. Ik heb het heel leuk gevonden·dit jaar met deze thee krans · 
wp te trekken en h a ar te 1egeleiden . Wie weet, tot· een ande~ jaar. 
Ik ga eens kijken hoe ver ik richting Seoel kan komen, of misschien wordt 
het wel Spijkenisse. 

Ik wil jullie in ieder geval b edanken voor een heel leuk jaar. 

Er ik. 
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Hoofdklasse k0~p otiti ewedstrijd 

E~~;~~~!~~~~~1~=============== 
Over deze laatste her · e~ h~nfdkla 3sek0mpet iti ew e dst~ij~ kunn en we kort zijn . 

Een saaiere on nuttel-zer e waastrijd is ~ndenk~aar . De 6 0nderste verenigingen 
uit de hl)ofdkl a ss e k('mpetj.ti. e :<:n,n.-3n in ét3n "v-J '.:: ds ·t rijd t eg en e lkaar uit rm uit 
t e m2.ken 1.vi e e r r'!.egre,dö"t'en c. Een wedstriJd dus, ;:aa1·in niets is te .winnen en 
waa~in alleen de l~atst e tw ee de v~rli ezers zijn. De helft van de k0mpetitie
punten ge ldt al ~ ~ eginst~1d van de ze d sgrada~ l e ~ e dstrijJ. Aangezien de onder
linge verschilJan al de rmate ir ~ ·"G ~ ar en s t ~nden de degr adanten hij voorbaat 
al vast. We ~erekend3n 7 ciRt als i ede r van Gb~ e plo eg een mi ddelmatige tot 
gemidd o.L de prdstatie . t ·u l ev aren er ni uts aa n de hand z nu zijn. 
En z0 g e~ beurde . 
We hehben ons <:la pper dror een , r nk wat het weer betreft ( r egen en een fikse 
w indet ege~ o~ de sprintnumm ers) saaie wedst rijd heen gewo r steld en zrals v er 
iva cht, ons h0 0fdk .l asse r s cha:.J ruimschoJots ve il ig gesteld . 

Bijkom en~e , vervelen~e 

de 2e ploeg daaronder 
l a1en gaan , hebhen we 
trekken . 

zaak was , dat er t och n rg zoveel a :me ld:lngen wa r en , da t 
moes t lijden. En toen ork daar atleten verst ek moes ten 
de 2e ploeg VC'0r de finale 3e klasse mo eten terug-

J a mmer, maar helaas • 

De Uitslagen : tus s en() de punten 
1 00m Hein Macnack 11.70 ( 644) en Ricardo Dijkstra 11 . 96 ( 589) 
200m Guus Groskamp 23 .35 (7 05) en René Moesm~n 23 . 38 (703) 
De invloed van r egen en tegenw ind is duidelijk merkbaar 
400m Lex Verbeek 52.72 (690) en Kenneth Pcrtanger 53. ~9 (675) 
800m Han Baauw 1~57 .01 en Peter Niessen 2 . n5.44 (657) 
150nm Pau l J aspers 3 .59.7 en Erik Kahl s 4.~2.9 (792) _ 
5000m Paul J aspers 15.08 . 2 (822) en Kees Hordijk 15.32.9 ( 769) 1e en 2e ! ! 
Voorlopig Pauls laatste wedstrijd in Nede r land . 's Maandags vertrok hij weer 
naar Amerika. 
110m hrd Frank Varsteeg 15.34 (813) en Hans v.Enkhuiz en 16 . 13 ( 737) 
Ha ns door k0nt akt met tegenstander vlak n~ start uit balans getracht waardoor 
een goede tij~ niet moge lijk bleek. 
400m. hrd Frank Varste eg 57.7 (7 ~4) en Hans v. Enkhuizen 63.5 (611) 
3000m st . ch. Evert v.Ravensberg 9.28 . 45 (835) ~n Marcel Verzijlberg 9 . 49 . 17 (77n) 
Marcel li ep warempel ~nder deze s l echte omstandigheden nog een p . r. ! ! 
k0gelslingeren Gosse v.d . Velde 40m52 (664) 
verspringen He in Macnack 6m85 en Tv1aart en Hartman 6m22 (789 + 653) 
speerwerper{Cees v.d.Rhee 47m92 (605) .en Pim G(;be l ? ! ?! 44m20 (552) 
hoogspringen Erik Rollenberg en Re mc c• Steen beiden 2mnr heiden 857 punt en 
De h~ogs t e puntentotalen van de dag vo or onze ploeg. 
kng~lstoten Oscar Snethout 13m27 (682) en Kenn~th Portanger 9m43 (4 18 ) 
Ke nneth ~p het laatst a l s no odgreer ingezet 0mdat Orland~ Tjin Asjoe te laat was. 
Hink-stapsprong Aafhrech~ v.d. Veen 14m70 (85o) en Erik Rollenberg 13m44 ( 722) 
diskusweDpem Les BrC'wn 45m3G (787) en Maa rten Hartman 35m18 (587) 

- polsstokhoog Pim G~bel en Arro v~ Vugt beiden 4mCO en beiden 807 punt en 
4x100m r eserve Aafbrecht, Maarte~ , Oscar en Remcc 45 .49 (geen punt en) 
4x10~m Ricardo , Hein , René 7 Guus 43o81 (1633) 
4x4990 Lex, Kenneth, Jan de Ruiter en Han 3 , 29.9 ( 14b1) 

STAND: 
Eindst and: 

Frr." 

1 . Lycurgus 
2 . Hellas 
3~ HAARLEM 
4" Sparta 
5. P !H. 

27 . 248 
27 .158 
26.865 
26 . 4fi5 
26.121 
24 .592 

:""· 

(~e midd~lde kompetitie + degr . wedstr) 
1 . Lycurgu.s 55 -3 63 
2. He llas 55 . 264 
3 .. HAARLEM 55 . 139 

ri . Startbaan ~~-~~~~--------------~~~~Q~ 
5. Sparta 53 . 027 
6. St a rtbaan 50 . 469 

_ (- _ 



UiTSLAGEN 

Wat vind ik hier? Warempel nog uitsJ.agen va n 8 juli uit Haarlem? ! 
Nnu zqg , daar ~it al flink ~tof np . Vooruit dan maar: 
1S0m heren René Moesman 2e in 11 .1 (seri e 11.2) 
100m jongens B Jerry Brouwer 1e in 11 . 6 (serie 11.7) 
4 (~0m heren Le:x: Ver1.: eek 52 . ? 
400m j nngens B Mari.nus Rotteveel 62.4 
400m jongens A Arjan Warmerdam 52 . 9 
~i skuswe rpen j r ngens A Arj an Wa rmerdam 37m27 

·~ ~ ~ ' ' . ..,... . ~ ! ' .' J' ) ~.J 

hin1v[st a;osf>r inll:en r"eren Erik Rollenberg "131"!1 ''4 en Marcus Treep 13m09 en Jlaart·eu H.ar-cman 
12

m
83 

~2=~~~~~!~~=~~~~~ 
Twee junior en waren uit genodigd voor de 5 distrikt enontmo eting . 
Wa lt er "Kruk sprong 2m00 hoog en Arjan Warmerdam hinkstapsprong 13m54 
Be iden wisten hun nummer te winnen , 

~2=~~~~~!~~=~~~~~ 
400m heren J~hn v.Vli et 53.5 en Johan v.d. Pl as 56. 1 
400m horden Kenneth Portanger 60 .56 
kogelslingeren Les Brown 30m1~ 
hoogspringen Erik R~ll enberg 2m1 0 7 Remcr Steen 2m05 en Ruud Wielart 2m00 
Drffie 'Haa rl emm ers' in één wedstrijd over 2meter 7 dat is nog nooit vertoond. 
polshhcg Maarten Hartman 3m5 0 
JONGENS B 
100m Eric Wilders 12 . 19, Ger Wessel 12 .44 7 Jerry Br ouw e r 11. 62 enS erge Cassee 

12.19 en Tony v.d.Prijt 12 n22 . Final e Je r~y Br0uwe r 11.3 en Serge Cass ee 
12.( 

400m : Eric Wilders 58 . 2 7 Ger Wessel 55 . 6 1 Misj a Steen 55.3 en 
J erry BrG~wer 5h .4 

1590m Dennis Heyink 4 . 40.3 en J or is v.d.Weide 4 .26.2 
verspringen Serge Cassee 5.42 1 Marvin Isselt 5.84 en Tony v.d.Prijt 5m30 
hoogspringen marvin Isselt 1m7 0 

~=~~~!~~~~~=~~~~~~ 
Hoogspringen Erik Roll enebrg 2m15 1 Walter Kruk en Remco St een 1m90 

4 sept ember Amste rda m-00kmeer ============================= 
100m heren Haar y P0strnus 11 . 6 7 T :m v.Tcl î 1.4 
400m heren John Meure 56 .1 , Will em Çebe 56.3 1 Lex Verbeek 53 .7 en Peter 

Niessen 54.5 
500Jm Marcel Verzijlb er g 15. 31.2 

:~=~~~!~~~~~=~~~~~~ 
200m heren Oscar Soethout 23 . 9 en kogel 12m24 

2 kampen 
J ongens B Chris v.d.Werff 11 Omh 15 . 4 en 300m hrd 40.2 ( 1 e met 1685p.) 

Mis ja Steen ) 7 16.2 
'' 43-5 (6e met 1476 ) 

Jerry Brouwer 100m 11. 7 en 2_:\Clm 23 . 3 ( 1 e 1354 p.) 
Edward Let er 

'' 12.4 ' ' 24 .7 (5e 1083) 
Tony v e d" 7rijt 7 ' 12.2 

1' 25.7 (7e 1039) 
Thomas v.q..Berg 

) ' 12 o9 
'' 

26 . 0 (10e 883) 
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T R E K 'I' 0 c H 'l' () r j~~ y u y ··r ( dC:el I ) ""' u .. 
dom:: Ja~1. Kroft 

Rnü! '; lf' uur be t ben iv\J J.n he:~t vlidgtuif, :;ezeten var: .)chiphnl naar Vanecuver en 

dat ·;r incl :i.k een hd.e opgave" De kiGt Dag dJ:-1 g:coot Z'j ns ee:i.1 ~C 10 van de KIJ.'i9 de 
2ervj_:; e E~ .t stek0:1.d 7 ?~ -i _.r je zit -•. é.i.1.r.et je a ó:.n nannat je als haringen in een ton" 

'·J~:'..is;.ram: verdwe:non er v;-el uenuen na ee n tussenJ.anding in Calgory 9 maar van het 

uleziert .je ' s lekker ges r okt t e g,3.an he bb•~n i·Ji,j mar·.:r· kor-t ge.:noten 7 · wa::1t na ruim 

een uur zette de piloct he t toestel :i n Vanc; ou\re r al w~er a .._,.:. de grond. 

Eot lollige ;.;as dat wij oD hrüf een l '.it Ii::-u.ropa vertrokker. en een :paar uur later 

OL1 1n·:nrt v ee. :;::- drie op e 0:1 a ndere a ardscl1ol weer voet aa n d.e t!,Tond zetten. 1J~ j vra
ren J .: zo::1. voo:ruit gesne ld on :'1oe s t er, ee n t ·.]dveraclül v an 9 uur · overbru.ggen. 

In Vaneauver 1verd een hotellet je gezocht? wmrt de eerste vliegverbinding met 

\</hitehorses ons startpunt voor het Yukoavontuur 9 vertrok pa s de volgende ochtend 

om zeven uur. Ontaard vroeg op dus 9 ma.çl.r i,edereen was keurig op tijd ?n haQ. tevens 

slecht geslapen aangezien om: inwendige klokje ,,og gelij k ge zet moest worden met 

de Can.J.dese t ijd. :rer Boeing 737 vloeen we in een kleine hvee uur naar ''!hitehorse 9 

alwaar het tot onze teleurstelling bev.rolkt en regenachtig was. 

Goe ie hemel zijn vre daarvoor bijna naar de andere kant van de aardbol gevlogen ? 

Hhitehorse .is de hoofdstad van het Yukon District; een kleine . plaats van 18000 

inwoners .in een zeer dunbevolkte streek.~J te wonen is het hier ook niet zo 

prettig lijkt me . Stel je yoor de helft van het jaá.r is het \v.inter . 

Deze pl :' ats ligt nl. op de 62e breedtegraad 9 op nagenoeg dezelfde hoogte als 

Trondhein.In i:Jhitehorse moesten we i nkopen doen en leeftocht inslaan voor de 

komende drie 1-reken.Hier lagen• aok de zes. gel~' .. rurde canadese kano's klaar voor 

one- twa2..lfkoppige gezelschap ol'lder vrie hree vrouvJen. 

lJG trektocht georgan iseerd door 1 . .Volftrail kon beginnen. Een tccht die ons 700 ki
lometer over. de Ykon zal voeren tot' · Davrson en dat is dan maar een klein gedee lte 

van de totale 3000 lm. lange rivier die begint in British Columbia en éindigt in 

de Beringz_ee. 

Ei nd vorige ec;:uw kreeen de blanken t oesteraming van de Chilkat Indianen dit ge

hied te betreden 9 waé;r r;.a de Klondike Goldrush een aanvang nam. 

l~~..E:n~_da~ 29 ..J.:0:~~-

Inmiddels W !..D het zes uur in de micldag geworden, voordat wij de peddels ter hand 

konden nemen.Je leunt echter tot 's avonds elf uur nog bJj daglicht een boek l e 

zen9 zodat ~ve heus nog \<rel e en p;,;,a.r uurtjes konden pecldelen 9 dobberen en klitten 9 

voordat we een kamp je v oor de nacht moesten opbom1en" Het wat e r is glashelder en 

stroomt snel. UH v oorzorg hadden wij Hater uit het stadje mee genomen7 want het 

leek on.s niet zo vers tandig om uit de rivier te drinken in de buurt van een ivoon

gemeenschap. Je vreet mae .. r nooit. 

De eerste hij zondere ontmoeting gold <Sen ade l aar die zijn nest had gebouwd élan het 

water in de top van een dunne hoge sparreboom. Er zaten twee jongen in.Het regen

de niet meer 9 zodat vre rustig de koepel tent jes konden neerzetten op enkele open 

pleLjes ia het bos. 

Genoeg hout voorhanden en vreldra lekten de vlaT!".men aan de z1v2.rte waterketel 9 die 

aan een driepoot boven het vuur hing. 

Q?_l~~:;_d_ag ) Q.__jul i 

Iedereen 1·ws vroeg op en om kwart voor negen zateri we alweer op de rivier tus

sen de heEve l s s waar\ran de boombegroe iine hoofdzake l ijk bestaat uit lange dunne 

sparren en populieren. I.<Je nadèrden het Lake Laberge 9 wat betekende dat wij vanaf 

\:fhitehorse 28 r:Jijl of 45 km er op hadden zitten.Aan het meer hebben we de lunch 
gebruikt beste.: ,nde uit kleine p;;mnekoeken 9 die we op een houtvuurtje hadden ge

bakken. Alles c;aat op houtvuur 9 de kooktoestellen worden niet gebrt.likt. Vor;rtdu

rend hangt de Grote Z1·rartberoete ketel boven het vuur met \Jater v oor koffie 9 

thee 9 chocoladm:1e l k of voor het kokeE v an gedroogde sperziebonen bijvuorbeeld . 

- 8-
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1-I~::1ny~ onze :reile ider~ h9.c1 Die o.l J.atP.n voor-vreken in een pan met 1-.rater y d ie hij i n ~ .)n oo )t n.'Je-voc:r:·c~e. ;rc;t. a :trrié.J.lJjjCJ) u.c_ee en ham uit blik was è.at ons avondlilaal aan :·Let LabergeëJes:':', '\'W.2r 1·l8 con i!K>Oi r~trand..je vondo~1 voo::r vns kam}). 
-):; <.~<.-ondstj_ltc '\·TC:L'ci. ve:;::-stoorcl élo')~C een sportvliegtuigje dat l a;:;,g kvram overvliegen. i;.L:: {S'l'Oet uicbt:l'ie Je p:.l:J0 't n.-"t zijn vleöl-'3;i:? l_ s":illj keercJe en ki·Ja!il brui!:lend nogmaal s o-n~: 0~1:3 karp. E<=>n p2.k plr.,L.srle in het onc1:i.epe v:ater ae.r.>. de kant. Er zaten t w3..<'1l f hie:;_·blikjo . jn en een ::rri.t?î.je van h~::t bN~riif cJ.at cns de kano's leverde v oor de ze l.'.·)Cl"t , ;; r~"1."_nbm.- 1\d<rent-:.J.rc T.mrs l-Gd 11 gcune.md, Iro dat oriefje stond :; De beste we nse n 'roer eec {:;l' •)ot.se Yukonre:i.s.Zie1üe-;.' he-l~ be1..rijs dat 1t r.oo.H regont op de Yukon 7 a fC"'>;ien v~-~D ~ ..,n 1ich+o bico:tT8f~en.Groetcw 9 DavirL 

~~Eij_~!'!:..~. :~ ~----j~~:ï:_ 
rc:t meer is ~- 8 h.1 lang e:J. op zijn breedste p.mt i3 de afs tand ~ o 1 n 5 km , heel l angS·2~·c kt d-u;:J en :~::C' vre ldig .. nooi.. De '.rat lo.ge:ce bergen aan cle oe vel' 7ijn begroei d 9 de ho.::~ere daarachter kaal 1:1et hier en daar witte vlekjes sneeuvi . :Daar boven een bl auwe lucht met I-'r achtige wol kenpal·tijen . De zon zorgde vande.ag v oor een magnifiek s pel '.'an licht en schaduw . J)o ,J.L' d it decor a l s van een a ns i cht kaarc hebben \rij voor t ge-ploeterd . \Iant gewer kt moest el' worden bij geb:cek aan s tromi ng , h oewel de wi nd ons heeft geholpen r,1et een 2.ar dig rluwtje i n de rug. Vclgens de boeken kan het hier aa rdig spoken~ i n een pa2..r Elinuten verandert het kalme meer dan i n een k ol kende maal st_,_•,Jom van golven en r ol lers . Dat is ons bespaard &:ebleven tot nu toe . 
i!G hebben we l eni ge moe i te geho.d rr.,;t het vinjen va.n een ges chi kt kampe e r pl ekje vo·-.Jr ons r e l a t ief c;rote geze18chap . \Je vrerdo:m moe. Na lang zoeke n hebben we de tent jes dan mnar neer ge ze ·c op een gTindbank aaLJ. het >·ïater . Naar schatt i ng he bber. .rij de se dag \60 1n 27 kilem.eter gevax-en en geen Eens gczien 9 we l een zwar t e be e r op een 1)erghell ing. 

·~~~.E:!'~§lg_"l_ augustu s 

Vanda.e.g h :boen i·re m<:.ar een klein stukje gev8.ren; het l::tatste gedee lte v an het meer 9 p8.loreg z o ' n 14 km. He zjjn neergestx·e~\:en in :r.1m-rer J..aberge 1 ee::n ve r lat e n nederzetting aan h::t e i nd v&.n het meer.De 'Genten staan naast een paar vervallen bl okhutten en een oude verroeste Chevrolet. V:coegc,r is deze p l ek ook gebruikt a ls t e legraafsta-t .Ï.Ol1 

}Iet gedeelte van de Yukon dat Fe morg.?n op he-t programrr.a he bbe n s taan word ~ de 
;
1Thirty l\~ile Ri vcr 11 genoe~Hd 7 dat is hGt trr-t,ject tussen I1over Laber ge e r! Hootal inq_ua. Vol gens de re i sgidsen is cFt riviergedeelte we l het rn.oo i st. 
~?!;t_?_ag_~ aut,ru_?tus 

Indcrda2.d hetben vie genote!'l vo.n. er~n prar:htige tocht en heerlij k gedrGven op het 
;:;~'ie l le 'IJ'ater. Veel ar enden ge~üen !1~ot 1-ii tte koppeu. Of dat nu de n:Bald :Cagle" is die i.n de reisgids \·JOrdt genoemd? weet j_k nie~· . .. Ook ze.sen He steil e oevers v an kleiachticc groncl raet honè~e~den neste;aten van oeverzwal uwen; die druk a f - en aanvlogen. 
De vever s zijn dicht begroeid roet sparren~ v;ilgen eTL popul ieren. 
De vele bocht en en Gnke l e stroor0versnellingen hebben ons vee l pl e zie r e n i·re inig rnoeilijlc.~eden opge l ever d . Af en toe zijn vre -,vel getr:1kt2erd OjJ een buit j e regen. 
r:I·o:m ue net gearr i veer d ·,.raren in Hootalinq'tla kregen ive een fe r me en l a ngduri ge ]Üensbui op onze kop en spullen.Niet erg voor onze k ops '\ve l voor de baga ge 9 zodat 
l-IG n,orgen een da.gje bl ijven sta2.n 0::1 de zaak te l aten Clrogen. 
Het Indio.anse vroord Hootal inquD. àeJcekent "vraar h·!ee stromen e lkaar ontmoet en". Daar moo bedoe l en ze het vratcr van de Tesl i nrivier dat zich hier samenv oegt met het HatGr var:t de Yukon. 

Vanui t deze nederzetting 9 wa&.rvan nog maar een p2.ar blok hutten overGi nd staan 9 had ê.G 'bereden I>ulitic een goed overzicht op het ver keer va·1. be ·;_de r i vie r en , v a nda a r cl.ai in î898 hier ecm post vrer.d. gevestigd"Deze nederzett l ng vras tevens bev oorra.di.ngspl aats en vierf vo"r raderbotGr:t~ die hier stil lagen gedurende de vrinter van e r:;n hal f j aar . 

De 'derf is gelegen op Ship:rard Is land vlakbij de kéll11peerplao.ts. 
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D_~?.~~~?-~ ... :·; .E .. ~·-~~~Y~. 
Gist f:> r cm. ~ .. 2 l)Jon we de boel l0 kker k .. mnen c.lr:>gen er.vóó:c cl_e onweersbui de mikmak i::1 
rl e t e rrt ei.c \:ï;.:,nen gooic:m. Geluk.kig Llreef ö.e oui b C.llH over. 1 8 _',v ·::mds hebben vre heer
l '.ï k ron(l e;;:':o. stevig ~ca;r:pvuur gezeten on do no,: i c a s :;irit ualiön tc-t ons c;enoemn.Te
gen tw:~.:.~lvc~n zochten ive onze sla apzakken op . Bij het t a nclenpoetsen aan de oever van 
c~e rivj_e:c reoJ.i:Jeerde ik ne hoe vronclerl1j k l1et is 0 1:1 in het i1:: .lst van rle nacht alles 
nog te lCJ.l.:men zien 9 terHijl in ~1et oosten de rüeu,tre dag zic·'l al \veer a3l1kondigt. 
Ve.n1-:1orgon b ingcm clc:: nevels neg in 1-1c t dal 7o.n (l_e rivier, Nu k:: jken Fe nae.r een strak
blJ.mrc l ucl.1t net een zo11 die f erri! st~ekt. :Gl ::.•tE: bastemreE:r clus .. \Ie >rillen v c.ndao.g een 
flink stuk varen n o..:.".r Big Salmon Tre.cling :?ost 9 e en o.fs·canè. vé.:J. 35 IniJL Eerst hebben 
vre het ï•ren:dc VElll de :t:aderboot :·_:.velY::l beke ken dd op ShilJ:Ti:trC:. Island in 19 31 i·rerd 
nee·~·gezet. Da c.·.r moesten 112.tuurlijk een pa ·.r pl2.et jes v 2.n geschot en \-JOrclen. 

De riviGr is veel ureder geworden en de bergen l 8.ger. Cncleruit gezakt in de boten 
drijven we lekker nac::,r Big Sal 11on 7 kijkend naar ijsvo ç~elt jes die over het water sche
ren op zoek n aar vis.Een riviertje met dezelfde ua2m mondt hier in de Yukon uit. 
Ook deze 9 vanouds indiaanse nederzetting is vervallen en verlaten ~ alleen r.mggen 
huizen er nog die ons b~jkans lek pri kken. \-Je worden er konkommerdol van. 

~~~sd~fL} au~st2::-_~ 

Na 10 mj l varen voert de rivier ons langs een baggerinstallatie die twee Canade
zen uit Hhitehorse in 1940 opo~bomrd heoben met stukken van een draglines automo
tor en de motor van een tractor . r·1et dit gevaarte hebben zij in 20 dagen tijd 72 oun
ces (2 kilo ) goud gewonnen clcor het opbaggeren e~'l wasaen van het slib.}':fochtr.ns heb
ben ze maz,r één seiz -,en dit ingenieuze appara3t ge brui kt. Ze zij n niet meer terugge
koJ i}en.Sindsdien ligt het hier c:..:m de kant te roesten half onder het slib. 

\-Je ,_rijven verder de boten a an elka~'.r geboncl.en 7 languit en sormnigen zijn i n sla['..p ge
sukke ld en liggen zowao.r te snurken op het \va.ter . Een geschikt mc,ment om mijn dag
be:ek bij te >Jerken . . 
Plotsel i ng komt e r aktie. Henny ziet de drijvers van een visnet a an de monding van 
het riviertje Little Salmon.Even het net lichten or'! te ldjken of er een zalm in zit. 
Pec~1 . In het nabij gelegen indianendorp mogen vre op een plekje ka1:1peren 9 maar het ge
c·leep met onze spullen en het ge jengel van de kinderen staat ons niet aan. \:Ie trek
b .. n verder op zoek naa r een geschikt pl ekje voor zes tenten. Dat valt niet mee , De 
kanten z)jn of steil 7 c.l.aar waar de meeste strmaing sta::-.t 7 of drassi.g met enorm dich
te begroeiing. Op lle punt van een eiland hebben vro e en prachtig vlak stl.:.kje Gevon
den zonder 111uggen.Het is inm..i .. ddels wel half ne Gen gevJOrden en we hebben ·een afstand 
van bijna 40 oijl afgelegd . 

\!ordt vervolgd. 
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H O'l' Li ï~ E 

~R1 .. .1en c> cht, lux(lflex n 2.ar bensc~en 9 contact l enzcm in 9 c e bit uit ( eventueel meer
v :md ) < TTC [;2.e;n. lo.'E:OI' beginnen., 

···Zondag ~-}_ .:::."~!~ber 9 j e. 0nderstreep dat ma r.r 9 u ordt de rl..ag wc:--arop onverwoeè.e ta
lenten ter~ t oon wcn·den ge spreid , 
3})0ciasü voor de lange-afstandlopers èn -loopsters (én de toeschouwers ) wordt 7 i n 
het ks.cle r van de onderlinge weelstrijden een vierkaE!p ge organiseercl 9 bestaFmrle uit 
d.e v ol :;e _,:K\:3 onderdelen g 100 21eter versprinc;en ~ kog•::lstoten en 1. 000 meter • 
En rnu ni.et lollig zij n cloor er eEm hree-- of éGnkamp van te oaken 7 ·want de vereni
gi ng zit ·\veer wet d <; troep. 
Dus ho.al de llormoonprep::>..rn.ten uit de koelkast~ leen de s puit van de junk oeneden 
in de portiek en start ,je v oorbereici.ing . 

-Ei'1 of cl.it lantste a og niet voldoende is 9 worG.t de tra ining van donderdag 08 ok
tober9 tevens de l a atste ba:mtraining van dit se izoen , volledig gewijd aan c.l.e 
nbasisvai1rdi gheden in de atlet i ek". 

-t·'le.ar nu v-rat geweest is g 
Donderdng 10 september j.l. 7 Vogelenzang- 10 E. I-1. 
Niets 9 maar clan ook n iets liet Willem We sterholt heel van zijn tegenstanders. 
il.lles 9 mac.r dan ook alles liet Dick Kluit hee l van zijn tegenstanders. 
1'1nyway 9 met deze wedstrijd is het zomerseizoen haE'.st ,,.,eer voorbij. :oe barre herfst
en winteravonden staan ons weer te wachten.~àar deze avond was hier allesbehalve 
een voorbode van.Pra chtig weer met prachtige t~den voor Willem en Marianne. 
1. Uillem 1.-Jesterholt (Holland) 53.44 24. Jaap Swart 64.53 2. IIenk \;Jesselius 55 . 08 31 • Arno JV.iolenaar 66 .32 4. Ton v.Docrn 56.09 37. Paul v . d . Pol 67.57 7 0 r1nrius J a8pers 58. 47 44. Sjoerè. du Pon 69.47 8. Gerko Vos 59 . 41 45. JVJac k Iürs 70 . 05 9 . r~arïanne V. cl. Linde 60.31 50. Kick Sabelis 72.35 19. Martin Molenaar 64.23 56. Ton v.d . Linden 74.53 21. Lex v .d.Pol 64. 33 59 0 Joke du Pon 76.35 2~. Hans :J.delnar 6~ . 4!;. 
Het een tijd van 80.07 1vas Dick Kluit 64e en l<1atste. Juis·v clez;e l natste tijd~ op 
dit niet c;er,1<1kkelijke parcours 9 is een indientie voor het zeer behoorl ijke ni-
veau in de breedte bij de Ilap-groep . 

- Zondag 20 september~ Hae"rlen -- TROS-loop 
Steeds I!leer groeit deze loop uit t ')t eenvaar loopevener.1ent.In totaal 2,500 rc-'en
sen vertrokken voor de diverse l open.En al zal de echte loper met de nodige scep
sis e. e.a. gadeslac.n~ zal ~ of zij 1~oeten erkennen 9 dat het erg jammer zou zijn 
indien de TRCG haar medewerking aan dit eve:rfruent st opzet. Het t0kent meteen cle al
macht van sponsors s in v1.:1t voor vorm dan ook. !~aar ook de echte loper wil lopen 9 dan mar r.1èt sccpsis.}Iy})ocriet of niet. Ach 9 de 1.1eesten hebben een schitterende 
loopdag gehad en cláár gant het or.1. 
Ruim dertig clubgenoten vertrokken voor de 21 k ilometer. Een ongekend groot aa.ntal. 
Niet alle t ijden zijn bekend (v.w.b. de prestatieloop) . Met excuses. 
Ton v.Doorn 1. 14.38 Johan Sneek 1.26 .1 0 Patricia Beyl 1.33.24 
Kees Hordijk 1.16. 03 Lex v.d. Pol 1. 28.21 Ronald Liefrink 1. 37.05 
JV'..arius Jaspers 1.18.18 Paul v.d.Pol 1.28.55 Frits r(oseman 1.37.40 
Evert v. Ra--vens berg 1 • 19.45 Rob de Nieuv.re 1 • 29. 30 JVJart in l\1olenaar 1 • 3 7 
Conno cl.u Fossé 1.19.58 Bob Geertzema 1.31.00 Sj oercl clu Pom 1.40.40 
Gerko Vos 1.20.06 1;fillem v.Etten 1.31.23 Sylvia de Krom 1.45 
Ruud Porale 1.21.26 l\.rno J.VIolenaar 1.32.18 J oke du Pon 1.50 
Diok Aarts 1.21.54 ll'iack Hirs 1.32.30 Ilonka Beers 2.23. 12 
Y.:arianne v . d.Lincle ·1.22.41 Hans Aclelae.r 1.34.30 
Nico Hul8bosch 1. 23.10 Narco Kuperus 1. 35 

-Op zaterC .. ag 19 september liep Henk v. Bakel 9 ter voorbereiding van de ronde van 
è e Haarle~nermeer 9 in J~éuwarden/Leeuwàrden een marathon.Het is de oude Henk n iet 
meer, vroeger liep hij on uittelopen van \•!inschoten (100lm.) een rondje Ringvaart. 
Ach 9 lna t ik er oaar over ophouclen.In ieder geval was zijn tijd ( 2.57 . 26 ) van goed 
gehalte. 

- In hetzelfde weekeinde liep Paul v . Diepen in Amsterdam een zeer snelle 10E.I-'". 62.02! 
t ot Zzz~zzz~et . 
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V E R J . .\ f;_ Tl n 11. (;. :-;; l'J 

OG oktober 
13 oktober 
14 ok::bo0r 
15 oktober 

::!;d,vin Koecl' .. l.1oven 
Jarl v. rL K~.é:u;h0~:-st 

A:Lexander Pennink 
'1'iri! c"l.e Rooij 

19 
20 
23 

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

oktoher 
0ktober 
oktober 

J'IJa:r:-tijn Schmi t 
Ever t Jan MeeuwiJsen 
M:a..'1ue l \'Jo l ff 

Er is nog een g:r·oot aantal jongens 9 zowe l pupillen als C/ D-jongens 9 die wel heb
ben ingeschreven v oor verschillende weds trijcl6n 9 maar nog niet hebben bet aEüd. 
I-Iet wedstrijdgeld heb ik voorgeschoten dus 1•ril ik j'lilie vrümdelijk doch zeer 
dringend vragen dit zo snel mogel~jk] 1·1e:i. vóór ó.e onderlinge 'tTedstrijden 9 a <:.n mij te 
b2tal en . 
1~18 j e niet zeker 1veet of jo a1los hebt betaal d, vraag het dan even a nn mij. 
Bedankt voor jullie me dE":vTerking . 

..; os vnn Belle. 

o-o-o-o-o-o-o-o-~ 

In dit Uisseltje bijna de l aat t:::te uitslagen van :-:et baanse izoen 9 a lleen cle u i t 
s laeen van de D·-spelen hc::b i k nog niet bi:rmen" 
In novemb9r begint cle crosscompet itie iv\)Cr voor pupil.Len en C- en D-jongens . Ik 
v;Ll. gra8.g zo enel Ticgelijk weten v1ie ~ r a8n deze weêlstrijde~"l vril meedoen. 
De eerste cross i s O::? 14 novomb0:r? c.1e t'.lïee cle in él.ecornber en de derde i n januar i. 
Laten we met grote groepen dec; lnenen o:Cus schrij:' op tijd in. 
o.:,"k vTil ik pl·c·be::cen om dit ;i :r•.r Heer Elea t ~ ~('-.:.ID1en doen acn een indoorwedst r ijd. 
(Ik 1-.reet nog niet \velke datum) 
f!Ianr voordat dit nlles -roor d.e 1.ánterperioue ga·-1 t beginnen, hebben ,_..,e eerst de 
onde:dir.ge vJedstrijden nog. 
Ïle pupillen op îO -oktcber 9 de c--- èn D-jongens op 10 + 11 okt ober. 
zóaLs_".iëë:îër jD.ar·-y~-\~e ook--nu we(?r.äiie hulp van-oucÏerS:-tarites ~ ooms 9 gr ote 
oroers en zusters 9 opa 1 s en oma 1 s c;e brui ken, 

Kcmt dus allen i n g:eote geta l_e ! ! ! ! 

J:n het v orige c l ubblad hadden we nog net e·v-en vlug de twe e be l agrijkste t ijden van 
cJ.e pupillemreclstrijd bij DEr.ro :.n B2venrij~: op 05 ~~pt c::.I?!?~E gezet, r;;n.~,r hier zij n dnn 
de volledige uitslogen ~ 

.c---pu12_illen 40m" verspr . balv..r. :;:;unten plaats Î 000L1e +pl 2.c'l.tS 

E21r.c o v.Bel}e 6.9 2.95 17. 92 810 5e 3-55.4/1e 
Steff an Hauff 7.5 2 , 90 24.26 775 Be 4. 36.4/13e 
Guido r-'!olnar 7.2 3.20 11.36 69 7 13e 4 . 04 . 3/2e 

r-p~pil~~~- 40m. verspr. kogelst. punt en plaats 1 OOOm.+plaats 

?arcy de ~iinëlt 6.4 3.94 6.38 1270 1e 3.44. 2/ 5e 
Hico Dé1i1!Gn 7 .3 ).,55 5.17 922 '11e 
OJ.ivier Pennink 7,5 3o3G 5.43 864 16e 3.~-3 . 6/ 4e 
"8r ic l3oer 7o 4 3.09 5.63 81].1 17e 3.58. 0/ 15e 
Poter f·'IRr kwat 7 .7 3.16 5.09 766 27e 4. 24. 2/ 39e 

F,stafette 4 x 40m. E:;:.·ic - Ni co - C)livier Darcy 26.6 (3e ) 
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~i! .. -:~ P..:iJ._}_r:_l2_ 60:'1, 7Srspr, l.:e·:;:5e lo·t o rmnten pl2~Gt8 1 OOOm.+pl a 2.ts 

Tfart~jn v. Sch.:tik 9.4 ).90 7.29 123'1 2e ) . 17.2/ 1e 
4. 08. 2/ 25e 
L]. , 11 . 0/28e 

lra:_ck. VclG.t iO, O -~ ,...., /" 
) 0 t!._~,.-) 5 .53 888 16e 

:Dennio c~e :-:tf.J..an 9.8 ),, t: 3 :1 ,2) 863 17e 
Po.ul Plhler 10.6 3 . ~ 8 j .52 789 24e 3 . 55 . 3/17e 
13as Köhne 10 .6 ) . •j 7 r.· r:: ., 

) o)) 7G7 26e 
Dra!:1 Heus 11 ,) 3rÜÜ 5.40 660 35e 
I(le.n.s v , cl. Lu{;emaat 11. 0 2 O~< 0:; / ;;. 73 636 37 ,e 

t, .• 15" 5/ 29e 
( . 10. 9/27e 
4.C>3 . 0/2 3e Thierry Duvcü- Sl , 1î. O 2.75 <.7') 60!J 3tJe 

!:;2 · - IJU~~-1!. 

I:l driclt;e Isselt 9 . 0 'Î- · 18 8.92 1 ~27 1e 
!':are el v. cl . l3erg 9,6 3. 89 7.30 1! 82 1 1 e 
Jc)r&;en 7 .. tL Kwi t ) o3 3.17 6.8) 1060 18e 
Rob in ])OU\ifeS 10 . 2 3 .6Lf 7.50 1053 19e 
Claes Peereboom 11 0 0 2.91 6. 21 728 38e 4 . 33 . 4/29e 
Ook de ,\- pupi llen hadden een estafette te lopen over 4 x 60m. Omdat e r geen ver
schi l Herd gemaéi.kt in 1 e - en 2e- jaars konden 1-ri,j een erg sterke eerste ploeg cp
stellen bestaande uit ~ J:<jl dr i dge - I'l':artijn - r1arcel en Jörgen? zij eindig d.en i n 
35.6 sec. 7 goed v oor een 3e plaats. 
Denni s, Robin 9 Paul en Cl2.es liepen in de hreede serie een t ij d van 39 . 4sec . =9e pl . 

Bram was zo handig om tussen de verschillende onderdelen door 9 wann~r ruj n i ets 
te doen had 9 vast een verha · lt je te schrijven. Dus voordat de laatste l oper s op de 
1 OOOm. over de finish waren 9 had ik het eerste verslagje van de wedst r ijd a l i n 
~jn handen.Hieronder volgt het. 

Het was op een zate rdagochtend en er was een harde storm. 
\Je fietst en n c.;J r bet at l et i ekveld . 
r~aar toen \ife er uaren 9 bleek dat we de tape ·.·ergeten •ra
r e n. Dus g ing i k a-0.11 J os spelden vragen en ge l ijk moesten 
vre beginnen ;~et ko~elstoten.Ik had 5.22.Daarna moest ik 
de 60m.])agrmee hao. ik 10 , 8.Da:Tna he t verspringen. Tiat deed 
ik niet 1Jest 7 1.-rant i k had 2. 80. Toen het l aatste 7 de 1000 
":ete r en ik had 4 .11 , een rec ord. 

Bram Heus. 
Ook ~artijn v . Sc h a ik heeft eon stukje geschre·,Ten. !l'iooi zo. Het ga::.~t steeds beter met 
de auteurs ( schrijvers ) v oor het lfiss8ltje. 

!:.tletiekwedstrijden op Pim 1-':ulier. Vindkracht 9 . 
Gelukkig b l eef het droog en scheen cle zon " 1Je begonnen om 
12 .00 uur met kogelstoten.1;.[e rJ acl.cl.en wind mee maar dat 
maakte voor dit onderdeel jarnnergenoeg ni et veel uit omdat 
die kogel nogal z1-ro.ar is , 
Néi 't kogelstoten Doesten vlO sprinten, Iaa<,r door de teeen
wind konden we niet zo snel l open als anders . 
De pauzes waren erg lang , r.1aar een flesje cola ging er we l 
in, Verspringen was he t Latste onderdeel van de driekamp en 
hier deed de wind Foncleren.Ik sprong zomaar 4 . 31m ver en 
dat was mij n p.r . op di t onderdeeLDe 10G0m was een ramp met 
clie wind. V.le '"aren c:.llemac'ï.l blij dat VTe de streep haalden. 
Het \,ras een gezellige dag. 

fljjjn prestat i e s kogQ lstoten 
sprinten 
ver 
1000::1 

Ik behaalde ~x goud , 

6m 86 
9.5 
41i1 31 
3.29.4 

Nartij n v . Schc..ik . 
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:;-:., ·'.r- n ' " l J. n bnr: :ft hel- trin Crcj_rl_o9 c;:tcffnn 0I'. F<Y~CO :;:.e.nvul liïl@: gekreg8n in \le 
jJe:r.·su'm - , ~· r, l?eike v,cl Vijv0r 9 eerc oroert,j e \lan Fedde. 

RE ,J1GO 
.., ' , 
• --U~CtO 

:C'eilw 

Do.rcy 

01i\·ier i'. 
l <:tGr 

!~_1_:_-j:mp_~llen 

f.)artijn 
Steven 
Bobbert 
Demüs 
:28.rry 
raul 
JIJark V. 
&nn 
'rhierry 

:'- ~::-::r~_:pill~n 

"Slc.~riclge 

Jorrit 
Jörgen 
;~.arce l 

Tt":,bin 
'~,jnancl 

'~.C ~'Jo 

7 'I._'~ 
f:3J) 

7, ~ 
7o2 
7,5 
7.6 
60:1'2. 

J o5 
9.7 

10 . 3 
9 o7 

1 o. ~-
1 Oo9 
10. 5 
10 . 9 
1L5 

9. 3 
9.8 
9 . 4 
9.6 

10.6 
10. ) 

.z.~~~~ag __ _l9 ~eptem~E!E 

'Je:ccpr . 1~;:: lu. 

~ 0 :;o 
3 0 j,~ 
),03 
2. ns~ 

;. ',) :,) 
~. 0 , __ ._ 

).)5 
) •' )~~ 

verspr. 

!f, 31 
3 .. 81 
] . 61 
3.55 
3.43 
3 . 24 
3o05 
2.80 
3o08 

4 .24 
3. 76 
3.92 
) . 83 
3.79 
3.10 

., ~Je. 72 
14 . 32 
~iei)b 

ï' 0 21: 

G-. ) ) 

:; ' .:?\~' 
5,"'(6 
5 .f.1 

togelst" 

6 0 tl6 
6 0 ~5 2 
6.)2 
L) . 90 
6 012 
5.88 
5o38 
5-22 
5o 2~ 

9 . 32 
8.41 
5.'(1 
6o78 
7 .. 92 
4.60 

877 
nn 
770 
'i· i I) 

'i 3:)2 
9':::'\ 
FJTT 
G:J5 

:.;.G 

6o 
8e 

15e 

punten pür-.ts 

1259 1 e 
'11 OS 9c 
965 17e 
9"19 18e 
903 22e 
786 25e 
766 26e 
757 27e 
642 33e 

1407 
1'1 85 
1125 
1123 
1052 
750 

1e 
)e 
Se 
6e 
9e 

15e 

1 000c, +plar~.t3 

),54 . 7/2e 
4 .05.0/Se 
4o11A/7e 
~,.25 . L'IJ9e 

1 000m+pl a8.ts 

) , !L6 .)/2c 
4 o 05. 7 / Ge 
3.52,8/)e 
(f .09,9/9e 

1 OOOm.+plaats 

3. 29.2/1 e 
) .55.0/Se 
3,55.9/9e 
4 . 07o2/ 17e 
4o 09 . 2/ 20e 
· ~- . 04 . 7/ 15e 
L! . 16 . 6/25e 
~- · 11 o 4/22e 
4. 13. 8/24e 

4 o08 .7/1 0e 
3.38. 9/ 2e 

4. 10o5/ 11e 

Om 10 uur vertrokken we van het l'':endel College na.2r Krommeni e . 
Onze trainer vanda.::-~g vras DGneer Dcu ves, Toen ve aankvrar.Jen de
den we oefeningen.Daal~na moe3ten v.re inlopGn. 

De 

Orfl 11 uur begon het voor de jonGens a 2e- ja- rs de 60 ;1eter. 
Jörcen, ik lus , vrerd eerste o Claes -vras de laatste. 
:Dac.rna gingen ve verspringen, Vervol[;G~1S h2c1den \,!8 koge l stoten. 
1:;n toen het grote rnornent de 1 OUO meter, cla::,rbij Herd Remco eer
ste en werd ikzelf 9 Jörgen, 2de. 
De tijden van de nnrlere~1 vreet ik niet. Ik vond het een leuke dag. 

Jör(;en v , doKuijt. 

uitslagen ~ 

~".?=pu pj_:_~~en 60m. verspr. kogelsto punten plo.ats 1 OOOmo 
I-':nrce l 9 o5 3.63 
Jëirt_>;en 9.2 3.48 
Robin 10o2 ) o44 
Claes 11 0 3 2.74 

.'~ Î - :)utlillcm 
• -- ;!--... ~-- - -· .• • - -· 

:::~teven 9o5 1] , 02 
Faul 11. 0 ) 019 
Eark 1 0 01: 2.91 
lli"am 11 • 4 3 . 03 

7.31 
6 u 15 
7.53 
G.03 

6o05 
6 . 05 
4.74 
I; u 15 
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Î 146 
1098 
1 01 Ij. 

648 

1150 
774 
709 
5ó7 

17e 
2Ge 
28e 
43e 

5e 
2f3e 
33e 
36e 

L~ 0 16 . 6 
LJ. o22o0 
4 .19. 0 



IJ.-pupiUen 40m. ver s)r. bi:Ü\J" punten pl aats 1 OOOm. - ... . - ·"··-· · - " ' ' 

r•e·cer. 7 , 3 :) u î/1~ 15 .74 74î 2tle 3.45.7 
Ç~:.l.::>_~p~-~2:~~-

Tt8lT!C 0 6. 9 ). 29 1 7 ~ .:~ 2 ':.37!, 2e 3 . 51 . 3 
:--~t c: ff2..n 7.5 2 .. Có ~0 • . i fl T~ 8 7e 4 .35o7 

Cp z c,ndag Q§__~.s-?_tor::~;::;c vJéè>3 •::; r V()or cle C/Q·-·j cugd een -v-Jedst r ij CL h '! Lycurgus in KrGm
:: ··~.:.rli~., -\Tan êL~ ~-·j or.gr;rta c~2clP11 ~~ T slee! h-L s 5 ~-Je e c 

r".?rt!.in v . BeEc 8(;·- .. 'i2 Jl ;-~-Je e !.:W - 20 0 () ~~ 20e 
Ü.12Xl n-- , 

V,--~) LC 8-'J. i . ..! ) ., (J s::::>o en~- e 20 0 8t . - •]:)iE: ~:ogë:lst o 7 ,, 16 - 6e 
t_rthnr Sr.:ü f~JL\l 11 ~ 6 S ])G GJ::ltl. ;_2 , LI.Ü .. 1 Oe l~oeelst 0 G. 15 - 14e 

:;:,ij da C- j ongcms wJ.s dt:: c~eGlnaGle var>. Haa rlem j 0ngens een stuk beter. Door het gro
te aant a l deelnel!1ers werden alle nUIJlJilers, behalve de 800 ,,,eter 9 afgeHerkt in 2 
groepen 9 1 e - en 2e-j é·'B.rs, 

-~~ j e:.ars_ 1 OOm. 300m,h. BOOm. verspr. kogelst . speel--w. 

f/'ark 59 o 6-- î 5e 7.29- 13e 29. 64- 9e 
furr y Do. 13 .5 L: .• 58- î2e 
Stefan ti~ 2 . 48.5 3 . 77-23e 
Leon 51.8-12e 2 .31. 8 L!- . 31-20e 
Al pay 13.8 Lf . 45-15e 
?_r::j_~~-
Patriek 11. 6- 3e 31.74- 13e 
Ton 12.7 8 . 31- 15e 26 . 68- 20e 
:Barry v. D. 13 0 9 !;. 06--24e 
Ricardo 1 2 < 1 f,.1 .8-1e 5. 79- 3e 

Bij de wedstr1jclen van a.v • .Startba~n i n .;\;1stel~veen op _1~ ~~.P~~-II_Jper._ de den in to
taal 6 Haarlem boys mee ; 2 geboFm i n 1 ~rr3-:------
Leon Roos :. -~. 31 ver en 1500n' . hincl(~rnis in 5 0 49.7 en Steven Spanjersberg met ko
èel .. stootte toj een afstand ve,n 7 . f:-7m. en op de 1500m.l-ïlndêr -nis had hij 0 9 1sec. te
veel t1jd noc~ig v rJor de g ouden (en eni ge) ;11ec~ai lle ~ zij n t ij d was 5 . ·16 . 3 

2 ::,eb oren in ·197 4 ~ 
Dennis IC-ruith:Jf liep 2 keer de DO :aeter g in de serie had h:,· een t 1jcl_ van 11 . 8 9 in 
(fé--1'in.al e 12.0. :3tj het spe:c:T-"\•ierpen beha::•lde h1j rfet een worp van 34 , }2meter een 
gouden pl ak.De 1000m.hindernis l egde hij i1f i n 3.55.2.Voor dezelfde afstand haél. 
Bogi e r · resterhJff e en tijd van_ 3. 56 o 5 nocl i g en met koGe lstot en behe.al de hij 7 . 60Iil . 
--------· 2 ge bor en _:;_D 1975 
Ook I'l'o.rtijn v. ]elle mucht rle 80 r.1eter tweernac.l afleggen. 12 . L~ in de serie en in de 
finaïë liep--hff12:9 , Il(j de 1 OOOD. hindernis viel hij b1j de l aatste hindernis en fi~ 
nü-;hte in een tl,Jd van 3 0 ~ 7 0 4 0 Dij l!.et hoo!;spri ngen h é,alde hij met gemak 1. 20m. 9 Ela2.r 
cle 1.30r:-; . \18.S te hoog . Dezelfde zin -'.::eldt O·'Jk v c or de a ndere r'artijn_ Spruit dus. 
J'i~ct kogelstoten b·mm de koge l n.a 7 . 90m, in ao.nraking Liet de I?;T'öî;K: -~· ·--·· --

Pim r·'iulier -- Ho.arlem 

r:a:r:tijn cm i k waren de enigste ven j c ngens D. Ik had 2 onderdelen 9 

eerst hoog om 1 2 uur. Da :__;_rna de 80m. 
;l.anvangshoogte Vé'.n h n og ';,'aS 1 m1 0 
ik c ok nog) mn2.r één ,:_ertig niet 
Toen liepen He ne.ar de start v an 
Nou 1-ras ik ~tEm clc heurt klt~t.r 
start 9 en i k f inishte• als e0rsi;e 
nale Her d i k 2e , Gn op cL" fin-?.l e 

( D}et ;;!;e;mak ) . Da:~rna 1 m20 ( ha~.lc.le 
meer en H . l2..g eruit. 
de 80w. Ik zat in de 2e serie . 

: ~- ··_lifGH • Ik had E-)e n goede 
(

, 1 r · , , " , l , f. aus ·;:.; lna.Le) . u~l a e .1a.L ve l -
5e ( t Lj c1 ·11 • 7). Dus voor n~j een 

Se pl D.ats. 
( Po S . ik v.JOU nog even ze rscen \_~at ik een on~r '.1 S leuke <lar~~ gehad he b ) 

I:cendert v. d.c Helm ( s~x~edy) 
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3.:)~~1~3 ;J-~:.c~.:~.-J .. '":.!.. ::.· ~ J~.~.::::cef ·\·JE~~ -j ~lc.::: a.n~...~:..:;:1:·c :0--j .1l1[1.Grl I ~a:: . .'t1jr1 Vo ~llc~, clio è..ecè .. :::· e-c, 2-ls 
:!:.cer.t(1.ort d.e [~C r,1ot er en ho::lgspri no::n mot re.3p, 13.) en 1, 20, Ook he.è. hij nog i nge
:ë.;cllrevcm V ·.tJr he:t Olli:~erllec"'"l l~Og(ÜR"Gd.en> W·?..2Xhj ruj 5. O~J 11<?.8-l r::.,: . 

?e~t G:r.~c~8 .. {; Î) öepteli~bGr VlaS 8I' 89:!:1 do:::r· t:aD.rJ.e:::-1 ~:eo-r·gctrli3e~. r
<~. C.• '-!8c"..st r ijèl in het rim J"lulier stc::.(~io"l·"Ulerlel Faarler.;se 
r tle"'.;iekV8:'~2ll~-{:';in€8U '."2.I'en éJ.étnWeZ i f, ~OéLlS ~ fuE1 9 it~)~J.l2.YlèL> ~Jlé1U'.f-
1::J.t en. niet te ve•~c;eten IIX'u.T?.L8l'f; . 
Eet ivé?.S GCD sozel l::.:~e r~ag \·JC . .s.r b-j [']')L1T;:ige rleelnFers ),iet ~les
sures T~ :-.esten afho,~:en. J:f:.é:'.r Cl'Jk Gen (ag l·ra:-rb\i ver.:: l 2x;rsc.,ml1jke 
re 1-;:ord.s '.,•erden : _ _-e broken, 

Rens dG Gr:1aff , 

!\.erlf3 \::.:;et Z•_) te zien n0g niet precies ;·Jelke verenicingen uit fi· :.::..rl em kurr:el1 e n 
\!el\o niet , Dus Rens 7 ook c:ens acm ;1uit ·'-1·;e ·:Bt::!:.'ijdc--n i~:oecl Jen, Dan l e.:; r je dat .:? l' 
ook clubs zijn in Deverwijk ( Dem) G:-1. "'\.Ls terc~a1:1 ( J3l2.U' '- '"Ü) en nog vee l moer . 
De C-jongens k onden kie:;zen uit 4 onderdelen. 

Patriek Peen 
Barry v , Dijk 
I':ar k v . Dijk 
J}"l.rry Doocl..eman 
Rens de Gr aG.ff 
René Grul 
Steîan v. Keulen 
Leon Roos 

1 OOTJ, 

12. 3 
14 .1 

13 . 8 
15. 1 

1500m, 

5.24 . 6-Se 
1 ·1 , 8/11 , 9/ 11 , 8- 1 e 

5.1),1-7e 
Steven Spanjer sber g ~-· f:·~. 5- 4e 
Al pay Tec i men 14 .7 
Rica r do HiC? lingen 12.7/12.5/12, 6- 3e 

verspr . 

4 , 62-1 .~e 
3,64- )0e 

3.79- 28e 

3 . n;-:- 27E: 
· s.57- 2e 

,-0- 0 - 0-0-0-0- 0 -0- 0 

- Hi-

speerw. 

25. 92-1 8e 
29 . 24-1 3e 

2!, . 80- 22e 
32 . 06-7e 



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 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ o~ OEtmic ~ ~6 ~ 

PUm"A< ADIDAS Saucony~ ~I<ARHU 
en werpschoenen RUUD WIELARr SPORTS, 

DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 
Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

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

Zijlweg 16 1 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 lol 17.30 uur 
Donderdogavond von 18.4E tol 21 00 uur 
Zaterdag von 09.00 lot 14 .00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heen1stede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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




