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behaalde. 
Staand vlnr J erry Brouwer , Ger Wessel en 

de coa ches Joop van Drunen en Erik Roll en
·berg . Zitten(t Jr .r i s v . dcWeiden 7 \~alt er 

Kruk 1 Chris v . d .. Werff ~ Etienne de Groot 
en liggenJ Ar j an Warmerdam. 

Wat valt er t e lezen ? 

Marthin gaat i n z~n medische rubriei uit 
gebr e id in rr de voorhereidingen , die men 
kan treff en 3.ls er get raind moet w:·rden bij 
kr:ud Heer , 
Paul Jaspers vertelt zijn erva ringen in 
A~er ika np de cr ·~ ss-count ry. 

Onder het m0tt0 1help de wiss el de winter 
daar: een 1nt ervi eK. 
Natuu:dijk L)ntbJ ·eken L·~di en he t wiss e ltj e 
niet, maa r vee l ranglijsten en klubrekords 
vormen in ~e ze tijd een vast onderdeel van 
he t smulwerk in het klul)bJ.ad. 
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officieel nieuws 

AD.iill3 ·!IJ ZlGINGEN 
================ 
Peter Brink Lan~e Maad 7 1991 EJ 

Albert 3cholz Juliana v.Stol~erglaan 35 
Conno du Foss6 Staalstraat 15 2033 XG 

GBJ30HEN 

Velserbroek 
2111 CK Aerdenhout 
Haarlem 

C A R L I N E A N N E ~ A R I E 

dochter van Richard en Jaq·leline Cnhri 

Al op 20 oktober geboren , w~ kregen het kaartje net te 

l aat voor het vorige klubhlad, maar de f~licitat i es z~n 

er niet ninder om~ VltN HARTE GEFELICITEERD ! ! ! ! ! ! ! ! 

KERSTKAARTJE 
============= 

Van de familie Kiers (van Koos) ontvangen we 

trQditioneel een kaartje met prettige kerstdagen en ge

lut~~ig nieuwjaar , dat geef ik b~ deze graag even door . 

Trouwens~ van hetzelfde ! !! !! 

=========== 
GEEN zaaltrainingen (scholen dicht) 

np 23~ 24 , 30 en 31 december . 

Alle andere trainingen gaan gewoon door . 

NIElU\VJ AMtS'l'RAINING 
================== 

ZONDAG 3 JANUARI 

GEEN training in de duinen , maar 

training op de BAAN . 

DLAmTA ON cao 11 • 15 uur 

in het KRACHTCENTHUN 

Aanvang 9.45 uur 

NIEU\vJ AARSBIJEENKOrviST 

STRANDLOOP 
========== 

om aan te schaffen: 

w~ hopen daar al nnze l eden te mogen te begroeten 

zeker nu we aan het eerste jaar gaan beginnen 

ivaarin " HAARLElvi " een echte gemengde vereniging 

is geworden ! ! !! 

in samenwerking met 'Holland ' organiseren w~ weer 

een STRANDLOOP !!! 

HOUDT DE DATUrvi ALVAST VRIJ 7 FEBRUARI 
=========== 

speel mee in de toto/lotto 

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

a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. prijzen 

tnllchtmgen bij mevr. hartman tel. 256036 

verknjgbaar bij joop van drunen. 



S P 0 R T M E D I S C H ~ R U :B R I E K 
===================~==========~~========= 

door Marthin Huta Galung. 

"HOT NE~IS ;; 
- Zo te zien begint de video ook in de c lub steeds meer in opmars te 

komen. De mi ddenlange afstandsgroep wordt nu ook door het 'japanse' 
oog haarfijn geregistreerd. Een goed middel om grote fouten in het bewegen 
te registreren en om de vo:rderingen van de ·c echniek te kunnen tonen. 
De 'eigenwijze r at leten die nog steeds zeggen, dat ze het goed doen (knie 
hogerop , Piet, man zit toch niet zo te zeuren , ik doe het toch, moet ik 
soms mijn knie naal' mijn neusbrengen, Piet hogerop die knie) kunnen dan zelf 
zien in welke mate ze eigenwijs zijn. De analyses me t video bij de lange
afstandsgroep begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen. 

- In combinatie met video en een podoscoop (= een kastje waar je op moet 
staan en via een glasplaat en een spiege l de afdrukken van de voet kunt 

zien) hebben we a l heel wat langeafstand atleten zeer goed kunnen helpen, 
in het voorkomen van blessures , door de looptechniek te coorigeren en de 
juiste schoenen te adviseren . 

- Ik ben nu bezig om met een juiste loopband & video & podoscoop in de 
toekomst alle atleten het juiste schoeisel te kunnen adviseren en de 

looptechniek te kQ~nen bijschaven. 

1 0 F E N J I N D E W I N T E R 
=========~==================================== 

De herfst hebben vle nu alweer gehad. De winter breekt weer aan, met al 
zijn plezierige en minder plezierige kanten, Het lopen in de winter is 
niet altijd erg aangenaam , regen, een buitentemperatuur die varieert van 
5° tot -7°C , snel donker en een stevige N . o~ wind. Het l open buiten is 
dan geen pretje, maar het kan zeer prettig zijn als we goede maat regelen 
nemen tegen deze n a tuur elementen. 

Als ons lichaam beschermd wordt door kleding kan het heel wat hebbeh. 
Variaties van de omgevingstemperatuur van -5 0°C tot 100°C is dan mogelijk. 
De kern van ons lichaam kan echter maar 4°C teperatu.ur verschil verwerken, 
zonder dat er fysieke of mentale vermogens aangetast worden. Door regen 
koude en wind kan de kerntemperatuur van ons lichaam (37°C} onder de 
veiligheidsgrens van 33°C dalen en dan schade aan ons lichaam toe brengen. 

Het lichaam heeft drie beschermingsmechanismeng 
1) Bij koude gaat er minder bloed naar het oppervlak van de huid waardoor 

het bloed minder afkoelt. De i s~ lerende werking van de huid wordt 
groter (soms 6 keer zo groot) De oppervlakkige bloedvaten van de huid 
trekken dan samen, zodat er meer bloed naar'de dieper ge legen delen 
kan stromen. De huid voelt dan ko~d aan. Hierdoor verliest het lichaam 
minder warmte aan de buitenlucht. Er kan dan zelfs bevriezing optreden. 

2) A) 

B) 
c) 

Het lichaam kan de stofwisseling verhogen; waardoor het meer 
warmte produceert. 
Bibberen, hierdoor komt 2 à 4 maal meer warmte vrij 
Dynamische spi ercontracties. Het hardlopen is hier een voorbeeld 
van. De warmteproduktie kan tijdens het hardlopen ver~ienvoudigen. 
Du~, in beweging blijven bij het hardlopen ! 

3) Bescherming van het lichaam tegen de kou d.mov. kleding. De kleding 
kan de warmté vasthouden of gedeeltelijk afvoe ren indien dat gewenst i s . 

Hoe langer men aan de kou wordt blootgesteld , des te groter de daling van 
de t empera tuur. Dit w~rdt groter bij een harde wind of bij een hoge loop
snelheid. Want de warmte wordt sneller afgevoerd. 
De is olerende waarde van de meeste kledingm~~erialen is recht evenredig 
met de hoeveelheid lucht die door het materiaal wordt vastgehouden . Want 
lucht is de beste isolator. Daardoor is wol ook zo warm. Het o~de prin~ipe 
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van het kleden i n mee r de r e lagen nver elkaRr waardoor de warme lucht 

wordt vastgehouden , be~ust ook hiornp . 

~1~~~~§ 
Het hovenlichaas Doet je goed warm houde11. De romp maakt namelijk een 

zeer groot deel van het totale lichaamso ppervlak uit . We moeten dus warmte 

vasthouden . Maar ons lichaam produceert ool~ zweet , een vorm om te veel 

warmte na3.r d e huid af te voeren. 'vie moeten ó.u.F; een b:üe.ns y;oeken tussen 

warmteproduktie en warmteafgifte . MeerdGre l agen licht weefsel ( i soleert 

beter vanwege de luchtla gen ) is beter dan ~~n zw~re t rui 

_!lomp 

Benen 

1e laag 
2e laag 

3e laag 

1e laag 

2e laag 
3e laag 

'.L'· -shirt 9 absorpt ie van het ti·anspira tievocht 

coe d i soleren; laag met Bdn dichtge~even structuur 

bijv . coltrui, SHeatshirt, indien niet te vmrm~trainingsjack 

windbraaker (wind~ack) Bijv . goretex 9 ventileert goed en 

is waterdicht of een N~w Line Sport jack 

skinbrdlek (dunne , rekbare naillot) 

Voor mensen met een zwakke blaas en ter bescherming van 

de edele delen een korte broek er over heen . 

een dunne trainingsbroek 

een ventilerende regenbroek 

Indien men dit te warm vindt: 

1e laag skinbroek 

2e laag een regenbroek of een trainingshroek afhanke lijk van het 

1-.reertype. 

Eén paar sokken is genoeg , maar zorg wel, dat de achillespezen alttd 

bedekt zijn . 
Om hevriezingsverschijnselen van de handen te voorkomen is het dragen 

van handschoenen aan te raden. 

De hoofdbedekking is ook zeer bE:langr~jk ! ! ! 

B1:r 'käü'd- wëër-Öntsnapt 30% van de lic!.'laai:~si..rarmte via het hoofd als 

de rest van het lichaam goed iR ingepak~. D~s een goede muts of pet 

is zeker nodig om geen loopneus 0f voorhoofdsholte aandoening op 

te lopen-. 

Voordat je gaat trainRn is het goed nm even na te gaan wat voor weer 

het iR. De tempera tuur, de 1-Jindrichting en yochtigheid kunnen in sterke 

mate de looprichting , kleding en inhoud van je training van die dag 

bepalen. 

î . Als het heel erg koud is, ~~eg-in dan thuiR r:1et je warming- up (b~jv . 

looppas op de plaats;touwtje springen en rekoefeningen) Als je dan 

naar buiten gaa t ben je al iets opgewar~d en hoef je door het doen 

van oefeningen niet o~ncdig af te k oel en . Kan dit niet, loop dan 

eerst goed 1·1arm en doe dan op een beschutte plaats je rekkings

wefeningen . I ~aar blijf tussen de nefeningen door wel hewegen om 

evermatig afkoelen te voorkomen. 

Voorbeeld g een rekkingsoefening en daarna -~.,rat losschudden. 

2 . Begin te lopen tegen de wind in . Het k0st wat ekstra inspanning , 

maar je bent snel warm. Op de terugtocht met de wind in de rug . 

Want indien·je met bezwete kleren nog een paar kilometer tegen de 

wi nd in moet lopen koel je sneller af met al die wind door je kleren. 

3 . Het gevaar v a n afkoeling zit a ltijd in het eind van de training . 

Het lichaam i s verm~eid en kan de energie voor de warmteproduktie 

niet goed meer opbrengen. Het l0optemp ·, daalt , coördinatie wordt 

minder etc. Dus pas j~ training aan, aan de heersende weersomstan

Jigheden . Voorb: door meer beschut te lopen , blijf dichter bij huis , 

bij slechte vJeer-somstandigheden wat korter trainen etc. 
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4. Loop zoveel mogelijk op een verlicht traJect om zodoende enkelb l es 

sures, die in de winter veel voorkomen , ie voorkomen. 

Als je op straat loopt, loop da n zichtbaar v oor het verkeer; 

r e flecterend vest; linker kant van de weg , n iet cons tant want dan 

geef t dat weer klachten . 

5. L~op de l a atste kiloffieter s rustig uit tot voo r het huis en doe dan 

binnen de rekkingsoefeningen , Ind i en dat niet k a D, J.oop dan rust i g 

u i t , maar pas op voor te veel afkoe ling (je krijgt het koud). Trek 

1an i ets anders aan (ekst~a jack ) Rek wat licht en doe de rest van 

de rekkingsoefeningen dan thui s . 
VEEL PLEZIER 

TRAINING ! ! ! ! 

MAAR BAAN-

TRAINING ! ! ! ! 

DAARNA •••• •• 

NIEUWJAARS-

BIJEENKOMST 

IN HET KRAC HT-

CENTRUM ! ! ! ! ! 



} 0 W T H E W E S T W A S W 0 N 
==~=~=~====~==========================

=== 

Amerikaans cross - country relaas door Faul Jaspers 

Voor de tvre-ede achi:;ereenv0lgend(: keer hacl ik de mogelijkheid nm mijn c;eluk 

te h~proeven in het 1Vilde Westen ' . Niet 0rn g~ud te zoeken ~f als cowb0y, 

maar 0m mijn krac',ten te meten in ~e crnss - countrv comnetitie van de Ameri 

kaanse uni ve:csi te i ten~ ui t!<:nraer:d 'voor de lT, C, 1 i1.v, (Jni. vers i ty :, f California, 

1~s Angelas). Waar in Nederland het woord crnss doet denken aan snee~w, Gf 

~p z'n minst aan modderige paden en bochtige rarcoursen, wnrdt in het westen 

van Amerika het cross~gebeuren afgewerkt op g ladge schoren, glooiende golf

courses, bij een ·.: r::.ne;ename temperatuur van rond de 25°C . T(lch is de cross -· 

competitie aan ~e west - c 0 a st een zware . Het temp~ ligt aanzienlijk hoger dan 

bij de wedstrijden in ~ederla~d (een winnende tijd van 30 minuten nf sneller np 

een parcours van îOkm is geen uitz0ndering en de lucht is zuurstnfarm en 

drong. De start is 's m0rgen~ vroeg , anders ln0pt de temperatuur te hoog op . 

Een hele overgang v an het vochtige Nederland naar het dro~e California •.••• 

De avond voor de wedstrijd houdt de coach in een hotelkamer zijn toespraak en 

tacktiekbespreking van ongeveer een uur. De avnnd voor mijn eerste wedstrijd 

ben ik d nor het mij nog be r nvl oedende tijdsverschil tijdens zo ' n toespraak , 

die nogal saai was, in slaap gevallen . Ik schrok wakker, toen iedereen de 

kame r verliet~ Tijdens zo'n speech wordt aangeraden nm bepaalde teams in de 

gaten te houdenv veel water te drinken 0m uitdroging te voorkomen en om j& 

scho enveters goed vast te maken. 1;ot in de kle inste details wordt doorgenomen 

wat de race tot een sukses gaat maken . Later "P de avond nog wat teevee ge

keken - american football - en om een uur nf twaalf liggen ~es teamgenoten 

op ~~n nor. TeamgGnoten , bij wie de interessen hehalve naar hardlopen en 

studie ' gelukki g ' ook nog naar bier , footbal l en vrouwen uitgaan . 

's Morgens om half 7 opstaan en met het team 2 mile loslopen . Op een van de 

kamers staat een toaster en iedereen eet 'muffins ' met honing . Daarna nog 

wat teevee kijken en rekken en om 8 uur staat een 'van' klaar nm ons naar 

een mc oi golfcourse -eigendom van de organiserende universiteit - te brengen . 

Uiteraard wordmn o~ de taperecorder nog wat inspirerende songs afgespeeld

Bruce Spri~gsteen, barn tr run- en de race kan beginnen •••• 

De warming- up bestaat uit 20 minuten pittig inlnpen en wat steigerungen . Bij 

de start zn ' n 25 teams die zich onderscheiden docr hun felgekleurde outfits 

met op de achterkant de universiteitsnaam. Zo ' n 10 minuten voor de start 

beginnen de yells" Iedere universiteit heeft zijn eigen yell . Bij nns h0udt 

fit in , dat we ·-staande in een kring- langzaam beginnen te klappen . Het temp0 

wordt opgevoerd en op een teken w0rdt er zo hard moge lijk geroepen~ ' U- C- 1 - A 

fight ! fight! fi:::;llt!. Het nut hiervan vra s mij in het begin niet geheel duidelijk 

maar het za l wellicht met de Amerikaanse zienswijze op team- spirit . Voor het 

startschut valt 9 geeft ' Coach Bob' zrals deze wordt aangesproken , nog wat 

laatste aanwijzingen . De crach is een invloedrijke~ autoritaire pers non lijkheid 

met een doordrinc,ende , bijna hypnotiserende stem . De vriendelijkheid zelve , 

echter 1 zolang je goed presteert. Hij is tevens " head- coach" van het U.C.1.A . 

trackteam, dat in 1987 kampinen van Amerika werd . Over dit team en de trai

ningen in een voleend artikel meer. 

De race is begonnen . De eerste mile gaat ennrm hard . Vier en halve minuut . 

(komt overeen met 4 . 13/1500m) 0f sneller is gebruikelijk . Iedere loper wee± , 

dat de 10km beslist wordt in de eerste helft, Daarna kun je nog wat mensen 

passeren nf la ten passeren , maar de kopgroep bij het 5km punt is meestal 

dezelfde als die bU de finish . Na ~ngeveer ~km komt het mneilijkste gedeelt n 

van de race • . Ooor de snell r. start beginnen je benen te verzuren en de heuvels 

- want vlak zijn de parcoursen geenzins- worden steeds langzamer genomen . De 

lucht is droog en bevat weinig zuurstof . Maar eindelijk komt het brrd met het 

5- mile teken in zicht . Je pr0èeert nng te versnel l en . One mile t n go ! De 

coach geeft je positie in het veld door en roept aanwijzingen. De laatste ROOm 

gaan weer in een hoog tempo en de laatste 100m passeer je nog een of twee 

mensen , als je cenoeg over hebt. Na de finish prebeert iedereen ~o snel 
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m0gelijk zijn coach te vinden, want die w~e t, h e het team h~t e raf heeft g e -· 
bracht . Dit is belanGTijker dan hoe je Z(Üf gel0pen hebt, :;you ' re running 
for the t eam 9 duc.le l n Ale de uit.slag bevredigend is, heer s t er op de terug
reis in het vliee tuig een u itb1mdige stemming . Als er slech t gepresteerd 
is, z eg~ n iemand iets . 's Avr nd s heers t er in ieder geval een uitbundige 
stemming~. vrant (~E:.n hebben -... .re de zoger:.aamde "after-race·-·party" 9 met het 
meisjes ·ceam . Dit houd t in 1 dat een kamer in de fltudentenflat is volgestouwd 
met bier . Ie ts wat hier h et b este als een s ch u imJ.oo s, slecht smakend en 
weinig a l cohol bevat tende vl0aist r f omsch~even kan word en . Hier worden ~ok 
'60genaE.m d. .:; "b e er-c;ames 11 ge sreeld .. " De bedoel ing van deze enigszins primitieve 
spell ~tc j e s - die meestal met munten en kaarten gespee ld worden- ist ~m in z0 
kort El . r:elijke t ijd zoveel m ~·gelijk ;Jier naar 1• imJ.en te gieten . De muziek staat 
dusdanig hard 9 dat een normale conversatie niet t ot het slagen van de pa r ty 
kan bij<lragen . 'dat FeJ. tot het slagen kan bijd~agen is ngetting wasted " , bij
voorbeeld met behulp van "beer- bongs (appara ten waar mee je de inhoud v a n 
een blikje bier door een hevel i n één keer in het kee l gat kan doen l aten 
verdwijnen) . Ook wordt er v ee l ge- " d,)wned " ( tecen elkaar opgedr on ken) .Ik heb 
een meisje een pi t cher (een kan van ongeveer één l i ter) ) i n é én teu g z ien 
opdr inken tegen een jongen . Ze wr.n. Party- ing is " par t of life " in Californ i a 
maar i k heb h i e r toch mijn vraagtekens in het land waar a l les groot e n lver
vloedig is . 

In totaal heb ik 5 wedstrijden ge l np en . Om d e week één . I n 
tegenste lling t ot vori g jaar , toen i k de week voor m' n vert r ek naar Ame rikA 
n0g examens had , had · j_k me deze z omer uitstekend kunnen voorbe r eiden o p het 
cr~ss- sei zoen . Door een lichte blessure in april , mei en juni, waar~ee i k 
voor zicht i g was doorge l open, ~a~en mijn loopstijl en vo r m erg achteruit gegaan 
en i k wilde eerst ,.;eer in v orm zijn , voordat ik weer baanweds trijden zou g a an 
lopen . Zodoende maakte ik op schema ' s van Koos Ki ers deze zomer vee l kil o
mete r s , o . a . tijdens trainingskampen me t Han Baauw i n Chaam en Baarl e Na ssau . 
In september begon ik weer lekker te draa i en, bijvoor bee l d met de competi ti e 
fina l e . (Bedankt voor de vocale en instrumental e aanmoed i gingen , cheerl eader 
Joop en a n deren!). De dag na de kompetitief i na l e 1 na een ene r verend e p i zz a 
schr ans partij met ehke l e beruchte clubgenoten en aansluitend di scob ezoek de 

nacht ervoor 9 toog ik vol goede moed naar de States 9 me t op zak ve r se trai
ningsschema ' s van Koo s • •• . . • 

M1 n eerste wedstrijd in Fresno - een uur vliegen van L . A . 
ging uitstekend~ ik werd Ge in 31 o55 - En ik werd de eerste l o pe r van het 
team . Dit op zich onbelangrijke gegeven~ bracht voo r mij eni ge onv e rwa c h te 
privi leges met zich mee. Zo mocht ik in de ' van ' voori n z i tten naast de 
coach (een he l e ee r • • . ), we rd tot ' captain ' gekozen en kreeg een artike l in 
het schoolblad (oplage 22.000). 

Twee weken l ater liepen we de Stanford- Invitat ional i n San Franc i sco . Het 
parcours staat vanwege de v e le lange beuvelG bekend a l s een van de zwaarste 
van Amerike , maar desalnietemin li ep Henri Rono hier in 1970 29 . 10 een 
course record . Bij dez e wedstrijd draaide ik helemaal niet en li ep 32 . 45 mi n . 
Ik baalde behoorlijk, want v ori g jaar had i k al twee keer deze l fde tiji op 
hetze l fde par cours gelopen . 

De 5 mile in San Louis Sebispo was een open race. Dit hield in , da t naa s t 
universiteiten ook professione l e racing- teams konden i nschrijven . Omda t dit 
par cours vrij vlak was en de lengte ervan geen 1J km maar ~ km bedroeg , g i ng 
het lopen hier beter . Ik werd 12e in 24.22min . 

Bij de kampioenschappen van de westelijke staten van Ame r ika. - ke Paci f ic 10 , 
zoals dit d i stri ct ook wel genoemd wordt- op h e t par coursvan d e S t a nf ord 
University te San Francisco , werd U.C.L.A . 6e . Ik werd 20e met een tij ~ van 
31 . 34 en haa l de ru~.m een minuut af van de tijd die ik driemaa l eerder op 
dit parcours gelopen had. 

De laatste wedstrijd die we liepen waren de =Distri ct Championships ' t e 
Fresno . De t op 3 van de hrintig teams zou zich plaatsen voor de " Nati onal s " , 
de Nat i onale kampioenschappen van Ame rika . Mijn doel wac om de 10km h i e r 
onder de 31 mi nuten t e lopen . Ik ~leef er niet ver van verwijde r d : 31 . 03mi n . 

·- . -·;... 7-



De speeches van de coanh en de yells ten sp~t werd het team 6e en zodoende 

plaatsten we ons niet voor de Nati0nalR . .Al met a l uas het een schitterende 

ervaring om in een nieuvJe orr.gr:;v.l.ng en L.1 to·cae.l ar:.dere oms t andlgheden vied

s-:rijdeu te lopen, }!r;;;.J:; Hh.S j:::: e:U\. opZl(~ht een g.:;s laagde periode 
7 

ook de 

t;entamens heb i k f;'2haald. ln :nae.r t :•eglnt hi8:-.; het taaYJ.sej_zoer en de redoeling 

is om rne te kwalificere~ voor de ka~rloenschappen ~a~ Aoerika voor de 1500m 

nf de 5000m. Als ik terug in NederJ.and be~. zal ik verslag doen van deze 

tvreede periode ü1 thc S·ca "ces.. " 

~Tilburg 29 8 ~nternat i o~al e Warandelaan oftewel de landelijke doorbraak van 
=====~==~============~~==~===~=====~==========~===

===================~==~ 

========= 

Op zondag 29 n ovemb er l'eten de meeste midden- en langeafstandlopers ( sters) 

de spits af 9 voor wat het crossen betreft de~e winter . 

De eerste die moest lopen was Dennis Heyink (jun . B) . In z ' n eerste echte 

grote cross werd Dennis 39e in 9 ' 37 over 3000m. Ook voor Joris v.d.Weiden 

was dit i ' n eerste landelijke cross ; die hij als 49e be~indigde bij de junioren 

A in 17 ' 10 (5100m)o 
Nu kwam voor HAARLEJV1 het min of meer verv1achte hoogtepunt van de dag, VTant 

Marianne·~-v. d., Linde :' liAp . r.ri..~n "'~.:-a.ce over 3600m. i"iin of meer verwacht'? ! 

Ja , want dinsdags op het strand laa~ ze al vele goede mannelijke lopers haar 

h i elen z i en . Dat was ook al gauw i n de wedstrijd terug te zien . Na + 1km 

lag Mari anne al 5e en rukte steeds meer op om als 3e te eindigen 9 nog v o6r 

de Nederlands kampioene Wilma van Onna . Na de finish lijkt het wel iedere 

keer of ze nog harder kan, terwijl ze zich snel aankleedt lacht en babbelt 

ze met iedereen . Een Belg zou heubGn gezegd: ze holt de 3600m in 11 ' 35 

over het plein in haar gvrone trainingspan toffel~:es , ongelooflijk hè! 

Inmidde l s was het de beurt aan onze chauffeur en doorgewint0rde crosse r Ron 

d i e ons verbaasde met de rn.·dedel ing, dat hij de ' lange cross ' deed namelijk 

2700m . Ron deed het voor zijn doen r11~tig a an en fir:.ishte als 91e in een 

onbekende tijd (waarschijnlijk te snel voor tijdwaarneming). Hij eind i gde hie r mee 

toch voor coryfeën a ls Kulker en Coe 1 die niet meededen . 

Als laatsten gingen de mannen van de lange c r os s de bossen in voor 7800m . 

Als 129e eindigde Conno, die gevallen war bij de Rtart, ook zijn tijd was voor 

de organi satie een raadsel . Een betere star~ had Marcel Verzij l berg die 92e 

werd in 26 ' 00 . Erik Kahls die optimistisch was voor de start , was da~ snel 

na de st.art alweer vergeten en stapte na ±. î '' min. uit 1 met zullen we maar 

zeggen duistere klachten . De sneLste tij de lange cross was Han Baauw , die 

15 e werd in 23'48o 

-- 8 -



EERSTE ~IEDS'l'RIJD CHCSS CONPE'l' ITIE JQli~GENS A IB 
=======~============~=====~====~==========~= 

of . " AVONTUREN IN DE T\t!lSKEPOLDER 11 

Nadat wij (= vader en zoon Heijink, voorzitter alsmede wedstrijdsecretaris 
J . v.Drunen en i k) opde schriftelijke aan'vlijZl'1gen van Koos K. een keer of 
vijf alle schitterende bez.iens'#aardighecleD van Landsmeer en omstreken hadden 
mogen bezichtigen 9 vonden iv e })er ongeluk "recreatiegebied ''twiskepo lder " n 

alwaar de eerste weds trijd van de crosscompetitie ons wachtt e •... 
De gigantische afvaardi gjng van aov,HAARLEH viel te verklaren uit het feit 
clat de andere drie a tl e ten a::tdere belangrijke dingen hadden bijv .: "ik moest 
badminconnen 11 (nu nog afdrukken in mijn dijen van het klet sen ) 
Ik zal trachten alles zo waarheidsgetrou~ mogelijk over te brengen . (hoeweJ. 
sornrrige gebeurtenissen gewoon niet via r- en en papier kunnen, daar moet je 
bij zijn geweest) Sommige lezers zullen tijdens het lezen van dit stukje denken 
nnat kan he l emaal niet!" Niets echter is minder waar 1 ik zal zo goed en >.;o 
kwaad als het gaat deze bizarre herinneringen om zetten in gewoon Nederlands, . 
goed. 

Dennis en ik besl o ten meteen spijkers met koppen te slaan en dus in te lopen 
alsmede het parcours te verkennen. Toegeven , mooi parcours , als je dat 
angstaanjagende gebergte eenmaal beklommen had 1 kon je volop genieten van 
het werkelijk magnifieke uitzicht en de ijle lucht .. Na ternauwernood uit de 
klauwen van een woeclende grizzlybeer te zijn ontsnapt, besloten we af te 
ualen naar de start l ijn , waar Dennis als eerste vormbehoud mocht tonen . Aan 
hJm de taak om maar liefst 2500m af te leggenr voornamelijk omhoog . Wat velen 
nog niet wisten 9 is dat Dennis in zijn gewone leven een verdienstelijk voet
baller is. Hij besloot ons dan ook meteen met de neus op de feiten t e duwen 
door meteen bij de start al een vlijmscherpe rode kaart s l iding te showen. Ik 
was hiervan natuurlijk hevig onder de indruk en al gauw bleek ik niet de 
enige te zijn. Dennis kwam na G~in13 met wapperende manen naar beneden ge
raast en slechts vijf andere talentvolle at l eetjes voor zich duldend . Toen de 
mindere goden asgrauw binnengestrompeld kwamen; begreep ik, dat nu aan mij de 
eer \-Tas. En wel voor de 4000m bergbeklimme n 1 aangez ien ik geheel onverwacht 
tot eerste jaars A-junior was gepromoveerd (nog welbedankt! ) Ondanks dat 
René Shumann en andere monumenten uit de popv..'ereld mij moed inzongen via 
smaakvol in de bomen opgehangen heelJuidspre kers, zette toch ik mijn walkman 
maar (natuurlijk niet al te hard, want dat is he e l asociaal) op mijn door de 
koude storm geteisterd hoofd (\-ra~rom keek iedereen me na ?? ) Twee minuten 
voor de start begaf ik mij naar de startlijn, waar ik werd opgewacht door 
twintig 1 uitnodigend g rijnzende atleten (wat ware~ ze walgelijk uit de kluiten 
g~assen ! ) De spanning was ondraaglijk. Ik besloot daarom een , op de Oosterse 
broertjes Ying & Yang georienteerde rekoefeningen te tonen (een beetje 
indruk maken voor de vredstrijd kan tenslotte geen kwaad) Toen iedereen uit 
gelachen was 1 konden we vertrekken. Een oorverclove~d startschotje luidde · de 
wedstrijd in. r1ijn concurrenten ontpopten zich al vroeg tot ware berggeiten 
en na 14min20 bereikte ik lelijk, moe maar voldaan de finishlijn . Ik was er 
gelukkig ondanks a lles in geslaagd de felbegeerde elfde plaats weg te slepen. 
Na met gulle hand te zijn getracteerd door de heer J.v . Drunen , moesten we 
helaas de werkelijk oergezellige kantine van a. v, " T•riskepolder" (hè , zijn de 
Beatles uit elkaar?) verlaten en vetrokken we met een voldane glimlach 
richting bewoonde vJereld. Al me t al een onvergetel ijke dag en mijn hartel~ke 
dank gaat uit naar de organisatoren; aan wie werkelijk alles gelegen was om 
het voor ons zo prett ig mogelijk te maken (eigentijdse muziek , schitterend 
parcours en zo kan ik nog wel even doorgaan) Daarom zeg ik, met een traan 
in m~n oog 1 bedankt 9 dat ik dit heb mogen meemaken. 

gehee l tot uwer dienst , Joris v.d . Weiden. 

- ) -



In hq~ 1~ade:::- v;:;,n uG ck+_~_8 11 ::lel.p de Hiss e l C' c· ï·:i:J.~8:;:' è.co:r- 1' een nieuwe rubri ek. 
Jaw~-- In ~~ ~aofdrnl t ~: 

... :Jam ''B:u::t:' llo-c:.~.':llé.l.l1 cu ï)orus 1'D·' v .U. . ..I•-ï.?:c dr,n (\·oo:c int . .i.eme intimi resp, 
Arjan wa~m8rda~ An J~is v.d.W~i 20r) 

- De rüemre ru')ri<-"k 'bij uj_-~":i;ek (l_;_ê 'l:?rsch.:'..Jli:;rde rr:a::::kante prominente 
coryfeën é!.e komc.n.it: ,,·:ï.r:>sel. ro hc:t h2J.lqv·o_L:r. aan C'.e schenen 2;al leggen. 

- Niet voor opwindbe'..: ·e \! O-';';-.rerpj2.kn lkl.-:~? :.·:::: . !~a.:~F ':oor cla r e -- d.evi ls met een 
(:i gen mer: i nc • . 

Hoe'\.,re l nrn de huofd:::-ol " ee·:~ mo-:.~2_i,jk te •II:Jschr•.f ren .Cenomeen is hebben we he~ 
zo denken we, •;-:riJ n9..Uï-.rk~u -"ifT 'bescbrr-'"8~'1-, E:-: dan r.u J j_<;ve lezers:> voelen 
julli8 je al een beet j e th~~s? Mcoi zo. 0Gdat er al genoeg ell~nde in de 
werled is, onze eerste gast . De eer is aan nns ~~ler trekdrop Erik 'enge
lenhaar ' Rollenberg. Waarom in he~elsnaam hij zal de oplettende lezer(es ) 
rngetwijfeld denken. Welnu 9 sla een willekeurige (gay) krant open en voilà 
het antwoord. Genoeg ge l achen ~u over nRar de kejharde , niets ont ziende 
doch 0zo hete werkelijkheid Y~l ! In de Enofdrol' .•• of wat de gay krant 
U niet liet zien • • 

DD&BB Om te beginnen vrat zijn je mé. tel1? 
Ee~ 96- 5~- 62 
BB: Wat heeft je to-:; deze enorm·= publici te i csstunt aangezet ? 
Ee : Geldgebrek 
DD: Hoe waren de reac~~es np je pûbl~citeitsstuct? 
Ee: (probeert een stoffige wolk rock tot in zijn kleine teen te inhaleren) 

Heel postief 9 D!en vo~d h~t mocJi~. Ook }ekenden uit de voetbalwe r e ld 
hebben ~ereageerd, want daar is het hel 2maal zo goed als onmogelijk ~m er 
voor uit te komen . I:aa r ik hAb ook e ttel~ke h~gers aan de te lefoon gehad . 
BB: Was er niet sprake van het wille~ ui~en van 2~n bepaalde roeping? 
Ee: Ja, de tijd \Jas 8r r~~ vc~r~ dat nomo sexuel e sporters hun mond eens open

delen omtrent hun homo- ~~n . Man geut or vanz0lfspreknd van uit, dat 
sporters heterosexueel :;;;1jn9 ni ·'? ts i:=: echi.eJ~ r.J:Lnà.nr waar ••• 
DD~ (Nu eve:1 een k e ih?~'de -i.ü-:;sp:rä.ak or.1 }~ ' ::: ' RoLle11be:r.g uit de tent te l okken 

c . q . in het ~arnas te jRgen) ~~RkT Asi Gs Tiger geen bezwaren? Asics 
Tiger is nu na tuurl~jk hono merk bij uitstok geworden? 
Ee: (Uw reporters k~nnPn gelukkig op het :~atste nippert je de vliegende as-

bakken ont\-.rijken) }~ee ~- z e zoude_l h el, r''J'Jk nj_et moeten probereh en ja , 
schrijf maar op j a 9 zo ' ~ op~ark~n~ Eet~igt nu niet hepaald van een hoog 
intelligent:i_enivo , Kijk, als je ui t~a,,_ t H<;_l, geLjb·!~ardigheid en volledige 
acceptati e van homosexuelo sport~rs t.o.,- . hetero ' s maakt het natuurlijk 
niets uit vooi een sponsn~ wi e ~ij sponsoren mits zij maar in de belangstelling 
staan . Je zou gigantis ch discrimineren Bls het ee~ reden voor je zou zijn 
geen tiger kledinc te drage'1• 
BB: Wat heeft je aangezet tot de s ensationele ~ n tnserie in de Gaykrant ? 

De uitd-'3.ging? 
Eei Neer deze fotosessi0 moet zu1ver gozlen worden als een ludieke grap . 
DD: Wat voo:r- geluiden doen de ronde np de training? 
Ee:(Grijpt naár de smaakvol in een plastieken tekertje opgediende port) Recht

st:r-eeks wordt er weinig negatief op toegespeeld, maar ik denk zeker dat 
er achter m~n rug om behoorlijk wordt afgekletst 

DD : Hoe is het om op straBt herkend t? wo:r-den? 
Ee: Het is we l leuk hoor 9 maa:r- het i s ook wel oen s lastig. Als je b ijvoor-

beeld jn de A. H. staat te twijfelen Gf je nu een pak Wipp Express of 
Omn ( •.• ) zal nemen komt het vaak voor , dat er op zulke momenten op mijn 
schouder word t geklopt. 
BB~ Je plannen voer Seoul ' F'R, heb je: er vertrom·ren in? 
Ee~ Het is mogelijk , maar dan zal alles mGe moeten zitten. 
BB: Je gedachten c2.an dus ,_ü t naar 2m30 ?? 
Ee: Dat is de limiet, dus ik zal wal mod~en. 



DD: Heb je je leven anderG ingericht nu je Seoul wil ha l en? Moet je ~er 
veel voor l a ten? 

Ee : (Inhaleren/slokje port/inhaleren/slokje port/sigaretje op/glaasje leeg) 
Ik weet , dat de maLie~ waarop ik bezig ben de goede is. 

BB: Hebben kranten weleens iets gewej_gerd te ~iaatsen? 
Ee: Ja, het Haarl ems Daghlg_d. ~ ln het za terd8.gs AANHANGSEL vTerd een in ter

view, dat in ande re kranten van dez e persc0mbinatie wel stond , geweigerd. 
DD: Het je verder nog activiteiten binnen de homosexueelgeaardespo rterssc~ne 

(we~ ~eteld 30 letters! ) ? 
Ee: ,; cié:.i:l : 

DD: Goh ! 
Ee: Indel'claad 
DD: Vertel eens ! ~ 

Ee: Ik heb nog een column in de 'Gay krant' 
DD&BB ~ Geloof je nog e r gens. anders in ? 
Ee: In mezelf, Seoul en Hans v . d.Togt (die kan je midden in de nacht wakke r 

maken voo r kaasfondue wordt gefluisterd 
BB&DD: Wil je verder nog iets kwijt ? 
Ee: Nee Hoezo ?? 
DD&BB: Erik , dank je wel 

En tenslotte de rubriek ' Lachen met grappen ' 
Er_ l iggen twee borden soep in bed 
zegt de één tegen de ander:"I"'aggi d ' r in?" 

. ) 

~~~~~~=~~~~~~~~=s~~~~=~~~E.~~~~~~=~L~=~~~~~~~~=l~=~~s~~~~ 
Nadat de kerstversiering was opgehangen vertrokken , Joris , Ome Joop en 
Denni s op de fiets naar Santpoort . Ger ,,ras er al , omdat hij in Santpoort 
>voon t. Na het inlopen moest Dennis Heyink om 15 .10 uur lopen . Denni s li ep 
een goeie 3km , maar moest in de eindsprint toch tevr eden z ijn met een 4e 
plaat s . Joris v . d. \leiden en Ger Wessel stonden voor de start van de 4 , 5km . 
Joris zat meteen bij de eerste twee en Ger daar vlak achter . Joris e i nd i gde 
op een m~o i e ~e p l aats en Ger ~p een 7e plaats. 
Na een traktatie van Ome Joop zijn we tevreden naar huis gefietst~ 

N . P .M.- cross 22 1JOVEIVîBER 
========================== 

Heren ~ Se Erwin Groenendaal 26 '51 
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: ;a ria:::me v,èl., 

l10.lvo Létl'athon 

(-) 
I , inde 

::Nr::rt v . Ravensberg 
Conn•J cl.u }i'ossé 
I(Ge s IIo ·.:4"'èjj~~ 

Ton v. DoGr n 
IIil de I.c.nge 
Gerko Vos (veto!) 
Ruucl J?orck 

· G': }koer t jes 
1':1-riu.s Jaspers 
\,'in; Kluyskens (vet. I ) 

halve marathon vrom-ren 

ll1ar ianne v, d, Linde 
I'at ric ia Eeyl 
Sylvia de Krom 

50.44 
51 '4î 
52.02 
5~-, 25 

54o09 
67.04 
7), 03 

53.22 
53o59 
54.1 0 
54.13 
54.45 
57, 09 
57.29 
57,36 
58.16 
58o20 

58 o04 
7"1 0 13 
76.35 
77o57 

1 0 07 . 24 
1 • 08. 11 
1 a 09 o 00 
î 0 09 . 43 
L1 0, 19 
1.1),58 
1 , 1 L) .• 08 
1o1 4,17 

1.13o53 

1o12o48 
1 0 13.01 
1 013.09 
1 014 , 08 
1o15o5 3 
1o1 6.28 
1u1 6o35 
1 017.36 
1 .1 8 o1 8 
1.1 0o42 

(-) 
1o22 . 41 
1 0 30 . 41 
1 0 39 .30 

-1 3-

1 9 8 7 

iJL~'-'-') Olle.r Ï)e (vet , I) 
L,:::.v -, '1 nol (v··-'- I ) 

... J - \• ' l. ... u .t C' L G -

:?a"J.l v, :Diepen 
Sjaak HuJ. s iT.an 

_3_0~~1 •• YF.~~~'~-~!:. ( ·- ) 
;.:;yl vja de r:.-r ol~l 

Uil ö.e Lange 
'I' on v, ])oorn 
:G-vert v , Havensberg 
\.T i m Kluys kens (vet.I) 
Pa.ul v 0 Diepen 
Ruud Porck 
S j aak Eulsman 
Henk v. :Bakel (vetoi ) 
Jae.~> S\vEW:'t 
Ui m v" ~l!:tt en 

mar at bon vrouvmn (-) 
Sylvia de Krom 

?J..kE.•_ ( L! o 1 0" 59 ) 

i.fim :;.l uyskens (vet. I) 
Henl~ v. Ilal-::el (vet, I ) 

} _1 QEJ_~ __ i'l_?_:r;'~E!: E.: ( 1 5 o 36 el ) 

Uans v . Jiinkhuyzen (vetoi) 
l''rnnk Verst eeg 
Luke PL·ins 
~;;r-ik Rollenberg 
C-erarcl de Boer 
Her:1c o Stee:;:1 

~9.0~-~rd_en ( 55 o 3) 
Frank Versteeg 
Orlanëlo T jin Asjoe 
Kenne·~h Portanger 
Les Brmm 

_!ÇJ_o_q!D .• ~!-"..9 ha~~- ( 9 , 1 5 . 2) 

·;_wert v . Ravens ber g 
i',1arcel Verzijl berg 
Eri k Ke.lhFJ 

4 .. ?C. _10_9m~- ( 42o 76 el) 

1 0 -~!0 0 1).0 
1o 42 . 23 

1 0 ~n. 30 
2.09.1 '1 

2 , 27,15 

2 . 38,49 
2,41.22 
2. 43 o05 
2o45.50 
2 . 46.30 
2o48 o20 
2.56.26 
2o56.26 
).09o41 
3 o1 4 .27 

3 .26.46 

4. 15.07 
4o25o06 

1 ~- . 6 CR 
14.9 
16o3 
16 o 7 
17.1 
17,4 

54.52 el 
57.29 el 
61 • 1 
61.79 el 

9.15 066 
9 .49 . 17 
9o51.8 

Hans v. :Cnkhuyzen -- He in Macnack 

el 
el 

Re né Moesman -- Nico Treep 42.94 el 

~:. ?C:_.:fggm~ (3 o 21 o 41 ) 

Fr2.nk Vers-teeg - Guus Groskamp -
Orlando Tjin As;j oe - Kenneth Portanger 

3 . 25o57 el 



R ~ N G ~ I J 2 T E ~ 

1\.Ull'.'l · .':i.ela:.:'t 
:'i':!:'ik Hn~_ lE: nbc::rg 

r~e-:'100 i:; i;e c·': l 
·_';_;',}ter ~ :;:u'r (jun. B) 
Cr land é' 'l' jin ;_s joe 
1'"2.arten 1-=n:ct E·.an 
Rob :3c:~·ü'.\tcr 

~-nrvi:r. :u>sclt (jun. B) 
f._rjan '."<J.rr:crdam (jun. ;\. ) 

~~E_~pr ... (7.23) 

Hein l"'2 Clîélck 
Il.rjan Harmerdam ( jun. A) 
')alter Kruk ( jun. B) 
Rob Schlüter 
~afbrecht v.d. Veen 
Arno v. Vugt 
J:;.cik Rollenberg 
Hans v. ~nkhuyzen (vet.I) 
I"-a2.rt en Hart man 
Hemco ,Steen 

hinl-::stapspr . ( 16. 11 ) 
--~--·· --

Aafbrecht v <d. Veen 
!1.rjan ifarnerdam (jun. A) 
Erik Hollenberg 
Ruud Vielart 
Tlarcus Tr eep 
[laarten nartman 
I17<1.rvin Isselt (jun. B) 
I~S JkOHn 

~~)gelsL ( 4-1 . 44 ) 

Gosse v.d. Velde (vet . I ) 
Les Ilrovrn 

100m._ (11.3) 

J.rjan Har merdam 
Sudjak v. Netten 
Roland v . d. Nouland 

l1.rjan \r!armerdam 
Een Versterre 

Een Versterre 
J 2.ap v . Deursen 

1__. o_oom. ( 2 • 5 8. 9 ) 

Ar jan 1·Jan:ierdam 

1__._500r.~·-· (3.58. 1) 

]en Versterre 

).. OOOm_._ ( 8 . 54 . 82 ) 

Een VersteiTe 
Jaap v . Deursen 

2. 20 
2.1 5 
2.05 
2. 01 
1.96 
1 0 85 
1 0 80 
1. 80 
1. 80 

7.36 
6.94 
6. 86 
6.74 
6.52 
6.42 
6.37 
6.34 
6.22 
6.22 

15. 21 
14 . 11 
13. 8tl 
13.41 
13. 09 
12 . 83 
12.72 
12.62 

40 .96 
)0 .1 6 

12. 0 
12. 1 
12. 9 

52.9 
54 .8 

2. 04 . 8 
2.17 .5 

2. 50 . 6 

4.15.7 

9 .1 6.8 
1 0. 54. 1 

( 7.60- rw) 

( 6. 51 - nr) 

( 6 .49-rH) 

Junioron .\ 

1 9 8 7 

F;::.lte:;__· I::Cuk (jun. B) 
l'ra::>.rï;,-:Jn !Iartï;Bn 
;-rm..,•in Issslt (jun.B) 

Fred v. c~. ',·!al 
O:r: b.nd o T jin ,:\.8 joe 
Oscar Soethout 
Ruud Hie lart 
Erik Rollenberg 
Btië nne de Groot ( jun. A) 
Jean v.d . Broek 
,·!X'jan ':Tarmer dam ( jun • .d ) 
!V;aart en Hart man 

Les Brmrn 
I :aart en Hart man 
Fred v.d. 1 fal 
Oscar 3oGthout 
Orlando Tjin ;,sjoe 

sp:::e~:__::_ (52.10) 

Cees v.d . Rhee 
Hein r-~acnack 
.i~r jan -rarE2erdarü ( jun. A) 
ii.ernout J,;0ezenber g 
I"arcus Treep 
Pim Göbel 
Oscar Soethout 
Kermeth Portan,ger 

~-2 1 OOm~- ( 46 • 2 ) 

Lf • 60 
~~ . 00 
3.60 
).50 
3.00 

Î 3. 75 
13 . 65 
13 .27 
11.87 
10,85 
10.75 
10.63 
10:.;;63 
10. 33 

46 .52 
36.24 
35 . 84 
34.88 
31. 44 

54.56 CR 
50.56 
49.52 
49 .10 
48o50 
~~!- . 20 
4.2 . 26 
41. 88 

:\rja~l. '.Jar merdam - Chris v.d. Verff ( B)
Jerry BrüUl'rer ( I3 ) - v/alter Kr uk ( B) 

4-~- · 2 

11 On. horden (1 6.7) 
---~· .. ·- --
Ar jan \larr.1erdam 15.7 

lJ-oo_gspr ._ ( 1 . 85 ) 

Jtr jan 'I! armer dam 1. 80 

VG!Spr . ( 7. 23 ) 

;.rjan \;/ar merdam 6.94 

!~ir:_lzsta:p_fJp~ ( 14. 82 ) 

Ar jan 1-Jarr.Jerdao '1 ~ . 11 

~co~~_:s_:t_::_ ( 13 . 94 ) 
Btiënne de Groot 12. 30 
Ar jan '-I armerdam ( 7 9 25 kg ) 1 o. 63 



n ü N G 1 I J S 'r P. N 

(ve1.vv:g ) junioren 1\ 

"" -;,- ' ('' • I (. ~· (' ! ) 
.:-:f~.':: _t.:.:._ ~ \ r ( o r':-

J :-r r y :Br,:1. .. der 
Chri s v • C.. · Te~ff 
Faul Drom(lC l 
fd1"rar d I,e ter 
Tony v. cl. Prici t 
Serge Cassee 
Eric Vilë!.ers 
Ger i:Jessel 
Visj a Steen 

~Q_9_m~ ( 21] .• 6 ) 

J·erry Brouver 
}'aul I>rof!Jrne l 
};jdward Leter 
Tony v 0 C::. Prijt 
Ger ' 'lesse l 

Shris v . d . Wer ff 
Paul Dromme l 
r.:i Gja St een 
:2d1·1ar d Leter 
Ger Ht~ssel 

J erry BroU\•rer 
Eric ~I ilclers 

Joris v. rL Heiden 
i\rno Groot Gman 
I '.·o S:;_.o..n,jcrsberg 

80_9m. ( 2. 13 . 4) 
Paul DI·o1nmel 
Ger Uessel 
J or i s v 0 d . Heiden 
Ivo S:;;s.njersbe:r:g 
Den ni s Heijj_nk 
Ar no Groot eman 
T1i s j n Steen 

J oris v . cl.. '.leiden 
:::'él.u l Drommel 
I vo Spanjersber g 
Dennis He ij ink 

\Jal ter Kruk 
ll:t..,n o Groot e man 

J cris v, d. \.leider: 
:Cenni s Heij ink 

49. 52 CR 

J u nior en "3 

11.1 
11 ' 3 
11 A (1' r, \ 

I • 0 L;. I 0 c.. - -r<ll J 

11.5 
11o 8 
11 0 8 
12.0/12.19 el 
12.19 e l 
12. 41:- e l 
12.3 

23 . 3 
23.7 
24.7 
25.7 
25.8 

51.5 
53.10 el 
55.3 
55.5 
55.6 
56.4 
57.5 
59 .o 
59 01 
59.5 

2.02.9 
2.06,5 
2.08.5 
2. 10.0 
2. 13 . 7 
2 .18.1 
2. 19. 2 

4. 23.5 
4.29.5 
4.30.0 
Lj .• 34.8 
4. 35. 3 
4.50.63 el 
4.56.1 

- 15-

11X j o.n ~:.rsa:merdam 

)~l;iä :r_I:te de Groot 

~ _10:~ _l'l_')~cl-::E':. ( 15" 8 ) 

: :2.-l te:: Kr~llc 

CiT.~:'iR \ .r c. c~ ·? i:Jer ff 

nar:,;in I s selt 
Tony v.d . P:rij t 

_?OO~?_?orden (-) 

Chris v . cl . Herff 
Misj& Steen 

] .~?Om. st .chase ( 5. 14.9) 
Dennis He ij inl: 

~.!...-~-~.9.2!E.~- ( 49.9 ) 

37u 88 
2D.60 

14" 78 e l CR 
15 0 1 
16.2 
16.2 
1 8 . 1 

38. 8 CR 
43.5 

5.08. 3 

Tony v . d . Prijt - Chris v.d. \derff -
Jerry Brouwer ... \'/alter Kruk 4~ . 5 CR 

~~oog_sp~ ( 1 • 85) 
\lal ter Kruk 
JY:arvin Isselt 
ï!:isja SteeD 
Ivo Spanjers berg 
'l'h omas v. cl. Ber g 
Pau l Drommel 
Arno Groot eman 

yer_~J)r •.. ( 6 . 05 ) 
'v!al t er Kruk 
r;2.rvin Isselt 
EdHard I;:;t er 
Tony vod.· Prij t 
Thomas Vo d" Berg 
Jerry Bro'Luver 
I'!;i s j a Steen 
Serge Cassee 

~~_E-~::;tapspr, ( 1 0. 9 2 ) 

JY:arvin Isselt 
Tony v, d . P'.cijt 

;e_ol~~~~hoo_~spr . ( 2. 40 ) 
Hal t e:>:' Kruk 
Narvin Isselt 
Ivo Spanjersberg 
Misja s t een 
1\.rno GI·ooteman 
Qnno Ma nte l 
r1ax Schreuder 

2.01 CR 
1.80 
1 0 75 
1. 70 
1.65 
1. 55 
1.50 

6. 86 
6.20 
5.96 
5.74 
5.73 
5. 71 
5.63 
5. 42 

12.72 
11.20 

3.60 
) . 00 
2.70 
2.70 
2. 60 
2. 50 
2.40 



R A N G 1 I J ~ T E N 

(v·ervol g ) junioren B 

~~-~~~-1~.!~ ( 12 .56 ) 

Halter Kruk 
Jer::-y Bromver 
Onno !'J'Emtel 
Ivo Spanjersberg 
l'"mv i n Isselt 
H:·-ul Dro!~n:'le l 
:i:::: je_ Steen 
1"'2-rius Rottev 0el 
'l'hon~·,c v , d u :Berg 

di_::;:::us,~r.!.. ( 25 o 28) 

Ivo S:l)ëmjersberg 
1Ja1ter Kruk 
Hi s ja ;)teen 
Onno f•ïanh~l 

Tony vod, Prijt 
r-~arvin Issel t 
Paul Dror.Tie l 
)..rno Grcoteman 
Jerry Brouwer 
Thomas v o d . P.er g 

11.96 
11 • ~-9 
11 u 22 
1 1. 03 
10.24 
1 Oo04 
9. 04 
9 . 57 
9.13 

32.12 
31.16 
29.96 
27.9 2 
26.88 
26.31 
25.62 
25.32 
25.26 
2/: .• 84 

Ivo S:pc.mjersbeJ.:'{:S 
~ i s ja s·c ~:en 
Ar Lc) Gc-coteman 
Qrnlo T·~ctnt ~~ l 
Variuus 2r)ttev•::!el 
Pmü Dr •,)mrrreJ. 
::arv.in Isselt 
.l·':ax Sc hre1.1der 
Thomas v.d . Eerg 

ncg~_!-_:kamp ( - ) 

,";. 7 o06 
;;.6 . 90 
38.63 
38 . CO 
:)6 , 56 
34 .,6t, 
3L! .• 12 
33.86 
33 .04 
30.20 

1ralter Kruk 5. 783 CR 

( î OOm. - 1 1 , 54 ; verspr. - 6 . 49 ; 

koGelst.- 11 . 64 ; polst.h. - 3.40 ~ 

11 0rr:., h .- 14 .78 ; discuS\v.- 29. 4 2 ? 

hoos pr . - 2,01 ,: speenr. - 47.06 en 

1. 500m. -· 4 .50 . 63 ) 

- 0-o- o-o-o-o- o-o- o- o-o-

1 0 D I I 8 II 0 T 1 I l\T ~ 

- Op het l·reds t rijdfront is het 9 me t uitzondering va.n de niet te stuiten JV;a.rianne 

van de Linde 9 betrekkelijk rustig. Ook op i1e t front wa.?-r onze Tjerk van Seijst zo 

onvrijwillig heeft moeten strijden is het rustig.Rustig ? Ook de ze tegenstander 

kreeg Tjerk er niet onder.De vooruitzichten zijn volleeli g herstel ! ! En hoe1vel 

het lichaam nog niet echt 9 maar >-rel steeds beter gsat mee1·rerken7 zal Tjerk met 

zo'n half jaar weer een andere strijcl mogen aanbinden. De strijd met ons ! Hij heeft 

ons belooft ons in
1
het begin al l een op de korte afstanden de vernieling in te 

lopen 7 maar ook de an r;ere afstanden zullen niet lang meer op zich laten v1acht en, 

De beer geniet nu nog zijn v interslaap 9 maar i n het voorjag,r zal hij weer losbre",

ken.U bent gewaarschuwd ! 

- Zondac; 0 1 november 9 New York 
Een van de gr ootste evenementen op marathon- gebi ed heeft onze vertegenwoordi

gers9 Paul van DielJen en Ton van Doorn 7 niet gebracht ~orat zij er van tevoren 

van c;ehoopt haclden.Ziekta bracht Paul a l niet bep~ald fit aan de start en had 

hem clermat e verzvrakt 9 dat lDj na. dertig kilorneter gedi.;ongen wa8 zijn marathon 

voort~jè. ig te beëindige n . Over en van Ton hebben wij 9 trouwe Haarlems Dagbladle

zers7 a.l alles kunnen lezen.Voor de volledigheid : Ton ve:rd 5 88e in 2.52.10 . 

- zater dag 07 november 9 Aalsmeer 

Na z1jn viat mindere lopen de week daarvoor op de 10 Engelse illij l v an Schevenin

gen ( !:-9e 9 maa.r nog e.ltijd in 55 minuten) haalde Conno du Fossé deze zaterdag fors 

uit.Op een in de veilinghallen ge örganiseerde 10 kilof'leter werd Conno 5e in een 

scherpe t ijd-~an 31 .5 8 1 Blijven na de schaat s ers nu ook de atleten binnen ? 

- Zonda.g 08 november , Haa.rlemmermeer 

Tvree Eaarlemmers verzuimden de eerste duintrai.ning. Ziedend Has Evert . Naar toen hij 

huntijden zag over D:G 61 kilometer, ging het vreer een beetje met hem. r:;et een 7e 

en een 15e plaat s deden \Jir;.&Henk 9 z;oals wij ge-/venvenc1 z .ijn? weer van zich spre

ken. Echte tuf kais. 

6e Henk Hoeckx ( NS L) 4. 12 .50 
7e \Jim Kluyskens 4. 1 5. 07 

11 e l!.ndré Seubring ( Holl . ) f: .• 21 • 16 

15e Henk v. :Bakel 4 .25. 06 

( 201rrn. -1.19.10 _. 42km. -2.50 . 14 l 

(

20ku.--1. 19 .1 0 ; L). 2kr,1.-2.47. 33 
20km. -1 . 19. 1 0: 42km. - 2. 46 . 39 
20km.-1.23 .35 , 42km. -2 .57 .1 0 



· ·~3nndo.g 08 ncvembe:c ~ }"J:!:'r:Je:r.enri. 
Op ûezel:::d.c: d.ag l :i.cp c'ta·c pit·cJ.gG i ~t·}_'e J.ty; r ·.:1 V2.•.1 ..:!.e ·~· l'o:L .l''· een pi tt i ge t .ij d met 

(Ï.ie ~!itt.jgG beentje:::: 7e.n b~;n .. 

?"ll<:rn .. 
·- ·~C'r.Ldag "1) Y1·~·vemb8:!: ~ 83.gJ.-G t .:1 .. 1:>e-::-~l J , 'I-' (; 0 ;~~!.[;-'~es.~ ,,P_ j .l.) 

Cd: zoncJ.er clubbril .)p z ij n c'.s t :jc\ r:c van r1:p::i .<:1.r.nr~ ,.H .. •JJ:-;;T.ef.t'<L;jk. Ti>:r~:::J. ter ·3ijde : op 

6.8 ja2.J~ra11glJj:::d~2n o\rc:r· 1987 ::=-t.:={..~ r.~~ -~:·~-~nJ!" ~ >r .. c.. :. (~ : :0 1c: L_ l _,~;' }I:: ·S'2~ î l,c~J:-st~J ~taat 

:'~~~rlé.l. l:etcE•kf-11.8 I:1\?-~ )2,.j(~o 76 ~ t ;,.rçe (l_p !: .. Yln:\·· -.f . ..._~-;~ ~:ohrrlt !~-- -- -: ~5c.CI9 .7 en. c1_erde r-~arial1-

jlS 1Je-L 35 r: 2 ~' ... 0 o I~;~~r nu dt: ll.i t 0 ~.a.{_;c-! Y"l -~ 2-.t'l :-~-~~ ::-;c-:.t;: i.-t ~--2 .. ---.J ... _.~; ... ~ '""(Jrl 

10e 
;co 

r- :::.7 7 1 1 
_.1..) • .) j a ' 

- _-::,-.l. c'~an nu -~le; J "ac Ihrs- s·(·. ory 
Dee l l 21 kn. Sc~iphol (23 .1 0 ) 1 ,26 . 34 ( Zoocoo ) 

Dee l E 
JPe l II I 

16 kil".. }1:1-....J . Veml.e:J ( 2·i.11) 6)n1i5 ( Zot) OOOOOOO ) 
I n het oegi n r ust i g j_n cle a cht.: r hoede lo:pend 9 rustig door
gam1d Ib:d; trai nr::n ? 1:x:egi nt werügGe n ::1.u zo l a::1c;zamerha nd 
1-:::n:J.p orr.uotig ie 1'ro::-dun von z-.~jn t i jden . 

·--Zo:::Klag 06 de c:ember ~ cnclel:J..In:::;o cro3s ove-r: 3 ( v::-ouwen ) ~:n L~. (m.::mnen ) ronde n 

i/aar Nari\JS .To om l out er tra.inings"~e·~hr,ir.:; che redenen d('! (~roep vRn Koos moest op

zoeken9 echt hij hacl best e.nders ge'tl.; l cJ 9 r1.a2.r • , , 0 o. o, 9 daar ma.akt e Vic zijn offi

cieuze He.arlem- de buut. En ~l.ard.Rust.i ;'s c:~n rondjo r.:et;lopenël 9 1-:as gelukkig 1'-~arjan 

Akersloot el' ook weer ~ Trea })obs moest hel22.c op h12·~ l .J.atste moment a fzeggen. 

Vrouwen 1/2 J oke en r~:argot in 25 o41 )e Jol ar..d.a. i n 25 o 14 

i'!.annen 1e Vic Zoml.ev e 1d 22.31 Be ' 1i m v . J~ttc r~. 2( . 21 15e :Giek N. 27 . 05 
î 6~~ Faul v . d. P . 27.20 
17e Lex v.d.P. 27.21 
îCe Sjoe~d du F "28 .52 
192 Bob Geert z . 29.38 
20::; en l aat s te (hmm ) 

2e Ruu.d Pcrck 23. î 6 q,~ 
/ - Rom.ld '·r o BC'I ~6 0 31 

3e J a cques ~!; .• 23 18e r'I?.0 IIi r.3 26.36 
L,e Tlleo v . G\itenb. 25 . 01 
5e Ro~"ld Lief~. 25 . 29 
6e Dick de Waal M. 26,0î 
7 e Hans Verwey 26 o 09 

· ·ÜJ;l zich &'1.n te v·: rle,_ck~?rell ~ 

De marathonkalenèLP. r van i 98~, ·: 

·1·1e Uo.::os 
1 2<:.- Tje r k 
1 )e H1mb 
-14~ 1~::.;1'"1.0 

06 feb:-::' .. 

"" !!18.9.,!:·t !..\..' 

o;; apJ'il 

(l,~c l __ ~,. l.L. ...... ~ ·• ·~ 26 , 43 
26~47 

Cühr.. ,.., ' r.: ~ 
d). J I 

Ho.l.en. 27 .o·1 René v . d. Z. 29 .3 8 

1\p.? ldoor.11 f) '7 
<.. / a ug . Lis oe 

Sl::J.0orl 09 Si.:; pt " Holde 
r~~nass J_uis 10 sert. ~'Vr1ersfo ort 

î [ april }(ot t ~:JL·da1n r.r· 
t'.) s ept. Dordrecht 

,.,!I 
L·r 8-')ril 
08 r.1e}. 

C!.~ j 1}.n:Î. 
18 juni 
06 c-..ug .. 

- Om zich· nog meer aan tG v <:r leidwr e:::-1 
:De off i c iemie clubre c or ds ;_::·.nge-aJ'sJ~ar~cl 

(di t jCLa:;:: a ller::m de n~armen, wo.'1.t 0 zo 
s impol de r e c ords voor cle vro'.l,Te:':1 ~ijn 

de best e prestat i es o<Jer 1987, clu::o 
vol ge nd j e.ar l o.di e s 1 komen jull ie er 
ook bij ) 

Gtr;:;cht 09 okt . Gr ouvT 
~l,;.ruJtcrdél.rl ( NK) î 6 okt. Eindhoven 
I(la~3iena:v-e2!1 ! 6 okt. .Al mer.e 
Sitt:-rd 29 okc. Et ten-Leur 
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15kD .• ( 021.an ) Li.9. 17 o 4 
î O:ri:nge l sP m. 50 , 57 

~rert v. Ravensberg 
Rob ter Poorten 
:Svert v . Havens berg 
Ever-e v. Ravensberg 
Hob ter Poorten 

1 uur ~8 . 220 

20k;TJ.o 
21Ln!!. 
25~cm r. 
:;ol-cr!l, 
!;2k:n. 
6:kn1o 
î OOkm. 

Î e Q~ ' 55 
i 0 08J10 
1 .22"5 3 Hob ter Poorten 
·: "44 ·' 37 Eans de Hij k 
2 . 27,27 Rob ter Poorten 
4 .1 0 u 59 vh m Kluyskens 
7 o 39 .54 \Vim Kluysl:ens 

( 4?1<-..r:,. vcteran':~ i1 
-:T.le r e c ords :3ij:n gevestigC.. in l'êSp. 19'ï9 ·- 1975 -· 1979 

2 . 33 . 54 Cerko Vos ) 
1982 - 19 73 - 19 75 - 19 71 

1 9 75 - 1986 --- 19 77 - 1986. Stelld j e vod.Cl.el:l2-l e:G, doe er c:::ns wat 2oan ! 

--Niet ver geten :. het eer ste 1:TeeklÜl~d.e i n 198tl ~ 

~jaterdag 02 j 2.i'1c.ar i Vose l enz8.ns 12.00 uur Ol i ebolle nloop 
zc::>.dap· 03 j8.eua.:_:-j_ e.t18tiel(boan P.l\~1.üi ::; rsportp2.rk (dUB niet 

o . op ~-d -·r::lT.:];~?:r cc .. EG-:~l;P.i'r-e-fn}--r.îänva:rg 09 .45 u . 

trsinL1r: ( ~; ur;r.'.':'n voo::-a/ ? c ebak toe) 

Nou zeg 9 t ot Zzzzz z z z z . 
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~ T R I A T K L 0 N 9 F, 7 ( de· -;r / art j n JViolenaar) 

.J 1 Ok".; 0 ber ~ Z8.t errlag 9 

in \Jelke spo~ttas sa't 
tie gee'1. d.eell1ar11e 9 na 
ei[..;er: st.a.J_·tnumn1e~e, de 

's-1:1or~~ens 5 1;ur o:'h 113/:ii.' :',;:;:sen . C"'. 8~ 10 1:ur rustig insc~-. .r~jven 9 

het :r.ijtevr~j s wee:.:: ? Na 1>:"1".:'; zoel-::en -:;evonden.Zonder le gi ·Gima-

f 2) ,oe bor.s; 7 :1€ t ,y':;a:r.t:--~urm:ncr 2L;7 , In de kleedkamer stoel 1w·~ 

loopl<J :-à.i.ng a:=mtreLken, flutn-- en 2cha<=ttsldedi:.1g klaç~ rleggen, 

li'5.ets na8,r he'.; pare ferme 7 G.e st:-~engöewaalde fH?ts-:mstall i ng.Hal:f 10 inlopen en n~1c

ken9 Oil! 10 uu.r start v oor 2:2 9 ? lm . ha.rdloper-J.. Fe c }Ja:rc ours gaat over smalle paadjes 

door p2.rken~ m;;;t steile kl i r:Jlne t ,-jes uver ë'lijkjes 9 vl::cJT l:Jij ik het gevoel k-.ceec; eerder 

met een crosGloolJ l:e:62-g tt:: zijn . l.la 8<'~1 heel :c~lSi;:i.gr:: start z\'in 1-Ie.ns ( Hage;:uan ) en i l.:: , 

=~a'1.s '..fj_lcle a lJP.en de :?2 l:=ro ~tcper. 9 1-i:.L.endP. e ;.c f' . .:t.f.fenclc ' ! lo~)ers;' voorbJj gege.an,Op 21 

l:n. ~-n 1. 27 uur r.1•::><1i op scher:JéL, IJa Z2 1 2 km. 1. 33 iJ.lJL 

Snel droge shirtjes en fiet:::jack e.,?,ngetrokl~en e.n na een broodje op de fiets rustig 

beginnend.Na e nke le kilometers pijn en kraü;p in mijn kuiten~ totaal vast, toch mar 

lichttrappend doorgaem.Toen ik dit onderwe~ tc:ben een <:mdere deelnemer vertelde 9 is 

deze ge lijk gest opt om zijn spieren te !:'ekken. 

Na dertig kilometer ':raren 3 andere deelnemers achter :nij gaan fietsen, wisselend 

stayererid. rnet hoge snelheid 2/jn >·rij doorgereden 9 rr.a2.r na slechts enkele minuten kre

gen 1vij een waarsohmring dat \Vl.j gediskwalificeerd zouden 1rorden. Totaal zij n er 36 

deelnemers voor stayeren cedisk-vralificeerd. 

Nu allsen verder over de SE1alle modderige \•regget jes E:et hier en daar haakse boch

ten~ waarbij ik één keer 7 glijdend door de bocht 9 bijna onderuit ging. Tot in Orvelte 

waren de wegen c;oed te berijden, echter hier had men P..e lgische kasseiën gehmrrd, vol

komen door Glkaar geschud V8rder . Or.: de 20 km. bidons met koolhydraatvoeding of met 

Isotonen dran'l5: waarhj het vochtverlies a8,ngevuld kan worden. 

:De verzorging en afzetting var. het parcours en kruis ingen is perfekt geregeld. Voor 

Fioogeveen over de oudste v.reg van Nederland:; elke Hielerklassieker ga2.t over de ze 

...,.;eg , voor mij hoeft à.it niet 7 -vreer kilometers lnng door elkaar geschud. . Ik dacht na 

1: uur sporten over eindeloos lance weGen ~ Ha · r ben ik mee bezig? 

Hoogeveen 7 nog me.a,r 40 kilometer r11et hoge snelheid doorgaan 9 een aantal deelnemers, 

die mij in het begin met fietsen voorbij zUn gegaan ~ 1)egin ik langzaam in te l open. 

Nog 20 kilor.1eter 1 ik pe,k de bidon fout vast, deze valt op cle grond 9 ik moet terug om 

een nieuwe te halen. Ik verloor hiermee kost bare t ij d. Plotsel i ng ~Ve er 2 man achter mij 

stayerend~ na 1 kw. gaan z~j mij voor een bruggetje voorbij, hierachter sta2.t een ju

rylid verborgen en noteert één van onze startnwmners 3 word i.k toch nog gedisk. .. wali

ficeerd '? 

Na 104 km" terug in het ~js .. -stadion~ snel schaatsen mee, waé"r is mij n t elformulier 

voor de ronden ? Ge luklcig T{c::,ns up d.e tribunu met het forrnulier.Rustig schaatsend be

ginnend7 v-rat een rugpijn 7 net so ere als b'j de Elfstedentocht. 

Tientallen deelnemers •tallen na 5 uur spo:rten op het ijs van totale uitputting, voor

al .i..n d..e bochten .. ret n2.me als ierrand een klein d1..nvt je krijgt, ga&.t deze -se l ijk onder

uit. 
~~Ja 20 rondjes g·aat h0t beter 9 lang11ame schaatsers rustig inhalend. Na 100 rondjes blij 

en voldaan de wintertriathlon volbracht in 7.01 uur 7 als nu:-:J...mer 2L].~ .• 'Iel L!et rugpijn~ 

last van mijn kuiten en een kapotte enkel van het scha,at sen. 

Volgenc.l jnar zeker weer.E8t is een grandioze uitdaging, v/etend dat je niet stuk 

hoeft te ga211o 
f·1artin . 
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T R A I N I N G E N. 

DUINTRAINING Op zondag wordt er getraind op het militaire terrein aan de Zeeweg t.o. Amasing Asia .. AANVANG 9.45 uur 
ZAALTRAINING De zaaltraining wordt voor de jongste jeugd gehouden in de gymnastiekzaal van de PAULUSSCHOOL aan het JUNOPLANTSOEN. AANVANG : Pupillen (geh. 1977 t/m 1980) WOENSDAG 16.00 uur 

D-junioren (geh. 1975 - 1976) DONDERDAG 16.00 uur 
C-junioren (geh. 1974- 1973) DONDERDAG 17.00 uur 

Tijdens de Kerstvakantie is er in de zaal géén trainen. Dus voor de pupillen niet op 23 en 30 december en voor de D- en C-junioren niet op 24 en 31 december . De duintraining op zondag 27 december gaat gewoon door. 

NB. Op zondag 3 januari 1988 wordt er NIET in de duinen getraind. Dan zal de zondag-ochtend-training worden gehouden op de atletiekbaan in het Pim Mulier sportpark. We beginnen op de normale tijd, om 9.45 uur dus, en om 11.15 uur krijg je ter gelegenheid van het nieuwe jaar, in het krachtcentrum een glas limonade en stuk(je) taart . 

Van harte gefeliciteerd. 
01 - 01 
05 - 01 
09 - 01 
11 - 01 
14 - 01 
18 - 01 
18 01 
19 - 01 
20 - 01 
20 - 01 
21 - 01 
28 - 01 
31 - 01 
01 - 02 
02 - 02 
03 - 02 
04 - 02 
10 - 02 
13 - 02 
14 - 02 
19 - 02 
22 - 02 
22 - 02 
26 - 02 

Abena Okyer>e 
Par>uL Wessel-
Jor>k van der> PLas 
Bar>r>y Doodeman 
houssa Aynan 
Daan van Dijk 
Steven van Waar>de 
Fr>ank Visser> 
/Jobber>t de Groaf 
Bar>r>y de Groaf 
ELdr>idge IsseLt 
Tanja MekkeZhoZt 
Renze Munnik 
Rens de Groat't' 
AUar>d van ZZJOL 
Andr>eas Pennink 
Mar>k Blom 
Saskia van Dijk 
Jessica Ramaker>s 
Dar>cy de Windt 
Mar>ieke Hegger> 
Ber>ja Koning 
Ar>jen de Br>uijn 
Mar>c Landshoff 

JUN-C 
JUN-C 
PUP-A 
JUN-C 
JUN-C 
JUN-D 
PUP-A 
PUP-A 
PUP-A 
PUP-A 
JUN-D 
JUN-D 
PUP-A 
JUN-C 
JUN-D 
PUP-C 
PUP-A 
PUP-A 
PUP-A 
PUP-A 
PUP-B 
PUP-A 
PUP-A 
PUP-A 



DE KERSTBOOM VAN DE KABOUTERS. (van Annie M.G. Schmidt) 

Je kunt toch wel zien, wie dit zijn? 0 nee? 
De zeven kaboutePs van Ree de Sjoosseel 
Ja zeker>, ze zijn het, je moet ze toch kennen/ 
Ze wonen in 't bos van de vijf gr>oene dennen, 
vijf ZichtgPoene dennen, en één van die vijf 
dat is, zo te zeggen, hun wintePVer>bUjf. 
Ze slapen er> in en ze zitten er> onder>. 
Die den is hun villa, ze kunnen niet zonder>. 
Maar> Vor>ige VPijdag, op veer>tien december>, 
toen gingen ze uit. Voor> een klein potje gember>, 
en toen ze ter>ugkwamen, denk toch 's even, 
de den was ver>áwenen! Waar> was ie gebleven? 

Boos zeiden ze tegen eLkandeP: Kom meel 
Die zeven kabouter>s van Ree de Sjoossee. 
Ze gingen in 't donker> de stad in, tezamen, 
ze Zoer>den dooP deur>en en gLuuPden door> r>amen, 
ze keken in kePken, in kamePs, in zaLen, 
en avePaL stond weL een Ker>stboom te pPalen. 
Soms r>iep één van hen: Ik geloof, dat 'k 'm ken! 
Maar> nee, van dichtbij was 't een ander>e den. 
Totdat ze toevallig opeens Langs de r>amen 
van Opa en Oma van Dommelen kwamen. 
Ze keken naar> binnen, VePbLuft, aLLe zeven, 
en Piepen: Wel, heb ik nou toch van m'n Zeven! 
De boom! En het was zo. Daar> stond ie. Op stutten. 
En Opa en Oma, die zaten te dutten. 

Die zeven kabouter>s van Ree de Sjoossee, 
ze namen de Ker>stboom onmiddeLlijk mee. 
Ze gingen naar> binnen. Ze Zieten 'm kiepen. 
En Opa en Oma? WeLnee, zeg, die sLiepen! 
Ze dr>oegen 'm weg, met de slinger>s en baLLen, 
totdat ze één kaar>sje d'r> uit Lieten vaLLen, 
dat maakte wat her>r>ie en Opa van DommeLen 
wer>d wakker> en r>iep: Hee, wie is daar> aan 't stommeLen? 
Daar> stonden ze toen, heel ver>schr>ikt en gedwee, 
de zeven kabouter>s van Ree de Sjoossee. 

Maar> Oma, die altijd wat r>apper> van tong is, 
zei: Kom nou, en Toe nou, en Luister> eens jonges, 
str>aks komen de kleinkinder>en hier>, met z'n vijven, 
en als juLZie zin hebben, mag je weL bLijven, 
dan vier>en we KePstmis, met Liedjes en zo, 
en juLZie kr>ijgt aLLemaaL ook een cadeau. 
En wees nou niet bang meer>, 't Loopt immer>s weL Los! 
Als 't over> is, neem je die boom mee naar> 't bos. 

De zeven kabouter>s·van Ree de Sjoossee, 
die vier>den toen joeLend de Ker>stavond mee, 
ze dansten en zongen met aUe vijf kinder>en, 
ze aten enóPm, maar> dat mocht niet zo hinder>en, 
en toen de klok tien sloeg, toen was het gedaan, 
ze tr>okken hun vuur>r>ode jasjes weer> aan. 
Tot ziens, en wanneer> het soms nodig mocht blijken, 
dan moet je rra.ar> fLuiten. Dan komen wij kijken/ 
Toen gingen ze weg. Met de boom, heel tevr>ee, 
de zeven kabouter>s van Ree de Sjoossee. 



C-pupillen 
Remco Van Belle 
Steffan Hauff 
Guido Molnár 
Andreas Pennink 
Feike van der Vijver 

B-pupillen 
Er ic Boer 
Nico Daroen 
Peter Markwat 
Olivier Pennink 
Fedde van der Vijver 
Frank Visser 
Darcy de Windt 

BESTE SEIZOENPRESTATIES 1987 

40 m 
6 , 9 
7,4 
7,0 
8,1 
8,0 

40 m 
7,2 
6,9 
7,3 
7,4 
7, 1 
7,6 
6,3 

1000 m 
3 . 50,8 
4 . 23,0 
4 . 04,3 
4 . 50,5 
4.25 , 4 

1000 m 
3 . 55,1 
3.43,3 
3 . 45,7 
3 . 43,6 
4 . 12,2 
4 . 09,2 
3 . 40,7 

ver 
3,34 
3,03 
3,54 
2, 72 
3,00 

ver 
3,35 
3,55 
3,25 
3,36 
3,09 
2,65 
4,38 

hoog 

hoog 
1,05 
1,25 
0 , 90 
1,10 
0,85 

1,20 

kogel 
4,89 
5,12 
3,69 
3,41 
2,92 

kogel 
5,63 
6,16 
5,81 
5,83 
4,81 
3,21 
7,02 

bal 
19,04 
26,60 
16,98 

7,24 

bal 
20,00 
29,42 
18,20 
17,52 
14,26 

31,02 

Door de B-pupillen is de estafette 4 x 40 meter afgelegd in 26,6 sec . 
De lopers waren Eric, Nico, Olivier en Darcy . 

Ie-jaars A-pupillen 
Olivier Barreveld 
Mark Blom 
Arne Braams 
Arjen de Bruijn 
Thierry Duval Slothouwer 
Paul Filmer 
Barry de Graaf 
Robbert de Graaf 
Dennis de Haan 
Bram Heus 
Bas Köhne 
Klaas van de Lagemaat 
Renze Munnik 
Martijn van Schaik 
Mark Veldt 
Maarten Vermaas 
Steven van Waarde 

2e-jaars A-pupillen 
Marcel van den Berg 
Robin Douwes 
Jorrit van Giffen 
Wijnand Glasbergen 
Eldridge Isselt 
Jörgen van der Kuijt 
Claes Peereboom 
Mike van Straaten 

60 m 
10,8 
10,5 
10,7 
10,4 
11,0 
10,5 
10 , 2 
10,1 
9,6 

10,7 
10 , 6 
11,0 
10 ,0 

9 , 2 
10,0 
10 , 6 
9,4 

60 m 
9,3 

10,0 
9 , 8 

10 , 3 
9 , 0 
9,1 

11,0 
10,4 

1000 m 
3 . 58,0 
3 . 53,1 
4 . 08,0 
4 . 16,0 
4 . 03,0 
3 . 55,3 
3 . 54,4 
3 . 55,9 
4 . 01,4 
4 . 11,4 
4 . 14,3 
4 . 10 , 9 
4 . 49,8 
3. 17,2 
4 . 07,0 
4 . 14,6 
3 .45,0 

1000 m 
3 .45,0 
3 . 55,4 
4 . 08,7 
4 . 10,5 
3 . 39,9 
3 . 38,9 
4 . 13 , 6 
4 . 24,4 

ver 
3,28 
3,29 
3,02 
2,51 
3,08 
3,27 
3,59 
3,61 
3,55 
3,03 
3,38 
2,93 
3,15 
4 , 45 
3,35 
3,15 
4,08 

ver 
3,89 
3,79 
3,76 
3,10 
4,36 
3 , 92 
3,00 
3,49 

hoog 
0,90 

0,90 
0,90 
0,95 
0,90 
0,95 
0,95 

1,20 
0,90 

hoog 
1,25 
1,20 

1,10 
1,05 
0,80 

kogel 
6 , 74 
6,12 
7,26 
5,23 
5,24 
5,90 
6,36 
6,59 
5,40 
5,70 
5,80 
4,73 
4,82 
7,60 
5,75 
5,20 
7,15 

kogel 
7,31 
7,92 
8,41 
5,91 
9,32 
6,83 
6,85 
7,71 

bal 

17,60 

30,50 

bal 

27,92 

De snelste estafette 4 x 60 meter bij de A-pupillen werd gelopen door Marcel 
van den Berg, Eldridge Isselt , Jörgen van der Kuijt en Martijn van Schaik in 
een tijd van 35,6 sec . 



De . uitslagen van de le wedstrijd van de cross-competitie gelopen in Landsmeer 
op 14 november 1987 bij AC Waterland. 

B-EuEillen (1000 meter) 
3. Remco Van Belle 
9. Guido Molnar 

10. Steffan Hauff 

A-EuEillen (1000 meter) 
4. Martijn van Schaik 

24 . Peter Markwat 
43. Arne Braams 
45. Olivier Pennink 
50. Eric Boer 
51. Dennis de Haan 
52. Olivier Barreveld 
61. Thierry Slothouwer 
62. Mark Veldt 
64. Emiel van Sambeek 
66. Klaas van de Lagemaat 

Ie-jaars jongens D 
Martijn Van Belle 
Daan van Dijk 
Jeroen de Graaff 

BOm 
12,4 
13,0 

Maarten Hageman 11,4 
Maarten Jeronimus 11,6 
Jarl van de Klashorst 
Jeroen Kleinmann 13,2 
Michael Parkinson 10,9 
Alexander Pennink 12,5 
Arthur Smit 11,6 
Martijn Spruit 13,6 
Manuel Wolff 
Allard van Zwol 12,7 

D•jongens (1250 meter) 
4.28 15. Martijn Van Belle 4.47 
5.02 28. Maarten Jeronimus 4.57 
5.03 42. Jörgen van der Kuijt 5. 10 

64. Robin Douwes 5.36 
68. Mike van Strasten 5.51 

3.59 
4.27 C-jongens (1500 meter) 
4.42 4 . Steven Spanjersberg 5.17 
4.42 25. Leon Roos 5.56 
4.50 26. Tiro de Rooij 5.56 
4.50 36. Leendert van der Helm 6.03 
4.50 37. Cees van Wijk 6.10 
5.06 43. Rens de Graaff 6.31 
5 . 17 46. Dennis Kruithof 6 . 46 
5.20 
5.20 

BESTE SEIZOENPRESTATIES 1987 

1000 m 80 h 1000 hind ver. hoog kogel speer discus 
3.28,8 18,0 3.41,8 
3.26,8 17,5 
4.15,6 17,9 
3.26,5 18,2 
3.31,1 16,2 

3.53,6 
3.29,9 
3.34,8 17,7 
4.02,5 17,3 
3.52,1 20,0 

3.49,6 17,7 

3,72 1,20 5,39 20,02 
3,80 1,23 7,28 24,10 18,34 

1,10 6,14 20,04 
3,61 
3,80 1,26 

4,12 
3,76 1,32 
3,78 
3,83 1,32 

4,00 1,32 

8,60 
5,95 
5, 72 
6,78 
7,38 
6,29 
8,70 
6, 77 
8,83 

23,40 
12,04 

25,08 
24,50 
20,98 

18,62 

12,28 
13,48 

11 '56 

15,84 

ze-jaars jongens D BOm 1000 m 80 h 1000 hind ver hoog kogel speer discus 
Moussa Aynan 
Mark Bakker 
Rogier Botman 
Jules Grommers 
Leendert v.d. Helm 
Dennis Kruithoff 
Ivo Lemmens 
Koen Paul 
Rogier Westerhoff 
Cees van Wijk 

12,7 
13,7 
12,8 
13,2 
11 '7 
11 '8 
11,4 
11,8 
11,6 

l!.L!. 

3.22,9 
4.08,7 
3.23,9 
3.59,5 
3.29,6 
3.31,0 
3.55,6 
3.24,9 
3.38,4 
3 . 38,3 

19,2 
17,5 
18,0 
16,6 
17,0 
17,7 
16,1 
16,8 
16,4 

3.55,2 

3.56,5 

3,19 
3,73 
3,48 
3,56 
4,08 
4,42 
4,49 
4,48 
4,35 

1,29 
1,26 
1,20 
1,10 
1,35 
1,32 
1,44 
1,26 

7,21 
6,64 
6,35 
4,70 
7,56 
7,49 
7,56 
7,63 
7,95 

18,74 
20,94 
15,74 
17,16 
34,32 
14,72 
29,46 
27,56 
22,58 

17,30 
13,20 

De beste prestatie op de estafette 4 x 80 meter was dit jaar 44,4 sec. Deze tijd 
werd gelopen door: Maarten Hageman, Michael Parkinson, Koen Paul en Cees van Wijk. 



BESTE SEIZOENPRESTATIES 1987 

le · · C -Jaars JOngens lOOm 800 m 1000 m 1500 m 100 h 300 h 1500 hind ver hoog eolsh kogel seeer discus 
Mark van Dijk 16,5 2 . 56,8 3 . 45,1 5.45,4 22,3 59 , 6 3,64 1,29 7,72 29,84 20,02 
Barry Doodeman 13,5 3.22,6 20,2 4,68 1,50 7,36 29,24 24,20 
Rens de Graaff 15,0 3 . 40,3 21,3 3,97 1,29 6,02 23,96 15,70 
René Grul 5 . 13,8 13,60 
Stefan Heijink 15,7 2.48,5 3 . 44,7 5 . 44,6 22,7 3, 77 1,20 7,14 21,92 18,18 
Hans Kapitein 13,6 3 . 36,6 21,6 4,80 1,44 8,39 29,56 17,54 
Sander Pagie 13,1 4,52 22,18 
Tim de Rooy 15,1 3.22,4 23,1 4,48 1,29 6,31 20,10 16,04 
Léon Roos 14,8 2.31,8 3.17,2 5 . 13,1 21,5 51,8 5 . 16,3 4,40 1,38 7,47 24,80 16,22 
Steven Spanjersberg 14,5 3 . 11,6 4 . 48,5 19,9 5 . 13,7 4,48 1,35 8,39 32,22 24,76 
Alpay Tecimen 13,8 19,6 4,45 1,45 
Stefan Vrind 13,1 4,18 1,40 

ze-jaars jongens c lOOm 800 m 1000 m 1500 m 100 h 300 h 1500 hind ver hoog eolsh kogel seeer discus 
Patriek Been 11 ,6* 5,38 10,34 31,74 
Ton Damen 12,7 5 . 23,6 4,57 1,50 8,40 26,68 21,62 
Barry van Dijk 13,9 3 . 36,5 4,62 1,4 7 8,13 24,52 23,88 
Stefan van Keulen 11,8 2 . 08,9 4,43 
Martin Timmermans 14,0 4,09 
Martijn ten Velden 13,1 1,65 8,78 25,10 
Ricardo Wielingen 12,1 15,7 41,8 5,79 29,80 25,16 

* evenaring clubrecord 
Ook de estafette-ploeg evenaarde het clubrecord op de 4 x 100 meter. De tijd was 47,4 sec . , de ploeg bestond uit: 
Patriek Been, Stefan van Keulen, Martijn ten Velden en Ricardo Wielingen. 

-



ATLETIEKKWIS atletiekkwis ATLETIEKKWIS atletiekkwis ATLETIEKKWIS atletiekkwis 

Zet de eerste letters van de goede antwoorden in de juiste volgorde en je 
krijgt de naam van een bekend persoon in de Nederlandse atletiekwereld. 

1. In welke sport worden, bij de Olympische spelen, de meeste gouden medailles 
uitgereikt? 
Atletiek, Turnen, Zwemmen, Worstelen. 

2. Van waar vertrekt nog steeds de Olympische vlam? 
Akropolis, Colosseum, Engelenburght, Olympus. 

3. Wie won het verspringen voor dames tijdens de Olympische spelen 1n München? 
Rosendahl, Yorgova, Suranova, Sherwood. 

4. Op wiens naam staat ons clubrecord kogelstoten met 14,11 meter? 
Kruithof, Noom, van der Veer, Brown. 

5 • . OP welk onderdeel is Les Brown alleen clubrecordhouder bij de senioren? 
Kogelstoten, Speerwerpen, Discuswerpen, Verspringen. 

6. Wie won tijdens de Olympische spelen in 1976 de 800 meter voor mannen? 
Ovett, Coe, Cram, Juantorena. 

7. Waar werden in 1928 de Olympische spelen gehouden? 
Frankrijk, België, Nederland, Ver. Staten. 

8. In welke plaats werd het clubrecord 80 meter bij de Jongens D het laatst 
geëvenaard? 
Krommenie, Amstelveen, Purmerend, Haarlem. 

9. In welk werelddeel vonden tot nog toe de meeste Olympische spelen plaats? 
Azië, Europa, Afrika, Amerika. 

10. Wie won, vanaf het begin van de Olympische spelen, de meeste medailles? 
Ewry, Zatopek, Owens, Nurmi. 

11. Wie .won in 4 opvolgende Olympiades een gouden medaille? 
Lewis, Oerter, Cierpinski, Lemming. 

12. Waar werden in 1981 de Europese Junioren Kampioenschappen Atletiek gehouden? 
Amsterdam, Londen, Utrecht, Parijs. 

13. Wie won in twee opvolgende Olympiades de 5000 meter en de 10 000 meter? 
Puttemans, Hermans, Viren, Zatopek. 



Heren 

100 meter h.t. 
100 meter e.t. 

clubrecords 
Sammy Mansels 
Sammy Mansels 

10,3 
10,49 

per 1.1.88 

Utrecht 
Nijmegen 

2. 8.81 
19. 7.81 

10,38rwEdinburgh (GB)22 . 8.81 
200 Sammy Mansels meter h.t. 
200 Sammy Mansels meter e.t. 
400 Mario Westbroek meter h.t. 
400 Mario Westbroek meter e . t. 
800 meter Stijn Jaspers 
1000 meter Paul Jaspers 
1500 meter Stijn Jaspers 
1 E.M. (1609 m) Stijn Jaspers 
2000 meter Stijn Jaspers 
3000 meter Stijn Jaspers 
5000 meter Stijn Jaspers 
10.000 meter Stijn Jaspers 
15 km (officieus) Evert van Ravensberg 
110 meter horden h.t.Hans van Enkhuyzen 
110 meter horden e.t . Luke Prins 
400 meter horden h.t . Pim van Beek 
400 meter horden e.t.Henk Kraaijenhof 
3000 m steeple chase Evert van Ravensberg 
hoogspringen Ruud Wielart 
polsstokhoogspringen Pim Göbel 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 

discuswerpen 
kogelslingeren 
speerwerpen 

Jan Willem van der Wal 
Aafbrecht van der Veen 
Rein Knol 
Les Brown 
Les Brown 
Gosse van der Velde 
Cees van der Rhee 

20,7 
21,03 
47,0 
47,14 

1. 50,6 
2.26,3 
3.40,29 
3.57,28 
5.05,9 
7.47,4 

13.24,46 
29.43,46 
49.17,4 

14,6 
14,99 
53,8 
53,90 

8.48,0 
2,28 
4,90 
7,34 

16' 11 
14,71 
14' 71 
50,02 
43,54 
54,56 

Den Haag 22. 7.81 
Koblenz (D) 26. 8.81 
Den Haag 9. 7.82 
Den Haag 4. 7.80 
Haarlem 9. 9.81 
Leiden 16. 9.83 
Hengelo 12 . 7.83 
Koblenz (D) 25. 8.82 
Arnhem 17. 8.83 
Brussel (B) 24. 9.82 
Leuven (B) 1. 6 . 84 
? ? .84 
Haarlem 11.10.79 
Den Haag 15 . 8.87 * 
Den Haag 14. 6.81 
Amsterdam 7. 8 . 66 
Roosendaal 15. 9 . 85 
Roosendaal 28. 8 . 79 
Leiden 1. 7.79 
Merksem (B) 22 . 6 . 80 
Lisse 7. 5.83 
Vught 3. 8.86 
Heiloo 30. 4.70 
Amsterdam 15. 5.83 
Krommenie 11. 7 . 82 
Amsterdam 23. 7.85 
Utrecht 21. 6.87 * 

4 x 100 meter Sammy Monsels, Mario Westbroek, Henk Macnack 
en Mike Bienfait 41,67 Den Haag 13. 9 . 80 

4 x 200 meter Jan Willem van der Wal, Nilo Emerenciana, Mike Bienfait 
en Mario Westbroek 1.25,29 Zwolle 23. 5.82 

4 x 400 meter Nilo Emerenciana, Allen Ellsworth, Mike Bienfait 
en Mario Westbroek 3.14,1 Haarlem 14. 7 . 82 

4 x 800 meter Richard Cabri, Dan Portegijs, Evert van Ravensberg 
en Michel Hulsman 7.50,1 Den Haag 1. 7.78 

4 x 1500 meter Dan Portegijs, Pieter Fris, Evert van Ravensberg 
en Stijn Jaspers 15.56,73 Vught 12 . 9.81 

10 - kamp Jeljo Doornbosch 6710 pnt Vlissingen 15+16. 9 . 62 
100 m 11 '1 110 m hrd 15,7 
ver 6,68 discus 39,30 
kogel 13,64 polshoog 3,25 
hoog 1,65 speer 54,90 
400 m 52,6 1500 m 4 . 41 , 8 

10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 44 . 38,4 1984 
20 km snelwandelen Frank van Ravensberg 1.29.37,5 1984 
30 km snelwandelen Frank van Ravensberg 2. 34 . 11 1982 
50 km snelwandelen Frank van Ravensberg 4.47.05 1982 
1 uur snelwandelen Frank van Ravensberg 13.388 meter 1984 

------ -. . . . . . . . . . . . 



clubrecords 
Jongens A 

100 meter h . t. 

200 meter h . t. 

400 meter e . t . 
800 meter 
1500 meter 
3000 meter 
5000 meter 
110 meter horden 
400 meter horden 

Cris Berger 
Mario Westbroek (B) 
Cr is Berger 
Mario Westbroek 
Mario Westbroek 
Stijn Jaspers 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 
Ruud Wielart 
Rob Strik 

2000 m steeple chase Paul Jaspers 
5 km snelwandelen Frank van Ravensberg 
10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 
1 uur snelwandelen Frank van Ravensberg 
hoogspringen Ruud Wielart 
polsstokhoogspringen Arno van Vught 
verspringen Hein Macnack 
hinkstapspringen Hein Macnack (B) 
kogelstoten Leo van der Veer 
discuswerpen Leo van der Veer 
kogelslingeren Maarten Hartman 
speerwerpen Arjan Warmerdam 

10 , 5 
10,5 
21,1 
21,1 
47 ' 14 

1. 51 ,3 
3 . 43,8 
7 . 57,62 

14 . 34,38 
15,4 
55,9 

6 . 09,2 
23 . 05,0 
36 . 45,9 

12 . 837,35m 
2 , 13 
4,40 
7 , 33 

15,02 
14 , 66 
43,68 
24 , 16 
49,52 

per 1.1. 88 

Hilversum 
Merksem (B) 
Amsterdam 
Haarlem 
Den Haag 
Sittard 
Neerpelt (B) 
Hechtel (B) 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Veldhoven 
Zaandam 
Zaandam 
Zaandam 
Brussel (B) 
Haarlem 
Utrecht 
Utrecht 
Brugge (B) 
Breda 
Amsterdam 
Haarlem 

4 x 100 meter Kenneth Por tanger , Hein Macnack, René Moesman 

4 x 400 meter e . t. 

4 x 800 meter 

en Allan Ellsworth 42,4 Haarlem 
Daan van Rijsbergen , 
en Raymond Hoefman 
Bart van Rijsbergen, 
en Stijn Jaspers 

Stijn Jaspers, Bart van 
3 . 22 , 90 Den Haag 

Raymond Hoefman, Roland 
8 . 16,5 Den Haag 

17. 8 . 30 
26 . 8 . 78 
15 . 6 . 30 
21. 5 . 80 

4 . 7 . 80 
10 . 8.80 

2 . 8 . 84 
14 . 8 . 84 

2 . 9 . 84 
25 . 6 . 72 

9. 7 . 67 
20 . 5 . 82 

3 . 8 . 79 
3 . 8 . 79 
3 . 8 . 79 

30 . 6 . 73 
29 . 5 . 82 
1. 9 . 85 

26 . 8 . 84 
2.10 . 66 
1.10 . 67 

29 . 9 . 84 
17 . 5.87 * 

9 . 10 . 83 
Rijsbergen 

14 . 9 . 80 
de Ruig 

29 . 8 . 80 

10 - kamp Ruud Wielart 5768 pnt Haarlem 14+15 . 10 . 72 
100 m 11 '6 110 m hrd 15 , 7 
ver 6,03 discus 27,46 
kogel 10 , 41 polshoog 2 , 50 
hoog 1,95 speer 35,98 
400 m 53,6 1500 m 4 . 37,2 

- - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . 



·c· 1 u b r e c o r d s 
Jongens B 

100 meter 
200 meter 
400 meter 
400 meter 
800 meter 
1500 meter 

h.t. 
e.t. 

Mario Westbroek 
Mario Westbroek 
Casper Sloos 
Casper Sloos 
Paul Jaspers 
Paul Jaspers 

3000 meter Paul Jaspers 
110 meter horden e.t.Walter Kruk 
300 meter horden h.t.Chris van der Werff 
300 meter horden e.t.Chris van der Werff 
1500 m steeple chase Paul Jaspers 

per 1.1. 88 

10,5 Merksem (B) 
22,2 Den Haag 
49,5 Den Haag 
49,90 Haarlem 

1.56 '9 Arnhem 
4.00,5 Utrecht 
8.37,83 Haarlem 

14,78 Vught 
38,8 Beverwijk 
40,34 Hoorn 

4.24,7 Nijmegen 

26. 8.78 
20. 8.78 

6. 6.82 
29. 5.82 
31. 5.82 
24. 9.82 
29. 5.82 
28. 6.87 * 
4. 7.87 * 

13. 6.87 * 
5. 6. 82 

5 km snelwandelen Frank van Ravensberg 
10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 
1 uur snelwandelen Frank van Ravensberg 

24.40,0 Sonder-Omme(DK)25.6.77 
49.47,2 Rotterdam 30. 1.77 

11.444' 60m Rotterdam 17.10.76 
hoogspringen Walter Kruk 2,01 Vught 28. 6. 8 7 * 
polsstokhoogspringen Kenneth Portanger 3,85 Haarlem 23. 5.81 
verspringen Hein Macnack 7,27 Den Haag 24. 9.83 
hinkstapspringen Hein Macnack (B) 15,02 Utrecht 26. 8.84 
kogelstoten Leo van der Veer 15,55 Leiden 13. 6.65 
discuswerpen Dennis Kruithof 44,58 Vught 27. 6.82 
kogelslingeren Wijndert Wielart 28,80 Amsterdam 23 . 8.70 
speerwerpen Dennis Kruithof 56,64 Haarlem 9. 5.82 

4 x 100 meter Tony van de Prijt, Chris van der Werff, Jerry Brouwer 

4 x 400 meter 
3 x 800 meter 

9 -kamp e.t. 

en Walter Kruk 44,5 Spijkenisse 26. 9.87 * 
vakant 
vakant 

Walter 
100 m 

Kruk 
11,54 

6,49 
11,64 
3,40 

ver 
kogel 
polshoog 

5783 pnt 
110 m hrd 
discus 
hoog 
speer 
1500 m 

- - - -. . . . . . . . . . . . . 



clubrecords 
per 1 . 1 . 88 

Jongens C 

100 meter Maria Westbroek 11 ' 6 Hamm (B) 25 . 9 76 
Aernout Leezenberg 11 , 6 Haar l em 21. 8 . 82 
Patr i ek Been 11 '6 Krommenie 6 . 9 . 87 * 

800 meter Ruud Tromp 2 . 05,9 Arnhem 22 . 8 . 71 
1500 meter Walter Salzman 4 . 29 , 7 Amsterdam 2 . 9 . 73 
100 meter horden Chris van der Werff 14,9 Heerhugowaard 17 . 8 . 85 
300 meter horden 
1500 m hindernis 
3 km snelwandelen 
hoogspringen 

polsstokhoogspr . 
verspringne 
kogelstoten 
discuswerpen 
speerwerpen 

4 x 100 meter 

8 - kamp 

Jongens D 

80 meter 

1000 meter 
80 meter horden 
1000 m hindernis 
1 km snelwandelen 
hoogspringen 
verspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
balwerpen 
speerwerpen 

4 x 80 meter 

7 - kamp 

Chr is van der Werff 41,5 Amsterdam 
Dennis Heijink 5 . 06,31 Amsterdam 
Frank van Ravensberg 17 . 50 , 4 Rotterdam 
Ron Smits 1,75 Amsterdam 
Anton Blok 1,75 Haarlem 
Marv i n Isselt 1,75 Haarlem 
Marvin Isselt 2,80 Krommenie 
Bob Steenbergen 6,04 Haarlem 
Eric Noom 14,11 Amsterdam 
Dennis Kruithof 46,50 Haarlem 
Dennis Kruithof 50,76 Haarlem 

Patriek Been , Mar v i n Isselt , Edward Leter 
en Tony van de Prijt 47,4 Beverwijk 
Patriek Been , Stefan van Keulen, Martijn te 
en Ricardo Wielingen 47,4 Beverwijk 

Walter Kruk 5207 pnt Haarlem 
100 m 12,0 100 m hrd 17,0 
ver 5 , 73 discus 31 , 84 
kogel 10,52 speer 33,46 
hoog 1,70 1000 m 3 . 02,0 

- - - -. . . . . . . . . . . . 

Aernout Leezenberg 10,4 Krommenie 
Edward Leter 10,4 Amstelveen 
Ricardo Wielingen 10,4 Purmerend 
Anton Blok 3 . 04,4 Amsterdam 
Jeltjo Doornbosch 12,9 Haarlem 
Steven Spanjersberg 3 . 23 , 5 Hoorn 
Marcus Treep 5 . 38 , 4 Zaandam 
Marvin Isselt 1 ,60 Amstelveen 
Edward Let er 5,40 Beverwijk 
Dennis Kruithof 12 , 30 Zaandam 
Dennis Kruithof 35 , 32 Haarlem 
Dennis Kruithof 60 , 00 Haarlem 
Joost Lanterman 39 , 38 Amste r dam 

Anton Blok, Paul Sloos, Ron Smits 
en Frank Bakker 42 , 8 Haarlem 

Patriek Been 3818 pnt Haarlem 
80 m 10,6 80 m hr d 14,4 
ver 4, 97 hoog 1,50 
kogel 7,81 speer 30 , 62 

1000 m 3 . 23,1 

25 . 8 . 85 
24 . 8 . 86 

8 . 6 . 75 
17. 6 . 72 
15 . 10 . 72 
4 . 10 . 86 

21. 9 . 86 
20. 6 . 54 
28 . 8 . 83 
21. 6 . 80 
23 . 8 . 80 

14 . 6 . 86 
Velden 

13 . 6 . 87 * 

5+6 . 10 . 85 

29 . 8 . 80 
2 . 6 . 84 
2 . 6 . 85 

10 . 10 . 70 
11.10 . 81 
31. 5 . 86 

9 . 7 . 78 
2 . 6 . 84 
1. 9 . 84 

20 . 5 . 78 
1. 7 . 78 

13 .1 0 . 77 
14 . 6 . 85 

11.10 . 70 

5+6 . 10 . 85 



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 - 201 4 AR Haarlem 
(ingeschr. Handelsreg. K.v.K. nr. 38067) 

,_Y:_ ftft#V\ft.·,~~~ 
,..,..__ ~ 

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 e1gen programma . 

• 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Sports Cup ~ 
SPORTPRIJZE/V 






