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

Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

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

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



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. 

Jaar .g.::mg 1+3 

l\!urrmer ll. 

!Vlei 1983 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

red,,k/lec.ares 
mco treep 
vaaruitgangstraat 79. 2032 rh haartem 
tel 023- '155285 

H.edac t i eadres : José Capellen, Rijksst; ...tat~·Jeg 37'7, 2025 DB HAM1L . .:. , 

voorzitter 

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

v1ce- voorzilter 

bert steen 
duinoords traat 37 
2023 wb haartem 

secretaresse 

mevr 1. b. de w1t-v.d ree 
velserstra<. t 18 rd 
2023 ec haartem 
tel. 023-263123 

penmngmeester 

w1m hartman 
corn . van de liJnlaan 72 
2024 bb haartem 
tel. 023-256036 

wedstrltdsecretans 
(A IB JUn + semoren) 

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

wedstn]dsecretans . 
lange afstand 

evert van ravensberg 
z. bu1ten spaarne 8 zw. 
2012 aa haartem 
tel. 023-325140 

JeugdcommiSSie f 
ledenldnllmstratle 
(C ID JUn + pup1llen) 

jas van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx ha1r!em 
tel. 023 -272338 

arts . 

f s. g m. knuvelder 
prak/Ijk · 
van oosten de brw]nstraat 5, 
2014 vm haartem 
tel. 023-316044 

VAN DE REDAKTIE 

De kop is eraf. Dij alle categorie~n 

hebb en de atleten en at letes zich op 
het wedstrijd pad begeven . Er zijn aardig 
wat atletE:n en atletes die ook eens de 
stoute spikes aan zouden moeten trekken 
om aan een \'le dstrijdj e mee te doen . Als 
al die "n i euwelingen" nu eens gezamen
lijk op een leL'k '.ledstrijdje inschrijven 
staan ::e niet al::.een en kunnen ze nog 
een hoop i.o l blevf.:n want zeker in het 
begin ge l dt meedoen is l euker en belang
rijker dan winnen . 
Het seizoen is ampel' beemmen , dus wie 
weet! 

Nico ve r telt ons dit keer wat er zoal 
gebeurde op cl .=: 1 e mei te Haarlem en 14 
en 15 me i in Beverwijk . Ook de jeugd 
heeft al aardig wat wedstrijdjes achter 
de rus en zijn aard i['; op dreef . 

Komend weckend komt 6e eerste grote 
krRchtproef voor de senioren . De dames 
en heren moeten zi ch g aan bewijzen in de 
3e klasse, en de heren hoofdklasse zul
len flink va n l eer moeten trekken in de 
Amst e rda m. Veel succes allemaal . We ver
v:achten zeker v an ALLE CDr·1PETITIEWED
STR!.JDE N verslage n dus dames, heren doe 
u best. Ga je eens naar een "vrije" 
wedstrijd en beleef je daar het een en 
ander dan kun je ook dat kwijt in de 
Wissel. Wij 'Jenvach ten e.l deze v e rhalen 
en uitslagen 

UITERLJll< l1AANDAG 13 JUNI 

Noteer deze datum in de agenda! 

girorekenmg 643883, bankrekemng 56.80 10.477, t n v penmngmeester a v. "haarlem " te haarlem 



officieel nieuws 

EEN HARTELUK WELKOM AAN: 

;_r,.il :L en :\ 
,~·:-(Da.'le) -A.ndrews 

;)"='i llen I3 
;:-:f.'i. H. (r;Jarjanne) van Sambeek 

J' . .mioren D 
, ;-:--( Marc o ) Wempe 

·'-· (Hick) Jongboom 

Junioren C 
\ :'i-.M.(Anja ) van de Voort 

._':.' nioren B 

.. . (Amileta) Harren 

.·.ienioren 
T.M. (Hanny) Besselink 
.. ( Marian) Huisman 
~- (Simone) Strookman 
~.e .c. (Latte) van Walstijn 

-·E::üoren L. A. 
---(Martin) Strookman 

,' , (Dirk) Tol 

..C:\S LAAGD : 

Korte Kleverlaan 76 

Spi ege lenbur8hl aan 25 

Weltevredenstraat 48 
Kerke ;::i.nkl aan 13 

le Hassel aerstraat 7 

Clavisstraat 26 

Asterkade 22 
Oranjeboomstraat 44 
Soestdijkstraat 76 
Ramplaan 84 

Sperwerstraat 2 
A. Schweitzerlaan 140 

2061 EG BLOEr~ENDAAL 

2111 BL AERDENHOUT 

2022 vc HAARLEM 
2071 RJ SANTPOORT 

2013 GD HAARLEr-1 

2025 BN HAARLEM 

2106 BA HEEMSTEDE 
2013 WB HAARLEM 
2012 KT HAARLEM 
2015 GZ HAARLEM 

2025 ZL HAARLEM 
2037 RV HAARLEM 

;~nny Sloot en Emmy Ramakers zijn dit voorjaar geslaagd voor de JAL-cursus. Van 

ndrte gefeliciteerd en veel plezier en succes met het trainen van jullie ploeg . 

. L: :_.f'.NGRJJr<E WEDSTRIJDEN: 

.: :.:l..:: rlandse kampioenschappen junioren B 4/ 5 juni te Krommenie (Lycurgus) 

.:s d2 rlandse kampioenschappen junioren A 25/26 juni te Uden (De Keien) 

2 .. :tafette kampioenschappen 2/ 3 juli te Lisse (Spartaan) 

·· ·i..:; :ierlandse kampioenschappen senioren 16/17 juli te Groningen 

Z~O: IPETITIEDATA: 

') 2.:TIE:!S en heren 3e klasse 29 mei SANTPOORT SUPORTERS 

12 juni HAARLE M ZIJN 

~f·:: ·en hoofdklasse 29 mei AMSTERDAM VAN 
12 juni BREDA HARTE 

. u:-. ioren A/B 19 juni AMSTERDAM WELKOM 

_fCCHRUVEN WEDSTRUDEN voor SENIOREN EN JUNIOREN A/B 

.. R de tra~ningen in de kantine bij Joop van Drunen. Alleen onder contante betaling 

:x op rekening!!!! 

om aan te schaffen: speel mee in de toto/lotto 

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem d1v. priJzen 1nllchtmgen biJ mevr. 11artman tel. 256036 

a.v. "haarlem " atletiekbroekJeS div. priJzen 

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen. 



S C H E ['I! A Z 0 M E R T R A I N ! N G E N. 

MAANDAG- en DONDERDAGAVOND PIM MULlER SPORTPARK 

18.15 - 19.30 uur: pupillen ABC o.l.v. J oop Heus, Emmy Ramakers 
en Arjan Warmerdam 

18.15- 19.45 uur: junioren C/D o.l . v . ~ernout Lcezenbcrg, Hein Macnack 
en Janny Sloot 

19.15 - 21.00 uur: jong./jun. B o.l.v. J e rocn Scheffer 

19.15 - 21.00 uur: sen. /jun . A/B o.l .v. Frank Dirkx 
spring/sprint o . 1. v. Les Zr .. -wn 
middenafstand o.l.v. Koos Kiers 

19.15- 21.00 uur: alleen donderdagavond lange afstand o.l.v. Evert van Ravensberg 
en Bert Steen 

SPECIAAL TRAININGEN MAANDAGAVOND 

Steeple chase o.l.v. Koos Kiers 
\\lerptraining o.l.v. Ruud Waaijer 
Hordeostraining o.l.v. Oscar Soethout 

\-JOENSDAGAVOND BAANTRAINING 

Uitsluitend op uitnodiging 

SPECIAAL TRAINING DINSDAGAVOND 

Krachttraining o.l.v. Les Brown 
Uitsluitend op uitnodiging 

SPECIAAL TRAINING WOENSDAGAVOND 

Verspringen en H.S.S. o.l.v. Les Brown 
Hoogspringen o.l.v. Ruud Wielart 

LEEFTIJDSKLASSE INDELING VOOH HET SEIZOEN 1-10-'87 tot 1-10-'88 

C pupil 
B pupil 
A pupil 

geboren in 1980 (8 jaar) 
geboren in 1979 (9 jaar) 
geboren in 1977 of 1978 (10 en 11 jaar) 

D junior geboren in 1975 of 1976 (12 en 13 jaar) 
C junior geboren in 1973 of 1974 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1971 of 1972 (16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1969 of 1970 (18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 1968 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 
(heren 20 t/m 39 jaar) 

Ve t eranen 

Vet. 1 

Vet . 2 

Vet. 3 

Dames 

3 5-39 jaar 
40-44 jaar 
45-49 jaar 
50-54 jaar 
55-59 jaar 
60 + 

Heren 

4 0-44 jaar 
45-49 jaar 
50-54 jaar 
55-59 jaar 
60-64 jaar 
65 + 

Voor veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijdc •• 
ov8r twee of meer dagen geldt de eerste dag . 



Op ·1 ~a~rt . o~erleed Cor .Lamoree, lid van_ verdienste sinds 1951 van de A.V. Haarlem. 

In "de ' .Yri:endenb~'<d" van de vereniging Vriend~n van de I<.N.A.U. schreef Jan Hut 

een - in mémoriam wat wij hieronder afdrukken: . 
·..., 

LAJ..'J.'ST . SALUUT VOOR GOR LAMOREE 

\IJIJ ZIJN ALLEN met anderen verbonden door de vele uren, die we met elkander beleef den 

en - in ons sportleven - samen genoten. 
Een van onze trouwste en beste vrienden, Cor Lamoree, is uit onze rijen getreden. 

Na jaren van angst en pijn en van zor g om hen, die hij liefhad, is hij op 71- jarige 

leeftijd over leden. 
Als "Haarlem-leden'' !<enden wij elv.aar' al uit de dertiger jaren. Vel~ jaren begeleidde 

ik hem bij zijn· training en t ijde:1s \'leè.str ijden . Daarna zagen wij elkaar zo 1 n twee 

maal per jaar tijdens de "vr i enden - en de Ha:1r l em - reünies". 

Als ik dan Cor de hand drukte was ik i n gedachten met hem en onze andere clubgenoten 

bij onze jarenlange trainingen. Dan zag ik hem op ons sfeervolle Haarlem-veld. Vooral 

als. hij en ik daar, buiten de groepstrainingen waren, om hem de fijne puntjes van 

polsstokhoog in te slijpen door eindeloze herhalingen en korrekties. Cor was heel 

sterk, bezat een grote sprongkrach t. Doch zijn aanloop met de zware -bamboestokken 

was te traag. Wilde je het rekord verbeteren dan moest je de vaardigheid en reactie

snelheid van een keurturner hebben. i•Jijlen Joop Verkes, Cor 1 s tegenspeler van toen, 

was zo'n keurturner. Joop verongelukte jong op zijn motorfiets. Daarna was ons 

lid Mart Swart, Cor 1 s trainingsmakker naar betere pres-e;aties. Cor bracht de wil 

en het geduld op om zó getraind te raken, da t hij het nationale rekord van rujn 

vriend Age (Kees) van der Zee in het stadion verbeterde. 

Step van Duin (mede-oprichter van onze Vriendenklub) toen Haarlem-voorzitter, 

was daar jurylid. Dank zij diens psychologische opmerking slaagde Cor. 

Een merkwaardig feit was bij de Haarlemmers van die tijd, dat zij wel graag naar 

wedstrijden gingen, doch vrij-.:-:el allen verlangden zij meer naar de wintertraining. 

Onze traini.ng in de hoge duinen van Overveen, tussen De Blinkert en de Brouwerskolk, 

was de bakermat geworden van de konditietraining van zowel onze atletiekclubs 

als van vele andere takken van sport. Menige vriend was daar als gast van de Haarlem

mers en trainde met Cor en zijn plÓeggenoten in de kostelijk duinbossen en zandaf

gravingen. De indoortraining hadden \~j lang in het beroemde Kennemer-Lyceum. Befaamd 

doordat Kreigsman vóór de Olympische Spelen van 1928 daar de nationale ploeg graag 

trainde. Befaamd mede door de verhalen îh de A.W., over de sfeer en invloed op 

de prestaties van de P.J:-1.-ploeg. 
Cor heeft . daar heel wat kracht en behendigheidstraining bij het ringenzwaaien be

leefd. De Haarlem-atleten waren enthousiaste "vechtjassen" in de strijd om de Prins 

Hendrik-beker. Men spande zich voor honderd procent in om één of meer puntjes 

voor de klub te verdienen. Cor was vele jaren goed voor 6 punten. Als all-round 

atleet was hij als invaller altijd goed voor punten op andere onderdelen. 

Dat hij voor zijn jongere klubgenoten een stimulerend voorbeeld was ligt voor de 

hand. 

10 maal was hij nationaal kampioen polshoog. 
16 maal zat hij in de UNIE-ploeg. 

In 1946 en 1947 werd hij in Londen A.A.A.-kampioen. Zeer velen onder onze oudere 

leden kenden de glorie om daar in die officieuse Europese Kampioenschappen kampioen 

te worden. Zo ook Cor. 

Cor was 3 maal bezitter van de (beroemde) A.A.Kreigsman-beker 1936, 1943, 1946. 

Tevens voor de beste P.H.-beker-prestaties in 1935 de Steph. van Musscher-beker. 

llij was . lid van verdienste van de H.A.V. Haarlem (1951). En hij was tevens Ere~kruis

drager van de K.N.A.U. 
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Cor was fysiek een keiharde jongen. We maakten het op Te Werve mee, dat hij tot 
tweemaal toe van 3 .70 hoog een smak in de harde zandbak maakte, doordat de oude, 
verdroogde -bamboestokken versplinterden. Import van verse bamboe was door de oorlog 
onmogelijk. Toch werd hij met een geleende stok nummer één. Na afloop gingen de 
"duvels", in strijd met de sporthye;iënnische wetten(?), in de vijver van dit onver
getelijke sportcentrum een koele duik maken . Och, toen deden we nog voor ons plezier 
aan sport . En bereikten met primitieve hulpmiddelen en zonder de kwasi-wetenschap
pelijke "rim-ram" mooie prestaties. Veel plezie r had hij toen hij in 1949 de eerste 
10-kamp-kampioen na de bevrijding werd. 

Cor is in zijn hart altijd atleet gebleven. Velen van u weten dat. 
Het was mij onmogelijk om bij zijn laatste gang in het Arnhemse Moscowa erbij te zijn 
om zijn lieve vrouw Guus en de haren mijn meegevoel bij hun verdriet te ui ten. Frans 
Jutte was daar wel en vertolkte namen de UNIE en de Vrienden wat Cor voor de atle
tiek betekende. Jan Kleyn was o .a. namens de Vrienden aanwezig. Het bestuur van 
de "Haarlem-reünistenklub" was in de personen van zijn ploeggenoten Dick Hagtingius, 
\;Jim van Gog en Hans Busé voor een laatste groet aanwezig. 
Cor ontbrak nooit op de beide reünies en was daar aktief deelnemer. 

Hij en zijn gezin deden erg veel voor zwaar gehandicapte kinderen en volwassenen. 
Uit die kring waren vele ouders bij de crematie-plechtigheid aanwezig. 
In de annalen van de UNIE en het "Vriendenboek" blijven Cor 's prestaties leven. 

Vergun mij als oude vriend, namens velen, Cor hier een laatste saluut te brengen. 

Jan Hut 

WEDSTRUDKALENDER 

Een eenvoudig overzicht van de wedstrijden in de maand juni. Een volledig overzicht 
van wedstrijden hangt elke training achter het raam van het secretariaat. Denk 
aan de uiterste inschrijfdatum. Zorg dat je altijd geld bij je hebt want je moet 
direct betalen! ! ! Je kunt ook een rekening openen waarmee jouw wedstrijdkosten 
verrekend worden. Inschrijven na de training in de kantine bij Joop van Drunen. 
Zorg ervoor dat je bij instuifwedstrijden je startlicentie bij je hebt. 

Juni 
wo 1 sen/ab Hilversum GAC G&E Circuit 
vr 3 sen/ab Aalsmeer AVA '64 
vr 3 sen/ab Zaandam Zaanland snelw. + L.A. 
vr 3 sen/ab Krommenie Lycurgus instuif 
vr 3 Den Helder Noordkop 5 km loop 
za 4 ab Uden De Keien NK b + f:IK a 
za 4 sen Rotterdarr: NK 50 km 
za 4 Driebergen Hermes seminarieloop 
za 4 Bilthoven Triathl on 1/2 marathon 
zo 5 ab Uden De Keien NK b + MK a 
zo 5 sen Beverwijk DEI'1 komp. vet. 2e dag 
di 7 sen Badhoevedorp Komby BOOm baan komp. 
di 7 sen/abv Utrecht Hermes domstadtrofee 
do 9 Wieringerwerf AVW 8 km stratenloop 
vr 10 sen/ab Heerhugowaard Her a instuif 
vr 10 sen/ab Amsterdam AAC/ADA instuif 
vr 10 sen/ab Edam Edam meerkampen 
vr 10 sen/ab Utrecht Ph oen i x instuif 
vr 10 · Hilversum GAC uurloop 
za 11 b internat. b jun. 
zo 12 Haarlem H'lem gez. 2e komp. dag sen. 
zo 12 Breda 2e komp. dag sen. 
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zo 12 Amsterdam Sagitta grachtenloop di 14 Lelystad Spirit 10 E.M. 
di 14 Utn;cht Hellas zomeravondcup wo 15 sen/ab Wieringerwerf AVW werp-3kamp wo 15 sen/ab Bussum Tempo spring-2kamp wo 15 sen/a Amersfoort Altis 
vr 17 b Amsterdam AV'23 
za 18 b komp. b finale za 18 sen Brussel west athletics za 18 Bergen Trias halve marathon zo 19 ab Amsterdam AAC/ADA komp. ab 2e dag zo 19 sen Brussel west athletics di 21 Badhoevedorp Komby 400 m baankomp. wo 22 sen/ab Amsterdam A tos instuif do 23 sen/ab Velsen Suomi instuif vr 24 sen/ab Amsterdam AAC/ADA instuif vr 24 sen/ab Hilversum GAC instuif za 25 ab Krommenie Lycurgus NK a + MK b za 25 sen/ab Utrecht Ph oen i x meerkamp zo 26 ab Krommenie Lycurgus NKa+MKb zo 26 sen/v/ab Amsterdam A tos sen/veteranen/ah zo 26 sen/ab Utrecht Phoenix meerkamp wo 29 sen/ab Hoorn Holland ia instuif wo 29 sen/ab Haarlem H'lem gez. 

0-0-0-0-0-0 

1 Mei A/B en seniorenwedstrijd. 

Een wedstrijd die voor onze Haarlem-atleten eigenlijk het wedstrijdseizoen opent. Niet iedereen was er a l klaar voor om zich in het wedstrijd tumult te storten. Maar dat kwam natuurlijk door het lang ui tb lijven van het voor jaar. Ondanks deze tegenvaller was het met recht een fijne wedstrijd, slechte weersverwachting dus mooi weer met een stevige bries. 
Met de 110 m horden we~d begonnen. In dit onderdeel werd meteen de finale gelopen. Frank Versteeg had thuis natuurlijk met de box van :.>:'n zoon geoefend. Als enige Haarlemer op dit nummer wist hij het ere-metaal naar zich toe te trekken. Op de 100 meter stonden de echter sprinters achter de hekken, allen Kees Jan Kos liet zien, dat met trainen wat te bereiken valt. Zijn eerste 100 meter liep hij in een nette 12.2 sec. een tijd die hij in de finale prolongeerde. Mr. Big (Les Brown) was in Haarlem uit z'n kadetje gestapt, om te laten zien dat hij er dit seizoen klaar voor is, "zeker weten" met 12.87 m bij het kogelstoten was hij iedereen de baas. 
Binnen Haarlem is een n i euwe Mister Ham(y)(string) waargenomen. Al als A jongen mag Jerry deze naam dragen. Toch ondanks deze lastige kwaal, wist Jerry Brouwer de 100 meter finale op eenvoudige wijze - te winnen. Ze zeggen dat ze bij Haarlem geen echter spinters meer hebben, maar Jannie Sloot liet het tegendeel zien met 13.1 s ging zij als eerste dame op de 100 m over de streep. Op de 800 meter was het dolle pret. Jan de Rui t er had voor het eerst van z'n leven het leger achter zich aan, zo leek het althans . Zijn trouwe maten Paul Drommel, Willem Gebe (had die sprint spikes nou toch maar niet te koop gezet Willem) en Lex Verbeek konden hem niet volgen. En ook de aanval van Erik Kahls in de 2e serie werd netjes afgeslagen. 
Bij de B meisjes werd ook een felle strijd geleverd, en wel tegen de wind. Brenda Stoete en Amilete Harren hadden daar kennelijk geen last van. Beide wisten zich te plaatsen in de finale 100 meter. En ze werden een en twee bij het verspringen, zeker een windje in de rug? 
Een ander spannend s·;ç;1.cment was de 3000 meter, vooral de strijd tussen Jeroen Scheffer en Nico Vessius (DEM) was een waar genoegen om naar te kijken . Op een gegeven moment na ongeveer 6 rondjes kreeg ik het idee om Jeroen aan te moedigen. 
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- -.l2 i·:edstr ijd kreeg ik van Jeroen een complint2nt, i~< llad met de juiste stemverhef-
-~ ~ m'n aanmoediging, op het taktisch hoagt~pu~t ge)laatst, waardoor hij als eerst 

-'-~:i. nish kon passeren. I k geloof er niets V<'lr:! Jeroen i s gewoon een kanjer . 
_;: lm-· lijk waren er nog ve e l meer kanj ers en k.3.n,\cr " :. nnen", maar helaas moest ik 
-f ook meedoen, om het Haarlem- vaande l te ver60digen . Met andere wo orden, ik 
, niet al l es me e kunnen beleven . Daarom hiercnde~ de ui~slagen. 

· .. herer, ser·i es 
_ · · ;·. 'Ir et::p 

.J "!.n Kos 

. !V :! re.1 ~;;e r i es op tij_i 
,r ,;_n de Rui t er 
JL·ik Lahls 
·.n •: in Groenendaal 
---~- ûl Drorrime l 
.. 'illern Gebe 
:,.-::x Verb(;ek 

_ -_~:;)~ ' i0 gen heren 
:Ls ,ja Steen 
: · D rtcn Hartman 

~ horden - heren finale 
~ · .~ éln!;;: V ersteeg 

--': ~' tr) ten heren 
~ . :..s Brown 
·_>:ienne de Groot 
_-.- •.·an v.d. Broek 
: !< .-::.Tten Hartman 

jongens B finale 
· •è;1nis Heyink 
· .~ ·no Grooteman 
è"-al~t \IJi lmink 

·_:: ~~toten jongens B 
'.:··· no Mantel 

1 ·r~ d!'lmes r'ina le 
.: .Lm i e Sloot 

·.::.3toten dames 
... .- .·:n ic Sloot 

- ~_ rtje Berkelmans 

.~ ·;- :ingen dames 
· ---: ·-=-~> é Capellen 

meis jes B series 
-. ... ::1 Stoete 

' -.: t::~ Harren 

.L~~ingcn meisjes B 
~~ .: --~ nda Stoete 

.i l eta Harren 

1. 57 . 8 
1. 58.5 
1.59. 7 
2 .00. 6 
2.02.1 
2 .03.5 

1. 85 
1.80 

15.4 

12 . 87 
10 .50 
10 . 47 
10.05 

2 .09.5 
2 .14. 6 
2 . 23 . 3 

11. 82 

13.1 

9 . 04 
6 .34 

4 .82 

J.3 . 8 
13.7 

5.07 
4.83 
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100 ~ heren finale ----- - -
1 . l'J i co 'îr.;ep 
G. K~es Jan iZos 

3000 m !..=ren f i nale 
-
1. Jeroen Scheffer 
3 . HJih Akersloot 
6. Marcel Ve rzij lberg 
7. Rienk Pos tuma 
8 . Ton van Doorn 

Verspringe::1 he ren 
1. Arjan Warmerdam 
2 . Rf:: mco Steen 
3 . t·îaarten Hartman 

100 m jongens A finale 
1 . Jerry Brouwer 

Nico . 

11. 2 
12 . 2 

8.43.2 
8 .58.1 
9.15.3 
9.28.4 
9.28. 5 

6 .76 
6 .50 
6 .36 

11.8 

400 m heren/jongens A series op tijd 
2 . Nico Treep 52.2 
6 . Kees J an Kas 

1500 m jongens A/B finale 
1 . Ger '.Vesse l 

100 m jongens B series 

53 .9 

4.32.2 

Barry van Dijk 13.9 

Verspringen jongens B 
4. Arno Grooteman 5.30 

11 . Barry van Dijk 4. 23 

400 m dames/me isjes A finale 
2 . Jannie Sl oot 59.8 

Speerwerpen dames 
2. Marlies Koopman 35.36 
7. Geertje Berke lmans 22 .32 

100 m meisjes B finale 
2 . Drenàa Stoete 
4. Amileta Harren 

Kogelstoten meisjes B 
3 . Amil eta Harren 
5 . Brenda ~toete 

13.7 
13.8 

10.74 
9.55 

.... 



1e A/B junioren competitiewedstrijd in Haarlem. 

Op 8 mei, een broeierige en benauwde dag, werd in Haarlem de eerste A/B junioren 

competitiewedstrijd gehouden. Na de Nederlandse titel van vorig jaar hebben deze 

lieden een inmiddels en beroemde en beruchte reputat ie . Zo beroemd en berucht 

dat er maar vier mensen tegelijk op een training aanwezig rnagen zijn (of zou de 

rest gewoon niet komen??!!) 
De verwachtingen waren niet al te hoog door het ontbreken van o.a.: Walter Kruk 

(naar Holland) Chris v.d. Werff, Joris v.d . Weide, Arjan Warmerdam (nu senior), 

en r.1arvin Issel t was ook nog een vraagteken. Toen ik bij het krachtcentrum echter eer; 

skate-board zag staan, was mij duidelijk dat Marvin er was (de eerste keer in het jaar 

ge loof ik). 
De wedstrijd begon met de 4 x 100 m. De lopers waren: Tony v.d. Prijt, Jerry Brouwer 

Zri c Wilders en Paul Drommel. Ondanks 2 slechte wissels viel de tijd mee; 45.7 

sec. Opnieuw legden we met de estafette de basis voor een hoge notering. De 3000 m 

werd door Dennis Heyink in een goede tijd afgelegd 9.22.5. Ik weet @jn God niet 

of dit een snelle tijd is, maar hij haalde er 679 punten mee binnen en dat is heel 

veel. 
~isschien wel de grootste verrassing van de dag, maar liefst 50.62 m gekeild. 

De naam: Ivo Spanjersberg. De nieuwe speer (met een lagere uitworp, ~ 32° geloof 

ik ) schijnt deze reus wel te liggen. 
De 800 m was , omdat Paul de 400 m zou lopen, dit keer voor Ger Wessel. llij scoorde 

een uitstekende (gezien de harde wind) 2.05.4. 
Marvin Issel t moest verspringen. Ook hij kweet zich uitstekend van zijn taak. Zonder 

skate-board sprong hij 6.18 m. De 400 m was voor Paul Drommel. Na een flinke ver

·wring kwam hij uit op een pittige 52.2. 
Hoogspringen leverde een nieuvte verrassing op. Mis ja Steen floepte over 1. 90 m! 

Onze "beer" Etiënne de ' Groot ontfermde zich over kogel en discus. De kogel ging 

naar een goede 11.82 m en de discus naar een goede 28.56. Met deze 2 prestaties 

liet hij de rest van het veld achter zich. 
De 100 meter werd gelopen door (de net herstelde) Jerry Brouwer. Een wat verkrampte 

race resulteerde in een matige 11.6 s. 
De einduitslag tenslotte. Hoera! Hoera! We waren als eerste geeindigd met 7.206 

punten. Ongeveer 600 punten voorsprong op de tweede. 

100 meter 
Jerry Brouwer 

800 meter 
Ger \\lessel 

Verspringen 
Ivlarvin Issel t 

Discuswerpen 
Et ienne de Groot 

Koge lstoten 
Etienne de Groot 

Einduitslag 
le met 7.206 punten. 

Uitslap,en 

400 meter 
11.6 Paul Drommel 

3000 meter 
2.05.4 Dennis Heyink 

Hoogspringen 
6.18 Misja Steen 

Speerwerpen 
28.56 Ivo Spanjersberg 

4 x 100 m estafette 
11.82 Tony, Jerry, Eric, 

0-0-0-0-0-0 
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Jerry B. 

52.2 

9.22.5 

1.90 

50.62 

Paul 45.7 



Districtskampioenschappen West I te Amsterdam. 

Vier dagen vrij en mooi weer, zo begon voor mij het Hemelvaart-weekend. De eerste 
twee dagen was het lekker relaxen, maar Z3terdag en zondag moest er gepresteerd 
worden, en wel op de districtskampioenschappen . 
Op zaterdag werd de wedstrijd geopend met de series 110m horden heren. Een van 
de favvrieten: frank Versteeg. Ja sorry lieve lezers, lezeressen dat het eentonig 
wordt, maar deze a~leet is echt op iedere belangrijke wedstrijd aanwezig. Hij trad 
in de 3e serie a an . Hij had overigens wat problemen met z'n baannummer, een nummer 
die je aan de rechterzijde van j e broek moet b evestigen, de lijm hechtte schijnbaar 
slecht (geintje Joop!), maar hij liep z'n r a ce voortvarend. Frank won z'n serie 
in een prima tijd van 14.9 en werd daarmee geplaatst voor de finale. Om 13.00 uur 
werd gesta1·t met de sprintnummer3 . Nico mocht, wat de Haarlemmers betreft, de spits 
afbijten in de 3e seri e . Met een prima start ging hij met 10.9 ht. en 11.08 el .t. 
als eerst ov.:::r de streep. Qo;..;. Guus liet na lange afwezigheid zien dat we nog op 
hem kunnen rekenen . In da Ge serie liep hij zich met een 3e plaats de halve finale 
in. Zijn tijd 11.28 el.~ . 

Etiënne de Groot wás ool: aam1e:üg op zaterdag. Na twee dagen flink geoefend te 
hebben (waarmee Etiënne g~oefend heeft is trouwens geheim !) stootte hij 11.82 m 
waarmee hij bij de jongens t als 4e eindigde. 
llarcel Verzijl~erg had tegen mij al bij het inlopen gezegd , dat hij het veel te warm 
had . Op de 3000 m sprong hij dan ook elke ronde in bad, en begon proestend en ver
kwikt aan de volgende 400 hete meters. Hij werd met 9 .59.53 een goede zevende. 
Iedereen hoopte er op en Frank Versteeg deed het. In de finale 110mh. liet Frank 
na een slechte st2rt ieder~cn genleten van een verbluffende inhaal race. Alleen 
Jeroen van de Moer (DEN) ble0f buiten het bereik van Frank, 14.98 werd de 2e plaats 
en een evenaring ve.n ;:et c:!.ubrecorcl. 
Guus èn Ni co moesten <:;.S.ntr.:,den j n de halve finale 100 meter. Guus die eigenlijk 
geen rekening meer had gehoude~ met een halve finaleplaats en zich al in hogere 
sferen bevond, kon zich ja~mer genoeg niet nteer plaatsen voor de finale. Bij Nice 
daarintegen zat de zon i1 z'n bol, met de 4e tijd 11.07 el .t. werd hij veer de finale 
geplaatst . 
Op een gegeven moment zagen de toeschouwers een hinde over de baan gaan. Marianne 
v.d . Linde was aan haar 3000 meter bezig. Als een echte vedette g limlachte ze 
bij het horen van de positieve l euzen, die de toeschouwers haar rijkelijk toe brulde. 
Met een prima opgebouwde race ging ze als eerste over de finish lijn in een mooie 
tijd van 10.23.12. 
De zaterdag zat er b~na cp, 3!lecn een moegestrede Nice moest z'n 100 meter finale 
lopen. Bij de sta~t d2cht ~U even aan die twee heerlijke eerste Hemelvaartdagen, 
en hij werd 5e in l 1. 08 el.t . 

Ook zondag was het warm en winderig . Frank was ook weer aanwezig, 400 meter horden 
een twee in de maat een twee uit de maat, maar toch 2e in 54.4 in z'n serie, en 
natuurlijk naar de finale . 
Verschillende prominenten van A.V. Haarlem waren op de tweede dag aanwezig om 
de atleten gade te slaan, en zo nodig aan te moedigen. 
Door deze impuls werden Guus en Nice aangezet tot "betere" prestaties, onder de 
nog aanw~zige stress van zaterdag werd de 200 meter gelopen . Guus en Nice hadden 
het geluk in dezelfde serie te zitten. Het werd een leuke strijd. Nico kon Guus 
nipt voorblijven 22.7 S8C om 22 .8 sec. h.t. De tweede plaats in de serie was voor 
Nice, genoeg om in de finale geplaatst te worden . 
Ondertussen was het hoogspringen begonnen. Remco Steen en Erik Rollenberg hadden 
een onderonsje met hun trainingsmaatje Paul Broekhuizen van Lycurgus. Het was 
een spannende strijd waarbij Remco helaas op 2 . 05 bl eef steken, trouwens een prima 
prestati e en goed voor een bronze plak. Erik en Paul wisten 2.10 te overbruggen 
en sprongen nipt 2.15 eraf . 
De 5000 meter is een verhaal apart . Jeroen was zo l ekker op dreef dat hij vergat 
dat z'n tempo te hoog la g . De warmte speelde h em parten, en hij liet zich in de 
race niet meer zien . Kees van Dommelen had z'n race prima opgebouwd. Als een slimme 
vos verschalkte hij eend na eend die t e snel was gestart en eindigde als 2e . Ook 
Huib Akersloot wist wat hij kon, net als Rienk Postuma lieten deze heren zich in 
een prima tempo als ?c en 12e ~lasseren . 
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Op een gegeven moment, hoorde iedereen een prachtig gesuis. Verscheidene "beren'' 
waren met de discus aan het jongleren. Onder hen onze grootste glimlach, Les Brown. 
Net als op de training was z'n woordje doennnn! van grote invloed. Hij deed het 
netjes met 44.34 m en een 4~ plek. 
Over één finale, de .400 m horden heb ik nog niets gezegd. Weer een spannende race, 
die voor Frank, ondanks z'n verwonding, een mooie derde plaats opleverde. llij prolon
geerde z'n serie tijd 54.4. 
In het midden van de zondagmiddag zat het er voor alle A.V. Haarlemmers op. Het 
was trouwens nog een waar genoegen om rustig in het gras de wedstrijd tot het einde 
mee te maken. 
Het is echt een geweldig weekend geweest. 

400 m horden series 
Frank Versteeg 

5000 m heren finale 
2. Kees Hordijk 
7. Huib Akersloot 

12. Rienk Postuma 

3000 m dames finale 
1. Mariann~ v.d. Linde 

Kogelstoten jongens A 
4. Etiënne de Groot 

100 m heren series 
Nico Treep 
Guus Groskamp 

200 m heren series 
Nico Treep 
Guus Groskamp 

100 m heren finale 
5. Nico Treep 

54.4 

14.58.64 
15.27.33 
16.18.62 

10.23.12 

11.82 

11.08 
11.28 

22.7 
22.8 

11.08 

110 m horden series 
Frank Versteeg 

Hoogspringen heren 
1. Paul Broekhuizen 
2. Erik Rollenberg 
3. Remco Steen 

3000 m steeple heren finale 
7. Marcel Verzijlberg 

Discuswerpen heren 
4. Les Brown 

100 m heren halve finale 
. Nico Tr.eep 
Guus Groskamp 

110 m horden finale 
2. Frank Versteeg 

200 m heren finale 
8. Nico Treep 

0-0-0-0-0-0 

Nico .• 

15.14 

2.10 
2.10 
2.05 

9.59.93 

44.34 

11.07 
11.39 

14.98 

22.5 

Helaas geen verslag van de eerste B-kompetitie die in Huizen gehouden werd. Wel 
de uitslagen: 

110 m horden 
Marvin Isselt 

400 meter 
Stefan van Keulen 

1500 meter 
Dennis Heyink 

Verspringen 
Stefan van Keulen 

Kogelstoten 
Barry van Dijk 

Speerwerpen 
Barry van Dijk 

4 x 100 m estafette 
Haarlem 

16.4 

55.6 

4.35.8 

5.02 

8.17 

32.90 

48.8 
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100 meter 
Dennis Heyink 

800 meter 
Arno Grooteman 

Hoogspringen 
Marvin Isselt 

Hinkstapspringen 
Tony v.d. Prijt 

Discuswerpen 
Tony v.d. Prijt 

Polsstokhoogspringen 
Arno Grooteman 

Einduitslag 
3e pla~ts met 6778 pnt. 

12.8 

2.14.8 

1. 75 

11.25 

24.60 

2.50 



HOT L IN E 

. --~.c~.ar t::::-zake îJU } . 

·)0 2,~rl.L en 05 ms1. 

l)Ü zijn C:.e dags~l ? d.c.-~ c!.8 O:t-J.njever c::n:t.gingen :~ ich sierten op de t rimlopen 9 mis

.::·chien kan ik oeter zE: ggen ~ op het trimg·:;beu::cen _, Taî eltje neerzetten ~ markerings -

:L:i.nt e .1. o ;:ihan gen 9 e r; :..1. rw·i; a.te l e m,~t een echt ::;t a rtpistool de hande l op gang hel- · 

~ .: _"n~ yr-iJ~~ ,::;n uUreü~en , :.L inc ~:n -vwgr.alen ~ . to.f e i_t j e inklo.ppen el!. hup naar huis. Een

·'·oudig van organisat.i'3 misschien ~, nu..1.r hr~ t heeft 'tlel wat . De prestaties z~j n niet 

-~ sn-~ b9 l a.ngrijk:; r:iaar L;r lr.<mn.i .. :ma mf'; ~ O\l•:nwimlingen voor IIu i b Akersloot (in het 

(-. !'.';e bc3 ) 7 RLm d Po:;:-ck ( I r:•i e hui::)? Sylvia de Kror.1 ( Santpoort ) en geen van de on-

::en e:mdi gden cp de l c.a:cste pla.'?-ts. 
-~. 0 apr i l 7 Eeven ·!ij k - \Vost e~2hcut loop (20 b J,) 

~ ... <,1 een echte \vedstrijd, L'l3-G Vic als OV€:r'h'inna8r. bij de vete:;:-anen en Kees loopt 

~li3schien nog een beetje t eveel als een 18-jarige.Of zijn het zijn Afrikaanse voor

ouders, d i e hem parten spelen ? 
Vic Zonneveld 
Kees van ])o!Dill:üe 

-:YI me i? Schiphol ·- 10 km~ 

1 ' 08.52 
1. 09.54 

'./:1.::.r ::: chijnlijlc als gevolg van telae.g overvliegende hefschroefvliegtuigen zij n er 

Ièc~ ceen uitslagen on·cve.ngen. Gelukkig heeft Y.tarianne hard genoeg gelopen om met 

:;· .r prestat i e (5e in 36 . 55) de kr<mt te halen.r~aar de overigen zullen ongetwij

l": J.à. een f ijne dag h9bb0n gehad.Ter compen..~a-~ ie wat tijden van de circuitloop op 

"i7 a pr il j. LOok een 1 0 k i lometer namelijk . 
Huu'J Olle.:cbe 36 .50 
D.ick Aa }: t8 36.55 

-•\..J EJ.e i ~ Aasterdam - marathon 

Arno Molenaar 
Conny Hitteman 

40 
48 

min. 
min. 

li -:d; zal j e maar gebeuren. T\.,ree maanden je het l eplazerus trainen aan de hand van 

:.:sn echt schema en ·:vat is het resultaat ( afgezien van het onpasselijke gevoel na 

~:..::loop ) ~ een vcrbet cri :r.c van j2 persoonlijkrecord m3t 1 seconde! Gelukkig heeft 

"rij geen anderG hobbi e s .Even ter~-:ijde ~ nu heb :i.k al tv1ee keer het \..roordje echt moe

,en gebrui ken? maar mijn beperkte taal bereik l aa.t geen andere keus.Ja het woord 

11eU3 . Ji:n dat is nu net eP.n woord 0. '1t mij teveel aan He inze Bakker doet denk:en.Nu 

_,.e t volgenà.e probleem ~ de e;.:;aa :cdheirl van Sylvia.He..ar woorden laten doorgaans wei

nig t·.ljfe1 over ( over daden hoor je njj niet ) ) maar dan haar metamorfose tijdens 

:-1Pn ma.rathon,All es dEl.t zich vo or·tbe1veegt in een korte broek en de vorlnen heeft 

·,rnn een vrou-vr daar gaat zij op aL Je za1 daar toch bijlopen , je vrordt er volkomen 

'p st oord van. C~ü ukkig V8 ~-:-der -vre inig negers (negerinnen?). 

Ge l ij k me t de he le werd er oo[c c P.n ha lve marathon gehouden.Geen uitslagen maar 

\·Ta l een hernieuv:d kenni s make::1 ma t BE: :>:>t Hulsman. 

L ., t ijden op de "hele " 9 3e Ruud Porclc 
144c \vi m Klu;yskens 

Hil d s Lange 
Lex v.d,Pol 
])ick Nol 

:9 mêi 9 Overveen - Lions :L oop ( 16 km. ) 

2.48.55 
2 . 53.43 
3.04 
3 . 13 
3o 17 

Sylvia de Krom 
René v.d.Zwaag 
Kick Sabelis 
Henri IV'.eure 

3.29 
3. 31 
3.45 
3.59 

J): revanche va n Con .. "lo 2n Rob voor h :.m uitvallen in Amsterdam.Alleen hun respec

~ 5 . 2ve lijke tegenstanders (V:i.c en hd uur) waren net iets t e sterk. Getuige zijn 

cijd :?.al Hans Verdey z'n zwangerscha pverlof ook wel zijn l2ngste tijd hebben gehad. 

Of zie ik het weer eens een keer he1e.ID2.al verkeerd? 
107e Connie Wi t teman 77.18 
101 e Esther Vink 74 .31 

988 Syl via de Krom 74.07 
82e Kick Se.belis 70 . 59 
69e f.LStrookiK·m 68, LP 
56e René v . d.Zwaag 65.54 
55e Lex ~"- . cl. Pol 65 .46 
53e \',' iril v.Etten 65.24 
50e Jaap Svmr t. 64.42 
49e ])ick v ~ To1 64. ) 3 
4 3e Arno Nolenac1::c 6 3. )f) 
39e }~ck Hirs 62.50 

·:Zjondag 05 juni a.s . - Vogelen:3ang - halve :nar.ó::.. chon-

29e Paul v.d.Pol 
28e Rob de Nieuvre 
26e IIuub Ollarbe 
19e ])ick Aar t s 
16e Dick de Waal M. 
14e Hans Verwey 
10e Hans Rageman 

8e Gerko Vos 
7e Henk vJesselius 
6e Ronald v .Bochove 
2e Conno du Fossé 
1e Vic Zonneveld 

start 12 .00 uur. 

~~n typerrachine is moe.Tot z. 

60.50 
60.32 
60.16 
59.40 
59.10 
58 .50 
58.09 
57.39 
57.19 
56.41 
52.57 
52.54 



Hll Wllll~l~l 
\JEDSTR!Jf"'SCP:.EIM voor C/D Ju~.:IORf.~i 

inschr. vóór 
zat 11.6 c/d competitie 25.5 
zat 25. 6 c/d Beverv1ijk DE.I.1 10.6 
zat 2.7 c/d Hoorn (fin .. camp . )Hcllandia 15.6 
zat 9.7 c Santpoort Suomi (dis.kamp 1e dag) 13.6 
_,on 10.7 c Santpoort Suomi (dis .kamp 2e dag) 
zat 9 .7 c/d Zaandam Zaanland (7-kamp) 24.6 
zon 10.7 c/d Zaandam Zaanland ( 7-karnp) 

WEDSTRIJDSC I-IEMA voor de .i?UPILLEN 

zat 25.6 Zaandam Zaanland 10.6 
zat 9.7 Haarlem Gez. H'lem ver. c 21.6 
zat 30.7 Amsterdam AV '23 15.7 
zat 27.8 Haarlem Gez. 'H'lem. ver 10.8 
zat 3 .9 Krommenie Lycurgus 19.8 
zat 17.9 Santpoort Suomi 31.8 

C/D pupillenwedstrijd op 23.4.88 te Haarlem 

Zaterdag was het h ee l leuk op atletiek we hadden een wedstrijd gedaan wij moesten 
verspringen en de 60 meter en balwerpen en de 1000 meter met verspringen was de 
eerste keer ongeldig de tweede ke er had ik 3 meter 40 gesprongen met de 60 was 
ik 5 de met balwerpen was i e één keer ongeldig en de tweede keer had ik 24 meter 
gegooid en met de 1000 was ik tweede geworden en een ander meisjes eerste 

DOEI Sandra Vennik 10 jr. 
Meisjes pupillen A 2e jrs. 

Het is negen uur in de morgen. Ik sta op kl eed me aan en ontbijt. Ondertussen rijdt 
de Bloemen Corso voorbij . Om half twaalf kom ik op de baan aan waar ik moest kogel
stoten en verspringen. Zoals gewoonlijk was ik weer eens te vroeg dus ik ging maar 
samen met Arthur inlopen en oefeningen doen. Daarna ging ik bij andere onderdelen 
kijken. Toen ik over de baan liep hoorde i k dat alleen Haarlem en Holland aanwezig 
waren en dus geen DEM of AKU . 
Om een uur moest ik kogelstoten. Marcel, Robin, Mi chael en Jorrit haalde jammer 
genoeg niet de finale maar Maarten , Allard, Daan, 2 jongens van Holland en ik 
haalden wel de finale. Allard werd met een stoot van 9 meter 89 royaal eerste 
Maarten werd met 8 cm. voorsprong op de nummer 3 tweeóe met een stoot van 8 meter 
99. Ik zelf werd derde met een stoot van 8 meter 91. Ondanks die acht cm. was 
ik toch blij. Een half uur na het behalen van mijn derde plaats werd er pas omgeroepen 
dat we, Allard, Maarten en i k dus, onze medailles konden ophalen. 
Na de felicitaties ging ik mijn aanloop voor het verspringen uitmeten. Na drie 
kwartier vertraging begon eindelijk het verspringen. Ik had drie redelijke sprongen: 
3.59, 3.79 en 3.80. Ondanks deze sprongen werd ik achtste. Michael en Arthur werden 
door sprongen boven de 3.90 gekwaliceert voor de finale. 
Michael werd eerste met een sprong van 4.43. 
Arthur bracht zijn p.r. op 4.05 en we rd met deze s prong zesde. Na het verspringen 
ging ik bij het speerwerpen kijken. Arthur ~erd daar tweede en Marcel werd derde. 
Na het speerwerpen ging ik Al lard aanmoedigen die moest namelijk de kilometer rennen. 
Hij werd vierde met een tijd rond 3. 28 . he t werd het een l euke dag met veel overwin
ningen voor HAARLEM. 

i.1artijn Spruit 
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Op zaterdag 23 april was er weer eens een wedstrDd (de 1 eerste dit jaar) voor 
de C junioren op het Haarlem terrein. 
De deelnemende clubs waren Holland en Haarlem. Het weer was goed met een har de 
wind, die goed van pas kwam bD het eerste onderdeel van de dag: de 100 meter. 
Darry, Rens en René liepen in dezelfde serie (de tweede) Rens en René hadden allebei 
14.2 sec., ook al zag René alleen Rens' rug (foutje van de jury). 
Barry kwam met ZDn tijd van 13.0 in de halve finale. Daar liep hij alleen tegen 
tegenstanders van Holland (een makkie dus); gevolg: 12.7 -)finale. Leendert van 
der Helm kwam ook in de halve finale, maar liep in een andere serie dan Barry. 
Zijn tijd was 13.8 wat helaas niet snel genoeg was voor de finale. 
Daarna was er nog hooGspringen dat halverwege werd onderbroken voor het lopen 
van de finale. In de finale ging het echter wat minder goed en werd Barry 5e in 
een tDd van 13.0 sec . 
ria het lopen van de finale gingen we meteen weer terug naar het hoogspringen. 
Bij het hoogspringen behaalde Barry een hoogte van 1.55 m wat hem een derde plaats 
opleverde. A;::n het einde van de dag had Zoef nog een "verrassing" voor ons : de 
estafette. Leendert liep als eerste man, dan Tim, Rens en als laatste Barry . We 
eindigden in een tijd van 55 . 3. De tijd was dus niet zo goed, maar dat kwam omdat 
we er nog nooit op geoefend hadden. De rest van de uitslagen kunnen jullie verder 
op in het clubblad lezen. 

Barry + Rens. 

100 m jongens C series 
Leendert v.d. Helm 
Rogier Westerhoff 
Mark Bakker 
Barry Doodeman 
Rens de Graaff 
René Grul 
Tim de Rooij 

Hoogspringen jongens C 
3. Barry Doodeman 
8. Leon Roos 
9. f.1ark v. Dijk 

Kogelstoten jongens C 
6. Steven Spanjersberg 
9. Leon Roos 

13. Stefan Heyink 
15. Mark Bakker 
16. Leendert v.d. Helm 

4 x 100 m estafette jongens C 

14.0 
14.4 
15.1 
13.1 
14.2 
14.2 
14.5 

1.55 
1.35 
1.35 

9.60 
8.14 
7.05 
6.10 
5 . 46 

2. Leendert, Tim, Rens, Barry 55.1 

Speerwerpen jongens D 
2. Arthur Smit 
3. Marcel v.d. Berg 
5. Daan van Dijk 
8. Joh. Gla3bergen 

12 . Laurens !(agenaar 

4 x 80 m estafette 
2. Haarlem 

19.80 
18.20 
14.64 
12.12 
7.68 

47.7 
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100 m jongens C halve finale 
Barry Doodeman 
Leendert v.d. Helm 

100 m jongens C finale 
5. Barry Doodeman 

Discuswerpen jongens C 
10. Mark v. Dijk 
11. Rogier Westerhoff 
14. Mark Bakker 

800 meter jongens c 
1. Steven Spanjersberg 
2. Tim de Rooij 
9. Stefan Heyink 

11. Leendert v.d. Helm 
12. Mark v. Dijk 

1000 meter jongens D 
4. Allard v. Zwol 
7. Martijn v. Belle 
8 . Maarten Jeronimus 
9. Jörgen v.d. Kuijt 

10. Jorrit van Giffen 

12.7 
13.8 

13.0 

19.56 
18.98 
13.62 

2 .21.1 
2.24.8 
2.43.0 
2.45.9 
2.46.8 

3.29.6 
3.36.3 
3.42.8 
3.45.7 
3.46.7 



80 meter jongens D series 
Marcel v.d. Berg 
Jorrit v. Giffen 
Robin Douwes 
Jörgen v.d. Kuijt 
Maarten Jeronimus 
Martijn v. Belle 
Laurens Kagenaar 
Michael Parkinson 
Arthur Smit 

Koaelstoten j~Hgens ~ 
1. Alla r d v. Zwol 
2 . Maarten J e ronimus 
3. Martijn Spr ·.li t 
7. Jorrit v. Giffen 
8. Michael Parkinson 

10. Robin Dou~es 

12 . Marce l v.ó . Berg 

80 meter m~ isj€s C seri es 
Karin Schouten 
Marieke Kok 
Parul \o!cssc 1 
Sandra Rooz.:::: i1 
Aneska de \iinC: t 

80 meter m~i sjes C finale 
1. Aneska de Windt 

4 ~ 80 m es t 2fe t te 
2. Haarl ei.1 

Koz;e l stotei1 r.,-; i s jes D 
1. \'Jen dy I-Iann 
4. Floo~ Verdonl<::s chot 
5. Linda Dam en 
6. Jill Toonen 

Verspringen ~eis jes D 
2. Wendy Haan 
5. Jill Toonen 
6. Linda Dam en 

Speerwerpen meisjes D 
1. Floer Veroonkschc t 

1000 meter meisjes pup. A 
1. Berja Koning 
4. Saskia van Dijk 
6. Sandra Vennik 

10. Liza den Nijs 
11. Sandra v.d . . Ploeg 
13. Debbi e Kapte in 
17. Ingeborg Zandbergen 

1000 meter meisjes pup. A 
1. VJendy Twisk 
4. Miriam de Groot 
5. Charley Peper 

2e 

1e 

12.0 
12.6 
13.0 
11.6 
11.3 
12 . 2 
14.4 
10.7 . 
11.9 

9.80 
8.99 
8.91 
6.99 
6.57 
5.97 
5.74 

11.9 
12.5 
12.0 
12 . 5 
10.9 

10.6 

47.7 

8 .51 
7.27 
6. 68 
G.68 

4 . 03 
3 .76 
3.57 

17.45 

jrs. 
3.36.9 
3.50.7 
3.52.5 
4.19.4 
4.20.4 
4.30.4 
5.11. 3 

jrs. 
3.57.8 
4.35.5 
5.06. 6 

30 meter jongens D halve f inal e 
Maarten Jeronimus 11.7 
Jörgen v.d. Ku~t 12.0 

-- Arthur Smit 12.2 
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Marcel v.d. Berg 
Michae l Parkinson 
Johannes Glasbergen 

80 meter j~ngens D finale 
1. Michae l Parkinson 
3 . Maarten Jeronimus 

Verspringen jongens D 
1. Michael Parkinson 
6. Arthur Smit 
8 . Mart~n Spruit 
9. Daan v. Dijk 

10. Martijn v. Belle 
11. Robin Douwes 
17 . Johannes Glasbergen 

600 meter meisjes C 
2. Anesk~ de Windt 
5. Parul Wessel 

Discuswe~pen meisjes C 
2. Knr i n Schouten 

Kogelstoten meisjes C 
1 . Kari n Schouten 
2 . f·ft arieke Kok 
4 . Sandra Roezen 

GO meter meisjes 
Wendy Haan 
Linda Dam en 
Jill Toon en 

D 

Floer Verdonkschot 

60 meter meisjes D 
3. J i ll Toonen 
4. \~endy Haan 
6, Linda Dam en 

series 

finale 

12.5 
10.5 
13.3 

10.5 
11.4 

4.43 
4.05 
3.80 
3.72 
3.65 
3.57 
3.07 

1. 56.7 
2.02.3 

19.00 

8.13 
7.69 
6.36 

9.3 
9.5 
9.1 
9.8 

9.2 
9.3 
9.7 

4 x 60 meter estafette meisjes D 
2. Haarlem 37.5 

1000 meter jongens pup A 2e jrs. 
1. Martijn v. Scha ik 3.28.5 
2. Dave · Andrews 3.41.8 
4. Steven van \vaarde 3.45.6 
5. Paul Filmer 3.47.6 
7. Darry de Graaf 3.54.7 
8. Thierry D. Slothouwer 3.56.1 

10 . Fobbert de Graaf 4.02.4 
11. Emile van Sambeek 4.07.1 
12. f'/l ~rk Veldt 4.08.1 
14. Ar j en de Bruijn 4.13.1 
16 . Bas Köhne 4.23.2 
17. Bram Heus 4.24.5 



. ·~l' .J meter meisj e s pup. B 1000 meter jongens pup. B 

' '112. l' i eke J o nker 3 .55. 8 " .1. . Remc:J van Bell e 3.56 .1 

Cindy l-i e u s 4.30 .1 4. Steffan Haur'f 4.1 6 .4 

rbrieke He g g er 4. 36 . 0 5. Feü:::<e v. d . Vijver 4. 30 . 8 

, JJO meter j on g ens pup. A 1 e jrs . 1 0GC meter jange-ms pup . c 
. - ·- ·· -----

• < C'2. iv ier Pennink 3.59.0 1. l•larc Boer 4.34.8 

:; . E.cic Bo e r 4.09. 4 3 . An dreas Pennink 4.57.8 

,-81.11 Rij s 4.14.0 

·.~_::; .] es pup. A 1e j r s. v e r b a l GOm totaa l 

J~ssica Ra make rs 3.71 1 6 .16 9. 8 893 

:·Tar j ar.ne van Sambeek 3.50 9 .74 9.3 817 

llliriam de Groot 3.02 15.74 10.8 610 

\'Jendy Twisk 2.93 11.28 10.5 553 

Charley Peper 3.00 14.36 11.1 546 

:i:: jes pup . A 2e jrs. 
·-

:: Saskia van Dijk 3.83 30.42 9.5 1152 

Gerj 2. Koning 3.68 22.32 9.2 1072 

'· Esther Haan 3.58 23.94 9.4 1049 

~ I ngeborg Zandbergen 3.48 25.56 10.4 891 

.-~, . 3andra Vennik 3.40 24.00 10.4 855 

l(arlijn Hegger 3.42 16.94 10.0 817 

Sandra v.d. Ploeg 3.35 14.60 9.7 810 

.. : . { Debbie Kaptein 3.39 16.90 10.2 781 

' - . I.. i za den Nijs 3.21 11.58 9.7 730 

_,.,_:.'!:~j e s pup . B hoog kogel 40m totaal 

:-~arieke Jonker 0.90 4.15 6.8 792 

!·'arieke Hegger 0.75 4.08 7.0 576 

:::i ndy Heus 0.85 2.93 7.5 518 

~ ;~.::.-1 e s pup . c ver bal 40m totaal --
-. Hebecca Ramakers 2.61 9.62 8 . 0 405 

: -:-:L~ens pup. A 1e jrs. ver bal 60m totaal 

Pa ul Rijs 3 . 83 40.18 9.8 1209 

-·· Er i c Do er 3.30 27.58 10.2 907 

Fedde v.d . Vijver 3 .15 20.42 1 0 . 2 784 

.,'_ . Olivi er Pennink 3.42 23.88 10.4 758 

··<:::-~·~ens pup. A Ze jrs. 

J • Martijn van Schaik 4.28 42.36 9 .0 1452 

,..:. .. Steven van \IJ aarde 4.10 37.32 9.4 1297 

, .. Robh ert de Graaf 3 . 39 35.74 10.1 1030 

Ar jen de Bruijn 3.22 36.10 10.1 1000 

' ) . Barry de Graaf 3.47 27 .40 9.9 983 

-.. ;)ave Andrews 3.44 19.88 9.5 941 

Em iel van Sambeek 3 . 41 24.90 9.9 940 

?aul Filmer 3 . 32 23 . 60 10.1 875 

....... : .. eennis de Haan 3.29 20.16 10.0 838 

-·. î4ark veldt 2.97 22.54 10.3 763 

Bas Köhne 2.34 27.18 10.8 731 

J.'hi e rry D. Slo thouwer 2 . 91 19.92 10.7 662 

Bram Heus 2.97 16.98 11.1 582 
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jongens pup. B hoog kogel 40m totaal --1 Remco van Belle 1,.00 4 . 63 7.0 858 ~. 

3. Steffan Hauff 0.85 5.62 7.3 755 
5 . Feike v . d . Vijver 0.85 3 . 27 7.5 547 

jongens pup. c ver bal 40m totaal -- --1. Marc Boer 3.33 16.48 7.7 719 
2. Andreas Pennink 2.89 17 .94 7.6 660 

Pupi l len competitie te Santpoort op 7 mei 1988 

Vervoer op eigen gelegenheid, mooi weer met iets te veel wind, een prachtige atle
tiekbaan, aanwezig de drie trainers Arjan, Emmy en Joop we lke met een paar enthou
siaste ouders voor een fijne begeleiding zorgden deze dag. 
Het is tijdens de wedstrijd voor de pupillen toch \vel een grote geruststelling a ls zij 
weten, dat een b ege leider/trainer of ouder o . a. de starttijden per onderdeel, alsmede 
juiste plek (welke verspring bak, kogelring , hoogspringplek etc.) in de gaten houdt 
voor de g roep waarin men is ingedeeld. Zeker voor de atlete n , welke zo'n lange dag 
niet vergeze ld worden door een oplettende o u der /ve rzorge r. 
Dat de pupillen erg in hun sas waren met de begeleiding van "hun" drie trainers en 
de enthousiaste ouders en mede daardoor extra goed wilden presteren (i e de r op z'n 
eigen niveau!) zorgde bij ~ll en voor een goede wedst r ijd-sfeer. Een fijne atletiekdag 
ook dankzij de prima organisatie ter plaatse . De resultaten zie je elders in dit blad. 

Toch jamme r da t de tijdens de we dstrijden opgebouwde goede sfeer vaak voor de medaille
winnaars aan het einde van de wedstrijddag eindigt in een anti - climax . Het z o u goed 
zijn als de atletiekverenigingen onderling goede afspraken zouden maken over de 
medailleverdelir~. De ene v e reniging geeft wel medai lles bij competit i ewedstrijden de 
andere vereniging niet! Bij competitiewe dstrijden vaak wel medailles voor de eerst _ aan
komende 1000 meter, soms ook weer niet ! Daarnaast laten een aantal atletiekverenigin
gen het aa:1tal medailles (per 3 - l<amp e n de 1000 mete r ) bij "gewone " wedstrijden b e 
palen op die d~g door het aantal deelnemers per groep . Dat geb eurt lang niet overal 
even consequent . Onduidelijkheid alom . 
Voor de pupillen vaak een teleurstelling, temeer daar je als ouder/verzorger/begelei
der - ~oor zo'n kind er niet echt een sluitende verklaring voor kunt geven .... 
Als ouder/ verzorger w·ect je heus wel (nou ja, a l lemaal? ) dat het beslist niet alleen 
om de medail~es gaat. Maar voor een pupil ligt dat - z eker wanneer het overwinnings-
zweet nog niet i~ verdwenen- toch vaak even anders .... . . 
En nu maar hopen dat er overal dezelfde regels zullen worden aangehouden. 

Roel Ramake rs. 

meisjes pup. " 40m bal ver 1000m totaal v 

9 . Rebecca Ramakers 8 . 4 8 . 98 2 .55 4.53.2 320 

·. meisj_es pup. B 
1. tilar janne v . Sambeek 6 .7 11.84 3 .54 4. 30 .3 878 

11. Cindy !-leus 7.7 10.00 2 .70 4.11.4 479 

meisjes pup. A 60m hoog koge l 1000m totaal -- ---3 . Saskia van Dijk 9.7 1.15 6 .56 3 .59 . 2 1079 
4. Berja Koning 9.6 1.10 5 . 83 4.06.9 1014 

17. Jessica Ramakers 10.4 1.10 4.G6 4.25.5 820 
23. Inga bOrg Zandbergen 11.0 L05 5.70 5.15.4 775 
25 . Sandra Vennik 10. 9 1.00 5.70 4 .01. 5 750 
34. Sandra v . d. Ploeg 10.8 0.95 3 . 96 4.24.6 606 
40. Wendy Twisk 10.7 0 . 85 3 .72 4.03.7 526 
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jongens pup. B 40m - bal ver 1000m totaal 
7. Stefan Hauff 7.7 33.62 3.07 886 
9. Remco van Belle 7.1 21.40 3.11 4.02.9 857 

14. Guido Molnar 7.5 15.36 3.57 4.09.3 784 

jongens pup. A 60m - hoog koe; el 1000m totaal 
3. Steven Waarde 9.7 1.25 8.10 3.55.8 1239 
7. Darcey de Windt 9.1 1.15 6.58 4.00.1 1179 

23. Nice Damen 11.2 1.25 6.36 4.07.8 939 
25. Olivier Barneveld 10.8 1.05 7.53 4.13.4 908 
28 . Dennis de Haan 9.9 1.00 5.87 4.27.0 897 
29. Mark Veldt 10.3 1.05 6.14 4.02.1 893 
44 . Dave Andrews 10.3 1.00 5.43 3.42.8 811 
48. Ar jen de Bruijn 10.7 1.05 5.42 794 
51. Emiel van Sambeek 10.4 0.95 5.54 4.21.0 769 
55. Bas Köhne 11.4 0.95 6.76 720 
62. Peter Markwat 10.9 0.85 6.01 3.49.1 660 
66. Klaas v . d . Lagemaat 11.1 0.70 5.87 4.23.8 517 
67. Brarn Heus 11.8 0.85 5.32 4.38.6 514 

jongens pup. A 4 x 60 m estafette meisjes pup. A 4 x 60 m estafette 
2. Haarlem 37.3 4. Haarlem 39.5 

11. Haarlem 40.7 
13. Haarlem 42.0 
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7 mei C/D competitie te Beverwijk 

We gingen zaterdag 7 mei naar de mooie baan van Beverw~k voor de eerste competitie
wedstrijd. B~na iedereen was opgesteld. We begonnen met de estafette. Het ging 
redel~k maar oeps Rens viel en rende terug om het stokje als nog te halen. Jammer, 
maar volgende keer beter. Toen gingen onze atleted .Tim en Rogier verspringen en 
sprongen rond de vier meter. Daarna het discuswerpén Met Stefan en Mark. Een uit
stekende 20 meter van Stefan en een iets mindere 22 méter van Mark. Toen kwam 
het hordelopen. Onze drie helden Barry, Rens en Leon moesten even punten verzamelen voor de verenigj_ng . Barry liep voor het eerst met drie-passen en het resultaat 
was dan ook een snelle t~d en een p.r. Re~s en Leon liepen ook een nieuw p.r. 
nun tijd lag rond de 20 sec. Het hoogspringen. Barry en Rogier kwamen voor de 2e 
keer in aktje. Barry met een zeer goeie 1.55 en Rogier met 1.40. En dan het kogel
stoten. Leon, die ~ad getrai~d met gewichtjes cooide maar liefst meer dan acht 
meter! En toen Steven die ze p.r. met één hele meter verbeterde tot 9 meter en 
nog wat. Toe n kv:e.men de lange afs tand lopers, Tim, Steven, Stefan. Ze liepen ieder
een er natuurlijk dik uit. Steven liep de 1500 meter zelfs onder de 4.50. Tim liep 
op de 800 een 3oede tijd van 2 . 31 en Stefan een nog hetere 2.41 (de volgende kee r 
onder de 2 . 37). Toen kwamèn de · krachtp~tsers Rens ~n Markje. Rens gooide rond 
de 23 neter en N;arJ.: 28 meter 30 . :;:n als laatste ondérdeel het springen. De sprinter 
Specciy !ï.::teJ tE:: z'.jn n&am w'3.ar en rende met gemak een goede tijd. Ceesie sprinte na 
een goed8 start ook naar een goede tijd. We zijn geloof ik 4e of 5e geworden van 
de 12. Niet slecht dus. Het was een leuke dag en hopelijk doen we het weer net 
zo goed op de 2e competitiewedstrijd op 28 nei. 

100 meter j o~gLns C 
Leendert v.d. ~lelr.1 

Cees van VJijk 

Hoogspringen j cr.g<:: :1s g_ 
Barry Doodema:n 
Rogier Westerhoff 

Kogelstoten jongs~~ C 
Leon Roos 
Steven Spanjersb ~rg 

100 m horden ,il-'·~J~S _c_ 
Barry Doodc:nél.n 
Rens de Graaff 
Leon Roos 

1500 meter j 0:1~ei1s C 
Steven Spanj ersberc 

Eindstand jongens C 
5. Haarlem met 8745 pnt . 

80 meter jongens D 
Marcel v.d. Berg 
Jörgen v.d. Kuijt 
Michael Parkinson 

Hoogspringen jongens D 
Marcel v.d. Berg 
~1artijn Spruit 

1_..'; • .1 

13.?. 

1.50 
1.40 

7.72 
9.50 

lB . 1 ---
2C.5 
19.8 

12.7 
12.1 
10.8 

1.25 
2..30 

·800 meter jongens C 
Tirn de Rooij 
Stefan Heyink 

Ve~sp~ingen jongens c 
Ti rr. de Rooi.j' .. 
Rogier Wcsterhoff 

Discu3werpen jongens C 
Mark van Dijk 
Stefe.t' Heyink 

~peerwerpcn jongens C 
'-- ~·ark van Dijk .. 

Re;1s de Graaff 

Mark. 

2.31.6 
2.41.0 

4.43 
4.17 

22.50 
20.32 

28.30 
23.62 

4 x 100 m estafette jongens C 
Haar lem 57.2 

4 x 80 m estafette jongens D 
Haarlem 

80 m horden jongens D 
Daan van Dijk 
/\rth1 :r Sm i t 
l\1arcc Wempe 

Vers~~ingen jongens D 
Michael Parkinson 
1\rthu:r Smit 

46.4 

17.2 
17.8 
19.5 

4.39 
3.89 
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;.; ..... ge.is t oten jongens D 
Martijn Spruit 
Al l a r d v an Zwol 

J.OOO mete r jongens D 
Martijn van Belle 
l·larco \Ver~pe 

Allard van Zwol 

60 meter meisj e s C 
Anja v . d . Voort 
Aneska de I!Jindt 

Hoogspringen meisjes C 
t·1arieke Kok 
Aneska de \1/indt 

Kogelstoten meisjes C 
Sandra Roozen 
Anja v.d. Voort 

1000 mete r meisjes C 
Parul VJessel 

Eindstand meisjes C 

8 . 02 
9.98 

3 .27.1 
3 . 47.5 
3.20.9 

13 . 3 
11.0 

1.20 
1.35 

6 . 56 
5.52 

3.42.2 

Discuswe rp en jongens D 
Daan van Dijk 
Martijn van Belle 

Eindstand jongens D 
4. Haarlem met 6642 pnt. 

COMPETITIEPLOEG MEISJES D 
Ingetrokken 

Speerwerpen meisj e s C 

16.70 
12.82 

Mariek E Kok 25.66 
Sandra Rooz e n 18 .08 

Verspringen meisjes C 
Karin Schoute n 3.86 
Parul Wess e l 3.59 

Discuswe rp en meisjes C 
Karin Schouten 15.92 
Anja v.d. Voort 11.60 

4 x 80 m estafette meisjes C 
Haarlem 45.5 

8 . Haarl e m met 5608 (met e.en te kleine ploeg) 

0-0- 0-0-0-0 

(Nog?) geen verslag van de districtkampioenschappen voor junioren D, gehouden 

op 12 mei te Lelystad. \\lel alvast de u itslagen. Een extra vermelding waard is de 3e 

plaats die Michael Parkinson haalde op de 80 met e r. Zijn tijd 10.7 s e c . 

60 meter meisjes D series 
me isjes D 
Wendy Haan 
Tanja Mekkalholt 

9 . 2 
8.7 

60 meter halve finale meisjes D 
Ta nja Mekkelholt 9.0 

1000 meter meisjes D 
floor Verdonkschot 

Koge lstoten meisjes D 
\!Jendy Haan 
Floor Verdonkschot 

80 meter jongens D series 
Michae l Parkinson 

80 meter jongens D finale 
3 . Michael Parkinson 

Koge lstoten jongens D 
Martijn Spruit 

Hoogspringen jongens D 
Martijn Spruit 

3. 51.6 

8.65 
7 .30 

10 . 6 

10. 7 

8.17 

1.35 

! ! 
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Tanja Mekkelholt 
I!J e ndy Haan 

Speerwerpen meisjes D 
Floor Ve rdonkschot 

600 meter meisj e s D 
Tanja Mekkelholt 

Verspringen jongens D 
Michael Parkinson 
Arthur Smit 

Verspringen 

3 . 90 
3.89 

18. 7 2 

2.08.3 

4.12 
3.60 

80 met e r jongens D halve finale 
Michael Parkinson 10.5 

1000 me ter jongens D 
Daan van Dijk 

Discuswe rpen jonge ns D 
Daan van Dijk 

3.27.3 

18 . 88 
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10°/o KORTING 

rijksstraatweg 95 
2024 db haarlem 
~ 023 - 27 44 44 

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) 

PIET SCHIPPER 
Pijnboomstraat 85 · 2023 VP Haarlem 

Telefoon (023) 2509 38 

• 
Massage - Pedicure 

Trainingstechnische begeleiding 
b.v. opzetten van eigen programma . 

• 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023 -359710 

Spo,tsCup 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ ,g~ OfJooic ~ --JVIB ~ 

PUm*A' ADIDAS Saucony~ ~I<ARHU 
en werpschoenen. RUUD WIELARf SPORTS, . 

DA'S EEN ZAAK VAN VER1ROUWEN! 
Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij 
Grafische afwerking 
Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

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

Het adres voor het 
inbinden van 

uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

0~ IK 
~OIKER 

_+la armode 

Geopend van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18 45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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




