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Ik houd 
van snelle acties, 
sterk tegenspel 
enafentoe 
itgave voorzet. 
Ik ben bij de ABN. 
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U speelt toch ook Lotto-Toto? 

Inleveren bi j die winkeliers met lichtbak 
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VAN DE REDAKTIE 

Alweer het 5e nummer van de \.liissel, gevuld met atleti ek

nieuws. Ik weet het, het is moei lij!< om je aandacht we er 

even bij atletiek te breng en met 21.1 dat voetbal "geweld " op 

de TV . Bij het lezen v a n deze rege ls is O.e uitslag Necier

land-Dui tsland bekend. \'Jordt het -Janavond of morgen (lig t 

eraan wanneer dit g elezen wordt: finale Nederland-??? Zelfs 

ik zal wel op h e t puntje van m'n s toel gezeten hebben bij 

het kijken naar Nederlcmd-Duitsland . I k: heb er de bal ... . 

verstand van maar ik begrijp toch weJ. dat de bal in he t 

vijandelijke doel moet . Hoe maakt op zich natuur lijk niet 

zoveel uit als ze maar wi nne n . En , is het Nederland in de 

finale ....... ? Afijn een atlet iekc lubb l ad dus . 

De voorrondes v a n de comp e tities ;~ijn voorbij . Zeer teleur

stellend was het voor de hoofdklass,; pJ_oeg, dat ze (dool· 

pech?) weer aan de degrada~iefi~a!e mee zullen moeten doen . 

10 Juli zullen al len zeilen bijge~:et moeten worden h e ren, 

succes! 
De dames in de 3e klasse draaien zeer lekker. Wie weet, als 

alles mee zit misschi en volgend jad r 2e klasse? In het 

verslag van Frank lezen j ullie er meer over . Ook wat 

betreft de moeilijkheden v~n een 2e herenploeg. 

De B-ploeg (waarvan de verslagen maar niet de redacti e 

brievenbus kunnen vinden) heeft sich in de finale helaas, 

door zeer veel afmeldingen, moete n terugtrekken. Hoe zi -::; 

dat heren B-junioren? De A/B p l oeg daarentegen komt waar

schijnlijk wel in de finale . Alle vers lagen vind je in di t 

clubblad. 

Ook Marthin Huta Galung b e r icht ons weer uitgebreid over 

het aanschaffen van goede sportschoenen. Voor diegene, di e 

plannen hebben in die richting zijn blz. 6 t/m 9 een must! 

Tot slot zeer belangrijk , MAANDAG 11 JULI KOPIJ INLEVEREN en 

graag op tijd! ! ! ! 

De verslagen over de ( deeractatie) finale compet ities moeten 

dus direkt gemaakt worden!!!!!! : ! 

gtrorekentng 643883. bankrekening 56.80. 70477, t.n v penntngmeester a v "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 
EEN HARTELUK \•JE LK OM AAN: 

Pup i llen t3 

M. (Matthijs) Kuen 
J. (Joanna) Andrews 

Pupi ll en C 
A. (Ar thur ) van Vondel 

Junioren D 
J . (Jeffrey) Drommel 

Senioren 
H.M.J. (Marieke) van Walstijn 

T. (Tineke) Henhof 

Senioren L. A. 

Soutmanstraat 48 
Korte Kleverlaan 76 

Stuyvesantstraat 82 zw 

Lorentzstraat 131 

Ossenhoofdsteeg 7A 
Diaconessenplein 34 

M. (Mariska) Jellema-de Visser Prinsenlaan 39 

Mededelingen van het bestuur: 

2021 ZD HAARLEM 
2061 EG BLOEMENDAAL 

2023 KR HAARLEM 

2041 RC Zf.I.NDVOORT 

2011 AE HAARLEM 
2012 JT HAARLEM 

2104 AD HEE1·1STEDE 

Voor alle (bestuurs)leden is een collectieve inzittende-verzekering afgesloten. 

Deze geldt voor alle vervoer van en naar trainingen en wedstr~den georganiseerd 

door A.V. Haarlem. 

Ingezonden stukken voor het clubblad worden alleen dan gepubliceerd wanneer voorzi éi . 

van een naam. B~ gebruik van pseudoniem moet de naam bekend zijn bij de redaktie. 

Niet ondertekende stukken worden niet gepubliceerd. 

TE KOOP 

Nike spikes 
+ maat 39 

Poema spikes 
+ maat 40 

Adidas spikes 
+ maat 37 

te bevragen bij 
Daan van Dijk 

tel : 023-256013 

COMPETITIE (DEGRADATIE) FINALE-WEDSTRIJDEN 

Voor dames en heren senioren op 10 juli!!! 

BELANGRIJKE lJJEDSTRIJDEN: 

Estafette kampioenschappen sen. A/B 2/ 3 juli te Lisse (Spartaan) 

Nederlandse kampioenschappen senioren 16/17 juli te Groningen 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem " wedstnjdshrrt met klubembleem drv. prrjzen 

a.v. "haarlem" atletrekbroekjes drv. PriJZen 

verkn jgbaar brj joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

mlrchtrngen brj mevr. hartman tel. 256036 



Boven op de stapel kopij liggen een heleboel losse wedstrijduitslagen, dus laten 
we daar maar eens mee beginnen. 

Avondwedstrijd 27 april te Eindhoven 

Hoogspringen jongens A 
2. Orlando Tjin Asjoe 1.85 

Kogelstoten heren 
2. Orlando Tjin Asjoe 

Instuifwedstrijden 15 en 30 april te Amsterdam 

100 m jong. A/B series (15.4.88) 
Tony v.d. Prijt 12.7 

400 m jong. A/B series (15.4.88) 
Ton Damen 66.3 
Barry van Dijk 67.9 

200 m heren series ( 30. 4.88) 
Ton van Tol 

400 m heren series (30.4.88) 
Ron Antheunisse 
Kees Molenaar 

13.62 

23.9 

56 .1 
61.0 

3000 m jong . A/B (15. 4 .88) 
Dennis Heyink 

Kogelstoten heren jong. A/B (15.4.88) 
9.33.9 Onno Mantel 11.38 

3000 m heren (15.4.88) 
Jeroen Scheffer 
Huib Akersloot 

Kogelslingere n 
3. Gosse van der Velde 

8.38.5 
8. 51.2 

1000 m heren (15.4.88) 
Erik Kalhs 
Erwin Groenendal 
Lex Verbeek 
Peter Niessen 
Willem Gebe 
John Meure 

~edstrij d 1 mei te Hoorn 

39.68 

Instuifwe dstrijd 6 mei te Amsterdam 

100 meter jong ens B 
3. Misja Steen 11.9 

400 m horden heren series 
Ron Antheunisse 

Ter Sp ecke Bokaa l 7 me i t e Lisse 

200 m horden heren s eries 
Frank Versteeg 

200 m horden heren finale 
5. Frank Versteeg 

25.47 

25.54 

110 m horden heren B Finale 
1. Frank Versteeg 

Instuifwedstrijd 20 me i te Velsen 

100 m heren series 
Guus Groskamp 

800 m jongens A/B 
1. Paul Drommel 

800 m heren series 
John van Vliet 
John Meure 
Lex Verbeek 
Erwin Groenendal 
Johan van der Plas 
Willem Gebe 
Ger Wessel 

11.4 

2 .03.3 

2.04.7 
2.06.8 
1.59.0 
2.00.5 
2.03.4 
2 . 03.5 
2 . 06. 3 
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100 m heren finale 
1. Guus Groskamp 

8 00 m dames 
3. Ni celette Zwaan 

3000 m heren series 
Kees v an Dommele 
Huib Akersloot 
Marce l Verzijlberg 
Evert v. Ravensberg 
Ton va n Doorn 

Speerwerpen dames 
1. Marlies Koopman 

2.35.2 
2.36.5 
2.38.6 
2.43.2 
2.45.5 
2.54.5 

62.5 

15.32 

11.6 

2.31.0 

8.34.4 
8.38.8 
9.02.0 
9.08.4 
9.12.4 

31.42 



2e ~at ionale Pinksterwedstrijd 23 mei te Hilversum 

~ ~-;::_~'g_.3 prlngen heren 
'J. :1emco Steen 1.95 

Avondwedstrijd 24 mei te Veldhoven 

~~ogGpringen her~n jongens A 
~. 0-lando Tjin Asjoe 1.90 

l(ogelstoten heren jongens A 
1 . Orlando Tjin Asj oe 

Ned_crlandse Kampioenschappen 10 KM 24 nei te Amersfoort 

13 . 19 

(•· •<L:r ge ede weersomstandigheden wilde tvlarianne '-' . d. Linde deze dag proberen een 

~o~de tijd neer te zetten. Helaas pakte het anders uit dan ze gehoopt had . Voor 

hnnr gevoel l iep ze niet echt lekker wat we ons kunnen voorstellen als je voor a l 

j~ laatste 2 km erg last krijgt van opgelopen blaren . Marianne werd 5e op deze 

10 ~~met een tijd van 37.03 . 6 . 
C<;,mo du Fossé vertegenwoordigde Haarlem ook op deze wedstrijd . Hij liep in de Je 

~e-ie en kwam als 9e over de eindstreep in een tijd van 32.03 . 6 . 

Avondwedstrijd 27 mei te Beverwijk 

~00 ~ heren series 
rJ:~car Soethout 

-~1 •• '0 m jongens A/B 
P~ul Drommel (A) 

pi ·i_? •lswerpen dames meisjes A/B 

11.6 

51.9 

~renda Stoete 23 . 26 

100 m dames meisjes A/B 
Brenda Stoete (B) 

5000 m heren 
Ton van Doorn 

Instuifwedstrijd 3 jun i te Krommenie 

L;.l;u '·' jongens A series 
G0.r \'Jes sel 

Ve:.::Yringen heren 
1_. I-Jein Macnack 

; ~0g~lse Mij l heren series 
Ii.i2:.~ Postuma 
M~:cel Verzijlberg 

53.8 

7.1 3 

4 . 20 . 4 
4 . 35 . 1 

400 m heren series 
Frank Versteeg 
Guus Groskamp 
Lex Verbeek 
John Mcure 

Hoogsp ringen 
1. . Erik Rollenberg 
5 . Remco Steen 

Instuifwedstrijd 3 j~ni te Aalsmeer 

1:0 ~ horden heren 
Osc;'tr Soethoüt · 

J-:.uc m heren 
E1 "'·in Groenendal 

16 . 1. 
5000 m heren 
Jeroen Scheffer 
Huib Akersloot 

Avondwedstrijd 3 juni te Nijmegen 

8 . 25 . 7 

0- 0-0- 0-0-0 
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13 . 1 

15 . 39 . 7 

50.7 
52 . 1. 
52 . 2 
55 . 6 

2 . 05 
1.95 

1 5 .11. 8 
15.29 . 9 



DE VH ~' .3E L 

:!: n al di e ja1·en àat ü: n u <lélol a.tleti ek è.oe heb i \ à :Lt no,s niet meegemaakt. De 

jeugd weet n0g niet hoe een e f;t;::tfette 1. .oet v:orde n a fgev1erkt. 1-1aar even bij het 

b egi n beginnen .... 
Op 21 mei vertrok een ploes je ll s ·tu ~:ien ten" ri -.:: hting Hengelo om aldaar in het Fanny 

Blankers Koen Stadion aan een gol drus~t t e begi nnen bij de Nede r l andse Studenten 

Kampioenschappen . Es n zekere gouden plak z ou er al gevJOnnen zijn; op de 4 x 400. 

Vorig jaar had Haarlem immers al cewonnen met een 10e ploeg . Dit jaar dus geen 

,;J rob le em . 
17 .00 de start . Baan E. G~nstiger kon dus ni 2~. Als startloper was aangewezen 

.·.emand d i e zich gr a,_ag Zoef laat noemen. ( tüet vanwege dien s snelheid, maar waar -

' 8hijnlijk vanvege een aanta l redeJijk ove~eeJ ! kome~ de karaktertrekjes met het bekenCe 

'<onijn. )·· Aá.n Zoe f làg het niet , evenmin a l s aan de veteranen I en II die erna kwam3:,. 

0e voors,rong was uitg ebouwd tot zo ' n 50 meter . Maar toen !! En dat noemt zich 

J an "trainer". Namen zullen we niet noe men, m:1ar iedere nauwgezet lezende lezer(es) 

·.:e et v.:elke oe:r de jeugd prob eert datgene t e h ::·en wat hij zelf niet kan. Een blarnae,e 

-;__:;; het. 
~fijn, v eteraan I (veteraan II was al gewees t ) kom~ het rechte stuk op. De oen 

·•s+:.a at" ( ??) klaar voor zijn rondje. 51 sec. (mag het ietsje meer of minder) later 

j uichend over de streep . Geen vuiltje aan de lucht. Hoewel, in de 2e serie moesten 

aok nog wat ploegen. Maar van hun geen gevaa r . Ruim 4 sec. te langzaam. Nee, het 

s~ortieve fievaar maakte plaats voor het offici~le gevaar. Onze hoofdpersoon stond 

me t zijn grote t een van zijn rechter vost b ,_, :_ ten cie haken waarbinnen gewisseld moet 

wor den en begint zijn aanloep voor de vliegende wissel . Niet alleen een jurylid 

had dit opgemerkt, ook een zeer oplette nd toe~ chouwer had gezien dat de teen van 

~ nze ongelukkige bu iten het gebied was . 

Jus doodleuk kwam de scheidsrechter on s Z~Ggen ged i skwalificeerd omdat .•.. 

NL: even dit .. VJat d e jeu,:;d dus n ~ . ct wis t, ; 

Bij de 4 x 400 moet de a3r.l.oop vanuit s t il st&nc ·: )eginnen binnen de haken. 

Zijn er verder nog vragen over estafette , wi ss e ls, stokjes , Olympische estafette, 

~ x 100 etc. richt u zi ch d~n t o t cte Letreffende trainer die zich regelmatig ver

poost op onze at letiekbaan. 

Met sp ort l eve a~·oc ten 

Vster aan I I 

? .S. Dit verhaal is gebaseerd 09 de wanr~aici . And9re hierover te publiceren 

stukken zijn slechts geschreven cm u, goe dgelovende lezer(es) te misleiden 

en zichzelf te zuiv er en va~ a ll e b laam . 

P .S. II De "gouden p loeg " bestond uit Fro.:1k , Kenne U1 , Arjan en Aernout. 

lJ O m horden heren series 
----·-

t.r jan IJlarmerdam 
.7 rank Versteeg 

100 m heren series 
Kenneth Portanger 
TI !:..f7lco Steen 

200 m heren series 
:r·o;es J an Kas 

3peervJerpen h eren 
/ . Aernout Leezenberg 

V~ rspringen heren 
3 . Arjan Warmerdam 
6 . Orlando Tjin Asj o2 

16 .4 
16.0 

11.93 
12 .10 

24. 9 

55 . 3 

47. 54 

6 .5-'. 
6 . 38 

,-- ~ --

110 m horden finale 
2 . Frank Versteeg 
4 . Arjan Warmerdam 

Hoogsprinfien heren 
1. Remco Steen 
6 . Orlando Tjin Asjoe 

Hinkstapsprong h eren 
2 . Arjan Warmerdam 

400 m horden finale 
2 . Frank Versteeg 

~ogelsto !en heren 
2 . Orlando Tjin Asjoe 

15.2 
16.4 

2.00 
1.85 

13.58 

53.88 

13.96 



SporW rul~ riek 

De voorgaande keren hebben we het o.a. over pronatie en suppinati e , de opbouw 

van een loopschoen en de keuze van een loopschoen gehad . 

De ze keer gaan we het hebben over "hoe koop ik nu de j uiste loopschoen". 

Me t behulp van 2 controlelijsten kun je dan voor jezelf al een re delijk definitieve 

kijk verkrijgen omtrent de schoen die je gaat kopen . 

SCHOEN CONTROLE LUST I 

1. BEKIJK JE OUDE SCHOENEN. 

Kijk naar: 

1 .1 Hielpartij : 
naar binnen: 

naar buiten: 

zeer slap: 

1.2 Bovenwerk 
bovenleer is sterk 
uitgerekt: 

gat boven de 
grote teen: 

bovenwérk v.d. 
schoen is slecht: 

1,3 Tussenzool 
hard en bros: 

de indrukbaarheid 
aan de buiten/binnen 
rand verschillen 
sterk: 

Gevolgtrekking: 

- waarschijnlijk te veel pronatie 

(naar binnen) 
- voorvoet controle is belangrijk 

- varus wig kun je proberen (varus wig 

verhoging van de binnenzijde hol schoen) 

- misschien hoge wreef/stijve voet/holvoet 

- neem geen vaurs wig. Een stevige hiel-

partij is nodig 
- neem een schoen met betere hielpartij 

misschien heb je een bredere schoen 

nodig 

- je grote teen heeft meer ruimte nodig 

soms is het bovenmateriaal te zwak. 

Versteviging met leer nabij de grote 

teen (of grote teen-blessure gehad , 

beweegelijkheid grote teen minder) 

- je loopgewoonte en loopstijl zijn slecht 

voor de schoen vermijd licht mesh voor 

het bovenwerk 

- te lang gewacht met het kopen van 

nieuwe schoenen 

- waarschijnlijk afhankelijk van het tussen

zool type heb je op de plaats met de 

grootste indrukbaarheid een harder 

materiaal nodig . 

- 6 -

!Kruis aan indien 
het juist is: 
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Kijk naar: 

1.4 Buitenzool 
buitenkant heel 
sterk afgesleten: 

voorkant, buiten
zijde van de zool 
sterk afgesleten: 

Re en Li schoen 
verschillen: 

- waarschijnlijk een hiellander 
- nieuwe schoenen, sterke hielpartij, 

grotere slijtvastheid v.d. zool 

- waarschijnlijk een midden- of voorvoet 
loper 

- voorvoet schokdemping is belangrijk en 
goede droogeigenschappen onder de 
bal van de voet 

- misschien een beenlengte verschil 
of een asymmetrische loopstijl (belast 
het ene been meer dan de andere 

1.5 Pasvorm en draa3comfort 
vaak blauwe nagels: - schoen te krap, meer teenruimte nodig 
tijdens het lopen 
tintelende tenen: - ne em bredere schoenen 

2. KIJK NAAR JE VOETEN, BENEN EN LICHAAMSGE\1/ICHT. 

2.1 Voettype 
normale voet: 
stijf /hoog 
voetgewelf: 

bewegelijk, hoog 
voetgewelf: 

platvoet: 

-probleem voet, zachte tussenzool, 
gebogen leest externe hielcontrefort 
+ stabilisator, s lipleest (mocassin) 
etc. 

- zie boven vooral een goede schokabsorp
tie is belangrijk 

- boardleest, tussenzool met 2 hardheden 
anti pronatie rechte leest, externe 
heilcontrefort stabilisator 

2.2 Stand van het hi elbeen 
naar binnen: 

naar buiten: 

- voet proneert in stand/tijdens het lopen 
nog erger. Sterke externe hielcontre
fort stabilisator (zie platvoet) 

- neem geen varus wedge. Externe hiel 
contrefort stabilisator met een late
rale versteviging (buiten zijde) 

2.3 Schoenmaat vorm van de voet 
eelt op de boven-
zijde v.d. tenen: 

Li + Re voet ver
schillen in lengte 
of breedte: 

- schoenen te krap of leer bovenwerk 
scheurt over de tenen geen goede sokken 

- ga bij aankoop uit van de grootste voet 
de kleinere voet kan altijd met een aan
passing passend gemaa~t worden 

- 7 -
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" , , . • l-t Stand van het be en 
-
~ebogen kni eën 
0- bennn : 
X--öenen: 

c: . 5 Lichaan:~' sewicht 

manne ,l 80- 85 : 

vrouwen 65-70 : 

Gevo latTekY;ing : 

- varus wedge mag) indien te vee l aan-

·- varus wedr,e mag passing is nuodza kelijk 

- vermljd wedst r Udschoenen voor op de weg 

bij he t trainen/ of wedstrijd 

- idem 

~J . DI:KIJK JE EIGEN BLESSURE GESCHIEDEiHS 

3 . 1 knie blessur es : - stabilite it in de h i elpartij i s ze e r 

be langrijk 

3 . 2 hielspoorsyndroom: - idem, + controle + goede buigzaamheid 

+ stijfheid in de lengterichting 

3 . 3 sh~ . n splints : - goede schokeigenschappen , stabiliteit 

+ controle in de hielpartij 

3.4 3tress fraktuur: - goede schokeigenschappen + fl exibili-

3 . 5 achillesproblemen: 
3 . 6 enkeldistorsies : 

L; . BEKIJK JE LOOPSTIJL 

teit 
- juiste hielheffing 
- goede stab i liteit in de hielpartij, 

hi e lheffing niet te hoog , bij inversie 

(naar binnen) verstuikingen geen ver

hog ing aan de binnenzijde ( varus wedge) 

4.1 Eerste kontakt met de grond 

hielpartij v . d. 
schoen : 

mi dden of voorste 
gedeelte v.d . 
schoen : 

zowe l de schokabsorptie in de hi e l + 

voorvoet zijn belangrijk . Degelijke 

hj_elpartij 

- voorvoet schokabsorptie zeer belangrijk, 

het gedrag van het materiaal onder de 

bal v.d . voet is evenzo belangrijk 

l ; .2 Voetbeweging gedurende de steunfase in het midden van de voet 

het staan op de 
buitenkant holvoet : - vermijd varus wedge, goede hi e lstabili

teit + tussenzolen 

knikbeweging van de 
hiel naar de midde l
lijn va n de voet : 

S- LOOPGEWOONTEN 

5 . 1 Loopoppervlak 
de weg : 
natte wegen : 
gras/bos etc : 

- leidt tot gr ot e slijtage onde r de bal 

van de voet goede voor e igenschappen 

zijn belang rijk 

- goede schokeigenschappen 
- goed profiel (vlak) 
- goed profiel (grof ) goede voorvoet 

controle 

- 8 -
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Als je al deze punten heb~ doorgelezen heb j e misschien verschillende dingen 

gevonden. Je weet nu ook a l een beetj e waa r j e on mnPt ~ctt~n. Maak nu voor jezelf 

een soort opsomlijst van allerlei punten die je hebt ve r zameld. 

OPSOMLIJST : 

- schoenmaat , breedte, vorm 
- lichaamsgewicht 
- hiel schokabsorptie 
- voorvoet schokabsorptie 
- flexibiliteit 
- hielstabiliteit 
- zoolslijtage 
- afwikkeling 
- bovenwerk 
- profiel v.d. zool 
- genoeg ruimte voor schoencorrecti e 

- teenru imte/bescherming 
- :üelcounter 
- veter systeem 
- tussem~ool 

- sp eciale aanpassingen in de tussen-

zool (gel , airplug, varus wedge etc) 

- prijs 
- kleur 
- extra voor z i eningen; r eflectie strepen, 

ui t neembar e zolen, serbotene hakj e/ 

of spenee hakj e etc. 

Zoek nu een goede loopschoener winkel. We mogen ~elaas geen r eclame meer maken, maar 

iedereen weet hem wel te vinden. 

De volgende keer behandelen we wat je moe t doe n als je de schoenenzaak binnen

stapt. 

Competitie Dames 3e kl asse - Heren 4e klass e 29 mei Santpoort, 12 juni Haarlem 

Onder het motto "nieuwe bezems vegen schoon" of de "nieuwe start" heeft de Haar

lemse damesploeg de eerste belangrijke stap voorwaarts gezet richting .•. . .. jawel 

de 2e klasse. 
Na veel machtsvertoon op de 1e 6 onderde l e n (te we ten: 100 m, verspringen, discus

werpen, 800 m, 3000 m, waarmee we zo'n 600 pnt . voor lagen op belangrijkste c on

current A.V.A. ' 64) moesten we twee zware klappen verwerken. Wat was namelijk 

het geval: onze hoogspring coryfeeën hadden hun dag niet op dit immer zwakke 

dames onderdeel. (2 x 1.30 is zelfs in de 3e klasse beneden maàts). Het collec 

tief loste dit echter perfekt op door de handen in een te slaan om vooral Marlies 

en Barbèl wat extra op te peppen tijdens het laatste onderdeel speerwerpen. En 

zie Barbèl's s~eer kreeg kleine vleugeltjes 25 . 46 m. En Marlies, ja die werd 

eerste in onze ogen met 33.96 m. Een jurylid zag dat echter anders en liet de zege 

aan een dame van een ploeg uit Boskoop, die onze concurrent gelukkig niet was. Geen 

protest dus ingediend door Truus en ondergetekende, omdat onze dag toch al niet 

meer stuk kon na al dat onweer. 
Dat Haarlem-meiden over bluf beschikke n bleek uit het volgende: 

Welke ploeg haalt het in zijn hoofd om als ze voor staan hun 1e estafetteploeg 

(ongetraind) als 1e te laten lopen bij de r eserves van de 3e klasse, om zo een 

half uur eerder naar huis t e kunnen? A.V. Haarlem. Welke ploeg presteert het 

om zonder reserveploeg naar Santpoort af t e r e izen? A.V. Haarlem . Welke ploeg 

presteert het om eerste t e worden? Juist, A.V. Haarlem. 

Heren (collega) trainers bij Haarlem; ergert u zich niet langer aan het gedrag 

van de dames uit de basisgroep tijdens de warming-up op de maandag- en donderdag

avondtraining. Als ze niet mee willen doen en zich liever achter een paar "brede" 

ruggen van Haarlem-heren verschuilen, om zo te buigen en strekken. Gun ze nog 

een jaar dit "sociale" onderonsje. Zij maken het waar; door steeds in grote getal en 

op de training te verschijnen en met enkele aanwijzingen vooraf een goede estafette 

t e lopen. Het collectief zorgt voor een prima sfeer ... . laat de r es t maar aan 

hun over .•.•. 
Er rest ons nog 1 thuiswedstrijd, al vorens wij de grote stap voorwaarts (hopen 

te) maken. Met in ons achterhoofd de komst van 2 sterke dames in het team volgend 

jaar in die 2e klasse. De ploeg zal op deze manier enkele belangrijke steunpilaren 

rijker zijn, zodat wij ons hier kunnen handhaven zonder afhankelijk te moeten zijn 

van twee hoogspringsters die het plots op de heupen krijgen. 
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De heren stonden ietswat in de schaduw ~oordat ze niet als eersten wisten te eindi
gen . Echter was de situatie daar totaal anders. Immers wat moet een 2e Haarlemploeg 
(met enkele sterke reserves) met 2 ploegleiders die zij amper kennen? (en wij, Truus 
en ik, hen) . Ik vind het bewonderingswaardig te noemen dat de "boys" het geh eel 
zo positief benaderden. Gewoon gaan .. . . knokken, roeien met de riemen die er zijn . 

Er waren goeie . 
- En een jongen die zich zonder training op verspringen moest gooien. 
- Er was een kogelstoter die zich netjes afmeldde (na hij zelf zei slecht gestoten 

te hebben) zich verontschuldigde, omdat hij thuis veel werk had liggen. 
- Er was een vrij ernstige blessure bij , die na (hoe kan het anders) wat "gemoeder" 

van de Haarlem- da1nesploeg professioneel werd verwen .. .. uhhh geholpen . 
Kortom de problemen zijn i ntern opgelost. De heren eindigden als 4e , wat gezien 
de situatie echt heel behoorlijk was . 
Ik geloof dat ik ook namens Truus van Voorst mag spreken door te zeggen genoten 
te hebben van 2 ploegen die Haarlem heel netj es naar buiten toe hebben gepresen
teerd . Dit is op zich al een prestatie . 

De tweede ronde beloofde vee l goeds ..... We stonden immers Be (landelijk) luttele 
punten verwijderd van nrs. 7 en 6 . Jacqueline Konermann en Carla van der Klei waren 
allebei weer van de partij . Daar tegenover stond de afwezigheid van Lisette de 
Graaf en Ellen Handgraaf . Daar tegenover stond het deelnemen van een echte reserve
ploeg met . .. . Ellen de Weyer. 
Bij de heren waren maar liefst : 3 afwezigen (waarvan alleen Aernout lijfelijk aanwezig 
vlas om de speer "te vatten ;• en zo de ploeg te redden van een laatste p l aats) . Helaas 
ook ergernis .Ln deze tweede ploeg . Ergernis die de ploeg evenzeer trof als de 
ploeg leiders Marjan Akersloot en Frank . Wat was nl. het geval : E . Tanis had het 
lef om zonder zich af te melden bij de ploegleiders gewoon thuis te bl~ven (in 
bed). Later vernamen we dat Edwin tegen verscheidenen atleten(tes) en Les Brown 
(die buiten het competitiegebeuren staat) had laten doorschemeren niet mee te 
willen doen. Jammer dat het zo'n stempel drukte op de r es t van de ploeg . Er was 
wederom het "handen ineen slaan" e n zie de oplossing kwam voor de start van de le 
Tanis - discipline de lOOm . Overigens stond Edwin opgesteld voor Luke Prins . Twee 
jongens die tot op zondagochtend 9 . 00 uur van niets wisten, brachten de oplossing . 
Zij kwamen "toevallig" langs het sportpark en werden direkt door attente derde n 
benaderd en na overleg met de 3 ploegleiders opges teld voor deze dag. John van Vliet 
op de 400 m en Johan v . d. Plas op de 100 m. 
All es wat benoemeoswaardig was voor deze dag staat nu opgetekend of toch niet iets 
vergeten? ... . Ja absolute blikvanger was in mijn ogen Barbèl Versteeg . \AJierp in 
een laatste poging om let wel : 11 . 00 uur . 's morgens!! een PR met 29.38 m. Om vervol 
gens 5 en een half uur lang een poging te ondernemen een boek te lezen, dat niet 
uit gelezen werd . . ... En teen eindel~k mocht ze na half 5 een estafette lopen 
in het rescrveteam. 

(Gaan we 10 juli nog uit eten? Op eigen kosten uiteraard) 

Uitslagen dames 

Frank Dirkx 

(de eerst genoemde zijn v . d. l e camp., de volgende v.d . 2e camp.) 

100 m horden 800 meter 
Nicelet Zwaan 18. 3 !ilarianne v . d. Linde 2 . 28.6 
Carla van de Klei 18 . 8 Marianne v.d . Linde 2.24 . 0 

100 meter 400 meter 
Jannie Sloot 12 . 7 PR Jannie Sloot 61.8 
José Capellen 1 3 . 3 PR NicolE:t Zwaan 66 . 6 
Jannie Sloot 12 . 8 Carla v.d . Klei 65 . 1 
Jacque line Konermann 12.9 Nicelet Zwaan 64 . 3 

Verspringen Hoogspringen 
José Capell e n 4.94 Lisette de Graaf 1.30 
Lisette de Graaf 4 . 94 PR Renëe Ferment 1.30 
José Capellen 4 . 88 José Capellen 1.45 
Tannie Sloot 4.69 Jacquline Konermann 1. 50 
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Discuswerper. 
Renée Fe rment 
Ellen Handgraaf 
Renée Ferment 
Nicolet Zwaan 

Sp eerwerpen 
Marlies Koopman 
Barbèl Versteeg 
Marlies Koopman 
Barbèl Versteeg 

Eindstand 
l e met 11 .1S8 pnt . 
l e me t 11 . 787 pnt. 

110 m horéi0n 
Luke Prins 
Ge:rard · de Boer 

Hoogs!' ~~.0_.:; ~1_ 
r~'iaarten lia:c-t:n,--,.n 
Maar ten I·L::lrtr;1an 

400 meter 
Kees J an Kos 
John van 'Hiet 

Verspringen 
Kees !11olenaar 
Gerard de Boer 

5000 me t m' 
Ton van Doorn 
I-!uib Akersloot 

4 x 100 m estafette 
Haarle m 
Haarlem 

30 .20 
23.90 
29.44 
22 . 02 

33 . 96 
25 . 46 PH 
32 .84 
29 . 33 PP. 

Kogelstoten 
Ellen Handgraaf 
Geertje Berkelmans 
Renée Ferment 
Geertje Berkelmans 

3000 met e r 
Marianne v.d. Linde 
Marianne v.d . Linde 

4 x 100 m estaf ette 
iisette-Nicolet-José-Jannie 
José-Jannie-Carla-Jacqueline 
Ellen- Marlies -Barbèl-Nicolet 

Ui tsl2.gen heren 

15. 9 
18 .3 

1. 75 
1.80 

55 .0 
52 . 8 

4 .49 
5.71 

15 . 40 .7 
16 .16. 3 

47.4 
47 . Ll, 

Speerwerpen 
Ge rard de Boer 
Ae rnout Leez enberg 

100 mete r 
To:n van tol 
Johan v.d. Plas 

Kogelstoten 
Jean v . d . Broek 
J eçm v.d. Broek 

1500 mete r 
Johan v.d. Plas 
Ri enk Postuma 

Discus\'.'erpen 
Maarten Hartman 
Maarten Hartman 

Eindstand 
4e met 7.002 pnt. 
3e met 7. 320 pnt. 

Eerste toof dk lasse compet it i e te Amsterdam 

9.14 
7.42 
9.32 
6.94 

10.32.9 
10.00.3 

52.4 
51.0 
57.0 

31.48 
47.10 

11.1 
12.0 

10.13 
9.65 

4.29.7 
4.05.5 

35.40 
34.30 

De eers t e ronde van de seniorencom~etitie stond voor de deur en het was een typisch hellands we ertj e , regen en wind. Voo r de atl~;ten is dat niet b est. Zo kunnen er geen records vall en. 
Toen we a ll emaal verzameld hadden in het krachtcentrum en koffie hadden gehad, vertrokken we ~ichting Amsterdam want Gosse v .éi . Velde moest om 11.00 beginnen met koge lslinger en. l~j deed dat nie t slecht. Daarna waren de grote kanonnen aan de beurt, in de eerste serie 110m horden l iep Frank Versteeg. Het liep lekker voor h em . Hij ei ndigde gedee lde 2e in een tij d van 15.1. In de derde serie kwam Hans van Enkhuizen in zijn supersonische pak en werd daarmee 4e in de serie. llij tikte wat horden aan maar desondanks toch een goede tijd van 15.5. Bij de 800 m moesten Erik Kalhs en Jan de Ruiter lopen. Erik zat in de tweede serie en liep voor hem een rede l ijke 800 m in de tijd van 1.59. 44. In de 4e ser i e moest Jan, maar Jan zit pas in dienst en ha d n i e t zo veel rr.eer kunnen trainen. Hij ging zelf aan kop en deed dat niet s l echt want hij werd 2c i n een tijd van 1. 58.23. 
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N11 waren de sn~l l c jongens aan de beurt, dat war e n H~in e n Nico . he laas kon ik 

het ni.e t zic r1 maar z e hebben beide goed ge l open . Op d~ 4 00 met e r vl a k w~ rden vee l 

punten gehaald . Guus liep in de tweed~ s e r i e . Hij had gew~d om een pizza als e r 

i t;;·,;:anc.i o nC:1• ,., öe GO sec . ~ou knnwn . Guus l i~~p t; e n hele goede 400 me tl::r à i e e indigde 

in een tij d v ::<n 4 9 . G3 . Zodoende kre eg Guus dç, pizza . Lex li ep in de 4e s <:: r it:: . Hij 

liE;p een p \J r~;oonlijk ct:corcl ·.vant Lex ,~in,:: me t de b•2ste mt'e . Zijn tijd 50 . 52 . Up de 

dr i.o kilorr".:.t•.:r stce::,>le char;e we rd er gescoord door Ev é-l r t en r·.1arc e l. Ever t de opa van 

de groep , had er 9 . 31 . 29 voor nodig o.n de zeven 8n een halva ronde met hinde riss e n 

tw ov2rbruÄgen . Ma rce l li e p i n de ragen een persoonlijk r ecord 9 .48 . ~4 . Het bleef 

rc~enen en de 1500 me~cr moest ge lopen worden door Jeroen en Erw i n. Bij h en heeft de 

r e gen meegespe eld , want zo b est ging h~t niu t . Maac desonda nks toch een r e delijke 

tijd . 4 . 05 . 6 voor Erwi n en 4.12 . 1 v<Jo r .Jerot.n . 

Na de jurypauz e kwamen d e:; mannen voo r de 400m ho::.'den . Onz ·:: specialiste n op dit 

onderde e l ~ijn Frank Ve rsteeg en Ron Antheuniss e . Frank liep een perfecte 400 m 

horden, torwijl Ron een stuk je langzam~r was net ond~r de minuut . Na de h orden 

kregen we de sne l l e j ongens we e r . Nico li ep in dE:: scri ~ naar een redel~ke tij d 

van 23 . 55 t e rwij l Rob i ets sne ll~r wa s dan Nico namelij k 23 . 38 . Conno e n Ri8nk li ~ pen 

de 5 km. Conno liep heel e~sd waa r s chijnl ijk omdat h~ da dinsd3g e rvoor op de Ne de r

l andse Kampioenschappen 10 km heel gçed gelopen ha~ . Rienk die het voor zijn eerste 

jaar redelijk goed doet kwam op een tijd van 15. 29 .46 uit. B~ het kogelstote n kwamen 

Oscar en Les r edelijk v e r name lijk 12 .55 en 13.28. Ivo (A- junior) moest h e t bij het 

speerwerpen opnemen tegen "de grote jongens " . Hij deed dat me t 47.46 nie t sl echt. 

Cees d~ed h~t iets b e t e r dan Ivo (49 .46) maar hij doe t h e t dan ook iets lange r. 

Bij het verspringen we rd He in eerste in zijn groep 7.56. Rob had een mete r minder 

(6 . 59). De lange mannen vonden we natuurlijk bij h et hoogspringen. Erik bl ee f steken 

op 2. 05 m en Re mco op 1. 95 . De gronings e broertj es v . d . Ve en waren h ee l goed bij 

de hinkstapsprong. Aafbrdcht won in zijn groep met een sprong van 14 . 71 t e rwijl 

Anne Jan 2e in zijn groep we rd met een sprong va n 14. 63 . Oscar en Les onze kracht

mense n zagen we weer bij h e t discus . 31.78 voor Oscar, 46 . 86 voor Les . Het r egende 

ondertussen nog steeds en dat is vo or polsstokspringers nie t zo best . Arno kwam 

me t b ehulp van een polsstok over een hoogte van 4 . 10 . Good old Pim Göb e l sprong 

i e ts minder maar toch goed over 3 .90. Het polsstokspringen was nog bezig toen 

e r met de es tafe ttenumme rs gestart we rd . Ee rs t kregen we de reserve ploeg , di e 

li e p zonder probleme n een keurig8 tijd 45 . 76. Daarna kwam de eerste ploe g te we t e n 

Re né, Nico, He i n en Ton. Zij liepen een hele goe de 4 x 100 m in een tijd van 43.27. 

He t klapstuk is altijd de 4 x 400 m. De ploeg stond al klaar voor v ertrek . Onze 

jongens, Paul Drommel, Lex, Guus e n Frank liepen e en sterke 4 x 400 m in de tijd van 

3 . 24.05 , en na dit r esu l taat werden a ll e punte n op8ete ld en kwamen we met een 5e 

plaats t e rug. 

Marce l Ve rzijlberg 

Competit i e trilogie 12 juni t e Dreda 

Weken was h e t al voorspeld , het mo o i e weer zou komen, en we zouden ons plaatse n 

in de ho ofdklass e final e . Maar h e t ge luk va n onze dappere strijde rs was net z o 

wisselvallig als h e t oer hollandse weer. Met prachtig stralend weer naar Breda , 

vroeg op . Het was duide lijk i e dereen wilde tt:n voll e presteren . 

De snell e rit naar Bre da kon niet ve rh e l pen dat h e t daar in het " zuiden" niet zo 

aangenaam was als in Haarl e m. Harde wind en vee l b ewolking was ons de e l. 

Om 11 . 00 uur begon het kogelslinge r en . Een z eer belangrijk persoon (we h ebb en er 

maar een, . en hij is e r altijd!!) stond voor ons in de ring . Goss e l iet z'n kogel 

8ieren. Bij h em ontbrak h e t aan een beetje 8e luk, maar met één g e ldige worp van 

36 m was iedereen gelukkig . Bij de 110 m horden 3 ing he t anders . Met de kamera 

in aanslag lag ik klaar om van onze di g ital e h ekkenspringe r Luke Prins een plaatj e 

t e schieten . Ik heb m'n plaatj e ni e t kunne n make n, Luke kreeg last van z ' n ham

string en moest z'n strijd staken . Ge lukkig vi e l h e t achteraf nog wel mee . Op eens 

we rd er hard geklapt door de menigte . Ik dacht , dat moet Frank Versteeg zijn, e n 

ja hoor, in baan twee trad hij aan . Na een voorbeeld ige rac e ei nd igde hij in een 

ni euw clubrecord op de 110m horden 14 . 94 Perfect ! 
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Ook de 800 met e r ging voortvare nd. Jan de Ruiter en Han Baauw (zonder handtasj e 

dit maal) li e t e n een p rima score achter hun naam schrijven Jan 1.58.71, Han 1.55 . 52 . 

Les Brown had vandaag zin om te knikkeren. Hi.i had een e xtra g r o t. e bonk uitgezocht 

en stootte deze in de kut~ op e en afstand van 12 . 6 9 . He i n was aa n het klage n tegen 

mij dat h e t z o slecht ging met hinkstap, maar toen hij v e rtelde hoe v e r z'n afstand 

was lachte ik, en dat zondo r training op dat n umme r' ( 14 . 29 ) . De 100 meter ging 

dit ke 0r voor Nice bete r als op de eerste competitiedag, ondanks een fiks e verkoud

heid wi'"'t l:.ij 11 . 21 te lopen. Ook R<?né fvio~sman di u 'Jerre van in conditie was liep 

een n e t t e 100 me t e r in 11.47. 

Op onze hoogspringers kunnen w0 bouw<-m . De z ,; kerels s l epen cli<e keer weer de punhm 

binne n Remco 2 . 00 m Erik 2 . 10 m. Later zouàen deze mannen nrJg u i. tkornen in do estafe t 

tes, van mul ti -functional i t e it gesproken. Net als Ruud ~i e lart, geen hoog dan pakt 

i e we l een d i scus, met een prima resultaat tl' CJUwens van 4 0 . 80, of gaat i e hinkstap

springe n 13 . 37. De 3000 me t e r steeple is een verhaal apart . Marce l beet zi ch a ls een 

b e v e r door de balken e n Eve rt ging als een stylist ove r de baan. Rond de 50 me t e r 

we rd e r door onze mannen gegooid met de spe er , e n dan vraag ik me af waar haalt die 

Ivo Spanjerberg het vandaag, zeke r een snell e a rm hó! 

Oscar en Les hebben zo hun vaste p laatsen op de werpnu~mers . Les op discus e n Oscar 

op kogel. Be ide wiste n zich weer goed t e manife3 t~ren . Les 46 . 06 met discus e n 

Oscar 12 . 43 met kogel . 

Speciaal en exclusief voor A. V. Haarl e m ove rge komen uit de U. S.A. onze b londe 

schicht . Paul Jaspers li e t na een vermoeiende vliegre is even het betere voeten 

werk zien, 3 . 57.10 op de 1500 meter. Ook Erwin Groenendal legde de 1 500 meter op 

een nette manier af 4.00.02 een PR . 

Over de 400 me ter horden zegge n we maar niks meer . Frank h eeft al genoeg veren 

in z'n hol , en Rongaat nog steeds als een Honda over de hordes. De 200 meter 

was bar . Nico kan wel zeggen dat hij kramp in z'n kuite n had en last van een lopende 

neus, maar dat geloven we gewoon niet . Hij heeft we e r niet gepresteerd. René liet 

nog eens karakter zien . Ondanks een pijnlijke aanhechting toch een redelijke tijd. 

Vergeet ik toch de 400 vlak, waar onze Prins Pizza, Guus Groskamp dus, en Lex 

Verbeek zo graag op lopen. Le x, ook al zo'n digitaal monster àie van te voren 

berekend onde r we lke tangiale hoek hij de bocht zou moe ten nemen. Wat moet ik zeggen, 

deze jongens deden hun best, maar niet zo best dat er weer een pizza van af kon. De 

5000 mete r een race waar mensen met conditie en intellige ntie, of moet ik zeggen 

routine, aan het langste eind trekken. Goede prestati e s voor Conno du Fossé en 

Jeroen Scheffer . Het polshoog ne e mt bijna de h e le dag in beslag. Deze acrobatische 

sport v e rgt veel technie k, e n di e hadden Pim G~b e l en Arno van Vugt . Met 4.10 en 

4.40 lieten ze progressie zien t.o.v. de vorige comp e titi e . Het verspringen was 

ook weer kat in h e t bakki e , voor Hein 7.40 e n voor Rob 6.74. 

Vroeger bele e fde we nog spannende momenten met de e stafettes, maar door blessu res 

en een minder geoli ede machine lie p h e t op de 4 x 100 en 4 x 400 m niet. 

Al met al hadden we toch nog een bete r puntenaantal gehad, als we niet een 0 in onze 

puntenlijst waren tegenge kome n . Dat is nu h e t b eetje g e luk wat we misten. We zijn 7e 

in het totaal geworden, jammer maar weer degradatiepoul , maar we blijven er in! ! ! 

Uitslagen 

(de eerste 2 zijn van A'dam de volge nde van Bre da) 

110 m horden 
Frank Versteeg 
Hans van Enkhuizen 
Frank Versteeg 
Luke Prins 

200 meter 
Nico Treep 
Rob Schlüter 
Nico Treep 
René Moesman 

15.1 
15.5 

14 . 94 
uitgevallen 

23.55 
23.38 
23 . 65 
23.17 

CR 
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100 mete r 
Ni co Treep 
He in Macnack 
Ni co Treep 
René Moesman 

400 mete r 
Guus Groskamp 
Le x Ve rbee k 
Guus Grosl<amp 
Lex Ve rbee k 

-

Nico Treep 

11.59 
11.41 
11.21 
11.47 

49.63 
50.52 PR 
50.08 
51.88 



800 m~:..~ter 

Erik K:ü hs 
J an de Ruiter 
Han Baauw 
Jan de Ruite r 

3000 m steepl c chase 

Evert van Ravensb erg 
Marcol Verzijlberg 
Evcrt van Rave n s b e r g 
Marcel Verz~lberg 

400 m horden 
Fran k Verste ,.').:; 
Ron Anth e unisse 
Frank Versteog 
Hon Anthe uni sse 

Verspringen 
Rob Schlüte r 
Hein Macnack 
Hein Macnack 
Rob Schlüter 

Kogelstoten 
Oscar Soethout 
Les Brown 
Oscar Soethout 
Les Brown 

Spee rwerpen 
Ivo Spanjersberg 
Cees v.d. Rhee 
Ivo Spanjersberg 
Cees v.d. Rhee 

4 x 100 m estafette 
René -N ico-He i n - Ton 

Oscar-Arno- Rob-? 
Re mco-Nico- René-He in 
Oscar-Erik-Arno-Rob 

4 x 400 m estafette 
Paul D.-Le x-Guus-Frank 
Paul D.-Le x-Guus-Frank 

1.59.44 
1. 58. 23 
l. 55.52 
1.58.71 

9 . 31. 29 
9 . 48.54 PH 
9 . 25 . 57 
9 .4 3 . 60 PR 

54 . 1 
59 . 9 
54.15 
60 . 86 

6 .59 
7.56 
7.40 
6 . 74 

12.55 
13.28 
1 2 .43 
12.69 

47.46 
49.46 
50 . 18 
49.86 

43.27 
45.76 
44.1 
45.6 

3.24 . 05 
3 . 26 .71 

1500 meter 
Erwi n Groenendal 

J e r oen Scheff e r 
Paul Jaspers 
Erwin Gr oenE.ndal 

5000 mete r 
Cor.no du Fossé 
Ri enL, Postuma 
Conno du Fossé 
J eroen Schef!'e r 

Hinkstapsprong 
Aafbrecht v . d. Veen 
Anne Jan v . d . Veen 
Ruud liJielart 
Hein Macnack 

Hoog springen 
Erik Roll e nb e rg 
Re mco Stee n 
Erik Rollenberg 
Re mco Steen 

Discuswe rp e n 
Oscar Soethout 
Le s Brown 
Le s Brown 
Ruud IJlielart 

Polsstokhoog 
Arno van Vug t 
Pim Göb e l 
Arno van Vug t 
Pim Göbel 

Koge lslingere n 
Goss e v .d. Velde 
Gosse v . d. Velde 

Eindstand 
5 e met 28 . 222 pnt. 
7 e me t 2 7 . 682 pnt. 

Uitslaeen 2e B competitie 28 mei te Haarl e m 

110 m horden 
Marvin Isselt 

400 meter 
Ste fan van Ke ule n 

1500 me ter 
Dennis He ijink 

Ve rspringe n 
Edward Le ter 

15.6 

53 .0 

4.20.7 

5.93 

- lL:- -

100 me ter 
Tony v.d . Prijt 
Edward Leter -

800 meter 
Arno Grooteman 

Hoogspringe n 
Marvin I sselt: 

Hinkstapspringe n 
Tony v . d. Prijt 

4. 0 5. 6 
Ll.12 . 3 
3 . 57.10 
4.00 . 02 PR 

15.10.84 
15 . 29 . 46 
15.16 . 01:) 
1 5 . 22 .1 5 

14.71 
14.63 
13 . 37 
14. 29 

2.05 
1.95 
2 .10 
2.00 

31.78 
46.86 
46.06 
40 . 80 PR? 

4.10 
3 . 90 
4.40 
4.10 

39.38 
36 .70 

12 . 5 
11.8 

2 .15. 3 

1. 75 

10.91 



Kogelstoten 
Onno Mantel 

Speerwerpen 
Thomas v.d . Berg 

4 x 100 m estafette 
Haarlem 

11.83 

34.12 

45.9 

Discuswerpen 
Onno Mantel 

Polsstokhoogspringen 
Arno Grooteinan 

Einduitslag 
2e plaats me t 8.163 ónt . 

\IJEDSTRIJDKALENDER VOOR SENIOREN EN A/B 

29. 54 

2.60 

Eon volledig overzicht van wedstrijden hangt e lke training achter het raam van het s ecretariaat. Denk a an de uiterste inschrijfdatum. Zorg dat je al tijd geld bij j e hebt want je moet direct betal en! !1 Je kunt ook een rekening openen waarmee 
jouw wedstrijdkosten verrekend worden. Inschrijven na de training in de kantine bij Joop van Drun en. Zorg e rvoor dat je bij instuifwedstrijden je startlicentie bij je hebt . 

Juli 
vr 1 sen/ab Arnsterdam AAC/ADA instuif 
vr 1 sen/ab Beverwijk DEM instuif 
vr 1 sen/ab Utrecht Vitesse instuif 
za 2 sen/ab Lisse Spartaan nk estafettes 
zo 3 sen Aalsmeer AVA '64 
zo 3 sen/ab Lisse Spartaan nk estafettes wo 6 sen/ ab ~iuizen Zuidwal G&E Circuit 
vr 8 sen/ab Heerhugowaard Her a instuif 
vr 8 sen/ab Krommenie Lycurgus instuif 
za 9 b Velsen Suomi dk jun bc 
za 9 b Heiloo Trias 
za 9 sen/abcd ZaancJ..am Zaanland meerkamp 
za 9 Ze ist FIT 10 km 
zo 10 bc Velsen Suomi dk jun bc 
zo 10 s en ??? ??? komp. (d)finale zo 10 sen/abcd Zaandam Zaanland meerkamp 

0- 0-0-0- 0-0 

Zoals beloofd een ve r haal van Dicky Dick 

Op een zwoe l e edoch natte jammer van de r egen maar toch zeke r onberispelijk koud 

sen. 

voor de tijd van he t jaar fijne avond, li ep Dicky Dick aangenaam vermoe id door een enerverende hoewel b eschaafde bingo- soos van de gemengde Haarl e mse Korfbalvereniging "samenzijn, ih-team zijn" langs 6H::aNsxRaxx~xMI8!.'li!S:iZ: censuur een wande l te bedrijven. Maar nu we e r toch en i gszins op inspe l en, wat te denken van een Haarlem feest met als onverdeelde hoogtepunten een wervelende _knock- out show (zadelpijn Haarlemmers , van di e stoelen?) en glorix-fris s e toil e tten? Nee , vriendelijk bedankt. 
Terug maar naar Dicky Dick, die ondertussen de van kl eurrijke flora voorziene, f eeste lijke ingerichte, \•/arme-gezelligheid uitstralende kantine van de plaatse lijke atletiekverenigingen heeft b e r e ikt . 
Ae rnout en Arjan, u weet wel, di e helden mèt clubvriendenprijzen die dit jaar ondanks Ton van Tol hun propaedeusejaar -(met dank aan Herman van de r Meulen) op de zo -hoge economische school Amsterdam wisten t e overbruggen met verbluffende resul taten, verzoeken u vriende lijk doch dringend één minuut stilte t e houden en snel het overschrijvingsboekje te pakken voor stortingen onder h et motto "Help ze het tweede jaar door''· Weer ve rloren met pokeren . Giro 555 . 
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Dicky Dick struikelt bij binnenkomst over een "vette" wissel. \velgeteld 8 A4 kantjes 

afkomstig van de vlijtige pennen van maarliefst twee van inspiratie overspoelde 

schrijversindedop in het gelukkige bezit van een geheel e igen schrijfstijl, lieve 

lezers en lezeressen. Dicky Dick wordt afgeleid door de oorverdovende muziek; 
dit getuigt van een goede smaak .... Wat t e denken van \•jharfedale luidsprekers . 

Nog maar nauwelijks bekomen van de enorme omvang van deze hoop verbale diarree 

krabbelt Dicky Dick met een gelukzalige glimlach op. Wat valt er onmiddellijk in 

zijn gezichtveld : een heuse hoofdklasseselectiewedstrijd. Rob Schlilter en Arjan 

Warmerdam verspringen zich in de stromende regen naar een wel c.q . niet hoofdklasse

plaats. 
Dicky Dick begint zich mateloos te vervelen en besluit de oer-gezellige kantine 

te verlaten . Helaas, wederom een desastreuze struikelpartij over een nu nóg dikkere 

"t\fissel"; wel 9 pagina's op, ja let wel, A4 formaat (hoofdletter A, hoofdcijfer 

4). Nu hij toch ligt besluit hij een korte edoch doordringende blik te werpen op 

de inhoud dezes. De parochie- paper is er niets bij. Neem nou het artikel van kapelaan 

"Jerry B. Beast" Odekerke . Dagboek van een herdershond??? tvaar heb ik dit meer 

gezien . Een fantastisch klupblat dus, sterker nog een eenhapsmaaltijd voor een 

bejaarde bladluis met kiespijn en beugel. Nog 14 regels te gaan. Waar blijft de 
anderhalf A4 kantje volgehouden inspiratie. Want ja, jullie zullen het weliswaar 

niet geloven , maar dit geheel is in 1 uur op papier gezet. Vol met afgunst strompelt 

Dicky Dick met neerhangend hoofd huiswaarts. 
Dan nu de moraal van het verhaal (hoe stelselmatig cliché). Wat Dicky Dick ziet 

zien jullie toch ook? En daarom het volgende morele advies : "!ioudt het Haarlem 

vaandel hoog, clubvrienden l aat de vliegende toorn des schrijvers dezes alstublieft 

niet op u nederdalen?! Geeft gul gehoor; wat een positive instelling al niet kan 

bewerkstelligen. 

Gegroet allen. 
BB & DD 

Uitslagen 2e A/B competitie 19 juni te Amsterdam 

Op de valreep alvast de uitslagen van de A/B competitie die (op het moment van 

tikken) gisteren gehouden is . 
Ivo Spanjersberg zorgde voor een opvallende prestatie door bij het speerwerpen een 

clubrecord te werpen. Tijdens de 2e heren (hoofdklasse) competitie was hij met 50.18 

al aardig op dreef. Nu deed hij er een schepje bovenop en kwam uit op 50.60. Prima!! 

Een verslag wellicht in de volgende wissel. 

100 meter 400 meter 
Paul Drommel 11.6 Paul Drommel 53.1 

800 meter 3000 meter 
Ger Wessel 2.06.5 Dennis Heijink 9.22.0 

Verspringen Hoogspringen 
Marvin Isselt 5.87 Marvin lsselt 1. 70 

Discuswerpen Speerwerpen 
Etienne de Groot 27. 00 Ivo Spanjersberg 50.60 CR 

Kogelstoten 4 x 100 m estafette 
Etienne de Groot 11. 98 Paul-Marvin- Ivo-Ger 46.8 

Einduitslag 
3e plaats met 6.723 pnt. 
Waarschijnlijk heeft de A/B ploeg hiermee een final e plaats behaald. 
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L 0 D I I s Il G 'I' L I N E 

-Tvraalfr:ïaê!-1 9 op verschillende t ijdst:i.ppen van de dag , heb ik het nu gelezen~ het 

blijft ontroeren. 
11 19 me i Li onsl oop 8 km, - 5 km. " 

Na alles zorgvuldig te he bben door genomen (rarcours 2x 9 ververvings

posten, schema's, verlofclagen et c . e t c.) met mijn steun en toeverlaat 

Eert Steen 9 was na et t elijke zenuvrslopende weken voor ons de dag daar 9 

waarop het moest gaan ge beerren ! 
He waren er i mmers klaar voor ! 

Ja 9 we , want Bert 9 di e zich sinels v orig seizoen naar ieders tevreden

heid op de lange-afsta~>dtraining heeft ges tort 9 v.ras extra gemotiveerd 

en liep ondanks een lichte bless ure e en meer dan fantastische 5 km. 9 

door als 2e te eindigen " 
Voorlopig deden er wel 5 (vijf) m/v deelnemers aan I!lee. 

Yaar het echte werk was toen al lang en breed aan de gang.Jawel nl. 

de 8 km. 

Een ·Hedstrjjd die ik 9 Hans van J ans, dankzij een mot aragent (dank a. d. 

gemeente Bloemendaal) winnend heb lrunnen afsluiten, 

Nu 9 enkele weken later en nadat de meeste emoties een klein beetje 

zij n weggeëbd 9 wil ik iedereen nog eens hartelj,jk dankzeggen, vooral 

beide trainers 9 die dit enorme s v.cces mogelijk hebben gemaakt n.l. E

vert en Bert. 

r/faar wat te denken van die enorme beker, met wel 3 grote oren en de 
vele- reacties 9 zelfs nu nog 9 van om maar wat te noemen g de gemeente 

Haarlem 9 Sonja, Huis ten Bosch, de bloemenzee thuis en de uitnodi

gingen (via Jans) :; werkelij k teveel om op te noemen. Maar last but not 

least de A.V. Haarlem (weekend Londen met gezin). In een woord gevJel

dig l 

~fu weet ik ook een klein beetje wat er in die toppers omgaat na zo'n 

overwinning. 

\:/el weet ik 9 dat ge\.,roon door bl5jven trainend (bij A. V. Haarlem) ik 

volgend jaar - of over 2 jaar - in een grotere wedstrijd misschien 

wel 80/90 man/vrouw achter mij laat Lp.v. 7/8 of 9 m/v dit jaar. 

Hoewel een jaartje rust kan nooit geen kwaad. 

Hans. 

-Nog tegoed~ de uitslag van 

145e Ron Bons 36.31 
148e Hans Verwey 36.33 
154e Dick Aarts 36 .40 

de 10km. op Schiphol (01 mei) 

172e Huub Ollarbe 
255e Faul v. d . Pol 
263e Lex v.d. Pol 

163e Marianne v.d.Linde 36 .56 (5e vrouw) 317e Kick Sabelis 
-Amst erdam, 08 mei - marathon 

37.01 
39.09 
39.31 
42.51 

(27e vet.I) 

(53e vet.I) 

Er blijkt de nodige onduidelijkhe id t e bestaan omtrent Sylvia en haar zwarte 

parels.Een van de geînviteerde atleten was de prachtige atleet uit Tanzania 

Ally Jurnbe.Het was maar goed 9 dat Sylvia hem pas een paar weken later op 

een foto ontwaarde.Gegarandeerd had ze een aantal kilometers gepassioneerd 

in de kopgroep mee gelopen. indien zij Ally v oor de st art had ontwaard. Op zich 
geen ramp 9 maar heb mee lij met de zie 1 die zijn r ace 9 als doorsnee recreant, 

heeft e.f gestemd op die van Sylvia 
-Berg tot Bergrace, 28 mei ( Rhenen - VJageninge n - Rheren~ 

Het mag wel eens gezegd worden ~ hij is 38 jaar oud maar 8~ ~it moment zo on

tiegeluk hard 9 dat mj zelf naar de diens tdoende microfonist moet gaan om hem 

mede te de len 9 dat ru_j niet langer op de eerste nederlander hoeft te wachten 9 

want die s taat v oor zijn neus. net slaat dus v1eer ne r gens op g 38 jaar oud. 

23 9 2 km. 5e Kees van Domme l e 1.1 6 .22 (ook n og onder het ouder par
c oursrecord va n Jacques Valentin!) 
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·-Xlaziem::veen 9 0!} juni - x.ru.t.t,c.1 
In verband met een nog lopel1Ü. vooronllerzo~k geen ooggetui geverslag . Ile verwach

tins is? d2.t een en ancier v c~ó:- · :1c:·i, 'J<'!t:'f:Jci~ jn-:;n van d() volgende 1/-i isse l zijn beslag 

zal hebben ge kreg0n. :Oe ooge-·e·:·-..üg2 V:::'<'a.c; t n')'s even csedc'.ld ~ maar verklapt nu r eeds 

dat het verG l ag het niveau v::;.n cle bs :: -!;o , ,ï 8l'l:.cYG vaD Ch:n· l es Bukowski minst ens za l 

evenaren. Dus nu alleen d"J t\l(?e t ijden, 
Syb.ri2. Goes )Sn. 3, 36 o 54 ( 3e vrouw ) 
René v" CL. Zwang 50-:: 3 o ?9 o 50 

-Ook .Lc·'.i is zeer onder cle indruk vc.n :i E presta.t i ce van d.e ;ï;lfsteden- estafette

plccc;m1. 
- Voge lem;2-ng 9 05 ju:cli -· hsüve m<n·athon 

Uit ._i_e folder ~ start tijden ~ 2î , 1 km , ·1 ·2. 00 ·c.ur 
4- , 1 - 6 - 11 ? 5 kr:1. . 2, 05 

Al s de L,r ote wijzer bovenaan staa.t is het 00 uur . Vijf streepjes naar rechts is het 

05 uur. Aange zien ( o.a.) i n Nederland de grote wijzer van de klok rechtsom gaat, 

betekent dit 9 dat op de ze vijfde juni eerst de halve marathonl opers en -loopsters 

op pa.cl z emelen ga2-n en vijf ;ninuten later de deelne ( e )m(st )ers aan de kortere af

ctanden.En t och n::a.kcn de vredst:rijdspanni ngen vorenstaande niet zo simpel als het 

lijkt. Kortem een vreemC'..e eend( in) in de u i tslagenbijt van de 21 9 1 km. 

( 6e ) Ronalcl v. Bochove 1.17.50 
Bert Huls11an 1 , 21 • 14 
Huub Olla::c-1Je 1. 22.11 
Conny \1itt eman 1. 40 . L).8 (3e vrouw) 

:!:le 0verwinning g i ng nae.r Dick v 0 d. . Vlugt i n een tijd van 1.1 5 . 14 . Eert Steen had 

tvree l ekke banden en Syl via slechts een. 
-ff,isschien een beetje vroeg 9 naar toch ~ zondag 23 oktober ( start 12.35 uur) de 

TROS-l oop over 21 9 1 km. fJ:'evem.; een optreden van Bass ie en Adriaan ! ! 

-Heerhugovraard - ·1 î juni - 1 Okm 0 ( baan ) 
Ge l ijk het oliebollenbeslag op ouderjaarsdag bl ijft de ster van de rookie of the 

year op lange- afstandgebied n~ar r üzen. 
Kees v . Dommele 
Ton v . Doorn 

-Conno weet ( na 7.ijn 32.03 kortg<:!leden 
-Dat -vras het . 

LNGERS 1 9 s e 

30.45 
32 , 29 

in ;\.J11ersfoort ) 

\ op:coep) 

wat hem t e doen staat. 

exZet . 

Vrijdag 23 september is het 2:0 ver? d.2-n reizen vle weer af naar Angers voor een 
feeste l ijk weekend har dl open . 
Voorlop i g is het plan or.J :met tHee personenbusjes om 13 . 00 uur te vertrekk~n, we 

zullen 9 als alles goed gaat dan om ongeveer 11 uur 's avonds bij de gast ge zinnen 

in ~\ngers ontvangen vrorden. 
De v olgende dat:; is er een lic~1te t:;::a.i.ning en een excursie 9 moge l ij k weer een re

ceptie bij de s pom:;ors en een elinero I\Ta •s nachts een uur extra u it geslapen te 

hebben ( einde zome·:~tijd) zijn we hopelijk de volc;ende dag fris genoeg voor de 20km. 

1-vedstr ijd ( ook kortere afstand en z;elfs nièt lopen is moge l ijk ). Zonda gavond is er 

een koud buffet 1-:1e t feest 0 Ik zou \.rillen vragen of iedereen die meegaat niet a l

l een het har dl open fl ink Hil coefenen 9 maar ook gaat oefenen op een ij zersterk 

Hollands liedjesrepertoi.L' 9 vori g jaar l eek het nergens op. 
i'~aondag 26 september zullen vre ons dan enigszins duf wee r in de auto's installe

ren voor de terugreis . 
Behalve een leadootje voor de cast gezinne n zijn er verder alleen nog de reiskosten 

f 125 tot 150 9 00 per persoon. 
',.-Jie mee wil moet onclerst<.:.3.nd. strookje invullen en inleveren vóór 1 september bij 

Gerko Vos 9 Evert v . Ravensberg of Jlert Steen 

Schaar ~ knip kni p lmip lmip 

Ik schrijf in voor het Heekend naar Angers 9 23 

ns.am g 

adre::; g 

ik loop 20km. -vredstrijd/korter of niet 

Gerko Vos. 

lmip lmip 

t/r.:~ 26 september 

geb .datum g 

telefoon ~ 

handt ek. 
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@ V E r:. .J J; J.. 1 D 1. c: E i\ 0 
@ @ 

Juli 

Juni 

6 Klaas v.d. Lagemaat 
13 Paul Rijs 

1 ~1ari eke Heyne 
3 Matthijs Kuen 

3 Daphne Alderden 
" Miriam de Groot 

5 Rogier Botman 
7 lVIark van Dijk 

7 Esther Haan 
7 Joanna Andrews 

10 René Grul 
11 Sebastiaan Stoove 

12 Peter Markwat 
15 Bram Heus 

16 Marieke Jonker 
19 Mark Bakker 

23 Rogier Westerhoff 
24 Manon VJelsink 

30 Mart~n van Belle 

26 Emiel van Sambeek 
28 Floor Verdonkschot 
30 Wendy Haan 

Veel plezier op jullie verjaa~dag 0n niet te vesl taart eten hoor!!!! 

+++++++++++++++++++++++!+++~ +~++++ ++++++++++++++++ 

+ + 
+ OUDERS LET OP! (}I.JDEHS L"C'.i' OP! OUD!:mS LET OP! + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Houdt zaterdag 15 j ul i a . d . v~~ i.v . m. een 
TEM'JIJIED3TRIJD 

voor pupi :C l cr, en hucî ouders 

1 PUPIL + 1 OUDER = 1 TEAM 

Nadere medede lingen worden aan de pupillen 
meegegeven dus vraag er regelmatig naar. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Uitslagen junioren C/0 lil rnei t~ Aalsmeer 

60 meter meisjes D 1e jaars 
14. Linda Damen 

Kogelstoten meisjes D 
19. Linda Oamen 

9 . 9 

6 . 60 

Verspringen meisjes 0 1e jaars 
7. Linda namen 3 .44 

Verspringen jongens D 2e jaars 
11. Arthur Smit 3.99 



§9 meter j ong(,ns D 2e jaars 
16 . Arthur Smit 
23 . Mar t ijn van Belle 

1000 m hindernis jongens D 
4. Martijn van Belle 

Versprin~en me i sjes C 
3 . Aneska de Windt 
9 . Karin Schouten 

14 . Mar i eke Kok 

Hoogspringen jongens C 
10 . Barry Doodeman 
15. Mar k van Dijk 

10 meter mcis j ~s C seri Gs 
J\neska de \'Ji:1dt 
!Carin Schouten 

J :JOO ~:;: te~ __ ::i__?_!Y:;en~ __ ç_ 
"L2 . f.'Jar:, van Di~ \: 

12 .1 
12 .7 

3 . 37. 3 

4.53 
4. 06 
3 . 65 

1.50 
1. 35 

10. 8 
12 . 0 

3 .32.9 

100 meter j ongens C 2e jaars 
1 ~. Barry Doodeman 
19 . Rens de Graaff 

13.5 
14.5 

1500 meter h i ndernis jongens C 
7 . Leon Roos 5.48.6 

Steven Spanj e rberg gedis. 

Speer werpen jongens c 2e jaars 
lO . Steven Spanj ersberg 30.26 
16 . Rens de Graaff 22.96 
17. Mark van Dijk 22.70 
18 . Leon Hoos 21.76 

Speer werpen jongens D 2e jaars 
13 . Arthur Sm i t 26.76 
20 . Martijn van Belle 19.12 

80 meter me isjes C final e 
2 . Aneska de Windt 10.7 

Pupill enwejs trijd 24 me i te Amsterdam bij Sagitta. 

i·l3 t e en t och \':el er11, k l e i n groe pj e m:ar S::tgitta a&n het Olympiaplein i n Amsterdam. 
Ondanks dreigende wo l ken bleef h et gel ukkig drooz op de s inte lbaan. Het zal op 
zo' n baan gaan r egenen!!!! Moeten de shirtjes dan op 90 graden gewassen worden 
om ze s choon te krijeen??? ? Dan l ijken ze waarschijnlijk a l l e en n i et meer op A.V. 
Haar lem s hirts ! ! ! We lke moedor of vade r heeft h e t ideal e wasadvies voor onze mooie 
maar ter e shi r t s ???? 
Nu bleef het à<.;s är oc3 ert d!'l."i: kwam goed uit v•ant om 11 .00 uur s tartte de wedstrijd 
en ..... om 18 .50 ;.tur ( tien voor zeven !!) ':ertrvkken we u it Ams.terdam. 
'.lint de \v edstr ij d zel f bet reft; . Ondanks öe soms zeer gr ote groepen (jongens A 2e 
j a ars en meisj es A 2e jaars ongeveer 60 per gr e-ep ) heeft n i emand van ons e en onder
dee l gemist . Een c om~limentje voor de a t leten s n begele iders!!! Meerdere malen 
~erden namelijk s ch ema ' s omg0goo i d . En dat ze streng zij n bij Sagitta, dat zullen 
de A. V. Haar l em atl eten we l niet sne l vergeten . Voor al bij de sta r t van de loop
nummer s . Veel a t l eten werden zo nerveus van de str enge startdame, dat prompt valse 
starts het eevolz waren, vooral door de (te) lange s t a rtpr ocedure. Aan de andere 
ltant moet h e t nat uurlijk s til zijn ~ij de s tar t en dan vind ik h e t ook weer knap 
dat de 100 t ot 200 kinderen welke z i ch bij de s t a r t b evinden echt muisstil te krijgen 
:oij n! ! ! Grote klasse ! ! 
Rondom z e s uur na de laa tste 1000 me t e r s was het wachten op de dip l oma's en de 
meda i l l es . Aange7.ien de diploma 's a an ell'e a tleet persoonlijk werden uitger eikt (te 
b e~i nnen b~ de l aat ste gc e i ndigde van de groe p ..... ) was het al tegen zevenen dat 
,-:e rroe maar vo l daan naa r Hae.rlem a fr e i sden . 
Cn als je Ga cht da t iedereen doodmoe was? Da ouders en begelei ders die wel ja, 
naar de jongen s en meisj e s van A. V. Haar l em ; vla k voor de afreis waren zij nog 
dr uk aan het versprine;en i n de verspringbak! !! ! 

Roel Ramakers 
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Uitslagen C/D competitie 28 mei 1988 AV Zaanland te Zaandam 

Verspringen meisjes C 
Karin Schouten 
Parul Wessel 

Kogelstoten meisjes C 
Sandra Roozen 
Anja v.d. Voort 

80 meter meisjes C 
Anja v.d. Voort 

4 x 80 m estafette meisjes C 
Haarlem 

80 m horden jongens D 
Arthur Smit 
Daan van Dijk 
Maarten Jeronimus 

1000 meter jongens D 
Allard van Zwol 
i.\1artijn van Belle 
Marco Wempe 

Verspringen jongens D 
Michael Parkinson 
Arthur Smit 

Discuswerpen jongens D 
Daan van Dijk 
Martijn Spruit 

Einduitslag jongens D 
2e met 7.225 pnt. 

3.88 
3.81 

6.73 
6.74 

13.1 

49.1 

17.1 
17.7 
15.9 

3 .21.6 
3 . 25.8 
3.48.9 

4.53 
3.95 

18.30 
18.70 

Na 2 wedstrijden 12e v.d. 58 ploegen 

100 m horden jongens c 
Rens de Graaff 
Darry Doodeman 

800 m jongens c 
Stefan Heijink 
Tim de Rooy 

Hoogspringen jongens 
Barry Doodeman 
Leon Roos 

Verspringen jongens 
Tim de Hooy 
Hans Kapitein 

1500 m jongens C 
Steven Spanjersberg 

c 

Einduitslag jongens C 
3e met 9.472 pnt. 

c 

20.6 
17.2 

2.44.7 
2.28.6 

1.50 
1.40 

4.42 
4.90 

4.47.1 

Na 2 wedstrijden 16e v.d. 47 ploegen 

Speerwerpen meisjes C 
Marieke l(ok 
Sandra Roezen 

Discuswerpen meisjes C 
Karin Schouten 
Marieke Kok 

1000 meter meisjes C 
Parul- IJJessel 

Einduitslag meisjes C 
7e met 4.044 pnt. 

22.36 
17.70 

16.06 
15.76 

3.48.8 

Na 2 wedstrijden 33e v.d. 43 ploegen 
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80 meter jongens D 
Michel Parkj_nson 
Jeffrey Dromme l 
Marcel v.d. Berg 

Hoogspringen jongens D 
Marcel v.d. Berg 
Martijn Spruit 

Kogelstoten jongens D 

11.0 
11.5 
13.0 

1.25 
1.35 

Maarten Jeronimus 9.34 
Allard van Zwol 9.86 

4 x 80 m estafette jongens D 
Haarlem gedis. 
Herkansing 44.9 

100 m jongens c 
Hans Kapitein 12.9 
Ce es van \\lijk 13.5 

Kogelstoten jongens c 
Leon Roos 8.51 
Steven Spanjersberg 9.86 

Speerwerpen jongens c 
Mark van Dijk 28.46 
Rens de Graaff 25.94 

Discuswerpen jongens c 
Mark van Dijk 21.04 
Ce es van Wijk 21.90 

4 x 100 m estafette jongens C 
Haarlem 52.8 



Uitslagen pupillenwedstr ijd 2 1 mei te Amsterdam 

Meisjes pup . c 40 m Balw ver 1000 m -- --Re b ecca Ramakers 8 . 5 9 . 44 2.46 4 . 54 . 02 

l\1eisj es pup . B 
Cindy !-leus 7 . 9 9 . 74 2 . 79 4 . 15.00 
Marieke Jonker 7 . 0 12 . 76 3 . 08 3.58 . 97 

Meisjes pup . A 1 c jrs 60 m - - kogel hoog 1000 m 
Jessica Ramakers 10.3 4.68 1.10 4 . 17 . 15 
I!Jendy Twisk 10.6 3 . 34 0 . 80 3 . 58 . 65 

Jongens pup . A le jrs 60 m kogel ver 1000 m --Peter f·1arkwat 11.1 5.89 2.66 3 . 51.80 

i':leisj es pup . A 2e jrs 60 m kogel -- hoog 1000 m 
Esther Haan 9 . 6 5 . 90 1.20 
Berja Koning 9 . 3 5.43 1. 10 3 . 48 . 23 
Ingrid Jonker 11.2 5 . 11 0 . 95 

Jongens pup . A 2e jrs 60 m kogel ver 1000 m - -Steven van Vlaarde 9 . 6 6.92 3 . 59 3.55. 75 
Bram Heus 11 . 5 5.41 2 . 90 4 . 18 . 46 

Zaterdag 4 juni 

4 Juni was er een wedstrijd bij D. E . M. Ik had me natuurlijk ingeschr even voor de wed
strijd . Ik had de onderdelen : verspringen, kogelstoten, 60 m sprint e n de duizend 
meter . Eerst hadden we kogelstoten , dat was best wel leuk . Ik ben er niet zo goed 
in (ik had 5 . 86), maar Arne wel . Toen kwam er verspringen . Dat ging beter (3 . 47) 
Toen was er sprinten . Dat vindt ik nog het leukst, omdat ik er beter in ben dan 
de andere onderdelen (10 .1 ) De duizend meter zou eerst om kwart voor zes b eginnen, 
maar het kwam een half uur eerder . Mijn moeder zou om kwart voor zes komen kijken 
maar die zat bij een verjaardag. Ik wou opbellen maar dat lukte niet erg . Maar 
met behulp van Emmy kon ik haar toch bereiken. Toen kwam de duizend. Ik werd 1 
na laatste . (goed hé, ahum!) Ik had 4 . 13.7 sec . 

Ar jen de Bruijn 

4 Juni 1988 Competitiewedstrijd van alle pupillen 

Zaterdagochtend 7.30 uur . 
Als eerste kijk ik uit het raam , oh nee, regen, maar ... het is nog geen tien uur, 
positief blijven denken , het wordt gewoon droog!! 
Om tien uur moeten we op de fiets zitten, om naar Jaap van Dijk te gaan, met hem 
rijden wij mee naar Beverwijk . Gelukkig heeft Jaap nog plaats , want onze auto heeft 
het begeven. 
In Beverwijk wacht ons de 2e competitie wedstrijd . De gehele dag hebben we droog 
weer gehad, ja, het positieve denken heeft geholpen! De gehele dag, en ik denk 
dat ik dit ook namens de kinderen mag zeggen, was erg leuk, gezellig en goed georga
niseerd . Eén jongens estafetteploeg hebben we moeten laten vallen , vanwege afmeldin
gen , maar ondanks dat, zijn de overige drie toch goed gelopen en ook de meisjes 
met één ploeg hebben het goed gedaan . Na de estafettes begonnen de overige onder
delen, en iedereen hield keurig de tijden etc . in de gaten . Bij deze wil ik alvast 
alle ouders bedanken voor de begeleiding en/of hulp op deze dag, vele handen maken 
licht werk .. ... Ondanks alle slechte weersvooruitzichten, onweer en regen , hebb en 
we met z'n allen een heerlijke, gezonde , gezellige en sportieve "bui ten dag" geh ad . 
Naar de uitslagen verwijs ik elders in de "IJJissel" . Jongens en meisjes, allemaal 
complimenten, laat dit ook doorwerken in de trainingen . . . ... . 

Emmy Ramakers 

De redactie heeft de uitslagen nog niet ontvangen. Deze komen dus in. de volgende 
"i'Jissel". 
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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) 250938 

• 
Massage - Pedicure 

Trainingstechnische begeleiding 
b.v. opzetten van eigen programma . 

• 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Spo,.tsCup 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm"'A< ADIDAS Saucony~ ~I<ARHU 
en werpschoenen. RUUD WIELART SPORTS, 

DA'S EEN ZAAK VAN YERlROUWEN! 
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. 

OI IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend van 09.00 tot 17.30 -.Jur 
Donderdogavond van 18.45 tot 21 00 uur 
Za terdag van 09.00 tot 14 00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 28850 7 

GÖBEL 

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




