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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 



S C H E M A W I N T E R T R A I N I N G E N. 

Zondag , Mi litair terre in, Zeeweg Ove rveen, t.o. Amasing Asia 
9.45 - 11.15: meisjes en jongens pupillen ABC 

meisjes en jongens junioren D 1e jaars 
9.45 - 11.30: me isj es en jongens junioren D 2e jaars 

meisjes en jongens junioren c 
9.45 - 11.45: meisj es en jongens junioren A/B 

ctames en heren senioren 
damc: s en heren lange afstanders 

Dinsdag, krachtc entrum Haarl em, Pim Mulier Sportpark 
18.30 - 19.45: jongens junioren A/B 

( '77) 
( '76) 

Woensdag, Lieven de Keyschool, Korte Verspronckweg 7, Haarlem 
16 .30 
17.30 

17.30: 
18.30: 

18.30 - 19.30: 

me i sjes 
meis j es 
neisj es 

pupillen ABC 
junioren D 
junioren c 

Woensdag, Paulusschool , Junoplantsoen , Haarl em-Noord 
16.00- 17.00: jongens pupillen ABC 

Woensdag, krachtcentrum Haarl e m, Pim Mulier Sportpark 
20.15 - 21.30: meisjes junioren A/B en dames s enioren 

Donderdag , Pat\lusscllool , Junoplantsoen, Haarlem-Noord 
17.00- 18.00: jongens juniorenD 
18.00 19.00: jongens junioren C 

Donderdag, krachtcentrum Haarlem, Pirn Mulier Sportpark 
18.45 - 20.00: heren senioren 
20.15 - 21.45: dames en heren lange afstanders 

Gespecialis~erde extra trainingen 

Hi ervoor kr~gen de betreff ende atleten persoonltk een uitnodiging. 

LEEFTDOSKLASSE INDELING VOOR HET SEIZOEN 1-10-'88 tot 1-10-'89 
c pupil geboren in 1981 (8 jaar) 
B pupil ge horen i n 1980 (9 jaar) 
A pupil geboren in 1978 of 1979 (10 en 11 jaar) 
D junior geboren i n 1976 of 1977 (12 en 13 jaar) 
c juni er gebor en in 1974 of 1975 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1972 of 1973 (16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1970 of 1971 (18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 1969 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 
(heren 20 t/m 39 jaar) 

Veteranen Dames Heren -----
Vet . 1 35-39 jaar 40-44 jaar 

40-44 jaar 45-49 jaar 
Vet. 2 45-49 jaar 50-54 jaar 

50-54 jaar 55-59 jaar 
Vet. 3 55-59 jaar 60-64 jaar 

50 + S5 + 

Vo0r veteranen geldt dat de inde ling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstr~den over twee of meer dagen geldt de eerste dag. 
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VAN DE REDAKTIE 

Dit resultaat, het clubblad dat jullie nu lezen, had ik 
niet verwacht toen ik in het vorige clubblad de kopij datum 
tikte. Het zomerseizoen was tenslotte afgelopen en de win
tertraining moest nog beginnen. Wat zou er dan in het 
clubblad kunnen verschijnen? Een restantje uitslagen had ik 
nog liggen dus dat was tenminste iets . Maar de rest was 
afwachten . 

Gelukkig z i tten atleten nooit stil en beleefd er altijd wel 
iemand iets waar hij of zij ons van mee wil laten genieten . 
Zo ook deze keer . 
Een groep LOng Distance atleten reisde weer af naar Angers. 
Bij het tikken van dat verslag moest ik weer denken aan 
september '83 (zolang geleden alweer? !) teen wij met 2 
bouwes busjes vol atleten (van Haarle111 en Atmodes) afreis
den naar Sevran bij Parijs, om daar een weekend te " atletie 
ken" . Een zeer geslaagd weekend. Ii< heb er nog een super 8 
film van liggen, vol met zwaaiende atleten . Wannee r doen we 
zoiets vJeer? 

Verder in dit clubblad passeert de TROS-loop, neemt een 
atlete ons mee naar de Canarjsche eilanden en loopt Jan Sol
daat meteen maar even mee met de Landmachtkampioenschappen 
4 x 6 km cross. En we kunnen er niet omheen, voor alle 
categorieën is de wintertraining weer begonnen. Zie voor 
informatie het gekleurde vel. 

\vat ontbreekt in deze \/Jissel is "Het \/Jissel tje". Alles 
wordt opgespaard voor het Kerstnummer. 

En nu ik het daar toch over heb, een ieder ale een bijdrage 
wil leveren aan het slotnummer van 1988 dient zijn/haar kopij 
op zondag 4 december in te leveren!!! 

Vol verwachting klopt mijn hart ..... . 

g1rorekemng 643883. bankrekenmg 56 80.10.477 t.n.v penmngmeester a v "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 
IN f.lEfiiORIAM 

'lla~ n<J. het V<."i~::>clüjnen van het vorige clubblad bereikte ons het bericht van het 
overlijèen Veen 

JACQUES VAN DUKMAN 
J acqu~s heeft in è•_· tijd d2.t hij l:i.d \'Jas van onze vereniging zijn plaats gevonden 
bij de Lange Afs tanders. 

Ondanks a l zijn wilskracht en levenslust, heeft hij deze laatste oneerlijke strijd 
niet ~Jnnen winnen . 

\i:ij wensen de familie en vrienden van Jacques veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen . 

ADRESvJU ZIGING 
Ingrid en ~ariek9 Jo~~er verhuisd naar L . de Colignylaan 16 , 2082 BN SANTPOORT-ZUID 

GEREDUCEERD STUDENTENTARIEF 
Mededeli ng voor alle at l eten . geboren in 1970 of eerder, die een vo lledige dagstudie volgen. 
!1tleten, di :~ menen aqnspre.ak te maken op het gereduceerde studententarief dienen vóór 1 december 1988 een kopie van hun college- of inschrijfkaart in te leveren bij de pcnningmet;::::"cer. Aanvragen in deze gedaan na 1 decemb er 1988 worden n i et meer in behandelj og senomcn , en men is dan het normale contributiebedrag verschuldigd. 

Lim1AATSCI-!AP 
Opzcggi~g v~n het lidmaat schap dient schr iftelijk te gebeuren vóór 1 december 1988 bij de Fecre taris: Mevrouw I.B . de Wit -v. d . Ree, Velserstr. 18 rd, 2023 EC HAARLEM 
JAAHVERGADEP.ING 
Notee~ in je ag~nda Vdn ' 89, je jaarvergadering vindt plaats op 23 februari '89 . 

INDOOR :N DC~TMUND 
I::.::: programma's en lhta van de indoorwedstrijd (en) in Dortmund zijn bekend . Informatie is te verkrijge n b ij Joop van Drunen of de t rainers. 

t~ UROPF:SE INDOORKAMPIOENSCHAPPEN TE DEN HAAG 
Voor deze kompioenschappen die op 18 e11 19 februari in de Houtrusthallen worden gehouden, ku nnen nu reeds toegangskaarten besteld worden. 
- dagka::;,rt voor zate rclar, of zondag f 40,= per dag per persoon 
- een passe-pa rteut voor be ide dagen f 75,= pe r persoon 
Stuur een br i e fj e naar de KNAU met daarop je naam, artres, postcode en woonplaats en gee f duide~ijk aan h~eveel en welke kaarten je wilt hebben . Vermeld op het briefje ook welke totaal bedrag je hebt overgemaakt op girorekening Nr . 41.32.627 t.n.v . KNAU, Nieuwegein o . v.m . EK indoor 1989 . Bestellingen zullen op volgorde van ontvangen bet&lingen worden behandeld. Bes telde kaarten zullen eind januari '89 aan u ~erzonJen worden. Door groot aantal persmensen, publieksplaatsen beperkt . 

TRAINEN MET DE KERST 
De training op 1e ke rstdag komt te vervall en en wordt verp l aatst naar 2e kerstdag . 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem " wedstn]dsh1rt met klubembleem d1v. pnJzen 
a.v. "haarlem " atletiekbroekjeS d1v prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen . 

speel mee in de toto/lotto 

1nllcht1ngen biJ mevr. hartman tel. 256036 



- ·---·-·--- ·~ 

Nationale wedstrijd KAV Hellas Utrecht 21 augustus 

800 m heren series 
Jeroen Scheffer 2 .01. 5 

Hoogspringen heren 
Remco Steen 

Open Haagse Kampioenschappen 27 augustus 

400 m heren series 
Guus Groskamp 

Discuswerpen heren . 
2. Les Brown 

-110 m horden heren finale 
6. Frank Versteeg 

50.39 

45.22 

14.88 

400 m horden heren 
Oscar Soethout 

110 m horden heren 
Frank V ersteeg 
Oscar Soethout 

Instuif GAC te Hilversum 2 september 

3000 m heren series 1500 m heren series - ·----------

series 

---· · · · - - · 2. I{ i enk Postuma 8. 51.7 4. Marcel Verzijlberg · · 

Instuif Vitesse Overvecht Utrecht 2 s~ptember 

Hoogspringen heren /J.A/B 
Erik Rollenberg 
Remco Steen 
MisjaSteen J.A. 

2.16 
1.95 
1.80 

Verspringen heren/J. A/B 
Remco Steen 
MisjaSteen J.A. 

Instui f Amsterdam Ookmeer 9 september 

100 m heren series 
Ruud Wi elart 

800 m dames 
Nicelet Zwaan 

800 m Jongens A/B 
Ger Wess e l 
Dennis Heyink 
J effrey Sullivan 

Hoogspringen heren/J. A/B 
Re mco Steen 
Erik Rollenberg 

3000 m heren 
Huib Akersloot 
Bert Hulsman 
Marcel Verzij lberg 
Ronald van Bochave 
Paul ·van Diepen 
Huub Ollarbe 
Mac Hirs 
Lex v.d. Pol 

11.3.. 

2.30.0 

2.03.7 PR 
2.07.6 PR 
2.05.7 

2.05 
2.00 

8 .51.0 
8.58.8 PR 
9.12.5 
9.11.4 
9.15.8 

10.00.2 
10.32.6 
10.41.6 

Kogelslingeren 
Les Brown 

3000 m dames 
Marianne v.d. Linde 

800 m heren 
\IJill em van Wouw 
Jeroen Scheffer 
Lex Wolff 
Lex Verbeek 
Peter Niessen 

Discuswerpen heren 
Les Brown 
Ruud Wielart 
Maarten Hartman 

+ = beste seizoen prestatie 

2.07 

59 .... 05 

.. 14.87 
16.79 

5-87· 
5.66 

30 .. 34 

9.43.9 ·.! 

2.03.8 
1.59. 5 
1. 59.7 
2. 01.6 
2.02.1 

47.06 + 
43.86 PR 
34.70 

Ver enigde Spaarbank Promoti ewedstrijd De Blauwe Berg te Hoorn 18 september 

Kogelslingeren 
Gosse v.d. Velde 39.02 
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Hoogspringen heren 
Erik Rollenberg 
Remco Steen 

1.95 
2.00 



1500 ffi her en s eri es 
Ri enk Pos t uma 
J €roen Sch e f f e r 

3.59. 34 PR 
4 . 01.27 

Polss t okhoogspringen 
Pim Göbel 4.30 + 

60 + 1 weds trijd GAC Hilversum 18 s eptembe r 

110 m hor den heren 
Oscar Soe thout 

5000 m heren 
J e r oen Sche f f e r 

16 .4 

Avondwedstrijd Le iden 22 septembe r 

14.55 . 3 PR 

Instu i fw edstrijd De Vork Heerhugowaar d 23 s eptemb er 

lOO m t :::ren 
Ruud \'J i e lar t 

Discuswerp en her en 
Maarten Hart r.1an 
Ruud Wi e lar t 

10.7 aangedreven door een kl e in orkaantj e. 

30 . 84 
39.92 

Koge lstot en he r en 
Gosse v.d . Velde 9.74 

To t ~lot nog de uits l agen van de junior en A/B competitie final e 2e klasse di e 
op 11 septe mb er op onze e igen baan werd a f gewerkt . 

100 met er 
J er ry Brouw er 11. 6 

400 meter 
Paul Drommel 51.7 

3000 mete r 800 me t er 
Ger \t.lesse l 2.02 .5 PR Dennis Hcy ink 9.13 . 9 PR 

Ve r s pr i ngen 
Marvin I sse l t 

Di scuswer pen 
l~"l isja Steen 

Kogels to t en 
Etienne de Gr oot 

Totaal 
2c plaats me t 7. 217 pnt . 

Hoogspring en 
6. 10 Misj a Steen 1.80 

Sp eerwerpen 
34. 90 PR Ivo Span jersb er g 48.38 PR 

Estafette 4 x 100 m over gelopen 
11.99 Haarle m 45.7 

0-0-0-0-0-0 

GROOTS ONTHAAL IN ANGERS 

Nog niet de o~dste van h et Haarl ems e gezelschap, maar we l de snelste . Zijn Franse 
woordenschat blij f t beperkt tot bonjour en a dieu, maar op het afsch eidsfeest heeft 
h~ het h~ogs t~ woor d en vi ndt het e i genlijk maar vreemd dat de Fransen zijn koeter
waal s n iet goed begr~pen. Een gangmake r op de weg en in de zaal: Victor Zonneve ld. 
Aan àe start zo gel aden a l s een pi s t ool, 's avonds z i ng t hij ontspannen "Hup Holland 
Hup". 
Haarl em~ e beste ve t e r aan s t a k zijn l of over de gast vrijhe id van de Fransen nie t 
onde r s toelen of .banken. Inderdaad , we zijn we er grandioos onthaald in Angers. 
Oe zwar e autotocht van rui m achthonderd ki lomet e r waren we sne l verge t en toen 
11ie vr ijdagavond om t waalf uur aanschoven aan het koud buffet. De cadeaus vlogen 
weel' ove r de taf e l en i n de Wat erlei dingc'·t i nen en op het :~ opj e wemelt het onderhand 
van de r ode wi ndj acks . 
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i-Ie t ç, r ogramma, dat de Fransen ons voorschotelden was dit jaar minder zwaar dan 
i n 1987, toen we in de kou op sl eeptouw werden genomen naar wijnkelders en champignon
grotten. De folklore bleef beperkt tot een leisteenmuseum compleet met een demon
stra ti e d·äkpannen maken. De dial e zing gaf ons uitstekend de gelegenheid even de 
ogen t e sluiten. 
Daarvoor, in de ochtend, werden we na het traditionele trim-halfuurtje in de stad 
losgelaten, waar Lex van de Poll het klaarspeelde in een mum van tijd zoek te raken. 
Aanlijnen dan maar. 
He t hoogte punt van die dag vormde de recepti e op de Franse streekkrant Le courrier 
de l'oucst , waar de buitenlandse atleten aan e lkaar werden. voorgesteld en even 
van de champagne mochten nippen. Na het legen der glazen mochten we plaatsne men 
voor t~ee videoschermen, waar de finale honderd mete r in Seoul voor ons nog even 
werd afgedraaid. Na de ze oppepper-kregen we in de stad een diner aange boden en 
da arna mochtEn we ons in de prinsheerlijke bedden van onze gastheren voorbereiden 
op de wedstrijd. 
Winnaar van de 20 kil ometer van Angers werd de Fransman nidier Bernard in 1.01.13., 
Victor werd derde ve t eraan in l.CS .34. Bij de vrouwen zegevierde de Engelse Nebbie 
Noye in 1.11.11 en tweede Marianne van de Linde in 1.15.38. 
In Frankrijk, t enminste in Angers, heeft een de r ge lijke wedstrijd vee l allure en 
daarbij valt onze thuiswedstrijd, de Nie uwe Br~g-loop, gehee l in het niet. De prijs
uitre iking heeft plaats i n h e t stadhui s en zo'n beetje i ede re magistraat di e in 
de nabije omgeving te vinden is, geeft op de ze r eceptie acte de presence. Ook wordt 
geen ondersche id gemaakt tussen een elite-kliekj e en het gewone voetvolk, zoals 
bij de TROS-loop. I eder e deelnemer mag zijn dorst l e ssen met de gemeentelijke wijn 
of jus d 'orange . 
Oî he t dan nog nie t genoeg i s , h et klapstuk van he t weekeinde mo et dan eigenlijk 
nog beg innen. Een dine r me t ze ven gangen, een ove rvloed aan drank, li e djes, Franse 
gr applm en grollen, muzi ek en dans. He t zal voor ons nuchtere Haarl e mmers nog 
een he l e toe r worden om in het voorjaar uit de schaduw van de Fransen t e treden. 

21. Vi ctor Zonne veld 
36. Ton v.an Doorn 
68. Ron Bons 
73 . Hans Hage man 
76. Gerko Vos 
92. Marianne v. d . Linde 

107. John Veenendaal 

Uitslag 

1. 08 .34 121. J ohan Sneek 
1.10.30 165. Bas Suurmond 
1.13.44 225. Bob Geertsema 
1.14.26 227. Paul van de Pol 
1.14.42 239. Huub Ollarbe 
1.15.38 306. Lex van de Poll 
1.16.32 341. Arno Molenaar 

NA EEN EIND EEN NIEUW BEGIN 

Ton van Doorn 

1.17.26 
1.19. 27 
1.23.23 
1. 23.24 
1. 23.56 
1.26.04 
1.27.29 

Elk jaar e ind september zijn de gladiatoren van het atl e tiekgebeuren moe en free
wcel en de maand oktober rustig door, of gaan hel emaal plat. Er zijn ook atleten 
die ne men de kans waar eens een totaal andere discipline in die tijd uit te oefenen. 
Als s printer of horden lope r de tros-loop me emaken. 
Hoe kom j e e r e igenlijk bij om a l s sprinter lange-afstand te gaan lopen? Een algemeen 
beeld bij de me este atl e t en is een sprinter wil n i et moe worden. Misschien hebben ze 
we l ge lijk, maar nie t all e sprinters zijn sprinters en zo is het ook met mij. Een lange 
duurloop vind ik bijna ne t zo l ekker als uit j e startblok weg schieten, ik krijg er 
gev10on een kik van. Dat is een he l e openbaring hè! En ik deed met de Tros-loop mee 
omda t i k me t ander e sporti e ve vrienden ge ze llig mo e wilde worden. 
Aan de start van de 8,5 km kwam ik nog twe e A.V. Haarlemmers tegen, Frank Versteeg 
en J aap van Dcursen. Zij vertelde me dat Marcel Verzijlberg en Frank v.d. Aardweg ook meededen. 
De organisati e en w~ hadden geluk want het was stralend weer. 
Het was me t r echt een prestatie loop want de eerste 200 m was het wandelen. De 
oor·z aak daarvan was de g:.·o t e opkomst en ;-... ~ t geval dat ik J. chteraan stond. 
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Fra~k Verstecg had me bij dastart nog laten weten dat hij omstreeks 30 min . wilde 
lopen. I k dacht dat kan hij wel schudden, en dat vermoeden wer d versterkt toen we 
het Houtmanpad op moes t en ; dringen en duwen. Het vi e l me nog mee dat er geen één 
in het water belandde . 
Na het Houtmanpad kreeg de menigte lucht , en vi e l en de eerste zwaarade mende lopers 
al stil. Langs Elswout r ichting Kraantje Lek . M'n vrienden was ik in het gedrang 
al kwijt ger aakt . Tussen deze trimmers voe lde ik me als sprinter een he l e kanj er. 
Ik haalde al l een maar mensen in , (ik was na tuurlijk achte r aan begonnen). Op een 
gege ven moment zag ik zowaar een blonde hordenloper opdoemen. Bij h e t CIOS groeten 
wij e lkaar en liepen nog een tijdje samen. 
Toch was de ze pres t ati e loop zo voorbij. Een spandoek van nog 1000 meter finish, 
we zien u graag terug bij he t stadscafé gaf de laatste impuls om er een schepje 
bovenop te doen ! Helaas had ik een verke erde veronderstelling gemaakt, bij het 
stadscafé kreeg ik een mental e kl ap , hi er was de finish nog niet . Ge l ukkig was 
deze niet zo h evig, want ik kon er nog een prima e indsprint ui tpers en , en nog 
wel t egen een oud gediende van A.V. Haarlem , Bart van Rijsbergen. Moe en voldaan 
ove r de finisch, en een opmerk i ng : "Nico 8,5 km, dat i s toch nie t goed voor jou!" 
Hoe de andere het tijdens deze prestatie l oop er vanaf gebracht hebben we e t ik maar 
gedee l te l ijk. En of ze de ijskoude co=a-col a na de race in hun s a menschrompelden 
maag konden verdragen weet ik ook niet helemaal. 
Ik weet wel, dat Frank v.d . Aardweg en Marcel Verzijlberg voorin zijn geei ndigd 
en Jaap v. Deuren omstreeks 34.30, Nico Treep 35.10 en Frank Vcrsteeg ! 35 . 40 
mi n. hebben gelopen. 
Na het schrijven van dit stukje hoorde ik dat er nog twee A.V. Haarl e mmers mee 
hadden gedaan . Ook die zull en wel voor een sprinter al s ik geä indigd zijn. Dennis 
Hey ink en John Meuren hebb en ook de 8,5 km volbracht. Proficiat! 

J aap van Deursen 
lüco Treep 

34.30 
35 .10 

Uitslag 

Frank Versteeg 
Baltien de Wit 

Nico Treep 

35 .40 
43 . 00 

De tijdan van Marcel, Frank v . d . A. , Dennis en John heb ik niet kunnen achterhalen. 

DE EERSTE TRAINING 

~o3n ik vanu it het krachtcentrum mijn eerste wintertrainings r ondje ging maken, 
op 25 oktober jl., l eek alles nog normaal. I n het fi e ts enrek stonden! 3 exemplaren, 
een aantal waar wij aan gewend waren. Toen ik bij he t krachtcentrum t e rugkeerde , 
dacht ik even dat e r een jaarvergadering was. Een zee van f ietsen me t zade lhoogtes 
tussen de 1 en 3 meter N.A.P. Vol be l angstelli ng ging ik naar binnen en trof daar 
een groep aan die ze l fs de strengste l e r aar zou afschrikken (30 man). Zi ehie r het 
verband met de trainer; Les Brown, sportinstructeur i n de Bijlmerbaj es ! 
Ik vroeg mij al a f waaro~ deze groep, al is dit a l een te mooi woord , Les als trainer 
kregen . Maar ne e , ik ben natuurlijk weer aan het overdrijven. De groep vie l mij hard
stikke mee . Over het a l gemeen l ijken ze me wel f anatiek. Trouwens, als ze dat nie t 
zijn pakt Les ze even in hun nekvel , kijkt de betrokkene aan met zijn mooie blauwe 
ogen en zegt dan de mooiste zi n die ik ken . DOENNNNNN! Anders krijg j e geen neger 
zoent j e! !" 
De maximaal t est verli ep een beetj e rommelig , maar dat kan gebeuren me t zo'n grote 
groep , waarvan de meesten nog nooit krachttraining hebben gehad. Na de training 
een kor te bespreking . Een vruchtbare bespr eking, kon ik wel stellen. Dit is de 
eerste keer dat ik mee maak, dat de zaken op de ze man i e r op orde ges t e ld worden. 
Het beg i nt waarachtig professioneel t e lijken, of kan ik be t e r zeggen , minder ama
teurist isch? 
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De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen wil ik nog even herhal en. 
Het belangrijkste is dat i eder een zov ee l mogelijk op de "normale" trainingen komt. 
Als i e~and verhindert is, moet hij ongeacht de r eden, afb ellen ({n eerste instantie) 
bij Joop van Drunen. Degene di e nie t rege lmatig op de "gewone '' trainingen komen, 
maken geen aanspraak op de gespecialiseerde trainingen. 
Speciale trainingen worden georganiseerd voor de sprinters, hordenlopers, hoog
spriP-gers, middenafstanders/lange afstanders , werpers enz. 
Les Brown behoudt echter de coördinati e, alles gebeurt in overleg met hem. 
Ook be langrijk is dat all es zovee l mogelijk als groep ge daan wordt. Dit vooral met 
het oog op de wedstrijden. (De meesten moe t en toch echt eens meemaken wat voor sfee r 
er heerst als j e me t een groep naar indoorwedstrijden in Dortmund gaat, waar de 
aanwezige Oost-Duitsers je dan wel aan all e kanten voorbijlopen, maar dat geeft 
ve rder niets) . 
Verde r werden er nog afspraken gemaakt betre ff ende de muzi ek in het krachtcentrum 
enz. Het enige wat e r nog ontbrak was de voorlichting over s ex voor of na de wed
strijd , maar dat wordt waarschijnlijk aan du natuurlijk ru im e rvaren atleten zelf 
overgelaten. 
Ook werd er nog verzocht het f enomeen "feest" enigzi ns beperkt t e houden. De tele
foonkost en van het annuleren zijn he l aas ni e t aftrekbaar. Als i edereen zich aan de 
afspraken houdt , denk ik dat we (een paar) zeer goede comp etiti eploeg(en) krijgen. 
Dus DOENNNNN!!!! 

J e rry 

LANZAROTE 

Al s je op vakanti e wil en j e kan een atleti ekbaan niet missen dan is behalve de 
Algarve in Portugal ook Lanzarote (een Canarisch e iland) zeker aan t e bevelen. 
De temper atuur komt er he t gehel e jaar ze lden onder de 20° en r egenen doe t het 
er over 't algemeen weinig . Dit is ook we l aan de natuur t e zien. Er groeit weinig 
behalve een enkele palmboom en grote cactussen. Verder is de grond zwart omdat 
't grootste deel van het ei land bedolven ligt onde r een laag l ava. Het noorden 
is wel groener, hier bevi ndt zich ook de stad met de 1000 palmen. 
Verde r i s e r in 't noorden de Vuurber g . Vijftig cent ime t er onder de grond is het 
al 200° C. Deze berg kun j e per kameel bezichtigen. In het noorden heb je ook 
nog de grotten en een onderaards meer wat hee l mooi is om t e zien. 
Zo'n beetj e in 't midden van het e iland maar wel di cht b~ de kust ligt het apparte 
ment en compl ex La Santa Spor t. Hi er bevinden zich behalve de atletiekbaan ook 10 
t ennis - 6 squash en 6 badmintonbant:m. Er is een olympisch zwembad en een mooi 
gewoon zwe mbad met zonnestoe l en. J e kunt er ook voetball en, baske tball en, tafe ltenis
s en en racefi etsen. Voor de krachtpatsers is e r een grote fitn e ssruimte waar het 
krachtcentrum van Haarl e m wel 2x in kan (en dat is al zo groot). Alles is gratis te 
doen. J e moe t all een 's morgens boekeri voor de zelfde of de volgende dag . De rackets 
kan j e ook allemaal gratis l enen. Dit zit a llemaal bij de prijs i nbegrepen (speelbal
l en nie t). 
De appartementen hebb en 2 electr ische pitjes waar j e kunt koken maar e r zijn ook 
3 r estaurants met all e verschill ende menu's (pizzer ia-, vis- en vleesrestaurant). 
Voor de swingers i s er een discotheek en voor de shoppers zijn e r verschill ende 
gezellige winkeltj es en een s upermarkt. 



DIENSTTIJD 

Na de aanmelding dH eerste dag bij l egerplaats Crailo bij Hilversum, wordt enthous i ast 
meegedee ld dat de volgende dag de Landmachtkampioenschappen 4 x 6 km cross gehouden 
worden . Alras wordt er i e ts ge r egeld, zodat er meegedaan kan worden en er met mili 
tair vervoer wordt afgere isd naa r een bouwvallige kazerne te Ede . Een oude gymzaal 
volgestouwd me t stoe l en waarop men zijn kleding kwijt kan, di ent als kleedkamer . 
De - me uit mijn voetbal tijd n ie t onbekende: - lucht van Midalgan vermengd met e en 
scherpe transp i rati e lucht pijnigt luchtwegen en r eukorgaan. Veel oude fanati eke 
manne tj e s me t baardj e s . Ze kl e den zich om in donke rblauwe trainingspakke n uit 
de tijd de z e nog voor 25 gulden bij de S. R .IJ . konden worden aangeschaft (wat ze 
ook ge daan hebb en) . Over do t rainingsbroek vee lal 8en katoenen sportbroekje. De 
we inige vrouwolijkc.:: militairen in de gymz E: al (voor zove r ze als dusdanig herkenbaar 
zijn) vangen ondanks hun uiterlijk de b egerige blikken van h e t manvolk. Sommigen 
concentre r en zich op de we dstrijd di e komen gaa t. 
He t parcours mag e r we zen: 3 lussen van 2 km over de Ede rhe i de, elk me t een lange 
zandhe uvel. Nadat 3 lopors hut parc ours hebb 8n afgel egd kan door de laatste loper 
e en 12e plaats worde n omge ze t in een 6e plaats, minder dan een minuut van de winnaar 
verwijde rd. 
Nadat er in een t ent gedouch e d i s , zijn bij hot lopend buffe t 's avonds de fanatieke 
manne tj es me t r i ngbaardjes ook weer aanwezi g . Nu echte r in vol uniform, me t hierop 
al hun sportinsigne s en sterre tj es en ko orden aan de schouder, di e ze met hun 
sport ve rd iend h ebben. Sommigen lopen enigszins gebogen, omdat de last van de 
ti entall en insignes hen bijna t evee l wordt. Ze voe l en zich nu be duidend be t e r op 
hun gemak. Ik nie t, want il ;: heb nog geen uniform en zeke r nog geen kope rwe rk op 
mijn borst. Na een berisping van he t oppe rhoofd ; - het oude, fanati eke mannetj e 
me t ringbaardj E , di e h et mûeste kop erw erk op zijn borst en s chouder heeft - (uit 
wraak omdat ik h em z o hard voorbij li ep denk ik) én vanwege h e t f e it dat ik als 
enige in burge r ben en dat ni8 t zo hoort en zo , mag ik vcrder smull en van mijn 
Hollandsch a kost (fri e t en appe lmoe s) .. . . 

Een gr ot e r c ontras t me t he t ve ldlopen i n de Ver enigde Staten is haast ni et denkbaar . 

Paul Jaspers 

HET IS WEER BEGONNEN 

Datum van s chrijven: 7 nove mb er . 
Lichame lijke toe stand: pijnlijk onwillige spi e r en. 
Re den: opgelopen tij dens de eerste zondag winte rtraining op 6 nove mb er. 
Remedi e : zeer r ege lmati g de t r ainingen ga an be zoeken. 

Zoals i e de r een (hoort t e ) wu ( c )t( en) is de winte rtraining van start gegaan. De 
verschijnse l en zijn duide lijk. Za t e rdagavond enig zins r eke ning houden dat e r zondag
ochtend ge trai nd moet worde n. En j e zondagmorgen rot schrikken van een wekke r , 
die j e dan maar een l e l ve rkoopt omdat hij volgens jouw op een idioot vroeg tijd
stip afloopt , totdat het t ot j e doordringt dat j e j e warme bed uit moe t om in 
de kou j e wekelijkse duintraining af t e werken. Ik ken het vc rschijnse l al jaren 
~n prob eer dan ook al jaren om he t mom ent van opstaan uit t e stellen. He t is maar 
goe d dat i k i e mand op moe t ha l en zodat ik e r wel uit moe t. Een stok achte r de 
deur dus. Maar e lke keer als ik mo e thui s kom van de training ben ik ook voldaan 
omdat ik mijn zondag voor een dc~ l we er zee r acti e f heb doorgebracht t e rwijl de 
rest van de stad nog wakke r moe t worden. Tenminste di e indruk heb ik a l tijd. 

Ze s nove mb e r was dus de eerste winte rtrain i ng . Il< zag e r we l een beetj e t egen op. 
Door vakanti e , een gri epj e en een trainings l oz8 oktobe r maand had ik toch wel we e r 
een achterstand opgulopen. Van mijn goe de voorne mens om z elf wat te gaan lopen 
kwam ook niets , en zoiets moe t j e altijd me t spie rpijn bekopen. Gel ukkig waren e r 
zondag meerde re die al e~i l tijdje ve rstek :.adde n moe t en la Gen gaan en konden we 
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e lkaar oppeppen. Na wat loopscholing werd er een fijn heuveltje opgezocht en mochten 
we van onze traine r l ekke r in h e t rulle zand omhoog lopen, springen en wat al niet 
meer. Nadat we daar uitgespeeld war e n gingen we ~ns bekwamen in rondjes lopen. Ook 
hi er natuurlijk een sti e k e m heuve ltj e . He t duurde we l enige tijd voordat h~t bij de 
dames ~n heren doorgedrongen was wat nu precies de bedoe ling was. Zou u het -
enigzins v e rmo e id - snappen~ 1 rondj e , 1 rondj e, 1 rondj e , 1 rondj e , 1 rondje, 2 
rondj e s, 1 rondje, 1 iondje, 3 rondjes. Afijn het IQ pei l was laag, maar we kwamen 
e ruit. Niet iede reen kon het door vermoeidheid hel e maal afmaken ma.ar door dez e 
gemengde dame s/me isj e s en h e r en ploeg werd toch goed g e traind. 

Zowel bij de dame s als h e r e n ontbrake n toch nog een hee l stel atletes(n). Maar 
eerlijkhei dshalve moe t gezegd worden dat de dames e n meisjes we l in de minderhe id 
ware n. Waar waren di e + 25 ande r e dames e n me ide n? Nou ja, het was natuurlijk nog 
maar de eerste training, e v e n wennen nog aan de omschakeling. We weten dat e r bij de 
dames nogal wat we rke nde me iden zijn, di e een b e roep hebb e n met onregelmatige we rk
tijden; verpleeg~ters, agentes , stewardessen, of juniore n die op zondag een baantj e 
h e bben. Maar ik hoop niet all e maal! Komen de meide n di e van de zome r zo enthousiast 
mee trainden ook we e r, of zi e n jullie ne t als ik deed, op t egen de spierpijn? Even 
doorbijten dan want ook dat gaat we l weer over a l s j e maar r ege lmatig komt trainen. 
De zondagochte n d training g aat altijd door. Als we van e lkaar we t en dat iede r een 
steeds komt moet dat toch een stimulans zijn? I e dereen h eeft wel eens een reden dat 
hij/zij niet kan komen, b e l dit dan e v e n door (naar Joop van Drunen). Als jullie dit 
l e z e n zijn e r al meerde r e trainingen gew~ est. Ik hoop dat e r ondertussen meer atle
tes(n) de weg naar h e t militair terrein h ebb ~n gevonde n. 
Voor de dame s en m0isj e s A/B is e r dit jaar i.p.v. ~en zaaltraining een training in 
het krachtcentrum. Ook hi e r is h e t de b edoeling dat we i e dereen regelmatig zi e n e n 
o.l .v Frank Dirkx ( e n goede muziek , ne em zelf bandj e s mee ) h ee l wat zweetdruppeltj e s 
zull e n produceten . En na a floop we e r e v e n bijkome n bij een kopje koffie, thee of i e ts 
ande rs (?) (tege n eAn kleine vergoeding). Als iede r een komt is h et krachtc e ntrum 
volgens mij t e kl e in. Het is aan ons om t e laten zi e n dat Haarl e m een gemengde 
vereniging is, we hebben dezelfde r echten als de h e ren. Maak e r dan ook gebruik 
van!! 

José 

BEDANKJE 

Ik wil alle A.V. Haarl emme rs b e danken di e een b ~zoekj e h e bb e n gebracht aan de 
tentoonstelling "Haarlem b e licht". 
De tentoonstelling is voor de He nne mangroep een succe s geweest . 
Er zijn ongeveer 2200 bezoekers geweest! 
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GROETEN 

Aan al l e A.V. Haarl e mme rs , 
van Guus Groskamp e n Oscar Soethout. 

PIZZA controleurs in New York City. 



H 0 T L I N E 

Pij het overlijden van Jacques van ])ijkman. 

Hat blijft zijn de fijne herinneringen. 

Het blijft niet te vatten . In ~o 'n korte periode krijgt iemand, 
in de kracht van z~n leven, te horen dat hij ongeneeslijk ziek 
is en slechts luttele weken daarna koot er een einde aan zijn 
leven. Niet alleen onbegrip, maar ook woede. v/aarom? 
Je blijft steken in schij!lbare clichés .Het is meer het cnver
Dogen om je gevoelens onder woorden te brengen. 
!Yf.aar aan zij n veel te vroege dood zijn t weeënveertig jaren 
vooraf gegaan.J~ren waarin ook wij ontzettend veel lol met 
elkaar hebben gehad. 
Van Jacques hebber. wij afscheid moeten nemen} de warmte van 
de herinneringen blijven ~i voelen. 
Vlij wensen zijn vr'."''lW en zijn twee kinderen heel veel kracht toe . 

-Voor degenen die zijn graf willen bezoeken, Jacques ligt begraven op de St.Bar
bara begr&"Lfplaats aan het Soendaplein in Haarlem-Noord. 

-Zondag 09 oktober, A~~terdam - Dam tot Damloop - 10 E.M. 
Stromende regen, enorme plassen.Niets kon Kees van Dornmele van (weer) een zeer 
scherpe tijd.Slechts een aantal tijden 7,ijn doorgesijpeld. 

Kees v.Dommele 51.48 Marianne v.d.Linde 59.06 
Viator Zonneveld (2e vet. IB) 54 .01 (7e vrouw) 
Evert v.Rnvensberg 54.36 Willem v.Etten 66. 

-All over the VJorld - deel I - Hest-B'3rlijn 9 09 oktober . Voor zijn debuut op de ma
rathon trok John Jongboom de gre!ls over.Een blessure maakte een gedegen voor
bereiding niet mogelijk. I n dc.t licht te zien is zijn 3. 44 zonder meer verdienste
lijk. 
All over the \'Jorld - dee l II - Almere, 16 oktober. Voor Henk van Bakel was de
ze marathon min of meer zijn rentr8e en om te kijken of, misschien dan toch, 
De Ilaê.xl eiiElermeer:l?Test geslaagd ~ 3. 00.10. 
All over the \'Jorld - deel III ,- NE::~'' Yorks 06 november.Daar waar Bettiel ruim 
een uur daarvoor op de grond lag~ daar ging WillemvanEtten door.Misschien 
had ruj zich een wat scherpere tijd dan zijn 3. 21 toegedacht, maar Mmilla dat 
wordt het !! On the road? 

-zaterdag 15 oktober, Lisse - 25 km. 
Er wordt 1N"at afgetast .Nu voor Etten-Leur. Gerko Vos 

Kick Sabelis 
-Zondag 16 oktober, Santpoort - Pim Mulierloop - 15 km. 

1.32.55 
2.02 

\<Jat Evert allemaal niet i s overkomen (alleen geen aanrandingen) en dan toch 
nog zo'n tijd.Terug na blessures en ander (loop- ) ongemak g Ruud, Arie en Marjan. 

5e Evert v.Ravensberg 50.49 Marianne v.d.Linde (1e vrouw) 57.06 
7e HuibAkersloot 51.16 Johan Sneek 58.19 
9e Conno du Fossé 52.30 Bob Geertzema 60.27 
10e Ruud Porck 53.11 Arie de Goede 70.40 
19e Huub Ollarbe 56.01 r~jan Akersloot 75.08 

-Zondag 16 okt ober, Eindhoven - marathon 
Hij is wel degelijk lid! De man die,samen met Theo&Theo , aan de start verscheen 
om zijn geluk te beproeven op de 42 kilometereDit is 'm ~ DICK VP~ TOL. 
Het was t evens Dick z; 'n eerste ID.arathon.IV:et zijn 3.22.24 finishte hij 3 minuten 
achter de ene Theo en 3 minut en vóór de andere Theo.Een knap debuut. 

-Vrij dag 21 oktober 9 Schiphol ·- 21 km. 
Nou Ruud ga je nog? Nee, ik Hil zor.à_ag lekker knallen. DuB • • • • • aan de start 
Ruud.~rainingsloopje ~ toch? ~jd 1.15.35 't Ging lekker, dus ••••• In ieder ge
val bleef hij wèl achter iemand die een wedstrijd normaal plant.Ruud,Ruud,Ruud. 

3e V iet or Zonnaveld 1. ·12. 12 Dik Nol 1 • 29.59 
6e Ruud Porck 1.15.35 René v.d.Zwaag 1.36 . 50 

Kick Sabelis 1.41 
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-Zondag 23 oktober 9 .Haarlem - TROS-loo~ - 21km. 
Fantastisch.Ferfecte kadane.Uiterst gesoigneerd~so~pele st~l.We zagen hem wel! 
De r;-.ran die door geen te genst ander was b~j te benen. De rr.an roet de ranke beent jes. 
Inderdaad, die man op de fiets in de begeleiding en soms in de achtervolging 
~as onze Ton v .d.Linden.Voor het overige was het een vr~ vlakke wedstr~d .Voor 
Kees '\'TaS het gegokt (=onder cle 1 .1 0 ), maar verloren. Voor Kick Sabelis was het 
een treurige dag,Als laatflte test ( ab._;eer een test) vco-r: Et ten-Leur, moest hij 
de st~d halverv.rege ste.ken.Weg Etten-Leur.Niet echter \<Jillem van Etten.mj kàn 
wel lopen. Ik kan het ffi8.ar niet onthouden. Is è ie met die dikke buik nou Bassie 
of is 1t Aclria.an? 

11 e Kees v. Domraele 
13e Evert v"Ravensbcrg 
15e Ton v.Doorn 

Eert Hulsman 
Conno du Fcssé 
Ruud Porck 
Gerko Vos 
Ron Bons 
J ohan Sneek 
Huub Ollarbe 

1.13.06 Theo v.G~tenbeek 1.21.47 
1.13 .33 Dick de \va.al rij. 1.22.45 
1.15. 07 Gé Broertjes 1.23.09 
1.16 .02 Ron Liefrink 1.24 
1 • 16. 44 Jlfa.rianne v.d. Linde 1 • 24.56 
1.17.30 Hil de Iang8 1.25.08 
1 . 18.40 Willem v.Etten 1.25.30 
1.î9. 33 RoT'..J.lcl Driessen 1.25.30 
1.21.25 rv:ack IU:::-s 1.27. 08 
1.21.46 l!?x v •. d.FoJ. 1.29.38 

Bob Geertzema 
rvr..art in Molenaar 
Diok Aarts 
Dick v.Tol 
Sjoerd du Pon 
Conny Hitteman 
Henri Heure 
Joke du Pon 

1. 29.43 
1 0 31 • 40 
1.32.54 
1.35~27 
1.36 
1.45 
1.47 
1.50 

-test - test - test - test - test - teRt - test - test - test ~ tets -tststssssest 
-Zaterdag 29 oktober, l;;tten-I..eur - hele en halve marathon. 

Hoe sterk het lopen van Gerko 9 RL..u.d nn RoYJ. ock \vas 9 de sensatie was de t~d van 
M3.rianne . Eenzestien ! ! (Ook 13:::-~eu Yoor Ren, bij moest. zich werkel~k het apelaze
rus lopen om 9 zoale de laatste tijd gebruikel~ky l'f.tarianne voor te bl~ven.Doe 
j~ de a.fHas? Nmlr l Ht en wc e:c cm lope::1.) Hela2s 9 "'at blijkt achteraf~ zie D. z. J .D. 

De hele ~ Gerko Vos 2.!).0 .• 50 De halve~ RonBons 1.15 
Rund Porc k 2, 41 • 51 N2.:L'ianne v. d. Linde 1 • 16 • 05 
Lex ,.r. d, Pol 3 .19. 39 Huub Olla.rbe 1. 21.19 
Dik Nol 3. 21 Mac~ Hirs 1. 24 
René V 0 d . z-~raag 3. 27.52 Thco V. G~tenbeek 1. 28 
Sylvia Goe~ 3.54 Bob Geertzema 1.29 

-Zondag 30 oktoï)er 9 Eoo1.·n ~ î 0 lm, 
Ondanks zij n vo:::-woestende l~tst9 kilor:1eter, we.s de laatste 400 m. van oud-club-
genoot Erj_k Kalhs nog verwoestender. 4e Erik Kalhs (DEM) 32.43 

5e :8\-e:::-t v.Ravensbe:r-g 32.44 
-zaterdaf .05 novemb~r 9 Aalsmeer- 10 km. (i~~ocr! ) 

Ze is nu echt niet meer te houè.en. Ze d~mderd0 door de veilinghallen. 
2e I19.rianr.e v" d,. Linè.~ 34.49 

-Zondag 06 november 9 Den Haag -- 10 E. M. 
~et de wedstr~d gaat Evert harder . Hoewe l Victor dG laatste weken uitstekend 
draait 9 ook nu '\'Teer~ moest hij t cc h 50 sen . op Evert toe geven. En Conno'? Nog even 
geduld.Oliebollenloop ? • 

Ever-: v" Ravensberg 
VictoT ZolLneveld 
Con:1o du Fossé 

- Zondag 13 november~ Haarlemmerneer - 61 km. 

52.38 
53.28 
56.10 

(35e) 

Zo'n twee maanden geleden hadQ€~ ze er niet of nauwel~ks ov2r ge<lacht.Een maand 
geleden ~ idem clito.TI:en week geleden ~ 2 zeker, 2 twijfelaars.Kortom of je nu zon
dagochtend bij Bert 0::1. Evert gaat trainen of de ringvaart rond loopt~ je moet 
toch vroec; je bed uit en kapot ga je bij beide.De keus was snel gemaakt.Al was 
het maar om even een frisse nelill te halen.Gerko 9 Henk 9 Dick en ~~k ~ klasse. 

Gerko Vos 4 ,. 3î , Oé~ ( ll'.clrathontusE::cnt~d 2. 59) 
Henk v.Bakel 4-34.57 ( , 9 3.03) 
Dick v.d,V~ugt 4.37.03 ( ,9 3.07) 
r·.'Jack Hirs 5.27 ( ,9 3.37) 

De Holloncl-atleten \Hllem \;fes terholt en Kees H.Jr:mans weerden zich voortreffel~k. 
~~et r es1?ectievelijk 3.52.31 (2 . 36) en 4.03.58(2. 47) eindigden zij b~ de eerste vijf. 

Hie volgend. jaar in ieder geval niet meedoet ~ Gerko Vos 
11[ie ook volgend ,j3.ar ,.,ee::- rt· '?doet ~ Varius Jaspers 

-Niet vergeten ~ zondag 04 <lecembc:- . . o:n . .;;rlinge cross 
Tot de volgende. 
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- D(aar) Z(it) J(e) D(an) weg tekst, weg journalistieke carrière.Ron blUkt in 
Etten-Leur achter Marianne te zUn geëindigd (1.16.18). 

Een gebroken Lodi. 

~~~t-~~~~! Mar~thon-=~9.10.19~~ 

Ruud Porck Story 

Santpoort, dinsdag 24 oktober. Aan de Bicleerlaan gaan verscheidene wekkers af.Een 

daarvan is die van Ruud Porck.Het idee om a.s. zaterdag de marathon van Etten

Leur te lopen zal in de ochtend geboren zij n :; want als je zo vroeg wakker wordt 

dan krijg je \>Tel vaker heldere ideeën ! 
Ruud w.as nog niet ingeschreven en vroeg aan Evert wie er zoal de marathon zouden 

gaan lopen. Veel Haarlei!lBers èn r'!ac Hirs die zUn eerste daar zou gaan L)pen, maar 

hD was aan zijn knie geblesseerd geraakt.Dus zij n startn11IDLler was al in de kast ver

dwenen om daar niet meer uit te komen,l\Taar Evert als wedstrijd-makelaar had Ruud 

getipt v oor dat startn~~~r. 

Marathonlopers opgelet! 
Nu ik net terug ben uit Etten-Leur waar de halve en de hele marathon werd gelopen, 

ben ik als lange-afstandloper zeer onder de indruk geraakt van de marathon en zun 

lopers . Aange zien ik zelf ingeschreven \>ras voor r.lijn eerste marathon, maar door een 

blessure het ooest laten afweten, was Ruud Porck de eer gegund om op mijn start

nwmner te l open . Ik heb tegen de venmchting in een halve gelopen en dat ging re

delijk goed.Toen ik gefinishd was heb ik f'iarianne c;efeliciteerd met haar succes e 

1.16.05 (2e dame) ! Daarnee "'8-8 ze Ren (1 , 16.18) te snel af. 
Vervolgens ging ik samen met Theo van Gijtenbeek het dorp in om te proberen of we 

een fiets koncl.en huren, z odat we de r:Jarathonlopers ( st ers) tegemoet konden fietsen. 

Leuk idee 9 rr,aar geen fiets te huur. Ja!Tffiler . hè Mac, zegt Theo. Mac heeft echter een 

idee 3 .hij loopt de tuin in bij familie BorJ.in 9 trekt aan de bel met de mededeling~ 

Goedenmiddag, ik ben rtrac Hirs , coach lange-afstand van A.V. Haarlem.Ik wilde e

ven vragen of het misschien mogelijk is om een fiets to huren, want er zitten nog 

een paar atleten in de marathon, die ·we tegemoet wiJlen fietsen. "Coach geen pro

bleem, neeru de fiets maar mee, 11 Theo toch nog wel verbaasd dat ik met fiets aan 

de hand terugkom, liep ge lij k bij de buren het pad op en belt aan. Buu...""VV'ouw doet o

pen, het zelfde verhaal en binnen vijf minuten Theo en Nac op de fiets onderweg. 

Het 35-kra. punt en nog niemand in zicht. Vo or mij is het· een hele ervaring als ik de 

eerste lopers voorbij zie komen.OnbegrUpelijk dat ze er al 35 km. op hebben zitten 

en ( gewoon) nog doorlopen. Ik krijg bij die gedachte al een draaierig gevoel. Ik ga 

maar even in het gras zitten . 
Innüddels ben ik alleen, Theo fietst r.1et \villem \'Jesterholt mee. Ongelooflijk al die 

lopers, wat gaan ze hard.Op dat moment nadert Ruud Porck.F~ gaat van alles door 

me heen. \·fat is ie JJ.Jager.Nee dat is zijn n ormale lichaa.msbouw.\rJat is hij wit. Hij zweet 

volgens mi.j erg veel.J.V'.isschien moet hij uat eten,Het gebeurt allemaal in enkeJe se

conden en dan is hl.i al voorb~i. Vaar ik st a te versuft en weet niet wat ik moet doen. 

Ik dacht dat ik het supporten gewoon leuk zou vinden " w~ar nu is het iets s peci

aals. Ik spring zonder verder na te denken op de fiets en rU verdwaasd en met tra

ner in mUn ogen naar Ruud toe.Ik zeg niks, ik klap dicht.Ik heb nog nooit zoiets 

gezien of meegemaakt.Ruud loopt schitterend. 
lm hljkt echt alleen v oor zich uit ; ik zie zelf ook niks ik hljk hem niet aan of 

wel? het doet er niet meer toe ik rij naast hem. Ik wil wel schreeuwen en helpen, 

maar het is niet nodig Ruud loopt prachtig, de momer.ten daarna spreken voor zich. 

v!e naderen het 40 km.punt en Ruud wil dan ineens niet meer verder.Hij wil wel,maar 

zijn lichaam wil niet meer. Op dat moment let ik niet op, want ik lees u nadert het 

40 km.punt.En k:ceeg het dus weer even te kwaad op mijn fiets.Seconden daarna mis 

ik Ruud aan pUn ~jde en schrik nog meer .Ik kijk op de klok 2u. 31rnin. en neg 2 km. 
Hij kan een p .r. lopen maar ik zeg niets.Ruud brult opeens ~ Mac het gaat niet meer 

en begint meteen te wandelen.Op dat moment vergat ik alles en gedroeg mU ~lsof er 

niks aan de hand \>Tas.Je gaat weer lopen verdomme, riep ik, dat wandelen bewaar je 

maar voor zondag.Bn binnen 2 seconden liep Ruud weer.Ik zei niets meer, ik voel

de me rot, >vat had ik nou gedaan? 
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Ruud wilde niet meer lopen en ik had hem binnen 2 seconden weer aan het lopen gezet.En hij liep ongelooflijk.Nog 1 lan., ik w0rd ontzettend nerveus, de klok tikt verder en Ruud loopt naar de laatste 500 m.Ik fiets niet meer verder en ga rechts door de menigte op zoek naar een parkeerplaats .en ben zo gelukkig dat Ruud het heeft gehaald in een prachtige tijd ~ 2.41. Gelukkig.rr;et een gespannen koppie toch maar weer een paar andere andere ~nrathonlopers opzoeken . Onder andere Lex v.d. Pol ging erg goed (3.19) 9 René v .d. Zwaag ontzettend goed en ook mooi gelopen, Sylvia Goes.En al de Holland-atleten 9 ook zeer sterk gelopen. --(Gerko Vos pakte nog op het laatste mo1,1ent Ruud - 2.40 ) 
Echt alle r~athonlopers, ik ben een stuk levenservaring rijker.Ik dacht over de marathon eerst toch anders dan nu.Ik heb er veel meer liefde voor gekregen en hoop ook zelf eens een mooie marathon te lopen.Ik hoop dat het gemakkelijker zal zijn als dat supporten op het fietsje. 

Naschrift 

JV'e t 42.195 sportgroeten, 
r·Tac Hirs 

De fietsen k111arnen weer bij de rechtmatige eigenaren terug en na slechts 14 slapeloze nachten ontvlamde Kac niet op de marathon, maar gelijk op de 1t ~.arathon! Tij dens de 11e Schipholloop stormde r~ac in 5 . 27 over de finish. 
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uw drukwerk ffJt in 
de puntjes verzDtgd. .. .... . . 
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1 0°/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 



Oe 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 WIELARf SPORI'S, 

DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 
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 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend von 09 00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond von 18.45 tot 21 00 uur 
Zoterdog von 09.00 tot 14 00 uur 
Moondog's gesloten 

Raadhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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







J A A R V E R G A D E R I N G 

Hi erbij nodigen wij u uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op: 

D 0 N D E R D A G 2 3 F E B R U A R I 1 9 8 9 

in ons krachtcentrum op het Pim Ouliersportpark te Haarlem. 

Aanvang van de versadering: 20.00 uur precies. 

A G E N D A: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Rapport van de kascommissie 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Wijziging van de verenigingsstatuten 
7. Verki ezing van het bestuur 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 
Joop van Drunen -voorzitter 
Baltien de Wit - secretaris 
Eert Steen - v ice-voorzitter 

Voordrachten van andere kandidaten voor een bestuursfunctie dienen ondertekend door tien leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat voor aanvang van de vergadering te worden ingediend. 
Ingevolge het nieuwe verenigingsrecht worden nieuwe bestuursleden voor een periode van 3 jaar gekozen, gevo lg hiervan is dat er in 1990 geen verplichte bestuurswijziging zal z~n. 

8. Vaststelling begroting 1989 
9. Ingekomen voorstellen 

10. Verkiezing kascommissie 
11. Uitreiking prestatie-bekers etc. 
12. Rondvraag en sluiting 

Namens het bestuur, 

Baltien de Wit 
secretaris 

JAARVERSLAG OVER 1988 

Degene, die het financieel verslag over 1988 voor de jaarvergadering wenst te ontvangen, dient onderstaande strook uiterlijk 15 januari 1989 af te geven aan, of op te sturen naar de penningmeester. 
Het verslag zal dan omstreeks 10 februari 1989 aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het jaarverslag over 1988 ontvangen . 

Naam ................................ . .......... . 

Adres .......... ................ ... . . ........... . 

Postcode en woonplaats ......................... . 




