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VAN DE REDAKTIE 

ie 11100i hè, de omslag. Alle eer gaat naar Ni co 
die op 1 n schi tterenàe symbolische wijze "De \IJissel" 
1 89 van een gemengd A.V. Haarlem weergeeft. Kl asse 

Op de vorige Wissel ontvingen wij leuke reacties en opbouwen
de kritiek. Bij deze wil ik de entvangen comp l imenten door
geven :=;,an alle schrijvers van "de \/Jissel" : jullie dus! De 
redaktie kan alleen een leuke en leesbarP. Wissel maken als 
ze van jullie verslagen en verhalen blijft ontvangen. Dus 
00k in 1989 gaan we v1eer enthousiast aan de slag en maken 
we een leesbare Wissel : SAMEN. 

December is bij uitstek een maand waarin terug gekeken wordt 
op het afgelopen jaar. Ook " de Wissel" begeeft zich op dit 
p a d.· Natuurlijk met een overzicht V8n de beste jaarpresta
ties over 1S88 én met een terugblik op het 1e jaar van de 
dames en heren atletiekvereniging Haarlem. 
Wat me vooral opvalt is, dat er niet alleen achterom wor dt 
gekeken, maar ook vooral vooruit . En dat is een zeer 
e ezonde ontwikkeling . Terug kijken is goed, van fouten leer 
je immers, en gebruik de opgedane ervaringen om het in de 
toekomst beter te doen . 
Op diverse niveau 1 S is er ge~val ueerd en zijn er weer 
plannen voor de nabije toekomst gemaakt . Laat het n ie t 
alleen bij de plannen blijven. Zet ze ook om in daden, dan 
weet ik wel haast zeker dat 1989 een b ruisend e n spor tief 
jaar gaat worden. 

fij n e feestdagen ! 

KOPY 

UITERLIJK 

ZONDAG 

5 FEBRUARI 

penr;,ngmeester a.v. "/Jaarlem " te haarlem 



officieel nieuws 
EEN HARTEUJK WE LKOM AAN : 

Junioren D 
B. (Bart) 3teenman Gen . Winkelmanlaan 85 

Junioren C 
H. J.A . (Henk) Cobelens Tetterodestraat 72 

Senioren 
A.A. (Ad) Coolbergen De Genestetweg 2 
D. (Di8uwer) Spaander Boer haavelaan 8 K52 
E . (Edwin) v . Velthoven v.d. Banplein 4 

Senior8n L. A. 
A. B. (Ben) Mohamed 
T. (Tjerid van Z\vol 

ADRES\iJIJZIGINGEN : 

Sparrenstraat 6 
Schielaan 7 

Marcel van de Derg, Waterlelie 22, 1991 GD 
Evert van RavensberR, Kuinderbos 3, 2134 KM 

VELSERBTIOEI< 
HOOFDDORP 

2111 wv AERDENHOUT 

2023 XR HAARLE f.1 

2061 VB BLOEM1~NDAAL 

2035 RC HAARLEt·1 
2033 XT HAARLEr·~ 

2023 \•JX HAAHLEM 
2105 XV HEEMSTEDE 

Marianne v.d. Linde en Ren , Heemsteedsedreef 235, 2101 KJ HEEMSTEDE 

TRAININGEN/VAKANTIES : 
Tijdens de kerstvakantie is er geen training in de zaal . Dus voor de pupi ll en en 
C/D meisjes niet op 28 december en 4 januari en voor de C/0 jongens niet op 29 
decembe r en 5 januari. 
Voor alle r::ategorieën geldt : de training van zondag 25 december wordt verschoven 
naar 2e kerstdag , zelfde tijd . 
In de kerstvakantie gaan de kracht - en duintrainingen normaal door. 

Op zondag 1 januari is er geen duintraining maar is er een nieuwjaarsreceptie 
in het krachtcentrum voorafgegaan door een baantraining . De training hegint voor 
alle categoric~n om 10.30 uur. De receptie voor de jeugd is van 11 . 30 tot 12 .1 5 
uur. Voor de rest begint de r eceptie om 12 . 30 uur . Komt allen ! 

INDOOR \I!~DSTRJJDEN 

Zje voor informatie 
trainers. 

om aan te schaffen: 

TE KOOP 
Adidas (dames) s o ikes 
b~na niet gedragen, 

dus zo eoed als nieuw 
te bevr3 p;en bij : 
Mal'i je i<arner 1 i np, 

tel : 262119 

a.v. "haarlem " wedstrijdShirt met klubembleem div. pn)zen 

a.v. "haarlem " atletiekbroekJeS d1v. pnjzen 

verkrijgbaar bij JOOp van drunen . 

! 

i 
_j 
I 

speel mee in de toto/lotto 

ml1cht1ngen biJ mevr. l1artman tel. 256036 



\IJARANDALOOP TILBURG ( 27/11) : '.'JJ\AROM EIGENLIJK? 

i-le t begon a l bij de aanblik van de auto's. Gebeukt op de kreukelzone stonden ze 
daar zie l i g in de zondagmorgenregen. De ontbrekende stukken ijzer waren misschien 
wel tekenend voor de toestand van Pauls bloedsamenstelling. Na een bijna-electrocutie 
door kort- i.p.v. aansluiten van de radiodraadjes in zijn DAF, bleek er geluid 
uit de recorder te komen. Begele~.d door de "eerste selectie van Jaap" trok oma's 
boodschappen erop uit. r1Iede rüer door werd Tons toestand steeds kritieker. En dan te 
bedenken dat hij Marcel Verzijlberg nog niet eens had gezien. Deze was op de sociale 
toer en reisde per eigen gelegenheid. Ook tijdens àe wedstrijd hield hij keurig afstand 
van de rest. 
Precies op tijd voor ~et omkleden van de senioren kwam de ploeg aan. Dennis en 
Ger, de jongens A, volgden een uitgebreide warming-up. Autoverwarming, een w.c.
snelheidsbombardement en een verlengde startsprint vormden de ingrediënten. Hun 
prestaties op de 5 km mochten wèl gezien worden. Op het s terk bezette internationale 
veld veroverden zij goede middenmoot klasseringen. Tijd voor een warming-up was er wel 
voor Ton .van Doorn. Ter voorbereiding op de terugreis liep hij 20 min. in. Na deze 
test besloot hij verstandigerwijze voor een plaatst in de ziekenboeg. Zo verstandig 
waren de anderen niet . Rienk leek de eerste 3,5 km een goede keus gemaakt te hebben. 
!-lij handhaafde zich op een goede 20e positie. "Brood daar zit wat in, vooral als je 
er vier met kaas van neemt'', moet hij gedacht hebben toen hij bijna kotsend de rest van 
de 7 .3 km aflegde. Ad volgde het voorbeeld van zijn auto en ging ook goed in elkaar. 
Een natte krant zorgde voor het resultaat als een kramp of zoiets. Frank was twee 
dagen eerder op de bodybuild cursus van Joop aanwezig geweest. Om net zulke ham
strings als deze te krijgen raadde Koos hem aan om het nieuwe apparaat van Pim Göbel 
te testen. I-let werkte. Zelfs zondag was het nog nagenieten in de "berekuil". Jaap 
l iep wel een goede tijd, net herstellende van een uubieuze virus-infectie. Marcel 
li ep gemakiçelijk naar een tijd van 25.30. De prominentencross brengt ons het verhaal 
van Paul Jaspers. Een enorm sne lle 1500 m, waarbij hij z ich bij de eerste 10 plaatste 
was het spectakel van de dag. B~ de fi nish, waar Paul patent op had, verbaasde hij 
zich over het ho~e uitlooptempo van de overige dee lnemers . Die kwamen pas na 10 kn1 
tot stilstand o.l.v. een overtuigend wi nnende Tonny Dircks. 
Nogmaals een koude douche onderging de Haarlem a fvaardip.;ing i n de wasruimte. Ruimte 
was er ook om de Hollanders Handgraaf en Habes met hun 90~ en 121e te feleliciteren. 
Troostprijzen waren er voor de eerste 50 deelnemers. Rienk kreeg een leeg conserven
blik zonder deksel (om in te kots en?), Frank een r ek voor z~n 900 stropdassen, 

_Ad wat ande re troep en Marcel n iets . Rei3kostenvergoeding was er voor de 1500 m 
crack. 
Echt gepresteerd werd er ·op de terugweg . Talrijke inhaalmaneuvers werden op de meest 
originele wijzen uitgevoerd . In het k~der van de veiligverkeersactie werd na een 
open-raam-overleg besloten dat de snelheid op de weg omlaag moest. Zij aan zij voerden 
de J oops Angels deze missie uit. Manne n met snorren en witte auto's (nee, niet 
"onze " Koos) kunne n de ze sport niet waarde ren. Net zo slingerend als zijn wagen 
liep P.J. naar de man met de blaaszak. Diagnose: t e weinig ijzer in het bloed. 
Een lachend toelopende Ad ve rhoogde de feestvreugde nog eens, maar ook dat begrepen 
de her8n niet. De complimenten ''die snor is bijna net zo mooi als die van mijn trai
ne r;, en "U\>~ auto is sneller dan de fi è ts .van mijn voorz i tte r" deden de zaak snel 
vergeten. Na te>ruggave van het grijze boekj e me t de onleesbare tekens ("Amerikaans 
paspoort, meneer") verd~rwnen zij in de stil te van d(~ nacht ..•• 

Uitsl agen 
(de werkel~ke afstanden zijn wa~rschijnlijk iets korter geweest.) 

Jongens A 5 km 
Dennis Heyinck 
Ger lJ./essel 

~-~-~~~~ '-..."::::::\ He r en 7,8 km 
bin:~en 1?, min.~~ 1. E. Punt ( PAC) 
~"--V •,. 37. Frank v. d. Aardweg 

(J J} 'r.) . · \"' 39. Ad -Coolbergen 
V\J/1/(}j/1 

/;\. ~j 43. Rienk Posthumus 
{ ~_-.,., { . (i · 67 . Marcel Verzij l berg . 
~ 175. Jaap van Deursen 
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23.05 
24.25 
24.29 
24.34 
25.30 
27.00 

Frank 



SPRINTOVERLEG BU GUUS 

Sinds het begin van het wintersei~oen heeft het sprinters l egioen t e maken met 
twee ni e uwe ambitieuze trainers F of wel Frank & Frank. Frank Versteeg (ja, di e 
blonde hekj es springer) en Frank Di rkx. Beide streven er naar om een aantal tip 
top sprinters in het begin van het volgend wedstrijdseizoen af te l ever en. En ik moet 
julli e zeggen , da t bij de meeste onde r ons de trainingen wel aanslaan. Er wordt door 
de trai ners flexibel gereageer d op het f eit dat e r onderlinge verschillen bestaan. 
Frank en Frank geven training aan dames en her en. 
Om de trainingen op de specifieke wensen van de sprintersploeg af t e ste mmen was 
er op uonde rdae 1 december 1988 een sprint-overleg. Op de ze avond waren uiteindelijk 
alle geïnteresseerde uitgenodigd . Guus Groskamp had ge zorgd voor een uitgebreidde 
koffietafel met vee l l ekkers! Dat begon al goed zul j e denken! 
Het begon ook goed want onze traine r Frank V. overstemde direkt het koffiekransj e 
door ons we lkom t e heten , en over t e ga~t op het evaluer en van de afgelopen trai
ningen . Ook werd er door Frank V. aange drongen om zoveel mogelijk wedstrijden te 
àoen in het indoorscizoen . Na een aantal data vastgesteld t e h ebben, die onde raan 
dit stukj e vermeld staan, werd door Frank V. uit de doeken gedaan hoe hij en z'n 
maat Frank de traningen will en invullen, daarbij liet hij blijken dat hij open staat 
voor argumenten en nie uwe ideeën. Aan een iede r we rd ook gevraagd hoe hij/zij tegen
over de trainingsopbouw s tond cm wat voor ideeën men had. 
Uite indel~k kwamen we tot een prima trainingsconcept waarin vooral voorop stond 
dat we als gezamenl ijke sprintploeg willen gaan opereren. Anders gezegd Frank V. 
en het merendc"e l van de sprinters i s het er ove r eens dat individualistisch trainen 
op de bestaande trainingen zovee l moge lijk vermeden moe t worden. 
~et was een ges laagd over l eg, nu maar hopen dat iedereen zich er voor inzet om 
als hechte "spri nte rsgr oep" te functioneren. Een sprong in de goede richting zou 
zijn als we met z'n a llen de eerst geplande weçl,.strijd op 15 januari in Dortmund mee 
beleven. -~" . ~~<~'~ --15.":-..~ ~~) 

)" ·"'l_;-~~-? L 
DORTf-1U ~m ZONDAG 1~ JANUP.RI : \ }0~)\~~~~.-J~ : ~~rr--:J; 

~-- . . \ --.\_\-...--/ 

Ni co 

he r en: s . 60 m (14.00 uur), 400 rn (14 .1 5), 200 met e r (15.30), verspringen (16.00), 
h.f. 60 m (16. 15), 60 m horden (17.00), f. 60 m (17.35) en hinkstapsprong 
( 1?. 30) • 

dam~s: s. 60 m (13. 30), verspringen (l4.00 ), 200 m (15 .00 ), h.f. 60 m (16.15), 
f. 60 m (17.30), 60 m horden (18.30) 

ZWOLLE ZONDAG 22 JANUARI: 

~een programma bekend. 

DORTMUND ZONDAG 29 JANUARI: 

her en : vcrspringen (13.30), s. 60 m (15.45), 200 m (16.00), f. 60 m (17.00), hink
sta psprong (18 . CO), 00 m horden (18.15). 

dames : s. 60 m ( 14. 30), verspringen (16.00), f. 60 m (16.40), 60 m horden (17.30) 
en 200 m (18.30) 

NEDERLANDSE KAMIOENSCHA?PEN ZONDAG 5 FEBRUARI: 

geen programma bekend . 

DORTMUND ZONDAG 12 FEBRJARI : 

heren: s . 60 rn (13.55), 200 m ( 15. 00), GOm horden (16.15), f. 60 m (18.00) en 
400 m ( 18. 20) 

dames : s . 60 m (14.30), 200 m (15.30), 60 m horden (17.00), f. 60 m (18.10) en 
4!JG m ( 18.40 ) 

~TTE~T~E : als je rnee wilt doen moe t j e j ~ voor e ind december opgeven bij Joop van 
Crunen. Geschatte kosten inclusi e f vervoer + f 30,= à f 40,=. 
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VROUW EN ATLETIEK 

Toen vo~ig jaar werd aangekondigd dat de damesatletiekvereniging Atmodes zou worden 
opgeheven, kwam ik in een interview met de Atletiekwereld tot een aantal konklusies 
rond het hoe . en waarom van dit besluit. 

Ik c.i teer o.a. : 

Naar onze indruk valt de atletieksport duidel~k af in de keuze van de (Haarlemse) 
meisjes. De voorkeur gaat uit naar teamsporten. 

- Desastreus ledenverlies b~ overgang van basisschool naar vervolgonderw~s. 

- Beroepskeuze, opleidingsmogelijkheden doen veel oudere atleten afhaken. Later 
zie je ze terugkomen in de trimgroepen. 

- Minder trainingsbereidheid. Meisjes/dames willen wol wat doen maar vaak tot hier 
en niet verder. Wij kozen naast wedstrijdgerichte trainingsmogel~kheden voor een 
wat lossere aanpak. 

- Gebrek aan voldoende (geschoold) kader. 

Onlangs werd in de AW aandacht besteed aan Vrouw en at letiek en nam West I o.l.v. 
Jannet Vermeul en het initiati e f om in een s essie van 2 avonden hierover te disku
sioren, waarbij de diskussie werd ingeleid door; le avond, Olga Commandeur - top
sporter en Ria Stalman - journaliste, 2e avond Dini Bom - trainingstechnisch kader 
en Annie Schmitz bestuurl~k kader. 
De strekking van de ze 4 inleidingen was dat vrouwen veel kunnen beréiken door 
eigen in i tiat:Lef maar vaak op moeten boksen tegen vooroordelen, d'ie · ~eer dan men 
zou denken nog heersen waarbij men dan vooral moet denken aan sporttechnisch en 
bestuurlijk kader. 

Daarnaast werd duidelijk dat binnen de KNAU de groepen dames senioren(! 1600), 
meisjes A (! 1000) en meisjes B en C desastreus dadlt met alle daaraan verbonden 
consequenties voor wedstr~dwezen, competiti e en kader. Een ontwikkeling die ook 
AV Haarlem met l ede ogen aanziet. 

Op deze avonden werd geen bijdragen geleverd voor de oplossing van deze negatieve 
ontwikkeling maar werd meer richting gegegeven aan de mogel~kheden voor de vrouw 
om zich binnen de (atletiek) sport verdienstel~k te maken en actief in te zetten. 
Verder zal vanuit de afzonderl~ke verenigingsbesturen zorgvuldig overwogen dienen 
tG worden hoc deze kleine actieve groep atletes optimaal opgevangen en begeleid 
moet worden en moeten we er voor waken dat het geen vergeten groep gaat worden. 
i•Jaarbij mijn persoonlijke visie is dat we er als vereniging zijn voor de stimulering 
van de atleti eksport en niet moeten verzanden in het trimgebeuren. 

Baltien 

WAT EEN VRAAG! 

Al een paar keer heeft José (ons re~actioneel wonder) m~ gevraagd of ik er niets 
voor voelde om een interview met iemand te houden en dit interview dan in het 
clubblad te plaatsen. 
Ik had zo m~n bedenkingen. Hoe kon ik die succes story en de kwaliteit van ons 
vorige interview duo evenaren. Al gauw kwam ik tot de conslusie dat de op hun 
in geslagen weg geen eer meer was te behalen. Er mo est dus iets totaal nieuws 
komen, iets waar heel A V. Haarlem ied~r e maand naar uitkijkt, en met de doelstelling 
om van A.V. Haarlem een hechtere groep te maken, een soort kliek dus! En hoe doe 
je dat? 

- 5 -



In de gebruikelijke interviews werd meestal i emand voorgeste ld met z'n naam en 
toenaam, waardoor het verrassende effect van 'wi e is dat nu?' al voor een groot 
gedeelte werd weggenomen. 
Wat me ook vaak bij intervi ews opvalt is dat de personen die een interview onder
gingen vaak binnen de interessesfeer van de interviewers viel. Ande rs gezegd ik als 
sprinter zou graag gauw een andere sprint(st)er will en interviewen. En daar wil ik 
vanaf want ande rs wordt maar één bepaalde groep be l i cht. 

Mijn i dee is om een rubri ek te starten "i'Ji e kent wie!" Binnen de z e rubriek wordt één 
bepaalde persoon geinterviewd. Dit kan een persoon zijn uit v erschillende groepen 
b.v. springen, werpen, sprinten , middenafstand , l a nge afstand e tc. Zijn of haar naam 
wordt tijdens h et intervi ew ni e t genoemd, dit om he t geheel spannende r te maken. Aan 
het e ind van he t intervi ew wordt aan de lezer gevraagd om te raden wie e r in het 
inte rvi ew is voorgesteld. Zijn of haar ve ronderstelling kan schriftelijke of t e lefo
nisch worden doorgegeven aan de interviewer. De inte rvi ewer houdt een lijst bij ''wie 
kent wie het meestH, en "wie is het meest bekend". Van be ide ·uitslagen worden de 
eerste vijf in de volgende Wisse l gepubliceerd. Het zou l euk zijn, als degene die op 
he t inte rvi ew r eageurt zijn of haar keuze toe licht. De l eukste goede toelichting 
wordt ook in de rubri ek vermeld. 

Ik hoop dat i ede r een die dit l eest he t een l euk idee vindt. Wil j e dit dan alsj e 
blieft kenbaar maken door mij even te b e ll en of me tijdens de training aan t e schie
ten. Misschien heb jij nog een l euk idee wat binnen de z e rubri ek ve rwe rkt kan worden. 
J e kunt j e ze lf natuurlijk opgeven voor zo'n exclus ie f interview. Doen! 
Mijn telefoonnummer is 355285 li efst tuss en 18.00 en 18.30 J\ 

~Î Nico 

~~ * * .\91 * 
i~~ ALWEER EEN JAAR VERDE R 

~~~ ~~· * ~]\'--
Daar zit ik dan ~eer met een blad papier voor me omdat ik he t verzoek heb gekregen 
een stukje t e schrijven over h e t 1e jaar A.V. Haarl e m gemengd. En dat, t e rwijl ik 
ze lf aan jullie oproepen heb gedaan om hierover een stukj e t e schrijven. Ben ik dus 
ze lf de klos . 

Hoe ik t erug kijk op dit jaar ? Tja , goei c vraag. Ik vind da t de dames op zich (want 
daar gaat het in dit stukje toch het meeste om) wel goed gedraaid hebben . Maar 
om nou te zeggen , dat we van het begin af aan een gemengde vereniging zijn geweest. 
Nou had ik ook niet ve rwacht dat op 1 januari 1988 all es meteen even soe pe ltj e s 
ging lopen. Zeke r ni et. He t was voor all e partijen natuurlijk de kat uit de boom 
kijken . En eigenlijk g ing, op een paar uitzonderingen na, het trainen van de ploegen 
op dezelfde manier verde r, apart dus. Ook in het denken en doen we rd er af en 
toe nog t e veel in all een he r en of all een dames gedacht. 

De dames namen h et i ni t iatief om rond de tafel te gaan zitten om te b espreke n hoe zij 
de competitie en trainingen aan zouden gaan pakken. Alhoewe l we op de competitie met 
een kl e ine groep atleten goe d gedraaid hebben, we kwamen tenslotte in de finale 
terecht, is helaas niet alles goed uit de verf gekomen. Ik denk dat dit vooral te 
wijten is aan het f ei t dat de dames en meisjes maar een kleine groep blUft. 
Hoe komt dat nou; degene die nieuw lid worden realiseren zich e igenlijk ni e t goed wat 
de atletieksport inhoud. Als j e naar de teamsporten kijkt, z1 e je dat daar, naast een 
weke lijkse training ook mees t a l een wekelijkse wedstrijd gespeeld wordt. Bij een t eam
sport is het zo dat er diverse t eams gevormd kunnen worden en dat de ze t eams in 
dive rs e klassen worden ingeschreven. I!:r kan dus op hoog niveau en op r ecreatief 
niveau worden gesport. 
Bij atletiek is he t wedstrijdseizoen voornamelijk in de zomer. Atlet i ek is een indivi
duele (wedstrijd) sport. Je loopt, springt, werpt enz . voor j e ze lf (of in competitie 
verband voor je club)~ Maar als j e aan e L ~ wedstrijd meedJet is e r geen klasse 
ve rschil. Dus het komt voor dat de bes t en met wat minder goeden meelopen. En ik 
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denk dat daar de schoen wringt. Atl e t e s willen niet aan wedstrijden meedoen, want 
ze vinden het verschrikkelijk om laatste t e worden. Daarom doen ze maar niet mee met 
de wedstrijden en daarom is het verioop binnen de dames/meisjes ploeg zo groot. Kijk 
maar naar de samenste lling van de ploeg. Het grootste gedeelte van de ploeg bestaat 
uit "ouwe rotten in het vak" (sorry dames). 'Alles wat erbij komt is meestal n:Let 
bereid om op een hoger niveau te trainen en ·komt eigenlijk min of meer alleen voor 
de conditi e . Ik vr8ag me dan af of je daarvoor bij een atletiekvereniging moet zijn. 
Begrijp me goed, ik vind het prima, dat iedereen lid wordt van een atletiekvereni
ging, dat moet in principe ook kunnen op recreatief niveau (met ook dan af en toe 
eens een wedstrijdje). Alleen h e t aantal blijft klei n en de ploegsamenstelling te 
onregelmatig om er echt een hechte groep van te maken. 

En hoe verging het de heren het afgelopen jaar? Voor hen veranderde er niet echt 
vee l denk ik. Ze konden hun training op de zelfde voet voortzetten met dit verschil 
dat er af en toe eens wat dames meetrainden. Wel draaiden de 3e klasse damescompeti
tieploeg en de 4e klasse herencompetiti eploeg gèzamenlijk op de zelfde atletiekbanen hun wedstrijd. Ze hadden daarbij dezel fde ploegleiders wat voor deze leiders dus 
aanpoten was op zo'n dag. Met 2 ploegen op de· baan is er altijd w~l een atleet 
of atlete bezig. Het was jammei voor de 2e h ~ren ploeg dat zij door de opstelling van 
de 1e plo~g af en toe met flinke verschuivingen te maken kregen. Maar· ik denk, dat 
dit het lot is van elke 2e comp Gtit i eploep,. Als er te weinig "breedte" is in een 
atletiekvereniBing j_s een 2e ploeg a:l tijd "C!e dupe'' van de opstelling van de 1e 
ploeg. Toch vind ik acn 2e competit i ep loeg voor de wat mindere atlete(s)n, of atle
t e (s)n, di e voor de 1e ploeg altijd uit de boot vall en, wel belangrijk! Er moeten 
echter wel voldoende atlete (s) n zijn ! 

En dan zijn we weer aanbeland bij waar h et omgaat. Zijn we al een echte gemende vereni
ging? Het gaat de goede kant op. Hoewel de dames altijd duide lijk in de minderheid 
zijn, zijn ze nu wel in e lke ploeg vertegenwoordigd. · Ook de ploegindeling is beter. 
Alle A/B's bij elkaar en ook de s enioren trainen op 2 ni~eau's gemengd. De meer 
wedstrijdgerichte atlete(s)n bij Frank Vers teeg (en ook Frank Dirkx) en bij Koos Kiers. 
De overir;e dames én he r en en de nieuwkomers bij Frank Dirkx. He t is niet de bedoeling dat de ploeg van Frank Dirkx een r ekreati eploegje wordt dat niet aan wedstrijden 
doet. Het is een ploeg waar j e j e konditi e op kan voeren ~n waar je wat de nieuw
komers betr eft kenr.ismaakt met de atleti eksport. En natuurlijk is het de bedoeling, 
dat als het allemaal he e l lekker gaat je in overleg met de diverse trainers door 
kan stromen naar de groepen van Frank Verste eg en Koos Kiers. 

Tot slot, om een goede en hechte vereniging te worden (en te blijven) is het belang
rijk dat we ons er alle maal voor inzetten, en ni e t denken, dat doet een ander wel. 
Dat we openstaan voor nieuwe ideeën, en goed naar e lkaar luisteren. We moeten ons konstant r dalise r en, dat het allemaal nie t vanzelf gaat. 

Voor de nabije toekomst hoop ik op vee l nieuwe vooral vrouwelijke (jeugd) atleten, 
zodat ook de damesafde ling groot wordt en we me t r echt van een gemengd A.V. Haarlem kunnen spreken. 

Ook van mij een prettige wissel, 
José 

DE CROSSCOMPETITIE 

Op 12 november begon de crosscompetitie van distrikt West I. We moesten ons 's 
morgens vroeg verzamelen bij he t krachtc·entrum ( Tim de Rooij, Steven Spanjersberg 
en Stefan Heyink alle B junior + de A junioren Paul Drommel, Jeffrey Sullivan 
en ik en natuurlijk niet te vergete n Han B., ploegleide r en Nico Treep, fotograaf). 
Na verge efs op de komst van Leon gewacht te hubben, vertrokken · we naar ·het recreatie
gebied "Jagersveld" in Zaandam. Nadat we het parcours verkend hadden, mochten 
als eerste de A-junioren zich waar maken Nadat we de 40CJ meter door smalle paden 
langs vele slootj es hadden afgelegd, e indigde Jeffrey op de 5e plaats (13.59 min.). 
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Erg goud voor een debutant' Ik eindigde op een 9e plaats (14.11 min) en Paul op een 
12e plaats (14.32 min.). Goed voor een 400- 800 meter loper! 
De B- juniorcn moesten een parcours van 2500 meter afleggen. Door midde l van een 
zeer goedë e indsprint, die e rg indrukwekkend was om naar te kDken kwam . Tim na 
9.14 min binne n (17e plaats). Vlak achter hem eindigd~ Steven in een tDd van 9 . 26 
min (23e plaats). Volgende keer wel bD de eerste 20 hè! Stefan, ook debutant, 
eindigde op de 43e plaats in 10.45 min. Ok& Stefan, probeer de volgende keer (10 
december te Santpoort) nog een paar jongens meer achter je te laten! 
Nadat de en<~tensoep was opgegeten en enkele plaatjes war en geschoten, gingen we 
tevreden naar huis . 

Dennis Heyink 

LOSSE UITSLAGEn 

- Paul van Diepen liep als e nige A.V. Haarlemmer mee met de 16e Drunense duinen
cross. HD liep de 8 km in een tDd van 30.20 min. 

- Op zondag 15 november werd de 12c Nationale Sagitta Bosloop gehouden. Conno 
du Foss~ li ep 10 Engelse Mijl in een tDd van 56.53 min. 

BIJEENKOMST LANGE AFSTANDGHOEP 

Donderdag 3 decembor jl. was er een bijeenkomst voor alle L.A. lopers in het kracht
centrum. De oplçomst was iets tegenvallend maar dat stond een informati eve avond 
niet in de weg. 

Bert Steen opunde de avond en vcrtelde ons wat er op het programma stond. Verder 
bracht hij ter sprake dat hij meer gericht wil gaan trainen. Zomers is dat donderdags 
op de baan en voor do liefhebbers op maandag met Bert in Santpoort en d insdags 
onderleiding van Ev~rt in d0 Hout . Gericht trainen = onder toezicht van een trainer 
kort werk trainen zoals 400, 800 meters ~nz. 

Sommigen vinden het ~en probl ecn1 om zondags de duintraining te b e zo e k en, vooral 
als zij zaterdags met de Dap - groep een slordige 25 km achter de hi e l en hebben. 
Conno heeft de volgunde oplossing: loop door da week meur kilometers (langer in-
en uitlopen) en zaterdags wat korter. Hans Hageman vindt de zaterdagmiddag training 
dusdanig belangrijk dat bij hem de duintraining op het tweede plan komt . Gerko: 
meer kilometers door de week betekent nog meer en vaker van huis, dat gaat ni e t 
atlijd. 

Net als het afge l open jaar is ~r voor iedereen die dat wil begin volgend jaar 
een trainings-schema verkrijgbaar dat i.s.m . Bert en Evert voor je wordt samengesteld. 

De baantraining van afgelopen jaar vond men zeer gevarieerd en de trainers trachten 
op dezelfde voet door te gaan . Hans 1-lagcman: misschi8n is het mogelijk in h e t komende 
baanseizoen de L.A. groep te splitsen in een snelle en iets mindur snelle groep . 
Bcrt : dit is w<:;l . eem; geprobeord, maar bijna niemand voelde zich geroepen om plaats 
te nemen in de iets minder snelle groep . 

Een belangrijk punt op de vargadering was de wedstrijdkalender voor het komende 
jaar. Twee cvenementen spr ingen daarboven uit: nl. de Elfsteden- es tafette-loop 
en de 24-uursloop van Apeldoorn . Zoals het er· nu naar uitziet geniet de 24-uursloop 
de voorkeur. Dit zal gebeuren op 5 en G mei l9G9. 
Conno vindt d~ 10 E.M. van Brugge (Bclgi~) ook een hele l e uk e wedstrijd. Dit is 
de eerste zondag in mei . Evert ziei~ sen gezamenlijke marathon (eventueel in het 
buitenland) wel zitten. 
Gerko merkte nog op dat er eer veteranen-marathon bestaat die in Almere wordt 
guhouden 
Ruud Parel<:: wie v1.eet is het mogelijk met sponsering een trip t e organis1.=ren naar 
Ncw York om daar met een groep de bekende marathon t e lopen. Tevens vindt Ruud 
ook dat er meer communicatie tussen de leden moet bestaan. Dit kan ondermeer door 
het uitwisselen van telefoonnummers. 
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Het oprichten van een z.g.n. sportbibliotheek is ook een idee van ~uud. Een he leboe l 
leden he bben boeken of bladen di e ze niet meer lezen. We kunnen z e verzamelen en 
b.v. in het kracht- centrum in een kast zetten. 
Een veteranenploeg oprichten was z~n volgende punt, maar volgens Dert was dit al 
eens geprobeerd maar was het helaas geen succes. 

Met het Haarlent hart op de juiste plaats merkte Hans op dat er nog te weinig leden 
z~n met een Haarlem tenue. 
Bert beloofde ons meer baanwedstrijden in het volgend jaar. Misschien een wedstrijd in 
de Kenncrmerduinen? 
Tenslotte vroeg Arno wanneer de Franse atleten uit Angers overkomen. Voor degene 
die het nog nie t wisten meld ik rog dat Arno een speciale band heeft met één van de -atlet~s, maar dit terzijde. Wanneer zij kom en is nog niet precies bekend , dit hangt af 
van de te lopen wedstrijd. 
Of he t trainings-we ekend in Dwingeloo doorgang kan vinden wordt zo spoedig mogelijk 
beke nd gemaakt . 

De L.A . groep hee ft t egenwoordig een commissie die zich gaat bezighouden met o.a. 
sponsering, de organisati e van v1 edstrijden en de L . A. groep in allerlei zaken behartigd. De ze commissie bestaat uit: 

Conny VJi ttemah 
~vert van Ravensberg 
I-lans Ade laar 

tel: 
t e l: 
t e l: 

25261 3 

Ronalrt van Bochave (voorzitter) t e l: 
1-luub Ollarbc t e l: 

(nog 325140) 
27 1036 
276023 
323762 

Bert StE: en 
Gcrko Vos (wedstr. sccr . ) 
I\ené v.d. Zwaag 
Paul v.d. Pol (secretaris) 

tel: 274867 
tel: 31 5S93 
t el : 272'?77 
tel: 3122L14 

\l (\ -
1\~/ 

~ \ L ~f 
\ -~~.'L\ . 
I'-\i~ i ki-2.' <r~~9~-;-- ' 

Tot zove r h e t vcrslag van de bijeenkomst. De datum ni e uwe bij eenk/9,rii11~~~
1t);'wordt neg beke nd 

g8maakt. ~~ r.1et dank aan alle aanwezigc:n, { / \ .J\ 

100 me t e r 
Janni e Sloot 
Jacqueline Kon c rmann 
José Capellen 
Nicolet Zwa.an 
Lilian van de Berg 
Lis ette de Graaf 

400 mete r 
Janni c Sloot 
Carla van der Klei 
Nicelet Zwaan 
Marl i es Koopman 

10 km 
Marianne v.d . Linde 

v· ~ , __ 

namens de L.A. commissi e Paul v.d . Pol 

BESTE PRESTATIES IN 1988 

DAMES 

12.7 
12.9 
13.3 
14. 2 
14.3 
14.4 

59 . 8 
63.1 
64.3 
70 . 6 

32.03.6 
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100 m horden 
Carla van der Klei 
Nicel et Zwaan 

200 me t er 
José Capel l en 
Nicol e t Zwaan 
Lisctte de Graaf 

800 mete r 
Marianne v . d. Linde 
Ni col e t Zwaan 

3000 mete r 
Marianne v . d. Linde 
Esthe r Vink 

18 .1 
18 .3 

28 .7 
29.0 
31.0 

2 . 22.2 
2 . 30.0 

9.43.9 
11.32.0 



Hoogspringen 
Jacquellne Konermann 
José Capell e n 
René..; Fe rm ent 
Lis e ttc de Graaf 

Kogelstoten 
René e Fermcmt 
El l en Handgraaf 
Jannic Sloot 
Lilian van de Berz 
Bal tien de VJi t 
Ge e rtj e Burkelmans 
Liscttc de Graaf 
Nicol ot Zwaan 
José Cap e llen 

Discuswerpen_ 
R~né e Ferment 
Ell en Handgraaf 
rhcolet Zw a an 

100 me t e r 
Dr~ncla Stoetc 
Ilja Kuikman 
Amileta Harren 
I\ohinR Smits 

Koge lstoten 
Amileta Harren 
Drenda Stoetc 
Rob i na Sr.üts 
Ilja Kuikman 

Hoogspringen 
Br"mda Stoet<.; 

200 rr. e t ~.; r 

Dnmda Stoete 
Aml1 eta I-larren 
Ilja Kuikman 

1.50 
1. 45 
1.30 
1.30 

9 . 38 
9 .14 
9 . 04 
8 . 85 
8. 0~) 

7 . 42 
7.34 
7.15 
6.01 

Verspringen 
Jos ~: Cap e llen 
Lisettc de Graaf 
Jannic Sloot 
Nicoh)t Zwaan 

Sp eerwerpen 
Marlies Koopman 
Barb~l Vc rst~eg (M.A.) 
Bal ti cm d\:è Wit 
Lise tte de Graaf 
Nicolet Zwaan 
Ge ertj e Berkelmans 
Lilian van de Be rg 
José Capt:llen 

4 x 100 m estafette 
José Cap s llen - Janni e Sloot 

5 . 02 
4.94 
4.69 
4.39 

36 . 66 
29 . 38 
25 .10 
24.92 
22 . 38 
22.32 
21.80 
16 .10 

31.12 
25.20 
22 . 02 

Carla v . d . Kl e i - Jacq. Konermann 51. 0 

BESTE PRESTATIES IN 1988 

r.miSJES B 

\ic;rspringcn 
12 . 5 Brcnda Stoet u 5.25 
13.5 Amil eta Harren 4 . 83 
13.7 nob ina Smits 4 . 50 
1 5 . 4 Ilja Kuikman 4.50 

Speerwerpen 
10 . 93 Brcnda Stoetc 28. 16 
10 . 18 Ilja l\uikman 26 . 50 

8 . 88 Amilt)ta 1·1arrcn 22.52 
3 . 62 Rob i na Smits 20.86 

Discuswerpen 
1.45 Brcnda Stot.:te 23.26 

26.3 
28 . 3 
28.3 
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{) ~ de beste preGtatie van 1987 
el = elektronische t1jdwaarneming 

100 Jlle ·:.(.:r ( :l1, () J 
i~~Go T:·eep 
Ton . l:.!ê\ !~ Tol 
G'..!u~ .. G·rcska1~p . 
OScar· :::-::Jethou c 

10,9 
11 J 1 
•t ·• r , 
.!..Lr~ 

., ·; ') 
• ..L,.:-

11,3 (10,7nJ ) 

CR = cl u b~ ... ecor-à 

1000 ~ne·~_ ,.:=r ( ,.re r ~.:rolg .> 

Jahau van Vliet 2 . 40 , 1 
Peter Niessen 2. 43 , 2 

. Ville~ Gebe 2 . 45 , 5 
Ronald Driessen 2.48,4 

[eb :3ch l ü-:2 :- 11,3 1500 nEter (2 . 53 ,2 ) 
Hei~l }facnack 
P..ene }/:oesman 

Kenneth ?cct~ngsr 

200 Tut.~ "Ler ( 22, 1 .t 
1Jico .!. ::eep 
J-ie1r1 }i~3.Cii2.Ck 

G:JUS er~~·osl-:s inp 

~ob Sc:hlüts::· 
.R.ene }foesJ:ié!1l 
Ton T ... -,-ctn 'Tol 
Vli lle~i'. G'.? 'oe 
Kees J a.:n Koe 
: o:111 He ure 

400 lnG ·t.er (50 . 6 ~) ------ . 
Gur~s Groska1np 
Lex Verbc c l~ 
F[ank \.f er s ·ceeg 
:Nico Tree !:; 
.J nl~:l ~/ar~ Vl i12 t 
ldü de l{ui:.er 
Vli l J. em •:i,2 b;.:; 
K~.:::e :== J a~1 Kas 
Q~;c;ar Scethc~t 

?-2ter :·~iessen 

80 0 1UE~tt?r ( 1. 5~-;, ·3) 
:Pa-cl J as:eer:=. 
Hefl B:>.::.m·; 
Jan de f't~i ter 
Lex Ve~ !)e(:;l~ 
Er:lt !(alhs 
J ero.~n :3che:ffer 
Rie:-1.k ?osl:.~~na 
Lex Wol:ff 
Erwin Groenendal 
Johan va~ der ?las 

1000 me ter C2 . 33,3 J 

11 ,3? pl 

11,~'7 el 
.. "! r; 
l..J..J I 

11, 9.3 el 

22,4 
22, /~ 
22 , 8 
-'"} ~ (\ w._ 1 v 

23, .'!.7 E:l 
2~3! ') 
2 :'1! 8 
·?Li. C; - .. '-
2:) ~ L!. 

·49,6:.3 el 
5~),r52 el 
501'? 
52,3 
!.J ~~ j 2 
~2, :.:: 
58, 1) 

5:3,9 
53 15 
54~1 

·. "'.1 0:! ... . ~ .. ' ._, 

1 . '56, 3 
1 .59 , 0 
J.. 59 , 44 el 
1.59,5 
î.. 3';:·i ~ 6 
1.59:7 
2.ü0,5 
2 . l) l. 6 

Jan de Rui ~ er 2.34,2 

:::rik Ka.lllr::; 
Erwin Groenendal 

2. 3/t t 4 
2.3512 
2.(H3 ! 5 
2.3S~6 
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Faul .raspers. 
J er oen ::=:c:be 1 :f er 

Erwin Groenendal 

3 . t54, 3 
•':' r::!"; ,, 
.._, • ·~)I t U 

3 . 59, 34 el 
4.00 , 02 el 
4 . ~4,4 

Marcel Verzijlber2 4 . 15, i 
J~r2.r·.k van den Aa:--à.\veg4. 17, 8 
Johan van ~er Plas 4 . 29,7 
Ronald va~ Boetave 4 . 30 , 21 el 

300G ~0 tc r (8 . 20,0) 
Erwin Groenendal 
J t2I 'CJ·.3 i1 i.~1 ·:·l1eî:fe: 

BE·r· ·~ EnJ. c.ntûn 
1~~~"' rc.·Z! l V2.rzij lbt=.·rg 
Eve~ t v~ n ~avensberg 
?on~irl van 3ochcve 

Pt:t.ll ~~ Ja:.:~p~~ r-s 

~{'~(;s v&.1: DcJJillK~ 1 c~ 
Connc è. 1~ Fo:3sè 
l-I~2 i b Ak•2rt::.loot 
Er il\: K.:t Hs 

8.25,7 
n 1""\•' n CJ. ·JV 1 i 

2- . 34;4 
8 . 38,3 
8.51~7 
8 . 5-3 , 2 
3.52;,8 
9 . 02 , 0 
9 . 0.S ,4 
9. 11,4 

l4..55,3 
1-'1. 55,75 e: 
14.58 , 7 
~5.10,84 el 
15.27,4 
15. ':::7 14 

Ri t:-nk T·~stu~lltl 15.~!9,46 el 
T~n 7&n Docrn 15 . 39 ,7 
BE.- .rt ! :~..'!:srJt::tn 15 . 39 , 9 
MarcPl V2rzijlberg 16. 21,5 

10000 meter (31 . 48) 
K,=:es van Do1r..mele 30. 45 , 6 
Conn0 du Foss~ 32 . 03 , 6 
Evert v. Ravensberg 32.28 
Ton van Dcorn 32.29 , 2 
}~.:!.~:~!~k Pc.:;tl!Jna 
Hui·b A :~:~~ !.-E.loot 

3ert EulE:,J!~::tn 

Rona l d van Boohove 
Marcel ~er3 i jlberg 
Dennis Heijink (Bl 

32.4:0 
33.04 
3.3.22 
35.09 
,.,".. "'l ' ) 
J:..l.ww 

.35. 3.3 
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i5 bn (50. 44) 
Victor Zo~neveld 
Evert v. Ravensberg 
Conno du Fos:::.é 

50.21 
50.49 
51. 10 
51. ":..7 
53 . 12 

Huil: Akersloo-:. 
Euud ?orch 
J ol1an Sne,ek 53.21 
Hc:uó Ollar·c~e 55 .38 

5~·. 46 

:a Envelse ~i.il ~53 .22 > 

Evert "il. Rave::1s:)er& 
Victo:·· Zonneveld 
Conno .:::lu Fossé 
Huib Akersloot 
Bert. Hulsman 
::uud Pocck 
Rcna~d va~ Bochov8 
}t3.rcE~l Verzij :berg 
Ton ·van Doorn 

20 lm (1., 0'1. 24) 
Victor Zonne veld 
Conno du Fossé 
H:1i :) 1\.kersloot 
Hen~~ Wesst~li.u~, 

Kees Ván Dommele. 
Ton van Doorn 
Ruud. Porck 
H.:tri us : a:::,per::,. 
Ron Bons 
Xees Hordijk 

51. 4.8 

152.57 
S3.2C 
55. ~6 
55.26 
56. :!.5 
r= ... : · , .... , "' 
:.Jf.J • .::.J. 

56. 3'7 

1.0.3.20 
::..0-3.56 
1. 09' 05 
1.09.42 
1.09.54 
1 

11 1'1. ,.., ,., 

.:..v . .:;v 

•• ., IÎ :"\,...... 

-'-. l..). ~~) 

1.13.44 
1.13 . 45 

Halve mar · c.~hon :, 12.481 

Victor Zc~n~v8lci 
:.11. ·::\2 
~.'ll.47 

:. 11.56 

1.:2'.L:3 
1.1.:2.56 
•\ r."' f"\"' 
..:. t .l. ·.) I \..)...L 

Ever! v, Ravensh~r~l. 13 .33 
Ruud ?orck :. 15.35 
Dick va n ~e~ Vlugt 1.15.46 

2 5 km (1 . 4- 0 . 4 0 ;· 
Victor Zonneveld 1.27.08 
Henk Wesse:ius 1.28.38 
Conno du Fossê 1.29.19 
Gerko Vos 1.32.55 
Dick van der Vl~gt 1 . 3G . ~l 

Marathon (2 . 38.49 ) 
Kees van Dommele 2.36.55 
Evert v. Ravensberg2.39 . 18 
Dick van der Vlu6~ 2.40.03 
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marat;lon (vervolg) 
Gerko Vos 2.40.25 
Ruud Porck 2 . 41.49 
Han:=: Hageman 2. 49.16 
Wim Kluyskens 2.53.43 
Henlt van Bakel 
!-i i l de Lange 
Le:t{ \'ctn der Pol 

Gerko Vos 

3.00.15 
3 . 04.19 
:3 • 13 I 54 

4. 31' 02 
4.34.59 

Dick v.::.n d·.:r 
Mac Hi~-e. 

Vl-...::gt4.37.02 
5. 28.1C 

1 •' ·" ..1.....:.. \,.' meter l:!nrden <14.6) 
Frank Ve~cs tees 
Hans van Enkhuizen 
Os .. :.;a:· Soethout 
Luke Prins 
A~-~~ c.:-, W.::.nnerclam 
Ge:::- ard cle ?.oer 

200 meter horden ( - ) 

14,87 el CR 
15,5 
l5,G 
15,9 
16 , 4 

25,54 el 

400 metE.\r hord,;:n 
Frar.ï.k Ve:-steeg 
Oscar Soe.thout 
Ron Antheunisse 
Kenneth Portanger 

(54,52 el> 
53~88 el 
5<'3,4 
59,6 
60,4 

.3000 rJeter s;teepJ.e (9.15.66 el) 
Evert v. Eavensberg 9. 16,9 
]\!:.arcel Ve!-zijl':.:H3rg· 9.43,60 el 

4 x :!.00 nl<" ter (42 ,94 e:) 
lhco Treep-}'!:Jb Schlüter-Rene Y.oesman-
Hë in l,:acn~=tck 4.3, 27 el 
Ton va~ :ol - Kees Jan Kas-Maarten 
2-Jaxt.ma:ü-Wi ll ~1n Gebe 47, 4 

4 1' ~~00 111eter (3.25 ,57 8lj 

FaCJl lkmn:nel-Guus G::- osl{am:p- Lex Verbeek 
?rank Versteeg 3.24,05 el 

aoogs~ringen (2 ,20> 
Erik Ro~lenberg 
Ruucl Wiel.:a--t 
Remco E;t:.een 
J{isj a Steen \Al 
Grlando Tjin Asjoe 
Haarten Hartma.n 
Rob Sch lüter 

;~' 16 
2, 10 
2,07 
1! 95 
1,90 
1,80 
1,80 
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"!./,.::; rs;~~ring_~ll (7! ~-)6) 
Hein If:acnack 
Rob SchlUter 
Arj an \·?;:;.rJnei.-· da.~n 

F:e!n.:;a .S':- l!~t1 

Orlando T:in As:oe 
J{~ar ·~ -:?.n Eart;:n::tn 
,-, ' t•' • "\ ' .KUU(i WlE!!.étft, 

GE:rar·.:: de Boer 
K8et::; ::ol e:1aa1- E" 

7,56 CR 
6,97 
ö,76 
6,50 
6j38 
;:,, 3 13 
6 , 24 
5,71 
4t50 

PoJ. s·3tg_k:1oo·~pr·in~ (4, 60) 
Arno va n Vugt 4,40 
?im G5bel 4,30 

Hi nkstapsprinJe~ (15,2:) 
Aafbrec~t van der VGeh 14,71 
Anne :~n v~n der Veen 

l:.r·j c..:t; \r=.:crüe:..:·-d~rn 

.Rüt:d lJiela~t. 

14, ~::~ 
14' ;29 
:~_s , f3e 
•) , - :"::'!\ 
__ ..:,.' ~JO 

Kasel s toten C13 , 75) 
Orlando Tji n Asjoe 
Les 3rm·m 
2uud 'wiëla.rt 
Oscar· E:oet hout 
E+.!enne de Groet (A) 
Jean van den Broek 
Haarten Ha.Tt:man 

Diskuswbrpen (46 , 52) 
Les BroYnl 
Ruud \Vielar·~ 
Jiaarten Ea:.-tJ;lan 
Os·:::ar Sc'"thout 

E;oeer;;re :"'!Jt:.!:t (~54 ~ 56) 
Cees vaL der Rhee 
Aernout Leezenberg 
~1~Etrt.en ~iartJnan 

13,96 
13 ,56 
13,03 
12, 55 
10, 50 
10 ,47 

47 , 74 
43 , 86 
36,34 
31, ?8 

49 , 86 
47,54 
41 , 23 
:3G,50 
31 , 48 

1-3' 35 I: og;~_.s l2Hge.:~n ( 4 0 , 9G) 
Gosse van der· Velde 40 , 54 ., .,., 
Les .nrovm 

0-0-0-0- 0- C-0-0- 0-0-0-0- 0-0-0 

R.J\::TGI. .. IJ STEN :1.988 -ï on'2-·en.s A 

1GO Jne te:·· \ 12, 0~· 
J er ry Brot: !;rE~r 
n , r . . 
ra , . .t.l .J..Jr·'J1ll.l U8.1 

400 1~~~~ t ·:=r ( 52, 9:: 
Pa u l Dronn::e l 

800 1ne t~~ r (2 . D~~-3) 
?auJ. D:ro1.:.:1:te~~ 

J effr·ey ~~ul: i van 
Marin~s Rotteveel 

"' #: .·;:> . 
.L.!., '.J 

11,6 
: J. ,9 

23,9 

5:, 135 el 

~. 58, 4. 
2.02,5 
2 . 05 ,7 
2.29,8 

1500 meter <4 . :i.5,7 ) 
.Jeffrey :3ulli'.,an 
Ger vlessel 

Hcc;~·snrin'2'f:_,n (l, 80) 
~lis.ja S·teen 

Varspr ingen (6,94 ) 
l·iisj a Steen 

Kogelst0te~ (12 , 30> 
Et ienne d~~ Groot 
J~i.sj a S·t.f?.en 

, "'' r; r. r. •, 
'· .:.·. '00/ D::slrust\t~- l-pen 

]r~is_J ~ :3tte!l 
Etienne de Groot 

~eerw8~pen (49 ! 52) 
I va Spal'!.j ersè>erg-

0-0-0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0- 0-0- 0 

·- 13·-

30 t 34 

4.20 , 7 
4 . 28 ,96 e l 

1, 95 

11 , 99 
10 , 26 . 

34 , 90 
28,56 

50 I 62. C?. 



RANGLIJSTEN 1988 jongens B 

100 me-:er \ll, ~ j 

Tony van de Fri:t 
Bar!"'y van Dijl1: 

400 meter (51, 5.l 
Stefan van Keulen 
To~1 Da1nen 
Barr:;r van Di .:; k 

Denni~ HE.~i.j ~n!:. 

Ar:1a GrooteJn.:tn 

1500 nteter (4.23!5} 
Dennis Hei,j in~-

3 0 0 C met er ( 9 . 3 0 , 7 ·! 
Dennis Hei~ ir1k 

12,5 
:2,9 

53~0 
66 ~3 

6?,9 

4.20,7 

9. 13,9 

:10 me >=~r ho!"'uen 
Marvin Isselt 

' .., ;. n n _ '"I ~. 

'-.!.Lr.·· -~ t:.l/ 

Hoogspringen <2 , 01) 
Jiarvin IEselt 1,80 

Versoringen <6,86) 
Marvin IsE.el t 
Edward Leter 
T~1omao;; van den Berg 
Arno Groot.eman 
Stefan van Keulen 
B&ny van Dijk 

6,J..8 
5 ,93 
5,87 
5,30 
5,02 
4,84 

Pc~ssto~bocgspringen (3,60) 
Arno Grootemall 2,60 

Hinksta~s~ringPn 

~{arv in :~=i se 1 t. 
<12~72) 

12,S6 
p..., ... · ..:-:· 
... ..;. .... J ... 

Ko~elstoten (11,96) 
Jnno Nant.el 
Bar:::'y van :;ijk 

Disk~swer2en (32,12) 
Cn:1c 1~ante ~ 

Tony van de Prijt 

Speerweroen (~ 7,06 ) 

Thomas van den Berg 
Barry van Dijk. 

11.25 

11,83 
8,17 

29,54 
24,60 

34, .L2 
32,90 

0- 0-0-0-0- 0-0-0- 0- C-C-0- 0- 0-0 

HA1\I"GLIJSTEN J...C}88 vx· ouwe.n lax1.ge a:fs-t..and 

10 kn1 (35. 27) 
?rfar·ianne "l. è.. 
Nicolet Zr ... ~::tan 
Conny r,.;i t ·te llh?~~l 
S~·{l '\:-i a Goes 

1:5 k1n (54. C9) 
J.larianr~~ o:..J. t1. 

Linde 

1'. , 

..ulllü 1:~ 

Syl via •}oe~ 
!~ar.jan A~t.: .rsloo t 

35 . 15 CE: 
4t;,ll 
46. 1 ~~ 
47 . . '34 

~2 .52 

'72.1'7 
75.08 

J.O En?:elst;: ~\l:.j l \58 . 04) 
Marianne v.d. LinJe 59.06 
Esther Vi;::t 
Sylvia Goes 
Joke du Po:~ 

Connie \olitteman 

73.22 
'74.07 
7'?.06 
7'7. :..e 

20 i_çm (1.13.53) 
Karianne vd :Linde •\ ,. (':": .-. f) 

.J..,. lJ. '-!ü 

Hct'l.VE· Jnara~bon (1.19 .27 ) 
Marianne vd 
E: -~~~tller V .i. nk-

·r , " .w::.nae 

t3y: ·via (}oes 
;·.=:u n~lY Vit: terna1.:. 

1 . 16.0~ 
:.:28. 20 
1.38.45 
l. 3B. ~::;5 

Jc lan~~ Burggraaf 1.38.59 
Joke ~u Pon 1.46.03 

-30 }~~ll {2.27 .:!.5) 
Sylo:. .. ~ia. Goes 

J~ara thon \3 . 2·G. 46 ) 
Sylvia Goes 3.29.46 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

Mochten er fouten in de rang:ijsten zitten of staan, dan died ik 
daarvoor all~reerst mijn verontschuldigingen aan en verzoek jullie deze 
:fouten è.ar.: zo spoedig mogelijl( door te geven aan Joop van Drunen zodat 
h i j bij i~s~~ri:viag de juist~ ?res~atie kan opgeven. 

J-0-0-0-0-0-0-0 ·0-0-C-G-0-0-0 

-1 4-



LODI'S K E R S T L I N E 
-NIEU 1tfg 

- Gerko Vos - wedstrijdsecretaris lange--afstand. -Uit de nieuw leven ingebla~en lange-afstandcommissie is Gerko als nieuwe wed-strijdsecretaris lange-afstand, als opvolger van Evert, naar voren gekomen.Dus v~naf heden alle iDEebrijvingen (contant afrekenen graag, anders geen inschrij·ving i) via Ge:rko. Op korte termijn wil Gerko een giro-rekening openen, zodat al-le betalingen via de giro kunnen lopen; ook is het dan mogelijk om een bepaald bed::::-ag te st o.J:>ten 1-1aaruit de inschrijvingen betaald kunnen worden. Zodra het nieuwe giron~r bekend is (en omdat het voor mij te moeilijk is om allemaal uitteleggen) volgen nadere mededelingen.Tot dat moment contant betalen. 
Dt:s nog eenmaal g NIEUV!E wedsh-ijdsecretaris lange-afstand g 

Gerko Vos 
Ruysdaelstraat 3 - 2021 EM Haarlem 
tel~fo0n : (023-) 3159~3 -Voor de op 16 april tE hou(l.en ll182:"a·~hon van Hotterd8m9 dient uiterlijk de eerste week van januari bij Gerko te worden ingescru:even. -Oh Evert voor alle bewezeE djensten ~n je bij een willekeurige bloemenzaak in Hoofdd.orp een bos bloemen nal':?n, Zeg mar dat he·c van ons is P dan komt het alleh'a2.l dik in or-de. (Bij voorkeur bij die zaak met die valse bouvier 0 ) -Amsterdam 9 13 november -· Sagitta-bcsloop - 10 E.JVio Vroeger 9 ja vroeger toen ;,:erden er ten · behoeve van de statistici in het najaar geen vredstrij:len mee r goJ. open. r1ocht U iemnd met roocl doorlopen ogen en verwilderde ~1.aren tegenkomen , dan is dat een statisticusoE!l vrie heeft dat op zijn ge,,re-ten ? I(e:c ne.:n.:: Conno.'-Je kunr.e!l ook afp,preken dat alle wedstrijden vanaf 01 novembe:t.::- tekort zijn. 

9e Conno du Fossé 
-Rhenen, î3 november- G~ebbe-cross 

56 . 50 

De be2te prsstB.-l:.ie lGrs.:n op :.::.aam van Marianne~ maar de uits2.ag bij de mannen gaf een aa.:1~al intereszant0 kla.sserineen. 
Vrou,"ren ~ îe Grcta Jcmsen !0.06 

2s Mar ia.nr.:.e v.d. Linde 1 0 o 07 

-N"Jjmegen, 20 novem~er ·- Zeven Heuvelenloop - 15 km. Een bekende 11..aam op een vrl:!'3mr.l terrein. O::_:mie:·u.w blonk em ch.brecord ! ! ) uit, maar ook Cctmo en Johan (met deden van zich spreken. 

1e 
7e 

1~E: 
36e 
43e 

Aa::::-t Stigter 25.40 
Rob Barel 26.41 
Frank v.d.Aardweg 2.7.59 
Jan Cortebach 30.15 
Ron Bons 30.50 

Narianne (met een offici
beste seizoenprestaties) 

Vrou-vren ~ 1e fl!arianne v.d. Linde 52.52 ! ! Mannen ~ 40e Conno ~u Fossé 51.10 
Johan Sneek 54.04 -Schiedam 9 19 nov8121ber ·- mm:athon 

Ook Schiedam heeft E.r &en , Evert en Ha:.1s trokken er in het geniep naar toe.De eerste helft ging in 1.21.To~'m m,x:ht Evert gaan~ èn hij ging.Voor Hans ,.,as het jarr..-ner dat hij aan e en visser het verschil moest uitlegg8n tussen een baars en een snoek~ baars, anders -vrao hij :è.eker een minuut sneller geweest. IVTE.ar ondanks dat 9 kunnen we tevreden ~ijn ove~ onze jongens. Nog een vraag ~ was rtac dit keer op z\jn eigen fiets ? 
2e ~rert v.Rave~sberg 
4e Hans Hageman 

-Niem1 Ve:n.."1ep 9 19 novembe:é" - hal-,-e marathon 

2.39.18 
2.49.16 

Meestal is h:::: t in do polder a] leen rn:1ar leuk binnen. De r E" gen klettert zo gezellig te g;m hE~t raam en de \\rind gie:;;t docr de schoors"~een ., En warme chocolademelk mè·i; banket.staaf.:'-:-.:..ar :Cick (met ook clit keer weer Theo&Thco) had mazzeLEn dan is het . (f.i.guurlijl;: ) blazen, Heel rap. 
Dick v.Tol 1. 26.05 

-Rotterdf~n1 1C december - 15 km. 
Her en éler tussen de h:rstballen en het engelenhaar gen ver3preid. Vandaar lichtelijk chaotisch . Hup, weer al Joh~n g~at steeds beter (en h~rder) lopen. 

-15-

liggen de diverse uitsla-
de r9.n.glijsten overhoop. Voor-

Conno du Fossé 51.20 
Johan Sneek 53o21 
Ruub Ollarbe 55.38 



- Blo8r.:.r-mclaal 9 04 de:cc~nber - cnderlinge cro['8 
De ee:Y.':3tc van de drj.9 ondcrlü:gen cr -::>sFen ( be3te twee r eultaten tellen) .Kees 
hsal de , nn. zater daga behoudenJ de ·,v i nterl·onde t e hebben gelopen, weer eens ver
·~roe:::tenc1. u:i.toJoland.:.l. was de t=nige bij de v:couwen die de r ace voltooide. Niet al
l een haar monè. j_s mot::ilijk tot beiaren t e brenc;en~ 
VrmJw~n ( 4 ro::-ld•.:m ) : Jolanda Burggr aaf 35. 10 
-TuitvA.lst ·.?rs ) allen 2 ronden~ r'-~ar ian...'1e v . d. Li nde 13. 20 ; JVfarjan Akersloot 17 . 10 

en Agnes Graef 19 • 26 ) 

r·:a~n (5 Tonden) ~ 

Kees v.DoDmele 27.41 Dik No.•. 33.55 
Ruud. Por ck 29,19 Jolm .J,mt_;boo:n 33 . 58 
Conno ·i u Focsé 29. 5 3 Arno r~Iol~naa:r 34. 01 
J ohan Sr.eek )0- 07 Bob Geert ze ma 34 . 1 8 
Ronal cl Liefrink 3'1 o 35 T je1::~ " • • • • 34. 29 

i\.rie de Goede 
René Rui~:: 
Lex v . d. Pol 
Jan Soo.r.J.e:c 
Ber t Roelink 

Ron 13ons 32.46 P.ené v , d. . Zwaag 34.43 Jeltjo Doornbos ch 

35.37 
36, 00 
37.19 
38. 54 
40.25 
40.55 

Hnub Ollarbe 32.54 E:o..r:.s Ade l aar '35.10 
(uitva.ller;::,~ Aad r-'T8.arlevelcl 30.07(4 :r..·.) ; Theo v.Gijtenbeek 35 .10( 4 r . ) 

e '1 T"> ·'p V ThJ'lc ,...6 ?0 ( 7 -~ ) \ ,_ ~o,.u. . .. J.JL-~ C... o l- ..,.1 ..!_• o ) 

:DAT1\ VJ LG.El:·mE CROSSE:!\T 22 janum.·i en 05 maart 
-liet lac:l:. stc numme:r:- van d8 Veter aan (-t.Jitgave van V3teranen Nederland) wordt de om
slag opgesierd met de foto v·an Jcl tj o Doornbosch 9 ~::amen met twee van zijn kweke
l ingen ee:ü~ naar ik ffi3 heb l aten ver t ellen , aria en een boa.net moge duidelijk 
:zijn dat J~l z i ch n ie"!", o..l l <:'3n rr:-::t at l e t iek be~ig h oildt maar ook me t vogels.De aan
le:i.di ng va11 de fot o en he -: art i kel 9 was dat J e lt j c in ff:aJ.eisië zijn e er cte mara
t ll·::>n heef-!~ g'3lop<?:1. rret 91 kg' P.l1 ~~0 we inig l oopkilometer s e en bü z onder e presta
tie. Jelt jo behoor·de v:roeger tot de top van Ned.Arln.nd op de t ienkamp en behoort 
th:,ns noc; e.ltüd tot de vete?.:anentop van Nederl anö. op de we r pnummers .Zoals de Ve
teraan te;:P.ch.t r::t0 ,_t 2 een schitterende ver:.t.Je l t.jo i.s te: bezichtigen op on ze 
zondar;ocht r: ndtx-e.inir.g;:>r~ V8.n 09.45 - î î • 45 uur . ( Donaties zijn al tij d we l koi!lo ) 

·-Marathod::.::üencîcr ·j 9 8 9 
28 . 0·1 jpelcloo::.·n 2î .05 :Beek/Ubbergen 16 . 0) Ame:r sfoor t 
19 . 03 Schoorl 27 . 05 Klaz~~~áveen 23.09 Leeuwar den 
08.04 ~·aassluia 0),06 Sitta:.ri 24.03 Dor drecht 
16.04 Rottorde.m 05.08 Noor d.scheGchnt 08. 10 He lmond ( N.K. -sen.) 
23.04 Utrc:ch"L 26 . 08 Enschede "i5 . 10 Al mere (N . K. -vet.) 
07 . 05 Pr.sterdo.!l1 15 .09 Rolde 28. 1 0 Et t en- Ieur 

-Zonder het predi c.3.o.t volle l lg (nie·~ alle uHslagan ~ijn bekend 9 zoa l s 1\.LJSterdam, 
niet a l le t ijden zijn cffi cieGl etc. v e t c. j E1é3r:::tr pl".1ll' a.ls l ees pl e zj_er volgt hier 
hot restan~ van de :ca11Glljst op df; halv.s I!lf'.rathon 1988 van de mannen .En de vrou
wen clan":' Di.e staan zc<:~Js hr::t hoo:'G allene.al op de ''echi:;e" ranglijst.( Poeh ~ daar 
·.eed i k raij e-;re n mooi u i t) 
11 .J~ert Hulsmar. 1. ! 6.02 23 . Th<:.o ·,r.G-:j·~ cnoeek '1.21 .. 51 35 . lûno Molenaar 
12 . Ce::-ko Yos î 016 . 07 2.~ .• C6 J3Toetjec ·:.22.04 j6 . r:Jnrtin Mol enaar 
13 o Ron }bns 1 • ·16. ~0 25 .. :Uic~ cL~ \Ja2.l rJ;, 'i • 22 . 5 3 37 . Dik Nol 
1 4.I'ariu :~ Ja'3pers 1 . 17.28 26.Hr .. n::; Verwey î "23.43 38 . Fr its Mos eman 
15 . Ronalcl v . Bochc7A 1 . 17. 50 27 . Rcnald Li ef:ci.nk 1 . 24 . 00 39.Sjoe r d du Pon 
16.Koes Eon~_;jk 1.'i S.42 28.J:';a,c Hirs 1 . 24.12 40.!1:3-r t in St r ookman 
17. Dick Aarts 1 • ·; 9. 3 3 29. :llob cl<:: J\T::.eu·,;G 1 .. ~4. 32 41. Lieuwe de Vr i es 
·; 8, Hi:l de" La.1113e '1. 19. 36 30, R.onalcl Dric3~en ; • 25. 20 42 . René v.d. Zwaag 
19 .. Paul v.r}.Pol ·j . 20.20 3·1 ,Fillcm \' , Ettcn 1. 25.31 43 . Ar ie de Goede 
20.Jo:!--.an SY128k î . 2·J . ~ -~- )2.J:l.:Lok v . Tol 1 .26.05 44 . Henri f,~eure 
21. H:.::.u'b Olln:rbe 1.2 1,20 33.I:ob Gnertzerna. L27 .. 00 45.Kick Sa belis 
22 . Eenk v . :2-'1kel -~ .21 .28 3,~ . In.:.-: v.d.Pol 1.27.57 

1 • 27. 1 
1. 28.1 4 
1 . 28.32 
1.29.5 
1.31.56 
1. 33. 20 
1 . 33.7 
1 . 34 . 00 
1. 35 
1.38.4 
1. 40. 3 

-Alvast wat >ndcb;_; ~~ .. >tü. ~ 31 d~ce.r.J.'t-e:;_ Ol iebollel".loop ( staè.:-t 12.00 u. ) - 08 jan
uari jj@:1cnd - 08 ~-2.mJZ..:'-'i Keukenbofloc;p - 22 januari ondsrlinge cross - 28 j an
,~ari AP~"":tdoorn - 25 febr.uari '.ánterronde -· 05 maart onderl inge cross - 11 maart 
Al phen - 19 rr,a;;.:>:t Sch0c.>:>l. . 

--Rect i ficatje o~ he'~ •ror~e;e clubbl ad ; Gerko loo~~ v olgend jaar wè l de Haarl emmer
moer x-on,__:<.~ ·"3.us ~; :11 r,:,-:- . ~. ius ook vo}.gend ja:::.: we l \,eer la::gs de kant st.::: 8:'. 

-îG-

~~a n jofel kerstzet en a lvast een voor
spoedig nieuwzet . 
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CLUBRECORDS heren 

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

200 meter h.t. 
200 met.e!"" e. t. 
400 :meter h.t. 
400 meter e.t. 
.SOO meter 

1.500 meter 
1 E.J(. (~.G09 ~n : .. 
2. 000 :meter 
3.000 meter 
5. 000 me·ter 
:0.000 meter 

Sammy Hansels 
Sa.mmy Monse l :=.; 

Sam..-·ny llfonseis 
:3ammy :Pionsels 
ll.a!·io Westbroek 
Mario Werstbroek 
S-:ij n jas;)ers 
Faul Jaspers 
S·:.ijn Jaspers 
St i j r1 J as.Fer:s 
.s-::;.:; n .Ta sper s 
Stij:-1 J asper:::. 
S·:: i.j n Jaspers 
:.3t:..j!: .Jaspers 

per 31.12.88 

10,3 Utrecht 
10,49 Nijmegen 

2. 8 . 81 
19. 7.ê-1 

10,38rwEdinburgh <GB)22. 8.81 
7.81 
8.8l 

20,7 Den Haag 
21,03 Koblenz <D> 
47,0 
47' 14 

1.50,6 
2.26~3 

Den Haag 
Den Haag 
Haarlem 
Leiden 

3.40,29 :!engelo 
3 .57,28 Koblen~ <~) 

5.05,9 Arnhem 
7 . 4 7 , 4 Br u:=..:::.e ~ t. B > 

13.24,46 Leuven (2) 
29.~.3~4-G ? 

22. 
26. 

9. 7.82 
4 . 7.80 
9. 9.81 

16. 9.83 
1·? ..... 
25. 

7 . 83 
8.82 

17 . 8.83 
24. 9. 82 

1. 6.84 
7 .84 

1S km (officie~s) Ever~ van Ravensberg Haar·lt::m 
Jen Haag 
De n Haag 
A1r,s tE:rdam 
Roosendaal 
Eucsendaal 
Leiden 
Jiferksem (B) 
A::nsterdam 
Vught 

11.10.'19 
15. 8.87 
28. 8.88 * 

:10 n:ete~· lwráe[l ~- t. Hans var: Enkr_\.qzen 14.6 
14,87 :. :!. 0 meter· ho::de:r. e. t. F:ca.nk Ver::::.-ceeg 

4-00 Inet~=r horden ~1. t. Pil!l van Bee~ :.·~ ~~ ._, .._.:-.; 

400 meter horden e.t.Henk Kraa~jenh~i ~·.:>. 9.85 
28. 8.79 3000 ru steeple chase 

h:Jogspringen 
polsstokhoogspringen 
·\rerspr i !lgE;n 
.hinkstapspr inge:1 
l{oge l stoten 

diskuswerper.. 
kogelslingeren 
s j)e er 'l'i'e r pe .n 

4 x :00 meter 

4 x 200 meter 

4 x 400 me ··:er 

\oude 

10 km s~e lwan~elen 
20 km snelwandelen 
30 km snelwandelen 
!JO l'm snelwandele:m 
1 uur snelwandelen 

Ever~ van Ra ~ e~sberg 

~uud Wielart 
?illl Göbel 
Hein Macnack 
Actfbrecht van der Veen 
Rein Knel 
Les Bro\~rr1. 

Les Brown 
Gosse van der Velde 
Cees van der Rhe8 

3.48,0 
,.... ..... ...... 
c:.,.::o 
4,90 
7,56 

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

He i loo 
A1ns terd&.:m 
Kronunenie 
Amsterdam 
Utrec~1t 

1. 7. 79 
22. 6.80 
29. 5. sa :r 
3. 8.86 

30. 4.70 
15. 5.e3 
11. 7.82 
23 . 7.85 
21. 6.87 

Sanuny ?ftonse l s , 1.:ar i o West 0roek, Henk Macnack 
en Mike Bienfait ~1,67 Den Haag 13. 9.30 
Jan ,,1i:le1n var.:. der Wa l, Nilo E:nerenci.ana, I•like Bienfait 
en Maria Westbroek :.25,29 Zwolle 23. 5.82 
;TiJ.a Em{.::re:r;cia.na, _A .. :len El:i.slrJor·tb, .Mike 
en Maria West~roek 3.14, 1 Haarlem 

3ierdai t 
C A 
~""t. 

Richa~d Cabri, Jan Porteg~j~. Evert V3~ aavensberg 
7.82 

en :Mic~1e~ H1Jlsrr.äli. ?.50 ,1 Den Ha::tg 1. 7.78 
Dan ?ur t egij_, Fieter Fris, Eve~t van Ravensberg 
e~ ~~i:n Jasper~ 15.66,73 Vught 12. 9.81 

Je l tj ü 

100 m 
ver· 
l~og~2l 

hoog 
400 m 

", 'i ., 
..&.. ... I -

() ' 63 

1,65 
52,6 

6710 pnt 
:.::.0 It hrd 
diskus 
po:!.shoog
s peeY" 
J.500 1n 

Vlissi110e,1 
~5,'7 

39,30 
3,25 

54,90 
4. 4l' 8 

Fr ank van Ravensberg 
?rank van Ravensberg 
Frank van Ravensberg 
Frank van Ravensberg 
Frank van Ravensberg 

44.38,4 
1.29.37,5 
2.34.11 
4 . 47.05 
13. ~388 meter 

0-0-0-0-0- C 0-0-0-0-0-0-0-0·· ) 
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15+16. 

1984 
1984 
1982 
1982 
1984 

9.62 
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de puntj~s .verzorgd ... 

·,• ..... -
• ••••••••• 

-•············ •••••••• ••••• . ........ ' .-.-. . . .. . .... " ....... •'• . - ···- . . . . . . ~ . . -- •.•. ·.~.·.·· ··········· ' ·····•· .. ~ ..• •.·,··············· .•. -. ··:··~ •" .. · ....•.. •.;• .. 
·. ·•••·· .. . .......... •·····••· .. ·~· · • .. •. . . ..... ,.. .. 

'I I •••• ,.. • • •• 
.... I • ..... • 

...... . ..... ·•·•· ..•. • ••• ••••••••••• •••• . •, ........ - •... 
• • •••••••• 

. . . •. ············· -. -··. ····································· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····················-·-·-·-·-·-. . ·········-·:· ·····- -·· -- . -···· • • -. • • • , . • •-·• • • • • r -•- • • ... •.•. . . -. , ' . . . ---·- ,_., . . . . ·········· •'•. •'-·-····· ..... -- ' .. .. . . 
: fQ.ozetterij/ drukkerij 
: :::: jos mathot bv 
I ••• , 

I '. .. • I .... . , 
' '• . I ••• , ..... ..... 

1 0°/o KORTING 

rijksstraatweg 95 
2024 db haarlam 
t@l 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) 25 0938 

• 
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,.ts Cup ._ 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ ió.-- OEimie ~ ~-~ 
Pum~ AoloAs 5aucony~ *KARHu 

en werpschoenen RUUD WIELARr SPORTS, 
DA'S EEN ZAAK VAN VERtROUWEN! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 4 7 

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 van 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09 00 tot 14 00 uur 
Moondag·s gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel . 023 - 288507 

GÖBEL 

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



CLUBRECORDS jongens A 

100 meter h . t. 

200 meter h.t. 

400 meter e. t. 
2·00 meter 
1 . 500 meter 
3.000 meter 
5.000 meter 
110 meter horden 

C~ris Berger· 
~far· io westbroek <B) 
Chris Be~ger 
J.Iario Weötbroek 
:!l~ar i o westbroek 
Stijn Jaspers 
Paul Jaspers 
:::'au:i. Jasp~·r5 

Paul Jaspers 
Ruud Wielart 

400 meter horden Rob Strik 
2000 m steeple chase Paul Jaspers 
5 km snelv1andelen Frank van Ravensberg 
10 km snelwandelen Frank van Ravenl?berg 
1 m:.r snelwandelen . Franlc van Ravensberg 
hoogspringen Ruud Wielart 
polss~okhoogspringen Arno van Vught 
verspringen Hein :!lfacnae:k 
hinkstapspr·ingen Hein .Macnack <B> 
kogelstoten Leo van der Veer 
diskuswernen Lee van der Veer 
kogelslingeren }Iaarten HaxtJnan 
speerwerpen Ivo Spanjersberg 

10,5 
10,5 
21,1 
':.' ": 1 
L..o!P, .... 

47' 14 
1. 51,3 
3 . 43,8 
7. ~)7' 62 

14.34,38 
15,4 
55,9 

6.09,2 
23.05,0 
36.45,9 

per 31. 12.88 

Hilversum 
Merksem <B> 
ATI'.sterdam 
Haarlem 
Den Haag 
Sittard 
Neerpelt (B) 

Hecb.-~ el (3) 

Amsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Velè.hoven 
Zaandam 
Zaanè.a1n 

12.837,35m Zaandam 
2,13 Brussel ~B) 
4,40 Haarlem 
7,33 Utrecht 

15,02 Utrecht . 
14,66 Brugge <B> 
43,68 Breda 
24,:6 Amsterdam 
50,62 Haarlem 

4 x 100 meter Xenne "t ~l Portanger, Hein Macnac.l<., René Moesman 
en Allan Ellsworth 42,4 Haarlem 

4 x 4-00 meter e.t., Daan van Rijsbergen, Sti j n Jaspers, Bart van 
en Raymond Hoefl!ldn 3. 22, 90 Den Haag 

4 :l~ 800 :meter Ba1·t van Rijsber 0en, Raymonè. Hoefman, L\oland 
en St ijn Jaspe~s 8.16,5 Den Haag 

17. 8.30 
26. 8.78 
3..5. 6.30 
21. 5.80 

4. 7.80 
10. 8.80 

2. 8.84 
14. 8.84 

2. 9.84 
25. 6.72 

9. 7.67 
20. 5.82 

3. 8.79 
3. 8.79 
3. 8.79 

30. 6.73 
29. 5.82 

1. 9. 85 
26. 8.84 
2.10.66 
1.10.67 

29. 9.84 
8. 5.88 * 

9.10.83 
Rijsbergen 

14. 9.80 
de Rui 0 
29. 8.80 

10-kamp Ruud Wielart 5763 pnt Haa~lem 14+15.10. 72 
100 1ll 11,6 110 m hrà. 15t7 

6,03 ' . ' 27,46 ver C.lS~US 

kogel 10,41. polshoog 2,50 
hoog 1, 95 speer :::5' 98 
400 1ll 53,6 1500 ll! 4.37,2 

- - - - - -0 , 0 o o I o I o o I o 

-19-



CLUBRECORDS jongens B 

100 :m~i:er 

200 !nete[ 
400 meter · ~. + 

~. 

400 meter e . t. 
.soo 1neter 
1 . 500 meter 
3.000 meter 
110 meter l1orden 

Maria Westbroek 

Casper Slco~. 

Casper Sloos 
Pal~ l Jas pers 
Paul J as;pers 
Paul Jaspers 

e.t.W'alter Kruk 
300 meter horci.en l1. "':.Chris van d~r Werff 
800 meter horden e.t.C.hris van der Werff 
1500 m steeple chase Paul Jaspers 
5 km sne 1 wandelen ?ran;;: van Ra vensLer>J· 

u 

10 km snelwandelen ?rank van Ravensberg 

10,5 
!') ·') :) 
~LJ,I..J 

49,5 
49,90 

:.56,9 
4.00,5 
; , ,-,,., i".,-, 
~; . ..:; r, ·:> ..:J 

14,78 
38,8 
40,34 

4.24,7 
24.40,0 
49.47,2 

pE:!r 31. 12. :38 

Merksem (B) 26. q nr, 
w. 10 

Den Haag 20. 8.78 
Den Haag 6. 6.82 
Haarl.em 29. 5.82 
Arnhem 31 i 5.82 
Utrecl~t 24. 9 82 
Haar-le1n 29. 5.82 
Vught 28. 6.87 
Beverwijk 4. 7.87 
Hoorn 13. 6.87 
~hj me gen 5. 6. 82 
Sonder-Omme<DK)25.6.77 
Rotterdam 30. 1.77 

1 uur snelwandelen Frank van Rave~sberg 
hoogspr·ingen i'l'al-r.er Kr-uk 
polsstokhoo8springen Kenneth Portanser 

11.444,60:m 
2,01 
3,85 

Rotterdam 
Vught 
Haarlem· 

1.7. 10.76 
28. 6.87 
r-. r-> ,:;,.:;, 5.81 

verspringen Hein Macnack 
h inkstapspringen Hein Macnack 
kogelstoten Lee van d2r Veer 
diskuswe :c ~Je n Dennis Xrui thof 
kogelslingeren Wijndert Wielart 
speerwerr:en ])e nr:.~s Xr1.1i thoÎ 

r. r.1"'? 
{ I~ ~ 

15,02 
15, 51.5 
44,58 
2.S,.SO 
56~04 

Den Haag 24 . 9.83 
Utrecht 26. 8.84 
Leiden !3. 6.65 
Vught 27. 6.82 
A:msterdain 23. 3 . 70 
Haarlem 9. 5.B2 

4 x 100 Joeter T:Jny '"lan de Pri~t, Chris 'lan der We!"'ff, Jerry Brouwer 

4 x 400 meter 
3 ~~ 800 !ne t er 

9-kamp 

en ~lctlter K1·· uk 44,5 Spijkenisse 26. 9.87 
vakan-: 

walter Kruk 
100 1!; 

ver 
lmgel 
polshoog 

11,54 
6,49 

11,64 
.3, 40 

5783 p!lt 
110 ru hrd 
diskus 
hoog 
E;neer 
1500 m 

- - - - - - - - - -.... ' ' ..... ; 
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V'Jgl"Jt 
14 ,78 
29.42 

2,01 
47:06 

4.50,63 

27+28. 6.87 



T R A I N I N 
DUINTRAilviNG : 

ZAALT.i\A INIKG : 

!rEISJES 

JI'JNGENS 

G E N. 
Op zondag wordt er ge~raind op het Militaire terrein aan de zeeweg · . a '' Amasing As ia". Aanvang 9. 45 uur. 
De zaaltrainins voor de jongste jeugd wordt op verschillende plaatsen en tijden gehouden . 
?LAAT.S : De gymzaal. v.:u:. de Lieven de Keyschool aan de Korte 

Verspronkweg. 
AA~IVA~iG: Pupillen l.geb. :978 tlm 1921) WOENSDAG 16.30 uur 

D-juniores <geb . 1976 - !9771 WOENSDAG 17.30 uur 
C- j uniores <ge~. 1974 - 1975> WOENSDAG 

PLAATS : De gy!nzaal van de Paulusschool aan het 
AANVANG: ?upillen Cgeb. 1978 t/m 193~) WOENSDAG 

18 .30 uur . 
Junoplantsoen. 

16.00 uur 
D-junioren (geb. 1976- 1977 ) DONDERDAG 17.00 uur 
C-junioren (geb. 1974- 1975J DONDERDAG 18 . 00 uur. 

Tijdens de Kerstvakan~ie is er geen trainen in de zaal. Dus voor de pupillen en C/D-meis.~ es niet op 28 december en 4 j anua:d en voor de C/D- j ongens niet op 29 eecember en 5 j anuari . 
De duintraining van zondag 25 december wordt verschoven naar 2e kerstdag om dezelide tijd . 

JIGI SJES C en D OPGELET ! ! 
Waarschi jnlij k zal er na de kerstvakantie iets wijzigen in de trainingsopzet in de zaal. 
Jullie worden allemaal persoonlijk door ons benaderd over deze wijziging. 

Op zondag 1 j anuari is er ,see:J. duintraining maar is er een ni euwjaars-receptie in het krachtcent.rum ll.l€1; daarvoor ee 1~ tr~ining op :ie baan. De ~raining begint om 10. 30 uur en duurt tot ± 11.30 uur. Omdat niet alle 300 leden ~egelijli i n het krachtcentr·um kunnen om iets te nut tige~ en elkaar de ~)e ste ~lensen toe te werpen, is er besloten dat de ~receptie ~ ''Oor de jongbte jeugd, dit ziJ n dus de pupillen t/m de C-junioren, zal dm-en to~ uiterlijk 12.15 uur. Daarna zal het krachtcent rum worden bezet door Je uud8re ~e ugó en ~e se~1oren. 

De duin e~ zaaltraining 

'Woensdagmiddag hebben Ne van half ::; tot l:talf 6 zaaltraining. We doen veel S})elletjes maar het is wel vermoeiend. 
we doen ook wel eens een circui tj e met de touwen, het wandrek, met de bal in de basket, s:eringtouwen, een tenn i sbal opgooien klappen en weer opvangen en nog wel. :meer . we spring;en ook Nel eens ver en misschien gaan we ook nog wel eens hoogspringen. 
In de du inen is het anders. We zi jn de hele t ij d aan het rennen maar het is wel leuk. il'e moeten vee:!. bergen/bergjes oprennen dan nemen we de tijd op, en na een maand kijken we of we sneller kunnGn. Maar in elk geval zorgt Ellllllie dat we moe tb.t:is komen . 

!Vendy Twisk. 
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Beste jaarprestaties 1983. 

Heis.j es QUJ2illen c 40 1R 600 m 1000 lll ver hoog kogel 
Janna van Es veld 7,3 2,92 3,61 
Rebecca Ramakers 7,8 "' 1"'11"1 ') 

~.~o,~ 4.44.5 2,84 3,79 

.Meis,1 es J2UJ2illen B 40 m 600 m 1000 m ver hoog kogel 
Joanna Andrew'S 6,7 2.05zê 3.49,?_ 3,30 1,00 5,70 
Marieke Hegger 7,0 4.36,0 0,75 4,08 
Ci.ndy Heus 7,2. 2.23,4 4.06,9 2,.S9 0,85 3J37 
Marieke Jonker p 0 

•.J I '-' 2.1516 3.55,ê 3,49 1,00 4,5S 
Marjanne van Sambeek 6,6 A. 1'"'1 'l I"\ 

... .JU~ 0 3,54 1,05 4,44 

:t~~is,j e:.:. :QUpillen Al 60 1!l 600 !!: 2.0û0 lil ve!""' hoog ~mgel 

:!riiriam de G:r·oot 10,8 4.35,5 3.02 
Charl.:y Peper J.::.,o 5.06,(; 3,0(' 
Je.ssica Ra:rna:iiers 9 ,, '"' '" n 4.16,: 3,71 1,10 5,09 ~ 6. J.(Jt 0 

vlendy Twisk 1.0,1 2.:0,2 3 . 48,5 3;'04 ·:), 90 4,27 

Mei~:=:.jes ;~upillen A2 60 l~ 600 :rn lOGO m v'=.r hoog ko;2"e~ 

Saskia van ::; i:~ k 9,2 2.C:4,6 3.50,7 3,e.3 1, 20 6,62 
Esther Haan r• 

:1 ' 
4 2 . 12,1 3,61 1 ,20 6,12 

Karlijn Hegge.~.· :!.0,0 4.36,1 3,42 
Ingrid Jonker- 10,7 2.23!5 .3 , 46 0,95 5,63 
Debbie Kaptein 10,2 4.30,4 3,39 
Be:r.ja Koning 9 0 ---'-.!:::.. 2.08,0 3.36.9 3.89 1,15 5,84 
Liza den Nijs 9,7 2.17,0 4. 19,4 0 1)1 

'-'•L.IJ. 0, 90 4,82 
.Sandra van der Ploeg 9. n 4.07,3 3,35 1,00 3,96 i 

Sémdra Vennik 10,4 3.52,5 3,40 1,00 5,70 
1.far:on Welsink 10,5 IJ 1"'1"' r-, 

' ·"" ,;:, .1. ' 6 0,90 4,78 
Ingeborg Zandbergen :0,4 3.08!5 4.54,9 3,54 1,05 5,97 

00--00--00--00--00--00--0C--00--00--00 

Ook in de maar;den decemoer en januar·i zi.jn er natuurlijk V1ee!" een aantal 
pupiller: en CD junio.ren jarig. 

bal 

12,08 

bal 
16,68 

10,00 
13,88 
11,84 

bal 
15,74 
17,57 
17,62 
13,92 

"bal 
30,84 
23,94 
16,94 
9,50 

16,90 
. 23,64 
11, 5B 
14,60 
24,00 

25,06 

We w.illen Z;:! Váll harte feliciten~·n el~ een l1ele prettige v-:;rjaardag to~wensen. 
De feestvarkens zijn dit keer: 

28 

DECE?tffiER 
Ch.::cley Peper 

ArLh'...lr •.ra11 Vo11del 
Cindy Heus 

en Sandra van der Pl~eg 

JA1WARI 
4 Boudewijn Muijser 
1.3 8-l:.even van 'Ylaarde 

en -Daan van Di~k 
19 Frank Visser 

0-X -0-X-0-X -0-X -0-X -0-·X -0-X-C-X-0-X -0 
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In een groot :i.aw3.., 1:i.er ver va·ndaan, lee fden heeL veel lnÈmsen. Er woonden zóveel 
mt?nsen, dat ze de huizen up e:..kaar moesten stapelen, ;:;m er ook allemaal te 
kunnen ~·onen: 

En o:nà.at t= r zo heel erg veel 1nene;e1: v<a:.-en, kenden ZE:! eli<:aa!- niet eens allemaal. 
Op =.traat l:i epen of reden ::::e \'lug ~angs ell1:aa r en tijd orn zmnaar teg·en ie:mand te 
zegge!'; ''Goedemiddag, wie ben:: u eigenlijk?'' e~l HHoe ga.:.t het met u?" hadden ze 
ook al n:.et. 
Op de dag dei: l1et bij na Kerst:mü:. h'as, kregen al die n.'ensen het nog veel drukker. 
De een ::.'Joest na het werk nog vlug boodschappe n doen, de ande!- ging z'n kerstboom 
versier•.=n en weer eer.. ander- ~t<ar=. er dr·uk mee bezig lekkere clihgen klaar te maken 
v::Jor het eten. De mensen hadden zoveel te doen, dat ze er niet eens meer over 
nadacl1ten waarmn 2let eigenlijk Kers"cfeest ~•erd . 
Vl1.1gger dan oo it renden ze ~ ang·s elkaar, want he t zou niet lang meer duren of de 

· .. winkeldem··en gingen di.::;ht en è.an viel er niets meer aan boodschappen te doen . 
Mi ddE:n in de stad stond een gr·oot warenhuis. Het wa s zo groot, dat je er \'lel een 
~ag voor nodig ha d om a lle d i ngen te bekijken. In .dat warenhuis kon je van alles 
kopen: zeep , sokken, hen~den, ju:; ken, s peelgoed, boeken en nog vee 1 meer·. 
Er •t<aren rcltrap_:.>en en liften , z oda'.: de .mensen heel vlug en gemakkelijk naar 
b:Jver:. k:;nden komen. En b::.j •:lke lilt ~n roltrap hing een bordje, waarop stond: 

NAAR DE 

Dat betekende dat de ke rs-:man helemaal boven in het ~;arenhuis zat te wachten op 
de menser1 en c.ë kinderE:n di·.? eeü cariGa-u-:je ~,· ilden komen halen. 

De kerstma:1 zat e!· al ee!l paar dagen, ·,-rarr: de direkteur van het ware:!1huis had 
hem gevraagd è.at t t: ~~ illen J.oen. 1'0 krijgt er ook iett=:; IJ:JCJr," had hij gezegd.. En 
orodat de kerstnlän al een dagje oud.er was e!1 tocb ook moest leve n e n eten, wilde 
het bes~ graag d~en. Vorig jaar ha~ ~ij van de direkteur een grote mand gekregen 
!net va n alles erin. Daar had bi.) nog weken lang veel plezier va~1 gehad. Kaas en 
noten en pot:.~es .frui t , allema.::l !::.ee l lekk.e=r. ''Dat heot u wel verdiend!''zei de 
ciirekteur· . De mensen die in het warenhuis iets hadden gekocht, ~nachten met hun 
kinderen 11aar de 1 0"' etage oru er t:e u pakje in ontvangst te nemen. 
De kerstman deed dan een greep in de ma!·1à die naast hem stond. Er zat voor elk 
kind \'lat i n; een b.:..lle t.je , of eel! ketti:ag, of t::en net - echt horloge . ··t Was 
steeds een verrassing en je Hist het . nooit! 
De kinderen zeiden netjes : "Dag kerstman!" of: HDar1k je wel, kerstt~an!" Ook è.e 
.men3en ga -;.'en de kerstman een hand en ze keken naar z ijn witte :)aard en de rode 
muts die in een punt tot z:jn sc!::ouders hing. J.:. een kerstman was wel iets by
zon~ers , dat was-zeker. Die kwam j e fiiet elke dag tegen en daarom zei je hem ook 
gedag. 
"Dag kers<:;l!Em, '' zei een klein me i sje .ruet b londe krullen . Ze stond voor hem en gaf hE:m sen handje. De moeder die erbij stond !achte. 
''Da g meisje 1 " zei de kc>rs1:.:man, '' Be11 je oraa:f geweest?" :!et meisje knikte een 
beetje ve.rlegen . Hi j zoch-: een y.>ak.je uit de mand en het meisje nam het voor·zich
tig met t1·1E:e hanè.j 1.:!S a .:t n. ''dank je w•.=cl, ·• zei .:e . Ze wuifde twg even en liep met 
haa r moede1· w-eg. 
De kerst!l!au kee.:: l1aar een oger:.olik r:a, maar 't uen moest hij weer vl •J0 aan het 
we ·;k, 'dant .er kK::..!llen lüensen 1-ae:. aüde!'e ~{inderen. En iedereen l<~ilde natuurlijk 
een cacie::ttn:..;e. :Ue :;:erstma!·: gaf het ene _})ai'..je n.a. he 1~ ë:tndE·re, uit de mand. 

Het v/as zover. Je grote wijzer -..? a ·n cie k!oi. in he t \va::-enhuis stoud op twaalf. De 
menset~ lieoen vl '.1g naa!· êi \..1~ ten, op wes naa r hun buizer! en het KerstÎeest. De 
glazen deu:."en gi·ngen di c:in; en er \,•as een :man, die ze allemaal keurig op slot 
deed . 
De kerstman na.!ll de lift naar beneden. Hij liep door de lange gang aan de achter
kant 'Tan het war·e!lhuis. In he·t hokjE: waar de portier zat, nam hij zijn muts af 
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en iiag zi.:; r; I'Jooie, rode po.k ;:,an dE: kapstok. 
"T:Jt v:Jlgend jaar,'' ze~ de kerstman. De portier tikte tegen Z:lJn pet. liPrett:.g 
Kel'Stfeest!'' ;venste b.i.;. '''-' t~~;;·e-t. de:: laatste d.i.e er uit moei.:.. Nu kan ik ook weg. 
Xijn fa1r!ilie Hacht al en de boon.~ staat k~aar!'' 
'i?re+:t.i.s Kerstfeest!·', zei de kers·tman. Hij zet·ce de kraag van zijn jas een 
st:..!k.je hager en stapte naa~ Jui t~=:n. De :=:~ráat \·la ·~ ve:-· lat~n. Het vyas kuuci en he ·~ 
s~eeuwd0 een beetje . 
~~ ?r·ettig KE!r~·tf::~est, ~~ ~.:v~h"t O.:!t:: kêr·~t:Jlan, ~~-=.c~·-t.i..:, ~ l1ij d~ hoek 01r. :i12p. "Eigt:nli.jk 
berr :!.], maar belel:taa: a:lee:r... Niemand o:m :mee te pr.:..te.u. !-ree, zo pre-r.tig· is •iat rt'J 
351: wee!- nis~t . .. ~~ 
Stil en in gedach~en liep de oude ma~ ~~dr h~is en hij ~erkte niet eens dat zijn 
schouders wit werden v&n de sneeuw. 
Vr-ct~gt::r· 1r1as het al.le.maal heel a.l:t.:J?rË; gew~e=. t. Vrc~~~e!: l,~adr à.at wa'2J heel lang 
geledt!n ... 

De oude b?.!'st:tl8.n áeeè. de lichtjes il: zij r~ kamer aan en hij ze tte de kachel wat 
hoger-, z:Jdd.·~ het een beetje sezellig zou v!Orèen. Toen stak hmi een vlammetje aan 
onder het pan~etje soep e~ hij zocht z~jt• pantoffels. Buiten zag je de kerstver
liclltir~s ir. de s=tl·a.·:f::r:.: kleucige lamp.jes. En achter de ramen \raai. è.•2 huizen 
f~onk;;.·rden cie ~.aar"~j es in d.e kerst bomen. 
~ 'Het i :; gek,~' d.ac:h"t de kerst;nai.:., "nu heb ik zoveel !Ta~nsen en kinderen een ple
ziE:.r gedaan. Vëtnavond zitten ze ir! lH.J~l ~uizen, allemaal bij elkaar, en ik mis ze 
toch Hel ee:1 beetje . Er is eigenlij l{ :::1ele::naa~ r,ie;nand die nu nog aan mij denkt. 
Zouden de lt•2!1se~l zich nooit afvr-a~.b-: waar een },er~;tlJlan blij ft, op kerstavond.?" 
De kerstman at zijrt soe? ui:. ee:-1 kommetje, met nog een stukje brood erbij en een 
plat::.je kaas. .. Toer: Ï(:•unde hij acb:tt:-1··over· in z ijn stoel en clonnnelde een beetje, 
\-·,"ant hij ~-las :-,ra. -f.: !noe .!."1a zo ... n lar!seJ d.!··u!:ke dag in het \.;'ctrenhuis. 
Br ~-ierd c,eklo:.Jt. Zac}ltjes~ De l{erst.111a:ü hool·.,Je !.iet nie:, et:-ns. 2ij hoorö.e het pas 
de tweede keer, toe::1 er wat harder >·ler'.:L geklo?t . Een ~e~tje verbaasd kee k de 
kerstJnan o.u1 z ich b.et!~l~ \·!;:t.Ti"l~ Lij ku.z.: 2:i. c.:;J1 :lie-t VQOf't:ite llen G.at e::" ie1nand was die 
~·:ere \·lil:i ·2 k.:J~GeY: bezoe!:en . Toen kwam ~~:~j haa,::: t_E; overeind en liep wat !l.!Oeilijk op 
zijn sokken ~aar de 6eur . 
Daar s ~onó. 1-H=:i.: 1r:eisj e !net d~-...! "al a:nde krt~l : .:= t j ·2S. 

Ze had ee~ pak~~ :n ~~ar hand en z~ !acate ~em toe. 
~'V:J".J:- G!~' zei ze. ''U geef-: a.~ ~-=-~~i d. cadeat:tj.ss aan and~re 1nens~n en c .. k:r·i:is·t zelf 
I:JiE.schien noo1t zom.."1.ar . eE!n pakje. Di wèl?'~ 
De k-2r ·3t:C.1iU~ schudc~e zi~i hooic~. !-Ii~; vms er oec:uusd. var~. "Nee," zei hij ·~oen, een 
beetje ~le:rlegen. '~.Eea pa~je , zomaar··? J::t ·~ :-r!··ijg i.k nooit , daar heU je gelijk in.!! 
''De port:i.e:.c b.e~ft ons ver-:t=ld waar :1 wooilde," ze.~ he·t meisje. "We moesten ee~st 
nog zoeken o;a het :..e Vi.ricien . Ik ga .maar \'i\:!82' 1 Dag kerstman, 1~ak het pakje maar 
gauw open. Ik heb het zelf gekoch~ van mijn eigen centjes. Het is niet zo groot 
hoor, maar ik ~oop dat u het rno8i vi~dt. Dag! En, o ja, een gel~kkig Kerstfeest, 
lcerst~nan ~ '' 

De oude kerstma~ hoorde haar voetjes de trap 
baar moeder, die beneden had s~aan wachten. 

aihup'.)elen 
• .1. 

en Ze zei ü:ts tegen 

Zijn vingers tr::.:den even toen hij l::et pakje openmaakte en er eE·n lichtgrijze 
zakdoek :.li·t,haält:e. Er s ·~ond een pra.chtigt= letter op. De ~'Ku ... Van kerstman 
na t uurli:<k! Hi~ sloot cle c~e'Jr en lit:·p torug aa.::r zijn s t oel. De lterst!llán veegcie 
voorzichtig zijn ogen df aan de ~ieuwe zakdoek. Hi~ kon hert niet helpen dat ze 
plutseling wat vochtig waren geworcle~. 
H·}el ~l.:.:l!:ig Kerstfees-t ke~ ... s-:ma~'i! ., had lH:: ·t .me isj t: gezt::·stl. Er. :.:e had llem een pakje 
geg12ven . H12t. \4as fijn, dat er ie!llbt-::.d Vdl! al di~ 1n·~n~.en aan l1eru had gedach-t. Het 
gaf h~?lt het s-evoel d~.t l1~j e:c helemaal ·bijhoorde, l.<.j al die rnensen . En dat w.:ts 
een pre~tig gevL~l. 
De ke!· stn1an :t.:g;..~e Ue ::;ct~".d.oêk op zij r~ :::,,ciou .. : o:m er cn.)niE.-'}UW naar te kij k~n . 
g l :mla,:~ hte. 

Ja, !·.:.2t \·lcts een Jnooi..e Kf:!r .s:a-..l0!1<~ . 
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· · Op zaterdag 12 no·vember j 1. ""·erd_ .in be.t recreatiege-bied jagersveld ·in Zaandam .- · de eerste poule-wedst..rijd van ci.e crosscompetitie voor pupil.len en junioren 
georganiseerd,door a~v . . Zaanland. 
In he t totaal hadden 44 pupillen en CD-junioren zich . ingeschreven. Omdat er -een flinke tijd zat tussen het starten van de C-jongens en de pupillen, vertrokken 
\•Ie in twee aparte gr·oepen. Dë ·eerstegroep die bestond uit de C+D meisjes en 
jongens vertrok om 12.30 uur en de tweede .. groep, de pupillen olv Roel. Rama:kers., vertrok ruim e e n uur l ater . 
Als eerste kwamen de C-j ongens aan de- start goor hun. afstand.; ·1500 meter . 

7. Rogier Bot.:man 5. 25 11. J efîrey Drommel 5. 32 
!7. Allard van Zwol 5.41 21. Leendert v.d. Helm 5.52 
28. Narco Wempe 

De 1250 :rne-t.er 'l3.n de C me :i sj es was het vclgend.:: nummer dat moest \.,rorden · 
afgewerkt. Voor de sta:ct werd er door dE: meisjes zelf al gespeculeerd over de volgorde van aankomst E:n dat kwam a:trdig uit . 
14. Floor Verdoukschot 5 . 08 21. Maaike Verdonkschot 5.19 
22. 'Wendy Haa.n 5.27 26. Anja van der Voort 6 .00 

Kirsten van Daele deed ook mee :maar door een foutje stond. zij niet bij de 
uitslagen vermeld, maar volgens mij kwam zij als 24e over de Îinishlijn, 
waardoor Anja een plaats opschuift · naar de· 27e. 

Omdat de opkomst bij de D-jongens zo groot Has werd er gelopen in twee series, 
De kersverse D-jongens . (1e jaars dus> mochten als eerste hun ronde van 1250 
meter afleggen. 
19. Arne Braa.ms 
23. Steven · van !Jaarde 

5.01 
5.08 

32. Dennis de fiaan 5.30 
37. Bram Heus 5.51 
Ook bij de 2e jaars D-jongens 
27. · Boudewijn 1{uij ser 4. 57 
38. Rob in Dom'les 5. 26 

22. Dave Andrev.'S 5.01 
25. 
36. 

Paul Filllier 5. 11 
Thierry Duval-Sloth.5.45 

.,.,as a.v. Haar le:m ve1·tegenwoordigd. 
35. Jorrit van Giffen 5.18 

Tussen de 41 D-meisj es bij de start voor hun 1.000 meter zaten, nee stm1den., ook 7 HAARLEK-meiden ·voor de eerste, en ik hoop niet ook hun laatste, 
cross-wedstri~d van hun leven. 
19. Berja Koning 3 . 50 
32. Etta Alderden 4.07 
36. I ngrid J on1rer 
40. M:eintje iiartsen 

4.10 
4.45 

30 . Nathalie Visser 
33. Saskia van Di j k 
37 . . Esther de Haan . 

4.07 
4.07 
4. 16 

Toen we met de pupillen brlc en Marc Boer, ~arieke Hegger, Cindy Heus, Rebeccaen Jessica Ramakers en Pa1.:l Rijs op het cross-veld aankwamen >-Jaren de meisjes en jongens CD al midden in hun wedstrijden. Joar.na Anàrews, Marieke Jonker en 
Remco Vaa Belle h'aren el eerder met de Cli deelnemers in Zaandam aangekomen, 
omdat ze met hun OlJders meernoest en die bij è.e ee:cs1.e groep .als vervoerder of begeleider optraden . 
Voor de oeiejes pupillen was het de E.-erste kenni8:making met een crossloop, een aantal -jongens had a: "ervaring". 
Het eerste dat He bij aankomst hoorden ~ran .. de s:peaker ~las:" geef maar gerust 
over, dat helpt . .. .... ". 
Nou, dat w::~s een aardige be.groeting, vooral a l s het je 1e crossloop wordt en nog niet half weetr wat je ~-:e wachten st?.at! Het zou later voor de meesten best 
meevallen, boeHel e en 1000 meter op de baan natuurlijk wel "iets" anders i.s dan 1000 m crossloop. nat leert snel! 

_Het weer hadden we gelukkig ;nee, het 1.;as droog, weinig i'lind . . Wel was het in een bepaalde hoek behoorlijk modderig door de r egenval van de nacht ervoor. De 
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rriodde.rs~eecialist\?!l haèè.8n g:aag mee:c mudder 8'=::ien ~ ......... I I. 

Jul~ is kar:E; ~WJlrc. ongetHij feld nog v;el bij cle volgende ai leveringE:n. 
E!· h'erd tJvér h•:t àlgemeen '.)ehoorlijk hard gelopen ondan~s ·heuvels, ~obbels en 
modd:=r. ln grote en lüeine :=.::,&.rtveld•2n. Bij de C-pupillen jongens .!. meisjes 
waren er i;o'taal (j deelnt.•r.:ers, ::l.ij de j ange~::s en rue.i.sjes pupillen A in ieder 
stdrtveld ~on~ de 40. Heel knap dan ook daty een aantal a~ HAARLEK atleetjes 
vocr:n 8irw.:.gJen . · Ook de ._i onsens en me.isj es die n::.et zo voorin eincligdé·n hadden 
~- toch ook veel ple2ier ~n vandaag, en dat is ook hee l belangrijk. 
Van de pupillen ~8c~te~ de jonge~s die geboren 3ijn in 1979 als eerste starten. 
ûmö.~t de groep anders v•=e:;, te groot zo~.: zijn v;aren de jongens pupillen A 
gesplitst i~ l e en 2e jaars. 
Er E."t.omi. .o:..:.e ;:; llt:::; : :::aarlem-atleet tussen de z:-oep van 37 jongens. Remco werd 
lOe i n een tijd van 3.56 min. 
Bij de. 2·::.- ,j aan::; A pup i .:.lE:n warelè Paul Rijs en E~ ::.c Boer de · afgevaardigden voor 
cmze verenig::.ns. Pau l kv1a:m a.l:=; 2 0e ov~r de finish (3. 58) en Eric kwam 4 
?laatsen l&ter binnen na 4 .09 min. 
Bij d~ :cnz~ns pupi::en B k wam alleen Xarc Boer aan de start .... . . en na 4.12 
minuten ook ~eer aan de finish . 
De r11e:i. e~es ?\lp:llen A ~·1 acicien een startveld van 42!!! deel!i<:!èlltsters met 
daar tus:.Een ~· Haar:~.!ln-átle t ~~: . 

5. J oanna Andr~ws 
23. l{a~-- ieke J :":!nke.:. 
29. Ma~~ eke Heg~el 

.3. 50 

5 . 1. 5 

2:. Cindy Heus 4.11 
4. 17 

iJu had..:le:-! \· 'e ctlleë!t E ,?U~r.:::ca r.:.og o ~ïer om te ~ opè n. :Jaa.::-- J.OOO 1nete.:c d~ecl ZE- samen 
m ~ t nog :a De i s j e s en z ij eind igde als 15e na 4.55 min~ten. 
He~ ls een l euke afw::.sse liag in d~ze tijd #&ar~ij we heL zonder de baan moeten 
doen. 
Aan de. :'i ni>=.lt k1e"!2: ·:.,.óer e en z'r.. vaar:.tje en dat :nebben jullie állemaal 
v-?rr;·: <ë: 1 ,~ . wan ·:: zc ··n 1000 meter of Jneer mset e:.·· wel eerst even ge1~erkt worden. 
·:·ege:J de ti .~ ·i d4t .jullie di.t lëzei! i's ûo:!i. -i'=: t~veeáE: Hedstrijci al gel"leest ~ij 
.SUDHI :~n Sant;:toort .. De ui·~slag•.=fl daar;..·ar1 komen in ht::.t volgende nummer van de 
rJ":."r"H,:'~'":" ._l . . _ - ' · • . 1 . _ _ 4 1 • .. + • 0 • d ·-~~L~. ~- ~ sw~l~~ ~~a ~r ~an eens een aanta~ vernaa~w J es gescoreven wor~en r oer 
de at~aten en atle:e s ze:f. Het hoeft echt n~et zo ~root te zijn als dit 
verslag wan-;; dit is ook gesc hreven door Roel Ramake~:s (ounillen) en Jas Van 
Belle u::D> samen. . -

Crossloop 88 in Zaandab. 

Zaterdagmorgen ge:lukig het is droog, ell we ~1open d.ü het zo olijft. 
Hali 8e 1.:. tnoesten h''= bi.j l".i.e t ~t:r~èe:l verza.ruelen. 
!.tet e en gro·!;'=' sroep 0 ingen we richting Zaandam, j n Zaandam aangekomell n•aren we 
even ve~keerd ger~eaen! 
Tsen h~s~t ~os he~ sev~aagd en haddeL we het s nel ~evonden . 
Bi 1 :::tE:t pa~· cour s.anseko:nen k1eseu "'e ons n:HJllllB! en :1oor-cien we dat we nog 
miLst~ ~s ander half moe~ ~en wac~teL . 
~Jaa:: h·a:-·en Y\ :: n .! t=:.: t :..::c . ';:,liJ 1nee, \-iant :!.:le~ \.·la s kouè. en er ,,.,ras geen kantine. 
Om W6 1:m t. e bli.~v~2.n zijY1 'r~ie o11E parcou:-s 8dti!l verkeflell. 
he t W?.c:tter~ dë:urde wE-l la-ag ;r.aar eindelijk wij moeste~t naar de start . 
Het st..:trtscb.G1: kloük in onze oren, \.fe wa.I··.=n .we ·~ een grote groep daarom was het 
m8eilijk om vooraan te blijven. 
Bi .} de finisch kreg-e!: we alemaal eer: vaantjE:. 
\Vi~i ''"a::·en 11u klaa:r :~n 1nochten naa:c !luis. 
l•2kke!' naar de warme k;:;c:hel 

Thierry en bennis. 
Doei 
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J ~ngens PUHillen C 
!•i:arc: Boer 
J olmny Elskamp 
Andreas Penr:ink 
Rene Soomer 
Arthur van Vondel 
R::>bert Zaudstra 

Jongens Dup i! len 3 
ReEK::: Van Bell e 
.SteHan Hauff 
Jfta-l:. t~t:lj s Zue!l 
G-~1 ido }lolnar 
Pim Soomer 
Feike van der Vijver 

Jongens pupi l:e~ Al 
Eric Boer 

Pet.2.;:-· !tfa:rk\·Ja.t 
Ol i vier Pen:n i r1k 
Paul Ri.j:.:. 
Fedde van d~ Vijve r 
Frank Vi=-~· e~c 

Jongens uuoillen A2 
Da.ve Andrt!ws 
Olivier Barreveld 
Kë".rk Blom 
Arnt? Braams 
Ar.] en d·.=: Bruij n 
'l'h~erry Duval-Slotho;.;1-1er 
1ifa uri ts V dil E ls'c~ij k 
Pa ul Filmer 
Bar:-y de Graaf 
Robb8rt de Graaf 
Dennis de Haa1: 

Bas Köhne 
Klaas van de Lagemaat 
E:miel van :3ambeek 
}fartijn vö.n Scba·i~{ 
Ba.-rt Ste,2nina.~ 

Mark Veldt 
Steven v5n Waarde 

3este j&arprestaties 1988 

40 m 600 ro 
? t 3 2. 2:: , 8 
7 ~ 4 2~.39,8 
7 ,6 

2.30,2 
7,0 2.34 ,8 
7,0 2. 16,2 

40 !n 600 m 
6 , 7 2.08,6 
7'. 2 . 22 ,4 
7,6 2.24,7 
.·:- ~ 

~ 
n • :I I 

7,5 

60 jfi 

10,1 
~ ., ... , 
.iJ.,~ 

10,3 
10,4 
9.6 

1C.,7 
n .. -.. 
O,'d 

9, 5 
:o,5 
10,3 
10 . < 

10,0 
J. 0,7 
10t4 
9,8 
9,9 

10,1 
9,2 

10 ,9 
10,0 
10;7 
9 ~ 9 
Ct () 
~ 

0 '< 
-· ' 'o..J 

e a 
--~...-

2 . 16, 0 
2 . 22,~ 

coo lll 
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1000 m 
4 .1 9t5 

4.5'1 ,8 

1000 m 
3.50,2 
4.1 6 ,4 
4.0S,4 
4.09,3 

4.30,3 

10(.•0 m 
3.44!9 
4.07,8 

3.59,G 
:3. ~9, 4 

4. 12,3 
r. ·:~r.:; ~ 
' -'• . ._, .._, ,....., 

::.000 .m 
3.36, 1 
4. 13,4 
3.48,3 
3. 40 ,0 
3. 5 0,3 
3. 56,1 

3.47,6 
3 .54,7 
4.02,4 
4..0 0 ,1 
4. :•:s, 7 
4. 17,5 

4. 07. 1 
3 . 21,7 
.3. 54 J 1 
3. 54!2 
:3 45, 6 

.. -, '"" ('\ ...J,.,:).:; 

2,B7 
2,89 
3, 10 
3, 13 
3,40 

ver 
3,33 
3,07 
2,92 
,-, r:-n 
.j t :. • .} { 

3,08 

'(ler 
3,42 

'"' , ... I'"'> \) , r,)..:; 

3,42 
t":t •) I) v, (.).._; 
3 1 15 
~) 1 :.. 0 

... ~ , .. , 
4, .:Je. 

3,54 
3,44 
3,59 
3, 3.3 
3,80 
3,86 
3,42 
:3,48 
3,47 
2,39 
3,87 
3,10 
·:' r:y tï 
·...J I ·..JI 

~;' 00 
3,41 
4,28 
3,63 
3, ~,1 
4,20 

hoog ko~el 
5,15 
4,72 

5! 19 
4,01 
4,99 

hoog kogel 
1,00 5,38 
0,90 6.32 
~.75 4,27 

0,85 

4,88 
4,93 
3,27 

hoog kogel 
6, 19 

1 , 25 6,36 
0,85 

hoog 
1,00 
.1,05 

1,05 

1,00 
0,85 
0,95 
0,70 
0 , 95 

l ,05 
1 ,25 

6,01 

kogel 
5,76 
7.53 
6.42 
7,50 
6,21 
5,64 
8,25 
6,66 

6,22 
5,78 
7,2 0 
6,84 
5,54 
7,96 
6,08 
7,20 
0 !'"'t'"\ 
u, G..J 

bal 
19,73 

17,94 

20,90 
20,52 

bal 
28,54 
33,62 

15,36 

bal 
27,58 

20,24 
23 , 88 
40, 18 
20,42 
6,29 

bal 
19,.s8 
29,92 
28,22 

36,10 
19,92 

23,60 
27,40 
35,74 
22,68 
16 ,98 
27 t 18 

2.4,90 
42,36 

22,54 
37,32 



Xeisj~s C le jaars .)(! Hl 150 :m 600 .m lOCO ::u ver h o ug kogel speer eiskus 

~:6.a ·~:..:·?. V ~=r ~ o ~ ·~. k:::.chot 

Anja VbD ~e~ ~oor~ 

~'3 :.=tnèra Roozei!. 
Kar in é: . .:;~·ou"tc:n 
Fa:cl1l Yl.2.=.s:e~ 

.H.~i!GE:Jra d8 r,{in ::it 

.!..3 , :!. 34,9 
:2.'7 .''"'\ I • -

•<: '-r • :J 

,~ .. ·" r, 
. ..:::;~! ~ 

•:l :) ·l .._, t '-V 

.3 , 37 

.~: ' ,gç .• 
11 , 6 22 , ~ 4,29 
12,0 2 02 , 3 3 42 12 3181 

1 St~ , 7 ~ r.r. 
t.± • ... ~ ,. 

0- 0- 0-0- 0- 0- 0- 0- C- C- C- 0- 0- 0- 0 

Jcn~ens C le 'aars ~00 ~ 

1.5,1. 
' · • 1 
l!.z.' .I.. 

~ ::: 0 
-'-'-' t u 

,..., 
"; 

2 
~ 

801) 

24 
42 
43 
r.' 

1U 1000 

' 5 

' 0 
2 3 < ~ 

I L:\",) 
I 

lll 
., - ro. .... 
l8 .. ..!U m 100 

24 I 

4 r. ' "' .] - I .:: 

'"' 10 2 , 
5 22 I ,.., ,. 

h 
5 

" ::; 

·"' 

Rc:Jgi;?r .Jot.!!la:a 
Leeude~t v.d. Helm 
Rogier Westerhoff 
Cees van \~ijk 

.i4, 4. 
12 1 f~ 2 -.}4 I 8 3. 19 ? é \,/ I,) 

1500 

6 , 24 
5 ,83 
6 4'14 

6 , 74 
8,35 
5 , 52 
5 i 30 

hi 

800 m :000 m :500 ~ 100 h :500 ~i 
!~ark van Dij }i 

i3arr .~'{ J)ocde!;.lctn 
Re1.1.s de ,}ran~:~· f 

Rc::n&. G~· ul 
sc.e:al1 r:~ ~.j inl= 
ti a n:.::; }~a .Pi ·;:, p 1. ;1 

·:·\r:;. (i ,~ Roo.i. ,j 
Léo::1 RooE:. 
S~even Spa njersberg 

16 , 0 2L.:-3,9 
~2 t1_ 2 24! ü 
14!0 .2 36,? 
l. q. t i..) 

s 09,J 
20,9 
:6 12 
. o 0 

..I.-.;" ! .... · 

:5 1 6 2 ~1,0 ~ 38,4 ~ 3C,2 23,3 
.•l -") fi 
..L..t. ! l ·-' 

:4,2 
13,6 ..... .. ,.. " 

kJ ..:..0,~ 

r:· ·"', n 
-_1 V Lt 

1 
! 

4 40,2 

..T on·;!:ens C ;_,~ .-: et~c.:O.r..!:;:;. ... :..._ __ t.:..;e:=.· .;..Y'_----=1:.=-=: o::..::o::...:·".;.,::....~ --'lo.:.< :=.o;;.·d·.:::.e-=l---''-:::.;··U:::.:''~=---·e=-~·=--''--=d-=i-=b-=li::..:· u=-t::> 
}(ark 3al:ter 6,lû 16 . 20 l3,f.2 
Rog i~!- Botr11a.n. 4, :2 7, ~;.;3 1.3, 22 
~een~ert v.d . Helm 
Rogier Westerhoff 
Cet~ s van Ylijk 

:onwens C 2e .'aars 
l'~9-rlr van Dijk 
Barry D:Jode1uan 
I~ens ·:!.t.= Graaf f 
Rt:né ürul 
S-:.efa:n Ht?ijink 
1-ia.qn:::. i{api te in 
Ti1r. C~e f(::HJi.j 

"LóCJn Rs.je. 
S:eve~ Spanjersberg 

* = nieuw clubrecore 

4-,4.5 
I Q ~ 
~~ 

ver 
3,72 
5,09 
f · r)(· 
'<:,i..v 

4 . 31 
3 , 90 
4 , 90 
, .· ~~ 

'::,S.:.:J 

4' 5~; 
4,91 

ó,O:!. 
1 , 4-C_ ?,01 
1 , S3 P,91 

l , 35 8,19 
:,'55 2:,'72 
1,.35 7,40 

-t r ,r: 
.:.. ) .:;:.) 

1 , S5 
1, 4 :) 

7,91 

... :'\: ..... 
()' ül' 

I; ) 1:!. 
9, 9:~ 

14, 16 
27,3D 20,10 
~ 2~5 2~3 . 5 1 

:::..oeer c1 l skus 
32,J.G 22, 50 
34,:6 25, 92. 
27,52 23124 
21,~0 

26 , C8 
q-;. { . {:.. 
~ 

20 , 76 

.20' 04 
22, 16 
25 , 60 

15 48,6 
4 ~::3 , ?+: 

19, 56 

Bij de 4 x ICC ~eter wer~ door tw0e verschillen~e p:oesen de3~lfd~ beste 
j&ar~res~atie gele~erd nl . 52 , 8 sec. Deze ?:oegen waren; 
A. _E;~trr"J" )ood,.?l;~tll, LcenC:.e:rt van de.r Eel :n, Léoa Rcos en Cees van Wijk 
B. Barry Doodeman, Hans Kapitein, Léon Koos en Cees van ~ij k 

0-0-0- 0- 0- 0- 0- 0-0 - 0- 0- 0- 0- 0-0 
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1:,ao 

15 ~ 14 
19 , 0.3 
14 , 92 
1.3)74 



ME:'!::i..E:>.j~~ 

60 !!l 

Etta Alde:càen 
Linda Damerl 
Est:b.er Hoonnou': 
ll!ar j o ~iekkt:! l holt 
J i~ l Toüi1en 

9,5 
10,6 
2.0,3 

u ' 
~ 

~o.: 

D ... 
~ . .j ...L 

600 m 1000 m 
2. 24, .3 

2. 26, 2• 4 . ·~ ,, .. , 
l, :~. -.:.: 

..... J.7 ': 
~. I 

D 2~ 

1988 

a. a. r-E> 

60 h ver hoo:; ko~el s oeer 
1 00 6, 04 -I 

.~ 57 6,68 .:;, 

'7, 64 
1 , 00 5, er=: J'J 

:3,76 6, 68 
1,':..0 5,65 

M~"':so;.J~~ 
60 lll 00 0 m !000 ~ GO h ver toa~ kogel speer 

:-, " 
'.:J ' iJ 
t.:• 1 

~ 

Floo~ V~rdonkscho~ (\ r: 
-• I 

2.: l ,O 
·:. t·: ç:· :-: 
;. ,,,"~ ._I ._.. 

2.09 , i 

1:?' 7 ', 4' 03 
:2 , 2 :3,90 

0-0- 0- 0-0- 0- 0-0-C- 0-C-û-0-0-0 

J c:::l .n. g· (:::'! :,o_ €3 

80 :u 
Marcel van·de~ Berg 
R:::>bin Douwes ~ ~ r, 

.1 ·.) I V 

12+6 

1::.' ( . 

D 
1000 m 80 h 1000 hi ver 

- ~ . 17,7 1:3.1 
4.09,6 18 , 4 
3.46,7 

,- , A,.) j:"' 
~·. ~;::. j ..,) 

3.45,7 

.. • S:::: '1 
..:.·, ~l. 

3,57 

r, f"\rt 
·::J , VI 

4,44 

Jorrit van Giffen 
Johannes Glasbergen 
:Sldridge ~sselt 
Jbrgen van der Kuijt 
Boudewi~~ M~i:ser 1811 3.46 15 18,6 

•. ~~-, 
- I ... , >J 

1,20 

hoog kogel 
1,25 5.'74 
1,15 6,67 

'7.15 

"'n M•) .lO, (.;..... 

' .. :::;peer a.: Sl{lJS 

18,86 12, 7·S 
16,90 

:2,20 
27 , 64 

5,3.2 1J., 26 

80 m ~000 w 20 h ~~00 bi v0r ~oog kegel s?eer diskus 
Mart~jn Van Belle 
Daan va~ ~)i~ k 
]eÎfrey 
!'"aact,;,.n ? ' 

.... ; e:COt!.il~US 

La ~:r E!I!.S ·Kagt~·naa.r 

?ichael ?a:~iuson 
Ar-::hur Smi t 
~arLijr! :=~?~si.t 

Niels :'ere: 
}tarco \-iempe 
t. l2.-3.rd van Zwol 

t : nieuw a lubrecord 

12,: 3 . 24,3 !6 ,3 3.37 3 3 , 65 1,30 5,86 19,60 ! 2182 
12,8 
' ' ..L-,..l 

2.4 ,4 

... t .... n ,-
-.J.:.::: i ,..:.· 
3 . 35,7 
3 . 4'2, 3 

l. c 1 2 :~ 3 I 4 5 J 7 
:~,9 4.32 1 6 :G,l 

.-. ~ ~ .... 

.:..• . ib ~ ; \;-~ 
•r •"'\ ~ 

J_..j l,;_ 
,, ,-... _ - ·~ ~ ,;_ 

.: 1, G ::;. 4512 
:2,9 :3.'"":;7,.2 ,., .. ~ 

l ~·' :J 
:2 ~ 9 ~3.1Ç,;,4 1?,4 

~,27 

3, 15 
4 , 18 

7 , 9~ 

9,34 
2iJ,.S4 

6,57 14,36 13,60 
6,46 29,10 16,24 

l t 4.·) 9 t 02 16142 
26,20 
12,1.-3 

1,20 1C , 2Ç; J2 . 16 

lB, 70 

De beE/:e pr-es·catie op de estaî~":te 4 x .SO ::neter was dit: .j aar 43,f) sec. De loperB 
\\•aren: Eldr iGge Isselt, Jeff.rey l)ro:::nmel, ~taar-ten jeroninms e::1 Micl:!ael Parkinson. 

0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-0-0- 0- 0- 0- 0- 0- 0 
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CLUBRECORDS jongens C 

100 meter 

800 meter 
1500 1n~ter 

1~ario Westbroek 
Ae~cotit Le~zetiberg 

Pa·~rick 3eE~n 

Ruttel Tromp 

.. ·' ~ .. 
1.1 1 0 
... ., r. 
l.l I\...' 

11,6 
2.05,9 
~ :)0 7 6. _ ... , . 

pE~r 3l.12.B8 

Ha!!llc ( B) 
Eaarlem 
Kr··:mune n ie 
Arnhem 
Amsterdam 

25. 9.76 
21. 8. 82 

6. 9.87 
22. S.-71 

2. 9 73 

100 meter l::Jrden 
300 meter horden 

'vlal '.:el· Salzma.Jt 
Chris van der Werff 
Chr i::: van der \yeri :f 

l4,9 
-41! 5 

Heerh~gowaard 17. 8.85 
Amsterd::;Jn 25. :3. 85 

!500 ~jlet ' .. .-~r hiudernis StE:flen b'pan.jersjerg 4.53,4 A1ust.e.rda1n 

3 km snelwandelen Frank van Ravensberg 17.50,4 Rotter~am 

hoogspr i;)gen Ron Sm::. t~: 1, 75 Amsten:!al:t 

polsstokhoogspringen 
versp1·· i ngen 
kogelstoten 
di r:::.kL1s\."er :len . 
speer\ierpen 

4 x 100 meter 

a - ka:np 

An·con Blok 
Y.a1·vin hsel t 
~·1arvin Issel t 
.3ob Steenbergen 
Eric Noom 
Dennü:: Kn~: t1wf 
Dennis Kruitbof 

1,75 Haarlem 
1,75 
2,80 
6,04 

141 ~L: 
46,50 
50,76 

Eaa:r·lem 
Krommenie 
Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 

?atrick Bee11, }t{arvin 
en Tony van de Prijt 
Patriek Be~n, Stefan 
ert Ri Gardo Wielingen 

:sselt, Edward Leter 

Walttc" r Kruk 
100 m 1 r) 0 -~. 

ver 5, 7.3 
lwgel ' ,, 52 ... ·..~ , 

hoog 1 7' 0 ~. 

47,4 Bevenvijk 
van Keulen, ~a:rtijn ten 

,'"7 , 4 

~20'7 püT .. 

100 m hrc!. 
disküs 
speer 
l.OCO !l! 

Eaarle.m 
:7 , 0 
31 , B4 
33,46 

S . 02·, G 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 0-0-0-0 

CLUBRECORDS jongens D 

80 :meter 
1000 meter 
-30 :meter horden 

Michael Parkinson 
Anton Blok 
Jel~jo Doornbosch 

1000 me-<.:.er hindernis Steven Spanjersberg 
1 km snelwandelen Johreus Treep 
lwogspringen 
verspringen 
kooelstoter; 
disl<uswerpen 
balwerpen 
.speen,lerpen 

}fa:!"'\lin Isselt 
'Edv;ard :Seter 
Deünis Kr'..:!ithof 
Dennis Kruithof 
Dennis KruiT~lof 
Joost Louterman 

10!2 
Q 04,4 ·J. 

12,9 
3.23 , 5 
5.38,4 

1,60 
5 ! 40 

12,30 
35,32 
60,00 
39,38 

per 31. 12.88 

Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Hoorn 
Zaandam 
Amste rdam 
Beve::-wijk 
Zaanda1n 
Haar lel'!'_ 
Haarlem 
Amsüo.cdam 

An~on Blok, Pau! Slccs, 
en Frank Bakke[ 

Rem S:::l!i ts 

7 - kamp 
"" ov m 

kogel 

10,6 
4, 9 ? 
7,81 

33 :,3 pnt 
30 In hrd 
hoog 
speer 
~000 m 

Haarlem 

naarlël!t 
14- , 4 
1,50 

30,62 
3.23,1 

0- 0-0- 0-0-0- 0-0 - C-0-0- 0-0-0-0 

- 30-

28. 8. 88 ;(. 
8. 6 .75 

17. 6.72 
15.10.72 
4.10.86 

20. 
28. 
21. 

9.86 
.6.54 
8.83 
6 .80 
8.80 

14. 6.86 
Velclen 

13. 6.87 

5+6.1).85 

6. 8 . 88 
10. 10 .70 
11. 10.8-1 
31. 5 . 86 

9. 7.78 
2. 6.84 
1. 9.84 

20. 5.?8 
1. 7. 78 

"!. !""; 10. 7'7 .J..) . 

14. 6.85 

11.1.0.70 

5+6.10.85 

* 






