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Ik ben bi de ABN. 
Het AB Studenten pakket: een p1ima studenten

rekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekering. Zoals een ziektekostenverzekeling (uit 
te breiden met een tandai1skostenverzekeling) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
reisverzekering. De premie betaal je per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening. Waarbij je ook cheques kunt 

aanvragen. A lle informatie krijg JH ']:I e j 
Je biJ ons kantoor: • • f;J J] 

ONDERHOUD, AANLEG 
LICHT· EN KRACHTINSTALLATIES 

Marnixstraat 86 A 
2023 RH Haarlem 
Telefoon (023) 27 4858 

Cees Boer B.V. 
uw installateur 

landelijk erkend 



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

Hierb0 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 Muliersportpark te Haarlem. 

Aanvang van de vergadering: 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. t'Jijziging van de verenigingsstatuten 

7. Verkiezing van het bestuur 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 
Joop van Drunen - voorzitter 
Baltien de Wit - secretaris 
Bert Steen -vice-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, gevolg hiervan is dat er in 1990 geen verplichte 
bestuurswijziging zal zijn. 

8 . Vaststelling begroting 1989 

9. Ingekomen voorstellen 

10. Verkiezing kascommissie 

11. Uitreiking prestatie-bekers etc. 
12. Rondvraag en sluiting 

Namens het bestuur, 

Bal tien de \IJ i t 
secretaris 

WIJ VERWACHTEN IN HET BIJZONDER DE AANWEZIGHEID VAN AL ONZE STEM -

GERECHTIGDE LEDEN (ALLE LEDEN VAN 18 JAAR EN OUDER) OP DEZE VERGADERING. 

-I-



rr======================================================~ 
' 'I 

I 
I 
!· 

lil A T L E T 
I! 
jl_ 

.JAA:RVERSLAG 

1 9 8 8 

I E r V E.RE N /GiNG HAARLEM 

In d l t Oly::npis·.:he ._;aar ging AV HAARLE!vl vdl s tar: .:.ls een gE-ID211€:de vereni-
gn:.g. Ofscl~oon cle KNAU l2.!1deli.): ee~-~ groe1 doormaal-~te van ! 81., 1~--eeg Distr1ct 
We::. t : te ma..l<en met een leden'rerl ies. Oo!-<: AV HAARLEM kende in 1988 een 
-.Jér :•.ie ·::. \Vij hopen àit ledenverlies in 1959 tot staan te kunnen brengen daar dit 
.:i..r_ cle nabije toekomst -financiële cünsequenties zou lrunnen hebben door voortdu
::-'enàe l-:'ost enst ;_~ging. 

/..V HA4RL EM wel~d ooK in 1988 gel\.onf1'onteerd rret een te smal organisatorisch 
kader. 'iloor het laten r·eilen en zellen van een verenigi ng z1jn veel rreer rrensen 
nodig' da.l1 alleen een bestuur. DenK 1-J.i.erbij aan hulp bij de organisatie van wed
stri j den, wedstrij dseJ.:.retariaat, begeleiding van ploegen, clubbladwer~ :Kracht
centrum enz. enz. Door een te smalle basis raakt het :Kader op langere termijn 
gedemotlveerd, met alle gevolgen van dien. 

Dit jaar on':.vie l en Al/ H~LEM; het 'lange a-fs t and' -lid Jacques van DijKman 
en het lid van verdier..ste, UnieK.Y'U.isdra.ger Cor Lam::>ree. Het zijn overlijden ver
dlY'l j n t weer een stuK.j e h'/-·ARL E M-gesclueàenis. 
Wi e over deze gescluedenis nc•g veel meer }ümr:en vert.:al en zijn Jan Hut, 60 jaar 
li~ D1clZ Bagtingius, 50 jaar l id en Joop van D.!.--unen, 40 jaar' lid en alle drie 
ereleden va."l AV H.APP.L EM. 

De heren hoofdklasse competitieploeg belïaa.l d.e uiteindelijk een tegenvallende ae 
p laats. Helaas zagen WiJ ons genoodzaal..:t. door :neerdere blessures onze 2e heren
pl oeg, die zou ui t.ko!Ilen in de finale 4-e klasse, ter-ug te treKKen ten behoeve v-dl'l 

0nze eerst e ploeg. 
De da.'T.espl (Jeg bE:J.'laalde een fina.: epla.ats in de 3e klasse en werd daar.ï.n ee. 
E-en 2e plaat s ln de landelij}:e finale 2e Klasse was er voor de jongens AB-ploeg. 
In ·:le dist rictscompetitie B-jeugd slaagden de HA.AP..LEM jongens erln door te 
drir..gen tot de finale. VaKanties, werK e. cL noopt en ons de ploeg terug te 
trek!< en. 
~e C- j ongens werden i6e in de distriktcompetitie t erwl j l de C-meisjes ~~erin 32e 
werden. 
De D-jongens bleven net buiten de finale met een 9eplaats. 

Tot s l ot var! deze inleldi:ng w1l ik iedereen r.J.artelijk danken die zich op welke 
Wl j ze dan ool~ in 1988 heeft if'..gezet voor onze vereniging, want r'l.i '=' ; n?:P.+ P"' d~+ 
entl1ou.siasme zi .jn .:.nTJ.sba.ar voor het bestu.Jr en wi j hopen in i 989 ook weer een 
beroep C•P hen te roogen doen. 
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d.le zijn u.ft,t: Voer..J. .2.vm contributieschu~d en i lid èat 1s vvE:-rleden. 
-dat het 1 id van verdie:r.ste c1at bij de afrue ld..i.ngen .i.s verm~ld is overleden 
--àat pe.r· :l. j anual~i de j81J.gdlec:en een categ.:>rie zij~1 opgesc!.ïo·Ten. 
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Dit jaar werd af scheld. geno.:IBn •ran dt:, ir:.rr.eJ'· a.d.leve s elr2"Gt.:2"1S Re~!é van der 
Zwaag, onder d.a:nkzeggHW. vr:;or· bet vele werl>:. cc2:t ~û.j ·:...e a.::gelopen jal'en verzette. 
Toetraden, zoals afgesprol(en, ct.c~ie oud-best.F'.:J--..;: ~ ëden v-a:1 i,;t!!Y.:Jdes waardoor de 
bestuurssa.'1"ï?nstelling er a ls ''ol gt uitzie~. : 

Voorz1:. ter Joop v .:..:1 I-Tt<nen 
S&,retaris 
Penningmeester 
Commssar·is 
Cormlissaris 
Corrmi ssari s 
Corrmissar1s 

Bal ti en de \V i ~t: 

\v'1n1 Hart.i-:'.211 

Jos Van 3el:e 
Ge::ct _-.3J1 ~Kül ·: 

Bert ::..--:te-en 
Truus V3ll. Voorst 

Het bestuur vergaderde iedere eerste W•)ensdag van de rmand. Daarnaast nam het 
dagelijks bestuur· in de zomeY'maanden 1x per' weE:l\. de belangri jl<.ste verenigingsza
l\.en doür. 

I ,\t3 TeclJa~lsclJ.e Conro...tssle. 

De tecl1niscl1e coDTillSS l e onder'.tJJ.eld de ~{c:r.tà-<:len :net zever; t ra1ners voor de A/B
_Jeugd en sen1oren Zowel n"ï?t l1et vo lledige tr2.il!ers<:: Ol'i?S werd vergaderd als met 
de h~2iners van de di ver· se ploegen apa't. 
De jeugdtr3.iners hadden rege l:n:J.t.:.g Küntal-0.:. !TI2t c~e J eugdcorm1issle ol v Jos Va.Yl 
Belle, die we zonder- overdr·.ijven dë sU.lwen:le }:2~acht kunnen noemen achter de 
Jeugdatle ten. 

De wed.stl~ljdol~ganisatiecomm.::: sie bestond dl t j aar· '~i t ve!~tegenwo<Jrdlgers van 
AV /-IA.A/7.L EM; Joop van ::Jrunen, F:ene Ru:..s en Truus vaL 'lo(•rst e~-1 KAV }J:oll and. 
De co.rmu.ssie werd ~.:.ljdens de ·:iive2~se _;_:-.t Ha2rleiYJ gecr;JëU:11Seerde weelstrijden ge
confronteerd ï.TX?.t een steeds n1 jpender te:-:ort aan JUryleden en vaak een te 1 eUt~
stellende inscr.l!'ijvu1g, waardoor er' meer d:::;,n eens nurrmers !:{w-arren te vervallen. 

~choo 1 atle ti eKweds +y 1 j den. 

RuLrn 200 scholiere:·1 lilt de groe1=e;. 6 1 7 t:n 8 va'1 ~1et basisonderwijs toonden zich 
zee1·· entl1ous1ast ever de schoolatletiehwed.strJ. .]den, dle door de jeugdconn1issie 
op 2! juli C•P de baan werden georgar.:iseerd. Hopelijk .K:-.mnen deze wedstriJden de 
Jeugd van Haarlem de inï]:uls geven zict1 te ga2.n i~1t eres~e1Aen vocx· de atlet.lek
spor-l:.. Want _JUJ.St in deze leefti.;d::g!··oe:pen loopt de l:.elang.3telli.::'..g, om wat voor 
reden dal: ook, aaJ121enl ijk ter•.1g . 

De "Wissel" vers . .::heen v1a een ent2-1oüsia.s te :··e cGi\.tie - con-:nis~: ie J.C kef·!~ in 1988. 
Er wer-d veel typewe!·}: verr·ict:.t door -loBt: Ca.r:112iler~. De vor-r.~eving werd verzorgd 
door :lllco Treep, René- Ru.1s br-adJ.t we12r rre11ig u;..L· c:oor a.cl!.ter de stei1Cllrr.e.chine1 

Re-ne van ::ler Zwa:•g was de ljVel".iJ5e LA. -me ~lewe~".:(er en Rl l nartln:liJ., 'll1ea Van 
Belle, Truus van Voo:~st en Wim }k·0lenaars veT·zcçf;den het inbinden en d.e verzen
ding. 
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OVerige activiteiten. 

E..'Jl..:e: I:' Lf.AAI'<.L EA1- ju::-y-l eèn narren deeL aan de dl t jaar georg2l1ist-erde._herh2.
~ U1fsc .. .r.:.tu.': en er v-:a::'en tw..:>e _UJ.eiiB.- a.vonden _; ~11gclbege~,:;,J..ding _voor- trai.ne:r·s, 

· oude:é·s en bë~;ele.ider:'l. 
Emny Rarrill~er::: en J211l1ie Sl..:-ot sl.aagden voor de JAL-cursus. 
Een afvaardiging VëJ1 AV hAN<LEM bez,xht de -l.:.wee j·heiiB.-avonden uvrouw en 
Atlctiel\." ln f.r: . .ö'teJ.veen t.E:l'Wl jl Errny RartBkers de U1e:naillg "Vrorr# en Atletie...v~·· op 
Papenö.al bezo.:l1~: .. 
Jes Va.n Belle en 1-Iar·i:.Ll Väl1 Sct:.a.il-( vel'tegenwc•OJ'digden HAAP.L EM •)p de U1err.ad.ag 
",_reugcL:ttl e L.'.el>.'' . 
Beg1n a})rll werd er· door· een aantal le..:ier::. e :::n ''l-lr\AR.LEM'-f.eest georgaruseer•.:l 
De jeugdcorr.m.issie or·g.3.11iseerde op iE:> jUli. een zeer· ges l aagde 1-:.oppel-wedstrijd 
v·>:;;:·- o\l..:lel'S en pupillen. Onder erbarmelijKe onïstar.tdlgl:'1eden, regen en wind dus, 
l·)·fr:·r:-:: .- __: 30 l(Oyf-'e l s in 2...L;.tie. 
D.:= C/D-jeu.gd ~--:.on deeinemen aan een Heerkampeerweekend C•P 9 en ~0 juli blJ Zaan
~~md 

Hil Eart..-,ru, en Wlin M:x>lenaars verrichtten ooK dit _jaar weer het vele werK ten 
Y:- -~ll'.)<::-;rP- V<:!:n de totojlot to. 

Prestaties 

:.::de~~::- atle(e)t(e), die l1et afgelopen jaar rlE:e-ft deelgenarren aa.iî wedstrijden, 
L.ee:ft op Zi.Jn/ha::t.r w1jze (eer:) prestai:le(s) geleverd. Oe!·: minder aanspreKende en 
(lnopmerH.eE jKe resultéiten l..;.mmen hele goede, opn::r-Kelijke prestaties zijn. Van:-__ _ 
d2.a:~ da: .. 1~\ rm J in dit overzi cht beperl..: -Lot de cl ubrecord.s, clistrikts- en natlo
!-lé<.le k -3..t"J"fi.ï..Oeist.:b.2ppen e!1 de G•.)m]_:-2-ti t.le l'esul taten. 

Onderlinge wed~:trijden. 

:!:'le on(ler-llEt:E: wedstrijden wî~en zeel~ zeKer gezellig, hoewel de deelr.arne teleur
stellend was . 
.L>-2 cl-u.D.Kamp1oenen van het afgel•-'pen se1zoen zi j n: 

~feiSJeS pup1 llen c ReJ:~ccä. Raroal·:ers 
.Jongens pup1llen c Rc·bert Za:.1dstr-a 
Heüjes :pupill:::n 

,... Joanna Jillre~ews .:::> 

JOD.Jië!1S pupil l en B Renrc•:' Van Belle 
HelSjes pup1llen A Swl-:.J.a van D1jK 
Jcr~em: pup1llen A Darcy de Windt 
Heis_jes ju_TUoren D Wendy Haan 
JongeE;3 JUnlor-en D Allard van Zwol 
Helsjes j u.YJ.ioren c Kar· in Schouten 
J~)11gens Jl.mioren c Steven Spanjersberg 
Hdsje~ junloren B Brenda St oe te 
Jonge.r:s jllilic•ren -r". Denrus HeijHlli. .D 

Jcr_g•::ns junioren A Ivo Spal'l..iersberg 
Dame·:; Kicolet Zwaan 
Heren FranE. V ersteeg 

-V-
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Cl uJ::•records. 
Indoor heren: 
HlnKstapspringen Aafbrecht van der Vee!1 

Indoor JOngens A: 
80 rr.eter horden e. t. Chris van der Werff 

Outdoor heren: 
110 rreter horden e. t. Frank Versteeg 
400 ITEter horden e. t. F'r2.Tll:-:. Versteeg 
verspringen Hein Macr..acK 

OUtdoor jongens A: 
speerwerpen Ivo Spanjersberg 

OUtdoor Jongens C: 
1500 meter rundernis Steven S'panjer·sbe:r·g 

OUtdoor jongens D: 
00 meter Micha.e l ParKinson 

Ned. Ir~.door 1..;.ampioe:1schèpPen te 
:toogspringen En}~ Rollenberg 

Ruud ·;~fl el ar·t 
H1nl:-:stapspringen Aafhre·::-ht van der Veen 

!-,1111e ,Jan v211 der Veen 

1.5, 20 den Haag 

~., 6:1 Zwolle 

14,87 Deri Haag 
53,88 Hengelo 

7, 55 A11Sterdam 

50,62 Haarlem 

4. 53,4 Amsterdam 

10,2 Haarlem 

Den Häag QE 21. 02. 88. 
2, 14- 6•)Ud 
2 , 1 i z1lver 

15,20 zilver 
1 Ll, 95 brons 

3000 !neter darnes Ear·ia.;rv1e var:. de Linde 9. 34, 38 :bl'•)ns 

Dis trlkt:::;kam;:.ioe~::;cr.tappen. 

3000 :1-;e·ter d2rile;:: HariEJ'..ne van d.e L1nd0 1.0. 23, 12 1 e plaats 

5000 meter 
110 rreter hor··:ien e. t. F'rar.ll:·: Vers-f:.eeg 
4')0 rret.er horden e . t. Frank Versü:eg 
hoogsp.::·lngen Erü~ Rvlleriberg 

Renx::o Steen 

3000 meter .Jvngens B Dennis Hei .jinl-:. 

80 meter jongens D Hicha.e 1 ParKinson 

11.1-. 

9. 

t::O ,-,,. 2e plaats v u 1 C. '·:l-

1 Ll·; 9·3 2e plaats 
54,4-3 -:>ë 

~· plaats 
·;, 
'-• 10 2e plaats 
2,05 -,p plaats -:· --

39,0 3e plaats 

10, 7 3e plaats 

Ned. 
hoogs;;:·:;. ... inger.. 

Baar1 KamplOël1Scl'...appen te 
Rtmd Wielart 

Gron1~en .212 16+1 7. 07. 88. 
2, 14 goud 

Eric Rollenberg 2, 12 Zllver 

Cornpet1 t1es. 
D-.jongens ~4670 pnt. 9e plaats 
C-meisJeS 101!-10 pnt 32e plaats 
C-jongens 18793 pnt i~e plaats 
A/B- jol1f,ens 2e }\.1 as se 7217 pnt 2e plaats 
l"1eren hoofdKlasse 2881 9 pnt ae plaats 
dames :,e l{lasse 10961 pnt e.e plaats 
heren 4E: }\.las se pnt 152 plaats 

-VI-· 
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28. 08.-88 
21. 05. 88 
29. 05. 88 

8.05 .. 88 

28.08. 88 

6. 08. 88 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 

.Jaargang 44 "verschijnt 1 0 maal per jaar" 

redJk/1eadres . 
mco /reep 

koninklijk goedgekeurd l'! ummer 1 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. febru .ö:ri 1939 vooruitgangstraat 79, 2032 rh haarlem 

tel 023-355285 

voorzitter : 

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

V/Ce-voorzitter 

bert steen 
dumoordstraat 37 
2023 wb haartem 

secretaresse 

mevr 1 b. de w1t-vd ree 
velserstraat 18 rd. 
2023 ec haartem 
tel. 023-263123 

penmngmeester: 

w1m hartman 
corn. van de lijnlaan 12 
2024 bb haartem 
tel. 023-256036 

wedstntdsecretaris . 
(AIB jun. +senioren) 

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

wedstnjdsecretaris . 
lange afstand 

ever/ van ravensberg 
z bwten spaarne 8 zw 
2012 aa haartem 
tel. 023-325140 

Jeugdcommissle i 
fedenadmm1stralle 
(CID JUn + pup1llen) 

JOS van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
tel. 023-272338 

arts . 

f. s. g m. knuvefder 
prakliJk 
van oosten de brwjnstraat 5, 
2014 vm haartem 
tel. 023-316044 

Redactieadres: José Capellen , Rijksstraatweg 377 , 2025 DB HAARLEM 
Tel.: 023-374869 tel. overdag: 02510-26895 

VAN DE REDAKTIE 

Het is alweer een tijdje g eleden hè , dat we elkaar "spra-· 
l<enn. !<unnen jullie ook zien aan de dikte van dit clubblad. 
Hebben jullie het eerste gedeelte goed ge lezen en in de 
agenda's g enoteerd dat we 23 februari a.s. jaarvergadering 
hebben? Niemand is dol op deze vergadering, maar het is 
toch van belang dat a lle ste:.1gerechtigde l eden vanaf 18 
jaar cp deze verg ader i ng komen. I-let is de plek om je stem 
te laten horen en te komen met ideeën of kritiek. Dus tot 
de 23e en o ja, als je echt niet kunt :<ar.1en meld je dan 
even netjes schriftelijk af bij onze secret:aresse Bal tien de 
iJ it. 

I-let clubblad is nogmaals de ranglijst senioren 1988 opge
nomen en we hopen dit maal zonder fouten. 
Ook in het wj_nterseizoen blij ven de diverse ploef?,en actief 
op het wedstrijdfront. VJe ontving en diverse verslag en vrm 
crossen, mars thans e n i ndoo!'\olled stri~dc n. De mooiste indoor
wedstrijd tot nu toe was natuurlijk de NK in het weekend van 
3-4-5 februari. De A.V . I-Iaarlem atleten wisten daar 5 
medai lles weg te kapen. Proficiat heren, grote klasse! 

We kijken nu natuurlijk uit naar de 
schappen op 13 en 19 februar i 
moge l ijkheid hebt, ga er naar toe! 

~uropese indoor kar.Jpioen
in Den I-laag. Als je de 

Ook het zomerseizoen komt zo zoetjes aan in het 
één winterwissel en h e t is zover. 

Kopij voor d ie Wissel m~et je uiterl ijk inleveren op 

zicht. Nog 

g1rorekemng 643883, bankrekening 56. 80. 10.4 77, t.n .v. penningmeester a. v "haartem" te haartem 



officieel nieuws 
EEN HARTELIJK \IJE LKOM AAN: 

Pupillen B 
J. (Janna) van Esveld 

Junioren D 
N. (Nathalie) Visser 
P. ( Pepijn) Bos 

Junioren C 
E. (Eveline) Koomen 

Junioren B 
A.S.M. (Alexander) Brokx 
G.M . (Fabio) Pasetto 

Junioren A 
O.M. (David) Blom 
R. (Riek) Zwart 

Senioren 
B.A. (Bart) Blom 
!'I] . ( Marc) Kok 
A.P . M. (Tony) Nelis 

Senioren L. A. 
F. (Frank) Beverdam 
J.S . (Jaap) van Dijk 
A. (Aat) Maarleveld 
A. (Bert) Rodink 
A.M. (Ans) Schoorl 
J.P. (Jan Pieter) Soomer 

ADRESWIJZIGING : 

Delistraat 88 

Velserstraat 14 rood 
Zandvaartkade 11 

RomeinenstraMt 15 

Overtonstraat 20 
Albergerbos 97 

Stationsweg 230 
Teylerstraat 16 

Beveland 124 
Sweelincklaan 96 
Bakkerstraat 11-03 

Witte Herenstraat lb 
Stuyvesantstraat 59 
Rijksstraatweg 82 
Vondelweg 494 
Narcisplantsoen 76 
Zonnebloemstraat 29 

2022 ze 

2023 EC 
2101 lifB 

2025 CE 

2024 XK 
2 134 MR 

2182 BJ 
2032 SR 

2036 GR 
1817 Kl-I 
2012 ZG 

2011 NT 
2023 KL 
2121 AH 
2026 BG 
2015 AI< 
2014 vv 

HAARLEM 

HAARLEM 
HEEMSTEDE 

HAARLEM 

HAARLEM 
HOOFDDORP 

HILLEGOM 
HAARLEM 

HAARLEM 
ALKMAAR 
HAARLEM 

HAARLE M 
HAARLEM 
BENNEBROEr: 
HAARLEJVI 
HAARLEM 
lil\/l.R LEt.~ 

Mar jan en Huib Akersloot laten ons 'JJeten dat oo:, z ij de Velserbroek hebben opge7.Qcht. 
Zij wonen nu op Rietkamp 45, 1991 BM VELSERBROEK . 

G E B 0 R E N 

Als was het afgesproken \•Ierk; in februari kv1am in twee "A.V. HAARL~JVI gezinnen" 
een dochter ter wereld . 

Op 1 februari werd MARIEKE ELISA9ETH geboren. 

Zij is een dochter van Kees en Ineke Hord~k - de Boer en een zusje 
\\louter. 

Bij de fa mi lie Versteeg moesten ze niets langer" v1achten, 

op 5 februari om 10.49 uur werd MELISSA geboren . 

Zij is een dochter van Frank en Margareth Versteeg - Fisher en een 

Beide ouderparen van harte gefeliciteerd met jullie dochter! 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem " wedstriJdshirt met klubembleem d1v. pnJzen 

a.v. "haarlem" atletiekbroekJeS d1v. pnjzen 

verkriJgbaar bij joop van drunen . 

speel mee in de toto/lotto 

1nhcht1ngen biJ mevr. hartman tel. 256036 



Abonnee LOTTO 
In de periode 13 februari t/m 24 februari wordt er door de 

SPORTTOTO een wervingsaktie georganiseerd v-oor deelname aan de ABONNEE
LOTTO. B~ deze manier van deelname aan de LOTTO behoeft men zich maar 
é~~maal aan te melden en speelt men vervolgens met elke lotto-trekking 
mee. 

De trekking van de LOTTO wordt wekelijks op zaterdagavonj om 
19.45 uur uitgezonden via T.V. 3. 

Ook speelt men automatisch mee met de mid-lotto's. De ver
schuldigde inleg wordt van uw bank op postbankrekening geïncasseerd, 
de gewennen prijzen worden automatisch op m1 rekening b~geschreven 

In het kader van de aktie worden door de SPORTTOTO miljoenen 
huis aan huis folders verspreid in vr~wel geheel Nederlando In de folder 
wordt erop gewezen dat u het Al-<>nnee-J.ottoform-v.l i er rechtstreeks aan de 
Sporttoto kunt inzenden~ doch dat ook d e mogel~kheid aanw9zig is om het 
formulier via de eigen vereniging in te leveren. 

Wij doen hierb~ een oproep aan onze leden en overige belangstel
lenden~ om zich via onze vereniging aan te melden voor J e ABONNEE-LOTTO, 
uiteraard dient u dan geen gebru~k te maken van de antwoordenveloppe 
van de sporttoto. Bij inlevering via onz e vereniging komt namel~k een deel 
yan llW inleg direct ten goede aan "nze vereniging, 

DE INKOY!STEN UIT DE LOTTO EN TOTO ZIJN EEN BELANGRIJKE BRON 
VAN INKOMSTEN VOOR ONZE VERENIGING~ 

Gezien het belang voor de sport zeggen wij u nogmaals: 

NB:;EI'1T DEEL AAN DE ABONNEE-LOTTO , HIERDOOR MAAKT U ZELF KANS 
OP AANTREKKELIJKE GELDP~IJZEN EN STEUNT U ONZE VERENIGING!! 

Indien u zich wilt aanmel:len of 7erdere informatie wenst kunt 
u zich richten tot de toto-lottofunkti onaris van onz e vereniging, te 
weten~ Hiltj '"J Hart;:nan~ 

C ~ rn . v.d.Lijnlaan 12 
2024 BB Haarlem. tel (023-) 256~36. 

SPEEL ABONNEE-LOTTO BIJ ONZE VERENIGING: EENMAAL INvuLLEN, EENMAAL 

LEVEREN EN DAARNA AUTOMATISCH KANS MAKEN OP EEN PRIJS 

IN-

0 • 0 • 'T LIJKT EEN SPELLETJE, TOTDAT JE 'M WINT!!!!!!!!!! 

e 
GEVRAAGD: ongeveer -25 gezelliger flinke , .3.ard:I.ge personen! 

TAAK: bezetting kantine op de maandag tot en met vrijdagavond en 
op wedstr~ddagen in het veekeinde. 

We z~n weer aan de beurt voor het behee r van de kantine op de baan. 
We z neken daarvoor enthousiaste mensen 1 die ons een handje willen helpen. 
De openingst~den zijn: van 20 o00 tot 22.00 uur op de werkdagen + t~dens 
wedstrijden in het weekeinde. 
We den ken in het bijzonder aan echtgenotes en echtgenoten~ vrienden en 
vriendinnen van onze leden, maar ook ouders, broers, zusters of andere 
f~ne lier_en. 

Heeft u interesse 1 bel m~ dan zo spoedig mogel~k. Misschien kan ik dan 
al ~p de jaarvergader~ng met een pos ~ tieve reaktie k omen aan het bestuur. 

Hiltje Hartman 7 tel (023- ) 256036. 
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R A N G L U S T E N S E N I 0 R E N 1 9 8 8 
herzien 

( ) 
el 

de beste prestatie van 1987 
elektronische t~dwaarneming 

100 meter ( 11.0) 
Nico Treep 
Guus Groskamp 
Ton van Tol 
Hein Macnack 
Oscar Soethout 
René Moesman 
Ruud Wielart 
Rob Schlüter 
Jerry Brouwer (A) 
Paul Drommel (A) 

400 meter (50.61 el) 
Guus Groskamp 
Lex Verbeek 
Frank Versteeg 
Paul Drommel (A) 
Lex VJolff 
Nico Treep 
John van Vliet 
Jan de Ruiter 
Willem Gebe 
Stefan van Keulen (B) 

1500 meter (3.53.2) 
Paul Jaspers 
Kees van Dommele 
Jeroen Scheffer 
Rienk Posturna 
Erwin Groenendal 
Evert van Ravensberg 
Marcel Verz~lberg 
Huib Akersloot 
Frank v.d. Aardweg 
Jeffr~y Sullivan (A) 
Dennis Heyink (B) 

5000 meter (15.08.2) 
Paul Jaspers 
Jeroen Scheffer 
Kees van Domme1e 
Conno .du Fossé 
Huib Akersloot 
Erik Kalhs 
Rienk Posturna 
Ton van Doorn 
Hert Hulsman 
Marcel Verzijlberg 

1000 meter (2.38.3) 
Jan de Ruiter 
Rienk Postuma 
Erik Kalhs 
Erwin Groenendal 
Lex Verbeek 

11.07 el (10.9) 
11. 28 el ( 11.::.) 
11.1 
11.37 el 
11.2 
11.47 el 
11.3 
11.3 
11.6 
11.6 

49.63 el 
50.52 el 
50.7 
51.55 el 
52.0 
52. 2 
52.2 
52.8 
53.0 
53.0 

3.46.76 e l 
3.57.4 
3.57 .8 
3.59.34 el 
4.00.02 el 
4.09.6 
4.11.1 
4.14.4 
4.17.8 
4.20.7 
4.20.7 

14.01.9 
14.55.3 
14.58.7 
15.10.84 el 
15.27.4 
15.27.4 
15.29.46 el 
15.39.7 
15.39.9 
16.21.5 

2.34.2 
2.34.4 
2.35.2 
2.36.5 
2.38.6 

CR 
R\'J 

clubrecord 
rugwind 

200 meter (22.1) 
Guus Groskamp 
Nico Treep 
Hein Macnack 
René Moesman 
Rob Schlüter 
Oscar Soethout 
Ton van Tol 
Paul Drommel (A) 
Willem Gebe 
Kees Jan Kos 

800 meter (1.52.8) 
Paul Jaspers 
Han Baauw 
Jan de Ruiter 
Paul Drommel (A) 
Erik Kalhs 
Lex Verbeek 
Jeroen Scheffer 
Rienk Postuma 
Erwin Groenendal 
Lex Wolff 

3000 meter 8.20.0) 
Erwin Groenendal 
Paul Jaspers 
Jeroen Scheffer 
Kees van Domrnele 
Huib Akersloot 
Rienk Postuma 
Conno du Fossé 
Bert Hulsman 
Marcel Verz~lberg 
Evert van Ravensberg 

10.000 meter 31.48) 
Kees van Dommele 
Conno du Fossé 
Evert van Ravensberg 
Ton van Doorn 
Rienk Postuma 
Huil:> Akers loot 
Bert Hu.i.sr1an 
Ronald van Bocho'Je 
Marcel Verz~lberg 
Dennis Heyinl< (B) 

110 meter horden (14.6) 
Frank Versteeg 
Hans van Enkhuizen 
Oscar Soethout 
Luke Prins 
Ar jan Warmerc~;;,. .n 

Gerard de Boer 

-4-

22.3 
22.3 
22.4 
23.17 el 
23.0 
23.1 
23.9 
23.9 
24.8 
24.9 

1. 53.8 
1. 54.3 
1. 56.8 
1.58.4 
1.58.5 
1. 59 .o 
1. 59.5 
1. 59.6 
1. 59.7 
1. 59.7 

8.25.7 
8.28.4 
8.30.7 
8.34.4 
8.38.8 
8. 51.7 
8.53.2 
8.58.8 
9.02.0 
9.08.4 

30.45.6 
32.03.6 
32.28 
32.29.2 
32.40 
33 .04 
33.22 
35.09 
35.22 
35.38 

14.87 el CR 
15.5 
15.6 
15.9 
16.4 
18.3 



200 meter horden (-) 
Frank Versteeg 25.5L~ el 

3000 meter steeple (9.15.66 el) 
Evert van Ravensberg 9.16.9 
Marcel Verzijlberg 9.43.60 el 

4 x 100 meter (42.94 el) 
Nico T. - Rob S. 
Ton v. T. - Kees Jan K. 42.4 
Ton v. T. - Kees J an K. 
Maarten H. - Willem G. 47.4 

Hoogspringen (2.20) 
Erik Rollenberg 
Ruud liJielart 
Remco Steen 
Misja Steen (A) 
Orlando Tjin Asjoe 
r.-taarten Hartman 
Rob Schlüter 
Marvin Isselt (B) 

Verspringen (7.36) 
Hein Macnack 
Rob Schlüter 
Arjan Warmerdam 
Remco Steen · 
Orlando Tjin Asjoe 
Maarten Hartman 
Ruud Wielart 
Marvin Isselt (B) 
Edward Leter (B) 
Thomas v.d. Berg 

Kogelstoten (13.75) 
Orlando Tjin Asjoe 
Less Brown 
Ruud Wielart 
Oscar Soethout 
Etienne de Groot (A) 
Jean van de Broek 
Maarten Hartman 

Kogelslingeren (40. 96) 
Gosse van der Velde 
Less Brown 

2. 16 
2.15 
2.07 
1.95 
1.90 
1.80 
1.80 
1.80 

7.56 CR 
6 .97 
6.76 
6 .50 
6.38 
6.36 
6.24 
6.18 
5.93 
5.87 

13.96 
13.56 
13.03 
12.55 
10.50 
10.47 
10.22 

40.54 
30.34 

400 meter horden (54.52 el) 
Frank Versteeg 53.88 el CR 
Oscar Soethout 58.4 
Ron Antheunisse 
Kenneth Portanger 

59.6 . 
60.4 

4 x 400 meter 3.25.57 el) 
~aul D. - Guus G. 
Han B. - Lex V. 3.22.7 

Hinkstapspringen (15.21) 
Aafbrecht v.d. Veen 14.71 
Anna Jan v.d . '/een 14.63 
Hein Macr,ack 14.29 
Rob Sch lüter 13 .68 
Ar jan liJarmerdam 13.58 
Ruu::l 1.1/ielart 13 .37 
Remco Steen 13.35 
Marv in Isselt (B) 12.86 

Diskuswerpen 
Less :Jrcwn 47.74 
Ruud t<J ielart 43.86 
Maarten Hartman 36.34 
Oscar Soethout 31 .78 

Polsstokhoogspringen (4.60) 
Arno ven Vugt 4.40 
Pim Göbel 4.30 

Speerwerpen (54.56) 
Ivo Spanjersberg (A) 
Cees van der Phee 
Aernout Leezenberg 
Less Brown 
Maarten Hartman 
H.uud VJielart 
Han Baauw 
Gerard àe Boer 

50.62 
49.86 
47.54 
46.16 
41.28 
37.54 
36.50 
31.48 

UITSLAGEN CROSS . COMPETITIE lC december 1988 Velsen (Suomi) 

Junioren A Junioren B 
4. Jeffrey Sulliv2n 16.39 14. Steven Spanjersberg 10.43 
7. Dennis Heyink 16.53 18. Tim de Rooy 10.56 

13. Ger Wessel 17.56 38. Alexander Brol<x 11.57 
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31. Ad Coolberg2n 
34 . Ton van Doorn 

UITSLAGEN DUI NDIGT CROSS 11 december 1988 

33 .18 
33 . 20 

S~BINT-CROSS (15/1) THE LAST EMPEROR 

Geplaagd door enke le bl essures e n afzeggi ngen was de o orspronkel ijke ploeg behoorlijk 
uitzedu nd. Desondanks waren er enkele enthousiastelingen die het er toch maar 
op waa~den . Het begon al lekker. Alle afspraken ten spijt kwam onze enige dame, 
Nicelet z~aan, niet opdagen. Wij vreesden voor het ergste en overwogen z e lfs de 
~edenpolitie in te schakelen, doch onze coach zou zich gekrenkt voelen. Een half 
uur ovEr tijd gingen wc op pad om ons eerste obstakel, de koffie met krentenbollen
p:u·ty van ons aller. Peter van Gils in Prinsenbeek, te ovPrbruggen. l'ladat we ons 
danig te goed hadden gedaan, was de tijd gekomen ons serieus met de cross bezig 
te houden. Al lereerst kwamen onze A- jongens Jeffrey en Denni s aan het werk . Ze 
hadden duide l ijk moeite met het h oge tempo en rnoes t e n ~i ch tevreden s tellen met 
een 32e respect1evelU~ 36e plaats in deze sterk bezet~e cross. Jeffrey was het minst 
tevreden van de twee . Vervolgens was he~ de beurt aan de dames. Er waren twee 
verassingen : al l er~erst de verschij11ing van Ni colet , ondanks alles in het deel
nem~rsveld (ze was op eigen gelegenl1ei d gekomen) . Vervolgens het bijzonder sterke 
op~reden van Mariann~ v a n der Linde . In de slipstrea1n van Annie van St i phout wist 
ze in de laatste paar honderd m~ter toe te slaan en de rac e op haar naam te schrij 
ven . In de ko~tc cross Jist ons gastlid Peter van Gils zich uitstekend te weren. 
Hij oouwde de rac~ goaJ op en finishte ster k rond de dertigste plaats . Tens l otte 
moesten de heren van de lange adem er aan geloven . Ad Coolbergen had een goede 
start, een zeer zwakke tweede ronde waarin hij veel verloor, doch in het vcrvolg 
een knappe come-back maakte en op de 4Se p l aats de finjsh ~ereikte. Frank van 
der Aardweg draaid2 ook niet helemaal. HU slaagdo e r niet in zijn z o beroemde versne l 
li ng te plaatsen in het tweede gedeelte en moest genoegen nemen met een 51e plaats. 
Zowe l Ad als Fr~Dk war en dui6elijk teleurgesteld. Na de twee tenoren kwam Marcel 
Ve rzijlterg op de f inish af . Luid aangemoedigC 6oor zijn liefta llige vriendin met 
wal~man ~as hij duidelijk geinsp ireerd bezig en wist z ich binnen de 100 over de finish 
te slepen . Jammer genoeg slaagde Jaap van Deursen h ier niet in , maar we rekenen e r 
op dat hij dat volgend jaar wel doet. Na de prijsuitreiking werd de turbodruk v an de 
auto's (ja, Nicelet reed met ons op) ingesteld op 1,2 en na een ges laagde pitchstop 
in Vianen w2ar een kor te maaltijd wer d genuttigd, waren we rond acht uur weer heel
huids in Haarlem. Alle deelnemende Haarlemmers hebben gezworen in Schaesberg bij het 
NK- cross te v l ammen als nooit te voren, dus lezers maakt u borst maar nat op het 
volgen da verslag. 

C·a;nes 
1. Ma~ianne v.d . Linde 12 .18 

50 . Nicelet Zwaan 15. 23 

Heren lange cross 
48 . Ad Coolber~en 39. 10 
62. Frank v . d. Aardweg 39.51 
86. ~3rcel Verz~lb erg 40.58 

J on,gens A 
30 . Jeffr ey Sullivan 
32. Dennis Heyink 

vervolg lange cross 
140 . Hon Bons 
145 . Jaap va n Deursen 

El.::N DAGIS UIT 

Zondagochtend (1.5/l) , 3.45 uur Kennemerplein. 

Ad Coolbergen 

20 . 25 
21.03 

43.19 
43.39 

~ en p l oe~ van 5 dames staat klaar voor vertrek naar Do rtmund, want Joop had ons 
op 't h~rt gedr ukt vcoral op tijd aanwezig te zijn. Het wachten was op de h e ren ! ! ! 
(Joop, ïilis.::>cl'lien vt;r:;+;an dig L2n ',:oe te sr reken de volgend~ keer!). 
Ie ts over neee:1en kwam het roda gevaar t e met p~0pende remmen tot sti l stand . De 
clu'J lJ.tHS in;nidàe l s complee t dus we konden ''en r oute " . 

-· r.. --



Halverwege ausgestegen. Koffie en .... een nieuwe chauffeur. Het busjes was niet 
te starten, maar dat lag ook aan ' t busje! 
Zonder oponthoud de grens over en ruim op tijd in Dortmund. De Deutsche Rundfunk 
wilde graag een interview met de dames. Reuze spannend natuurlijk. Behalve voor 
Ellen, want die heeft haar telev isiedebuut reeds gemaakt e:t verkeert regelmatig 
in dit soort kringen. Na dit gesprek ( wat toch gauw 10 min. duurde) gauw omgekleed 
en ingelopen (en mondjes dicht uiteraard!). 
De dames beten de spits af met de 60 m. Yvonne van Dorp won (en Yvonne van Genni p 
werd 5e, maar dat was schaatsen!). Brenda sprong inmiddels huizenhoog, maar dan 
ver en dat werd een PR (en dat rijmt weer!) 5.29 m. Ja vijf meter en negenentwintig 
centimeter!!! Goed voor de eersteUrkunde (= duitsvoor "beker"). 
De heren deden het trouwens ock goed hoor. Zeven à acht seconden en toen was 't wel 
bekeken. 
José stond al aan de kant te wapperen met háár Urkunde. Zij was 3e (en dat op sprin
ternationaal niveau!) 
Het klapstuk van de dag was toch wel de 'l00 m race met a:s klaploper Frank V. 
En stuk dat was ie!! 
De 200 meter ver-liep ..... (?) Op enkele hindernissen na (die door Frank genomen 
zouden worden hetgeen hem 'n Url<unde opleverde, zo 'n beker weet je nog) was het 
sportieve gedeelte voorbij. 
Wat wij nog niet wisten, en Nico ook niet, was, dat ons nog een rondtour om Dortmund 
(by night ) te wachten stond. Prachtig (en allemaal bij de prijs inbegrepen). 
J e snapt de stemming zat er goed in. Diner was in A+C. 
Toen was het uit met de pret want we wilden op tijd naar .... (huis). 

-Publiek bedankt. Hein je was geweldig . (Goeie tekst 09 je spandoek!) 
- Chauffeurs bedankt. 
- José, Ellen, Brenda, René, Nico, Ton, Frank, Guus bedankt , 

60 m heren series 
Ni co Treep 
Guus Groskamp 
Frank V ersteeg 
Ton van Tol 
René Moesman 

400 m heren op tijd 
Frank V ersteeg 

Ve r springen meisjes 
Brenda Stoete 

200 m dames/meisjes 
Brenda Stoete (A) 
Carla v.d. Klei 
Ellen de I!Jeyer 
Jos é Capellen 

60 m 1/ finale heren 12 

Guus Groskamp 
René Moesman 
Ni co Treep 

A 

A 

' t w~s 'n ges laagde dag, 

7.1 
7.1 
7.3 
7.3 
7.1 

52.8 

5.29 

27.1 
27.4 
31.2 
28.3 

7.31 el 
7.32 
7.34 

Carla en Geertje 

Uitslagen 

60 m dames/meisjes A 
Geertje Berkelmans 9.8 
Ellen de Weyer 9.0 
Carla v.d. Klei 8.2 
José Capellen 8 . 3 
Brenda Stoete (A) 8.1 

60 mh finale op tijd 
Frank Versteeg 

Verspringen dames 
José Capellen 

200 m heren 
füco 'l'reep 
Guus Groskamp 
Ton van Tol 
René l~oesman 

8.60 el 

4 . 69 . 

23.3 
23.0 
24.1 
23.3 

6C m ~ finale dames/meisjes A 
Carla v.d. Klei 8 . 34 e l 
Brenda Stoete (A) 8.28 

- ï -



MIDWINTER MARATHON APELDOORN 

!ie t oen v i ~rde plaats voor Kees van Dommele werd het een prima AV Haarlem dag 
in A;J2 lduorn . 
Mede door het mooi e weer en prachtige parcours trok de Midwinter marathon ruim 
1100 lopers , waarvan er 183 binnen de 3 uur en 567 binnen de 3.30 uur finishten. 
Kees schree f onder meer zijn bijna clubrecord toe aan zijn ruime ervaring met het 
zware parcours (wa ar geen rne ter horizontaal loopt!) en aan een optimale voorberei- · 
ding . 
Bij de dnme s konden we ja~ner g enoeg geen vuist maken omdat onze troef, Sylvia 
bij he t 28 km pent een t y pisch vr ouwe l~k probleem kreeg waardoor zij de strijd moest 
sta ken .. 
Oo!: de Haa rle mme rs René van de r Zwaag en Conno du Foss§ liepen ni e t volgens plan. 
Zo kre eg nenó na 15 km al t e kamp en met pijnlijke schouder spieren; toch b8reikte 
hij de 2 5 km nog in 1.59 waarna hij het voor g ezi en hield. Ruud Porck eindigde als 
74c in 2.49 . 07 en Dik Nol liep in een prachtig g e lijkmatic e race naar e en 389e 
plRats in 3. 17. 06 . 
Wat oo~ bij de ze marathon opvi e l was dat e r altijd AV Haarl emmers bere i d zijn hun 
c lubgettot en luidke e ls aan t e moe digen , wat natuurlijk een prima stimul ans is om 
not-~ even a an te ze 'cten . 
1ij~ Ke es 2.27. 35 (20 km in 1.08.32) 

Ruud 

9e Zwols ebos halve marathon t e Heerde 

Op 21 jan~ari toog 'n AV Haarl e mmer naar Heerde om daar een halve marathon te 
lopen. Dez e Av Haarl emmer Henk Wesse lius, de ed dat zeker niet onverdienstelijk want 
va n he t deelne merve ld van 57 man/vrouw kwam hij als lOe over de finish in een tijd 
V Uil 1.17.12 

OPROEP NIEUW V IG~ET / OPROEP NIEUW VIGNET / OPROEP NIEUW VIGNET 

Nu de lange afstandsgroe p steeds ~eer vorm begint te krijgen 

b i nnen d~ AV Ha arl em, is ook e en duide lijk v igne t nod i g. 

Onde r s taand vigne t is een 

probeers e l \·o.n ;nijn 

zeke r dat er 

oinncm dü 

ve r eniging 

z ij n d j_ r;; een 

fraa~e r exe mplaar 

kunnen ont we r pen. 

Jaarorn de ze op r oe p 01.1 c". ·~ze uitdaging aan t e gaan en je kreatieve prestatie voor het 
v e rschij~en van de volgende Wissel op t e sturen naar: Ruud Porck, Bickarlaan 60, 
~071 DO SANTPOORT NOORD 
Natuurl~k wordt de me est originele kreat ~~ b eloond! 

Sportieve groeten Ruud 

-8-



DE TWISKEPOLDER 
·· .. (.3e . wedstrijd crosscompeti tie 25 . 1 . 8 9} 

Met schitt3renJ weer vertr6kk~n . we uit Haarlem . Na slechts enkele malen v erkeerd 
te z~n gereden arriveerden w~ b~ de AV Waterland, v a nwaar we nog twee kilometer 
moesten lopen om bij het crossveld te kernen. Het parcours was redel~k, g een plassen 
en een lichte heuvel. Al was het parcours niet ~cht duidel~k aangegeven, zeker 
niet als je met verstand op nul aan het l open was. 
De jongens A moesten als eerste lopen . Na de start zat Jeffrey meteen van voren, 
totdat h~ halverwege het bos werd i ngestuurd. Toen h~ het bos uit kwam was de kop
groep ervan door en lag hij op een tiende plaats . Dennis die hiervan profiteerde 
lag plotseling tweede, maar ook hij liep verkeerd en werd zo een aantal plaatsen 
teruggeworpen. Jeffrey haalde met een schitterende inhaalrace en een evenzo goede 
ein dsprint een mooie tweede plaats! Dennis werd achtste en ondergetekende twaalfde. 
Bij ~e jongen s B deed er welgeteld één jongen van Haarlem me e namelijk Steven Spanjers
berg. Hij zou de volgende dag n aar Dortmu nd gaan en deed het dus r~stig aan. Hij 
werd vierentwintigste. 
Nadat we wat te drinken hadden gekregen van de voorzitter g ingen we huiswaarts. 

Ger Wessel 

~EDERLANDSE INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 1989 

Den Haag, iedereen was en is er vol van. Bijna iedereen heeft er van gehoord op radio 
en TV, een prachtige perman e nt e atletiek ac c ommodat i e in de Houtrusthallen. 
Met de E.K. in het voorui tz ic:1 t, v1as het N. K. een goede g'3nera le r epetit ie. 
Over deelnamen had de organisat i e dan ook niet te klagen. Iedere a tle e t wilde 
deze baan wel met een bezoek vereren. Ook een aantal A.V. Haar lem leden hadden 
zich voor de N.K . ingeschreven. Het programma was over dri e dagen v e rspreid. De 
A;V ; Haarlemmers moesten al le ~agen aant reden. 
Voor ~en at l eet zonder alluie~ was de baan boven verwachting mooi, dit gevoel 
overkwam mij dan ook : Naar een te harde baan en opstaande randjes werd door mij 
n iet gekeken . Maar de echte atletiekvedette's, t r ai ner s e n coaches dachten daar 
anders o ver stond de maandag:. na de N.K. in de krant. Pluspunten voor mij e n nog 
een paa r andere atleten was de uitstekende k l imaat beheersing e n de goede ligg ing 
van de bochten, t.o.v. Dortmund. 
De organisatie was e~igzins knullig wat betreft de toegang. Bij iedere deur ( b innen ) 
werd · je gecontro l eer d op je deelnemèrskaart, als of je een gedetin eerde was. 
De wedstrijd be~on voor Guus en mij o~ zaterdag 4 febr uari. We kwamen enigzins laat 
aan, omdat we allebei een sletht richtingsgevoel hebben. Maar we h adden nog een 
kwartier om Guus te melden. De nummers ~n ~nze ploegleider Han Baauw was weg. 
Wij zoeken , omgeroepen e~ j a hoor ·daar kwam hij dan, redder in nood, lieve lieve 
Han. Handje, kusjes , pepermunije , ~e ld~ri maar! 
Met Guus ging het goed, in de seri es wist hij een prima tijd te realiseren van 49.75 
sec. Ook ik wilde op deze kampioenschappen m~n huid z o duur mogel~k v e rkopen. Met 
7.16 op de 60 meter en tweede in m'n serie v1as ik geenzins ontevreden. Ik vergeet 
bij n a te verteller1 dat elke serie op zich een belevenis was, wat dacht je van de 6.88 
van Emiel Mellaard op de 60 m. Zo was de hele dag een boeiende bel e venis . Paul 
Jaspers race was spannend . Onze hoogspringers k wamen in actie (prestaties andere 
Haarl e mmers in vo l gende ver s l ag red .) 
I ntussen hadden Guus ~n ik ook n iet stil gezeten. Ik werd in het 60 m geweld door 
aanhechting s problemen totaal zoek gelopen. Guus hield zich ook met moeite stand 
in de B finale, als Pitt Bulls beukten de atleten o m een goede positie te verwerven. 
Guus werd hierdoor uit z'n r itme g ehaald en kon z'n serie tijd nie t prolongeren. 
Op de tribune was het weer even feest, Mario en Alie Westbroe~ waren gekomen, 
echt g eze llig. Prach t i g was het om te zien h oe Allan Elsworth, Arjan Visserman 
v ersloeg. Heerlijk was de pizza die we zaterdagavond aan ons zelf trakteerde. 
Zondag s viarAn Guus en ik weer van de pa.rtij ·, Èm nie t al leen voor het prestatie 
geb e ure n. Ook Joop was weer van de partij als steun en toe verlaa t. Het is heerlijk 
om die man te zien op een at le tiekfestijn , hij is zo a n de rs! Op z o ndag werd er echt 
gepresteer d. Voor mij e n '.r::>or atletiek mi: : end Neder lar.J ·. · .a het e e n geweldig week
end, denk maar eens terug aan de 8 .23 m Nederl and Reko r d ver van Em i el Mellaard. 
Te gek, of niet soms . 
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NEDERLANDSE INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 3 - 4 - 5 FEBRUARI TE DEN HAAG 

A.V. HAAR LE M 2 X GOUD - 1 X ZILVER - 2 X BRONS 

In de schi tterend verbouwde Houtrusthal tot indoorpaleis heeft Den Haag een sport
accommodatie van Europese allure binnen haar poorten g ehuisvest. 

Vlat ' '1-Iaarl em " betreft beet Marianne v.d. Linde de spits af . Zij startte vrijdagavond . 
op de 3000 m. Haar bronzen medai lle van vorig jaar kon zij niet prolongeren, het 
werd een keurige 5e plaats in 9 . 42. 57 s. 

ZATERDAG: BRONZEN PLAK VOOR PAUL JASPERS OP DE 3000 M 

Paul liep een bijzender sterke race. Al snel nestel de Herman Hofstee en Paul zich 
aan de kop. Dit tweetal bouwde een voorsprong op van zo 'n 10 tot 15 m op de achter
volgers Hans Koeleman en Mar c Bor ghans . I n de laatste r onde moest Paul wat terrein 
prijsgeven . Hij finishte als 3e in de zAer goede tijd van 8 .04 . 01 sec . Een geweldig 
nieuw clubrekord. 
Op de 60 m heren was het Nico Treep die in de l e serie in de blokken knielde. 
;,1et een 3e plaats en een tijd van 7.16 s gi ng hij over naar de halve f i nale . Op 
zich al een uitstekende prestatie uit 49 dee lnemers. In de 1e halve finale werd 
Nico 8e in 7 . 22 s . Guus Groskamp was ingedeeld in de 2e serie 400 m. Een 4e plaats, 
tijd 49 .75 s hetgeen hem in de B-finale bracht, hier een 5e plaats in 51.34 s . 

GOUD VOOR ERIK RO LLE NBERG 

Als laatste onderdeel op deze l ange zaterdag kwam Er ik in akt ie . Zoals in de lijn 
der verwachting lag prolongeerde hij zijn titel met een hoogte van 2.11 m. 
Erik profic i at . 
Remco Steen raakte bij het inspr ingen geb l esseerd . 
Brend~ Stoete zagen wij in aktie op de 60 m me isjes A een 5e plaats i~ haar serie 
i n 8. 17 s en een plaat s in de halve finale. Hierin een Be plaats in 8.33 s. 
MiEja Steen was dee lnemer aan het nummer hoogspringen jongens A. Het werd een 
5e plaats welke hij deelde met nog 3 iongens met 1. 90 m. 

ZONDAG: GOUD EN ZILVER VOOR MARC KOK EN BRONS VOOR HEIN MACNA CK 

Deze dag werd een uitstekende dag voor " Haarlem " . 
Marc Kok werd le in zijn serie 60 m horden in 8.18 s de s nelste serietijd. In de 
final e van dit nummer werd hij in eerste instanti e a ls 2e geklas seer d in dezelfde 
t ijd als Rober t de Wit 8 . 06 s . Na een protest van Marc bijgestaan door Pim G~bel 
werd ds finishfoto nogmaa ls bestudeerd. Konkl us ie zowel Robert a ls Marc werden 
als winnaar gehu l digd, uitstekend gedaan. 
Marc had tussen de horden series en de finale een ande r huzarenstukje afgeleverd . 
Bij het polsstokhoogspringen behaal de hij het zi lve r met een hoogte van 4.80 m een 
zelfde hoogte als de winnaar op dit onde~deel en t evens een nieuw clubrekord. 
Te~wijl Marc met he t polshoogspr i ngen bezig was zagen wij in t egenove r gestelde rich
ting Hein Macnack aan he t werk bij ongetwijfeld hat meest spectaculaire onderdeel 
van deze driedaagse kampioen schappen, het verspringen heren. Een gewe l dig Nederlands 
Rekord van Emiel Mellaard me t 8 . 23 m. Deze uitstekende prestatie van Emiel ver
bl eekte de verrichting van Hein enigzins . Voor de sp r ong van 7 . 33 m kreeg hij het 
brons omgehangen . Hein we zijn trots op j e ! 
Brenda Stoete ingeschreven op het vcrspringen kwam hier tot aen 12e plaats met 
een sprong van 5. 23 m. 
"Haarlem" mag t e rugzi en op goede prestat i e s tij dens dez e N . K . strijd me t 5 e r eplaatsen 
mogen wij " d il<" tevreden zijn . 

Joop 

PAUL JASPERS GESELEKTEERD VOOR DE EUROPESE TITELSTRUD INDOOR 18/19 FEBR. DEN HAAG 

De ui tstekende prestati e op de 3000 m tijd8ns de Nede rlan dse indoor titelstr ijd, 
3e in 8 . 04.01, heeft het t echnisch kollege van de K.~.A . U. doen besl uiten om Paul 
aan te wijzen voor het E.~. 
"Haarl emmers" jullie kun nen getu i gen zij n van deze happen ing , op naar Den Haag. 
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L 0 D I I s HOTIINE 

-zater::-tag 31 d.:c 2 J"!ber~ Vogelenzang - Oliebollenloop ( 20,5 -· 20,6 km$) 
Nou nog even een kef?!:' ergeren~ haarlems Dagblad van 16 januari: "De ijsclub heeft 
niet de pretentie een echte halve ma.rathon te organif'eren en zal die pretentie 
in de toekom.st \vaar:=:chijnlijl~ ook niet hebben. 11 P".cima 9 maar dan graag in het ver
volg d0 aéillkondigingen èn de herinnering aanpassen. 
Een feit blijft à::t.t Ten fanta3tisch heeft gelopen (ter illustratie~ winnaar \vim 
Zegers we::::-d bij de laatste TROS-loop 7e in ·1. 10.21) en de onderlinge verschillen 
zullen voor een ieU.er een ae.:cdige indicatie zijn voor de krachtsverhoudingen. 
Naast wat bittere hcrinn:n.·ingen heen deze loop ook wat moois opgeleverd, name
lijk een prachtige foto va'J. vlak voor de start door Huub Ollarbé, tijdelijk door 
een blessure uitgeschakeld maa~ zeer regelmatig a~.wezig.Uitvergroot en al te 
bezichtigen in ons kratJhtcentrum.Een reden t e meer om de jaarvergadering op don
derdag 23 februa~i a.s. (a~~vang 20.00 uur - een gevarieerde avcn~ ·- gratis en
·cree ! ) te èez:::>eke!l. 
Uitslag ~ 

1 e Wis Zegers (AV '34) ·1. 08.34 Ronald v. Bochcve 
2e TonvoDoorn 1.08.48 Dick de lJaal M. 
7e Ever-L v.Réw~msberg 1 .10.47 Hil de Lange 

1 Oe Conno du Fossé 1 • ·11 • 54 Ronald I,iefrink 
11 e Rienk Post·..:un.s. 1 • 12.08 Mart in I"lolenaar 
15o Hu:i.b Akersleet 1 , 13.10 John Jongboom 
16e R1ul v.Diepen 1,13.11 Een Mohammed 

Johan Sneek 1 , 14.51 Hart in Strookman 
RonBons 1.i6.16 Dik Nol 
Gerko Vos 1.16,23 Ruud Forck 
f>Jar:i.anne v.d. Linde 1.17 _. 19 (-ie -vrouw) 

-Zondag 01 januari - Nieuwjaarsdag 
Van h~t zelfde. 

-Zondag 08 janua:d. - ~c..r:aonà - 21 km. 

1 • 1 s. 1 0 
1.19.50 
1. 20.46 
1.21 , 01 
1.24.34 
1.25,01 
1 • 25. i 3 
1.25.44 
1.25.49 
L 25.49 

Arno Molenaar 1,26.11 
Tjerk v.Zwol 1.27.26 
Lex v.d.Pol 1.27.46 
Hans Adelaar 1.29.46 
S joerd du Pon 1.31.22 
René v.d.Zwaag 1.31.40 
Kiele Sabelis 1.36.08 
Bob Geertzema 1.36 
Marisca Jellema 1.54.24 

Zwoegen , zwoegen en rog e8ns Z\voegen. \ATas het v/e8r een keer goed, vlas het dat kl
? strand dat mcmi geen de das om deed. Ondanks da.t voor een zwaardere loper als 
Vic een goede tijd. In het echtparenklassement over ·1989 nemen Huib en 1'1arjan de 
aerste plaate in (Hon en Va!:'ianne tellen niet mee, zijn niet get rouwd, datzelfde 
geldt ook voor Hans en Jans). 

Vic Zon!'l-:?veld 1.15.21 (2e vet.1B) 
H·üb Akersloot ·1. 18o 27 
Ru-:..cd Porck 1. 18.58 
Frank BevBrdam 1.23.24 
~arianne v .d.Linde 1.23.53 

Ron Bons 
Dik Nol 

(bedenk nog een 

Lex v.d.Pol 

1.23.53 
1 o 32o46 

naam van 6 let
ters) 

1.37.15 
(5e vrou'"') Axi.e 0e Goede 1.47.54 

Sylvia Goe D 1,59.34 
r~~arjan Akersloot 2.00.45 

-Zondag 08 jOJmru?i - Licse - Keukenhofloop - 21 ~un. 
Woinig bloemen , goede organisatie en een keurige tijd van Arn o (aldus onze 
respondent ter plas.tce~ de i i1llller onberispelijk geklede heer P.v.d.Pol). 

cor-

D:i.ck d') Haal M. 1.22,23 Hans Adelaa.r 1.31.25 
Arno l\1ole:r..aar 1 , 27.46 René v.d. Z;.rac'!g 1 • 39. 36 

-Zonda.g 15 j~~uari - Am..CJ-l;erd.am - Vondelparkloop -· ! 0 kn::, 
Tv-ree l oper:='! aan de Gtart : die we een tjjdje hebben gemist ~ Paul ( ook al bjj de 
Oliebolle:r.loop) en Hans , Ve~··der s0n mooie zevende plaats voe-r Conno. 

Cc.nno élu F0ss6 (7e) 33-. 41 Hans Vorwey 
RonaJ.d v -. Bochovo (2!e) 3-1..58 Jcl'-._! J ongbo om 
Paul v.0iopE:n (235) 35 . 07 Kick Sab-2lis 
Frank Beverd.Jm (36e) 35.52 

- Nogmaals . onze n:.E.u.we V/EDSTRIJDSECREI'ARIS (LANGE-_;\FSTAND) 

37.37 
40.19 
44 -42 

Gerko Vos - Ruysdaelstra.at 3 
202·i ~11: Haarlem 

tel.nr . (het juiste) 250466 
post gironr. ·1 2_~.:176 
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-Zonds.G 22 :am:ari - Blocmendaa.l - ondei·linge croos 
Hee l ge leidE',lijk komen er steeds meer ~ de Santpoorters .Gaan de ambities van Ruud F. 
vcrd.e:r dan het lopsn vnn schP.rpe tijden ? Achter dat vriedo lijke gela:=1t ks.n een re-· 
vol ut ionair schuilen ! ! \Jeeo attent. 
En :t:::vert, hij kon het · nj_ot lat en ~ 22 sec . sneller clan Kees v.Dommele bij de eerste 

cross.De dercl€ cross wvrdt gehouden op maandag tweede paasdag - 27 rnaart. 

Vrouwen ~ ( 4 ron~en) 1e Sylvia Goes 2e Ans Schoorl 39.44 

Mannen 2 (5 rondGn) 
1e ::.We:r.t v. I-tave n:,;berg 2?'oî 9 ?e Piet Bakker 32. ?.5 13c Pené Rui.s 
2e Conno cl u Fossé 28 . 29 Se Bert Boesten 32. 3 8 14c 
3e Ruucl Porclc 28.30 9e Dik Nol 32.57 15e 
4e Rona.J.d v o Bochavo 29 o 01 Î Oe Arno l\1olenaar 33. 02 16e 
5e GArko Vos .30o'i8 11e Arie de Goede 33.53 17c 
6e Honald I"iefr ink 3"1. 04 12e John Jongboom 34.02 

Lex v.d.Pol 
Aat Maarlevelû. 
Ricn8.rd Ca.bri 
S jaak Kal isvaart 

-zaterdag 28 jar,uari - Ape l doo:.::-n - r:Jini ( ~ 8o4 ) en hele m.:n~athon 

34.32 
34o37 
36.30 
37.55 
40.30 

Voor een cieeri:..ïpn:.::?sie ven·.rijs i k naar he t ve:rslag v '-..n Ruud~ J:'1a.s.:c de tijtl van Kees 
( 2 o 27, )5 ) kan niet genoeg onder de aanè.acht werden gebr a cht. Ve:;:d8:.:- liep Uillem v. 
Et t en 1. 29 cp de mini. II•:t g2.at niet goed met i'!illP.mo \Jillem, jong·:m 9 ben jo er 
wel met ,ie gedachten bij':' Zo kan het ook niet l anger . ~8 jas.r e rJ. nog lJ.f1.éi' ' de disco! 

42 Ke0s v o D0mTI1E .ie 2 o 27. 35 389e D5.k Nol 3. 1 7. 06 
74e Raud Porc ~c. 2.49.09 517e 'I'h0o Cf,tel::nans 3.27 o06 

( 'I'he o Hi~ ? ) 
-ff,eestal :>,o in de perj.ocle november-feb:;:·uari dui:~ .ie r.;-1an TGs o (""etel!!li:l;.'1S v:ee :::- in 

de uitzlager. op o E:~m rnyf'lterie? Heef t Theo Boschmans hier '.va+. meP. t.e m'1k.:m? En Th0o 
en Tbe o dan? On1 he:ckemüng te 7oc .d ·:omen loopt r.Jj meeot&.l o::~ er een g;r0t8 rr:uts. 
Theo \Üe? 

- VJoensdag 01 fc~br:l.3.:!.~i -- "Jijfhu'..zcn 
Opnieuw fee ,-:-t ir: flii e.,..,t ~ e:i.leen een paar huizen verderop. In huize Ibrdijk om :pre
cies te zijn. JV'.teJ~ dq geooc:::-tc:: van Marieke Elisah:": 11. Van ~-ld:::te ! 

-Zondag 05 fe bru:J..t .i. TTi:t ge ?st e.':'l Cash·j cum - 1 0 E. N. 
Pa.ul V o Dü:,pe~J. :·,otoeJ..J.e i::1 1Jitg3e::sc 55 min. over è.:: z e afs~and. . Stuëiiebcc:ken ver
brand e::1 ~oop:Jc~oPnE, n v·,•e r uH de Hilge n gehaald (mü.,schien w<~.t 3impc l "'(.eTgege
ven). In i eder ge':al. gCL.:l.t F'Rl'.~- gest8.2.g na..?.r zijn oude '"o r'm. Iets verà.e:::-op lie:,Jen 
Conno ( 6o i11. 5 8 . 04) cl u l~'os::;é en Ronald ( 62 min. ) v . Bo:;hove over gea.ccidentee:rd 
t e rrein élebelfcle afstand.Hoe c;ea0cidentecrd, dat geeft da '.v:;_n:1e:lde tij::ï. ven 54 min. 
vaD Die k Te '3 se l.::La:::: v:e 1 2 a.n. 

- Zon dars 12 febrc1::t::·i - IIeemske:c·~ - rvr:.,rquetteloop - 21 k:llo 
Rah re.ppe:::-~ ra:r-st ~ Vic 2of'l..ne'.'eld ·- 1.13 •. ~1; Cormo du )J'o;; ;.y~ ... î o 11 o54 ! ; Ton v. 
Doorn(6e) - 1.09.57 ! ! Ja ëian mag je een zondo.gocht e nd-duim,;rai cü:r..g J.aten schie
te::1.De bcei;:>:!n van _cle staiiRt i c.u.'3 huiveren nu a l bij de gedach·i:;e ·wa-t; hen a~1 ge-
streep :r.oc allcm-:ta.l zal 
mea·c zullen on.getï-.·ijfeld 
Henk '}e[':Jel ius - 1 . ·; 6 
Sneek - 1 • 2·J G 

ovorkoineno De cveri g0 t ijden hebbe1'1 een offi.cie'.l.:"J k-:;.rakter ~ 

in. ~en later s~adium offi~ieel in èe boeken kc~~no 
Ronald v o Bochave - 1 01 7 ,! Hans Ver..rGy - 1. i é3 . Joh,:m 

- Niet vergeten g 01).-rQ5 nJD.a::c·c training:::wsekend en 05+06 r..i·2i 24-u·..1rs estafette. 
- En hoEen r;;aar ~ 25 februari-Vogcl8n:.>:ang-\.Jinterronde (25 km~ )-stg,rt î4o00 uur 

za. ·j 1 ma.art--A1p~én a., ei. Rijn- î )km. /20lan . -start 11J.o 10/14. 30-·.ro,):cinschr. vóór 21 0 02 
zo. 19 nlf'a:rt -8choorl-2î 'icm./30km./42km. -start \ .• a . 10. 30-voorinschr. ~ró6r 05.03 
zoo ·1 9 m.acw: c- Noorcl1..,ijke:rhou"t-21 km , 
za . 25 maart- R;ijpweter ing- zj_l\-eren JVIol enloop-20km. -start 14.00 
za. 25 maart-Haarlom-C:~:onjé-loo:.o-21 km. 
I::>.A. o 27 mJ.<J.rt-Bluemr:mlla.al-o·1de:cl inge cross 

-1\~ara~honr~gJ.ijct alhr Juij:3.en. 
1e Hvl-, t ·:- :::- P01)rtm-~ 2.27o27(1975) 
2e K2ec v. Dc.n.rncl2 2.27o35(î989) 
3"' ICeeo IIorcïjk 2 o 31 • 40~ 19 84 l 
4e Hil de Lange 2.32 .)6 1983 
5e Joo3t els Bock 2o~2.53_1979 
6e Ger~:o Vo:3 2. 33. 54l î986 
7e Dre :::t '.r.Pó'vensbc r e 2 . 34o3~(198~ , 
8.:- Hans de Rijl-:- 2o35 . 48(19 71) 

-Leo - Leo - l!?o - Leo - Ieo - J<0o - J.j)o - I.eo 

9e 
10e 
11 e 
12e 
13e 

15e 
1te 

f.:ert Bols 2.)5.56 (1982 ) 
Em::.s Ver.·rey 2. 36. ) 1 ( 1985) 
\.'i m Kl'~ysker.s 2.37.22 (1 983 ) 
:Dick v.d.Vlugt 2040.03(1988) 
Ton v.Doorn 2.41.2~(1987 ) 
F.uud Porck 2.41.4) (1 S88 ) 
H:::.te Ilo8ck:x 2.41.55(1983 ) 
Ja::.1. Knpert<.~.; 2o!l-4.15('1981) 

I.co - Leo - J.J0o - ko .... Leo - v. z. 



Allema;::..l 
van 
harte 
gefeliciteerd 
met 
jullie 
verjaardag 
en 
nag 
vele 
sp::l!'tieve 
jaren. 

%*******************~*************** ***** verjaardagen ***** 
******~~**********t*************f*** 

2 .februari Allard van Zwol Jun-C 
4 februari Mark Blora Jun-D 
6 februari JeHrey Drommel Jun-C 

13 febr~.:ar!. Jessica Rama kers Pup-A 
14 febr uari. Darcy t.~e \hndt Pup-A 
19 ft::!bruari .Marieke Hegger Pun-A ... 
22 februa:r.·i Arjen de Bruijn Jun-D 

2 maart ~ene .Soo::cer Pt!p-C 
9 maart Robert Zandstra Pup-B 

10 ll}aar-t Er· ie Boer Pup-A 
17 maart Arthm· Sreit Jun-C 
25 na art ~ar':; Boer Pup-B 

Te koop aangeboden: 
1 paar (gloed)nieuwe Nike Internationalist spikes . 

nog- geen 2 :maande11 gebruikt . In ?e~·fecte staat. 
~;.et spikes voor 2 p.:tar schoenen. 

Prijs : fl. 80,00 (nieuwprijs: 149, 00 ) 
Rogier Westerhoff 

Jan van der Horststraat 44 
2035 RX Haar le1n 
tel.: 023-358203 

Zomaar even een leuk kabouterverhaaltje. 

Het d\\'e.rge:n-ij s. 

Allemaal 
van 

harte 
gefeliciteerd 

met 
jullie 

verjaardag 
en 

nog 
Vé!le 

sportieve 
jaren. 

Wel meer dan honè.erè. jaar geleden gir:::; eE:ns een 1nan naar het bos o:m hout te 
halen. Het was hooitijd en de =on scheen fel. De ~nan kreeg dorst en liep naar de 
beek i11 de buurt van d.e Dwe.rger..kloeof, maar opeens bleef hij verrast staan: aan 
de r~~o hingen grote blanke ijspegels te schitteren in ie zonneschijn. Ze waren 
net zo ~elder en eoorsc~ij~end als d~ ijspegels die midden in de winter bij hem 
tl:t:is aan het :::~t roè.ak !linge1~ ! ltfaar nu vlas het volop zomer·! 
Vol ver~aztng bleef hij een ~ele poos naar de prachtige ijspegels kijken. En 
:::1ndat ze zo mooi waren, b:cak hij er voorzichtig een af, rolde die in een paar 
grot e bladeren en liep toen zo sr..el als hij kon naar huis. 
De 1nensen kwamen net te.~.-ug v.:tn het v'2ld. Hij haëtlde è.e ijspege.1. te voo:::-schijn om 
hem aan iedereen t e la ter.. zien. J,!e.ar wa~ :C.i j op tdfel legde was niet meer van 
ijs, m:ta.r van zuiver zilver! En n i er.an<i wilde geloven wat bi.j vertelde; maar hij 
\vist wel beter : het \·/as dwerger.-ij s gewee·3t . 
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ve::.è.lcop 

~k lv.:ob c'.~ " el ·i loop selapen :met nog we.t :meisjes, het was heel leuk. 
Het Wèt=· 1-:e.:. ee!'1 ge~oe, te::.kt:ns hoo!'è.e ik: ''Zal ::.k :1ou ln mijn korte bro-ek gaan, 
of ::::al ).l( l n Jf!ij n lé\nge broek gaan. '' 
lf: !!ad daar geen last van want ik bad maar ééY! ":>roek mee. 
:Ue ruei.sjes D (::laar zL i:!:.: ook bi5) .::I!oesten 1100 meter :Lopen dat was me even 
hijgen ik kon Die t Eeer. 
:e moe ': ever e E:n greppel b'=!::':: 1-1aar ik ;~;ij.o. voet wilde zetten las allemaa::. mod
èe~. Daan1a kt,'am er ee.l g~ote ~.)las ik kon er· nog net overheen springen. 

En nc~ een sportief 
11 

33. 

1 
~ 

}~eisj ës :::i :: 11CG mete.;. .. ) 
}ferc:ud de T-:ooij 
li~at1& .2.ir;: ~" iss•21· 

8 0 . B::: rja ::oü~ ~tg 

34. Est b.e!' I-t :tau 
45 . Ing~ ~ i ·:i ... -:-on~':ër 

,.,,., 
.,:; . .). 

40. 

~a 
.L , . • 

J onge::·ls D2 ( 1250 ~lv2 ·:er :·. 
Rsude wijn ~uijser 
Paul ?H:.:.s e t 
Jon6er:s D1 (12GO ~ne-:er ) 

1);_~.'-IG fll!d:Ce \"S 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
-.L 

9999 
9 
9 
9 

9999 
9 

9 
9 

4.23 
4.33 
4.3? 
4..42 

4.30 
5.03 

4.37 
23. Arne Braa~s 4.42 
28. F~u!. Fil 1r.G~ 4.54 
32. Tbierry Duval-Slot~ouwer 5 . 03 

0 
E 

9 8 
9 " 0 

'" ':: 

8 ,, 
0 

8 

n g 

8888 
Q 
u 

8 
8888 

8 
8 
,, 
() 

8888 

l n 
I' 

24. 

5. 
:1' 
13. 
14. 
16. 
25. 

:r i d. 

9999 
9 9 
ç, 9 
9 9 

9999 
9 

9 
9 

Meisje:::. C (1250 meter) 
Floor Verdonkschot 
Anja van der Voort 

_T CJllgeHS c (l!JOI) meter) 
Rogier Botman 
Cee:::. va~ Wijk 
Leendert van <i er Helm 
Jef.fr-ey Drommej_ 
Nartijn Van Belle 
Mar co Wempe 

Cr ossloop SUO::ri-Santnonrt. 

5.03 
5.24 

5.04 
5 . 19 
5.27 
5 . 28 
5.30 
5 . 52 

~ia de crosslonr) b::.j av Zaa11land in Zaandam, was het zaterdag 10 december de 
'c<=·Jrt aan av S '..10mi in 3antpoort om de 2 "" loop var~ de crosscompetitie voor jur.io-
!8U 

... ., . . 
~~ p~pl .L .L2n ~e orgen1seren. 

Dat kun je aan de a~thousiaste mens er. van Sucmi best overlaten. Al was iedereen 
he:.. er h'': l ave~-- eens , è.a": het. parcours bij Zaanland :meer een echt crossterrein 
ü;. ::t=t ~=1.1ve::.s, bos?aè.en e n , oe~ l:.~él be:a.ngrijk, een breeè stuk grond waar 
gesta.r-: \-ler~. Iht::;i, iedcree r: was even tevreden met het sta!'tterrein tij Suomi, 
s;'.!a!., ee:: ~~ -=-k in een bo.:::ht, en '''?:neerè.ere?" •;a::.;.1arijen, maar we !!loeten CJns wel 
beè."":u~: -:: 1: dat: a) S;wlt~ eeD. van de weinige Yer·enisingen is die bereid waren om 
een c~ oss-w8~s ~r i jd t e o~g~nisere~ e n 

b \ 1-':lj a :;, s .;t·: Ha.a~· :em of als geza.J:t:lijke Haarlemse verenigingen 
uiet in sti'ld t ::ijn cm ee1: gesc:':!ik t crossterrei:1 te vinden en een wedstrijd te 
o~ganiseren. 

~[.:tar . . . . . voor C:.e n~f; est-=n gü.g alles naär wens en we zijn dus lekker sportief 
en gezond i n de bultenlucht bezig geweest. 
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Yteisje(s) pup1....u:on .::; 0000 mater) 
14. Rebecca Ramakers 5.16 

Neisj es pupillE:n 
5 . J oacna Andrews 

12. \~en,2y T"1"isi_{ 
23. Marieke Jouker 4.26 

4.3E 

Jongen(s) pupillen B <1100 meter) 
8. Marc B~er 4.46 

13 . 
21 . 

Jonsen(s) pupillen A:'.. <1100 :meter) 
Remco Van Belle 4·, 19 
Jon0ens pupillen A2 <1100 meter) 
Pa~l Ri js 4.32 
Er ic Boer 4.43 

Dit elles speelde zich HO ~!· 
\.) 

in het oude J&ar af e n i nmiddels zijn we a: weer ruim 
bezig in ~et ~ie uwe jaar. 

Ook de derde wedstrijd in deze cross-competi tie ligt al 
zo ~ang gelede~. Om wat exacter te z~jn 

weer achter ons, al is 
zaterdag 28 januari j.l . 

vertrokl..:en 4 auto,·s, ~~.= t als bestuurdt!.rs 1'!w A~è.!""ews, l\..f c!.e Haan, clhr Boer en dhr 
D~val-Slo~houwer, na een 'duide lijke ' routebeschrijving door de begeleider in de 
richting van LandsJnee:: , waa: door ,_:_e E-.c W>:t t erland de ~'leds !:. ri .]d werd georgani
se~rd ia llet r ec rea-t :!.eg f-~b iecl ''het T1-lislce'~. Ondanks de "uitstekende uitleg" van 
mij, Jo:; Van Be ll e , _:)rest ee:!:'de n som:mi 0e automobilisten het toch nog om ver·b?.erd 
te !'ij den (wij waren namelijk 1-'l·:::l goed gereden) . Dit. is als grapje bedoeld . Ge
lukkig \1ta s ied.E~reer.:. rui:n op t ijd. Eelaas wa~; '2r een groot aantal afmeldi nger1. 
J.li:=:schien is dat ook \~el een beE::t je mijn schuld m'ldat ik erg laat was met het 
doorgeven van de wedstrijddatum en ve::tr·ektljd. 

0~ 10 over 2 vertrekken ~ussen de overige C-jongens 4 Haarl em at leten voor hun 
2COO :)!e t8!". vle haè.den a~ gt:D.oord dat het parcours niet erg duidelijk was aan 
g·egeven, b~j de A-junioren 'dt2r .. á E::r verkee:r~J gelopen, maar of er bij de C- en D
sroepen co~ i ets fo~t is gegdan is mij niet bekend . 
De t::: t·:=. lag: 

7. Rogi'2! ... S.o tH!a~l 7. 05 16 . Leenrlert va~ der Helm 7 .35 
19. Ma~tijn Van Belle 7.56 

O!!!d.&.t er r · . . 
\... - luelSJ es 

... .;ol ge:1ó.e 
ker-e:i."l ~2 

cli·~ k~~e .: · gee.~.·1 

groe}) clie aan 
ook ~u weer gebleken da t ~e 

de : 0 - jaar s D-~ongeus . 

krachten van de jongens 

waren was de eerst
rr(:t .:t l S de ctnder·E 

niet ver uit elkaar 
1: g·ge~1 . !\i~l~ ~naar !"laar èe uitslag. 
21. Denn i s de Haan 6 .3 1 
2'5 . Thierry Duval-Slothouwer 

Stet . .?en van YTaarde 6.40 
26 . Pa u: ~ ., 

rl .Lmer 
6.35 
6.37 

!!.ll daanta >·<as het v:achten, rüe·~ alleen op de start van de D-Jneis jes, maar ook cp 
onze eigen afv~ardiging voor deze wedstrijd. Ook bleken de automibilisten die 
bereid \'la ren gevonde n om deze tweede groep vaa at l eten te vet'voere:n, Mvl Hegger 
en dhr Jonker, de wes te zijn kwi jtgeraakt. 
Dit haü. als gevolg dat de •.:h··.i.e dee l neemst e rs voer· Ha3.rlem hard l{wamen aangelopen 
naar ~et star:·terrein, :;:;upersr:el d;:. startnunnners .niCJ.esten opdoen en direkt aan de 
sta!· t mÓc-l.te::1 sa1H1 s:.aan voor h~:n afstand, de :'..200 mete.:-. Ze stonden nog te 
hijgen toen h~t staftsohot vi~l. 
Ke!"at:<i de Rouij VI<:.Td 27''' :'llet ée:-; t ijd ven~ :::i 05 I ng:r iG. Jor!~er· kwam als 37"' over 
d.e e::!.nè.st!'eep J.Jlet 15. 43 op de k1o1ri<:e~J en 2 sec. 1.:-.ter arriveerde ook Esther Haan, 
die he-t di 1: ~'.:e;.=;r \-7'2J. erg ~i.;aa!· tt:; 1.:· e1·· ,i~rer! baè.. Gel ·~·!kk5.g wa e:. t.iB ademnood snel 
voe>rbij. 
~t1 lUOë!::.t.e:l a:~e,.:!n nug è.è · ?Ul=·i~le:L a.a.I.. è.e bak. 
:Sij de 1 ..:·:-j ê,ar s A :Jupi!~~ !1 !r\~3.111 allt.~~u l<emcL: a.ar! 
nog vele andere j"or!ge:1s , et1 hij e-ir.:.d is·C:t; á:s 5··' 
afleggen, in een tijd vá~ 4.~C. Bij 6e 2~-jaar~ 

,.i~ star•: , natuurl ij k s amen m,::.+ 
de- 1.200 mt!ter die ze moesten 

kwa.llier: ?eter }Ta:!:' k\~a -t, 2'"' met 
4.35, e:·! Erl<:.~ :Boer, 23&:-· 1nE- ·'~ 5 . 32 . ~. a:1 è.~ :::.tart . J ctmnle!" Pett:-r ê. .:t .1~ je nie'L een van 
de a:t.-~dere \\:eè.st;··:Ljdeu ook 1nee !f.:0!1 ~oe !L De laatste 2nan die voor av· HaaY<!.eirr aan 
de .~ta:ct · Ve!·· ~c218 e-:J. ~v=~ s ~are 3~)el · . Eij lltoest. nt:t als de ctlidêre pupillen-_j o!lgens 
12 00 meter :open e n die legd~ ~ij af in ~.31 en ~ij werd ~aarmee 11°. 
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\Ye 1!loe~.te1r a.m l~i: ~5 b~ j he -~ !~i~ndt=-~ Cc: ieg-:.:. z::.j ~L 
'I\.:;~'!1 3~- · ... gen Wt:- \·:eg . . ~!e g::.r.:.g·2!1 ;!let 2 o.~to ... ....: .. Tot~n we ergens up Ue Sl~elv.r'-==8 red.en 
w~ ve r keerd geredeL. 
}iaa.r ::.OE'll ~Ne 2; C:>.l,-'ak88!~J. 21ar..:!.det1 JTU.:..e::Ë;tt:t': 'de ee11 ~)ädr l~i lometer lope!'"1 1 c~~E; \"e \"lar-~n 
ál moe voorcL::.-:. V\''2 begonn~I~. 

I~ moee ~ ?ctS om~ uur l~pen 8~ ik We!d ~5~. Ve waren ec~t uitgeput .. . en daar 
,s~ns~?n \·le \':'eer. \r8er ee ·~-! lJáar km lopen eü t oen war,2n we weer bij de par-iteer 
~l3ats en ~ou~~n we le~ker ~n d~ a~~c 2itten. Het was ~en leuke dag en we hadden 
l~kker veel ge!ope~. 

(~at is paE at!etiek :. ) 

3ij de 1neisj(~s A pl;piJ.len i:cwa!ften aan de . . . 
sta~ : en ooK weer over de finish: 

6. Joanna An~rews 4. 16 1~. Xarieke :onke: 4 . 38 
.,2::.. C .:.n~v Er::us 4. ~ i,)Q 33. ?rtari,2Ke Hegge::~ 5. 07 
De leng~e van ~et parcours voor de~~ k~ise~inn~n va~ c~ wedder was 1000 meter . 

• !: i~der ~ r~j zij~ twee le ·~ ~ er~ w~ggeia~~n. Weet jij welke letter s7 J~ letters 
sta~n s~e~ds i~ 00~ logisc1e voisur~0 ~c~~ ~r ~lkaar. 

J.. c E J !{ Q c; 

r .,... ~. i;> 
·~ .:' -'-' L' x ' 

,.... 
-'i l.J 

. ..... 1:: c F ~ .0 G B H 

u n 'l' !] I V .!.., 
, 
J (' 

.,... 
J .t:• 

A ::~ D G .] V .~ F 

q R .... 0 'D ·..: u ~! !J 

.~ ,, 
G ~~ ·~ D T." r, I 

Als l a a:~~e ~os even gauw ee~ 0p~cep aa~ óe o~~ers. 
Zoals vele vau ~ w~ t e~ :s he~ urga~is~:e~ Vct~ wee~ trijdEn nie t ~ogelijh zon~e! 

juryl0de~ . Dour het wes~~l:~~. om wat vaar :ede~ dan o~k, . ~~n juryled~L is het 
:iOQd.Z:::i.:..'~:i .:· ~ üJ:; ! E:gt~ ~ :~L:." ·~ is ;~l~nsJ.:.:~ .J. .:.e .: ~~-_.~_r\..rt.ë .r-v n ~.;~- · ~r ::te-i:. VC)lz:t:.·n va:t eer~ j L:rycur
s-:.ls:· ~:z: :;p <.leze :; .. ~ !-~~er 0:1 :.::. juryco!""?S; aa1... tt? ~.!u l .!.,2n. :1oh: · ~'=' .n~t zo da-4: h'anr1eer we 
"~.t"82. 1.:lOf-.:!'!ch~ j"~..:ry:. t.\ d'2 ~l l::eb:~n, :1!~t. t~i ._~ i.E:>~::. .. ::-~'? \-v~t]~~tr::_ j,_! o:.~. ~~ ~ ~:) ll\:l t.- r.::t~nsen moeten 
l-!elpe.~1. :C.:: (...,~rsus h'or · ö.~ Q'23e·-/~!·l ia :ie 1naa.n ·i~:=:n a_?::· i:i ·~n 1ne ~; l2: pe::w week ; 5 weken 
:a.~ó· A~~L he: !:. (:lr~de zal een t'2~l. :w.Je_l:e!1 Ylor·c'i.f:!n G.fge:..ec,d, v1aarl;~ ]~!"!, bi~~ val
doen~e punten, gedip~omeer2 jJryl~d is. 3r dan regelmatig e~n ~eroep op u warde~ 
gecL::.~=·t.z:, niet :3.ll ·.=e.r! Vûor jeugd- Y!eè~:~.r:jden 1 · 1~aa!' ûcit.: voor v.:e(~st.r· :!.jde~1 van s el!io
~en. U bent nie~ ver~lich~ om alle weds~~ ijde~ w3arvoor u wordt gevraagd te 
helpen. 'i,·lE·l ~;ordt Vàu t1 "'leY'lctr .. gd C1.!l lr! i ~2è.<=r gE·va.l llet h:ë.a:.rtje waa rop u "'J\.Y ant
woord kunt geven, tar~8 te sturen. 
Aanstaande cursisten kunne1. zich c?seven bij Jas Van Belle of Truus van Voorst. 
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.. 

uw drukwerk fDf in 
de punfJ.~s verzDfld ... 

I • • 1 

'.~.•.·, ••••••••••••• .-.····· ····• ••••• • • . ·-· " .. ... : . -...... ·•·•· ... " .•. , ......... . . . .• ·•··· .... ". . -- . . .. ........ ••··· ' ···•••· ,~ ·······•········•••··· .•. -. ··:··~ . ' . : ...•... •.;• .. 
. . ·•···· . ·•·•····· ····-···· .. ·~· · • .. •. .. ••·•···•. .. I I ••• f • of .... .• '•' ..... . . . .. ~·· .•. ····· ..•. .. '• ··•······•· .·.· •, ', ... - .. • • • •••••••••••• 

-.. •. ············· .. 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
··············································-·· ························-·.·-·. . . ·········-·:· ····-a -·· .. - -···· . . ... . .. . ' ......... -· .. -··· ....... . . . . . , ' .. . . _ ... _ '··· .. · - ·~········ •'•. •'··-·-··· .... -- ' .. •· 

~ ' ... 
: fQ•ozetterij/ drukkerij 
: :::: jos mathOt bv 
I .••• 
I o • .... ... ,. 

' ' # I 
I ••• , ..... •.•. 

rijksstraatweQ 95 
2024 db haarlem 
~ 023 - 27 44 44 

a&!??' 
-·· 

JV oVERVEEN 
zo51 ~ 

...---:::===c===e--- HAARLEM EN 
L-:~:::::::==:::::::==--UW ,AANKOPEN I~ WINKELIERS. 

oRTING OP AL RENOMMEERD ' 
K MGEVING BIJ GE blij met zo n 
0 ander eens 

lf of een haP · · maak uze lidmaatsc . 
eldbesparend 023 • 271118 

g tie· telefoon 
ael voor informa . 

lotto x toto -
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. Lijnlaan 12, Haarlem 
Telefoon 023·256036 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig . T. F. Andrews 

(/ l 
\ IJ I 

Kleverlaan 1 

u L 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

Voor Uw 
bloemen en planten 
naar het Marnixplein 
naast politie Noord . 

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

privé : j . van As 
Berkensrraa t 43, Haarlem 
Telefoon 253355 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

' , .. 

SporlsCup ~ 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm*O< ADIDAS Saucony~ ~I<ARHU 
en werpschoenen. RUUD WIELART SPOR1S, 

DA'S EEN lAAK 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. 

Geopend von 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond von 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag von 09.00 tot 14.00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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


