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Ik ben bij de ABN 
Het AB Studentenpakket een ptima studenten

reken ing met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekering. Zoals een ziektekostenverzekering (uit 
te breiden met een tandat1skostenverzekering) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
rei sverzekering. De premie betaal je per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening Waarbij je ook cheques kunt 

aanvragen. Alle infom1atie krijg ,,, L]: I E ~ 
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 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1 920 

Jaargang 44 
"verschijnt 1 0 maal per jaar" 

redactieadres 
josè capellen 

koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. 

Nummer 4 

mei 1989 
rijksstraatweg 377, 2025 db hanr/em 
tel. 023-374869 tel. overdag 02510-26895 

voorzitter · 

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

v1ce- voorzitter: 

bert steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haartem 

secretaresse · 

mevr i. b. de wit-v.d. ree 
velserstraat 18 rd 
2023 ec haartem 
tel 023 -263123 

penmngmeester: 

w1m hartman 
corn . van de li;nlaan 12 
2024 bb haartem 
tel. 023-256036 

wedstn;dsecretans . 
(A'B ;un +senioren) 

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

wedstrijdsecretans · 
lange afstand: 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haartem 
tel. 023-250466 

;eugdcommissie l 
ledenadm1mstrat'e 
(C tO ;un . + pup1llen) 

• ;os van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
tel. 023-272338 

arts . 

f. s. g. m . knuvelder 
praktijk . 
van oosten de brw;nstraat 5, 
2014 vm haartem 
tel. 023-316044 

VAN DE REDAKTIE 

Als dat maar goed gaat. 't Weer bedoel ik. Al zo'n dikke 2 
weken zon, zon, zon. En het is pas eind mei, de zomer moet 
nog beg innen. Als al het kruid maar niet verschoten is. Zul 
je zien, dan hebben we eindelijk vakantie en dan regent het. 
Nou ja , dit hebben we alvast. 
Heel wat wedstrijden hebben we kunnen "zonnen". Er kwam bijna 
geen training spak aan te pas. Nadeel is natuurlijk wel, dat 
het niet al tijd even makkelijk is om in bloedheet weer een 
g oede prestatie te l e veren , maar het g eeft een wedstrijd wel 
weer een heel gezellig sfeertje en dat komt de ploeg ook 
weer ten goede. 

Wat kunnen jullie gaan lezen in de zonnestoel. 
Allereerst de notulen van . de jaarvergadering. Hierin is ook 
nog eens het openingswoord van onze voorzitter opgenomen. 
Houdt er reken i ng rnee, dat het van een dikke 3 maanden 
terug is, dus niet meer u p to date. 
Degen e die wel iets zien in een carr1ere als atletiek
trainer (de club kan altijd een paar goede g ebruiken!) raad 
ik aan om pagina twee goed te lezen. 
Natuurlijk diverse wedstrijdverslagen en uitslagen. 
Nee, niet vergeten ...... de ranglijsten allertijden. Als je 
er erg nieuwsgierig naar bent , ze staan op bladzijde 10 , 11 
en 12. Me t recht kun je daarvan zeggen, de oudjes deden het 
best! 

En dan het Wisseltje natuurl ijk . Ik weet dat de "ouderen" 
onder ons dit niet al tij d lezen. Maar ze zouden het toch 
eens moeten doe:-~. \vat een act i vi te i ten staan daar op 't 
program. De " groten" kunnen daar een voorbeeld aan nemen. 
Die praten voorlopig alleen nog maa r over ·te ondernemen 
activiteiten en veel verder komen ze niet of ..•... komt er 
toch iets op gang ? 

Pak de zonnecrème en je stoel en g a maar even lekker zitten 
lezen. 

Tot slot de kopij datum is uiterlijk MAANDAG 12 JUNI. 

P.S. Mooi hé die tekeningen, dankzij de nieuwe inbrander! 

g1rorekening 643883. b<? nkrekenmg 56.80.10.477, t.n.v. penningmeester a. v "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 
EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Senioren L.A. 
W. (Wim) Kistemaker Frankestraat 45 2011 HV HAARLEM 

COMPETITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B 

11 juni heren -Enschede, dames - A'dam Noord 
25 juni heren - Krommenie, dames - Hoorn 18 juni Amsterdam Ookmeer 

10 sept FINALE 3 sept FINALE 

Een verzoek aan alle wedstr~datleten om de bovenstaande data vr~ te houden in 
het belang van de competitieploegen. Houdt met het plannen van je vakantie én je 
schoolwerk als het enigzins kan, rekening met bovenstaande data. 

\~eekend 

\!I eekend 
Zondag 

30 jun:i./2 juli 
7-8-9 juli 

13 aug 

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN 

voor junioren Nederlandse kampioenschappen in Bergen op Zoom 
voor senioren Nederlandse kampioenschappen in Hengelo 
Adriaan Paulen Memorial in Hengelo 

Informatie omtrent de nieuwe cursus ATLETIEKTRAINER 

Nieuw: de nieuwe cursus atletiektrainer vervangt de cursus atletiekleider. Belang
r~kste verschillen z~n: - geen vooropleiding vereist; 

- 120 uur. 

Doel van de cursus: de cursisten voor te bereiden op de taak leiding te geven 
aan de beoefening van atletiek door jeugdigen (vanaf 14 jaar) en volwassenen. 

Inhoud: behandeld worden onder andere theorie en prakt~k van het leidinggeven, 
didactiek, algemene fysiologie en ahatomie, trainingsleer en vaktheorie (atletiek
technisch ) • 
Deelnemers aan de cursus dienen vóór het afs luitende prakt~kexamen in het bezit 
te z~n van het dip loma jurylid algemeen (functie 6). 

Deelname: iedereen die ten minste 20 jaar is, enige ervaring heeft in de omgang 
met groepen en over een r.edel~ke eigen vaardigheid op atletiekgebied beschikt 
kan deelnemen aan de cursus atletiektrainer . In tegenstelling .tot de atletiekleiders
cursus behoeft voor de cursus atletiektrainer dus ge en JAL-cursus als vooropleiding 
te zijn gevolgd . . 

Doorstroming : geslaagden ontvangen het diploma "atletiektrainer", dat recht geeft 
op doorstroming naar de cursus trainer-coach B en in aansluiting daarop de speciali
saties. 

Waar en wanneer: vänaf septemter 1939 zal op 3 plaatsen in Nederland een cursus 
atletiektrain~r worden georganiseerd. De cursusplaatsen worden vastgesteld op 
basis van ontvangen inschr~fkaarten. 

Kosten: voor leden van de KNAU bedragen de cursuskosten f 450,==. Dit bedrag is 
inclusief lesmateriaal en examengeld. 

Inschr~ving : aänmelding voor deze cursus is reeds mogel~k. Folders en inschr~f
kaarten zijn te verkr~gen b~ de afdeling opleidingen van de KNAU, tel: 03402-32420. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem div. prijzen 

a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



N 0 T U L E 1'1 

Notulen van de jaarvergadering van 23.02.1989 gehouden i n het krachtcentrum van 
A.V. Haarlem. 

1. In aanwezigheid van 41 leden opent de voorzitter de vergadering namens het 
bestuur: 

Sportvrienden en vriendinnen , 

Namens het bestuur van onze vereniging heet ik u hartel~k welkom op deze jaarver
gadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het door haar gevoerde 
bel eid in het jaar 1988 . 

Tevens de gelegenheid voor u om dit beleid aan een kritische beschouwing te 
onderwerpen. 

Een bijzonder woord van welkom aan Dicl< Hagtingius erelid en René Ruis lid van 
verdienste. 

1938 was het eerste jaar van het samengaan tussen "ATMODES" en HJ-IAARLEW' en zoals 
b~ elk huwelijk moesten er wat rimpels worden gladgestreken zonder dat er direkt 
van een moeizame start sprake was. 

Persoonl~k had en heb ik nogal wat moeite met de instelling van vele dames-atle
ten. Vergeleken met de meeste van onze heren-atleten verschilt de motivatie ten 
opzichte van b~v. de trainingen hemelsbreed. 

Onze heren-atleten hebben of tonen geen enkel probleem met 4 - 5 of zelfs nog 
meer trainingen per week, terwij l bij de dames een aantal van 2 nauwelijks haalbaar 
is, een enkele gunstige uitzondering daargelaten. 
Prestaties vragen training - zelfs veel training - ik hoop dat or>..,.,.., ,..,,.,~~~ ~~~~ .. ~·· · 

doordrongen raken en wat frequenter op de trairi,.,_~,..,,., -·. · ~ 1 · ,. , _ _ ;.Jjnen. 

In het jaarverslag van de secretaris kr~gt de kompetitie de nodige aandacht -
voor het komende seizoen waarin onze zustervereniging "Holland" met zowel een 
dames- als een herenploeg in de hoofdklasse zal uitkomen, verwacht ik zonder meer 
dat onze herenploeg zeker niet onder zal doen voor de ploeg van "Holland", dat 
wordt dus knokken tussen de HaarJemse ploegen . 

In ons krachtcentrum werd in het afgelopen jaar een fors bedrag geïnvesteerd -
haltersch~ven en stangen werden vervangen , een multitrainer werd aangekocht -
terw~l enkele apparaten vervangen werden, tevens werd een nieuwe haltervloer 
aangeschaft. 
Ondanks deze investeringen kon er een positief saldo in het exploitatiefonds 
Krachtcentrum gestort worden. 

Een woord van dank wil ik gaarne richten tot de samenstellers, c.q. medewerkers 
van ons cluborgaan de "\'Jissel" - zonder meer mag gesteld worden dat ons clubblad 
een posj tieve onf-,,,; \drpl i Yl()' r'ln,...~ ~~ ..,l..-t- - · ..,.,....,.,,-1 1" ~ i "'~":"rl +r 1. .-. ~-'- .... ,,...,",., ••• ; 1 ik 
vooral José s~~~llen hier extra noemen. 

Hoewel de toto een steeds kleinere bron van inkomsten aan het warde 
toch veel dank verschuldigd aan Hi l Hartman en aan ons lid van verdienste Wl111 

Moelenaars voor hun niet aflatende inzet voor deze nog alt~d onmisbare bron van 
inkomsten. 

Mijn dank gaat tevens uit naar al diegenen, die zich hebben ingezet om onze 
vereniging draaiende te houden. 

Wat het jaar 1989 betreft z~n we goed begonnen. 5 Ereplaatsen werden in het 
weekeinde 3-4-5 februari il +~ ;,..,,.,__ "rr ~-~ ..... ,.,~ ~'- -~ '""t'-

overd . 
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Goud voer Erik Rollenberg ~ -• ... ~ ~ogspringen. 

c::ot.:d \'OOr Marc Kok op re 60 mtr. horden. 
Zilver voor dezelfde Marc op het onderdeel polshoog - hetgeen echter geen verbe
tering van het clubrekord betekende zoals ik aanvankel~k vermeldde in het verslag 
van het laatste clubb2.ad .. Dat rekord J.s nog steeds in handen vPn ..,.;;...., -~-~ ?. ; ....,e - ~ • 

Göbe l f71e t 4.86 mtr. waarvan gaar ne akte! I I 

~=--- -=>:-~~ _: ,· •• . • -. : .... u"" '"" ~~ ~ ·~::. !\'i3':'!: ~!'~' :-: ~. l, v-.... v erspr inger.. ·~; ::-4 ~evens voo r !'au l .!a:;pers o~ 
de 3000 mtr . 

Een ande r e ~ositieve zaak is de oprichting van een kommissie Lange Afstand, welke 
kort ge leden tot stand kwam , al meeten wij gelijktijdig een waarschuwend woord laten 
kl i nken -- laat !-l et geen club in een club worden , zo las ik in de laatste "Wissel" 
over een eigen embleem. Dat is echter o~mogelijk . Het officiële "Haarlem" logo is 
het en i ,ge logo dat door de K.N . A, U. erkent wo:::-·dt. 

In het komende zomerseizoen zal "Haarlem" het teheer van de kantine op de atle
tiekbaan moeten voeren , een klus waar veel mankracht voor nodig zal zijn - bar
dienst op 5 avonden in de week - 6 maanden lang - plus nog een behoorlijk aantal 
wedstrijden. Hil HartniMt zal dr ~crsonele bezetting gaa~ regelen, s tel haar dus 
niet teleur wanneer zij ook een::; op u een beroep zal doen - beter nog stel u 
vanavond in verbinding met haar en help me e ook deze klus te klaren. 

Cl~bgenoten , na deze i nleidende woorden spreek i k de hoop uit dat er ~ón&von~ ~an 

prettige maar teve:- ;- ? ::>kAl .ijke diskussie gevoerd gaat worden . 
Hiermee ;erklaar ik de vergact Aring vom· geo pend .. 

-~~~men s tukken . 
n .L :ï. c- . ~- - .. ._, -· .J.n: Hanny Besseling, Geertje Berkelmans , Jerry Br ouwer , Aernout 
Bos , Joaé Ca9ellen, Willem Gebe, Marthin I-luta Galung, Carla v . d. Klei, Ton 
van de Li nden, \v i TTI Moelenaars, Ellen de Weijer, Ni col et Zwaan . 

3. Jaarverslag secretaris. 
Opmerk i ng van Gerim Vos: 2e a.ilnea te s mal organisatorisch kader klinkt wein1g 
posi tief, àenk aan L.A, --ploee met eigen commissie (vanaf jan. 1989 ) , eigen 
wedstrijdsecretariaat . 
Bestuur merkt op dat vooral voor begele iding jeugdploegen nog mensen nodig 
zij n , 

Ledenbestand: vooral ledenverlies i n pupillen er· -; ID gr.:--:-- ;- __ ~ -~- - ... _. mo-
reert dat het j aarverslag Distrikt \:Jest I ::lo!r ~en le.::. ." :,.;erlies aangeeft. 

Clubrecords rectificatie . 80 mtr . hrd . Chr . v. d. Werff moet zijn 60 mtr . 

Districtskamp . 5000 mtr . Kees Hordijk moe t zijn Kees van Dommele. 

Wedstrijdorgan1satie: waarom in Haarlem nie-t: gekozen voor meer instuifwedstrijden. 
De voorzitter legt uit dat per wedstrijd de baan gehuurd dient te worden, men is 
afhankelijk van weer. En ige overweging is financieel. 

Overi ge aktiviteiten: Gerko Vos vi ndt het jammer dat hier geen akt1vitei t en van 
L.A . ploeg zijn vermeld. Secretaris: via secretar1s L.A. comm. volgende keer 
mater iaal aangeven. 

4. Kasko mm issi.e. 
Nic ol et Zwaan, Ha~ Baauw en Nico Treep hebben de boeken in orde bevonden en 
verlenen de penningmep~+-,..~ ---';;~~--...,~ .... ~ --~~- ...,,... ..... - ~-- - ~~,..,", ...,...,, ~ ~ -' 

,,_ _-..;ster . 
vt)fn . ntjl'fl O U t Leezenber g /René V.d. Zwaag. 
Aernout Lee zenberg vr aagt waa rom post drukwerk/clubblad hoger is dan begroot . 
Ant w.: briefpapier, enveloppen, kl eurenpag1na 't WisseltJe in grote hoeveelheid 
aangeschaft (is goedkoper) . 

Ren€ v . d. Zwaag : post training / begeleiding minder dan begroot maar voor 1989 
toch hoger . 
Antw.: er zijn tra in1ngen bijijekomen ; krachttraining dames en niet-geselecteerde 
atj_eten. 
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' - Aernout Leezenberg : hoe is medische begeleiding. Antw.: er waren problemen 
met fysiotherapeut. Inmiddels is één en ander uitgepraat en er is op 1.3.89 
een gesprek tussen bestuur, medische begeleiding en trainers A/B senioren. 

RenP.- · :v... d. Zwaag: opm. vereniging heeft redelijk eigen vermogen, zijn er inves
teringsplannen. Antw.: alle waterafvoeren moesten vervangen· worden en zijn reeds 
vervangen , douches zijn aangepast. Er moet geld gereserveerd worden voor repara
t i es aan krachtcentrum .(dak e.d.) en vervanging apparaten, uitbreiding met 
e ~age. Er komt een krachtcentrum in Kennemersporthal, hetgeen huurinkomsten 
krachtcent::-l lm A. V. Haarlem negatief zal beïnvloeden. 
De kontributie is in 7 jaar niet verhoogd. Bestuur is er steeds vanuit gegaan 
dat inkomstenkant van de begroting dekkend moet zijn voor lopende kosten. 

Vraag Gerko Vos : is krachtcentrum vrij van lasten? 
Anr::-: . : Ja. 
Er is een begroting ingedient door comm. L.A., wordt deze gehonoreerd. Antw.: 
afspraak met Bert is dat er een goed onderbouwde begroting moet komen. Deze 
zal worden gehonoreerd w.b. Angers , niet voor wedstrijddeelname. 

f,. Wijz igi ng van de verenigings tatuten. 
ne aan de notaris ter inzage geg~ven statuten van A. V. Haarlem voldoen aan 
de wettelijke regels v~n het verenigingsrecht. De statuten zullen worden aange
past aan het door de K.N.A.U. gehanteerde model. Deze aanpassing volgt in 1989 
waarna de leden de statuten ter inzage zullen ontvangen. Het kiezen van nieuwe 
bestuursleden geschiedt ingevolge het nieuwe verenigingsrecht voor een periode 
van 3 jaar . Hiert oe i s een rooster van aftreden gemaakt waarbij ieder jaar 1 lid 
van het dagelijks bestuur zal aftreden. 

7. Verkiezing van het bes tuur. 
Er zijn geen tegenkandidaten aang·emeld voor de herkiesbare funkties zodat Joop 
van Drunen -voorz i tter, Baltien de Wit - secretaris, Bert Steen -vice-voor
~ ~tter voor een periode van 3 jaar zijn benoemd. 

8. Vaststell ing begroting 1989. 
Koos Kiers: waarom zijn notariskosten niet opgenomen in begroting. Antw.: komen 
pa~ op begro t ing 1990 . 
!(oos Kiers: er i s geen rekening gehouden met sociale lasten over trainings- --. ---- - 
kusten . Antw.: gegevens hierover zijn pas beschikbaar in juli/aug. Trainers 
we rden ui t genodigd voor een gesprek zodra er iets bekend is. 
Jaap van De~rsen : zij n er konkrete plannen voor aanbouw van het krachtcentrum. 
Antw.: tekeningen zijn gereed, toestemming gemeente. Verder nog plannen maken 
en bekijken voordat de f in itieve beslissing worden genomen. 
Koos Kiers: wat zijn de plannen voor 1989. Antw.: er moeten gesprekken komen 
met aparte groepen en hun trainers en bestuursdelegatie. 
Er liggen p lannen (Han Baauw) voor open-dag, schoolwedstrijden. Er is aandacht 
voor L.A.-aktiviteiten (o .a. Angers) terwijl er voor aktiviteiten voor de jeugd 
bui t en de training om geld beschikbaar is. 

V9lgend _jaa~ op_jaa~vergadering wordt een beleidsplan voor de komende jaren 
___ g epresenteerd. -- --

9 - I ngekomen voorstellen: José Capellen en Geertje Berkelmans stellen een andere 
opzet voor voor de wintertraining dames/meisjes A/B. Een en ander zal in de 
~C bespr oken worden voor het komende winterseizoen. 

1~ . ~ erk i e z ing kascommissie. 
Nico Treep is aftredend. Ton v.d. Linden zal de vacature gaan bezetten. Nicelet 
ZwaaP.,- Han Baauw en Ton v.d. Linden vormen de kascommissie. 

11 . Uitreikin~ prestatie-bekers etc. 
De vocr~ itter memoreert dat Dick Hagtingius 50 jaar lid is van A.V. Haarlem 
·;;n in di vers e funktie s werkzaam · is geweest. NarnPnc rl<> 1 orlpn ",,., h<>+ h~stuur 

IJJ • .)rdt D .~ ck Hagtingj 11c; """'"' ".++o,..,+i"" ,.,,,.,,,...~,;:.nrli !?;d. 
Ere- lid Jan Hut, 60 jaar lid van de vereniging kan helaas niet aanwezig zijn 
op de vergGdering i.v.m. ernstige ziekte van zijn echtgenote. De jaarvergadering 
zal Jan i-k1 t een telegram sturen. 
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De secretaris deelt mee dat de voorzitter 40 jaar lid is en overhandigt een 
attentie. 
Evert van Ravensberg reikt de bekers uit: 
St~n Jasperstrofee: Erik Rollenberg, hoog 2.16 m 

(beste sen. prest.) 
Joop van Drunentrofee 

(beste A/B prest.) 
C/D beker: 
P.H. beker: 
Jan Hut bokaal: 
Prestatiebeker dames: 
(gescho~ken door Aernout Ros) 
Prestatiebeker A/B meisjes: 
Preste tiebeker C/D meisjes: 

12 . Rondvraag. 

Misja Steen, hoog 1.95 m. 

Michael Parkinson, 10.2 s 80 mtr. 
Hein Macnack, 7.56 m ver. 
Ivo Spanjersberg, beste meerkamp jeugd. 
Marianne v.d. Linde, 3000 mtr. (indoor) . 

Brenda Stoete, 5.25 m ver. 
Aneska de Windt, beste prest. div. nummers . 

Aernout Leezenberg: verzoek om verslag jeugd toe te voegen aan alle jaarver
slagen. 
Jes van Belle gaat als lid jeugdcommissie accoord. 

Gerko Vos: verzoek .om besten l~sten e~ clubrecords veteranen en rangl~sten L.A. 
Vergader i ng gaat accoord. 

Dick Hagtingius: compliment aan de gebroeders van Ravensberg over A.V. Haarlem 
archief. Snel en uitgebreid informatie ontvangen i.v.m. te schr~ven artikel voor 
vrienden KNAU na overl~den Dolf Bens. 
Is er een mogel~kheid om band reünistenclub H.A.V. Haarlem en A.V. Haarlem te 
verstevigen. Bestuur antwoordt dat een bestuursdelegatie kontakt zal opnemen met 
Dick Hagtingius. 

Co Lagendijk: meningsverschil met bestuur over correspondenti.e .-en indeling in 
::ontributie categorie senioren terwijl hij L. A. lid is. 
Bestuur antwoord nagelaten te hebben hem hierover te berichten en biedt hiervoor 
verontschuldiging aan. Tevens antwoordt bestuur dat er een norm kontributie per 
leeft~dskategorie is en daarnaast een L.A. contributie voor L.A. leden, die 1 x 
per week trainen. Verder worden er geen andere kontributie-cat. op na gehouden 
om te s treven naar vereenvoudiging van het kontributie-stelsel. 

Dick v.d. Vlugt: sinds juli lid en nu pas clubblad ontvangen. Om leden te binden 
aart vereniging een kwalijke zaal. Jos van Belle legt uit waar fout is gemaakt. 

Ni ets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Baltien de Wit Joop van Drunen 

Degene die op- of aanmerkingen heeft over de notulen dient deze schriftel~k in te 
dienen b~ het secretariaat van onze vereniging. De sluitingsdatum voor het indienen 
"~~!]. . deze- -~p- of aanmerkingen is 1 augustus 1989. 

WEDSTRIJD OVERZICHT JUNI 

Hieronde r een beknopt overzicht van de wedstr~den uit ons district. Een volledig 
overz icht van wedstr~den hangt elke training achter het raam van het secretariaat . 
Denk aan de uiterste inschr~fdatum. Zorg dat je alt~d geld b~ je hebt want je moet 
direct betalen!!! Je kunt ook een rekening openen waarmee jouw wedstr~dkosten 
verr ekend worden. Inschrijven na de training in de kantine bij Joop van Drunen. 
Zorg er';oo:r- dat je bij instuifwedstrijden je startlicentie bij je hebt. En natuurlijk 
heb je op wedstrijden al tijd de juiste clubkleding aan. 

datl.lfil 
2. juni 
2 juni 
2 jun i 

plaats/vereniging/baan 
Aalsmeer/AVA'64/Sportlaan 
Heerhugow./Hera/de Vork 
Utrecht/Vitesse/Overvecht 
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soort wedstrijd 
instuif sen A/B 
instuif sen A/B 
instuif sen A/B 

uit. inschr.dat. 



7 juni 
7 juni 
9 juni 

A'dam/Atos/Elzenhagen 
Hoorn/Hollandia/de Blauwe Berg 
A'dam/AAC,ADA/Ookmeer 
ENSCHEDE 

instuif sen A/B 
instuif sen A/B 
instuif sen A/B 
1e SEN. COMP. HEREN 
le SEN. COMP. DAMES 

11 juni 
11 juni 
13 juni 
:!.4 juni 
14 juni 
16 juni 
l 6 juni 
18 juni 
17/18 jun 
20 juni 
21 juni 
21 juni 
23 juni 
25 juni 
25 juni 
28 juni 
28 juni 
30 juni 
30 juni 

A'DAM N/ATOS/ELZENHAGEN 
Utrecht/Hermes/Overvecht 
Amersfoort/Altis/Schothorst 
Wieringerwerf/AVW/grasbaan 
Amstelveen/Startbaan/Amstelveen 
Utrecht/Hel las/Overvecht 
A'DAM/AAC/OOKMEER 
Zaandam/Zaanland/Vinc. v Goghweg 
Krommenie/Lycurgus/Marslaan 
Beverwijk/DEM/St. Aagtenilijk 
Utrecht/Vitesse/Overvecht 
Santpoort/Suomi/Groeneveen 
KROMMENIE/LYCURGUS/MARSLAAN 
HOORN/HOLLANDIA/DE BLAUWE BERG 
A'dam N/Atos/Elzenhagen 
Edam/Edam/Burg. Versteeghsingel 
A'dam/AAC,ADA/Ookmeer 
Hilversum/GAC/Soest.str.wg 

3e w. Domstadtroffee fin. vóór 29 mei 
2e Gooi & Eeml.circ. sen/AB vóór 2 juni 
instuif sen A/B werpnrs. 

L 0 S S E W E D S T IJ D 

instuif sen 
instuif sen A/B 
2e A/B COMP. JONG/MEISJES 
meerkamp. sen A/B 
instuif sen A/B 
instuif sen A/B 
instuif sen A/B 
Heidemij Bokaal sen Jun. A 
2e SEN. COMP. HEREN 
2e SEN. COMP. DAMES 
instuif sen 
sen. jun. A/B 2-3 kampen 
instuif sen A/B 
instuif sen A/B 

U I T S L A G E N 

10 Engelse ~jlen 4 maart Aalsmeer 

Haren Dames 
l.3. Ron Bons 59.26 1. Marianne v.d. Linde 

Verenigde Spaarbank bokaal 4 mei Rotterdam 

~ooKsprir,~n jongens A 
6 . Misja Steen 

1000 m jongens A/B 
1. Jeffrey Sullivan 
4. Dennis Heyink 

400 m jongens A 
1. Ger Wessel 

3000 m jongens A/B 
David Blom 

1.90 
100 m meisjes A 
Brenda Stoete 

Verspringen meisjes A 
4. Brenda Stoete 

Instuif 5 mei Ookmeer 

2.39.5 
2.47.8 

52.6 

9.42.8 

1000 m heren 
Rienk Posthuma 
Ad Coolbergen 
Marcel Verzijlberg 

400 m heren 
Lex Wolff 
Lex Verbeek 
Willem Gebe 

3e nationale Pinksterwedstrijd 15 mei Hilversum 

~~ge,~-~~ 
7. Ruuö Wielart 

H->og,s pr i.ngo,:'1 heren 
3 . Ruu.d Wi e lart 
7. Erik Rollenberg 

11.99 

2.03 
1.95 
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110 m horden heren 
6. Marc Kok 

vóór 6 juni 

vóór 11 juni 

vóór 20 juni 

57.29 

13.53 

5.47 PR 

2.32.0 
2.39.1 
2.44.7 

52.1 
52.1 
73.6 

14.93 



B:::::·cy Doodeman 
~ t'Je.rk v a.n Dij k 

Leon 1~ DOS 

yer·sç>t' 'i !lfE.:.: 
~::i:t· .. -.y r; o .Jd 8!11a.r· 

Kc g~_i .. ·> t(Jten 
q€'n .~ de Gr ""aff 

Sp!:e~-w~rpen 
i!.l c.; x Br ol<x 

f~ol_2:;;_ tokhoogsprin.ç;en 
St e \'SI I Spanjersberg 

B competitie 7 mei Amersfoort 

17.2 
21.9 

13.8 

2.23.7 

5.20 

7.58 

31.60 

2 . 30 

400 metel' ----
Ale x Brokx 
René Grul 

4 x 100 m estafette 
ploeg 2x gediskw. 

1500 meter 
Steven Spanjersberg 

hoogspringen 
Leon P.oos 

Discuswerpen 
Rens de Graaff 

Hinkstapsprin,gen 
Tim de Rooy 

totaal 
lle plaats met 4615 pnt. 

le h/B competitie 2~ mei te Haarle~ 

60.7 
61.8 

4.39.9 

1.55 

20.20 

10.57 

~o~aag 21 ~~ ~ hadden we een hele gezellige competitie in Haarlem. Het was lekker 
Wf_;er ~n er deden een heleboel deelnemers mee. We moesten ongeveer elf uur in het 
:<: -r-ac t te entrum verzamelen. We waren met 4 meisjes nl . : Brenda, Rob i na, Kar in en 
l k. 
Bren c!3 :noe ~"; t ver·springen en 400 meter sprint. Brenda rende heel goed en zij werd 
le. Me~ verspringen had ze 5 meter en nog wat. Robina moest speer en hoog. Nou ze 
g ooid6 hee l go~d met die speren. En ze sprong heel hoog nl. 1.45 m. Karin moest 
(L =:.::ü ::. en Kogel. Nou met discus en kogel ging het heel goed vooral met kogel want 
Kar i~ mees t voor het eerst met een 4tje gooien en ze had gelijk een nieuw PR. Ik 
ze lf moes t 800 meter en 100 sprint. Ik had gelijk 2 nieuwe PR's. 
Nou cnze team was heel goed want we waren wel even 3e geworden. En dat is heel 
wat . 

~ x 100 m estafette 
... ,o::::uKa- Karin-Robina-Erenda 

400 rr~eter . 

Brenda Stoete 

~~sp~·in~ 
'3r ::nrl<.:. Sto~te 

_:!i S C' Ué':_V:..~':P~!! 
Ka:r- 1n Sc:to\! ten 

..... t~e~~ ... '.~er•:e:--:. 
_.__ .. ,_",._ 

54.0 

61.7 

5.38 

19.54 

20.08 
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100 meter 
Ancska àe Windt 

800 meter 
Aneska de Windt 

hoogspringen 
Robina Smits 

kogelstoten 
Knrin Schouten 

totaal 
3e plaats met 5363 pnt . 

Aneska 

13.4 

2.57.2 

1.45 

6.72 



Haarlem 

100 meter 
Paul Drommel 
Tony van de Prijt 

800 meter 
Jeffrey Sullivan 
David Blom 

verspringen 
Tony van de Prijt 
Thomas v.d. Berg 

kogelstoten 
Marinus Rotteveel 
Jerry Brouwer 

polsstokhoo~springen 

Marvin Isselt 

hinkstapsprin~en 

Riek Zwart 

46 .2 

11.5 
11.8 

2.04.5 
2 .01.3 

5.74 
5.89 

9.18 
9.65 

2.80 

11.78 

.-~ uuu me<:er 
Dennis Heyink 

400 meter 
Paul Drommel 
Ger Wessel 

speerwerpen 
Arno Grooteman 
Ivo Spanjersberg 

hoogspringen 
Misja Steen 
Marvin Isselt 

discuswerpen 
Misja Steen 
Riek Zwart 

110 m horden 
Arno Grooteman 

totaal 

9.44.2 

51.4 
52.6 

39.80 
50.86 

2.00 
1.75 

29.80 
26.18 

18.2 

4e plaats met 12.972 pnt. 

-~~·-- · 

Na de glasfiberstok, nu ook een speciale aflossingsstok. 

- 9 -



Per 1-3-1989 

nANGLIJSTZN ALLEH 'l'iJ:J~N 

100 meter 
1. Sammy Monsels 
2. Bert de Jager 
3. Mario Westbroek 
4. Chris Berger (A) 

Henk Kraayenhof 
6. Rinus van de Berge 

Henk Macnack (A) 
8. Mike Bienfait 
9. A. Blik 

Dick Tempelaar 
Gerard Kamp 
Allan Ellsworth 

400 meter 

10.49 
10.62 
10.64 
10.5 
10.5 
10.6 
10.6 
10.93 
10.7 
10.7 
10.7 
10.7 

1. Mario Westbroek (A) 47.14 
2. Allan Ellsworth 47.43 
3. Mike Bienfait 48.0 
4. Nilo Emerenciana 
5. Henk Kraayenhof 
6. Bert de Jager 
7. Mark Beekes 
8. Guus Groskamp 
9. Ad Paulen 

10. Raymond Hoefman 

1500 meter 
1. Stijn Jaspers 
2. Paul Jaspers (A) 
3. Evert v. Ravensberg 
4. Adri Schaper 
5. Han Baauw 
6. Kees van Dommele 
7. Rob Nieuwenhuizen 

Kees Hordijk 
9. PieterFris 

10. Erik Kahls 

5000 meter 
Stijn J:=.spers 

2. Paul Jaspers 
3. Evert v. Ravensberg 
4. Pieter Fris 
5. Kees Hordijk 
6. Jeroen Scheffer 
7. Rob ter Poorten 
8. Kees van Dommele 
9. Paul Verra 

10. Conno du Fossé 

48.~.8 

48.1 
48.6 
48.7 
48.9 
49.0 
49.1 

3.40.29 
3.43.8 
3.49.4 
3.52.8 
3.53.2 
3.55.7 
3.56.7 
3.56.7 
3.57.4 
3 .. 57.4 

13.24.46 
14.01.9 
14.23.3 
14.41.3 
14.44.18 
14.55.3 
14.57.2 
14.58.7 
14.59.8 
15.10.84 

I 8j_ 

'74 
'82 
'30 
'84 
'26 
'78 
'83 
'32 
'54 
'66 
'86 

200 mec:er 
1. Sammy Monse.l.s 2,J.'i 
2. Chris oergcr- 2 1.1 

r.:ario Westbroek (A) 2Ll 
4. Bert de J ager 2l.52. 
5. Rinus van de Berge 21.3 
6. Jan Willem v.d. Wal 21.56 
7. Mika Bicnfait 21.5 
8. Chris van de Meulen 21 . 6 
9. Allan Ellsworth 21.7 

10. Nilo Emerenciana ~2.0C 

300 rneter 
'80 1. St ijn j&s~ers 1. 50 .6 

_::~:: ·B~é-: _2:~.:_2.' ~:· Adri.. Schaper 
'79 3. Paul Jas?ers 
'82 4. Han Baauv1 
'83 5. N ~ chel Huls~an 

'73 6. Mario Westbroek 
'73 7. Wim Aay (P.) 
'86 8. Rob Nieuw~nhuizen 
'26 9. Evert v. Ravensberg 
'81 10. Hans Stoop 

'83 
'84 
'78 
'68 
'87 
'82 
'8:) 
'82 
'81 
'87 

3000 meter ------
1. Stijn Jaspers 
2. Paul Jaspers (A) 
3. Evert v. Ravensberg 
4. Erwin Groenendal 
5. Kees Herdijk 
6. Er ik Kahls 
7. Han Baauw 
8. P.: eb:!:::' Fris 
9. J ~roen Schef fer 

10. Kees van Dommele 

10000 n:.-=te r 
l. Jtij r, .raspers 
2. Pi'"te.r Fris 

1. 50.9 
1. 52.84 
1. 52.8 
1. 53.1 
1. 53.4 
l. 53.6 
1. 53.7 
1. 55.0 
1.55.'1 

'? .-17.4 
7.57.62 
8.13 . 6 
8.25.7 
8.28.99 
8.29.8 
8.29.9 
8 . 30.0 
8.30.7 
8.34.4 

29.43.46 
30.24.76 

'84 
'88 
'78 
'81 
'85 
'88 
'75 
'88 
'57 
'88 

3. Kees van Dommele 30.45.6 
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4. Eve!·t v. Ra•Jensberg 30.46. 0 
5. Paul Verra 
6. Kees Horàij:< 
7. Rob ter Poorten 
8. Peul van Diepen 
9. Erik Kahls 

10 T.l~·- ..., ~~ ..... 

31. 06. 6 
31.12. 5 
31.34. 9 
31.38.0 
31.41.0 

'81 
'30 
'85 
'72 
'30 
'82 
'83 
'56 
'33 
'82 

'81 
'68 
'56 
'87 
'78 
'83 
'66 
'80 
'78 
'75 

'8t. 
'84 
'78 
'88 
'85 
'87 
'87 
'79 
'88 
'88 

'84 
'84 
'88 
'78 
'56 
'85 
'75 
'83 
'86 



Marathon llO meter horden -----1. Rob ter Poorten 2.27.27 '75 
2. Kees van Dommele 2.27.35 '89 
3. Kees Hordijk 2. 31.40 '84 
4. Hillebrand de Lange 2.32.36 '83 
5. Joost de Bock 2.32.53.8 '79 
6. Gerko Vos 2.33.54 '86 
7. Evert v. Ravensberg 2.34.32 '82 
8. Hans de Rijk 2.35.48 '71 
9. Bert Bols 2.35.56 '82 

10. Hans Verwey 2.36.31 '85 

4 x 100 meter 
1. Sammy Mansels - Mario Westbroek -

Henk Macnack - Mike Bienfait 
2. Mario Westbroek - Henk Macnack -

Jan Willem v.d. Wal - Mike Bienfait 
3. Daan van Rijsbergen - Sammy Mansels -

Jan Willem v.d. Wal - Mike Bienfait 
4. Jan Willem v.d. Wal - Mario Westbroek -

Nilo Emerenciana - Allan Ellsworth 
5. Fer Lamie - Hora Vlam - ; , ,,_,_ <' '· 1 

s cÇhris Véffi~ .d~ Meulen :rTJq~_f:c.~t<;-_]{~'i'lflP.. ~--

1. Hans van Enkhuyzen 
2. Frank Versteeg 
3. Luke Prins 
4. Wim Kaan 
5. Harry Joacim 

Wim Krijnen 
Jan van Dijk 

8. Dick Hoogland 
9. Joop Vissers 

Jos Fielmich 

41.67 '80 

41.7 '79 

41.88 '81 

41.91 '82 

42.0: '96_. 

14.6 '87 
14.86 '88 
14.99 '81 
14.8 '35 
15.0 '63 
15.0 '64 
15.0 '80 
15.4 '57 
15.5 '59 
15.5 '69 

es~ 1.\{~ .. \ ' L ~-· ~b ,\; ! .LI.r •. - n ... l. - ~~' ;~~>_. ,_· __ , ... · \-~·IV. --~ ~t c~n.~t/' ... 

400 meter horden 
1. Frank Versteeg 
2. Henk Kraayenhof 
3. Pim van Beek 
4. Peter Rezelman 
5. Joop Vissers 
6. Hans Kraayenhof 
7. Rob Strik 
8. Rob Nieuwenhuizen 
9. Ron Antheun:lsse 

10. Wim Krijnen 

10-kamp 
1. Jeltjo Dobrnbosch 
2. Less Brown 
3 .• Rein Knol 
4. · Wim Krijnen 
5. Frank Versteeg 
6. Obe van de Klei 
7. Harry Joacim 
8. Ludwig de Sanders 
9. Gerard Kamp 

10. Cor Lamaree 

4 x 400 meter 
1. Nilo Emerenciana - Allan Ellsworth -

Mike Bienfait - Mario Westbroek 3.14.1 '82 
2. Mario Westbroek - Armand Ellsworth -

Mike Bienfait - Allan Ellsworth 3.14.64 '85 
3. Henk Kraayenhof - Armand Ellsworth -

Mike Bienfait - Allan Ellsworth 
4. Nilo Emeranciana - Peter Rezelman -

Mike Bienfait - Allan Ellsworth 
5. Guus Groskamp - Mike Bienfait -

Henk Kraayenhof - Mario Westbroek 

3000 m steeple chase 
53.88 '88 1. Evert v. Ravensberg 
53.90 '85 2. Hans de Rijk 
53.8 '66 3. Kees Fluitman 
55.1 '80 4. Kees Hordijk 
55.2 '59 5. Paul van Diepen 
55.56 '86 6. Marcel Verzijlberg 
55.6 '68 7. Arnoud Bosch 
55.8 '80 8. Co Faas 
56.1 '80 9. Erik Kahls 
56.5 '63 10. Dick Bais 

Hoogspringen 
6710 pnt '62 1. Ruud Wielart 
6526 pnt '82 2. Erik Rollenberg 
6299 pnt '62 3. Remco Steen 
6078 pnt '65 4. Henk Macnack 
6023 pnt '86 5. Walter Kruk ( B) 
6022 pnt '84 6. Orlando Tjin Asjoe 
5974 pnt ' 59 7. Jos Fielmich 
5840 pnt '55 Martin Bolwijn 
5816 pnt '67 Arjen Kroes 
5739 pnt '49 Misja Steen 
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3.15.59 '83 

3.16.10 '82 

3.16.58 '84 

8.48.0 '79 
9.32.0 '71 
9.34.6 '75 
9.37.3 '84 
9.40.0 '83 
9.43.60 '88 
9.44.0 '66 
9.45.6 '61 
9. 51.8 '87 
9.53.8 '79 

2.28 '79 
2.20 '82 
2.07 '88 
2.05 '79 
2.01 '87 
1.96 '87 
1.95 '73 
1.95 '77 
1.95 '84 
1.95 '88 



...... _......,. ~. -'· -...... ·-· .-....... ~----·,, , , .......... '-' ..... " ...... .~. ... y~ ...... .A.. ....... ................. ..... 

4 . Kenneth Port<mger( A) 4 . 10 '82 Aafbrecht v.d. Veen 7.27 '83 
5. Cor Uite!"11Iijk 4.00 '79 5. ,Jaap Boot 7.08.5 '24 

Jan van Dijk 4.00 '80 6. Jeltjo Doornbosch 7.07 '59 
,.., 
I • Cor Lamoree 3 .9? .5 '46 · 7. Anne Jan v. d. Veen 7.04 '86 
8. Anne van de Zee 3.90 '34 8. Ni co Treep 6.98 '86 

Wim Krijne~ 3.90 '67 9. Rob Schlüter 6.97 '88 
10. A ad Beun 3.85 '72 10. Jan van Dijk 6.94 '77 

Ar jan Warmerdam (A) 6.94 '87 

HinkstaEsp~in~en Ko~elstoten 

L Aafbrecht v.d. Veen 16.ll '86 1. Rein Knol 14.71 '70 
2. Anne Jan v.d . Veen 15.97 '84 Less Bro11m 14.71 '83 
3. Hein Macnack (B) 1.5 .. 02 '84 3. Ni co Hellendoorn 14.67 '83 
4. Jan WilJ.em v.d. Wal 14. 63 '82 4. Jeltjo Doornbosch 14.43 '62 " 
5. Gerard de Boer 14.41 '82 5. Ad van Zweeden 14.42 '52 
6. Ruud \Hel art 14.37 '79 6. Henk Kluft 13.98 '54 
7. Jan van Dijk 14.15 '77 7. Orlando Tjin As joe 13.96 '88 
8. Stephen v. Musscher 14.13 '30 8. Gerrit Eysker 13.92 '33 
9. A.rjan Warmerdam (A) 14.11 '87 9. Fred van de Wal 13.75 '87 

10. Rob SchlUter 13 .98 '83 10. Oscar Soethout 13.27 '87 

Ko~eJslin~eren Discuswerpen 
1. Gos se van der Velde 43.54 '1:-}5 1. Less Brown 50.02 '82 
..., Ben Rebel 40.00 Ij']_ 2. Rein Knol 46.44 '70 c. . 

3. Less Brown 39.70 '81 3. Ben Rebel 45.66 '71 
4. Rein Knol 36.30 ' 68 4. Ruud Wielart 43.86 '88 
5. Bertus Gras 36 . 20 '3.1 5. Ni co Hellendoorn 43.82 '83 
. .: . Jan Moelenaars 32.92 '25 6 . Gerrit Eysink 42.77 '32 
7. Jeltjo Doornbosch 31. 38 '68 7 . Leo van Deursen 41.26 '56 
8. Wim Hoppe 28.76 '2Ll 8. Henk Kluft 41.18 '54 
9 . Gerrit Eysker 26.86 '26 9. Leo van der Veer 40.08 '73 

10 . Hans Bruining 2 5. 22 '25 10. Jeltjo Doornbosch 39.48 '59 

_§peerwerpen (ni euwe speer) 
1. Ce es van de Rhee 54.56 '87 
2. Ivo Spanjersberg(A) 50.62 '88 
3. Hein Macnack 50.56 ' 8 '7 
4. Ar jan Warmerdam (A) 49.52 '87 
5. Aernout Leezenberg 49.10 '87 
6. Marcus Treep 48 .50 
'7 Less Br·own 4 6.16 I < 

8. Pim Göbel 44.20 
9. Oscar Soethout 42.26 

10. 
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-Dua VRIJDAG 02 JUNI 

2JO.N:UAG 04 JUNI 

LODI 1 ' S hOTLINE 

aankomst atleten(s) uit Angers 

Amsterdam - Grachtenloop - start 15.30 uur 
(met uiteraard de deelname van onze Ange~nen 
~n heel veel AV F~arlem-leden) 

- 1 s avonds aansluitend diner en feestavond in;b~ 
de Nieuwe Brug (het clubgebouw van Willem ter 
Horst) 

Dus AV Haarlem-leden laat U zien en horen I I I ... 
-Zondag 07 mei - Amsterdam - halve en hele marathon 
Stel dat Sylvia een p.r. èn een clubrecord, Jaap een p.r., Dick een p.r., Lex 
een p.r. in Nederland (dàt is nu de reden waaro~ meneer op zaterdag na de trai
ning alt~d als meneer rondlo~pt: meneer loopt z•n echte p.r. 1 s alleen maar in 
het buitenlandl), Wim, niet tevreden ongetw~eld, toch goed, Ton zondermeer · fan
tastisch, Kick sneller dan in de Westland loopt.Stel dat ~vert op de r~lve een 
knappe t~d, Hans weer zeer rap, l'aul een b~na p.r., Arno een p.r. en Arie ook 
ul een p.r. loopt.Stel dat zoiets zou gebeuren, stel dus ••••••••• ,dan zouden 
we het toch niet over de organisatie hebben die ook nu weer voor geen meter 
klopte.K.cru nou! 

nele marathon 

Willi Kluyskens 
Jaap Swart 
Dick v. 'l'ol 
Lex v.d. Pol 
Sylvia Goes 

2.50 
3.05.30 
3.07.22 
3.10.52 

halve mar a thr::m 

~vert v.Ravensberg 
Rans V erwey 
Paul v.d. fol 
Am~ 1•1olenaar 
Ari8 de Goede 

1.10.28 
1.15.31 
1.20.40 
1.24.44 
1.26.03 

Ton v.d. Linden 
Iück Sabelis 

3.18.59 Clubrecord! 
3.38.45 
3.50.42 

(p.s.s.t.:mocht ik iemand ver-
5eten z~n op de l~lve, ~ ex
cuses.) 

-~ondag 13 mei (zaterdag dus) - Soest - 20 km. 
H\i moest even iets rechtzetten .De 6e plaats op de rangliJst aller tijden was 
niet correct.Moet zjjn een 4e plaats.Graag met potlood verbeteren, want hij is 
namel~k in bloedvorm. 

6e Connn du Fossé 1.06.23 

-Donderdag 18 mei- Overveen- Lionsloop (16 km.) 
Het wordt qua organisatie steeds meer een eigen we~str~d.Onze top maakte daar 
meteen misbruik van door er een onderlinge wedstr~d van te maken.Als beide Haar
lemse verenigingen en de Lionsclub nog wat beter op elkaar z~n ingespeeld (en 
ook voor wat betreft de kortere afstanden) moet deze wedstrijd tot een echte klas
sieker kunnen uitgroeien in een werkel~k fantastische "·mgeving. 
Let b~ de uitslagen eens op Eert, langzaam sluipt hij naar voren. 

veteranen I senioren 

2. Victor ~onneveld 55.26 1 • Kees v.Dommele 52.42 17 .Gé Broertjes 61.50 
5. hans Rageman 58.08 2. Ton v.Doorn 54.12 25.Arno Molenaar 64.50 
12.Jonn Jongboom 63.45 3. Evert v.Ravensberg 54·40 26.Jaap Swart 65.06 
19.Dick v.Tol 65.29 4. Huib Akersloot 54-43 27 .ilans Adelaar 65.07 
24.Lex v.d.Pol 6é:l.11 8. Ronald v.bochove 58.29 41.Rob de Nieuwe 66.59 

9· B.enk Wesselius 59.03 50.René v.d.~waag 69.17 
12.Bert Boesten 59.50 51.Arie de Goede 69.34 
13.Narius Jaspers 59.53 63.Kick Sabelis 73.57 
14.l'aul v.d.Pol 60.28 75.Aat Naarleveld 77.37 

-~ondag 21 mei - Beek-Ubbergen - marathon 
Je nebt er maanden naar toegeleefd en getraind, je bent in vorm en dan werkt dat 
pokke (~ardon) klimaat weer eens niet mee -Na 26 km. was het voor Hans Verwey o
ver.Enorm jammer. 

--Niet vergeten : zondag 04 juni : Haarlem meets Angers. 
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Zet steeds de eerste letter in het goede vakje, dan krijg je 

.HE:T \i.IIS~3E:LTJE 

Kwam dat even goed uit met al die vrije dagen van school. Hadden jul lie alle tijd 
om het vorige dikke Wisseltje te l~zen. Zelfs proeven met kopjes aan ballonnen 
stonden erin, En nu maar hopen, dat er niets gesneuveld is! En zo ja, dan was 
je dit jaar snel klaar met het bedenken van een cadeautje voor moederdag .•• • 
Verder onder andere in het vorige Wisseltje een verslag van de finale crosscompe
titie in Soest, een stukje hoe -het l!issel tje wordt gemaakt , uitslagen en vers lagen 
van de eerste wedstrijd AV Haarlem - Kf.V Holland, KNAU Paaskamp Papendal, rubriek 
trainerspraat met ideetjes voor e en dagje uit, prestatie-estafetteloop Haarlem-Beek
bergen . Op een aantal van bovengenoemde punten l<omen we in _9-i t \IJissel t je terug. 
Veel leesplezi er! 

1-Jijzigingen t!'!liningstijden pupill ..:·n en D-jun ioren . 

De ouders/verzorgers van de pupjllen enD-junioren hebben per pos t een bri.ef ont
vangen. · Onderwerp: wijziging trair; i. ngr;t.i.jcten pupiJlen en D-junioren. Het hoe en waarom 
staat in deze brief. Wc vermelden hier nonrnaals fe gewijzigde t rainingstijden . M.i.v. 
22 mei j l. trainen de pupillen v~n 17.45 tot 19.00 uur en de D-junioren van 18.45 
tot 20.00 uur. 
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WEDSTRUDEN JEUGD - PUPILLEN 

Voor de pupillen: 
Pupillen, wat maken jullie nou? Op een (te) klein groepje na zien we tot .nu toe 
veel te weinig aanmeldingen voor . wedstrijden! 
Nu moet natuurlijk niets en het zal best eens voorkomen, dat je een te gekke uitno
diging hebt van een vriendje of vriendin juist die dag iets geheel anders te gaan 
doen. Of misschien moet je een keer naar een familie-reünie o~ nog erger, mee 
naar een saaie tante en oom met het verkeerde speelgoed. Kan gebeuren. Maar volgende 
keer rekenen we op je! 
En niet vergeten: winnen is leuk maar meedoen is net zo belangrijk, en veel gezel
liger met z'n allen. 

Voor de ouders van pupillen: 
Omdat het aantal 'aanmeldingen voor pupillen-wedstrijden tot heden aan de (te) lage 
kant is hebben we op de trainingsavond vän 11 mei jl. opnieuw het wedstrijdoverzicht 
baanseizoen 1989 (met een begeleidend schrijven) aan alle aanwezige pupillen uitge
reikt. De op die avond niet aanwezige pupillen houden het tegoed (namen bekend bij 
de jeugdcommissie). 
Indien er voor u als ouder/verzorger of uw pupil zelf persoonlijke gronden zijn 
waarom van het deelnemen aan wedstrijden al dan niet noodgedwongen moet worden 
afgezien lijkt het ons een goede zaak dat met de leden van de jeugdcommissie (Jos, 
Roel) of een van de trainers te bespreken. Ook daar zijn ze voor en het voorkomt 
mogelijk vervelende misverstanden. In ons aller belang dus. 

WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN 
Door een wat latere aanmelding en een overvol deelnemers veld moesten we helaas 
de 5 aanmeldingen voor de wedstrijd bij ÁV Sagitta in Amsterdam terugtrekken. Op 
20 mei a.s. hopen we echter op de eerste competitiedag bij AV Suomi in Santpoort 
(fijn dicht bij huis) veel AV Haarlem kleuren te zien!!! En nu een overzicht van 
wedstrijden waarvoor jullie je kunnen opgeven bij Jos voor of na elke training. 
Let goed op de sluitingsdatum! 

wed.dat. or~. vereni~. J+M B-puE· J+M A-Eup. kosten einde aanmeldins 
40 meter 60 meter 
1000 mtr 1000 mtr 

20.5 com Suomi Santp. ver, bal hoog, kogel 3,00/1,00 8.5 
10.6 com AVC Castricum hoog, bal ver, kogel 2,50/1,50 25.5 
1.7 com Gez. Haarlemse hoog, kogel ver, bal,. 3,00/1,00 19.6 

26.8 Gez. Haarlemse hoog, kogel ver, bäl 3,00/2,00 10.8 
9.9 DEM Beverwijk j: hoog, bal j: hoog, bal 3,50/1,00 28.8 

m: ver,kogel m: ver,kogel 3,50/1,00 28.8 
16.9 Startb. A'veen ver, kogel hoog, kogel 3,00/1,25 31.8 

Alle C-pupillen hebben dezelfde onderdelen: 40 meter, bal, ver en 1000 mtr. 

com = competitie 

WEDSTRUDEN JEUGD - JUNIOREN 
Niet (meer) in het bezit van een totaal overzicht van alle wedstrijden baanseizoen 
1989? Vraag er naar op de training aan Jos of Roel. Kun je een kopie krijgen! Doen! 

NIEUWE LEDEN 
Er is door de jeugdcommissie een nieuw informatieblad gemaakt voor in atletiek 
geïnteresseerde meisjes en jongens (pupillen en C/D junioren) welke nog niet lid zijn 
van AV Haarlem. 
Wanneer jullie iemand weten, die wel eens iets meer van atletiek zou willen weten 
en ook wel eens voor "proef" zou willen meetrainen kun je aan Jos of Roel zo'n 
exemplaar voor haar of hem vragen. Doen! 
Of haal er een voor jezelf. Ben je weer bijgeschoold! 
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EVENEMENTEN 
In het vorige Wisseltje hebben jullie kunnen lezen, dat er in het weekeinde van 
10 en 11 juni a.s. een prestatie-estafetteloop van Haarlem naar Beekbergen wordt 
gehouden voor 2e jaars A-pupillen t/m 2e jaars C-junioren. De voorbereiding van 
dit evenement vraagt heel veel (vr~e!) t~d en inzet van de jeugdcommissie en 
trainers. 
Maar daarom vergeten we andere leuke activiteiten niet. De jeugdcommissie heeft 
een l~st wet de meest uiteenlopende activiteiten. Daaruit zal op korte term~n 
een selectie worden gemaakt. Lees het in de komende Wisseltjes of aparte te verstrek
ken informatie-bladen. 

EVENEMENTEN C/D-JUNIOREN 
Eerst de grote teleurstelling van het moeten afgelasten van de feestmiddag/avond 
in het clubhuis van de ~sclub Haarlem. Iets meer dan in totaal 20 feestvarkens 
was echt te weinig voor een fantastisch programma zoals dat door Arjan en Aernout 
was opgezet. We hadden graag_ meer aanmeldingen gezien. Volgende keer beter. En 
die volgende keer komt. Lees maar. 
Arjan en Aernout geven de moed (nog) niet op! Binnenkort komt er nieuws voor een 
APART C-junioren feestje en een APART D-junioren feestje. Maar dan wel A L L E -
MA A L aanmelden deze keer!!! 
Overigens zal de, door een aantal betaalde zes gulden (b~drage in de kosten van het 
afgelaste feest) uiteraard worden verrekend met het komende feest. 

EVENEMENTEN PUPILLEN 
B~ het ter perse gaan van deze Wissel is een l~st door de jeugdcommissie opgemaakt 
met meerdere te organiseren activiteiten voor de pupillen. Daaruit worden keuzes 
gemaakt en data bepaald waarop een en ander zal gaan plaatsvinden. Net zoals op 
school zal bij sommige evenementen ook hier OUDERHULP noodzakelijk zijn. Ouders u 
hoort van ons. 
Waar denken we zoal aan, een greep uit de l~st: 

- pupillen/ouder koppelwedstr~d, eventueel met D-junioren. 
Gelet op de volle baanbezetting in de maand juni zal dit evenement zeer waar
sch~nl~k in de maand september, of eventueel eind augustus plaatsvinden. 

- op zaterdag 24 juni een spel/sportdag in de duinen en op het strand; 
- vakantie-competitie op trainingsavenden in schoolvakantie van de zomer; 
- pannekoeken e ten in combinatie met ••..••...•• ? 

PRESTATIE-ESTAFETTELOOP HAARLEM-BEEKBERGEN 10 JUNI 1989 
De voor deze prestatie-estafetteloop geselecteerde 20 jongens en reserves (meiden, 
nogmaals sorry maar volgende keer hopen we er echt een "gemengde" loop van te 
maken, zie het vorige Wisseltje) ontvangen ruim van te voren individueel nog uitge
breide informatie. 
In het Wisseltje daarom alleen over de loop wat algemene informatie: 

De namen van de geselecteerde lopers: 

Dave Andrews 
Mart~n van Belle 
Mark Blom 
Pepijn Bos 
Rogier Botman 
Arne Braams 
Henk Cobelens 
Daan van Dijk 
Jeffrey Drommel 
Paul Filmer 
Dennis de Haan 

Leendert van der Helm 
Arjan Hendriks 
Peter Markwat 
Paul Rijs 
Martijn Spruit 
Niels Terol 
Steven van Waarde 
Marco Wempe 
Cees van Wijk 
Manuel Wolff 

De koppels z~n inmiddels gevormd. En hard getraind zal er ook nog worden de laatste 
weken voor de echte start op 10 juni a.s. 
Ter voorkoming van "vormverlies" zoals dat professioneel heet. 
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Een sponsor heeft 20 trainingspakken "Small" toegezegd. Bepaald niet meer "Smal!" 
zijn sommige lopers. Wat te denkim van bijv. Allard van Zwol, Cees van Wijk of Martijn 
Spruit. 
Inmiddels ziet het er naar uit, dat "een groot kledingconcern" ons verzoek gaat 
honoreren van lOx "medium" en 10x "large". 

Gelopen wordt er overigens in A.V. Haarlem kleding, voorzien van startnummer met 
opdruk Atletiekvereniging Haarlem en Jeugdsocieteit RADAR/Haarlem. 
Startnummers zijn klaar. 

De informatie-avond van 24 april jl. voor lopers en ouders/verzorgers was prima 
bezet. We hadden natuurlijk ook niet anders verwacht! Was het maar vaker zo vol 
en gezellig in de kantine. 

22 Mei is de laatste grote vergadering met alle betrokkenen t.a.v. de organisatie 
(m.u.v. de lopers zelf!). 

Verdere contacten met de pe·rs (o.a. Haarlems Dagblad) worden gelegd ·vanaf 23 mei 
a.s. Onder andere plaatsing foto deelnemers en jeugdtrainers in HD > In A.V. Haarlem 
~enGe met startnummer op! 

Regio;'lale omroep Noord-Holland en Gelderland schenken ruime aandacht ·aan dit evene
ment. Onder andere radio opnames tijdens de loop! 

Bij succesvolle volbrenging van de estafette-loop volgens schema als door de orga
nisatie opgesteld volgt opname in het GUINESS BOOK OF RECORDS! Exacte gegevens 
vernemen we ;'log. Een stukje hieromtrent heeft in het dagblad "de Telegraaf" al 
gestaan over onze loop . 

Het traject wordt per fiets op 2 en 3 juni a.s. voor de laatste maal gecontroleerd 
doo1·· Roe l en Emmy Ramakers ~ Alle wisselpunten zullen duidelijk met verf op straat 
ge:narkoerd wo~den, zodat mede aan de hand van duidelijke routebeschrijvingen de 
plaatsen eenvoudig zullen worden gevonden waar de lopers gewisseld zullen worden. 
Moderne telecommunicatie-middelen, waarover alle begeleiders, o.a. volgbussen 
en auto's, tijdens de loop de beschikking hebben zorgen voor de rest. 

Wat de organisatie betreft wordt het evenement een groot succes. 
Aan de lopers straks om het waar te maken. 

0-0-0-0-0-0 

Uitslagen 1e competitie wedstrijd C/D junioren bij Suorni in Santpoort 

De eerste wedstrijd was lekker dicht bij zodat het vervoer geen probleem kon zijn. 
Wat wel problemen opleverde was het bij elkaar krijgen van een complete ploeg bij 
de C-meisjes. Het is om te huilen, helemaal als je weet dat je met 4 meisjes een 
compl~te ploeg hebt. Het is natuurlijk mooier als je op ieder nummer een reserve 
hebt. Dit keer waren slechts 3 meisjes bereid en/of in staat om de clubkleuren 
te verdedigen. Ik hoop dat de volgende wedstrijden ook de C-dames beter, in ieder
geval kwantitatief, vertegenwoordigd zullen zijn. 
Maar nu de uitslagen. 
De C-meisjes die wel meededen en samen 1986 punten en een 3e plaats behaalden 
waren: 

'VJendy Haan: 80 m horden in 15.4 en ver met :4.42 m. 
Kivelly Grotendorst: 1000 m in 3.45.2 en 80 m in 11.9 
A~ j ~ van d~r Voort: kogel met 5.80 m. 

Bij de C-jongens was zowaar een schrijver aanwezig dus komt hier eerst het relaas 
vo.n Martijn Spruit. 
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Het is 11 uur wanneer de Haarlem atleten zich op 6 mei klaarmaken voor de eerste 
competitie-wedstrijd tegen de teams van DEM, Castricum, Holland en gast-club Suomi. 
De dag begon met pech, want de C-atletes hadden een atlete te weinig voor de esta
fette en konden zodoende niet starten. Bij de estafette van de C-atleten was ook 
pech, want bij de laatste wissel ging het mis dus er volgde een diskwalificatie. 
Daarna gingen voor Haarlem Henk en Niels hoogspringen en voor de C-atletes ging 
Anja kogelstoten. Toen was het tijd voor de hordenlopers. Henk liep met zijn grote 
stap alle horden in 3-pas behalve de laatste. Voor de C-atleten liepen Allard 
en Arthur ook. Voor de C-atletes liep Wendy de horden. 
En dan mag ik eindelijk samen met Allard (die nog stond uit te rusten van de horden) 
kogelstoten. Het was mijn eerste keer met 4 kilo (dit geldt ook voor Allard). Het 
viel reuze mee. Allard en ik kwamen allebei dicht in de buurt van ons P.R. Na 
het kogelstoten was het snel naar het verspringen kijken. Allereerst moesten de 
C-atletes. Haarlem was bij dat onderdeel vertegenwoordigd door Wendy. Daarna kwamen 
Cees en Michael in actie voor de C-atleten. Cees sprong over de vijf meter. Michael 
haalde dit net niet, maar hij sprong wel een PR. Daarna was het de tijd voor de 
afstandsloper- en loopsters. Jeffrey werd op de 800 meter 3de net achter Holland. 
Marco en Martijn van Belle liepen daarna flitsend de 1500 meter . Van de C-atletes 
waren er een stel niet. Daardoor moest Kivelly de 1000 meter lopen. Toen kwamen 
Daan en Manuel in actie op de onderdelen s peer en discuswerpen. Op het eind van 
de dag moesten Cees en Michael de 100 met er rennen. Ze wonnen allebei hun serie. 
En op het eind van de dag was er weer pech voor de C-atleten van Haarlem. In de 
tweede loop (estafette) ging het weer mis en daardoor werden de lopers dus weer 
gediskwalificeerd. 
Het was een leuke dag met veel persoonlijke records. 

De prestaties van de C-jongens op een r ij : 

100 meter 1500 meter 
Cees van Wijk 12.9 Martijn van Belle 
Michael Parkinson 12. 9 Marc o Wempe 

hoosspringen versprin~?;en 

Niels Terol 1.35 Michael Parkinson 
Henk Cobelens 1.50 Cees van tiJijk 

speerwerpen kot?;elstoten 
Daan van Dijk 24.96 Martijn Spruit 
Manuel Wolff 36.94 Allard van Zwol 

100 m horden discuswerpen 
Allard van Zwol 21.0 Daan van Dijk 
Arthur Smit 24.7 Manuel Wolff 
Henk Cobelens 18.7 

800 meter 
Jeffrey Drommel 

Martijn Spruit 

5.28.0 
5.36.9 

4.82 
5.09 

8.91 
10.21 

19 . 44 
25.32 

2.25.7 

Henk, Manuel, Cees en Mi chael waren de jongens die de "pech" hadden om 2x gedis
kwalificeerd te worden. 
Met een puntentotaal van 8323 punten wist de ploeg , zonder de ruim 1100 estafette 
punten, toch nog de derde plaats te bereiken , achter DEM en Holland-!. 

Bij de D-meisjes was het ook moeilijk om een aardige ploeg bij elkaar te krijgen, maar 
het is Arjan toch nog gelukt om alle nummers bezet te krijgen. 
De estafetteploeg die bestond uit Meraud, Esther , Etta en Meintje had ook problemen 
m~t het lopen van de 4 x 60 meter. De eindtij d van 50.5 is . dus niet te vergelijken 
met de tijd die de dames normaal zouden lopen . 
De 60 meter horden werd gelopen door Meraud de Rooy in 12.4 s., die voor de 60 
meter vlak 9,4 s. nodig had. Esther Haan kwam uit 6p de twee springnummers. Ze 
sprong 3.50 m ver en 1.25 m hoog . Etta Alderden was de tweede springster voor 
Haarlem bij het ver. Haar a fstand was 3 .43. m. 
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Voor de 1000 meter hadden we Debby Boer gestrikt die over deze bij de Haarlem dames 
niet geliefde afstand 3.54.1 deed. Blijven alleen nog de twee werpnummers over. 
Die werden allebei verzorgd door Ingrid Zandbergen. Het kogelstoten eindigde met 
6.17 m en de speer bleef op 14.20 meter van de streep in het veld steken. 
De D-dames behaalden met elkaar de 3e plaats met 2435 punten. 

Het beste resultaat behaalde de ploeg van de D jongens. Met 6069 punten een 2e 
plaats. 

80 m horden 
Jorrit van Giffen 
Pepijn Bos 
Dennis de Haan 

discuswerpen 
Robin Douwes 
Olivier Barreveld 

verspringen 
Steven van Waarde 
Marcel van den Berg 

1000 meter 
A-r.jalf , fiençir.iks 
O~y:,e -Anc:lne'fs : 
Mar-k-..B.J.. om- . . - . 

' 1 

80 meter 
17.9 Mark Veldt 
18 . 5 Dennis de Haan 
17.4 Arjan Hendriks 

kogelstoten 
18.44 Jorrit van Giffen 
15.00 Olivier Barreveld 

hoogspringen 
3.58 Pepijn Bos 
3.50 Marcel van den Berg 

3.26.9 
·3 . 43 .4 ~ ·' 

... . 3 .·31.-5 . . '" ,. ., /•, 

De estafette werd in 48.2 gelopen door Dennis, Marcel Arjan en Mark V. 

Zaterdag 20 mei, het gebeurde in Heiloo •••.•.• 

12.5 
12.1 
13.6 

9.52 
7.26 

1.25 
1.30 

De Nederlandse Spoorwegen hadden extra materieel en manschappen ingezet, echter 
tevergeefs. De C/D jeugd van Haarlem had een wedstrijdje dus. 
's Ochtends werd verzameld op station Bloemendaal. De overbekende afmeldingen ten 
spijt werd de "10.12" belegerd. De door N. S. tegenwoordig in alle treinen verspreide 
lectuur oewees ook nu weer zijn functionaliteit. Diverse reizigers zochten daarom 
snel een veilig heenkomen in een andere coupé. Tegen 29 crimineeltjes in de dop en 
twee peetvaders valt natuurlijk bar weinig in te brengen, laat staan tegen ook nog 
twee enorme virtuele hondjes met de wellluidende namen B .• je en B •• je. (Jawel, een 
heuse prijsvraag: raad een lied of niet!) 
Een treinstel later. Overstappen op station Uitgeest. Onder het luid scanderen 
van diverse leuzen werd de volgende trein geënterd. Dit keer was de 1e klas het 
mikpunt van de welhaast onbedwingbare lust tot ravage van "Haarlems trots". Station 
Heiloo . Dit vredige plaatsje heeft er sinds zaterdag 20 mei dus een gedenkdag 
bij. Als een kudde varkenszwijnen (of was het nu zwijnsvarkens) denderde "Haarlem" 
door de serenen ochtendrust van Heiloo-city. Ook B •• je en B •• je (weten we het 
alweer?) waren weer goed op dreef. Ergens in een uithoek werd uiteindelijk de ietwat 
flatteus aandoende atletiekbaan van Trias gevonden alwaar het "Haarlem" epic centre 
werd ingericht. 
Het is mooi weer , warm , er waait een zwoel windje er is een kantine er zijn kleed
kamers en toiletten met stromend water, je hebt een blikje, een glas, een fles, 
een. plastic zak, een stuk schuim of een halve medicinbal en je denkt: kom laat 
ik eens kijken wat voor een reactie teweeg wordt gebracht door iemand wat water 
ove:r·· zijn hoofd te gooien. Juist ja, het alom bekende fenomeen. Binnen de kortste 
keren \'Jas iedereen drijfnat. Zelfs de anders zo gewaardeerde peetvaders moesten 
het ontgelden alsmede enkele lieden van de KAV Holland. De dag raasde voorbij en 
oh ja, er was ook nog een atletiekwedstrijd gaande. 
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minuten werk t'; lijkheid zag worden. De terugreis verliep net zo, zo n i et chaotischer 
dan de heen re :is. De dienstdoende conducteur · kon het na een dag zvJoegen allemaal niet 
zo waarderen. Maar ach, waar praatje over na twee treinen, een dorp, een atletiek
baan, een snackbar en twee stat:i.ons op hun knieën te heben gekregen. 
Voor herhaling vatbaar? Ik dacht het we l want : 

I'm calling hardcore, like an giant! 

Arjan double U, een trainer di.e weer een ervaring rijker en een illusie armer is, 
daarom het advies: C/D groep A.V. Haarlem, houdt ze te vriend, ze zijn niet makkelijk! 

f\1ASCOTTE ! ! ! 

Ja, alweer een nieuw Wisseltje, wat gezellig is dat als er veel voor julLie instaat. 
Opgelet ...•. want hier komt een speciale opdracht voor Pupillen en .•.•.• .•. •..• 
junioren C en junioren D. 

Teken of schilder op papier een A.V. HAARLEM MASCOTTE , kleur deze in, inplakken 
met stof is ook erg leuk ! 

Dit ontwe rp willen w~ met een aantal ouders gaan maken, dus jullie ontwerp is 
e rg belangrijk. 
Alla ontwerpen ~angen we in de kantine en het bestuur bestaande uit: Joop van 
Drunen, Baltien de Wit, Truus van Voorst, Wim Hartrnan, Jos van Belle, Bert Steen 
en Gert-J an Kok zal er een u .i. tl<i ez c n die al s mascotte gema<..!.kt gaat worden, één 
vor de pupillen, één voor de C- en êén voor de D-junioren. Dus totaal drie mas
cottes worden gekozen! 

INLEVEREN UITERUJK J 5 JUNI! ' ! 

;.;>2 juni zal ·bekend worden gemaakt , welke drie rr~ascottes RPrnaaY.:t gaan worden . 

Doe j11llie best en maak er lets moois en leuks van , want een eer zal het zijn als 
misschien straks op de baan jouw mascotte staat. 

Succes, Emmy 

P . S. Ontwerpen vóór de training i nleveren bij Emmy. 

1/JAP.H ZIJN M!JN SPIKES':' 

~i e heeft er op maandag 
22 J:!ei mijn asi.c tiger 

spikes meegenomen . 
Kijk e ven in je tas, 
mjsschien zitten ~r 

wel 2 paar spikes in. 
Als je mijn spikes vindt 

kun je ~e terug geven aan 
lv'lanuel Wolff of 

aan een van de trai n~rs . 

Alvast bedankt! 
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JvoVERVEEN 
zo51 ~ 

--~~:::c-- HAARLEM EN 
k~~=-- UW .AANKOPEN I~ WINKELIERS. 

oRTING OP AL RENOMMEERD ' 
K AnGEVING BIJ GE blij rnet zo n 
O•v• ander eens 

lf of een haP · · rnaak uze rdrnaatsc . 
ldbesparend ' 023 - 271118 

ge tie· telefoon 
Bel voor inforrna . 

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 
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Kleverlaan 1 

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

Voor Uw 
bloemen en planten 
naar het Marnixple in 
naast politie Noord. 

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

privé: j . va n A s 
Berkenstraa t 4 3, H aa rlem 
Telefoon 2533 55 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 ' , "' 

Sports Cup '-
sPonrPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Pum~ AoloAs 5aucony~ _.KARHu 

en werpschoenen RUUD WIELARf SPORTS, 
DA'S EEN ZAAK VAN VER1ROUWEN! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

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

Het adres voor het 
inbinden van 
uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

Geopend van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 L.-ur 
Moondog·s gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel . 023 - 288507 

GÖBEL 

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




