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Ik ben bi de ABN. 
Het AB Studentenpakket een plima studenten

rekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekeiing. Zoals een ziektekostenverzekeiing (uit 
te breiden met een tandai1skostenverzekeiing) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
rei sverzekeling. De premie betaal je per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening Waarbij j e ook cheques kunt 

aanvragen. Alle inf01matie k1ijg ,,, 'J: 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 
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de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 

Jaargang 44 "verschijnt 10 maal per jaar" 

redactieadres 
josé capellen 

koninklijk goedgekeurd Nummer 8 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199 . september 1989 nJksstraatweg 377. 2"025 db haarlem 

tel.· 023-374869 tel. overdag: 02510-26895 

voorzitter: 

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

vice- voorzilt er: 

bert steen 
dUinoordstraat 37 
2023 wb haarlem 

secretaresse . 

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

penningmeester 

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

wedstnJdsecretans 
(A /8 JUn. + semoren) 

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

wedstnjdsecretaris. 
lange afstand. 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel 023-250466 

jeugdcommiSSie f 
/edenadm1mstrat1e 
(CID jun +pupillen) 

- jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 

' 023-272338 

arts 

I s. g m knuvelder 
praktijk · 
van oosten de bruiJnstraat 5, 
20 14 vm haarlem 
tel. 023-316044 

VAN DE REDAKTIE 

Eerst eens even geheel iets anders namelijk een PRIJSVRAAGJE. 
Ergens in deze Wissel/Wisseltje heb ik bewust een vergis
sing gemaakt. Aan iedereen nu de opdracht om deze fout te 
zoeken. Om het nog moeilijker te maken, de vergissing is wel 
goed! Je oplossing kun je inleveren bij J6.s van Belle of 
J osé Capellen, of opsturen naar het redactie adres. Onder 
de goede inzendingen verloten we een klein prijsje. Ik ben 
benieuwd wat voor 'n fouten jullie allemaal ontdekken! Eén 
is er echter maar de goede! 

Natuurlijk in dit clubblad de verslagen van de laatste 
competitiedag dames en heren. De dames hadden helaas te 
kampen met een dames tekort, evenals de rest van de 4e 
klasse damesploegen, want geen een van de ploegen had een 
reserve estafetteteam. Conclusie is dus dat de 4e klasse 
geen slechte klasse is, maar een klasse waar zeer kleine 
damesploegen toch aan de competitie mee kunnen doen! 
De heren hebben gelukkig goed gepresteerd. Een HOOFDKLASSE
PLOEG. 

Ik wil jullie aandacht ook even vestigen op een uitgebreid 
artikel over H.F.C. Haarlem. Wisten jullie dat onze vereni
ging uit de voetbalclub Haarlem voortkomt? Gauw lezen dus! 

Dankzij de jeugdafdeling is het Wisseltje weer goed gevuld. 
Tussen de stapel kopij zaten een paar tekeningen en versla
gen opgesierd met tekeningen. Het ligt niet in de bedoeling 
de kopij altijd zo af te drukken als nu in dit wisseltje. 
Eigenlijk waren de tekeninge~ te groot, die heb ik dus 
moeten verkleinen en dat wordt niet al tijd even mooi! Nog 
maar 'n keer wat aanwijzingen. Het vel mag niet groter zijn 
dan een blz. van de Wissel (A4). Je moet :!:. 2 cm van de 
randen van het vel blijven anders komt tekst of tekening 
misschien onder het nietje. Gebruik al tijd een zwarte dunne 
stift. En als je een tekst schrijft, schrijf het dan op 'n 
stuk papier waar heel licht de lijntjes op staan, dus geen 
ruitjes papier. 

De kopijdatum voor de volgende Wissel is MAANDAG 9 OKTOBER!! 

g1rorekening 643883, bankrekening 56 80. 10.477, t.n . v penmngmeester a v. "h<. riem .. te haJrlem 



officieel nieuws EEH HARTELIJK WELKOM AAN: 

Pupillen A 
A.A. (Ansar) Ahmed Ali 
D. (Cinjo) Jamanica 

Pupillen B: 
R. (Rinaldo) Garrone 

Pupillen C: 
A •. M. (Angelo) Flu 

Junioren D: 
M. (Marjan) Witteman 

Junioren C 
S. (Silvia) Nottet 
M. (Marije) Kamerling 

Junioren B: 
M. (Mark) Seubert 
M. (Mirko) Bonewit 

Senioren 

Orionweg 27 
Louis Pasteurstraat 236 

Jac. de Witstraat 19 

Van Konijnenburgstraat 51 

Slangenkruidlaan 12 

Dolfijnstraat 10 
Laurens Reaellaan 22 III 

Rijksstraatweg 32 
Spoorplein 10 

N.E. (Niels) Asma Centaurusstraat 24rd 

Senioren L.A. 
A. (Albert) Ferwerda Van Lenneplaan 76 

2024 TA HAARLEM 
2035 RT HAARLEM 

2102 BL HEEMSTEDE 

2035 XE HAARLEM 

2015 LL HAARLEM 

2024 vv HAARLEM 
2024 BG HAARLEM 

2120 AG BENNEBROEK 
2106 AX HEEMSTEDE 

2024 VL HAARLEM 

1985 AH DRIEHUIS 

'd'~ c~ .. .. I jj/\:; 

trouwen op donderdag 5 oktober om 10.30 uur in de Grav 8nzaal van het stadhuis. 
De kerkelijke inzegening is om 11.30 uur in de Grote of Sint Bavokerk, Grote Markt. 
Van 18.00 tot 20.00 uur kunnen jullie het gloednieuwe echtpaar feleciteren in 
Orangerie Elswout, Elswoutslaan 22 te Overveen. 

Clubarts: 
Het juiste telefoonnr. van onze clubarts F. Knuvelder is 023 - 340480. 

Startnummers: 
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
verboden. Zorg zelf voor veiligheidsspelden!! 

Wedstrijden: 
Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalifi
catie tot gevolg hebben. 
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op tijd bij je nummer. 

Afmelden: 
Ben je een keer voor 'n training of wedstrijd verhinderd dan wordt het afmelden 
hiervan zeer gewaardeerd. Joop van Drunen tel. 244340 

Cursus atletiektrainer: 
Heb je interesse in een cursus atletiektrainer(ster)? Lees dan Wissel nr. 7 blz. 4 
(jeugdatletiekleider) en Wissel nr. 4 blz. 2 (atletiektraiper) goed door. Onze 
vereniging kan altijd trainers gebruiken. Denk er ~e~~ over!!! 

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 



. RESTANT WEDSTRIJDOVERZICHT SEPTEMBER er. OKTOBER 

Hieronder een beknop t overzicht van de wedstr~den in ons district . Een volledig 
overz i cht van wedstrijden hangt elke training achter het raam van het secretariaat. 
Denk a an de uiterste inschrijfdatum . Zorg dat je altijd geld bij je hebt want je 
moet di r ect betalen! ! ! Je kunt ook een rekening openen waarmee jouw wedstrijdkosten 
..:.errekend worden. Inschrijven na de training in de kant ine bij Joop van Drunen. 
Zorg ervoor dat je bij instuifweds:trijden je startlicentie bij j e hebt. En natuurlijk 
heb je op wedstrijden altiirl "ie j uis<;e clubkleding aan. 

datum 
27 sep t 
28 sept 
30 sept 

plaats/vereniging/baan soort wedstrijd uit. inschr.dat. 
Amersfoort/Al tis/Schob. ~r ê t. instuif loopavond sen A/B 
Haarlem/GHAV/Pim Mulier 10 km baanloop 
A' dam/ AAC,ADA/Ookmeer instuif sen A/B 

1 okt 
7 ·-8 o~t 

Amstelveen/Startbaan/Amstelveen Open Amstelv.kamp sen AB v66r 18 sept. 
A.V. HAARLEM ONDERLINGE WEDSTRIJDEN VOOR DE HELE VERENIGING !!!! 

INSTUI F AAC/ADA AMSTERDAM i9 AUGUSTUS J~89 

Verspringe!] __ j_~!lgen~ 100 m heren 
··~:~S J U Steen 6.49 Re mee Stee n 

800 m heren 5000 m heren 
David Blom 1. 59.7 0 ' ~a Coolbergen 
J effrey Sullivan 2.00 .4. Ton van Doorn 
Ger Wessel 2.05.5 Conno du Fossé 
John Meure 2.03.3 Bert Hulsman 
Paul Drommel 1.57 . 1 Ronald van Bochave 
Jan de Ruiter 1.57 .8 Hans Vermey 
Lex Wolff 1. 58.2 Lex v.d. Pol 

OPEN HAAGSE KAMPIOENSCHAPPEN DEN HAAG 19 AUGUSTUS 1989 

pols~tokhoog her·er 
t' i3.rc Xok 4.50 

Hoogspringen heF-~n 
2. B.cmco Steen 

INSTUIF AV PEC 1910 ZWOLLE 25 AUGUSTUS 1989 

1000 m heren 
Erwin Groenenda&l 2.32 .1 

INSTUIF DEM BEVERWIJK 25 AUGUSTUS 1989 

1 En~. mijl (1609 111) 800 ·n J o.:~gens A 
Johan Sneek 4.42.6 J effr ey 3ullivan 

5000 m heren 5000 m heren 
"onno du Fossé 15.14.4 Paul '.'an de Pol 
Paul van Diepen 15 , 51.1 Huub Ollarbe (vet) 
Bert Boesten 16.11.4 Lex van de Pol (vet) 
Marcel Verzijlb erg 16.12.2 

WEDSTRIJD AV LYCURGUS KROMMENIE 27 AUGUSTUS 1989 

110 m horden heren 
1. Frank Versteeg 15.4 

100 m heren 
Nico Treep 

4 x 800 m heren 

11.6 

14.46.6 
15.08.6 
15.10.3 
15.29.9 
16.09.7 
16.55.5 
18.14.8 

1 _.95 

2.01. 7 

16.40.3 
17.49.2 
18.09.9 

11.42 

400 m horden heren 
Ad Cooloergen 62.07 Jaap van Deursen, Ger Wessel . 

Jeffrey Sulliv~ 4d Co0lherg~~ q ~, n~ 

- 3 -
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5000 m heren 
Huub Ollarbe 
Lex van de Pol 
Paul van Diepen 

INSTUIF ATOS AMSTERDAM 6 SEPTEMBER 1989 

18.02.7 
18.18.4 
16.07.1 

15e SLUIZENLOOP 20 KM NIEUWE GEIN-ZUID VREESMJK 9 SEPTEMBER 1989 

heren 20 km 
2. Kees van Dommele 1.07.19 

WEDSTRIJD AAC/ ADA AMSTERDAM 8 SEPTEMBER 1989 

Ko~elslin~eren heren Hoo~sprin~en jon~ens A 
Les Brown 31.06 Misja Steen 

400 m heren 3000 m heren 
Ger Wessel (A) 52.5 Bert Hulsman 
John Meure 53.6 Johan Sneek 

Bert Boesten 
Dennis Heijink (A) 
Paul van de Pol 
Hans Verwey 

A-B-C JUNIOREN WEDSTRIJD PIM MULIER HAARLEM 17 SEPTEMBER 1989 

SpeerwerEen jon~ens 
- 3. Barry Doodeman 

B 
35.82 

100 m jongens B Finale 
1. Mark Seubert 

...... ---· ··: ' 4. Alexander Brokx 34.16 3. Barry Doodeman 
5. Rens de Graaf 
6. Mark van Dijk 
7. Stefan Heijink 

Verserin~en meisjes B 
2. Aneska de Windt 

Versprin~en meisjes A 
1. Brenda Stoete 
2. Robina Smits 

Hoo~sErins;en jongens c 

--- 9. Man u el Wolff 
10. Martijn Spruit 
12. Rogier Botman 
13. Ni els Te rol 
15. Martijn van Belle 
16. Daan van Dijk 

100 m jongens c Finale 
4. Man u el lJJolff 

800 m jongens A/B 
1. Paul Drommel (A) 
3. Ger Wessel (A) 
4. Dennis Heijink (A) 
1. Mirko Bonewit (B) 

33.34 
27.74 
22.52 

4.48 

5.00 
4.75 

' ~c 

1.40 
1.40 
1.40 
1.35 
1.35 

13.3 

1. 58.2 
2. 01.5 
2.F' ,.., 

2.04.1 

- 4 -

4. Rens de Graaf 

Niels Asma (sen) b.m. 

100 m jongens C series 
Manuel Wolff 

100 m meisjes A Finale 
1. Brenda Stoete 
2. Robina Smits 

Discuswerpen jongens C 
7. Niels Terol 
8. Manuel Wolff 
9 . Martijn Spruit 

10. Rogier Botman 
14. Daan van Dijk 

1500 m jongens C 
2. Rogier Botman 

Hoogspringen jongens B 
2. Barry Doodeman 
4 . Mark van Dijk 
5. Stefan Heijink 

1.90 

8.52.5 
9.22.2 
9.26.5 
9.37.5 
9.37.7 

10.04.9 

12.4 
12.5 
13.6 

12.3 

12.9 

13.3 
14.5 

27.54 
23.24 
22.74 
21.00 
15.68 

4.33.1 

1.65 
1.45 
1.40 

-·· -· 
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De voetbalclub H.F.C. HAARLEM bestaat 100 jaar. 
- -- - - - · - - · · • • • - r-• .1 • . -• • · --- · -. - • 

Wat veel atleten vermoedelijk niet zullen weten is 

dat onze huidige A V. HAARLEM op 8 oktober 1920 als 

H.A. V. HAARLEM werd opgericht binnen de gelederen 

van de Haarlemse voetbalclub. Cricket en honkbal 

waren de andere H.F.C. HAARLEM-dochters. 
In 1965 werd H.A.V. HAARLEM een zelfstandige atle

tiekvereniging. Het artikel in het prachtige jubi
leumboek, waarin oud H.A.V. HAARLEM voorzitter, de 

heer D. Hagtingius, verhaalt over de atletiekjaren . 

binnen de voetbalvereniging, is op de volgende pa
gina's overgenomen. 



()p 2 o.Ki.obc. 1920 gaf è ~ H.F.C. "Haaïlem" met 
; vr.:.•J;;~le kenn:s van de g~oocrte van h<;ar dochte:- de 

Ha.:; rlemsl': f >tl€tià Veïeciging "Haarlem ". 
Deze dochter is bijzonder voorspoedig opgegroeid 
~n b::..~d' a! hr:el :;nel geheel zç.ifstandig door het leven 
te kunnen ~aan, zij het dai op f!én gebied de hulp van 
!1a· .,· · n : ::fe.: '10::;à~.aLE:!ij l< v,>us. En wel op het gebied 
· ':.;, c'e hui· ; .:stin!f· L'eze huisv~<:sting werd door de 
·:,•,.,eek; .:.·~·nJer meer verleend , waarbij geen enkele 
·v : o:--A·a,wi. Vv<:rd g~steld, w als huur. 
J(u krees; de dcr..hter bJ de opvoeding bepaald opvoe
:.;,.-rs v;'n !'..;nnaat mee, z0al.:;jqap vun Balen Blanken 
<· t~o: ;;.,·r >te v._Nziltu ·:n Hil v.d. ~iley als e.zrste secreta-

, ~-;~ .:a.:; ·; a:1 Ealen Bk i IK-2.11 haal<te na de eerste. moei
'· J,~ ~a . en c:· ·; de be.sogr.·_ ::; van de voetbaldub namen 
her;; :z v,·zl i.1 beslag. I-lil 'l.c. t-'l.èy nam toen de voor
. ·:i~t'<',shamer over en onder zijn !eiding veroverde de 
H A.V. "Hi:larlem" tienrn<:a[ a.cht!?.reen het c!ubk&m-
p;vèYJ::chäp ':~n Ued~rland c:-: wel van 1924 tot ~n 
rr z.i : ~~3~i. Lz.~":i' zou dat nog eens heïhaald worden in 
1 S-~ ~ e:1 1943, zodat de du~ twaalfmaaJ,let nationa
le <..,cJh~am;')ioensch< .t' heeft ~..:vronm::;'l ~n dus even
Z'--''eie rr.alen de Ja<Jr3a!J verbonJen ::>rins Hendrik 
Beker in ha~r p~1jzenkast kon stallen. 

Dat zijn natuurl ijk heel rr10oie herinneringen. Nu is 
het vaak zo dat herinneringen een speciale kleur heb
::::en. Al ik terugc!znk aar< áiejaren, is rlie kleur zonder 
:;1eer groen. Vh1nt het "Haarlem '-ter.-ei!l werd in de 
Z0 '.1K rn1? 2.':h::n oogetovcrd tot e-=:n werkeFjl~ schit · 
te ;e.nde e;,;aai :;,.oe~1e 400 m .-grasbaan, ideaal voor 
; 1 ~t OE.vef':?ne.l van dz otleti~~ ! ~ :n die jaren. De tove
n:4 .r, d:e d,nr C:= h:m d in r1ad. heette I<ees Stoop. Je 
i - -~~ g ·_.-_de ::·ot .. nd:;;~ 1':'11 '1 ~ .eE>l ;;:oed·2 groundsmen. 
~tc>vp cehc"rd: tot !-:iec;; ;an beide ca tegorieën. Hij 
vvas e-! '1 o; ,g ·<:~ve·:· ard go ~c\o :JroUîdsman. De ,100 
:;<. -h<::'m v.21-:; • ... ,-, . .-kelvl< •ot de centir,1eter nê'uwkeu
.i·~ t..; :_;c. -::t. r·1 zo kr.)n h -::- t gebeuren dat, ondanks het 
'::: :;dat (r ;n de~ 1re:1 dzrt:g op diverse plaatsen in Ne
ckrland sintelb<,:1en waren anngdegd in die tijd na
til·;<.:. k h::rr : >ioensch <: ppen en zelfs internatioanle 
·A ::d~ . :~J ' ~', z.):lis c'e i:1terlan-J r~eckrla:1d- Beigië, op 
c . .- ;~ - 'ol; · -z~ n gm:,mat we ·.: . n genrganiseerd. 
. ·.·:;:., ·-· .. ~ \ cmvui::-r- ze·1. Vlant di\·erse atleten zij:1 
, · .· .:.:~ t rahi11~ op de "Hac..rlem"-grasmat tot heel 
g, vte pn:siati~s gekomen. enkelen zelfs tot wereld· 
:xe::,ta~ ,es ven die tijd . Chris Berger (10.3 op de 100 

· m.). v..:;cr1 /:aan 04.8 op de 110 m. hordm). Steph 
'J.J ;.1 -.. >·sd·, ... r (J 4 .13 o~ hinl:st::~ p), Toon van Welse-

(__, 

nes ~7.7--; m. ver), Ad Paul~n (/l.9 ~ 4<;0 r. ), h~bben 
ie~..; vc .. ici·t, waan, ·.;or nu meer ;:!ar~ 50 j aar later en 
alle t:eer mod<:::rne accommodaties ~en spijt nog altijé 
een diepe buiging wordt gemaakt. Deze prestaties 
kwamen notuurlijk oe k tot stand door de 2.:o.nleg c 
:nzet van de atleten en door éie toewijding van bijzon
der goede tra iners (Kr.:!gsman, van der Puge, Korver_ 
RinKel, Hut). Maa· zonder de letteriij :;è ondersteu
ning van die prachtige grasmat v:-.n het "Haarlem"
terrein was het tot stand kom€.n van al die record
prestaties niet mogelijk geweest. ja, die grasmat, al· 
leen het kijken ernaar was al een genot. 

En d :1arom was het ook voor de atleten van de H.A. V. 
"Haarlem· die eerste augustus van 1044 een heel 
zwarte dag. toen dat prachtige "H2aï!em"-terreir: 
door de Duitsers tot oorlogsgebied werd verl<laarC: . 
en dus ook voor de atle! en verlor"n gin_;. Eet was w
als die oe r·H.A.\f.'er jan Hut destijds dichtte: 

"Ge heet een ':.::rvan!{i::.::.:>r ding 
Maarje blijft ir~ O;Jze herinr;-:!ring. " 

De eeïste n2oorL:.,gsejare;·l zijn voor de H.A.V. 
"!-laarlem" evenals voor ée voetbaldub i1eel modiijk 
geweest. al kwam laatstgenoemde juist op sportief 
gebied tot het a llerbeste uit zijn 1 00-jarige geschiede
nis. Voor de HAV. was dat bepaald niet het geval, 
want er was ::1 Ham km en naaste omgeving g~~en en
kel terrein beschikbaar · .. va ar op een enigszins redelij
k.-: wijze de at!e•ieksport bedreven kon worden. 
Toen kwam het nieuwe "Haarlem"-terrein gereed. En 
weer was hlë't d e H.F.C. "Haarlem" die haar dochter de 
onvoo1waardelUke steun verleende door huar bijvel
den als trainingsgdegenhe:d -.. oor de atl-2:en beschik
baar te s tellen. Zelfs zijn er op het hoofdveid nog grc
te wedstrijden gehouden, want Stoop - al weer hij -
slaagde erin een goede 300 m.-baan uit tP. zetten. Ze 
zijn er enkele malen de "ln Mem oriam E.il v.d. ~Jky"
wedstrijden georganiseerd, ter nagedachtenis ac n 
één van de grootste a tletiekleiders die niet alleen de 
H.A.V. "Haarlem " maar ook ons land heea r ekend. 
En n u i!~ h ier schrijf over gro~e atl-2tie:-1e:ders. moe· 
natuurlij}; ook de naam Vàn Ad Paulen worde'1 ge
noemd. Hij zou uiteind"'iijl< '- itgroden tot àe aller
hoogste baas van de internationê~e atlet'e~, presi
dent van de l.A.A.F. De basis van de kennis die je voor 
een dergelijke functie moet hebben, we.rd u iteindelijk 
ook opgedaan op die 'J.rond~:-mooiz grasmat daar 
aan de Schcterweg in Haa..-lem·K Jord. 
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Adje Paulen neemt een lûadem.la 

H.F.C.-terreia, vrijdal 7 juni 1918 

In 1965 is dan toch de sintelbaan (nu kunststof
baan) gereedgekomen. En toen is alles wat de atletiek 
betrofverplaatst naar het Pim Mulier Sportpark. Van
zelfsprekend! En toen werd in feite de band die sinds 
1920 tussen moeder en dochter, tussen de H.F.C. 
"Haarlem· en de H.A.V. "Haarlem·. had bestaan, ver
broken. Niet door ruzie of diepgaande meningsver
schillen, maar gewoon omdat die fantastische gras· 
baan toch niet op kon tegen een sintelbaan,laat staan 
tegen een kunststofbaan. Want de kans dat atletiek 
ooit nog eens op een grasbaan zal worden beoefend. 
is even groot als de kans dat Nederland gastheer zal 
zijn bij de ski-afdaling tijdens de Olympische Winter
spelen. 

Dankbaarheid. Het is eigenlijk een zo'n ontoerei
ke.n.d begrip, Er ·kan natuurlijk niet beweerd worden 

.. ,. d$11.' :iij~~.its .de! , ~érs~'e-"naoorlogse jaren de H.A.V. 
"Ha~r1em-:: .nf~t mèci 'ioti' hè~ben kunnen voortbe-

•'·5taàh~·,Maä'{a1g· ik. t~tt'gä~k a aan ~ieuitèrst moeilijke 
jaren toen ~ V'àn f.ie-t 'éne (a~rctapikDveldje naar het · 
andere (mdll'ëh.1)~Cije' ' ~wierv'Erri. is toch wel een 
woord van grote dankbaarheid - hoe ontoereikend 
dan ook - op zijn plaats. Geen enkele overheid kon of 
wilde ons toen behulpzaam zijn, maar er was slechts 

flallh. 400 .... 
l.ar.a ............. l ... 
.. ......... Duneliier 

Pkttdelc• ...... 
q 'cle Ylagaltoln Daala 110t6•t• 
(!MI pct op), Nelall daalfta 

Ju P. StrVboe met atopwaedl. 
"Burlaa" taftiL 

éèn kort gesprekje met de toenmalige "big boss· van 
de voetbalcub jaap van Balen Blanken nodig en we 
konden weer trainen, echt trainen op de bijvelden van 
de H.F.C. "Haarlem·. 

De H.AVers van voor 1945 komenjaarlijks bij el
kaar. Er is dan altijd vreugde en blijdschap als we pra
ten over de huidige atletiek met fantastische presta· 
ties, tot stand gekomen op die prachtige hypermoder
ne accommodr.ties. Maar herinneringen bliJven bij je 
horen als de wind bij de herfst en de geur bij de roos. 
En daarom klinkt er in al die gesprekken altijd weer 
een tikkeltje weemoed door als we terugdenken - en 
dat doen we altijd -aan die machtig füne jaren daar op 
die schitterende grasmat van die nu 100-jarige H.F.C. 
''Haarlem". 

Honderd jaar! Ik denk dat je van een voetbalclub 
dan misschien toch wel mag zeggen dat er nog altijd 
meer toekomst is dan verleden. H.F.C. "Haarlem·, het 
ga je goed in de toekomst! 

D. Hagtingius 
oud-voorzitter H.A.V. "Haarlem· 
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DE DAMES EN DE FINALE 

Zondagmorgen 7.00 uur. Het vreselijke geluid van de wekker stoort mij in mijn zoetste 
dromen. Even nadenken •••• voel ik ooj wel lekker, heb ik nergens pijn? Helaas kan 
ik niets ontdekken wat kan leiden tot een afmelding. Dan maar oojn bed uit (Qet 
gesnurk naast mij belet mij trouwens toch om weer te gaan slapen). 
Na eeh voedzame bak muesli (ik moet toch ergens wat kracht vandaan halen) slenter 
ik richting bushalte. Geheel tegen mijn gewoonte in ben ik dit maal veel te vroeg. 
De bus ook, dus dat valt mee. Drie kwartier later stoot ik mijn hoofd tegen de 
kantine deur. Die zit dus . nog 11 op de ketting 11 • Ik ben zowaar de eerste. 
Eén voor één druppelt de voltallige damesploeg binnen. Niemand heeft er echt zin 
in, maar toch. Al die drukte is wel gezellig ••••• • • 
Na zo'n twee uur autorijden en drie keer vragen komen we eindelijk bij HAC aan (u 
moet trouwens de groeten hebben!). 

Anderhalf uur later begint Brenda met verspringen. Eindelijk kan dit verslag wat 
échte informatie gaan bevatten. (Welke info, dat moeten we nog even afwachten). 
Helaas was Brenda niet erg tevreden maar 5.02 doet niemand haar na. 
De 800 m is zoals altijd erg, maar deze keer was de tijd te slecht om op te noemen. 
Om als langere afstandloopster een 100 m te lopen is vreemd. Begin je net een 
beetje op gang te komen dan ben je alweer klaar. 
Robina is inmiddels met het speerwerpen begonnen . Al tijdens het inwerpen krijgt 
ze spijt dat ze de deal met Lilian niet aangegaan is; ruilen met discus (ja heren, 
zulke dingen zijn met onze allround ploeg mogelijk). 
Terwijl José half ligt te slapen en te zonnen (goed zo ploegleidster!) zit Brenda 
nog half uitgeput en met tintelende voeten over haar zonden op de 400 m na te 
denken. (Ja, dat heb je na 5 weken nie t trainen, hè!). We staan trouwens gelukkig 
nog niet laatste. 
Dat is even later, met nog drie nummers voor de boeg , wel het geval. Maar •••••• 
Robina is goed in vorm , ze springt 1.50 m hoog. De estafette ploeg wordt 7e (van 
de 12 ploegen) toch ook niet mis met maar één echte sprintster aan boord. Het 
discuswerpen is dit maal de hekkensluiter. Lilian werd dit met haar resultaat 
gelukkig net niet. , 

Uiteindelijke zijn we 11e geworden. Jammer dat niet alle dames beschikbaar waren 
dit weekend. Met enkele 11 jokers 11 erbij hadden we toch derde kunnen worden en 'n 
echte medaille mee naar huis kunnen nemen. (Het resultaat van onze tweede wedstrijd 
was daarvoor ruim toereikend). 
Wij pleiten daarom voor een verbod op vuurspuwende barbeques, weekenddiensten en 
softbaltoernooien. Koken kun je tenslotte ook bij de patatboer, patienten moeten 
gewoon veel slapen en waarom een softbal nou zo anders is dan een kogel is mij 
ook niet helemaal duidelijk. 

Lilian 

met assistentie van 
Nicolet, Brenda en Robina 

P.S. Ook ploegleidster José heeft een aandeel in de totaal score. Zij was het die 
merkte dat men ons 5 (vijf) hele punten onthouden had. 
José, je bent onmisbaar. 

Noot van de redactie: 
Het moge duidelijk zijn waar het bij de damesploeg aan ontbreekt, aan dames. De dames 
die er zijn , zijn best bereid wat te doen voor de ploeg. Maar met een kl eine ploeg 
waar dan ook nog eens door werk en andere sporten (om maar niet te spreken van 
ongevallen en blessures) dames weg vallen wordt het soms wel eens erg moeilijk. 
nnarom een oproep. Als alle heren en jongens, en volgens de ledenlijst zijn dat er 
-~ : ~g wat nu eens hun vriendin, vrouw, zusje(s), nichtje(s), buurmeisje(s) , moeder, 

tante(s), (oma's zullen we maar niet doen hè!) meenemen, da~ is de veren1g1ng meteen 
twee maal zo groot en dan is iedereen tevreden. Lijkt ons een reuze goed idee . Neem 
ze mee! (B.v. naar de onderlinge). 
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De re::;ul taten van de da n•es 

100 metè r 
Nicelet Zwaan 

800 meter 
Nicelet Zwa an 

~el s t oten 
Lilian Kaptein 

Verspringen 
Brenàa Stoete 

4 x 100 m estafette 
Lilian-Nicolet-Robina- nrenda 

14.7 

2 . 38.4 

9.00 

5.02 

54.1 

400 mete r 
Brenda Stoete 

Speerwerpe n 
Robina Smits 

Di s cuswerpen 
Lilian Kaptein 

Hoogspring en 
Robina Smits 

':'otaal 
lle plaa t s met 5464 pnt. 

( le weds t r ij d 6171 pnt . , 2e \·~,~dstrijd 6670 pnt .) 

\\.,: 
l ,J,~ .... ~ ~ . .. . ....... 

~· ;.· ..:. ' . . .. . 

--------·-

'.vE HALEN OPGELUCHT ADEM 

Hoofdk}.a sse degradatie competitie 3 s eptember 1989 

64.2 

21.28 

21.14 

1.50 

Cp donder da g 7 septe mber k wam ik nog even op de b a an . A: om de atleten te zien 
z ··;eten . B : om e en <?,ffi s che op t e hang e n (een affische over de Henneman expositie, 
.-,,oet je zien ! ) . Ik heb het op het moment zo druk dat ik tot de wintertraining 
n i e :;; me~r kan t r aine n, dus il< wilde meteen weer weg. Komt Joop naar me toe, of 
i k nog een s t uk je over de competitie wedstrijd wilde schrijven, bij mij geen interesse. 
v i te indelijk toch toegeze gd. 
Toch zit ik er mee dat "bijna niemand" op de A.V. Haarlem het initiatief neemt 
om e e n s tukje over zo'n belangrijke wedstrij d te schrijven. Hebben jullie het allemaal 
zo druk? Grae.g reacties. Nu heb ik maar een halve dag vrij genomen om een stukje 
:; e s chrijven. Een stukje dat eigenlijk begint bij het Haarlems Dagblad. Daarin stond 
n amelijk een arti kel over de Hoofdklasse degradatie wedstrijd, over twee Haarlemse 
a t letiekploegen die stonden te tuimelen, en zouden kunnen degraderen. Beide ploegen 
hadden e e n bepaald idee hoe ze het zouden kunnen r e dden. Grote vedetten waren 
t erug , iede reen was gebrand enz. enz. 

Op 3 r e p t e wbe r was de dag des oordee ls. A. V. Haa rlem en K.A . V. Holland stonden 
o p s che r 1J . Beide ploegen presteerde goed maar niet uitsteke nd, de vakantie was 
o ok nog ~aar net achter de rug. 
Voor i-!aarlem was de 110 m horden een sterke bezetting . Marc Kok en Frank Versteeg 
(Frank net terug van 3 maan den vakant i e) wisten veel punten te verzamelen, maar 
daar stond tegenover, dat de boy s van Holland nog beter presteerde, dat was uit
kijken. Maar Gosse v.d. Velde had met z'n kog elslingeren al een klein gat geslagen. 
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Ook op de 800 meter werd prima gepresteerd. Paul Drommel liep drommels goed, zag 
het vlaggetje en de tegenstand en liep een PR van 1.56.4, perfect. Lex Wolff liep 
als een oude vertrouwde en sleepte de nodige punten me e naar binnen. 
René en Nico liepen zoals gewoonl~k vol overgave, maar zonder echte resultaten. 
Even leek het op een PR maar de 11.04 van Nico was handt~d. 
De eerste nummers presteerde Haarl em en Holland gel~k en vr~ goed bovenin. Maar 
een rivaal van de beide Haarlem ploegen presteerde uitzonderl~k, dat was Unitas. 
Die ploeg ging als een speer, we vreesde he t e rgste. 
De 400 meter van Guus Groskamp en Lex Verbeek was enigzins matig, het kan ook 
niet elke competitie goed gaan. 
Op de 3000 meter steeple was een oude ve rtrouwde kanj e r we er op volle toeren be zig. 
In een direkt gevecht versloeg Evert, "Ridder Ad". Ad Coolbergen was in het begin 
wat overmoedig, maar presteerde uite inde l~k toch prima. 
Ivo Spanjersberg en Eric de Busser zaten be ide rond de 50 meter met speer. De 
1500 meter was voor Paul, op dat mom ent lag ik op de massagetafel. Normaal is 
Paul alt~d 1e, nu dan 2e, dat begrepen de kenners wel, Paul heeft weer een vriendin
netje. Erwin Groenendaal had pech , h~ lie p als e en trein, ongelukkiger w~s kwam 
h~ ten val. Pure wilskracht en clubliefde bracht hem er toe met p~n z'n 1500 m 
t e volbrengen (zonder deze daad, j e raad he t al!) 
Kogel was weer een onde r onsje tussen Fre d en Les. Allebe i dik in de 13 m. 
Maar Unitas was nie t t e kloppen. Holland hadden we inmiddels gepasseerd. Natuurl~k 
zou het leuk z~n als be ide Haarlem ploegen in de hoofdklasse mochten bl~ven, maar 
daar zag het niet naar uit, één zou he t misschi en halen. 
400 m Horden een nummer voor onze concurenten. Oscar Soethout en Frank Versteeg 
lieten zich niet kisten. Ze ze tten zowaar prima t~den neer 58.97 resp. 56.89. 
Ook b~ ver werd gepresteerd Rob Schlüte r en Misja Steen waren daar de punten aan 
he t vergaren. 
Hoogspringen, Remco Steen wist wat hem t e doen stond en zetten met 2.00 m een 
prima prestatie neer. B~ Erik Wilde het niet flo(tt)ppen. 
Grappige dingen maakte ik op deze wedstr~d nie t mee, het was in en in serieus. 
We mochten niet, we wilden niet. 
Guus Groskamp was weer als vanouds en kanj e r op de 200 m, 22.72 is niet niets. 
Met Nico ging he t minder, vakanti e gehad? 
Voor de doorb~ters is e r alt~d nog de 5000 m. Ton van Doorn en Conno du Fossé 
bleven str~den tot de laatste mete rs , de punten stroomde binnen. 
Met hinkstap hadden Rob Schlüter en Marvin van Isselt een deal gesloten want beide 
13.37 springen, dat is pas afspraken maken. 
Een beste prestatie zetten Les Brown neer. B~ he t discuswerpen wist h~ als eerste 
te eindigen met 45.24 m. Ook Oscar liet de discus zoeven. Geen 30 maar 32.32 . 
Nog steeds was A.V. Haarlem in spanning. Zouden ze het redden. Holland zag helaas 
geen kans meer om zich b~ de eerste 4 t e scharen. Haarlem stond al heel lang 5e 
maar dat was nie t genoeg. De 4 x 100 r es. ze tten een prima t~d neer. Nu de 4 x 
100 nog. 't Was een spannende race, en ik onde rvond wat het is tegen Patric Stevens 
van Unitas te lopen, (ik stop er mee!). 
De 4 x 400 daar ging i e dereen helemaal uit de kast. Frank Versteeg ging zo ver, 
dat h~ even van de wereld ging. Heb ik het stokj e wel over gegeven vroeg hij. Geluk
kig wel, er werd een prima tijd nee rgeze t 3 . 24.69. 
Het polsstokspringen bracht uiteindel~k de beslissing. Unitas had pech en w~ geluk. 
Pim Göbel en Marc Kok wisten hun taak en sprongen resp. 3.90 en 4.40. Een leuk 
gegeven is dat we in de degradatie poule als eerste eindigde , zonder de voorgaande 
punten in ogenschouw te ne men. (B~ de degradati e poul e neem j e het gemiddelde 
van de 2 voorgaande wedstr~den mee, b~ de finale poule begint de t e lling op nieuw 
red.) Ook in de finale waren we als 4e gee indigd , e en prima resultaat en weer 
een jaar hoofdklasse. En ik hoop met meer trainingsmotivatie . 

110 m horden 
Marc Kok 
Frank Versteeg 

200 meter 
Guus Groskamp 
Nico Treep 

De resultaten van de heren 

14.7 
15.2 

22.72 
23.07 
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100 meter 
René Moesman 
Nico Treep 

400 meter 
Guus Groskamp 
Lex Verb eek 

Ni co 

11.2 
11.1 

50.42 
52.50 



800 meter 
Paul Dromrnel 
Lex Wolff 

3000 m steeple chase 
Ad Coolbergen 
Evert van Ravensb erg 

1. 5ó. L: 
1. 58.7 

9. 41.8(• 
9.40.77 

1500 meter 
Pau1 jaspers 
Erwin Groenendaal 

5000 meter 
Conno du Fossé 
Ton van Doorn 

4.00.36 
4.13.06 

15.37.79 
15.15.83 

Kogelslingeren ~ x 100 m estafette res. ploeg 
Gosse v.d. Velde 38.68 Misja-Rob-Remco-Ton (?) 45.05 

4 x 100 m estafette 
Nico-René-Marc-Oscar ? 

400 m hord en 
Oscar Soethout 
Frank Versteeg 

Kogelstoten 
Fred v.d. IJJal 
Le s Brown 

Hinkstapsprj ngen 
Rob Schlüter 
Ma.rvin Isselt 

Hoogsprin,eer: 
Remco Steen 
Erik Roll enb erg 

43.L18 

58. S7 
56 .89 

13.78 
13.3G 

13 .J7 
13.37 

2.08 
1,95 

4 x 400 m estafette 
Guus-Frank-Paul-Lex 

Discuswerpen 
Les Brown 
Oscar Soethout 

Speer lierpen 
Eric de Busser 
I vo Spanjersberg 

yerspringen 
Misja Steen 
Rob Schlüter 

Po)sstc\~hoogspringen 

Marc Kok 
Pim Göbe l 

3.24.69 

45.24 
32.32 

49.24 
50.40 

6.35 
6.73 

4.40 
3.90 

(l e comp. 26.815 p::.t ., 2e comp. 27. 817 pnt. , 3e co"'lp. 28876 pnt.)) 

AV HAARLEt·î BI.LlrT I N HOOFDKLASSE HEREN 

Feliciteren: j e hoort j~ en nee , 
we er een ander zegt, waar mee? 

Er is toch hard gewerkt! 
Waaro1.1 ve.n vreugde weinig gemerkt? 

Een flauwe lach hi er, een slap handje daar, 
dat is toch geen fe est, niet waar? 

En als di e polsstokhoogsprine;er van Unitas "het" wel had gehaald 
dan werd er volgens mij bij AV Haarlem net zo gebaald •••••• 

Voor degradati e zijn wij b8Loed. 
Nu wordt het een uitdaging samen met 't junge bloe d 

Atl e t en, wedstrijdsecretariaat, jury en kantine samen sterk 
AV Haarl em l evzrde 3 september echt fantastisch werk! 

In "onze" AV Haarlem vaa~<.: (helaas) nog anoniem voor elkaar, 
was een gezamenlijk sam8n~ijn daar~a nie t bepaald geweest raar 

Maar nee : de een gi ng na ar huis 
de ander zat al voor de buis 
\<Je e r een ander zag je ~::~.ar~ 

met zak en prikker naar de baan 
een ander gaf de kant i ne een beurt 
daarove r werd er n iet gezeur t 
de computer werd wFnr i ngepa kt 
heeft fantastisch gewer kt, mag ni e~ worden uitgevlakt 

He t zat er op, 
me t als beloning een trekdrop 

Ach e en mens is soms vlug tevreden 
AV Haarlem, we laten je niet zakken naar beneden 

We bl ijven toch hepen nls fan , 
~at je een echte VE~ENIGING wordt, niet ~~~~ 

Roel Ramakers 
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** Totaallijst ** 

I'-JP,AI'1 
Ec ë:O. ,-i: i<,.-u Ci ri 

Ronald van Bochov _ 
r~ · :L k ker·t. Wa.l beek 
.:.rc•hn Vë1n 'v1l i et 
I<E·es jan BaêH"S 
Den van de: t'lee t .. 
~Jan van f:::aan 
Ha l ... r·y F·ostmus", 
UE:n ~...'e1·· t. on 
Bc.;ü·t HunekE~r· 

Tor·, VèH.t de L. i ncien 
Wi lm2. Dc~ kkf2t· 

Lebby Veldm.:::.1n 
Onno van Logehem 
!"I a. np .. i t~ ·t. F' r· i n s 
r1a1·· i ek€':· J·c,n k r:~, ... 
J nqt· i cl ,Jnnkf:>J·" 
:Dt-?t. r .. ~1. h:a.ss i ng 
i.. :i. t r.-. liJ u:!. f: -i 
Ptn :t tB. Gr·c>en 
F er·;--· :t (?. • .J ac ei t:ls 
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16-09-89 

'v'EF<:EN I Et I NG · 
suomi 
tïa.:H·l em 
5\..\Dffii 

haat· l f-:! m 
CJeen lid 
suomi 
suomi 
suomi 
av haat·lem 
geen 
haa1··l em 
suom1 
SL\Omi 
geen lid 
suomi 
haat· J. t:~m 
haar·l ern 
t:;uom i 
ad c-t 
suomi 
geen lid 



7 km 

NR. 
:1. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
:t 5 
16 
17 
18 
19 
2 0 
21 
22 

24 
25 
26 
2ï 
28 
29 
3CJ 

31 
32 

34 
35 
36 

CAT. 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
V2 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
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8 
s 
s 
s 
s 
Vt 

s 
8 
s 
s 
Vl 
s 
Vl 
s 

37 D 
38 s 
39 s 
40 s 
41 D 
42 V1 
43 Vl 
44 s 
45 V1 
46 D 
47 s 
48 s 
49 s 
50 V1 

TLJD 
(): 22: 12 
0:.22:13 
0:23:00 
0:23:19 
(>: 23: 22 
(>: 23: 32 
0:23:43 
0 r"\"T 4-= -t.. -:.:· : :::, 
0:23 :46 
0 :24:05 

(>: 25: l2 
0: 2 5:22 
O:::-i5:25 

0:26:02 
0:26:03 

0:26:09 
0:26:14 
0:26:16 
0~:?6:17 

0~26:4-2 

0 ~26:5 1 

0::,"0::7:08 
0~27:10 

t): 2ï: 23 
0:27:26 
0:27:26 
0:27:51 

0:28:00 
0:28:08 
0:28:23 
0:28:24 
(l: 28: 3C) 

0=28:43 
0:29:03 
0:29~10 

0:30:05 
0:30:4:1. 
0:30:51 
(): 31:35. 
(l: 31:36 
C);: :32:34 
0:32::2A 
0!32:59 
0:35~28 

STARTNR. 
516 
532 
526 
534 
555 
554 
545 
508 
514 
506 
52:-j 
547 
53l 
539 
52::2; 
542 
t:" 7 c::" 
"""' ·-'....J 
52C) 
505 
528 
538 
51:l 
510 
513 
55::? 
519 
53() 

556 
C' •I c:" 
.,_) J. ~J 

522 
512 
540 
536 
521 
543 
551 
509 
529 
518 
544 
507 
553 

550 
527 
517 
548 
54ó 
537 
549 

** Totaallijst ** 

NAAM 
Ton v Door-n PARCOUR~RHORD 
Ber-t Hulsman 
Huib Akersloot 
Wim Bergisch 
Jeroen Peperhorn 
Albert van der Hoven 
Bert Beesten. 
F'aul v Diepen 
Ruud F'or-ck 
Johan Sneek 
Ben Ebbeling 
Mar i Lls Jasper-s 
Peter Hoppenbr-ouwer-
Leen Stt-eker-
Hans Ven•Jeg 
Johan Neve 
Peter· v Kaam 
Wim l<istemaker-
Martin Str-ookman 
Arend v Zonderen 
Sjaak Hulsman 

16-09-89 

VERENIGING 
haarlem 
haarlem 
haar-lem 
haarlem 
suomi 
suomi 
haarlem 
haarlem 
haar-lem 
haarlem 
suomi 
haarlem 
suomi 
suomi 
haar-lem 

haarlem 
haarlem 
suomi 

Peter Kooger- suomi 
Marianne v.d Linde ·rARCOUR';)_ haar-lem 
Hans Adel aar- ltHO~ haarl em 
Rober-t Kr-opman 
Fr-ank Koppen 
John Jongboo~ haar-lem 
Gerard Lenting aac 
Jaap Schoor·! 
Henk v.cl Plas 
Dik Nol haarlem 
Peter Strookman 
Jaap Gr·oeneboom 
Ben v.d Meer
Le:-: v. d Pol 
Jan Br·and 
Al i na IJ.Ji t 
Nanne Kaale 
Mat-tin van Duyn 
l·<i c k Sabel is 
Sylvia Goes 
Henny v Leeuwen 
F ,lacobs 
Hans v Leeuwen 
Leo Kortekaas 
Bar·bar-a Bakker 
Norman ter- Stege 
Leen Stranger
Abe ten Have 
Frans tet- Stege 

suomi 
haarlem 

suomi 
suomi 
geen lid 
haar-lem 
haarlem 

D8D tel.:023- 294543 
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Tot mlJn grote schrik kwam ik er achter dat er na de competitie wedstrijd van 3 
juni helemaal geen uitslagen van de CD .junioren meer in de wissel hebben ge
staan. Niet dat er zo ontzettend veel deelnemers aan de weinige wedstrijden heb
ben deelgenomen ~~ar bet is van mij toch erg slordig dat ik de uitslagen, waar 
iedereen recht op heeft, niet eerder aan de redactie heb doorgegeven. Het blijft 
dus bij een koele opsomming van namen, meters en tijden. Zet je maar schrap. 

8 & 9 juli bij DEM in Beverwijk KNAU meerkampen. 
Jongens D 1 80 m 

10. Mark Blom 
6. Dennis de Haan 

12, '? 
11, 7 

11. Arne Braams 12,8 
Jongens D 2 80 m 

17. ~~reel vd Berg 12,2 
22. Robin Douwes 13,0 

Meisjes D 2 60hrd 
13. Meraud de Rooij 10,7 

Jongens C 1 lOOm 
8. Kartijn v Belle 14,9 

Jeffrey Drommel 13,5 

.Tangens C. 
;,ranuel ~lolff 

Martijn Van Belle 
Meisjes C. 
Wendy Haan 
Jongens D. 
Dennis de Haan 
Mark Veldt 
Thierry Duval-Sl. 
Robin Douwes 
Marcel vd Berg 
Meisjes D. 
Ingeborg Zandbergen 

15 
lOOm 
12,5 

80:m 
11,3 

80!!J 
11,3 
11,6 
13,0 

12,4 
60m 

ver kogel 
3,62 6,00 
3,43 4,78 
2,94 6,65 

ver kogel 
3,85 7,19 
3,66 7,67 
hoog kogel 
1,30 6,83 
ver kogel 

4 , 19 5, 03 
4,32 6,61 

80hrd hoog speer 1000 m totaal 
17,3 1,00 14,50 3.27,2 2028 pnt. 
17,5 1,20 15,00 3.52,2 2253 pnt. 
25,8 1,00 16,54 3.36,4 1824 pnt. 

80hrd hoog speer 1000 m totaal 
16,9 1,30 22,38 4.22,8 2535 pnt. 
18,0 1,10 16,98 3.50,7 2261 pnt. 
ver speer 600 m totaal 

4,19 15,42 1.54,6 2481 pnt. 
hoog lOOhrd disc. speer 1000 m totaal 
1,2~ 22,0 11,76 17,28 3.24,7 5072 p. 
1,25 

,juli bij Lycurgus in Kro:mJ!lenie. 
ver kogel speer 300hrd 800 m 

4,93 8,49 38,46 
4,26 51,9 2.39,4 

ver kogel 
4,33 8,81 

ver ko~e1 discus hoog 
4,02 5,21 

5,53 16,32 
3,23 

7,87 19,46 
1,35 

ver kogel discus 600 :rn. 
6,76 14,68 

}feraud de Rooij 8, 9 4, 21 1. 50,8 

26 augustus 2+3-kampen bij SUOKI in Santpoort. 
Meisies D. 60m hoog ver Meisjes D kogel 

9. Berja Koning 
12. Esther Haan 

9,4 1,20 3,85 11. Ingrid Jonker 6,55 
9,9 1,20 3,34 

15. Ingeborg Zandbergen 10,1 1,10 3,40 
~J=o=nQg=e=n~s~D~. _______________ 80m hoog ver 
5. Mark Veldt 11,9 1,20 3,71 
7. Arjen de Bruijn 

Meisjes C. 
12,8 1 , 25 3,70 
80m hoog ver 

Jongens D kogel 
5. Paul Filmer 6,09 

speer 
13,64 

speer 
15,22 

2. Wendy Haan 
Jongens C. 

11,6 1,35 4148 
l OOm hoog ver Jon&ens C kogel discus 

1. Nanuel Wolff 
3. Rogier Botman 
6. Nartijn Van Belle 

LOOPNUJ.L'ffiRS: 
6. Ingrid Jonker 
1. Rogier Botman 
2. :Manuel Wolff 
5. Paul Filmer 

12,7 1,40 5,10 
13,4 1,35 5,10 
15,2 1,35 4,08 

3. Allard v Zwol 10,12 21,10 

600 m 800 m 1000 m 
2.10,9 

2. 19,2 
2.29,1 

- 1 5 -
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Pupillencompetitie dd 26 augustus 1989 in Haarlem. 

pl. tot. :40m ptn. :hoog 
JPB Robert Zandstr a 8 924 7' 1 380 ' 1,05 I 

pl. tot. :ver ptn. :60m 
JPA2 Darcy de Windt 5 1370 4,27 472 8,8 
JPAl Guido Molnar 9 1003 3,91 400 9,5 
JPA1 Steffan Hauff 10 1000 3,50 318 10,1 
JPAl Re:mco Van Belle 11 993 3,42 302 9,6 
JPA2 Djarzinho Jamani ca 22 89'7 3,33 284 10,4 
JPAl Rijk Smitskamp 20 878 3, 08 234 9,8 
JPA1 Pim Somner 22 869 3,50 318 9,9 
JPA2 Peter Karkwat 26 831 3,06 230 10,0 

pl. tot. !balw. ptn. : 40:m 
JPC Angel a Flu 6 827 :16,96 1'73 7,0 
JFC Rene Soomer 15 615 :15,62 152 7,'1 

pl. tot . :ver ptn . :60m 
2:fA1 Joanna Andrews 6 981 3,65 348 9,5 
1IT'A2 J~ssica Ramakers 10 920 3,45 308 9,6 
~?Al riarieke Jonker 9 818 3,45 308 10,2 
~.:?A2 Wendy Twisk 21 699 3,03 224 10,3 
J,fPfl.1 Harieke Hegger 12 660 3,08 234 11,1 
:f:fPAl Cindy Heus 17 604 3,09 236 10,5 

pl. tot. : 40n ptn. :kogel 
!{PB Rebecca Ra.lïake:rs 13 617 7,8 252 I 4,36 I 

Ha..orl-e fY\ t ~ $19 ~~~~ · 

;::vn, 1.-)e.ostr-~:t·l t..~ ~~ 
"D .. C:...m ~'î v..lOtf 9f'~ ~~J.j as, 
( rr1CÀ,.) ~ ;:.2. jo -y mar \e. KQ 11?. e.n ~ {cal)<>: \ 
met: o Q.. -.t:Joo mele.A. 'r\ctc i~EQfl t:tt P 

(.)qn ::: . SC/· ~t I& C41'1 ~ ~ ~~-
('('f'Zt ~e.J~pf' j~e,t") Helt:> iK e~n ~prr>nt 
ûat1 v.;e.~ G. ~ ~ rrtQ6- \:;;aL Hqo Ik 
r'f'loar Cer:.s.i: t""( ma~"~"" e;, '(""Y''aé ~ bo 

ptn. :kogel ptn. :1ooom :pl. 
279 ' 5,35 265 :344,9 4 I 

ptn. :bahi. ptn. :1000m : ul. 
541 !31,10 357 : .340,5 9 
419 :17,68 184 !348,1 7 
327 :30,92 355 !35'7,9 22 
403 !25,32 288 :335,2 2 
286 !28,50 327 :403,7 16 
372 !24,08 272 !352,5 14 
35'7 :18,34 194 :344,5 6 
342 !23,02 259 :333,0 7 

ptn. :ver ptn. ; 1000m :pl. 
400 I 3,18 254 !432,5 18 I 

269 I 2,88 194 :408,3 ,. 
I f 

ptn. !balw. ptn. !lOOOm :pl. 
419 :19,78 214 :337 ,3 1 
403 :19,42 209 :416, 2 11 
313 !18, 56 197 :352,7 3 
299 !1'1,16 176 :353,0 4 
19'1 !20,84 229 :423,2 12 
272 !12,28 96 :358,9 6 

ptn. :hoog ptn. : 1 OOOn :pl. 
196 ' 0,90 169 :431,7 I 13 • 1 

1-loo ;k een t..-y·o ~':? ~r Lirl.(S.t 
10• oS . , rleb was h ee1_ 3e. ')c.e. t '{' 
rn~a r IK f}ao ~ 9~n P'& 5 
CJa~r) {-------",---

' ke>r"" OP 1:)€ 

1 cL 1.) ü- . . 
j. '-"'' (l pY ~ 

l. Haq r Lo.-rn 
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PUPILLEN COMPETITIE HAARLEM 26 AUGUSTUS 1989 

Zaterdag 26 augustus werd de verregende wedstrijd van 1 juli ingehaald. We troffen 
het nu met mooi weer, e en dag later zou het de hele dag regenen. 
De eerste weds trijd na de vakantie, dat was wel een beetje te merken ook aan de 
wiss elvallige prestaties. Een aantal jongens en meisjes goed op dreef ( dankzij 
de zomeravondtraining vakantie-compe titie???) een a antal andere puillen nog niet 
helemaal op hun "topniveau". Maar een fijne weds trijddag werd het wel met mooi weer, 
een grote deelname van de clubs DEM, Castr icum, Suomi, KAV Holland en ons eigen 
AV Haarlem. Jas aan de computer, Emmie rennend van estafette naar sprint naar 
ver, naar hoog, naa.r kogel, naar bahverpen, naar 1000 m. De goede organisatie van 
het wedstrijdsecretariaat, de juryleden, de helpende ouders bij diverse onderdelen, 
de kantinemensen. Met z' n allen hebben we er we er een sportieve en geslaagde dag van 
gemaakt. 
De uitslagen moeten jullie maar eens goed bes tuderen . Er zijn nog een paar mogelijk
heden om je PR (persoonlijk record) zoals dat bij atletieksport heet "scherper te 
stellen". De koppel ouder/pupil dag , zaterdag 2 september is er een va n (hoewel geen 
KNAU wedstrij d ) . Daarna de wedstrijden bij DEM in Beverwijk op zaterdag 9 september en 
de laatste wedstrijd op zaterdag 16 september bij AV Start ba an in Amstelveen. De onder
linge wedstri_jd sluit het seizoen af op zat er dag 7 oktober. 
Trouwens, ik heb op de pupillen competitie in Haarlem "stiekem" een paar ouders zien 
oefenen voor de a.s. koppe lwedstrijd . Ook heb ik gehoord, dat ouder s ook wel t huis in 
de t uin aan het oefenen zijn geweest! We zijn ben ieuwd! 
Als het allemaal zo perfect verloopt als op de pupillenwedstrijddag van zaterdag 
26 augustus zit het we l goe d . 
In het wisseltje l ezen j ullie er vas t we l over. 

Roel 

PUPILLENWEDSTRDD BEVERWOK 9 SEPTEMBER 1989 

Vroeger gingen we g ewoon op de fie ts zei laatst iemand . Nou, dat kunnen wij toch 
00~ {? 

Z0 ge~P.gd , zo gedaan. 
Op d~ fiets dus met de pupillen naar DEM in Beverwijk. Het was gelukki g een droge 
dag maar toch v<e l een aardige noord-oosten wind. Wind tegen dus op de heenweg, 
maar niet getreurd de "bootreis" (pont) maakte alles goed. Om 11.15 uur arriveerden 
we bij DEM en hadden v1e nog dri e kwar t i er over om ons voor te bereiden op èe wedstri~ d. 

De wedstrijd verliep vlekkeloos, i edereen had het naar zijn/haar zin , en de PR 'etjes, 
waren bijna niet te tellen, di t was bij hoog, ver en sprint. Drie derde pl aatsen 
bij de 3-kamp en t\~Iee prijzen op de 1000 meter. In een sterk deelnemersveld! 
V~f meda illes op 11 kinderen , de club mag niet klagen!! ! 
Ja, en dan is het 17. 30 uur en wordt de terugreis begonnen. En van een wedstrijd 
en fietsen krijg je trek, dus maar iets gehaald om de maag te zullen. En da t ging 
er best in? Ja hoor, volgende keer weer op de fiets. Onder het motto: "Pak je 
fiets, het kost je niets ! !" 

Emmie 
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DARCY, proficiat !!! ! Tweede van Nederland ! !!!!!!!! 

JOlWENS PUPillEN A 

Verspringen 
4.79 Dennrs 6orst ·Soar' 
4.75 Darcy de WH~dH-1aa.rle!i! 
4.71 Stechar. Koeçie: ·Sparta 
4 61\ Mrcher '' d. Go~'bl>rQ·Ach El 
4.63 leen Sç!1umacne;-èastr icum 
4 67 Junhy AmsteniaonAAC 
1; .66 Tnys Naget-Hyias 
4 .65C~•et Warners·SpJri! L 
4 .61 Martiin Huizrnoa-P H 
4.C0 EriV. &:mmans·Tegeten 

Wat staat hieronder: 

LLML MDN N D NDRLNG l.'JDSTRD 
ZVN N CHT KTBR 

- 19 -

Kleur de vak j es: 
2B, ~~ . 2D, 2E, 2F, 3D 
4D, 58, 5C, 5D, SE, 5F 

Welke letter van h-st 
alfabet heb je 
gekleurd? 

1 2 3 4 s 
A n-."..---.-I--,-~ii 
~--*---~---; ~~~--~ 

B ! 

I t • I 

j J i l 

F 1!----+l-I I ,--1 
G~· 1 r:D 

c 

D 

E 

I ' 
1

1 :-·-1 
I l 



PUPIL/JUNlOR-D KOPPELWEDSTRIJD MET OUDERS 

Zaterdag 2 september atletiekbaan Haarlem 

~a het succes van vorig jaar werd op veler verzoek ook dit jaar weer een kop~el
wedstrijd voor pupillen en junioren D met hun ouders/verzorgers gehouden. Op de 
eigen atletiekbaan op zaterdag 2 september. 
Zo'n 30 pupillen/D-junioren elk met hun ouder/verzorger maakten er een sportieve 
strijd van op de driekamp, bestaande uit 40/60 meter sprint, kogelstoten en ver
springen. Zestig deelnemers dus. Een mooi aantal. De regen plaagde ons in het 
begin maar in de loop van de dag zou het mooi en droog worden. Een herhaling van 
vorig jaar - een hele dag regen - bleef achterwege. 
Na de gezamenlijke warming-up voor jeugd en ouders was het dan zover. Het eerste 
nummer: 40 of 60 meter sprint. Was het de ene keer de vader of moeder die won , 
de andere keer zagen we de jongste jeugdleden winnen van de "oudjes". Samen per 
koppel zoveel mogelijk punten - volgens de officiële puntentelling - binnenhalen 
was de opzet. Waar vorig jaar de beschikbare pechprijs al door een ouder "verdiend" 
we~d op dit openingsnummer, bleven nu gelukkig blessures uit. Een goed begin. 
Na afwerking van de sprintnummers moest er "gewerkt" "'orden bij het verspringen 
en kogelstoten. Bij beide onderdelen werd fanatiek maar ook met veel plezier ge
streden. Meedoen \A] as (ook) vandaag belangrijker dan winnen! Na de driekarr:p mochten 
de ouders die dat (nog) wel eens v1ilden meemaken een 1000 meter op tijd lopen. 
Om cle eigen tijd eens te vergelijken met die van junior maar ook om zelf te ondergaan 
hoe lang een kilometer kan zijn als je moet "haràhollen". Het tempo van onze haas 
Ben l ag voor de overige ca~ 15 deelnemers ''iets" te hoog zodat Ben de haas deze 
"wedstrijd" zelf won! 
Het werd tijd voor de prijsuitreiking van de driekamp. !4aar eerst met z'n allen 
aan de soep met stengels in de kantine. Aan zo'n opkikkertje was menigeen toe 
na al dat, voor de meesten van onze ''oudjes" niet dagelijkse, gerèn, gespring en 
zware stoten. 
Met behulp van de computer werd een pijlsnelle en correcte totaal uitslag gemaakt 
inclusief alle diploma's. Door de koppeling van pupil/D-junior aan z'n ouder/ver
zorger zagen we in vele gevallen andere gezichten op het erepodium dan we bij 
"gewone " \·ledstrijden gewend zijn. Dat is een van d·3 l.euke dingen bij een koppelwed
strijd, spanning tot de laatste minuut. 
De eerste drie winnaars per categorie werden verrast met trainingspakken (van 
sponsor dextro-energy), sokken. doppeldouche de luxe en opbergmappen voor o.a. het 
wisseltje. 
Voor· de "niet cvinnaars" een loterij zonder nieten omdat eigenlijk iedereen heeft 
gewonnen op z'n eigen manier op deze dag. 
En dai1 de pechprijzen; de pechprijs voor 
de jeugd ging naar Remco omdat hij vlak 
voor de wedstrijd tevergeefs probeerde 
d';;a:~s door een pilaar voor de kantine te 
lopen. Een zere knie dus en uitgeschakeld 
voor deze dag. De "knuffel" heeft hopelijk 
de p~n een beetje verzacht. De pechprijs 
v~or de ouder mochten we dit jaar verlo
ten. Om mi0verstand te voorkomen : niet 
omdat er z.oveel kandidaten waren voor deze 
prijs! Gelukkig daar geen ernstige bles
sures, alhoewel menig ouder na de wed
strijd op een wat "vreemde" manier de auto 
instapte •.•. De spierpijn zou na een paar 
dage!l. bij all en over zijn. De pechprijs ]{wam 
via verloting dus terecht bij Nora, welke 
de fl es pleegzuster bloedw~n hopelijk min-
der snel opdrinkt dan dat ze sprint. 
Iedereen keerde voldaan naar huis na een 
gezellig en sportief dagje in de heerlijke 
buitenlucht. Tot volgend jaar bij de 
koppelwedstrijd! ! 

Reel 
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Als Frits nog &én keer te vroeg start, 
dan wordt hij gediskwal ificeerd. 
Ik heb nog maar één papieren 22~ over . 



. E:-:oppe l "\--redstr :tj cl 2 septeJ.nber 1..989 . 
nae.m cat. t0t. :-\\On ptn. :ver ptn. :kogel ptû. 
Angelc Flu PUP-C 694 7,8 249 3,41 300 3,68 145 
Micha el Flu vader 1501 6,5 513 4,26 4?0 I 9,91 518 I 

Ki;1 THisk PUP-C 277 8,3 174 2,34 86 I 2,24 17 I 

A ad Twisk vader 1494 fj,4 535 4,03 424 !10,27 535 
Christa Vertm1 PUP-C 464 8,2 197 2,54 126 I 3,63 141 ' Ben Verton vader 1775 5,8 695 4,45 508 :11,05 572 
N<:~rc Boer PUP-B 863 7,2 370 2,86 190 5,95 303 
:-Ians Boer vader 1316 6,5 504 3,71 3GO I 8,59 452 t 

) rans van Essen PUP-B 1117 7,0 402 3,74 366 ' 6,72 349 I 

~~=}nno van Essen vader 1693 5,8 685 4,32 482 :10,08 ç;26 
Rebe(:ça Ramakers PUP-B 593 7,9 234 2,72 162 I 4,37 197 I 

Roel Ramakers vader 1554 6,3 557 4,24 466 :10,17 531 
Arthur van Vondel PUP-B 846 7,3 348 2,88 194 I 5,9'7 304 ' Joost van Vondel vader 2073 5,6 760 5,16 652 :13,10 661 
P.1ul Witteman PUP-B 563 7,9 238 2,41 100 4,77 225 
'Jinda Vitteman :moeder 739 8, 1 200 2,79 176 6,96 363 
Rc·bert Ze..nàstra PUP-B 956 6,9 427 3,09 236 5,'79 293 
Yvon~e Zandstra l!!Oeder 370 9,2 51 2,50 118 4,43 201 

::taa:m cat. tot. :60:m ptn. :ver ptn. :kogel ptn. 
Joe.nna Andrews PUP-Al 1088 9,4 4.43 3,74 366 5,58 2'79 
:;ara Andrev;s moeder 1156 9,9 352 3,69 356 ' 8,51 448 
l1eike-Mirjam Bax PUP-Al 666 10,9 224 3,19 256 ' 4,22 186 r 

Jos Bax vader 1767 8,4 624 4,85 591 :10,63 552 
Remco Van Belle PUP-Al 267 " 0 I 5,39 267 V I 

Jos V;:,n Belle vader 894 0 3,72 362 :10,20 532 
;furiek~ Jonker PUP-A1 884 9,8 378 3,27 2'?2 4,90 234 
Dick Jonker oom 1486 8,6 584 4,05 428 9,02 474 
Guido M.olnár PUP-Al 1085 9,5 424 3,92 4G2 5,26 2ç.;Q 

Józsi Molnár vader 1400 8,7 500 3,88 394 8,47 446 
Remco Verton PUP-Al 990 9,9 357 3,26 290 6,62 343 
Joke Verton moeder 632 11,9 112 2,53 124 7,54 396 
Tamar Gans PUP-A2 1040 9,3 459 3,35 288 5,79 293 
Eddy Gans vader 1327 c ' ..J,.L 490 3,63 344 9,39 493 
\!endy Twisk PUP-A2 868 9,8 378 3, 15 248 5,01 242 
Tineke Twisk .1n0eder 907 10,1 322 3,22 262 6,27 323 
Darcy de Windt PUP-A2 1579 8,5 602 4,69 558 7,97 419 
Nelson de Vindt vader 1253 9,9 358 3,88 394 9,55 501 

naa:rn cat. ·~ot. : 60:m ptn. :ver ph i. i kogel ptn. 
~hierry Duval Sl::ltho~.lwer JUN-Dl 839 10,8 236 3,40 298 5,98 305 
Peter l.luval Slothom"er vader 1449 9,1 485 4,12 442 9,99 522 
?aul Filmer JUN-Dl 1114 9,6 407 3 ,84 386 6,25 321 
Jaiip Filmer vader 1390 9,1 493 4,00 418 9,12 479 
:Uez:n:t s de Haan JUN-Dl 1246 8,7 558 3,97 412 5,52 276 
Ans de Haan :moeder 680 11,5 148 2,79 176 6,84 356 
Esther Haan JUN-Dl 1159 9,4 428 3,66 350 '7,27 381 
~!ary Haan ll!Oeder 517 14,3 1 2,41 100 7,91 416 
lngrid Jonker JUN-Dl 1043 9,9 363 3,72 362 6,20 318 
Gerrit Jonker vader 15'76 8,7 570 4,53 525 9,16 481 
Bas Köbne JUN-Dl 1052 9,7 38.1 3,69 356 6,15 315 
Vim Köhr.e vader 1601 8,8 533 4,46 510 !10,76 558 
?.~rj an Vi ttema.n JUN-Dl 1025 10,2 308 3,64 346 ' 7,10 371 I 

F:ar,s Vi tte:man vader 1543 9,5 422 4,61 542 :11,22 579 
Ing-~"burz; Zandbergen JUN-Dl 1016 10,0 346 3,55 328 6,59 342 
Dirk Zandbergen vader 1186 9,8 366 3,59 336 9,22 484 
f<obin Dauwes JUN-D2 1104 10,2 309 3,75 368 8,11 42'7 
CE::es Douwc... s vader 1421 9,4 430 4,60 540 8,56 451 
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Warming-up ouders en kinderen. 
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KOPPELWEDSTRIJD 2 SEPTEMBEI 1989 

(i 

Gr ote records bij het kogelstoten. 

Sprinten?HET leken He l raket ten! !! 

Kent U hem nog deze snelle 
broek??????? 

Haas BE!f -veorop , en., .·.:v-rHd41-4-l+!+l---- ----



Ja, dat was een echte vakantiewissel vorige keer, ontzettend dun. 

In dit wisseltje starten we met een beeldserie van kogelstoten. 
Zo kan je heel goed en rustig bekijken hoe je moet staan, wat moet 
ik draaien, ~ moet hij heen, en hoe stoot ik dan! 

Stap voor stap kan je alles in je opnemen, en op de volgende 
training ga je dit dan in de praktijk brengen. 

Kijk naar het onderste plaatje, en je ziet dat het zelfs met een ballon kan!!! 

Oplossingen puzzeltje blz. 19 

Als je goed hebt gekleurd krijg je de letter H. 

Als je alle klinkers hebt ingevuld staat er: 
ALLEMAAL MEEDOEN AAN DE ONDERLINGE WEDSTRJJD 
ZEVEN EN ACHT OKTOBER 
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HEBBEN JULLIE HET PRIJSVRAAGJE 
AL OPGELOST (zie pagina 1, Van 
de redactie) • 



uw drukwerk f()fÎn 
de puntj~s verzorgd ... 
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: fQtozetterij/drukkerij 
: :::: jos mathot bv 
I .•• , 

I 'I ........ ,. 
' '• . 

I ••• , ..... ..... 
rijksstraatweQ 95 

2024 db haarlam 
f@l 023 - 27 44 44 

~· 
~~ Juliiaannaallaaaann 108 -·· 

JV OVERVEEN 
2051 ~ 

HAARLEM EN 
L--:~~===---:UW AANKOPEN I~ WINKELIERS-

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

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

g tie. telefoon 
Bel 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 

u 

Eig. T. F. Andrews 

::JIC 

L 

Kleverlaan 1 
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 
Berkenseraar 43, Haarlem 
Telefoon 253355 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

' , 

Sports Cup ~ 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ oa.w-. OfJonic ~ ~B ~ 

Pum~ AoloAs 5aucony~ *.I<ARHu 

en werpschoenen RUUD WIELART SPORrS, 
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRU SE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

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

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

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

0~ IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geop nd von 09.00 tot 1 7.30 uur 
Donderdogavond von 18.45 tct 21 00 uur 
7oterdog 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 




