




De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm'O< AoloAs Saucony~ ~/<ARHu 
en werpschoenen. RUUD WIELART SPOin'S, 

DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 
Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 
Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 4 7 

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

Het adres voor het 
inbinden van 

uw Jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

0~ IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend van 09.00 tot 1 7 30 uur 
Donderdogavond van 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14 00 uur 
/Vloondog· s gesloten 

Raadhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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



lotto x toto -
Toto 
ln leverings 
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 

Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

pr ivé: J. van As 
Berkenstraat 4 3, Haarlem 
Telefoon 253355 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

SportsCu 

' , , 



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

Hierbij nodigen wij u uit de jp.ar~ijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op: 

·D 0 N' D ER DAG l M A A R ~ 1 9 9 0 

in ons krachtcentrum op het Pim Muliersportpark te Haarlem. 

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur precies. 

A G E N D A: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Jaarverslag secretaris 
4. Rapport van de kascommissie 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. 1/Jijzigingen van de verenigingsstatuten 
7. Verkiezing van het bestuur 

Volgens rooster ZDn aftredend: 
Wim Hartman - penningmeester (niet herkiesbaar) 
Jas yqq Belle - cqmmissaris (herkiesbaar) 

TussentDds treden af: 
Baltien de Wit - secretaris 
Bert Steen - vice-voorzitter (in juni 1989 afgetreden) 

Het bestuur stelt voor. te benoemen: 
José Capellen - secretaris 
Jas van Belle - penningmeester 

. ; 

Voordrachten van andere kandidaten voor een bestuursfunctie dienen ondertekend 
door tien leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat 10 
dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretar~s. 

8. Vaststelling begroting 1990 
9. Ingekomen voorstellen 

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

Namens het bestuur 

Baltien de Wit 
secretaris 

JAARVERSLAG OVER 1989 

Degene, die het financieel verslag over 1989 voor de jaarvergadering wenst te 
ontvangen, dient onderstaande strook uiterlDk 1 februari . 1990 te geven aan, of 
op te sturen naar de penni_ng!lleester. 
Het verslag zal dan binnen ,i weken aan u worden toegezonden. 

-------------------------------~-----------------------------------------------------

Ik wil graag het jaarverslag over 1989 ontvangen. 

Nc;tam ••••••••••••••••••• . ~ ••••••••••.••••••••••••• 

Adres .•.•.......••.•.•.•..•..•......•....••..... 

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



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

Zondag, Militair terrein, Zeeweg Overveen, t.o. Amasing Asia 

10.00 - 11.30: meisjes pupillen ABC en D-junioren 1e jaars o.l.v. Emmie 
jongens pupillen ABC en D-junioren 1e jaars o.l.v. Misja 
Meisjes en jongens junioren D-2e jaars en C o.l.v. Arjan 

10.00 - 12.00: meisjes en jongens junioren B o.l.v. Les 
meisjes en jongens junioren A en 
dames en heren senioren o.l.v. Ruud 
dames en heren lange afstanders o.l.v. Bert 

Woensdag, Lieven de Keyschool, Korte Verspronckweg 7, Haarlem 

16.30 
17.30 
18.30 

17.30: meisjes pupillen ABC 
18.30: meisjes junioren D 
19.30: meisjes junioren C 

o.l.v. Emmie 

Woensdag, Paulusschool, Junoplantsoen, Haarlem-Noord 

16.00 17.00: jongens pupillen ABC o.l.v. Arjan 
18.30 - 20.00: meisjes en jongens junioren B o.l.v. Les 

Woensdag, School voor MDGO v/h Louise de Coligny, Dr. de Liefdestraat, Haarlem-Noord 

20.30 - 22.00: meisjes en jongens junioren A en 
dames en heren senioren o.l.v. Les 

Donderdag, Paulusschool, Junoplantsoen, Haarlem-Noord 

17.00- 18.00: jongens juniorenD ) 
)
o.l.v. Arjan 

18.00 - 19.00: jongens junioren C 

Gespecialiseerde extra trainingen 

Atlete(s)n die in aanmerking komen voor selectie trainingen worden persoonlijk 
uitgenodigd. 

LEEFTIJDSKLASSE INDELING VOOR HET SEIZOEN 1-10-'89 tot 1-10-'90 

c pupil geboren in 1982 (8 jaar) 
B pupil geboren in 1981 (9 jaar) 
A pupil geboren in 1979 of 1980 (10 en 11 jaar) 
D junior geboren in 1977 of 1978 ( 12 en 13 jaar) 
c junior geboren in 1975 of 1976 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1973 of 1974 (16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1971 of 1972 (18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 1970 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 
(heren 20 t/m 39 jaar) 

Veteranen Dames Heren 

Vet. 1 35-39 jaar 40-44 jaar 
40-44 jaar 45-49 j2.ar 

Vet. 2 45-49 jaar 50-54 jaar 
50-54 jaar 55-59 jaar 

Vet. 3 55-59 jaar 60-64 jaar 
60 + 65 + 

Voor veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijden 
over twee of meer dagen geldt de eerste dag. 



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

Jaargang 44 

Nummer 10 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. december 1989 

redactieadres 
JOSé capellen 
njksstraatweg 377. 2025 db haarlem 
tel . 023-374869 tel. overdag · 02510 26895 

voorzitter: 

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

vice-voorzitter 

bert steen 
dumoordstraat 37 
2023 wb haarlem 

secretaresse 

mevr. i. b. de wit-v.d. ree 
velserstraat 18 rd. 
2023 ec haarlem 
tel 023-263723 

penningmeester. 

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

wedstn]dSecretaris . 
(A IB jun +senioren) 

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

wedstrijdsecretaris · 
lange afstand 

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

wugdcommJSSJe! 
ledenadministratie 
(CID JUn. +pupillen) 

JOS van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel 023-272338 

arts : 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk 
van oosten de bruijnstraat 5, 
2014 vm haarlem 
tel. 023-316044 

VAN DE REDAKTIE 

Normaal is het schrijven c.q. typen van dit redactio
nele werkje het laatste werk voordat alles naar sten
cilaar René gaat. Dit keer ligt ongeveer de helft van 
de kopij nog engetypt op m'n bureau en heb ik nog geen 
idee hoeveel pagina's deze Wissel wordt. Dat hij dikker 
wordt dan normaal is wel duidelijk. 

Veel ruimte wordt 
diversen ranglijsten 
stellers Han Baauw, 

natuurlijk weer ingenomen door de 
1989. Een compliment aan de samen
René v.d. Zwaag en Jas van Belle 

is hier wel op z'n plaats. Reken maar dat dat 'n heel 
gepuzzel is. Gelukkig dat er computers bestaan. Dat 
scheelt mij een hele hoop tik werk. Het gevolg hiervan 
is wel, dat het clubblad verschillende lettertypes en 
stijlen krijgt. Ik weet dat vele (grafici) onder ons het 
liever anders zouden zien. In principe wordt er ook 
zoveel mogelijk overgetypt maar alles . . . • . . • dat is 
echt geen haalbare kaart. En we moeten ons daarbij 
bedenken dat 'n clubblad in principe toch "amateur
werk" blijft, ook al krijgen we steeds mooiere appara
tuur om mee te werken. 

Ik hoop dat de redact i e ook in 1990 weer mag rekenen 
op de hulp van onze "vaste kopij leveranciers". Natuur
lijk zou het nog leuker zijn, als ook andere eens in de 
pen en/ of 't potlooC: klimmen en ons van stapels en 
stapels verhalen en tekeningen zouden voorzien. 

Alle redactieleden (René Ruis, Ni co Treep, René v.d. 
Zwaag en ~Tosé Capellen) wensen jullie fijne Kerstdagen 
en een gezond 1990 toe. 

P. S. Ik het de kerstomslag van dit clubblad, gemaakt 
door Ni co, nog niet gezien maar ik weet zeker dat 
hij de moei te waard is! 

KOPIJ VOOR HET le CLUBBLAD VAN 1990 INLEVEREN OP 

ZONDAG 5 FEBRUARI 1990 

~ 
~~. 

glforekening 643883, bankrekening 56.80.10477, In v. pennmgmeester a v "haarlem " 



officieel nieuws EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Pupil:i.en B: 
M. (Martijn) Dekker 

Junioren D: 
S. (Stephan) Sprank 

Junioren C: 
~ (Fr i ts) Peeters 
R. (Roe l) Peeters 

Jur,ioren B : 
N. (Ni e l ë) Althuisius 

Senioren 
~.K. (Wim) Bergisch 
B.F.W. (Barry) Bergisc~ 

TRAININGSOVERZ ICHT 

Hyacintenlaan 40 rd 

Adriaan Loosjesstraat 54 

Dusartstraat 3 
Dusartstraat 3 

Dusartstraat 3 

Brouwerskade 63 
Brouwerskade 63 

2015 BD HAARLEM 

2032 MD HAARLEM 

2023 EX HAARLEM 
2023 EX HAARLEf/I 

2023 EX HAARLEM 

2013 GL HAARLEM 
2013 GL HAARLEM 

31 decembe r op deze zondag is er een baantraining op het Pim Muliersportpark. 
Aansluitend is er een oudejaarsbijeenkomst in het krachtcentrum. Aanvang 

25 d-=cember 
26 december 
27 december 
28 december 

3 j anuari 
4 januari 

training 10.00 uur. 
le Kerstdag geen training 
2e Kerstdag géén training 
) 
) i.v.m. de kerstvakantie 
) géén zaaltrainingen 
) 

JAARVERGADERING 
De ja~~·vçr~adering is gepland op donderdag 1 maart 1990. S.v.p. noteren in de 
agend~\' s ! l 

CLUBARTS 
Het juiste te lefoonnr. van onze clubarts F. Knuvelder is 023 - 340480. 

STARTNUMMERS 
Deze oienan zi chtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
verboden . Zorg ze l f voor veiligheidsspelden!! 

WEDSTR!JDEN 
H~t dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalifi
catie tot gevolg hebben. 
Lees h~t chronologisch overzicht goed en meld je op tijd bij je nummer. 

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

GEVONDEN VOORWERPEN 
Bij he t opruimen van de kantine zijn verschillende attributen achtergebleven: 1 
Haarlem-shirt, 1 paar spikes, 1 zilveren kettinkje met hanger, 1 geblokte das, 1 
vi erkante roze shawl, 1 blauwe das, 1 blauwe trainingsbroek kleine maat, 1 groene 
trainingsbroek maat L. 
Deze artike l en kunnen afgehaald worden bij de Fam. Hartman, Cornelis v.d. Lijnlaan 12, 
telefoonnr. 023 - 256036. 

om aan te schaffen: 

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

a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar b1j joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

1nlichtmgen bij mevr. 'lartman tel. 256036 



TOTO / LOTTO 

Via mevrouw Hartman, die voor onze vereniging alles rond de toto/lotto verzorgd, 
kreeg ik het leuke boekje "LEUKE MANIEREN OM UW LOTTOFORMULIER IN TE VULLEN". 
Het voorwoord uit dit boekje luidt als volgt: 
"Het bepalen van de getallen waarmee u uw Lottoformulier kunt invullen, kan op 
vele manieren gebeuren. En daardoor kunt u ook op vele manieren uw kansen beïn
vloeden. Want prijswinnaars in de Lotto gaan lang niet al tijd hetzelfde te werk. 
Er zijn winnaars die hun winnende kolom lukraak hadden ingevuld. Maar we kennen 
er ook die jarenlang via een eigen, vast systeem speelden. Niemand weet immers 
van te voren welke getallen prijsbepalend zijn en zonder geluk vaart niemand wel. 
Daarom kunt u uw Lottoformulier op uw eigen vertrouwde wijze blijven invullen. 
Maar evengoed kunt u een nieuwe nianie·r proberen. Dit boekje biedt u de keuze 
uit vele mogelijkheden om uw geluksgetallen te bepalen. Maak er gerust gebruik 
van. Want de enige zekerheid die u heeft, is dat u gegarandeerd niets wint als 
u uw Lottoformulier niet invult! 
Veel succes! 

Stichting de Nationale Sporttotalisator 

Ik kan hier niet alle 47 manieren op gaan sommen, maar enkele wil ik jullie niet 
onthouden. Misschien heeft mevrouw Hartman meer van deze boekjes. Ze kan iedereen 
in ieder geval volledig inlichten over het spelen met de toto/lotto (zie blz. 2) 

MANIER JO: MET DE GAS· OF 
_EL(~iTSMET!R 

l'W au- flfl/q( ela!ttricitlli ttl!~ IMft voldMn.S. cijCera 
l'.an oe 6 aetall.n '''*' te tt.ellen. BOY.,nd1n verandart 
t••"' l .. tetoe njJ1.'r. van ~ .. terat.and vo:>rtdunnd; dat 
r.oet " heil ..,.t utr. l!IOilllHicheden 001 tl "*"ll!rflft. 

s-.a.rt een IU)7Vatch en dMilt """ weer in. Het &•tal i:> 
II<>Oonden d&t &1Chtbt!.»" ._.,,..,~ 0 &ebNl\<1: U etMdl Y6C!' UW 

~tot~l1er. I~ ~t .. n a~\al boven de 41, hijvoorbeeld 
'~, de kunt u d.e I! en dt a &hond•~ lUk noter<on o~ r.e 
o;JUllm ot van elkaar eftrelr.ken. Laat ·u d~ · ttGP!'atch 
loma-r OD<lt'lcpen cl.n G9 e<tOonclen voor " etopt, dM kunt 
u ~ok n~t ftAret.e a•tal voor de~ nemon,en/of het 
;etal !!J:'&(JI\flr, Bi)VOO~b .. ldl bl) 0l'l3" (• l llllnuut •n \:\ 
aecondcl) kunt u 1 141\lCr'Ullen en 1.3. cur•n •n/ot 
1.~~en b~ elk-.r optellen or van elk&&r attr~ksn kan 
r:.atu\U'~ oaÎ<. 

~4 /lS. "2.6. ~1. 'ld. ~. 
tal op koev•el bl~ (van •lk •oortl 0. 'boek'ft:t.tn 

·bcvatt~~n die uw 11.-e or vrten4 &tdurwtà de laatat~ 
~eend voor u he•tt meec.nO!Ien ~ &•bru1~ di• aetell~ 
v0(11!- het i~l~ oren w tottotcrmlier. ~""t u tob aan 
hftdreeY«<d 1u.c a•to1 1 1• dan dtte\ct nur c!e bloe111iet, 
koop ult .. n boeket, vi'IJ.:.a .. n ,--.n1n1 en a•'oruik de 
""'"""re 8ft .. tallen dtuu-ol' vDOT h•t inVIIlltn. lb. U.J 
rnhl\ ot vrlen~ •nMat vaJ> llie u die bloe"" h .. rt, laat 
nf'llll dlll\ dece telest lo,..n. In wlnt u ~~~et U1l Lottoo\ltere, 
~et ••lf den de bloe~~jea maar eene lekkar buiten! 

7.odra uw vrou~ of vriendin •••r ~ roe~t "ik b•b n1•ta 
''" a lU\ t:a t'l'el<J<en", duikt u l.n Ilolar i&N eJ'<Ibe 1111 aeat 
tol.lltl hoev .. l jurkan, japon."let\, 'ol<>\11141 ensovoort •• 
hoett1 .Uo 1•t.1len atbruikt u voor net 1J1vull1111. ltoro': u 
etflede tot ers; l .. e ptallen, 4an 'heeft uw vrouw or 
vriend1~ aolUK, sn .o&ten we u ver.Yaen naar de an~•~ 
in dit. ~oeltje a.:~.oeotd• l!l8llieren. 
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MANilR .U: ALLEEN VOOR DAMiS 



ONDERLINGE 10 KM BAANWEDSTRIJD 

Voor velen al weer lang verleden tijd is de onderlinge 10 km baanwedstrijd die ook dit 
jaar weer onder traditioneel goede weersomstandigheden verlopen werd. Deze open 
kampioenschappen van Haarlem heeft een traditie die bijna terug gaat tot de opening 
van de, in eerste instantie sintel-, baan in 1964. Reeds in 1965 werd voor het 
eerst door Bap v.d. Pol een HAV-kampioenschap georganiseerd. Toen gold het nog 
alleen voor "Haarlemmers" en waren er slechts tien deelnemers. De afgelopen tien 
jaar beweegt het deelnemersaantal zich - mede door het open karakter - zo rond de 80 
à 90 deelnemers. 
Bij de 23e editie waren er in de A-race zelfs twee heuse "hazen" en bereikten 80 
mensen de finish. Grote afwezigen waren dit jaar: alles winnaar en net tot de vete
ranen-klasse behorende Kees van Dommele (winnaar van 1988) en Conno du Fossé (ziek) . 
Kees van Dommele bewees zich twee dagen later in Ookmeer met een solo-race die 
hij winnend afsloot in 31.08.1 (tussentijd 15.17). Wel aanwezig maar niet finishend 
waren de trekkers Rienk Postuma en Evert van Ravensberg. Beiden offerden zich 
op om trekwerk te verrichten. De eerste serie (start 19.00 uur) met 32 deelnemers 
werd een afgetekende zege voor de Hoofddorper Ronald Wit, die met 37.08 duidelijk 
in die serie niet thuis hoorde. Beste Haarlemmer was veteraan Dik van Tol met 
e:en goede 39.13. Tweede Haarlemmer werd René v.d. Zwaag mèt opnieuw een tijd boven 
de 40 minuten. Na 41.05 (78); 40.12 (80); 40.32 (81); 40~00 (83); werd er dit jaar 
40.23 gelopen. Dus opnieuw een jaar balen. Beste dame (achter Marianne v.d. Lindé) 
was ons aller Sylvia Goes met een nièuw PR van 43.37. Nicelette Zwaan volgde als 
derde met 48.43. De tweede serie was een AV Haarlem-zege voor Dick v.d. Vlugt • . 
Deze ex-tienkamper, ex-800 meter loper, ex-trainer en thans veteraan liep een 
bekeken race en sloot deze af in een goede 34.50. Dick Kloosterboer pakte hier 
de derde plaats met 36.01 en verdere PR's waren er voor Arno, Martin en sprinter 
Paul Drommel. 
Het klapstuk de derde en snelste serie was tot aan de laatste ronde spannend. Zowel 
om de eerste als de derde plaats werd fel gestreden. Achter Paul Jaspers dit jaar 
C·nze snelste man op de midden- en lange afstand Ad Coolbergen, moest in zijn eerste 
optreden bij de Bap 10 km zeer diep gaan om niet het onderspit te delven tegen 
de 37 jarige Ton van Doorn. Nadat Rienk een flink aantal rondjes van 76 sec. had 
neergezet konden Ad en Ton ombeurten dit tempo goed volhouden. Met nog twee ronden 
te lopen plaatste - de nog op 7000 meter stuk zittende - Ad een enorme versnelling 
die Ton ondanks hevig tegensputteren onbeantwoord moest laten. De tijden van beiden 
waren echter van een hoog gehalte en voor Ton een dikke verbetering. Voor de derde 
plaats streden gedurende lange tijd vier mensen: Paul, Huib, Bert en Willem. Vooral 
door een uitstekend gelopen tweede helft 16.18 om 16.23 kon Paul van Diepen de 
bronzen plak veilig stellen. Paul had van deze vier met 31.31 ook het snelste 
PR achter z'n naam staan. De meesten van de eerste vijf liepen een week eerder 
reeds een 10kilometer in Santpoort. PR's die in deze laatste serie sneuvelden 
waren die van ruud, Bert, P.v.d.P. (tot grote vreugde van z'n vader). Marianne 
v.d. Linde, herstellende van een langdurige enkelblessure, was met 36.07 menige 
heer te snel af. 
Nog enkele gegevens voor de statistici onder u. 
Snelste 10.000 meter Bap-wedstrijden (gem. eerste 10): 
1. 1987 32.40 
2. 1980 32.44 
3. 1989 32.53 
4. 1986 33.00 
5. 1985 33.05 
6. 1978 33.07 
7. 1988 33.12 
8. 1984 33.27 
9. 1981 33.30 

10. 1982 33.30,1 
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lO.OOOmeter 

le serie 

1. Ronald Wit 
2 . Dick Habes 
3. Dick van Tol 
4. Peter v.d.Lee 
5. theo Marchand 
6. Theo Oerlemans 
7. René v.d.zwaag 
8. Erwin Huurma 
9. Aad maarleveld 

10. René Kropm~n 
11. Theo Noyens 
12. Sjaak van E~~erik 
13. Krijn Kroezen Sr. 
14. Mac Hirs 
15 Kil Nieuwenhuizen 
16. Jan v.d.Elst 
17. Kick Sabelis 
18. Greg Lemond (?) 
19. Han Wit 
20. Jacques Kalisvaart 
21. André Medenblik 

Mark van Leuven 
23. Hans Peters 
24. Sylvia Goes 
25. Frans Hoeben 
26. Bob Stapel 
27. Jeroen Meulendijks 
28. Ebe ten Have 
29. Nicelette Zwaan 
30. Hans de Bruin 
31. Dennis Blokker 
32. Han de Nijs 

1989 

2e serie 

37.08 1. 
Ho. 38.40 2. 
Ha. 39.13 3. 

39.34 4. 
39.40 5. 
39.44 6. 

Ha. 40.23 7. 
40.28 8. 

Ha. 40.52 9. 
41.08 10. 
41.19 11. 
41.27 12. 
41.31 13. 

Ha. 41.42 14. 
42.16 15. 
42.17 16. 

Ha. 42.29 17 . 
42.36 18. 
42.53 19. 

Ha. 42.54 20. 
43.05 21. 
43.05 
43.19 

Ha. 43.37 
43.49 
44.06 
44.22 
46.31 

Ha. 48.43 
50.35 
51.58 
56.32 

3e serie 

1. Ad Coolbergen 
2. Ton van Doorn 
3. Paul van Diepen 
4. Huib Akersloot 
5. Bert Hulsman 
6. Willem Westerholt 
7. René v.d.Berg 
8. Albert v.Hoven 
9. Ruud Porck 

10. Jeroen Peperkoorn 
11. Frans de Nijs 
12. Wim Bergisch 
13. Bert Boesten 
14. Marius Jaspers 
15. Hans van Wees 
16. Paul van de Pol 
17. Jacques van Lent 
18. Dennis Heyink 
19. Peter Medenblik 
20. Peter van wees 
21. John Swart 

Dick v.d.Vlugt 
Dennis van Bakel 
Dick Kloosterboer 
Martin v.d.Weide 
Rillebrand de Lange 
Remco van Bakel 
Jan Mooy Ha. 
Barry Bergisch 
John Meure Ha. 
Attilio Melis 
kees de Wit 
f4artin Stroof'"_man 
Arno Molenaar 
John van Vliet 
Paul Drommel 
John Jongboom 
Co Dooms 
Ben v.d.Meer 
Peter Prins 
Frans Witteman 
tjeerd Hulsman 

Ha. 31.35 
Ha. 31.44 
Ha. 32.41 
Ha. 32.49 
Ha. 32.52 
Ho. 33.00 
Ho. 33.31 

33.32 
Ha. 33.34 

33.35 
Ho. 33.47 
Ha. 34.02 
Ha. 34.04 
Ha. 34.22 

34.31 
Ha. 34.40 

35.08 
Ha. 35.12 
Ho. 35.15 

22. Marcel Verzijlberg 

35.16 
Ho. 35.18 
Ha. 35.32 
Ha. 35.39 
Ha. 36.07 

23. Ron Bons 
24. Marianne v.d.Linde 
25. René Kops 
26. Ben Juffermans 
27. Peter van Kaam 
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36.24 
Ho. 36.42 

37,05 

Ha. 34.50 
35.24 

Ha. 36.01 
36.22 

Ha. 36.32 
36.37 
36.40 

Ha. 36.41 
37.22 
37.46 
37.48 

Ha. 37.49 
Ha. 37.51 
Ha. 38.29 
Ha. 38.55 
Ha. 39.01 

39.13 
39.31 
39.45 
40.49 
41.0 4 



SNELSTE TIJDEN ONDERLINGE 10.000 met~r HAARLEM 
organisator BAP VAN DE POL 19C5-1989 

1. Ever::t van Ravensberg 
2. Pieter F:ris 
3 . Cees Hordijk 
4. Evert van Ravensberg 
5. Ad Coolbergen 
6~ Erik Kah1s (jun.) 

Evert van Ravensberg 
6. R~es van Dommele 
9 • · Ton van Doorn 

1 0 . Han :aaaU'ill 
ll. ·Rob ter Poorten 
12. Ceas Hordijk 
13 . Cc•~ s Hordijk 
11. Kees van Dommele 
13. Evert van Ravensberg 
lGo Kvort van Ravensberg 
17. Pal'.l van Diepen 
l a. E· .. -ert van Ravensberg 
1"9. P.:n.:; l van Diepen 
20. Ton van Doorn 
l.l. Rion1.: J?ostuma 
2 2~ Faul v an Diepen 
23. 7:1uib l-ikersloot 
2,. ~~ert van Ravensberg 
25. Be~t Hulsman 
~6. ~~zius.·Jaepa~s 
27 . Xees van Pommele 
23 . l:uib ;Ü<.ersloot 

Com>.·.::> du. Fossé 
30. Kees van Do~~e1e 
31. riillabrand de Lange 
32. Ton va~ Doorn 
33 . Yaul van Diepen 
3 4 • . Db ter Poorten 
35. Joost de Bock 
36. Hui~ Akersloot 
37. Rille~rand de Lange 

Evert van Ravensbera 
39. Ma~ius Ja~pers ~ 
40 . auib Akersloot 
41. Iwert. van Ri:lvensberg 
42. hans de Rijk 
43 . :rarcel Vêr~ijlberg . 

B<~rt Hulsman 
4.5 . Hil lehrand de Lange 
46. Marcel Verzijlberg 

30.46 1978 
30.54 198(] • 
31.21 '.-:1984 
31.30 1981 

. 3"1. 35 1989 
31.41 1986 
31.41 1986 
31.43 1988 
31.44 1989 
31.48 1987 
31~51 1973 
31.52 1983 
32.12 lS85 · 
32.13 1987 
32.19 1980 
32.22 1985 
32.28 1982 
32.28 1982 
32.32 1987 
32.36 1987 
32.40 1988-
32.41 1989 
32.49 1989 
32 • . s·o 1977 
32.52 1986 
32.53 1986 · 
32.54 1985 
33.04 1988 
33.04 198..7 
33.05.· 1982 
33.06 1985 
33.10 1988 
33.11 1986 
33 .11. :)1-972 
33.12 1977 
33 .1 3 1987 
33.14 19SO 
33.14 1975 
33.16 . 1985 
33.18 1985 
33.20 1983 
33.20 ,• :l1970 
33.22 1987 
33.22 1988 
33.28 1983 
33.30 1986 
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K'P.V HOLLAND · 

ls Conno du Foss~ 
2. Conno du Fossé 
3. Wim Westerholt 
4,. Bert Bols 

Albert Handgraaf 
6. Wim Westêrholt 
7. Bert Bols 
B. Albert Handgraaf 
9. Bas Suurmond 

·10. Cees Herman 
11. Wim Weste.rholt 
12. Albert Handgraaf 
13. Raymond Habes 
14 • . Rob Blom 

OVERIGEN (niet 
1. Rob ter Poorten 

Pieter Fris 
3. Rob ter Poorten 
4. Rob ter Poorten 
5. Rob ter Poórten 
6 . Erik Kahls 
7. Rob Strik 
8. Victor Zonneveld 
9. Gerarà van Lent 

10., Victor Zonneveld 
11. Victor. Zonneveld 
12. Ad Ulijn · 

·13. Harry Honselaar 
14. Rob Kleine 
15. Kees Eigenhuis 
16. Leendert onos 
17. Leender~ Or.os 
18. Ad Ulijn 
19. Leendart Onos 
20. W.Meijer 

Renê Wessel 

.31.02 1978 
32.14,71976 
32.-23 1982 
32.57 ·1983 
32.57 . 1987 
3J.OO 1989 
33.04 1982 
33.08 . 1986 
33.16 . 1980 
33.16,91984 
33 .. 18 . 1960 
33.26,51984 
33.27 1936 
33.27' ~Jl984 . 

H'lemmers) 
31.11 1978 
31.11 1987 
31.21 1980 
31.34 •1975 
31.43 1981 
32.01 1988 
32.20 1986· 
32.22 1985 
32.21 1980 
32.41 1984 
32.43 1386 
3~.53 197G 
32.59 19S3 · 
33.04 1978 
33 ·.11 1930 
33.12 1932 
33.13 1980 
33.15 1979 
33 .. 28 1983 
33.30 1982 
33.30 1981 



TOUR DE L'AVENIR 1989 

Na e en uiter~t vermoeiend atletiekseizoen, zochten een tiental atleten hun spor
tieve afleiding op zaterdag 14 oktober in een wielerronde rond het !Jsselmeer. 
Het materie_al waarop gereden zou worden varieerde van een triathlonfiets van Arno 
tot de stadsfiets van Jaap. 
Onder leiding van Koos werd, nadat na enige vertraging ook Jeffrey zich bij de 
greep gevoegd had, in wandeltempo de eerste kilometers naar de pont in !Jmuiden 
afge~egd. Reeds daar begon men te eten, want na telefonisch vooroverleg Qet Eric 
Breukin~ werd besloten om de hele dag door koolhydraten aan te vullen. 
Met horten en stoten werd de tocht naar het kopje van nederland, de afsluitdijk, 
voortgezet. Regen, wind en oponthoud vielen ons ten deel. Jeffrey kon helaas het 
t~mpo niet bolwerken, en moest vermoeid de tocht reeds bij de afsluitdijk staken. Daar 
wachtte s ns ook de verblijdende verversingspost. Door een misverstand was er geen 
vr-.:rversingspost tussen Haarlem en Den Oever ge\•:eest. Met bananen, appelen, brood en 
jus werd d8 accu weer opgeladen. Met wind mee op de afsluitdijk werd er afschuwelijk 
gebeest en spoedig vormde zich een hechte kopgroep van Ger, Ad en de broertjes Blom. 
Halverwege r.estelde zich oo!c Evert, onze ,relle, aan i:op. Met een gemiddelde van 
boven dA 40 werd de dijk gencmer:. Iedereen dacht er reeds te zijn, maar na de afsluit
dijk had onze eigen Levitan nog een veertigtal vernietigende kilometers uitgestip
peld. Geweldige zadelpijn had zich inmiddels bij een ieder meester gemaakt. Als toetje 
kregen we vlak voor de rode vlag van de laatste kilometer een geweldige plensbui 
ove r ons heen. Moe maar ingetogen namen we onze intrek in de eerste herberg -
etappeplaats Grauw. Na een bunkermaaltijd werd al vroeg het bed opgezocht. Na het 
ontbijt genuttigd te hebben en de fietsen in orde te hebben gebracht, werd om half 

t ien een aanvang genomen met de tweede etappe Grauw - Apeldoorn. In een strak tempo 
werden de eerste veertig kilometers afgelegd. Toen begon de mechanische pech. Als 
schroot van de reis kan gerust bestempeld worden het brik van David Blom, onbetwiste 
lei der van de lekke band (3x) en de wankele helling. Ook Jan de Ruiter en Edwin 
reden lek en Ger reed zijn fiets total loss, juist op het moment dat het peleoton in 
uitstekende samt:!mo~erking de snelheid tot 40 km/u had opgevoerd. De tweede dag was 
dan ock méer vermoeiend om de technische beslommeringen dan om de zwaarte van het 
parcours. En Evert's stem klonk als Gabriäl's Engel, deugdelijk materiaal is de 
lijfs~r8uk van iedere wielrijder·. Op deze dag werd zeker duidelijk dat het materiaal 
vaak te wensen ever liet. Doch dit verbloemde niet de saamhorigheid en eendracht 
binnen het t eAm. Dit kunnen we duidelijk bevestigen in de manier waarop Lex over zijn 
inzin~ing werd heen geholpen Samen uit, samen thuis. Iedereen was blij dat uiteinde
lijk dë stadsgrensen van Apeldoorn overschreden werden. De dag had zijn lichamelijke 
sporen weer ach tergelaten. 
's Maar.dags begonnen we alweer aan de slot-etappe. Persoonlijk vond ik deze etappe 
het leukst en r eed jk ook het makkel~kst. Het ging die dag voorspoedig. Zo voor
spoe dig zelfs da t we uitgebreid koffie met gebak konden gebruiken in Amersfoort. 
Daarna werd de weg naar Hilversum nog even op (?) genomen, waarna de stoom er 
een beetje af was. Veelvulàige stops onderbraken het laatste stuk, dat toch achteraf 
zeer voorspeedie en snel is afgelegd. De s~erke wind in acht genomen, kunnen we 
trots z~n op ons effectief gemiddelde. Half vijf 's middags werd de reis beeindigd. 
Het is zo goed als zeker dat de reis een vervolg zal krijgen in een meerdaagse 
reis door Nederland ~et een bezoek aan Limburg. Het was een proefreis, maar reeds 
nu e en succes. Opvallend was de goede wielerconditie van de meeste atleten, doch 
enkele a tleten sprongen eruit zonder overigens de andere te kort te doen. Met 
name Edw~n , Jan deR . , Jaap op z'n stadsfiets en natuurl~k Evert lieten mooie 
staalt jes zien. Ook Koos reed zeer sterk en buiten zijn sterke rijden, danken wij 
hem hartelij~ voor het door hem vooigestelde wieler-initiatief. Iedereen was vol 
lof ov ~r de puik 2 organi s atie en de saamhor igheid . Moge dit initietief een vervolg 
krijgen. 

Ad Coolbel~gen 

?.S. Speciale dank aan Sandra (voor het eten), Evert (busje) en Jan en Lex voor 
de organisa tie. 
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Haarlemmer sluit bewogen seizoen in Schipholloop succesvol af /1./} . .1.3//1_..~/ 

HAARLEivUviEHMEEH. 
--··· Is hf'i g<'en overslap van 
de ene naar de andere Baélr
J.emse atletid<:.club of hPt af
werken van drie marathom; 
in zes W• ken. clan is h<~ t WC'l 
Pvn schittn-cndp overwin
ning in de Schipholloop. 
"NilJPm Wcstcrholt ?:orgi er
vc>or délt" hiJ -- nwt zijn :n 
jvar --- in het nieuw~ blijft 
~:~n nog stt>eds tn('\. ruime 
vuPrsprung eh> kleurrijks1P 
hardlopcr \(llî Haarl f'm en 
omgc'\'mg is . 

~lllill!llllllllllllll~ 
W>\lpm WP:;tt>rholt hé•(>ft ('(':1 

bf'\\"''~"11 Jaélt ac-h1Pr dt· ru,..;. Hij 
n m 111 ,,eptPrn bt•J· rit> fwsll. ~mg 
KAV Hnl!, nci in te ruilt•n \''l'.ll 

'\V }·l.Ja:·lern. f.>mdat hij zkh 
ll l( '1 vul d.n1•nd • t'c>Wa<•nkt rd 
q;Pld,, bij :~ijn vcrPn.ig1ng. VPr
c!pr s!nnd hPt seL~o<'n in he~ t e
T.;.f•n \'.:1\1 r!t · n,arath(}n. \',.éh.tnn 

i11j zim persounl!jk >"('cord \"dll 

:?. ~6 rm u1t HH:~ ~clwrper wilde 
stellc•n. 

Et-n ('Prste pogn•~o: uj; l (i april 
\'dil cLt jrwr 111 Hottnd .. m shag
eh· niet !:!..:?!3 16). W':larna hii lw
<.;Jont lll .t\msterdmn t'L'n n; r:uv;" 
p•.•gi:tg tL' do.•n. Duar bit>d bij 
t•p 'ï nw.1 pn•vi"" t:Pn minmn 
dchkr op /.ijn ~neLtL· ujd 
i2.:?.ï JJ6) . Drie wekt'n daarn;, 
won hlj en passant dF.: m;;rathon 
Vä.n Klaztc•n<.t\"(•'11. waar ruj 
mecdet•d omdat hij nwt zijn ge
zin 'toch il~ df' buurt was'. 

Zijn 7l'l"(t' in Drt'nte leverde 
hem een gehed n•rzorgde re1s 
n.w r de marathon \'il/1 !\"t>w 
"'r'ork op. Een pa:o, r maandL•n la
tt·r ging hij in (lp bet ;,;mbod 

van de org<misatiP die trip om 
ü• ruilen voor een gt>ldlwdrag. 
naardoor kon de P'II'<.>r Zich 
nptnmwl voorbereiden r,p rit• 
tw.mlfde Schipholl0op . l-ipt wa~; 
"''or hem cte vijfdt• k<'<"l" dal hij 
;tirh op wndagoch wnct op 
.~portpark l.JI.' Elzenhvf 1m ·lddt'. 
E('n kn·r haalàc• hij dl' fw i~h 
ll!Pt. {èn kec r \\ ,·rd hl] cl1· rdp 
t :l . :i:~.31) en twerm;.,a] WP1TI hij 
zrsde (-1 OH.~·O Prt -t. UU~) 

\' orig j;1:Jt plc('gde \•V, ;;t0rho!t 
unk al en1:. (•t·n eOUJW m ck ra':P 
(J'"t•r (jJ k1lorwtl'l. mil<•>' mecir· 
dor•r hl:'t l_i,:Jge \' t'Pr kreet; hij 
to('n in lwt t\\"t'"ci'' d· ·l'l E't n !n-- ;. 
zml-:mg. (~('\'<>lg -.v:Js d.il h1.1 t\..· 
vet,•;·mwn ,Jé,n Oo1jeJJ eu Hr>nk 
!:3rm1S'.\'iik voor z.ich mol·st dul
dPn Ooi.jf' n ha<i ;r\C'h deZ•' kt··e> 
kE'u!'l!:i bij dP org:.J>1i~aliP , i~···· 
111l Jd mt-t ('l'll i'w ·t.r. uur. .81·''"~: .. • 

tert co 

wj]k b"~on wPl aar~ het hadw-· ,,_ "~ 
l1jke ilVOntuur lant;s rit· Ring- f\:5 
,.<~art. macn· undvn·und \r>n:• ·i 
!i:ic:;1 v~,n f.'l"·n \'tH:tbi("'sure 

Derhaln• begon \\'i·"lPrh.dt 
\·o! 0\'('J'gave aan rle rondt~ rn!':d 
de Ha a rh·mmernwer. F;,\ ori Pt 
\"(tqr tie ~(~rste pl:Juts Pn \·an 
zws het parcoursrecord van 
Ilt:nk \'<111 Ho('k t:ii 1 !-lH.~ 
c. :~ .4 J.:)O) aan tl' nd]r-t, , m.t;•k11' 
h\1 aan cl'' t:onclllTt·rl!<'n ~:1wi 
Z ijn bt•doeiing<•n dt,icklijk. 
)i;_w 1\'f'i i ik" warl'll de t'(·rsu· l<l
~~~,nPt()r~; ... ~-d .'"'- \1 r:d o!' hn r:t~n- .. 
,gt'de>cHh~ •,•rcl de if'idmg um dH• 
nlet nh"'Pr af it' ~Lar.n1 !n ~oep "' 
t red t n tY:t't F'Pn OJ)\~(jih;ndf· gP
iiJkmHtigiiPid in hP\ !(:'J; i>.JO lwt 
hij de dorpj1•:; a<tn ;öJ.ch \'O<>rbtJ 
~!ij•:ll:n. op d •. fiPls gevolgd en 
~!t~strund door Zl]n trHllll.ng~ 
nHt<Hies Bcrt Bols en Cee~ HPr
mans. dJC voor d,• drunk Z'>rg·· 
eh n t·n t\P d(· lilt){.)!] ijkP rnonH ·n-

" 
.. 

f) t~ lr!!t_·T(' l! I!··~! ,. ; ·.·tl (i r~ s~·hijJhrllf(•0/1- H'. •: ,,~ \ \'p.-:[l•rlzolt U..'('t'i r f!11 l.'• \JrhiJ ;._·!; r;('i?):Old J10fj 1(;1 1 ( 

cia 1 lP} her f)tlf'C(} :r' Yt'( (;rt! /i!'( /Ut'! ·~ rf {JJ't'À.:~-,i1 .. '\hetlt·' 1f7 J!"1 l ·ns In; SU}h rieur rnct ('{-'~l ]'(}\ol"f)l"(JIIY :ïni 
t t ( 1 Tl 17 f J ,~ {{; ( '11 ( J ;·i' I f; ~ I. I 

ît'n 1 ·: i l! t I i :i ,, .:1l · I! \ t ·· ·, 

:~"~;lr~·,1i1 ::;1!1~:\ \rl:· ~: · 1 1
-·;, f nl 

!-":., !~-.t: ,:J ··.·~ .•. '!! :•·p·q~ 

\' .. r( :~ : : !!t•:'l !1! !1!l ~l.'·A /: :' 

\\!r.:-:t dt> Sl'~!~f ·h ,· 'l , •:} •.:( r·:, ., 
\'111.•1 '"1.'/!(;; . :·~:•: · •.. :;_, tl '!~· /~•,) 

lk) Ik\ i nel!~' f ·, !.1 ~~~l·d ;ti .. i ;:;-. 

tin!!_ '- -".._,_ r:·nJ.'! . 1 ll• 'i~-:, · .: h~~ · 
7!U d;,.:n or"J!.; r, 'Y\i.~;--~J !d n:~~l f 
~l(l'h}Ot'Ti ])d~1Ï.Ï •" i-.ÏI I i~ÏI' }t ,.; · 
1\t-:\ i' \'</1) hr:•l'f·-~:'~ •. . j ·' 'til-

taïlr !k , - -:-~ ~~ <t\ .~ • ·: :~1' 'l' 

~:•chl PPI' h-t:-1 '.}i-,i-:t· j .. i r:t · 1,'. ' f;·-

• " ; :•rJ '.," .'•d -; ] .:-d. lt"' h~ P-1 \\inl. 
ij '\\· · ~dl l')i:,jt, \\,~' •,il(if' 

\\:,:), ·. c-1n I>!;··~··· nt~ •t h1p•a tl( ... n 
! ,}f U1t '" ) ~i·,'hi\Aj"..::1(.l~)(i l.i.:•' IJ~~·l. 

J,,, d ·!'d(' ~_, . ! ... \\·'d~. \''"'r JLJ?: 
, .· .'· _...:1, , \:dn A,_. !·hhlr:l'lTona•l
~-.,i' ·· I' r·\ r1 1 '. 1.· :1l~ p• i !-i ·~ tr1··l 

iiJl :!l }\id~· ,-\p j>.•Th1 ~h· (if·('l l-

r,l· r t': ! )}tJtt;·c.h· c1!l pt< .. - L•u~ 

,•t•d:- V>t c I(· t.H'nia:r:m~ r)p 

~ !rt-.Jf\ïdnn~···· t L• n·lkif-~ Zl\n beidl' 
r.;\-., i .. ~t lUJ;;~{'n· hq c·incii~'. dt, b1 .1 

l'<·•r:..,~t· dn '-.(·:nlnl't !l t'l'J ilPp 

iJ!H1~·:- d t· \; •! U di' I I:· ~~-::; l ) 

{.lt~l;,H.~ .. \1.:t ll llf'll : l \\ \\ ;11- 1· !: 11!l 

·-~·I t.f,;-l :J \'.. \ t >:.cl-..":< ;·, .1 0'. :i i i 
r,~··.-,t~_ ... ·: :;:~. :~ ..; !ï Hr'Jl·_...:,,,~~

~~~-; -.: .~. !l tlt:IT . ~ ll.·lÏ (1 H ·!· 
B IH: .l ::; -ltl. \\' t:!l:--!k .l,:.p 
.. ! ~ ..; i ;~ H c ; '\ h t -l :~; i 7. \ fiH l ~ 

\\"f•n: \ ;\ "\j,•;"!t I {. I :I -! ; l . ! ~-

'\ ....;, ."t 10 ·~; , '\". \ i 1• n!!'UV. •.·r 
t; j; .. 

.\!\:\' lLU .\:\H'l'~; 

C...' 



Jasp s bre 
Cu -loo 
VdJK 1\AN ZEEiAALS

i'vlEER (Van een mecleu..'er
keï) . -- De 0crst<' wedstrijd 
om de Kcmwmc; Cross Cup 
in Wijk a<m Z0c is ( '('!1 succes 
.~l'Wt:rdc_.n. In totaal hon-
ci t•rdviifti~ dce!nemC'rs 
schrcv0n >lch in om a;.m mi
nimaai driC' ''m àc Yi('l' lo
pl·n me<• it• dm•n Paul Jas
pNs van :\V Haarl+.?m <kcct 
vour Pt .. n hoge notering in 
lwt f•ii~dkias:oerncnt goede 
zakf'n d<l(>r cl!' H<•liomarc
loop uvcr ti(·n kiionwtu- op 
;iin 1. um 10 :-;chrij\'rn. 

I !liiiiiHIIIIIIIIIIIIEiiliîm 
[h' f'~t-·rHH'n:c r Cro~:~; Cup L 

~'<'n i!;Hia; .. ~f v~!!J <.h· ~~e~: at i,_ 
t1ekv• rt")llJ~dn·~(·n in Kt'nne!nt .. r
Îi.!l:ci B ·t lJ1cl \ an , .• (,Cup !S <Hl 

de ~h t·k:' •' l"f-!"r'' van DE >l. 
Ki·\. V 1-In! land. Tná!">.. Suorni, 

Cc.t~tncurn Pn AV f-laatiPn1 n1 
cvrrtpçtitif'\'t' l'l-·and tegen dka;-;r 
ll' lat('n uitkunwn. De rePks hC'
vat vit'l' iPpP'1 in (h~ rnaand('n 
'no\·c'mbPr. dc-c~Prnht\ï. janu;lri 
Pll ft·bnwn . [k dri\' bc~te r"su!
i;ilcn wurdPn opgr·t.-.ld c·n d(• 
\Vinnaar 111ag z.ich de ;-;ter.k~lt' of 
lTif'P~t crJn~;tt.H~le cros:-;cr \·an 
Kenn<?nl~rland rHH.'rnen. Pit~t 
Blc<'k('r 1 n DE:Vl (rt(' \'Oor d" 
orr:anis.:1 f.it: vt~ra nt \voorr!tJi ijkt' 
Vt:n~niglng) \·on 1 de t.ler~!t.• rnn-
dP ~n dl· Cro~\.):..: ~~up ruirn chont~ 
g(';. :a<Jgd .... Je kttn /t·g~~n <L: It 
\Vil P'tH'd zt;n ~\. 1 -" l:ut. [\: n ~:, --,
nçiP toppP!::--:. \\~(l1.' t:.~n t ~ r. Ik h~:•b rk· 
indn..1j.; dat rrn•r: h!ti !s ;11:.·t ?O

i''ts nit)U\\'~ BL..; d(' C'J.(l~:~ (':_tp ' 

Dr-- Cl\.'t· r\t"it.n!n·l uint; n .. lélf 

Paul .T c:tspl rs van ~;V H·:ar· ·ni 
i.l <·t·n t1jd ,.,n :)4.-i ·. lJr- ''vcc • 
\"(il • "ldt• p!t.oJL Cli \;.·an n \\Jtll" 

df 1;,~; .. r-a1 ioh•n Echvin /\é:trd 
enhu :.."!" i:-s-t ·~ri) L .1 .J~dJ.n l1u.in
ntt ·~ j~·r (:i5.n~q Bl.! d(.· \;t•tt·r~.HiPn 

u·~ ... <. ·'Ct str-p --i\!f'V( ;q·Ptl!'•r 

er te 

Vlaarkamp (:!ti.! :i)_ De sterkste 
vrouw in Wi.ik iJ:.in Ze<:> wa~ Hd
gCJ (ir·ert~ nlPl-i~.:~H. 
• !\Tan•<lllW ,-;;n de l. inclt' w<•rd 
/.éill'l"da;.; t\\'Pt-de b1j dC' indnor
W• d,.;t rwi in dC' i\al~mPPr~E' 
b]!wmcon\-c·iiing. Op dl' tien ki
lnml'tl'r I i<.'f.l 1:<' c'l'll t 1jd van 
:):). -H3 . Dal \vas nürn C'cn halve 
rninuul longzamer dan win na
lTS !ne-kt• Vis van < ll\' ::> p ia '70. 
Het !J''rcnur" wa~ minder snel 
V(-Jll vut~re:aand<· l~lrPn. otndat P r 

~nkf·!c' \ . .._; lnjnig~_, -bochtPn \\'an~~n 
t,pgt=nclrnt·n. 
" Z~ttf·rdäj..!" \VPrd in laand~11n 
dP t'nstc \\•ed:;tn 1d V<ln elP dis
tnclscmnpetitie bij de junioren 
· ~chuudt>n D(·nni" \'élil B:;k<-'1 (A) 
we rd /,('sdc op dP vier kdometl'l" 
in ccn 1i.id \'ê.H1 J~)-iG. Bro~r 
F~' rc:·o bt•haaldt' fiC' !1L\gcnde 
P~<.té.i:~ tn 1--t-.:20. 
i !t~lr1g Kenn\"rtlt~r CrQss Cup: ti 1 I 
,-\~,<·~·.sl~);:t ~;,_l t)?. 7 :~- .~~tri db ·rgt'n 

tlt= :d \. duT•rJ...::-,, .. d) .• ol 

, --------, -jf. l~.fFCi\iVJ..TE-,..VO"iC ~ 
Uocr :e6r,,!·e•m -::: {. l,':<Ï.o-.e!·<SEi~:e.r-: -~~~ I 
DI N:3::: .o, ·~ 2~ J ~l.'AF.J: a er. va.ng ZO~~. 
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I 
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-~ 
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11 ~t~J. ~~G aa::1Ç.?..6si~'1g~n :zj~r. ar mog~~:l iJk ~:-1 

~~:;o'1za\ç,~l)j:t b~j spor'tsch!.)ene:-t 11 

:~A!!_~:~!:Fr>ENB~t~ . l.lltra-l oper : 

· • [Jf; ~AC·T'•i<'l var: ~~~ ~aa::·lerr.men':T'eer, 

ee:1 kc!·t~ ul :.!'a-: :,op 
ot e~r: vet< .. en.g,d~: ma::-athon?" 

*' -------~ '~ 
I :f_l"-A.;I-:_l~lG2~'ElJV.:N:J .:;!(- ' • \ 

1•. :::,'M-· il. vrijöéJQC.~~.:or,j ~2 rr.a~:~t: -J~ 

l
i ~ate:dag 3 rr a ar·t ~~·, 

zrJn:.l e.g 4 r:ïaa':"'t 

Ill :-;o:::·<':ii"i<.l.C;: Î 

i Le kr::a"tf:J~ ·:?sdragl!!t".. f 6\;, .. !nel. re!$, e ·~ en , dri.~i<t..!n.. 'r I we l ::~~er~n ü: t·-.mgalo..-s en z.;):rge!l :relt voor de qe.al t~jden. 
i ,)~; l!.aJ~ '1atuut'1ijk :;c',.; '-H~er 01= zatet·clag ~omen. 
[ rh~'" '>"a ek•ond :s ;:r-~. :::.ie.; e en ">loèk v oor- ,t,l"'en. I 
· li' .. >! -~~~n p-;ir:i:J .._,. ,.1r:rb\:3r·e tói~g op r..et 1.'1ege.ttJi.Z':'€-:'"x. 

{ ,JG•·"!f .Je metE r-' ' l ...... u ''"\lJ Gerko. E·.rarT, r:f B~ r-:~ I 
L__---------~-----·--· -· -- ·-- ~·-_· __ ··_. ____________________ ~--------..J 
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OPKOi"iS"r EER~TE KENNE.M[RLANDSE CRO~S CUP 'vJEDSTR~D 
\JOQRTRf.fFf.l'JK. "PAUL Ji\SP[R~ EN EtJ\~lN A~R~EN BUR.(; STERK 
OP HET Z\JARE PARCOURS ROND HELICiMARE. 

mJ JQ. . Öl)M\A)ll'\\'l,;.>',d IÜ"\).Y) ?~~ WCI.l') C~Q. e.e:v.•~e.. 0~r1.C\/.:.hi."'ö U'QV'l xvt. MQ.IA.We.. 

C lto.~-"> /)Q..Lfl.oQ.~ "-""' J .cz...<. t ... 'vJ C\.~1\ Vt"'' Q..'2VJ -~~V\ ..2. ~ n. oiiZ.. n._'\~a.. IJO.n E olc.v~.V\ AGV\ J i. I'\ hWt~ 
WW;, IJOo'l.n.LQ.n , 3 u\j 0~1n.~. 'Poo.~ MQ:-1 da.. Ol.:>e'lWLn~"\~ _o..o..n olll. J{Ol~Q, o.-2 . 
__R~nd _op ~r ~~"-'-'~"'- Vl.'\..,-. ol.a._ QQ,'\~iQ... . K~C- W~c~~i"-<jol J'(j"' n.e;j<Z- O.OlV\ ea.n n.'-\o\t'.h 
dflO-C\.~~Il.. t·o..v-X 3'1 -~&. , Eolwl\ 3'-1: s6 ev: 3- Jch.n ÛtM.nY'>~~~ :;s-·:o.~ ~H-1). 
Doo'L ö112. f\.I.AÄ.I'V'l 2.0 o .. W~<l.n \Yo..V> VI!Z. AV- HCA.o.l\~<l.Y,..., W~Z~H.\. 0\:>et\ da. .x..:J"- kn..~.e. 
h~~k_ <(\Jior""' oue:t .X..<l.A ,rttM.Y'>'l 1o;~ Á\'Y) .2o.Y1/:ja.. f>Ç\.1\ koet\):) nocJ.~ JS~I.T. oloo'< , 
Ht..U.b AKQJ\~Qoo4- ~t.a. L.U..i~"-mcJ<2.. ~c12.J piLil..-;~Q.JI.. ... J~ 

1 
5'~ <.n 36 :03 Q.n ke..-tvvHz.e .. 

n~'() ·l~'l~~\..TcJ lrO..'A MQ.. -2o.c.A ~4e. WQ.kQ.Y\ n..wmt'ichoo-t.~ CoY\'\~C2.V1r;€'..Q/).j(2. 7 _AJ c~2-
. .Q,~~YI , ?'Lw\ ?-'e:\1'1 ~-~\A.k X.~i o\Q.. h1'\IX\'l dop<JÏÀYl~QY'l rY' <.\.ev>._ ~WL ~~J~" ntch pru.rncx 
Ln X11--t 4 W~dQ.. J~ . VO..Vl 0\Q. we~~i'\b d :-VI ~;;)ie. Q.a.\'\ ~bal ~etlll IJU.Y\ 2.6: 01; 
Ook Covw'!=> chQJ .2w{ .&o12.J , OV\ olo..vtk"i de ~<2.\A.u.J~ ~ 1o ~ <.. n 36: ::?. T ~ ~oo..:.Î ~ro.n 
D~Q.'f.Q...YI ~()..J 8!\o Q.,?e\'YH!.\'1 YV~.J clll. XooJ.._,nwo.Jtc.. A{lAk~en l'hJ rz..o..nol 1 4oc~ 
BIU;,~éan~e.. Pc..1.J ..RtJ- OM Q9-'\ 1~~ ~Q.. J~l'l:.,..ç~a_n ~v-1 31:0'2; Et:>~i U:~ 
Rou..)Q.VI~ be~. WC\-? Vt -~~~u.k hs ook ~.:j _. ~Y'rl pvt ole. ~ o..~.;;. ~ e. _--m ;,(Àn Je-n ! . 

k\AY'lVlQ..Vl ~~~~~~ ~oJ _jt'd ~de. de.. \OM~ !2,\'l~ Q.\'1 ~WC\.I'Y1 . .Z~ol'\l'lll.VI lYl ~1; lft., (-f<S ) 1 

--poo..vJ 0o.VI ola. \ '3'( 
1 
\i:Jlfn bQ~v.,c..h e.r. BQ..v\ bo-2.---sk-n 1.\.Je~" "iZ.LQ.n o\.c:\.A ne. u-o..n cJ.Pe. 

mo.Ak~e. ..... ihv..Às :n.~:(' I 4s.:\Q..VI 11e.-~p. ( 3_3 oo _ '2>'1 Ç; ~a: 2-o _ '2.~ ~ ~n 1&: n- 12.~ ); 
:Óo2.n Mohc.Ma.d INO.tS OY\Jl.~ .-()nJ-s~e. uQ..ie.·1.~ç~n (fl..)?p(} J cÀoo• lex u-co'\ cAa.. ?o ~, t"<'\J 
L"' o\Q ..R,enl2.h nod _..Q~ N~J . kcxr~~o12.Yl-s"c.ho...p Va.J 1$ k""' J -scoo't J<Jn ne..-fp. 4S" ;OO 

- 6!. ~ e.n '-18. ld - '?'S ~ é_'Vl Q.a'l) --sL.f' nç.{~rUY\,S\ voo"t ole OOQ0Qh J~ CI\O~S 
wo'lcU Ren~ \(\,..~{ ', 'fl.VI. . & 1. '!:. (;n t:.t _:r "1o, n ~ ol(Àn rnQ.Qn olett.a.. ovl PJQ..n· nhn 

.J< i.~ Q.ra 1 <N~ Q..\') n ~.eV) I 
:Bb Jll. c.~o..ro<l).) Jl.ru~:>\ ... Je.. Yli.c.o\>..J "ZwCI.<..\.n <.n. ~ 2: '1 ~ e.r. wen J MMjtXn A.k~::,2oo~ 
Joo'l ~n ··Yl'\~nnJ~k· J"'l\yhct de. ~~~de .. :-C\~ -~t=>è)Q~flAIMJ .~ . . 
Koh cie. NIQ..I..\.~<.2... '-1~·?.8 J on rz e. o..tVQR..." eu.i E~h.lOf'"' '-12:'1o , 'DJ-t. t-.J~P LJ21.o8, 
]ohVl l70.YI V~~ y~ :og ' A.rv..Q. clQ. s<:h:dQ.. l.t'1 ·. 37 (ho. ole fi.<Xa<. .• QA)Q.-.., --z.o""k"! ') . 
Jcx.Qu.Q."\ \( a.2.\..-; \j().O..'\J 1:; 3 : z. i ' 
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' 1-...:· / 

IN ANDERE (CLUB)BLADEN 

~~elp Kee This Beau iful 
P~u-k Safe For Runners! 
DH RfiN E~IERDUINEN 

- SAFETY TIPS -
1. Rm1 with a partner. 
2. Do not wear headphones. Stay alert and 

awarè of your environm€nt. 
3. Take_ nt>tice of who is armmd you. 
4 n ' ' · t t s:r-· . nun ~gams rnu:u~. 

5. Avoid unpopu!ated areas, deserted streets, or 
lonely trniis. · 

6. Know where emergency pbones are located. 
7. Carry I.D. 
8. Take a whistle on your run . 

]J. 
12. 

.!gnore verhal h~rassmenL 

."."~ ___ m!-~ ,."' vary your rente. 
Do not W"'!lf .iewelry or expensive items. 
Try not to nm ~.:.~ ..... .- :!usk. 

- 11 -
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2e CROSS-COMPETITIE IN WIJK AAN ZEE 

Zaterdag 9 december, 

Om half elf zouden we vertrekken vanaf het krachtcentrum om naar de cross-loop 
te gaan, georganiseerd door de atletiekvereniging DEM. 
Maar aangezien we nog even gewacht hebben op iemand die jammer genoeg niet kwam 
op dagen, waren wie iets verlaat. 
We vertrokken met twee auto's. In de één zat de familie Heyink en Tim de Roöy. 
De familie Heyink was aanwezig met pappa, Denis en Stefan. In de tweede auto zaten 
coach Han, Joop van Drunen, Mirko Bonewit en ikzelf (Alexander Brokx). 
Mirko had nog nooit een cross- loop gedaan en er werd dus allemaal tactiek uitgewis
seld. 
Dennis, de enigste A jongen, startte om 12.00 uur voor de 5.000 m. Het parcours 
ging over het strand, een stukje duin en een verhard pad. Hij moest vier rondjes 
lopen van 1.250 m en kwam als derde over de eindstreep in een tijd van 20.05 min. 
De vier B jongens startten om kwart voor een voor twee rondjes van 1.500 m. Joop 
van Drunen kwam er tijdens deze wedstrijd achter dat we een nieuw talent in ons 
Haarlem hebben, want Mirko eindigde als tweede in een tijd van 11.06 min. Tim was Be 
in 11.44 min, ikzelf 17e in 12.43 min. en Stefan eindigde met een fantastische 
eindspurt als 30e. Hij had een tijd van 13.35 min. 
Na nog wat te hebben gedronken in de kantine van Heliernare zijn we naar huis gegaan. 
Ik had de eer om - in de auto - naast Mirko Benewit (niet vergeten deze naam) te 
zitten . 

Alexander Brokx 
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L 0 ;ü I I s HOTLil-iE 

-Twee stencils.De ene voor eerste kerstdag en de andere voor ••••• 't?'??? l\JOU ? 
-Als rode draad door deze hotline loopt de aankondiging voor de derde wedstriJd in 
het kader van de Kennemer Crosscup op zaterdag 20 j'anuari, aanvang 14.00 uur op 
het terrein van het .f:'rovinciaal Ziekenhuis in Santpoort ( inscnri,)ven bl.J Gelrko 
Vos uiterliJk woensdag 17 Januari). 

-Om niet te ~edateerd te ziJn pak ik de draad (een andere dan die rooie) weer op 
biJ de 'l'ROS-loop.Naar één uitzondering wil ik lilaken voor :net nederlé;!.nds kampioen
schap 25 km. op 23 september j .l. in Zevenbergen.het is bekend dé!.t de weg-kam
pioenschappen niet echt aanslaan, maar 1.21.08 bliJft 1.21.08 erÏ een fantastisch 
clubrecord voor Kees van D.Jmmele !! (neen, twee kerstdagen dus waarom wel drie 
ui troeptekens ? ) • ~evende werd Kees met deze tiJd.· 

-De 'I'ROS-loop, maar niet vergeten: zaterdag 20 januari Kennemer Crosscup. 
-lYiisschien is het leuk om er in dit laatste clubpli:td van hE:t jaar er e'ens een 

lekker zooitje van te maken.Alles door elkaar.Dus niet eerst de TROS-loop. 
-Twee vlotte, sportieve kó.tten (uitgaanstypes) zoeken slome Dobbelman l'inc.t1er om 

zo af en toe wat te matten te . hebben. · · · · · 
-·De ruarathons- New York (05 november) en ~tten-Leur (28 oktober) 

Of je nu 'last hebt van Je vqeten in Etten--Leur of van je darmen in .i'.ew York;-
Of Je nu last hebt van die rottige heuveltjes de laatste kilometers in Central 
Park of van die klinkers de laatste kilometers in het industriegebied van E.L.; 
Of Je nu ~eniet van de kaalslag in N.Y. of van de natuur rond b.L.; 
Of je nu die folie-deken uit ~.L~ mee naar huis neemt of uit N.Y.; 
Wat maakt 11et allemaal uit.De voldoening, ook de teleurstelling, over de gelopen 
t~d is even groot.l\Ja een marathon doen overal je benen zeer.~n die 42 kilometers 
da~:r zit ook niet zo gek veel verschil tussen.~n die tweeënhalf duizend gulden 
dan, .? Ach, die arme sloeber loopt ook in AJ11Sterdam ge&n marath.m.E;r is trouwens 
wat . mèt d.ie oooooooooo'tJes aan de hand. 

I:;tten-Leur : 32de Jaap .Swart 2.59.48 gz 

1\lew York 

504e Jv1artin Strookman 3. Oä.44 gz 
510e lJick van 'l'ol 3.09.07 
659e huub Ollarbe 3.15.5·6 

Albert :l!'erwerda 3.06.25 gz 
Jotm Jongboolll 3.34.53 gz 
René v.d. ~waag 4.09.)8 ehn 

· 662e 
804e 
826e 
916e 

Dik ~ol 3.16.03 
Mac hirs 3.22.42 gz 
Sylvia Goes 3.23~47 
Kick Sabelis 

3.29.57 gz 

( gz = goed zo = persoonliJk record ; ehn = echt .tlelemaal niks ) 
-~aterdag 20 Januari F.Z.terrein aanvang 14.00 .uu;r Kennemer CrosscUIJ over 7 km. 
-lJe nalve marathons- haarlem ('l'hOS-loq 22 oktober) en Etten-Leur (28 okt.) 

Zo weinig verschillen op de hele zoveel op de halve.~erste kilometers: Haarlem 
goed- E.L. ctJaos ; opvang na de finish: I!i.L. goed- Blm chaös.Uitslagverwerking 
Hlm niet volledig (geen recreanten) -B.L. volledig (alleen v.a. 1.12.40 een ti,)d 
notering om de 20 sec.) 
Een telefonisch interme7.zo~ halve 
66e Nartin Strookwan 1. 27.26 
67e Dik wol 1.27.42 

marathon Schiphol (20 oktober) 
72e Dick v. Tol 1.28.24 

1 02e Hen l•!O.tJ.a.mmed 1. 31.51 
122e hac hirs 

1.33.10 
TROS-loop 
Kees Y<JJÖ!itmele 
huud Porck 
Vic L!Onneveld 
Bert hulsman 
Conno du Fossé 
·t1im Bergisc:h 
Huib Akersloot 
'I'on ~-~Doorn 
taul v ~d .Pol 
J.<;tten-Leur 

1 0 08.58 
1.13. 48 
1.14~12 
1.14.39 
1. 15.04 
1.15.57 
1.15.58 
1.17~45 
1.18.36 

2óeëonno du .t<'0ssé 
376e Albert :l!'erwerda 

1.19.03 
1.23.14 
1.25.46 

Hon Bons 
huub 0 llarbe 
Bil d.e Lange 
Dick de Waal 
JaaiJ ::::wart 
Albert l!,erwerda 

!Vl. 1.26.17 ' 
1.26.28 
1.26.30 
1.26.30 
1.28.00 

Jonn Jongboom 
liàns Adelàar 
JVlartin strookman 1'.28.10 

Dick Aarts 
Rob de .rüeuwe 
Lex v.d. Pol 
Kick Sabelis 
l>!ac hirs 
Aat I"laarleveld 
René v.d. Z.waag 
sjáàk Kaiisvaart 
Sylvia Goes 

1.30.13 
1.30.28 
1.34.02 
1.36.05 
1. 36.29 
1. 38.55 
1. 38.58 
1. 39: öO 
1. 39.42 

1.12.31 
1.23.00 (1.22.58) 

1158e René v.d.~waag 1.32.40 
1293e Lex v.d.Pol 1.34.00 

(1.33.50) 
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-Een kerstdag verder. 
-Al ope:,evallen wat voor knappe t\iden Kick heeft gelopen ? 

L.oaterdag 20 januari 3e wedstrijd Kennemer Crosscup. 
-De 10 engelse m~len: ven Baag (05.11)- Heerhugowaard (25.11) - Arustelian; (19.11) 
~ijn dé meeste baarlemmers strikken aan het zetten of hagel aan het opvangen, Faul 
en Conno gaan gewoon door (vegetariërs ?). · 

Den haag • 65e ~aul v. Diepen 56.35 
tieerhugowaard : 10e Conno du Fossé 54.10 

: Amsterveen : 6e Paul v. Diepen 56. 04 
- -~ech rad Ton v.d. Linden. ~en blessure verhinderde hem zijn vele trainingskilome

tere in Etten-.Leur te kunnen verzilveren.Maar 'l'on is niet iemand die bj,J de pak
ken neer gaat zitten.hen mooie kerst-cd van heino kan gemakkel:ijk de concurrentie 
aan met welke marathon dan ook. 

-lle 15 kilometers: Rotterdam (09 deceruber) -- Santpoort (05 november) 
De belangrijk@te vond plaats in Santpoort; namelijk het nederlands .kampioenschap 
voor veteranen. veteranen 40-44 jr 3e Kees van Dommële 

veteranen 45 .. -49 jr 3e Victor Zonneveld 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! v/at n zee-t. 
En Conno dan; nog geen veteraan, maar vTel heel erg snel. 
SantEoort : vet. 40-44 jr. 3e Kees v . Domme le 48.11 36e Lex v.d. Pol 62.40 

28e Hon Bons 55.10 
vet. 45-49 jr. 3e Victor Zonne~:e ld 50.36 

(vet.40-44Jr. 1e }iet Vonck 47.54 . 2e Ad v.d. heijning 
vet.45-49Jr. 1e .!!' rits Boudewijn 49.42 2e wim v. Reeswtk 

48.00; 
49-48) 

Hotterdam : Conno du Fossé 49.27 Lex v.d . Pol 63.33 
-wat andêre afstanden: Junsterdam (05.11)- 5 km. en Aalsmeer (11.11)- 10 km. 
Nooie wedstriJdjes voor revaliderende atleten .Iv'larianne mocht alleen nog maar bin
nen lopen en John absoluut niet langer dan 20 minuten.Een niet. onaardig as!Ject 
aan de wedstrijd in Amsterdam was de deelname van een aantàl erkende 400 m.-lo
pers (1 e Oscar 'l'erol 17 . 17- 5e Dave Elderenbosch 18.26- 10e Belco wapstra in 
19.52 !) 
A_a_ls_m_e_e_r · 1ukl!l. 2e Narianne v.d. Linde. 35.46 

Amsterdam 5km. be J0!m v. Vliet 18.43 
- Op zaterdag 20 Januari ; 3e Kennemer Crosscupwedstrijd, organisatie Suomi en 

A. V~ Háarlen1, start 14.00 op het terrein van F.Z., inschrtven bij Gerko Vos. 
-Van de eerste wedstr~d (05.11 in wijk aan Zee; treft u elders in het clubblad 

een verslag aan van S.G. Ruud . De tweede wedstrijd wordt;is genouden op zaterdag 
16 december in Castricum.hn om het helemaal compleet te maken: de vierde wed
strijd vindt plaats op zondag 04 februari eveneens in Castricum. 

-Een blJzondere afstand ~ 61 kilometer rond de haarlemmemeer (12 november) 
hn willem maar denken dat het door hárd te lopen eerder 1 januari wordt. 
Holland bf haarlem, iedereen gtu1t willem de overwinning van rJ.arte.:b,'n J·aap dan. 
'l'erde{:,en had hlJ zich voorbereid. Vele kilcrueters verder, waaronder een hele knap
pe marathon in ~tten-Leur, kwam ~~ bekroning bij z~n t erugkeer bij de Blzehof. 
E.n huub dan . Zonder zijn oorspronkelijke begeleider Hans liageman (die biJ het uit
oefenen van z~n werk een zeer ongelukkige val,met gelukkig een zeer gelukkige 
afloop, ilad gemaakt) heeft huub zeer beh&8rst zijn kilometers weggelopen. 
En l'lac dan • .t-ech, pech.(;."eblesseerd moest hlJ na 42 kilometer de strijd staken.het 
is een cliché,maar ook dat hoort er Jammergenoeg biJ. 
1e willem weeterholt 3.44.55 Jaap Swart 4.50.16 Huub Ollarbe 5.20.06 

-De Oliebollenloop van 30 december a.s.De organisatie van deze loop (IJsclub 
Haarlem) heeft van het Amst erdamse Waterleidingbedrijf het verzoek g&kregen, in 
verbànd met de parkeeroverlast èn de verstoring van de flora en fauna in het 
duingebied 7 het aantal dee ln emers te be~erken.Wat doet de IJsclub dus ; zij 
schra!Jpèn dan maar de wedstriJd (logisch t och ?).Allt;en een recreatieloop nog. 
•••••••••••• e » e• •ot • .. •••• eo•••• .,., ., .,.,.,.,.,.,.,.,.,., G••• •• ,'• ••o••••••••••••••••••••••• 

-Nog Wé. t a5endapunten : zondag 14 Januari Egmond (inschr. wedstrijd tot 31.12) 
zaterdag 20 januari FZ-terrein Santpoort - crosscup 
dinsdag 23 januari informatie-avond in het krachtcentrum 

aanvang 20.00 '.l . met Frans de Jong en Jan Knippenberg 
zaterdag 03 en zo::dag OI,. maart trainingsweekend !! 
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() =De beste prestatie van 1988 
el - electronische tijdwaarneming 

100 meter <11~07 eli 
Rer1e Moesro1an 
Nico Tt'eep 
Guus Gt'oskamp 
Oscar' Soetho:•ut 
T.:··n van Tol 
Edwat'd Leter' (f-\) 

Rewc•:• St een 
Jerry Brouwer CA> 
Pa;_tl Dt'omrne l {A) 
Aernout Leezenberè 
i'1isja Steen u~; 

L,oo meter <49 .. 63 el I 
Guus Gr·'oskamp 
Paul Drommel (A) 
Lex Wolff 
Lex Vet'beek 
Nico Tr'eep 
Ae~nout Leezenberg 
Rene t·ttc•esman 
Get' Wessel (A) 

Kenneth Portanger 
Oscar Soeth•:•ut 

1 1.. 15 el 
11. (l 
11.34 el 
:!.1 • 1 
i 1. 3 
11. 4 
l.l. 4 
11. 5 
11. 5 
11. 5 
i 1 t:::-
.L ~ ot -..) 

· 4:'3. 8':1 el 
50.76 el 
51.05 el 
51.44 el 
51 .. 3 
52. 1 

53. 10 el 

1500 meter <3.46.76 glt 
Paul Jaspet's 3.'t4.Sl el 
Ad Ceool bet' gen 
Rierü<. P.:Jst uwa 
Erwi r-r Gr'oenendal 
Jeffrey Sullivan <A> 
Jaap van Deursen 
Marcel Verzijlberg 
Dennis Heijink <A> 
David Blom (A) 
Steven Spanjersberg 

5000 meter <14~01.9) 

Pa• .. tl Jasper's 
Ad Coo 1 bet~ gen 
Tc•n van Doc••~· n 

( B) 

3. 5ï7 

.. 7'-• el 
4 .• (>2., 5 
4. Of.. 61 el 
4.07.0 
ft.1'3.8 
4. ;::~o. B 
4.22.7 
4.23.'31 el 
4.38.12 el 

l't. 01. 6 
14. '+6. 6 
15.08.5 

Ceonno du Fosse 15.10.3 
HuibAkersloot 15.28.7 
Bert Hulsman 15.29.9 
Frank van de Aardwag 15.40.3 
Paul van Diepen 15~51. 1 
Rienk Postuma 15.53.51 el 
Victor Zonneveld 1 ~}. 55. 0 

1000 meter (2.34.2) 
Rienk Postuma 2.32.0 
Erwin Groenendal 2.32. 1 
Ad c"cu:•l bet'gen 2. 39. 1 
Jeffrey Bullivan (A) 2.39.5 
Paul Drommel (A) 2.40.0 

200 mr-oter <22.3> 
!ie ne ttfoesrne:1Y'1 
Gt.tus Gt~oskamp 
Nico Tn;:)ep 
Lex l.rJolff 
Aernot.tt Lee zenberg 
O!:;;cat' Soet ho!_tt 
T o n v an Tol 
\!Jillem Gebe 
John !'t1eur-'e 
M&rk Seubert <B> 

800 c~tcr <1 .53.2 ' 
1·1ar. Ba<::ïuw 
Ad Cool ber~;en 
l_ex Wol ff 
Paul Drommel CA> 
Jay, de Rtli';r?t' 
Le)< Vr-2r~bee~. 

Rier:k P•:•st•.<Uè\ 
David 81.:-rn <A) 
Jeffrey Sullivan <R > 
Get' Wesse 1 (A> 

22. 4'r el 
22. -72 el 
22.'31 el 
22.'3 
23.0 
23.30 el 
23. -, 
24.2 
25.: (l 
25.3 

1. 5L~. '-:A el 
1. 55. 7 
1. !:i6. 33 el 
1. 56. 4 
1 .57.0 
1. 58. 4 

1. 59. 74 el 
2. {)0. ~-~ 

2.00.5 

3000 n"'ete1~· <e. 23. 52 el> 
Paul JaspPt'S 
Fld Cc .. :::.lbet'gen 
T.:•Y'• va·n Doot'n 
Cont-,o du Fosse 
Bet't H: .. tl sr•:an 
ii i er1k Post uma 
Hc1 i b A;~_et'S 1 oot 
Frank van d~ Aardweg 
Pa u 1 va.r-i Di epen 
Johan Sneek 

10000 m ;~-i:: ·:-~r C10~ 45. &> 

8.00.9 
8. i?.7. '3 
8 .46.5 
8.47.9 
8 .. 52 .. 5 
8.52.'3 
8.55.6 
8.57.9 
':3. i 1. 1 
0 .-. ...... -, .J.c:..c..c. 

Kees van Dommele 31.08.1 
Ad Coeo J oergen 
Ton van Door'n 
PëHll v.:u"r DiC?pen 
Be1~ t Hu 1 sfllan 
Hui b Aket'Sl•::•ot 
Ruud Pçq·'ci-t. 
~'1/ i m Bet'g i sch 
Ber·t Boest e:·n 
Mat•ius Jasper,s · 

31.35 
31.44 
32.41 
32. 43. (} 
32.4'3 
33.34 
34.02 
34. ()[,' 
34. 2;~ 

300) l)•"":tE"r'- st;.,.~~":: I"'.> cha::-:2 <95 16 .. ~ 
Ç]d Coc;-{t;;;·t~· g;;-;--- ·---9: 21. 33 el · 
Evert van Ravensberg 9.21.86 el 
Marcel Verzijlberg 10.02.90 el 
eennis Heijink <A> 10.33.81 el 



110 meter horden <14.87} 
Marc l-\ok 
Ft·ar·,k Verst eeg 
Oscat' Boethout 
Less Br'O~.oJn 

verspringen <7.56> 
Rob Sch l ut er' 
Misja SteeYt u:n 
NicQ Tt·eep 
At'no van Vugt 
Rewco Steen 

1'+. 73 el CR 
15. 1 
1::-ï . '34 el 
17. l 

G.88 
5.57 
6. '+ 1 
6. '+0 
s. rn 
s. 15 Fr-aYtk Vet·steeg 

Thorilë"lS v.d. Bet•g (f:.)) 5 . os 

hoogspringen <2.16> 
Misja Steen (A) 

Ruud Wielat't 
Et' i 1-t. R·:• IJ. eY"tbet'g 

E~Yl C>5 
2. i).3 

2. <)(: 

Remco Steen 2 .00 
Ivo Spanjersberg <A) 1.85 

speerwerpen (50.62> 
Erik de Busser 59.34 CR 
Ivo Spanjersberg (A ) 54.00 
Fred van de Wal 52.89 
Hein Macnack 51. 10 
Aernout Leezenberg 
Less Bt'own 
Misja Steen <A) 
Fr~ar1k Ver~steeg 

Etienne de Groot 
Remco Steen 

discuswerpen <47.74} 

L~ -1 ... lf-_, 

45. 5C) 

'-}5. 1 E 
L~lt. 52 

Less Brown 47.24 
Hein Macnack 33.28 
Oscal·' Soet ho,Jt 
Ft'ed van de Wa 1 
Aernout Leezen berg 

3<::. 58 
32. 5 (; 
3(). ss 

4*100 meter estafette <42.4} 

400 meter horden <53.88 el> 
r=rank Ver-steeg 
Oscat' Soetho•Jt 
R::•n Rntheunisse 
Ad Cool ber·gert 

56.89 el 
58.97 el 
59.57 el 
62.07 el 

polsstokhoogspringen <4.40) 
Mat'C Kcd-~. 

Pirtl Gobel 
Kenneth Portanger 
tvJar'Vi n Isselt (A) 

Steven Spanjersberg 
l"iisja SteeYi <A) 

4.85 
4.00 
3.40 
2.80 

<A> 2. 60 
2.50 

hinkstapspringen <14.71> 
Erik Rollenberg 13.40 
Mçwvin Isselt <A) 13.37 
Rob Schluter 13.37 
F~emco s t een 

konelstoten <13.95) 
Fr~ed van de Wë:>.l 
Less Bt•owrt 
Osca~' Soetha1.tt 
Ruud l--Jielar~t: 

Et i er,ne de Gro•:•t 
Ft'a.nk ~/er~st eeg 
Aernout Leezenberg 
tviisja Steer1 (A) 

Jean van de Broek 

13.08 

14.47 
13.36 
12.43 
11.99 
11.21 
10.81 
10.28 
10. 10 
10.07 

kogelslingeren (40.54) 
Gosse van der Velde 38.98 
Less Brown 31.06 

Ton van Tol - Hein Macnack - Rene Moesman - Nico Treep 43.38 el 

4*400 meter estafette <3.22.7) 
Paul Drommel <A> - Guus Groskamp - Frank Versteeg - Lex Wolff 3.24.69 el 
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RANGLUSTEN SEN I 0 REN (L.A.) 1 9 8 9 

15 kilometer (50.21) 
Kees van Dommele (V1) 
Ton van Doorn 
Conno du Fossé 
Bert Hulsman 
Ruud Porck 
Vic Zonneveld (V1) 
Paul v.d. Pol 
Huib Akersloot 
Hans Hageman (Vl) 
Gerko Vos (IJl) 

20 kilometer (1.08.20) 
Ton van Dovrn 
Conno du Fossé 
Evert van Ravensberg 
Vic ZonneveJd (Vl) 
Kees van Dommele 
Henk Wesselius 
Johan Sneek 
Hans Verwey 
Dick de \vaal Malefijt 
Ron Bons 

25 kilometer (1.27.08) 
Kees van Dommele (V1) 

30 kilometer ( -) 
Vic Zonneveld (V1) 
Die!< de Waal Malefijt 
Lex v.d. Pol (V1) 
Dick van Tol (V1) 

61 kilometer (4.31.02) 
Jaap Swart 
Huub Ollarbe 

47.18 
48.58 
49.27 
50.04 
50.05 
50.36 
52.51 
53.15 
53.55 
54.12 

1.05.35 
1.06.23 
1. 06.39 
1.06.46 
1. 07.19 
1.11.45 
1.11. 58 
1.12.13 
1.12.22 
1.12 .. 56 

. 1.21.08 

1.44.15 
1.58.39 
2.14.58 
2.15.37 

4. 50.16 
5.20.06 

R A N G L U S T E N 

10 kilometer baan (35.15) 
Marianne vd Linde (weg 35.46) 
Sylvia Goes 

36.07 
43.37 
48.43 Nicolet Zwaan 

20 kilometer (1.15.38) 
Mariarne v.d. Linde 

Halve marathon (1.16.01} 
Marianne v.d. Linde 
Sylvia Goes 
Marjan Akersloot 

1.11.22 

1.23. 55 
1.35 . 02 
2.00.30 

10 engelse mijl (51.48) 
Kees van Dommele (V1) 
Conno du Fossé 
Vic Zonneveld (V1) 
Ton van Doorn 
Evert. van Ravensberg 
Bert Hulsman 
Huib Akersloot 
Paul van Diepen 
Ronald van Bochave 
Marcel Verzijlberg 
Paul v.d. Pol 

Halve marathon (1.11.02) 
Kees van Dommele 
Ton van Doorn 
Evert van Ravensberg 
Conno du Fossé 
Vic Zonneveld (V1) 
Ruud Porck 
Paul van Diepen 
Bert Hulsman 
Hans Verwey 
Henk Wesselius 

Marathon (2.36.55) 
Kees van Dommele 
Ruud Porck 
Gerko Vos (V1) 
Dick de Waal Malefijt 
Wim Kluyskens (V1) 
Jaap Swart 
Dick Kloosterboer (V1) 
Albert Ferwerda (V1) 
Dick van Tol (V1) 
Martin Strookman 

DAMES (L.A.) 1 9 8 9 
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15 kilometer (52.52) 
Marianne v.d. Linde 
Sylvia Goes 

10 Engelse mijl (59.06) 
Marianne v.d. Linde 
Sylvia Goes 

30 kilometer (2.28.02} 
Sylvia Goes 

Marathon (3.29.46) 
Sylvia Goes 

52.30 
52.49 
53.38 
53.45 
53.49 
54.17 
54.19 
55.08 
56.10 
57.30 
57.30 

1.08.12 
1.09. 57 
1.10. 28 
1.11. 55 
1.11. 59 
1.13.48 
1.14.06 
1.14.06 
1.15.31 
1.15.46 

2.27.35 
2.38.44 
2.44.59 
2.48.39 . 
2.50.55 
2. 59.48 
3.03.09 
3.06.25 
3.07.32 
3.08.44 

53.07 
'67.25 

57.29 
69.12 

2.24.27 

3.19.01 



() = De beste prestatie van 1988 
el = electronische tijdwaarneming 

100 meter <11.6) 
Edwat'd I-eter' 
Je~·r·y Br·ouwe~' 

Pa ul Dr'r:omrne l 
Mis.ja Steen 
To~y van de Prit 
Get' Wessel 
Mark Seubert <B> 
Barry Doodeman (8) 

800 meter <1.58.4> 
Pa •J 1 Dt'C•rr1f•1e l 
David Blom 
.Jeffr·y Su 11 i van 
Ger Wessel 
Mirko Bonewit <B> 
Der-:rt is H1-::> i .j in k 

3000 meter (-) 
Dennis Heijink 
David Blom 

10000 meter (35.38> 
Dennis Heijink 
Pa u l Dr·omwe l 

11. 4 
1 L 5 
11. 5 
11. 5 
11. 8 
11.9 
12. 1 
12.5 

1. 55. Lf 

1. :-ï9. 74 el 
;::~. 00. 4 
2.00.5 
2. ()/+n 1 
2.05.8 

'3.28.9 
9. '+2 . 8 

35. 12 
38.55 

3000 meter steeple cha~e (-} 
Dennis Heij ir-,k 

hoogspringen <1.95) 
Misja Steen 
Ivc• Spanjer'sbet'g 
IVIat'V i r-1 I sse l t 
Barry Doeodeman (8) 
Pa u 1 Dr·omme 1 
Jefh·ey Su 11 i van 
Get' Wessel 

speerwet·per. <50. 62> 
Ivo Spa r1j er·s ber' g 
Misja Steen 
Ar·no Gr'oot ert1aYt 
Ger Wessel 
Marinus Rotteveel 
Paul Dr•orrm1el 

kogelstoten (11.99> 
o·nno !Vla l"tt e 1 
Ivo Spanjersbergen 
Misja Stee\"1 
Jer•ry Bt'OU~"let' 

Marinus Rotteveel 

10~33.81 el 

2. (15 
L85 
l.. 7~5 
1. 55 
1. ISO 
1. ISO 
1. ISO 

54.00 CR 
45. lb 
39.80 
31.74 
31.62 
30. 12 

1 L 8'+ 
11.58 
10.37 
9.72 
9. i~ 7 
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1 '3 8 '3 

CR = c lt.l bt·eco:ord 

200 meter <23.9> 
' Mark Seubert (8) 

400 meter <51.55 el) 
Pa1_1l Dt·ommel 
Get' Wessel 
1"1isja Steen 
Al ex Bt'ok.x ( B) 
Rer.e Gt' 1.11 ( B > 

1000 meter (2.42.8> 
Jefft'ey Sull i van 
Pa u l Dt'OI'llftle l 
David Blom 
Ivo Spanjel·'sbet'g 
Ger Wessel 

1500 meter <4.20.7) 
Jeffrey Sullivan 
Dennis Heijink 
David Blom 
Steven Spanjersberg 

110 meter horden <-> 
tr'!isja Steen 
Mat'Vin Isselt 
Ar·no:• Gr'oot eman 
Tony v an de Prijt 

verspringen <5.71) 
Misja Steen 
Thomas van de Berg 
Edwar·d Letet' 
Barry doodeman (8) 
Tony van de Prijt 
Ivo Spartjel''Sbet'g 
Pa u 1 Dr•orJ1r11e 1 
Ger' Wessel 
Steven Spanjersberg 
Jefft'ey Sull i van 

hinkstapspringen (-) 
Mat'vin Isselt 
Riek Zwart 
Tim de Rooy (8) 

* 
25.3 

50.76 el 
52.3 
54.6 
50.7 
61.8 

2.39.5 
2.40.0 
2.42.1 
2. 44. 1 
2. 50. 1 

4.07.0 
~t. 22 .. 7 
4.23.71 el 

(8) 4. 38. 12 el 

( B) 

15.8 
17.04 el 
18.2 
18.4 

6.57 
5.06 
5.93 
5.88 
5.74 
5.63 
5.59 
5.35 
c- ·;j·J 
....J.L-L.. 

5.1'3 

13.37 
11.78 
10.75 

polsstokhoogspringen <-> 
Marvin Isselt 2.80 
Steven spanjersberg (8) 2.60 
Misja Stee..-·, 

discuswerpen (34.90) 
l"lisja Steer1 
fhck Zwar·t 
l'~'lichiel 8r·and 

2. 5() 

34.08 
26. 18 
21.26 



10 ki:'mp (-)_ 
Misja Steer, 580S pnt 

f~itlOO 1r:~ter estafet-i:;e <45. 7> 
Tony van de Prijt - Jerrt Brouwer - Edward Leter - Paul Drommel 45.4 

P A N G L IJ S T E N 

' \ . De beste prestatie van 1988 
e l - electronische tijdwaarneming 

;;_oo meter < 12. 5> 
t;1ark Seubet~t 
B :a~~~y · Doodemay-, 
Steven Spa njersberg 
Rens de Gt'aaff 
Tirr. de Rooy 
Lec•t~. Rc•CtS 

:.-:-t()O ~.u~t er (2. 07. G> 
ivf i t'ko Bune\I'J i t 
Ti re d e R.:.-...oy 

1500 ~2tEr (4.20.7) 
Steven Spanjersberg 

lê~ . :l 
1 ;::~. 5 
12.7 

13.8 

2. 04. 1 
2. 17. 8 

3. 38. 12 21 

_1. 10 r: ·~t~r horden ( 15. 6) 
Barry Dood2man 17.2 
M~rk van Dijk 21.9 

tl_o0!]5p~~ "· nqen ~ 1. 80} 
3at''~Y Doode;,lan 
Leort Roos 
i"ic't'k S e ube rt 
Steven Spanjersberg 

f'~:.l~2erl<:'~t:.Q..e:n { 34. 121 
B""r~r'y Doodeman 
Rel'•S de Grc?,.::\ f 
Hl exandet' Br'okx 
Steven Spanjersberg 

~is;~J~~g~n <~9~ 54> 

1. 55 
1. 55 
1 . 50 
l" 5(l 

35 .. 8~~ 
34 . 44 
34. 16 
33.88 

Rens de Graaf 20.20 

4*1C0 ca~~r estafette <48.8> 

J U N I 0 R E N ___,E:::..-< ---=1~--''3::..-:8=..-'3.::.. 

200 meter <-> 
f.îar'k Seuber't 

400 meter <53.0) 
Alexander' Bt•ol<.x 
Rene Gt'•Jl 
Mad<. van Dijk. 

1000 meter <2.56.0) 
Steven Spanjersberg 
lvlat'k Seuber't 
Bat't'Y Doodeman 
Tirtï de Rooy 
Her·,s de Gr-aaff 

verspringen <6.18> 
Bar'r'y Do:•C•deman 
Steven Spanjersberg 
Rens de Gr'aaff 

60.7 
61.8 
55.8 

2.54.3 
3.00.6 
3.03.0 
3. 11. 9 
3. 17. 7 

5.88 
C" .-,.-. 
,J.C..C. 

4.82 

golsstokhoogspringen <2.60> 
Steven Spanjersberg 2.60 

hinkstagspringen \12.86} 
Tim de Rooy 

koeelstoten (11.83) 
lVIark Seubet~t 
Steven Spanjersberg 
Bat't··y Doodeman 
Mat'!·!. van Dijk 

10.75 

10.24 
9.29 
9. (17 

8.49 

Barry Doodeman-Alexander Brokx-Steven Spanjersberg-Tim de Rooy 50.2 
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B.__8__N G L I.J STEN 

() = De beste prestatie van 1988 
el - electronische tijdwaarneming 

100 meter <12.7> 
Jacqueline Konermann 12.8 
Carla van de Klei 12.9 
Brenda Stoete <A> 12.9 
Aneskë:i de Windt <B> 13. 1 
Sandra Klesser 13.9 
Jël.nnie Sloot 

400 meter (59.8} 
Brenda Stoete ( A) 
Carla van de Klei 

3000 meter (9.43.9> 

13.9 

(:01. 0 
6L3 

Marianne v.d. Linde 10. 11 .7 

verspringer, <5. 02> 
Brenda Stoete <A> 
Amileta Harren <B) 
Robina Smits \t::'l) 

Carla van de Klei 
Jacqueline Konermann 

kogelstoten <9.38> 
Lil ian Kapte i\'·, 
Sar,d·r""a K 1 esse)" 
,Tël.nn ie Sloot 
Jacqueline Konermann 
Ellen de Weyer·' 

discuswerpen (31.12) 
S>anch~a !·<1 esser-· 
Lilian l-{_apte in 
Nicolet Zwaan 
JarH'"1ie Sloot 

5.47 
5.01 
ft. 75 
4.52 
4.51 

10.08 
8. '30 
8.48 
8.40 
G.S4 

27.96 
;:::: i=: • L~ (:, 
1'3.80 
1'3.28 

4*100 meter estafette (51~0> 

D A M E S _...;::1___;:;'9 8 9 

?OO meter <28 .. 7) 
Brenda Stoete <A> 26.60 el 
Carla van de Klei 26.9 
Jacqueline Konermann 27.2 
Aneska de Windt (8) 27.8 
Lilian Kaptein 30.5 

800 meter (2.22.2) 
Carla van de Klei 
Nicolet Zwaan 
~;and"t"~a K l esser 
Jannie Sloot 
Brenda S~oete (A) 

hooqsgringen (1.50) 
Robina Smits <A> 
Jacqueline Konermann 
Jose Capellen 
Sandt~a K l esser 
Brenda Stoete <A> 
Aneska de Windt (8) 
Nicolet Zwaan 

speerwerpen (36~5S> 

Sand 1·" a K 1 es set~ 
Brenda Stoete CA) 
Jacqueline Konermann 
R·:·bi na Sm i t s <A) 
Bianca Dobbe 

2.26. 1 
2 .. 32.6 
2. 39. 1 
2.39.7 
2.42.8 

1. 50 
1. 45 
1;1 35 
1. 35 
1. 35 
1. 30 
1. 30 

34.94 
29.84 
25.62 
23. 06 
22. 14 

Carla v.d. Klei-Sandra Klesser-Jacqueline Konerman-Brenda Stoete 50.3 

.!LJ:L . .N G L I J S T:~E==-:::~N!.-.._--'-M!........-'E:::..·· -=.I__::S"_' -'J"'--_E-::,__,S::...~ -~A!-.._.:1--='3ó.-.....:B::::.-.-::;.9 

() - De beste prestatie van 1988 
el - electronische tijdwaarneming 

100 meter {-) 
Br~enda Stoete 
Aneska de Windt CB> 
Robina Smits 

800 meter <-> 
Bt~end a Stoet e 
Aneska de Wind t <Bl 

1 ;;:~. 9 
13. 1 
14.5 

2.42.B 
<:C:.'+7 . 0 
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200 metet' (-} 
Br"enda Stoet e 

400 met el~ {-} 
Br~enda Stoet e 

26.60 E'l 

6LO 



~oogsprinqen (-) 
Rc·bi Y•a Sm i t=:; 
Bt'er•da Stoet e 
Aneska de Windt l R 

discuswerpen ( - ·} 
Karin Schouten <BJ 

1. 50 
1. 35 
1. 30 

19.54 

4*100 meter estafette (-} 

verspi"'ingen <-? 
Bt'enda Stoete 
Amileta Harren CB) 
Robina Smits 
Aneska de Windt (B) 

~pEerweroen <29.38) 
Brenda Stoete 
Robina Srnits 

5.47 
5.01 
4.75 
4.48 

29.84 
23.06 

Aneska de Windt <BJ-Karin Schouten <B>-Robina Smits-Brenda Stoete 53.7 

f( (~ N G L IJ S T E N __ ..;..M.:.... E I S J E S B 1 9 8 9 

() - De beste prestatie van 1988 
el = el e ctronische tijdwaarneming 

100 meter (12.5~ 

Aneska de l.-Ji ndt 

aoo meter <-> 
AnesJ.i. <.3. de Windt 

verspringen <5.25> 
Arn i 1 et a Har't'er, 
Aneska de Windt 
!·~ë>.t' in Schout en 

~oqelstoter, < 10. 93) 
Am i 1 et a Ha t'r'en 
1-<ar' i r ·r Schout er-1 

~~nesk;" de Windt 

13. 1 

5.01 
4.48 
4.01 

1 i. 2E.. 
7.88 
5. 19 
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200 meter !25.3> 
Anesk.a de Windt 

speerwerpen (28.1~ > 

(~r.esk.a de Windt 

hoogsDringen <1-45> 
Anesk.a de Windt 

i / I 

~\ 1/ 
- ·· - ~----
--- -....... 

/ 
I 

\ 
\ 

27.8 

13.84 

1.30 



CLUBRECORDS INDOOR 

per 1.3ol989 
Heren 

SO meter 

60 meter h-t~ 
GO meter e.t. 
200 meter 
400 meter h.t. 
400 meter e.t. 
800 meter 
1000 meter 
1500 meter 
3000 metet' 
50 meter hOl·~den 
GO meter horden 

Mario Westbroek <B> 6-0 
Luke Prins 6-0 
Jan Willem van der Wal 6.0 
Nilo Emerenciana 6.0 
Sammy Monsels 6.7 
Mario ~estbroek 6.82 
Mike Dienfait 21.9 
Allan Ellsworth 47.8 
Allan Ellsworth 47.90 
Han Baauw 1.56.1~ 

vakant 

Groningen 
Utrecht 
Utrecht 
? 
Zwolle 
Rotterdam 
Dortmund<D> 
Dortmund<D> 
Maastricht 
Zuid-Laren 

Stijn Jaspers 
Paul Jaspers 
Marc Kok 

3.44.8 Amerika<?> 
8.04.01 Den Haag 
6.88 Zwolle 

Marc Kok 8.06 Den Haag 
5 km Stielwandelen Frank van Ravensberg 22.04.9 Zuid-Laren 
hoogspringen Ruud Wielart 
polsstokhoogspringen Pim GÖbel 
verspringen Hein Macnack !A> 

h i nkstapspt' i ngen 
kogelstoten 
7-kamp 

Hein Macnack 
Anne Jan van der Veen 
Less Brown 
Less Brown 

2.26 Rotterdam 
4.86 Zwolle 
7.43 
7 . 43 
15~51 

13o89 
4243pnt 

Maast.-~icht 

Den Haag 
Zuid-Laren 
Zuid-Laren 
Zwolle 

14. 1.78 
13. 12.80 
31.1Z.80 

21. 1.80 
21. 2.82 
a. 3.81 
6. 1.84 

23. 2.84 
11. 2. 84 

11. 2.83 
4. 2.89 

21. 1 .. 89 
5. 2.89 

12. 2.84 
17. 2.80 
31. 1. 81 
2. 2.85 
7. 2.87 

12. 2.84 
19. 2.83 
22. 1.84 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·---·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· u • ~ • ~ ~ • ~ • P • • ~ • ' ~ • o ~ • ~ ~ • a " " • • • • • • • • • • 

Jongens A 

50 met ar 
GO met el~ h.t. 

60 meter e.t .. 
200 meter h.t. 
200 meter e.t. 
400 meter h.t~ 
400 meter e.t. 
800 meter 
1000 meten"' 
1500 meter 
3000 meter 
50 meter horden 
60 meter hot'den h.t. 
60 meter hot~den e. t. 
3 km snelwandelen 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 

verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
7-kamp 

Mario Westbroek <B> 
Mario Westbroek 
Hein Macr.ack 
Mario Westbroek 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
Allan Ellsworth 
R<JTI Kor i don 
vakant 
Pa ui Jaspers 
Paul Jaspers 
vakant 
Jos Fielmich 
Chris van der Werff 
Frank var• Raver-,sbet~g 

Ruud Wielart 
Arno van Vugt 
Kenneth Portanger 
Hein M.scnack 
Hein Macnack 
Ce es van de Rhee 
vakant 
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6.0 Groningen 14. 1. 78 
6.8 Zwolle 28 .. 1.79 
6.8 Dortmund<D> 23.12.85 
6.'39 Zwolle 28. 1.79 
22.3 Dortmund<D> 6. 2.83 
22.97 Zuid-Laren 20. 2 .. 83 
'+8. 4 Dc•rt mund ( D) 6 .. 2.83 
48.53 Rotterdam 13. 2"83 
1. 57.5 Rotte.-~dam 20. 2.71 

3.51.0 Dortmund(D) 29. 1.84 
8.18 .. 84 Zuid- Laren 11. 2.84 

8.4 Haarlem 24 .. 3.68 
8.61 Zwolle 17. 1. 88 
14.18.5 Rotterdam 10. 2 .. 79 
2. 11 Leiden 24. 2.73 
4.20 Rotterdam 20. 2.82 
4.20 Parijs<F> 22.12.82 
7.43 Maastricht 2. 2.85 
14.75 Maastricht 3. 2.85 
12.75 Leiden 25. 2.73 



50 r.~e"t.~r h~tu 

50 mete;l~ e. t . 
GO meter h.t. 
60 me t er e::. '1;. 

200 meter 
400 meter h.t . 
400 reetG:>t, rE! . i: D 

e.-oo r;..t~t p)"' 

1500 ri,ett-:~r 

3000 m~J~,; ~t, 

50 met ~r hm--de~ 
60 meter horder. 
3 km sn\?hiande le;~-1 

hoc~springe:n 

p o l ss-to!thoogs pri ngm~ 
ve ;"s;:.;r 1 ngen 
h i nks~,apspri ngen 
7 - k a rr.:p 

~::.-:.ri o ~Jestbroek 

Tony van de Prijt 
r1a-:" iO Westbroek 
Hein Macnack 
He in Macnack 
Chris vë'ln clsr Werft' 
r~::::rnout Leezenberg 
?ra-:r,s Capellen 
?aul J <::.s pars 
Pa.ul J~.spers 
naarten Hartman 
Walter Kruk 
Frank· van Ravensbarg 
t4al tsr Kruk 
Keun~tl1 Pe<t-tangs:::;t~ 

tkün tlfac-nacl< 
Ar jan t.Jarmerdar~ 
vakant 
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6 .. 0 Groningen 14 .. 1.78 
6.61 Eelde 9 .. 1 .. 88 
6.9 Zwolle 5 .. 2.78 
7.09 Zwolle 22. 1.84 
23.4 Zuid-Laren 12 .. 2.84 
54.2 Zwolle 25. 1.87 
54.83 Zuid-Laren 20. 2.83 
2 .. 03.4 Arnhem 26. 1. 75 
4. 11 .. 43 Zuid-Laren 13 .. 2.82 
9.06.7 Zuid-Laren 20.12.81 
9.3 Utrecht 15. 1 .. 83 
8.37 Zwolle 25. 1.87 
14.50.8 Rotterdam 15. Z .. 77 
2~01 Dortmund(D) 28.12.86 
3.80 Beverwijk 22. 2.81 
7.09 Zwolle 22. 1.84 
13.18 Maastricht 3. 2.85 
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E E N N I E U l.I./ J A A R 

Ook "HET WISSELTJE" wenst jullie allemaal een heel voorspoedig en sportief nieuw
jaar toe! We hopen er samen met het bestuur, trainers, jeugdcommissie en natuurlijk 
jullie als atleten een gezond, sportief, gezellig en afwisselend negentienhonderd 
en-negentig van te maken! Met goede prestaties naar ieders niveau maar bovenal 
plezier in de atletieksport. 
Een nieuw jaar. Nieuwe voornemens horen daarbij. Met de belangrijkste voornemens 
zijn we dit stukje begonnen. Een ander belangrijk voornemen van de jeugdcommissie 
voor 1990 zal zijn de sociale begeleiding van jeugdatleten tijdens trainingen en 
wedstrijden te doen verbeteren. En dan met name gericht op een kleinere groep van 
zowel jongens- als meisjes-atleten, die door hun "minder goede,; gedrag en motivatie 
tijdens trainingen en wedstrijden de overige atleten en de trainers overlast bezorgen. 
Dat was een hele lange zin maar het betekent simpel gezegd, dat iedereen gewoon 
een beetje rekening houdt met de ander! Sporten en laten sporten. 
Hoe we precies die sociale begeleiding zullen gaan doen zou er als volgt uit kunnen 
zien. Als de jeugdcommissie via trainers of mede-atleten of hun ouder{s)/verzor
ger(s) een bericht bereikt dat een iemand tijdens training of wedstrijd overlast 
bezorgd zal een persoonlijk gesprekje volgen. Eventueel in bijzijn van de ouder(s)/ 
verzorger(s). Zo'n gesprekje moet gezien worden als "de gele kaart" zoals deze 
bij het voetbal wordt gebruikt. We hopen u iteraard op een ieders sportiviteit zodat 
zo min mogelijk "gele kaarten" behoeven te worden uitgereikt, laat staan "rode 
kaarten". 

- 26 -



Fen nieuw jaar. Kerstmis. Vrede op aarde. En dan lees je in je eigen Wisseltje 
over "gele en rode kaarten". Ook niet echt leuk juist in deze tijd! Toch wel! 
Het is goed, dat de ene atleet weet, dat niet alles (meer) kan en ; dat de andere 
atleet weet dat de verèniging daar op let. Met als enige doel: het plezier in 
de atletieksport te behouden en het liefst nog te vergroten. 
Naast alle mooie boodschappen (wensen) in deze tijd kan deze er nog wel bij dachten 
we. 
Maar er een goed jaar van! 

HET LAATSTE WISSELTJE VAR DIT JAAR ? 
JA, DE LAATSTE ALWEER, WAT KLI:NKT DAT RAAR 

ALS IK TERUG KIJK BEN IK TOCH 1lEL TEVREDElf 
WANT OOK DE JEUGD HEEFT DE PEN NIET GE11EDEN 

EEN TEKENING, EEN MOPJE OF EEN LEUK VERHAAL 
OOK DANKZIJ JUI.LIE INZET BLEEF HET \HSSELTJE NIET KAAL 

EEN JAAR VAN YELE WEDSTRIJDEN, WE HEBBEN WAT AFGEREDEN 
GEWONNEN OF VERLOREN, ALLEMAAL GOED GESTREDEN 

WAT ONS DIT SEIZOEN MEE ZAT WAS HET MOOIE ~~ER 
EN MEDE DAARDOOR GING ALLES PRIMA , 
AL WAS HET EEN BAL, KOGEL OF SPEER 

NU HET NIEUWE SEIZOEN .BEGONNEN IU DE 
0, WAT IS HET TOCH HEERLIJK OM DAAR RO~ID 

EN NU HARDLOPEND OP }IAAR HET IUEUVlE JAAR 
SAHEN MET SINT EN DE KERSTM.t\ N' , 
NIE~~ JAAR: WE ZIJN ER VOOR KLAAR!!! 

- 27 -
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D E W I N T E R T R A I N I N G 

Op zondag 5 november is de wintertr aining van start gegaan. En hoe! In stromende 
r egen in de duinen. Later werd het droog maar •.•••••.. toen was de training afge
lopen. 
Een week lat er zouden de trainers Arjan, Emmie en Misja (Misja welkom!) en de 
i n grote getalen opgekomen pupillen en CD-ers het be t er treffen. Bijna een zomerse 
duintraining. 
Ook i n de zaal zitten de eerste trainingen erop. Met Emmie voor de meisjes ~n 
Arjan voor de jongens. Nog niet helemaal gewend aan de wintertrainingstijden? Elders 
in dit clubblad staat een u itgebreid schema wintertrainingen. Let vooral op de 
nieuwe leeftijdsindeling!!! En denk aan de komende kerstvakantie. Geen zaal trainingen! 

~·~-· "~~· .. _. .. ... "' ~· .... 
~- e •• • • •• 

J E U G D C 0 M M I S S I E 

Nu Jos zich (na vijf jaar!) heeft teruggetrokken uit de jeugdcommissie - als voor
zitter ên als lid - om zich volledig te kunnen richten op andere belangrijke zaken 
binnen de vereniging, heeft Roel als jeugdcommissielid een aantal taken voor het 
winterseizoen en komende baanseizoen overgenomen (niet als voorzitter of als be
stuurslid). 
\<Jat valt daar zoal onder: - inschrijving wedstrijden; 

- (zorgen voor) begeleiding wedstrijden; 
- informatie n ieuwe leden; 
- informatie "het Wisseltje"; 
-sociale begeleiding (probleempjes ) ; 

evenementen; 
- contacten trainers . 

Genoeg werk aan de winkel dus. De jeugdcommissie zou best wat uitbreiding kunnen 
gebruiken. We denken aan een ouder/verzorger die - na'ast het huidige (enige) jeugd
commissielid Roel en de jeugdtrainers - zou willen assisteren bij met name de voorbe
reiding en de uitvoering van de diverse activiteiten voor de jeugdleden. Reacties 
hartelDk welkom!!! 

R A D A R P R E S T A T I E - E S T A F E T T E L 0 0 P 

Na de zeer geslaagde VIDEO-AVOND op dinsdag 10 oktober jl. in het krachtcentrum 
me t (bijna) alle lopers en hun oude r (s)/verzorger(s) is het wat stil geworden wat 
betreft informatie over een eventuele tweede aflevering van dit evenement. 
Onlangs bestond Jeugdsociëteit RADAR 12~ jaar wat een geweldige prestatie is voor 
alle vrijwilligers van deze jeugdsociëteit die zonder ber oepskrachten heel goed 
jongeren- werk doet in de wijk Schalkwijk. De receptie ter gelegenheid van het 12~ 
jarig bestaan werd bezocht door Jos en Roel en zij overhandigden een cadeautje voor 
de jarige societëit. Twee dart games voor de jongeren van deze sociëteit. We spraken 
meerdere vrijwilligers en bestuursleden van Radar, onder andere de bij de Radar 
lopers bekende Goswin. Wel degelijk is men van plan een dergeliik evenement te her
halen met mogelijk een gewijzigde opzet. Als er gelopen wordt zal dat gaan met atleten 
van •..••.. AV Haarlem. Binnenkort wordt er over een definitieve opzet verder 
gesproken. 
Nog even geduld dus! 
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CROSS~COMPETITIE (met begeleiding!) 

Elk jeugdlid (geboren '75 t/m '82) heeft begin november een informatievel ont-
vangen over d~ cross"-çompeti tie. . .· 
Wij ontvinger) 17 entheus i as te aan.meldingen. Een mooi getal. De eerste cross:-).oop 

•. ..l ., . . • • • ·.: . . 

bij AV Zaanland in .Zaan.dam heeft Jnmiddels plaatsgevondE!:n·. Le.es het verslag maar 
in dit Wiss~l tje! , J.1et . was eep p~~zierige e.n succe.~ ·voll~ start v~n d.e . ç.ross-éom
p~ti t~e v:oor de AV Haarlem at,le.t ,e.n .. •: 
De tweede cross-competitie was , zaterdag 9 december jl. De derde cross-competitie 
is op zaterdag 13 j~nuari 1é90. De b~st gepiaatste atleten uit de d~~~ gehouden 
competitiewedstrijden krijgen _ een uitpodigi~g voor de finalewedstrijd :op z~terdag 

. ' . 
10 maart 1990. '·· · 
Alle 17 deelnemers aan de competitie ontvangen - net zoals de loop in.· Zaandam -
tijdig bericht. voor de derde loop. Near ik heb hp:r.~n zeggen zo~ de der<;ie competi
tie crossloop in Landsmeer . (natuurgebied Twiske) zijn. De finalewedstrijd op 10 
maart 1990 zou worden afgewe,rkt in Hoofddorp in het. ·Haarl,emmermeerse bos. Deze 
opgave is onder .voorbehoud. Nogmaals de juiste informatie wordt tijdig ~ via een 
informatievel - bekend gemaakt. 

NOG MEER CROSSNIEUWS (eigen gelegenheid!!) 
.. ~ 

Atletiekvereniging Haarlemmermeer organiseert op beide ZONDAqEN 17 december en 
21 januari 1990 een eigen competitie over twee wedstrijddagen (bij het verschijnen van 
~it Wisseltje is de eerste op 17.12.89 reeds voorbij). Deze wedstrijden staan geheel 
los van bovengenoemde crosscompeti~ie! 
Er wordt gelopen in het . Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp. Kleedgelegenheid en 
start/finish nabij boerderij "Mentz H~eve". Inschrijven kan nog op dezelfde dag tot 
kort voor de start. Voor:-inschrijving is niet nodig! Aanvang vanaf 10.30 uur afhanke
lijk van de leeftijd en de daarbij behorende te lopen afstand ,te weten 1, 2 of 4 
km. Voor pupillen en CD ('75/'82). Enthousiaste CD-crossiopers opgelet! Lees het 
stuk in 't Wisseltje over INDOOR-HOUTRUST voor CD-jeugd d.d. 21 januari 1990 (zie 
hieronder). Deze datum valt samen met de tweede loop van de crossloop AV Haarlemmer
meer!! 
Tenminste als je inschrijving voor INDOOR-HOUTRUST wordt geaccepteerd door AV Haarlem 
en de organisatie zelf. 

I N D 0 0 R .- A T L E T I E K H 0 U T R U S T _D E N H A A G 

In Nederland is een hele mooie indoor atletiekaccommodatie (baan). Dit jaar werden 
de Europese indoor kampioenschappen gehouden in de totaal vernieuwde Houtrust 
Hal in Den Haag. 
Binnenkort kunnen ook een aantal jeugdatleten van ..•.•• AV Haarlem zelf een indoor 
atletiekwedstrijd doen in Houtrust! !. ! 
Er . is een indoorweds~rijd voor CD-junioren (geboren ·~5 t/m '78) op ZONDAG 21 JANUARI 
1990 (onderdelen naar eigen keuze). Voor de pupillen (geboren 1979 t/m 1982) is er 
een zogenaamde driekamp wedstrijd op ZONDAG 13 MAART 1990. 
Vanwege de zeer grote _belangstelling voor deelname aan deze wedstrijden hebben 
we contact opgenomen m~t de verenigingen, die deze twee indoorwedstrijden organi
seren. Het zijn na~elijk indoor INVITATIE we~strijden. Dat betekent, dat een aantal 
verenigingen worden uitgenodigd om met een al dan niet beperkt aantal atleten 
deel te nemen. De beide organiserende .verenigingen Sparta (21.1.90) en Olympus 
'70 (18.3 . 90) hebben ons toegezegd AV Haarlem een uitnodiging te zullen sturen. 
Voorwaarden en aantal AV Ha~rlem inschrijving~n.. (deelnemers) horen we nog. Maximaal 
kunnen namelijk 300 jeugdatleten op de weqstrijddag meedoen. De CD-junioren hebben 
inmiddels hun aanmeldingsformulier ingeleverd en wij hebben deze al doorgestuurd 
naar .Den Haag. Nu is het af~acht~n. 
Wel willen we alvast zeggen ~ dat naast de voorwaarden van de beide organiserende 
verenigingen, AV Haarlem zelf ook voorwaarden zal stellen aan deelname van de AV 
Haarlem atleten. Belangrijker dan persoonlijke prestatie zullen sportief gedrag en 
goede notivatie van groot belang zijn. We wachten de uitnodigingen/reacties benieuwd 
af. Via het Wisseltj e en/of infobladen ho ~den we jullie o~ de hoogte. 
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EERSTE CROSS-COMPETITIE ZATERDAG 11 NOVEMBER IN ZAANDAM 

De crosscompetitie. Echt iets voor de liefhebbers, de doordouwers onder ons. AV 
Haarlem had er vandaag 15, 7 meisjes en 8 jongens. Het was in Zaandam, mooi weer, 
een droog terrein. Het had ook anders kunnen zijn. Regen en wind. Dwars door de 
plassen en modder. Met een crosscompetitie weet je het nooit van tevoren. Het 
weer kan door regen of sneeuw een parcours heel zwaar maken. Maar niet vandaag ••... 
hoewel: echt makkelijk is een crossloop nooit want je loopt over hobbelig gras, 
mul zand en over heuvels. 
De AV Haarlem liefhebbers hadqen er zin in. Op weg naar Zaandam met tre i n en bus 
zat de stemming er al goed in. Er waren te weinig auto's van ouders beschikbaar 
voor vervoer en zodoende werd gekozen voor het openbaar vervoer. Op pad met de 
begeleiders Yvonne (moeder van Robert Zandstra) en Roel en zij die het moesten 
"maken'' vandaag: Frans en Marieke van Essen, Robert Zandstra, Rebecca en J essica 
Ramakers; Joanna Andrews, Remco van Belle, Andrew Fung-A-Loi, Peter Markwat, Berja 
Koning; Dennis de Haan, Paul Filmer, Mark Blom, Etta Alderden en Meraud de Rooy. 
Beide broers Pim en Rene Soomer konden vandaag niet mee wegens ''een blijde gebeurte
nis" in df> famili e . 
Met het overstappen in Amsterdam-Sloterdijk en de bus in , de bus uit in Zaandam 
hadden we bij aankomst op het crossterrein al een alternatieve warming up achter 
de rug. Rond twee uur waren we op het crossterrein, de startnummers vlug gehaald 
en Etta en Meraud konden direct gaan inlopen richting start om tien minuten voor 
half drie. Keurig gepland. 
Zij moesten een grote ronde lopen van 1250 meter. Meraud liet ons even schrikken 
door een (bijna) val bij de start maar herstelde zich prima en eindigde op een prima 
lOe plaats in een veld van 23 deelneemsters. Etta had het ook best naar haar zin 
ondanks dat zij in dit sterke deelnemersveld meer naar achteren eindigde. 
Peter was b~ de volgende start aan de beurt, ook 1250 meter. In een heel groot 
veld met tientallen deelnemers een hele mooie 7de of Se plaats. De volgende start 
was voor Dennis, Paul en Mark, ook 1250 meter. Dennis en Paul hadden een iets 
minder "vermoeiende" reis achter de rug dan de AV Haarlem Rail Runners. Zij werden 
per luxe auto tot vlak aan de startstreep voorgereden, ja voorgereden door Dennis 
zijn opa en oma. Nou we hadden best deze opa en oma kunnen inschrijven voor deze 
crossloop, knap vitale mensen. Dat konden we vandaag niet bepaald zeggen van Dennis 
en Paul. Gewoon niet vooruit te branden. Maar wel veel plezier , lekker kletsend 
tijdens de 1250 meter! Plezier in de atletieksport is dat niet minstens zo belangrijk 
dan winnen? Dennis en Paul, gewoon fijn dat jullie er bij waren vandaag! En Mark? 
Die ging gewoon zijn gang en eindigde in de middenmoot. Ook niet gek, want de deel
nemers zijn sterk in deze groepen. 
Het was nu de beurt aan Berja en Jessica over 1000 m. Totaal 31 starters en Berja 
liep lekker ontspannen (goed zo!) naar een mooie 16e plaats. Jessica vindt deelnemen 
aan de crossloop belangrijker dan winnen en dat bleek ook uit de behaalde plaats. 
Zo is de een goed in kogelstoten, de ander in hoog, de ander in sprint, de ander 
in speer en de ander in crosslopen. Daarom vinden we het ook fijn als atleten met 
een cross loop meedoen hoewel van te voren bekend is dat zij geen "winnaars" zullen 
zijn. Meedoen en ervaring en ..... conditie(!) opdoen en een gezellig dagje uit, 
daar gaat het om. We gaan weer verder met de volgende start van Frans en Robert 
over 1000 m. Frans had wat moeite met het inschatten van de afstand over 1000 m 
en sprintte weg als "haas" voor de andere lopers. Een ervaring rijker en toch nog een 
goede middenmoot klassering was zijn deel. Robert liep een "bekeken" race en eindigde 
op een prima 4e plaats! 
De organisatie was bij AV Zaanland in goede handen. Een vlot schema en op de minuut 
nauwkeurig. De volgende start alweer over 1000 m voor Remco en Andrew. Andrew 
arriveerde nog juist op tijd met zijn ouders (per auto). Waren het laatste stukje 
in Zaandam verkeerd gereden door een mogelijk foutje in de routekaart. Niet warm 
van de warming-up maar wel warm van de spanning in de auto "halen we het wel, 
halen we het niet'' startte hij. Goed gelopen Andrew. En Remco, fanatiek van start 
in een groot veld met ook weer tientall en deelnemers. Een elfde of 12e plaats 
is dan ook een hele mooie. Goed gewerkt. 
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De volgende en bijna laatste start alweer op deze middag. Voor Rebecca en Joanna. 
Rebecca aan de start voor het meedoen en Joanna aan de start voor het meedoen 
en •.•.. winnen. Rebecca had er zin in vandaag en passeerde- ook tot haar eigen 
verbazing - op de tv:eede helft van het parcours vele deelneemsters en eindigde 
prima middenin. Joanna deed ons net als Meraud in een eerdere start erg schrikken 
door •••.. een val languit. Een inhaalrace werd gestart en heuvelopwaarts al weer 
op een derde plaats en met grote voorsprong als EERSTE over de finish. Proficiat. 
In een veld met 43 concurrenten! 
Als laatste Marieke in haar al lereerste crossloop. Spannend vond ze het en was 
bang te "verdwalen" op .het parcours. Ach, gewoon proberen met de voorste mee te 
lopen, ga er straks maar achteraan, was het "technisch" advies van ondergeteken
de. Maar wat moet je nou met zo'n advies, als je na 100 meter ZELF VOORAAN loopt? 
Het parcours was prima aangegeven, dus "verdwaalde" Marieke niet. Een paar honderd 
meter voor de finish had ze meer belangstelling voor haar directe achtervolgster 
dan het finishdoek in het zicht al voor haar. Je zal toch maar vallen op dat hobbe
lige gras met al dat achterom kljken naar je achtervolgster. Gelukkig ging het 
goed en we hadden vandaag een tweede EERSTE PLAATS! 
Wat voor allemaal geldt: sportief en gezellig met e lkaar uit geweest, prima tot 

goede klasseringen in meerdere groepen. 
De terugreis verliep voor de A\! Haarlem Rail Runners weer ~rima en om even na 
vijf uur waren we weer terug op Haarlem station, waar iedereen naar huis kon bellen 
voor het eventueel ophalen. 
Yvonne bedankt voor je begeleiding deze dag! Namens je vijftien "kinderen" vandaag. 

Crossloop 

We gingen 
veld waar 
lopen. Ik 

met de trein naar het 
we de crossloop moesten 
moest om vijf voor vier. 

Toen het tien voor vier was kreeg 
ik een paar kriebels j_n mijn buik. 
Toen was het vijf voor vier. Ik 
moest l open. Het was beet vermoei
end om de crossloop te lopen . Vle · 
moesten eerst een stukje door het 
zand. Daarna moesten we een heuvel 
op. Toen moesten we een paar boch
ten om e:-1 toen oog een s ·tukje 
recht door. Ik liep de hele c r oss
loop voorop. En ik ·,..-as eerste ge
worden. We moeten nog een of twee 
keer lopen. 

Marieke van Essen 
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Op het allerlaatste moment nog de laatste uitslagen van het afgelopen baansei-' 
zoen. Op 9 september zijn onze pupillen naar Beverwijk geweest om bij av DE~ 
een wedstrijd te lopen. 

Meis:i~s RU,Pillen~. -~. 40 m ver kggel 1000 l!l 

17. , Rebeccá- Ramakers 7,5 2,85 4,18 4.44,3 

Meisjes EUEillen Al. 60 m ver kogel 1000 m 
3. Marjannè v. Sambeek 9,3 4,01 5,80 
4. Joanna Andre~<-IS 9,0 3,81 5,34 3.34,1 

11. Marieke Jonker 10,.3 3,34 4,88 
13. Marieke Hegger 10,5 2,93 5,89 4.37,8 
Meisjes J2Upillen A2. 
17. Jessica Ramakers 9,9 3,71 5,50 
26. Wendy Twisk 10,2 3~14 4,71 3.50,2 

Jongens EUEi llen Al. 60 lil hoog bal 1000 m 
6. Remco Van Bene 9,6 1,05 24,64 3 .47,0 
9. Guidc Molnar 9,4 1,05 21,00 3.46,5 

Jongens EUEillen A2. 
':> Darcy de Windt 8 '7 1, 30 32,36 ._,. t. 

17. Peter Markwat 9,9 1,05 20,56 3.45,6 

De laatste pupillenwf:dstri jd, béhéilve de onderlinge wedstrijden, was bij Start
baan in Amste l veen op 16 september j.l. 

Jongens pupil-len B. 
5. Rinaldo Garrone 

Meisjes ;QU]2illen B. 
6. Rebecca Ramakers 

Jongens pupillen AL 
5. Guido Kolnar 

11. Andrew Fung-A-Loi 
Meisjes pu]2i1len Al. 

1. Joanna Andrews 
14. Cindy Heus 
Jongens pupillen A2. 

2. Darcy de Windt. 
10. Peter Narkwat 
Meisjes BU:Qillen A2. 

5. Jessica Ramakers 
1 < _ .... 'Wendy Twisk 

40 m ver 
7,1 3,25 

7.6 3,02 

60 m hoog 
9,3 1,05 

10,7 1, 05 

9,1 1,10 
10,9 0,90 

8,8 1,30 
9 , 9 1,05 

9 Q • '-' 1,15 
10' 1 0,90 
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kogel 
5,09 

4,01 

kogel 
5,39 
5 ,98 

6 , 29 
3,41 

7,07 
6,99 

5,33 
4,!;19 

1000 m 
3.50,2 

1000 m 
3.46,6 
4.45,8 

3.39,2 
4. 13,6 

3. 38., 4 
3.28,7 



HET KERSTMANNETJE. 

Ieder land heeft zijn eigen kerstman. Amerika zelfs twee. Wie het is, weet 
geen sterveling. Door een toeval echter kwam ik te weten dat de Nederland
se kerstman in Brielle moest wonen, waar hij een Teruggetrokken Bestaan 
leidt. Nu is Brielle niet groot. Een flauw spoor volgend van hulsttak_jes 
en watten sneeuwvlokken geraakte ik al spoedig in een eenvoudige, doch 
nette straat. Er woonden een vroedvrouw, een hande l aar in vogeltjes, twee 
schoorst~envegers, een aantal hofvrouwtjes met witte boezelaars en een 
aanspreker. Er was echter één deur waar niets op stond. Na twee keer 
schellen deed een huisknecht open , wiens roze-en-wit gestreept jasje onder 
je onder de dennenaalden zat. Ik strekte mi j n wandelstok en gaf hem een 
prikje in de maagholte . 
'Rakker,' zei ik, 'hier woont de kerstman.' 
De bediende verbleekte . 'Boe weet u dat, meneer?' 
Ik tikte tegen mijn voorhoofd . 'Hersens gebruiken, ' zei ik, 'zeg tegen je 
:meester dat het is uitgeleld.' 
Enige ogenblikken later betrad de kerstman de '"achtkamer. 
'Meneer,~ zei hij, 'dit is een ramp.' 
'Kom, kom, ' zei ik, 'kop op. Is die baard echt? ' 
;Wat dacht u , ' zei de kerstman, een pakketje onder zijn mantel tevoor
schijn halend, 'wilt u uw wijsvinger even op dit knoopje leggen?' 
Ik drukte tot mijn vingertopje helemaal wit werd en de kerstman maakte 
gezwind een strik. 'Véér een cadeau klaar ,~ zei hij, het pakje op tafel 
leggend, · 'wat denkt u: zou er snee uw komen?' 
'Tja,' zei ik twijfelend, ' wie zal het zeggen?' 
'Zo kan ik het ook,' meende de ken:;tman, 'ik wou een duidelijk weerbe
richt. Sneeuw me t Kerstmis is belangrijk. 't Geeft altijd iets, hoe zal ik 
het zeggen .. . ' Hij t i kte tegen he t glas van de vensterruit en luisterde 
naar de klank. "t Zit er wel in , ' zei hij, 'maar ~t zet niet door. Wat 
komt u eigenli j k doen? ' 
'Ik was nieuwsgierig,~ zei ik, 'om de kerstman eens te zien.' 
'Mooi.' zei hij, 'en hier is-ie dan. Vertel het niet aan de anderen . 't 
Geeft zo'n aanloop en wa t. heb j e eraan. U dacht zeker dat ik niet be
stond?~ 

' Vroeger niet,' zei ik , 'maar later begon ik te twijfelen.' 
'Het oude liedje,~ zei de kerstman, ~ volwassenen gaan altijd twijfelen. 
Daarom zijn kinderen zo gelukkig .' 
'Kunt u wonderen doen?'.. . De kerstman zuchtte . 'Héél kleine.' zei hij, 
'en het .. kost llle enorme inspanning. Mi j n vader, die ook kerstman was, kon 
veel meer. Kaar mijn grootvader, die het vak in onze familie gebracht 
heeft, was het sterkst in dat soort dingen. Hij kreeg de mensen zelfs naar 
de kerk. Kras, niet? Nu moet het gezegd worden : hij had zijn tijd mee. De 
mensen geloofden toen in het kerstverhaal zèlf. Daar heb je, als kerstman 
zijnde, natuurlijk een hele steun aan . Wat wilt u zien?~ 'Sneeuw,' zei ik. 
'Vooruit,' zei de kerstman, 'sneeuw dan maar weer . Hij deed zijn ogen 
dicht en werd helemaal rood van inspanning. De zweetdruppeltjes stonden op 
zijn voorhoofd. 
~Er gebeurd helemaal n i ets,' zei ik na een tijdje. 
'Geen wonder als u er doorheen zit te praten,'zei de kerstman, zijn ogen 
openend, 'het i s. geen kinderwerk. lk zal het nog eens proberen. Kaar als u 
wéér praat , scheid ik eruit.-· 
Hij sloot zijn ogen = opnieuw. Er ging een volle vijf minuten voorbij . En 
zie, daar begon het in de kaiT&t ~éél zachtjes te sneeuw~n. 't Vas een enig 
gezicht. Zoetjes dreven de vlokken, steeds dichter ope·en, van de zoldering 
omlaag en ten laatste had ik moeite de kerstman te onderscheiden. 
'Ziezo,' zei hij, zijn ogen openend, 'dat was dat. Voor vandaag zit er 
weer op. Vond u het aardig? ' ' Bijzonder aardig,' zei ik, 'bent u nu 
moe?' 
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~Doodop,- zei de kerstman, -zo iets gaat je niet in je lmude kleren zit
ten. -t Is overigens geen echte sneeuw. 't Is engelenhaar. Wij, kerstman
nen , ku,nnen geen a .ndere maken . Maar het voldoet bij zonder in een kamer. 
Wilt v nu ~aan? Jk heb nog zo vreselijk veel te doen.~ 
'Kers tman,' zei ik, opstaande en de sneeuw van :rqijn jas schuddend, ~-t was 
alleni.a~htig aardig. Zou u nog één klein wondertje Hillen doen?' 
'Omdat' u het- bent,' zei de l{erstman , 'wat mag het wezen? Een klein beetje 
kersfgevoeY? ~ 
~Als u het missen kunt, dan graag. 
De kerstman haalde een met zilverpapier omwikkeld stafje uit zijn binnen
zak, ademde ertegen en stak toer.!. d.e punt ervan zorgvuldig in :mijn linker 
oor. 
'Diep ademen,' zei hij, ' dieper. lióg dieper.' 
Opeens begonnen er kerstklokken te luiden. Een warm, behaaglijk gevoel 
doorstroomde mi jn kille ziel. ik voelde een oprechte genegenheid voor alle 
mensen in het algemeen en een vurig verlangen naar een gebraden kalkoen 
voor mi jzelf in het bijzonder. 
'Ik zal u dat tot nieuw.jaar laten t.ouden.' zei de kerst:rr.an, 'en als u geen 
ruzie maakt, kunt u er t ot. Driekoningen mee toe. Nu prettig kerstfeest en 
gelukkig nieuwjaar, mijn jongen. Denk om de treedjes van de stoep.' 
Ik huppelde naar huis. Wat een gevoé!l! Ach, mocht ik er de lente mee ha
ler! ! 

door Godfried Bomans 
uit Elseviers Kerstverhalen boek. 

M A S C 0 T T E W E D S T R iJ D 

Door alle drukke werkzaamheden rondom 
de crosscompetitie eri andere wedstrijden 
(indoor) en de start van de winter
trainingen is de mascotte wedstrijc1 wat 
in het nauw ._.gekomen. 
We komen er echter op terug . Bij deze al 
een oproep aan ouders materiaal voor 
het maken van een of meerdere mascottes 
apart te houden. Heeft u lapjes of lap
pen stof in ,_ een verloren hoekje thuis 
liggen of dubt u er al jaren over .. ~el 
of niet uw trouwjurk weg te doen, ha k 
dan nu · de knoop door voor het goede 
doel. Inlevë'ren bij "i'v1AX" Ramakers of 
een van de.·. trainers. Wie weet maken we 
wel alle ing-eleverde ontwerpen tot club 
mascotte àls er toch stof genoeg is! 
We zijn benieuwd wat er komt! 
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Beste jaarprestat i. es l989. 

Meisjes pupillen. c 
voornaam naam :40m :ver :hoog :kogel :bal i600m l1000m 
Jennifer Bas 8,4 2,11 2,83 318,2 
Marieke van Essen 7' 1 ' 3,38 4,07 220,6 I 

Christa Verton 8,2 I 2,54 3,70 239,3 I 

3on.gens pupillen c 
voornaam naam :40m :ver lhoog :kogel :bal :óOOm : 1 OOOm 
Martijn Dekker 8,3 2,46 ' 3, 15 309,9 
Angelo Fl 1J 7,0 3, 18 3,68 :16, 96 238,2 432,5 
Kar co Jansen 8,7 2,40 :15,52 455,9 
Rene Soomer 7,3 3,05 3,96 :15,94 227,8 408,3 

Meisjes pupillen. B 
voornaam naam : 40m :ver :hoog :kogel :bal :600m :1000m 
Janna van Esveld 7,6 I 2,97 ' :14,90 446,1 ' I 

Rebecca Ramakers 7,4 I .3, 02 ' 0,90 ' 4,36 :17,06 : 250,2 I 431,7 ' I ' ' 
Jongens pupillen. B 

voornaam naam :40m :ver :hoog :kogel :bal i600:m :1000:m 
Marc Boer ?12 3!30 :19.10 401,4 
Johnny Elskamp 7,5 I 3,25 :28,96 434,7 ' 
Frans van Essen 7 t 1 I ~ r:::~ 5,67 237,6 I -.... ,' -i'..) 

Jongens pupillen. B 
voornaam naam l40m :ver :hoog lkogel :bal :600m : 1000m 
Marc Boer 7,2 3,30 :19,10 40114 
Johnny Elskamp ~ ~ ' 3t25 :28,96 434,7 ·r ' ~' I 

Frans van Essen 7,1 I 3,53 5,67 237,6 ' 
Meisjes pupillen. A le-ja.ars 

voornaam naam :60m :ver :hoog :kogel i bal :600m :1000m 
Joanna Andrews 9 ,0 3,81 1,20 6,29 : 19,'78 207,0 334,1 
Meike Ba x 10,-7 2,89 5,00 232,5 434,7 
.Marieke Hegger 10,3 3, 08 0,90 5,89 :20,84 228,1 423,2 
Cindy Heus 10,5 3,09 0,90 4,02 !12128 233,9 358,9 
Marieke :onker 9,8 3,47 1' 05 4,88 :18,56 215,9 347,6 
Marjanne van Sambeek 9, 1 4,01 1,15 6,75 219,2 

Jongens pupillen A le-jaa.rs 
voornaam naam :6om :ver :hoog :koge l :bal :600:m :1000m 
Ansar Ahmad Al i 11,6 3f 13 4,07 451,3 
Re mee Van Belle 9,6 3,50 1,05 6,27 :25,32 335,2 
Andrew Fung-A-Loi 10,7 3,05 1,05 5,98 445,8 
Steffan Hauff 9,9 3,50 0,90 7,07 :30,92 357,0 
Guido lriolnar 9,3 3 Q• 

' ~ .l 1;05 5,75 :21,00 346,5 
Inga Ru ij terman 10,0 3,81 1,05 6,97 418,1 
Rijk Smi tskamp 9,7 3,28 4,96 :24.08 352,5 
Pim Soaroer 9,9 3,50 1,05 5,48 : 18,34 344,5 
Remco Verton 9,7 3, 43 5,91 341,4 

Meisjes pup i]_ l en A 2e-ja.ars 
voornaam naam !60m !ver !hoog :kogel :bal :600m :1000m 
Charley Peper 10,6 3, 04 0,90 6,76 
Jessica Ramakers 9,2 I 3,91 1,15 I 5,81 :19,42 225,1 414,9 I ' 
Vlendy Twisk 10,0 3,33 0,90 I 4,H9 :17 ,16 348,7 I . 

Jongens pupillen. A 2e-ja.a.rs 
voornaam naam :60m :ver lhoog :kogel !bal :600m :1000m 
Eric Boer 9,8 3,45 6,4 4 407 ,7 
Cinjo Jamani ca 10,4 3,33 5,68 :28150 403,7 I· 

' 
Peter Markwat 9,? 3.68 1,05 7,12 :23,02 328,7 
Paul Rijs 0 -1 

~ ... 3,75 6,96 350,3 
Julien Si llem 10,6 3,58 1,00 5,24 
Stephan Sprank 10,7 2,97 3,70 445,3 
Frank Visser 10,0 '< ')I; 

'-' t '-' _. 5, 18 404,7 
Darcy de Wüdt 8,7 4,78 1, .30 7,67 :32,36 331' 9 
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Beste jaarprestat~es -1989. 
,. 

MEISJES D 
voornaam naam :60m :600m : lOOOm !60H :ver :hoog : kOgel :speer 
1e-jaars 
Debby Boer 9,5 213,9 354,1 13,1 3,75 1,00 4, -86 :11,22 

,. 
I 

Elsbeth Gathelp 10,2 1,05 
Esther Haan -9,8 209,9 14,2 4,02 1,25 7,93 l14,36 
Ingrid jonker 10,2 210,9 355 ,9 1,00 6,55 !13,64 
Berja Koning 9,4 13,0 3,90 1,20 6,9'7 !18,40 
:Mar jan Witteman 200,5 13,8 3,83 1,20 '7,97 :14,24 
Ingeborg Zandbergen 241 f 8 13,8 3,57 1,15 8,25 !14,56 
2e-jaars 
Meintje Aartsen 11 , 2 4,62 
Etta Alderden 3,43 1,15 
Meraud de Rooij 8,9 150,8 11,0 4,50 1,30 7,31 :17,54 

Bij de D-me isjes was Ingebcrg Zandbergen de enige die met de diskus heeft geworpen. 
Haar beste prestatie was 14-, 68 · meter. 

JONGENS D 
voornaam n~aro :som : 1000:m :80H :ver !hoog :kogel !speer !diskus: 
1e-jaars 
Dave Andrews 12 ,4 343,4 1,00 
Olivier '·. Barryve ld 12,9 353,5 17,9 3,'78 1,00 7,69 :25,90 :15,00 
Mark Blom 12,6 ' ,....nr; '"' -'4. '4 17,1 3,83 1,10 6, 18 !15,92 
Pepijn Bos 12 , 8 18,5 3,73 1,25 
Arne Braams 12,8 336,4 19 , 3 3,01 1,10 6,65 !16,54 
Arjen de .. ·Bruijn 12,3 347,3 18,1 3,94 1,25 6,25 
Thierry · Duva 1-Sl oth. 13,0 352,7 18,4 3,24 1,00 5,84 :16 ,36 
Paul Filmer 12! 1 346,9 17,5 3,57 1,00 6,37 !15,22 
Dennis 'de Haan 11,3 348,9 1-7,3 4,02 1,25 5,21 :16,54 
Bas Kohne 13,1 19,7 3, 54 1,00 5,82 
Emiel van Sambeek 12,4 401,5 18,3 3,58 1,00 5,75 !11,18 
Mark Veldt 11t6 347,1 17,6 3 ,91 1,20 6,44 !21 , 96 !16,32 
Steven va.n Waaràe 11,9 353,0 3,97 1, 40 7,51 l15,30 
2e-jaars 
Marcel vd Berg 12,2 422,8 16,6 3,85 1,35 7,19 !22,38 
Robin -Douwes ' 13,0 350,7 18 ,0 3,66 1, 10 7,87 !16,98 !19,46 
Jorrit van Giffe·n 11,9 3S2t'7 16,0 3,96 1,35 9,85 !17,40 :20,78 
Ar jan Eendriks 11,6 317,7 17 ,1 3 ,47 1,10 7' 14 !22,76 . 

' 
Eldridge Isselt 11,3 331 ,6 15,7 4,60 1,40 9,40 :32,62 
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MEISJES c 
voornaam naam :aom :150m :600m :BOH :ver :hoog :kogel 
1e-jaars 
Wendy Haar1 11,3 22,3 152,5 14,9 4,48 1,40 
Marije Kamerling 23,6 205,6 16,4 3,98 1,35 
Melanie Start 24,9 205,3 16,0 3,60 1,10 
Floor Verdonkschot 23,9 201,9 17,9 3,84 1,25 
2e-jaars 
Ki velly Grotendorst 11,1 21,3 208,1 15,6 4,17 1,30 
Sil via Nottet 23,2 200,8 21,2 3,45 1,00 
Anja van derVoort 13,5 

Alleen Kivelly Grotendorst heeft bij de C-meisjes de 1000 meter gelopen. 
Haar tijd was 3 .45, 2 min. 

JONGENS C 
voornaam 
1e- jaars 

naam 

Kartijn Van Belle 
Daan van Dijk 
Jeffrey Drommel 
Riek Jongboom 
Michael Parkinson 
Arthur 
Martijn 
lHels 
Mar co 
Manuel 
Allard van 
2e-jaars 
Rogier 
Henk 

Smit 
Spruit 
Terol 
Wempe 
Wolf i 
Zwol 

Botman 
Cobelens 

Leendert vd Helm 
Cees van Wijk 

voornaam 
le-jaars 
Martijn Van 
Daan van 
Jefirey 
Riek 
Michael 
Arthur 
Martijn 
Niels 
Mar co 
Manuel 
Allard van 
2e-jaars 
Rogier 
Henk 

naam 

Belle 
Dijk 
Drommel 
Jongboom 
Parkinson 
Smit 
Spruit 
Terol 
'Wempe 
Wolff 
Zwol 

Botman 
Cobelens 

LE:oendert vd Helm 
Cees van \lijk 

:100:rn :BOOm :1000m :1500m :lOOH 

14,9 239,4 
15,5 
13,5 223,9 
16,8 
12,1 
14,9 
15,6 
14,4 
15,7 248,0 
12,5 229,1 
13,9 

1-3 ' 0 219,2 
12,7 
13,'7 
12,4 :302,15 

324,7 
320,4 

352,1 

327,6 
347,0 

306,5 
326,0 

251,0 
316,4 

302, 1 

528,0 

537,2 

532,3 

433,1 

27,1 
19,2 
23,1 
23,2 
20,7 

20,1 
19,8 

18,5 
17,3 

21,3 

:ver :boog :kogel :speer :diskus 

4,26 
' .3, 94 

4,32 
3,73 
4,82 

4, 18 
4,37 

5' 10 
4,47 

5,10 
5,05 

5,09 

1! 3~i 
1,35 
1,25 
1,20 
1,40 

1,40 
1,40 

5,36 :18,88 
7,22 :26,42 
6,61 
5,18 i 17,64 
7,12 

8,98 :19 , 08 
71 44 ; 28! 16 

1,45 8,82 :38,46 
1,45 :10,21 :29,22 

1,40 
1,55 

8,70 :28,90 
8,60 :29,34 

1,35 :10,88 :31,28 

14,24 
20,88 
16,78 
11,50 

16,30 
24,48 
27 ,54 
14,86 
25,90 
30,34 

23,48 
28, 18 
19,08 
26, 16 

8,84 
8,00 
7,34 
6,84 

7,59 
5,62 
6 ,24 

Voor de C-jongens stond er ook nog een 300 meter horden op het programma. 
Alleen Martijn Van Belle heeft deze alstand gelopen . 
Hij gebruikte er 51,9 sec. voor. 
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!1'7,72 
:26,14 
:16,54 
:19,56 

:14,66 
:11,40 
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puettige r..eestna-,ll~ 
ee1r1 geWf/k\g nfeu~ .. ...._~""'---

en.~. 

Zo aan het einde van het j aar kijk ik nog even ac~terom. Dit keer niet al
leen naar het af ge lopen seizoen, :maar naar de afgelopen vijf jaar dat ik bij 
de jeugd van A.V. HAARLEM heb rondgelopen. Toen ik vijf jaar geleden ge
vraagd werd oro bij de jeugdco.m:missie te helpen zei i k na enig twijfelen ja, 
maar alleen voor het administratieve gedeelte. Het afgelopen jaar is geble
};:en dat het aàministra t i•ë!ve deel ste2ds minder aandacht kon krijgen, omdat 
er zoveel andere dingen moesten worden geregeld. Dat, plus het :minder gem,·,
tiveerd zijn van een groot gedeelte van onze jeugdatleten heeft mij doen 

4 

besluiten om .met de jeugdafdeling te stoppen. Dat was al bij de overige 
mensen die roet de jeugd werken al vooraf bel{end geworden en tot mijn verba
zing werd ik tijdens de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden naar 
beneden geroepen om een afscheidscadeau in ontvangst te nemen. Het was een 
prachtig horloge. Ik kon op dat moment niP-t de woorden vinden om jullie, 
pupillen, C- en D-junioren, trainers en ouk ouders te bedanken en het bleef 
dus bij een: "Goh, wat mooi. Dank jullie ;o•el.'1 

Ik ~10op en verwacht dat jullie nlij niet zullen missen, want dan blijkt dat 
Roel Raroakers, dJe deze zHare taak van mij heeÎt overgenomen, het beter of 
net zo doet als ik. In ieder geval blijf ik bij de ATLBTIBK VIDml'HOID'G HAAR
LEM actief en zal ook biJ. de jeusdt.rainingen nog wel eens komen kijken. 

Tot slot wil ik nog een beroep doen op een aantal, twee of als het kan drie, 
auders om zich bij Roef te roe~den om te assisteren bij het organiseren en 
het begeleiden van onze jeugdatleten. Want het werd altijd door o.a. E1Dl!ly 
naar bui ten gedragen alsof ik -alJes V·::>or de jeugdcommissie deed. roaar zonder 
de hulp van Roel en Em.'1ly zelf ï-ras het !'lij ook niet gelukt. Dus daarom, met 
name ouders 'lan nieuwe leden, Roel heeft uw hulp en steun hard. nodig. 
Als senioren atleten zich geroepen voelen om zich te melden, moeten ze zich 
vooral niet laten afschrikken door roijn oproep aan de ouders. 

Jas Van Belle. 
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Ik ben bi de ABN. 
Het ABN Studenten pakket: een p1ima studenten

rekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekering. Zoals een ziektekostenverzekering (uit 
te breiden met een tandaitskostenverzekering) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
reisverzekeling. De premie betaal je per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening. Waarbij je ook cheques kunt 
aanvragen. Alle infonnatie klijg 
je bij ons kantoor: f4] ;J; J! f;J Jl 3 

ONDERHOUD, AANLEG 
LICHT· EN KRACHTINSTALLATIES 

Marnixstraat 86 A 
2023 RH Haarlem 
Telefoon (023) 27 48 58 

Cees Boer B.V. 
uw installateur 

landelijk erkend 






