
GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook in de publieke sector is het 
doel van automatisering 
efficiencyverbetering. Dat kan 
alleen worden bereikt als auto
matisering en organisatie perfect 
met elkaar in de pas lopen. 
Daarvoor is maatwerk nodig. 
Door specialisten die het 
karakter van (semi) overheids
organisaties door en door 
kennen: de mensen van HCS 
Public Automation Services. 

HCS Public Automation Services 
is een all round automatiserings
bedrijf voor lokale overheden en 

nutsbedrijven. Voortgekomen uit 
de publieke sector zelf. 
Met kennis van de materie en 
ervaring als geen ander. Dus bij 
uitstek in staat de juiste onder
steuning te bieden, precies daar 
waar nodig. 
HCS Public Automation Services 
behoort tot het veelzijdige HCS 
concern: een garantie voor 
kwaliteit en continuïteit. 

HCS Public Automation 
Services levert automatiserings
oplossingen inzake alle relevante 
toepassingen voor de (semi)-

overheid, is actief als facili tair 
regiocentrum, verzorgt het gehele 
traject van de kantoor
automatisering en adviseert 
inzake systeemintegratie. 

HCS 
Public Automation Services 

Nassauplein 3 
Postbus 436 

2000 AK Haarlem 
Telefoon 023-3193 67 

Fax023-310937 
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rijksstraatweg 95 
2024 db hocriem 
@ 023 - 27 44 44 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig . T. F. Andrews 

(/ ' l 11 I 

U L 

Amsterdamstraat 30 
Santpoorte rplein 2 

Am sterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

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

GÖBEL 

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

decauninek 

DAKKAPELLEN MET UNIEKE DETAILS 

DAKDEKKERSBEDRIJF 

KOZIJNEN 

RAMEN 

DEUREN 

SCHUIFPUIEN 

DAKKAPELLEN 

BEKLEDINGSPROFIELEN 

ENZ. ENZ. 

SANTPOORTERSTRAAT 31 2023 DA HAARLEM 
TEL 023-360665 

8. Biltiter 11. v. 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

Telefoon 023-29 21 20 
of: 023-29 29 30 

f 11 ~ aii . ti 
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Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 iJ1Ldtêa 

voor service 
en kwaliteit 

meer dan 
25 jaar ervaring Vraag vrijblijvend 

prijsopgaaf 

radio • tv • video 
wassen • koelen 

Elke inlichting 
zonder verplichting Kleverparkweg 11-Haarlem-Tel. 25 28 47 

De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Wij geven een 

sportieve korting. 

K;: ~o...- OEtmic ê -16 4fi-

PUm-g< ADIDAs Saucony~ ~KARHu 

RUUD WIELART SPORTS, 
DA'S EEN lAAK VAN VERTROUWEN! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 



s c HE MA Z 0 M E R T R A I N I N G E N 
(ingaande donderdag 4 april 1991) 

MAANDAGAVOND PIM MULIER SPORTPARK 

18.15 - 19.30 uur: meisjes en jongens pupillen ABC 

18.15 - 19.30 uur: meisjes en jongens junioren D 

18.15 - 19.45 uur: meisjes en jongens junioren c 

19.00 - 21.00 uur: meisjes en jongens junioren B 

19.00 - 21.00 uur: meisjes en jongens junioren A 

19.00 - 21.00 uur: dames en heren senioren 

DONDERDAGAVOND PIM MULIER SPORTPARK 

18.15 - 19.30 uur: meisjes en jongens pupillen ABC 

18.15 - 19.30 uur: meisjes en jongens junioren D 

18.15 - 19.45 uur: meisjes en jongens junioren c 

19.00 - 21.00 uur: meisjes en jongens junioren B 

19.00 21.00 uur: meisjes en jongens junioren A 

19.00 21.00 uur: dames en heren senioren 

19.00 - 21.00 uur: darnes en heren lange afstandploeg 

LEEFTIJDSKLASSE INDELING VOOR HET SEIZOEN 1-11-'90 tot 1-11-'91 

c pupil geboren in 1983 (8 jaar) 
B pupil geboren in 1982 (9 jaar) 
A pupil geboren in 1980 of 1981 (10 en 11 jaar) 
D junior geboren in 1978 of 1979 ( 12 en 13 jaar) 
c junior geboren in 1976 of 1977 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1974 of 1975 (1G en 17 jaar) 
A junior geboren in 1972 of 1973 ( 18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 1971 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 jaar 

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 46 

Nummer 2 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redactteadres · 
josé capellen koninklijk goedgekeurd 

ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. maart 1991 

rtjksstraatweg 377. 2025 db haartem 
tel. 023-374869 tel. overdag. 02570-26895 

voorzitter 

JOOP v drunen 
ramplaan 94 
2075 gz haarlem 
tel. 023-244340 

ecretaresse · 

JOSé capellen 
riJksstraatweg 377 
2025 db haarlem 
tel. 023-374869 
overdag: 02510-26895 

penmngmeesterl 
ledenadministratie· 

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

wedstriJdsecretans : 
(AIB jun . +senioren) 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haarlem 
tel. 023-244340 
giro : 550553 

wedstnJdsecretaris 
lange afstand: 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. 023-250466 
gtro · 122976 

Jeugdcommissief 
wedstrijdsecretaris · 
(CID jun + pupillen) 

roei ramakers 
I v. da/elaan 66a 
2015 ev haarlem 
tel. -
giro : 1748043 

arts · 

f. s g m. knuvelder 
praktijk · 
van oosten de brutjnstraat 5 
2014 vm haarlem 
tel. 023-340480 

VAN DE REDAKTIE 

Lente, zomerseizoen, baantrainingen, wedstr~den, kantine, 
jurycursus, kortom we staan aan het begin van een heleboel 
activiteiten. Dit clubblad is echter nog een mengelmoesje, 
met restanten van het afgelopen (indoor)seizoen en informa
tie over de komende baantrainingen en wedstr~den. 

Het verslag van Marianne van de Linde is heel leuk om te 
lezen. Haar belevenissen in Japan staan op pagina 6 en 7. 
Marianne, we houden ons aanbevolen voor dit soort leuke en 
goed verzorgde kopij! Op pagina 9 kunnen jullie lezen wat 
zich in de zandbak van Deurne afspeelden. 

Zoals ik al zei, er staat in dit clubblad ook info over het 
komende seizoen. Niet alleen over de trainingen en de 
wedstrijden, maar ook over allerlei nevenactiviteiten die 
onmisbaar z~n in de atletiek. 
Neem nu de jurycursus, die in april van start gaat. Enig 
idee hoeveel juryleden er nodig z~n om een wedstr~dje goed 
te laten verlopen? Ga maar eens tellen ..•... wel een paar 
handen vol. Daarom een dringende oproep aan iedereen om 
zich voor deze cursus op te geven. Dit geldt ook . voor onze 
A/B junioren en senioren. Als jullie wedstr~den lopen z~n 
er juryleden , draai de zaak eens om en jureer een keer op 
een jeugdwedstrijd. DOEN!! 

\tJe hebben nog meer mensen nodig en wel in de kantine van de 
atletiekbaan. Iedereen drinkt graag een kopje koffie of 
thee. Of het nou vóór t~dens of na een training is. Alleen 
er moet natuurl~k wel iemand z~n die dat kopje inschenkt en 
afrekent. Iets voor U/ JOUW? Lees dan pagina 3 aandachtig 
door, daar staat uitgebreide informatie. Niet denken, dat 
doet een ander wel, we hopen dit keer op U/JOUW! 

De volgende keer hopen we de 
wedstr~duitslagen en vooral 
Zorg wel dat je ze op tijd 
volgende clubblad gebeuren op: 

Wissel weer te vullen met veel 
met veel wedstr~dverslagen. 

inlevert. Dat moet voor het 

MAANDAG 15 APRIL 

S.v.p. noteren in de agenda!!! 

glforekenmg 643883. bankrekenmg 56.80. 70.477, t.n v. penningmeester a v. 'haarlem" te haarlem 



officieel nieuws 

Junioren D: 
L. (Laura) Donker Kaat 
B.J. (Bastiaan) Schaafsma 

Junioren C: 
G. (Gerard) Brink 

Senioren L.A. 
B. (Bram) Kolkman 

ADRESWIJZIGING: 
Paul Jaspers 

ROYEMENTEN 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Friesepoort 9 
Zijlweg 297 

Langernaad 7 

Flemingstraat 122 

Breelaan 132 

2011 GZ 
2015 CM 

1991 EJ 

2041 VM 

HAARLEM 
HAARLEM 

VELSERBROEK 

ZANDVOORT 

1861 GH BERGEN 

Het bestuur maakt bekent dat de onderstaande leden wegens contributieschuld per 1 
januari 1991 geroyeerd zijn: 

Frank van den Aardweg 
Cinjo Jamanica 
Henri Meure 
Willem Jan van Wouw 

huidige adres onbekend 
Louis Pasteurstraat 236 
Delftlaan 79 
Ernst Casimirlaan 84 

2035 RT 
2023 LC 
2051 HE 

HAARLEM 
HAARLEM 
OVERVEEN 

A T T E N T I E T R A I N I N G S 0 V E R Z I C H T A T T E N T I E 

Vanaf donderdag 4 april neemt de zomertraining weer een aanvang. Vaste trainings
dagen zijn maandag- en donderdagavond. Zie gekleurd infovel. 

COMPETITIE SENIOREN 
12 mei Breda (erediv.) Haarlem (2e klasse) 
16 juni Utrecht (erediv.) Huizen (2e klasse) 
8 sept finale/degradatie 

INTERESSANTE WEDSTRIJDEN 
4 mei 
9 mei 

18 mei 
25/26 mei 
1/2 juni 
1/2 juni 
25 juni 
28/30 juni 
3 juli 
26/28 juli 
8/11 aug 
24/31 aug 
1 sept 

om aan te schaffen: 

Ter Specke Bokaal 
Ver. Spaarbankbokaal 
Gouden Spike 
Districtskampioenschappen 
NK Meerkamp senioren + est. 
NK Meerkamp junioren + est. 
Ad Paulen Memorial Games 
NK baan junioren 
Heidemij bokaal 
NK baan senioren 
Europese Kamp. junioren 
Wereldkampioenschappen 

11 11 

a.v. "haar/em " wedstriJdShirts met klubembleem div. prijzen 
a.v. "haarlem " allellekbroekjes d1v. priJzen 

verknJ9baar biJ JOOp van drunen . 

COMPETITIE JUNIOREN A/B 
28 april Beverwijk 

23 juni Haarlem 
15 sept finale 

Spartaan Lisse 
AVR Rotterdam 
A.V. Holland Leiden 

Hercules Dordrecht 
De Sperwers Emmen 
KNAU Hengelo 
AAV'36 Alphen aan de Rijn 
Suomi Santpoort 
PSV Eindhoven 
Tessaloniki 
Tokyo· 

11 

speel mee in de toto/lotto 

lnl1cht1ngen biJ mevr. hartman tel . 256036 



DE KANTINE 

Met ingang van 1 april gaat het zomerseizoen weer van start . En met de start van 
de baantraining gaat ook de kantine op de atletiekbaan open. Dit jaar is A. V. 
Haarlem aan de beurt om voor de dorstige atleten te zorgen. Daarvoor hebben wij 
wel een stel vrijwilligers nodig die bardiensten willen doen . 
Al enige tijd bel ik de leden en hun ouders en vraag of ze ons willen helpen. Nu mag 
ik wel zeggen dat we redelijk geslaagd zijn . 
Er is een splitsing gemaakt voor de bardien.sten tijdens de jeugdtrainingen en de 
senioren en A/B trainingen. De bardiensten tijdens de jeugdtrainingen zijn op maandag
en donderdagavond van 18.15- 19.30 uur. Er zijn al heel wat enthousiaste ouders 
gevonden , maar helaas nog niet genoeg. Meer daarover kunt u lezen in het Wisseltje. 
Ik wil het hier hebben over de bardiensten van maandag tot en met vrijdagavond 
van 19 . 00/19 . 30 tot 22 . 00 uur. Hoewel ook hier direct mensen bereid waren ons 
te helpen, zijn toch nog niet alle avonden volledig bezet. Daarom doe ik een drin
gend beroep op de leden, ouders, broers, zusters, vrienden en vriendinnen om ons 
te helpen. We hebben mensen nodig op woensdagavond van 20 . 00 tot 22.00 uur, maar ook 
op donderdag- en vrijdagavond kunnen we nog mensen invoegen in de bardiensten. De 
kantine is 26 weken open. Als u 1 x per 4 weken wilt staan dan is dat 6 x in het 
hele seizoen . Voor u een peuleschilletje en wij zijn geholpen de kantine goed draaien
de te houden. Het is echt niet nodig dat de ze werkzaamheden ook nog eens door het 
Haarlem bestuur moet gebeuren. Als u dit stukje gelezen heeft, grijp dan de telefoon 
en meldt u bij mij, 

Hil tje Hartman 
tel.: 256036 

P .S. Ook t ijdens de hieronder vermelden wedstrijden is de kantine geopend. Wilt u ons 
ook dan helpen !? 

Zater dag 13 
Zondag 14 
Zaterdag 27 

Zate rdag 4 
Zondag 12 

Vrijdag 7 
Woensdag 19 
Zondag 23 

Woensdag 24 

Zondag 18 

Zaterdag 28 
Zondag 29 

WEDSTRIJDPROGRAMMA ATLETIEKBAAN PIM MULIER SPORTPARK 

april 
april 
april 

mei 
mei 

juni 
juni 
juni 

juli 

augustus 

september 
septemb e r 

Pupillen en C/D junioren (Haarlem-Holland-Suomi) 
Senioren en A/B junioren (Haarlem-Holland-Suomi) 
C/D junioren competitie 

Pupillen competitie 
Senioren competitie 2e klasse 

Senioren en A/B junioren (Kenneme r circuit) 
C/D junioren (KNAU jubileumwedstrijd) 
A/B junioren competitie 

Senioren en A/B junioren ( instuif) 

Pupillen en C/D junioren (driekamp) 

NK-meerkamp C/D junioren 
NK-meerkamp C/ D j unioren 

JURYCURSUS ALGE MEEN 

Zoals u hi erboven kunt lezen organiseert de Wedstrijd Organisatie CommissiP van 
A. V. Haarlem en K.A.V. Holland dit jaar 12 wedstrijden-op onze eigën atletiekbaan. 
We h ebben al eens eerder in dit clubblad geschreven dat er alleen goede wedstrijden 
georganiseerd kunnen worden als ook ons jurycorps op peil is. 
Onl angs heeft de VI . 0 . C. ruim honderd brieven verstuurd in de hoop veel aanmeldingen 
t e krijgen voor de jurycursus die op 10 april van start gaat . Heeft u ook een brief 
ontvangen , maar bent u vergeten zich aan te melden, grijp dan nu de telefoon en 
be l Ben Stoe t e 260932, hij zal u graag noteren voor de ze jurycursus. De cursus 
bestaat uit 4 opeenvolgende woensdagavonden en wordt op de 5e avond besloten met 
e en examen . Er zijn aan deze cursus géén kosten verbonden . 
Doe het nu, u gee f t de atleten van de stad Haarle m de kans wedstrijden te lopen op 
hun eigen atleti ekbaan! 
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BLESSURE BULLETIN A'JLETIEK 

SCHEENBEENIRRITATIE 

Een van de meest voorkomende overbela.s~lessures bij hardlopen is scheenbeeainitatle. Andere 
belU1lil.Ïngen voor deze aandoening zijn onder meer shin splints at.hlctes shin, springschenen en 
periostitis of beenvlicsontsteking. 

De pijnklachten bevinden zich over het algemeen in het onderste 2/3 gedeelte van bet onderbeen. 
vooral aan de binnenzijde van het scheenbeen. 

OORZAKEN VAN DEZE BLESSURE ZIJN: 

Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van de klachten. 
een te snelle opvoering van tempo eo/of duur van de trainingen in het begin van het seizoen of 
na een herstelde blessure 
bet veelvuldig uitvoeren van springoefeningen of andere vormen 
van Uo.zijdige training 
het Jopen op een harde ondergrond (asfalt, beton) in combinatie 
met slecht schoeisel 
lichte voetafwijkingen (met name een doorgezakte voetboog en 
naar binnen geknikte voeten) in combinatie met slecht schoeisel 

HOE VOORKOM IK SCHEENBEENIRRITATIE 

Doe een goede warmlng·up: loop 5 minuten rustig in en voer daarna in ieder geval de volgende 
rekkingsoefening 'uit: 
Zorg voor een goede tralningsopbomr. verboog niet te snel bet tempo en de duur van de 
trainingen. Het verdient aanbeveling eerst de duur van de trainingen te verhogen en pas later 
het tempo. 
Een tip voor beginners: het is beter om per week 3 x 20 minuten te lopen dan 1 x 60 minuten. 
Vennijd langdurig hardlopen op een harde ondergrond, Joop liever op een zachte ondergrond 
(bospad). 
Draag soepele. goed passende, niet te ruime loopschoenen met een schok- dempende zool en 
een goede ondersteuning van de voetboog. Wanneer de voeten de neiging vertonen naar binoen 
te knikken, gebruik dan schoenen die diL effect eoverprooatie") tegengaan. Een goede sportzaak 
kan hier- voor adviseren. 

prooáite van d& voet 

Leun het bchaam naar voren en dM 
ook de heuoen naar voren en 
beneden_ Het acntersre been blij« 
gestrekt met de voet plat en recht oo 
da grond_ Voel hoe SDaMifl9 '" uw 
kUlt ootstaat 20 . 30 seconden 
vaSihoo<!en en 2 à 3 maal herhalen. 

Probeer met de juiste techniek te lopen, waarbij de voeten recht naar voren wijzen, op de hak 
wordt geland en de voet goed. afgewikkeld wordt. 
De beschreven rekkingsoefening moet ook worden uitgevoerd in de coollag-down na iedere 
wedstrijd of training. De cooling-down kan verder bestaan uit rustig uittor)en en enkele 
losmakende, ontspannende oefeningen die eventueel ook · onder de douche gedaan kunnen 
worden. 
Doe eXIra krachttraining voor de voetbeffers. 

- 4 -



WAT IS ER AAN TE DOEN? 

1. Rust of vermindering vm de tijdsduur en snelheid van het hardlopca. Het is immer& een 
0\'CJ'belasûogsblessure. Bij pijDklachtea niet doorlopen. 

2. Voer alle boYCOStaande prneadedps uit met vooral veel aaadacht voor de rekk.iJas&oofelliDg. 
3. Wanaeer deze maatregelen niet de geweuste effecten oplcverea, ga daa bÏDD.cD 4 wekea oaar de 

baJsal'tl of io ove~"leg met deze aaar een Sportmedisch Advles c:eDtnlln (S.MA.). 
4. Ook fysfotherapeadsc:he maatregelen, waaronder het tapca VlD de \lOet, kuzaaeD de klac:htcn 

helpen verminderen. 

Bij bet samenstellen van de tekst werd door de KNAU gebruik gemaakt van de blcssurebulletiDs van 
de Gelderse Sport Federatie · 

Nadere informatie over de S.M.A's is te verkrijgen bij het N.I.S.G.Z-; 
tel. 08308 • 21984 

Koalu.ldljke Nederlandse Atledek Unie 
BondsbW"eau, 
RichterslaaD 2. 3431 AK. NIEUWEGEIN 
Postadres: 
Postbus 567, 3430 AN NIEUWEGEIN. 
Tel 03402 • 32420 

:~=~~::.:.·-:.~. \~'>·' .. ·~~··.,»·:.-... ...-.I'J:. ..... ., • • (.' < .. :/. 

'-HOOGSP~INGBAKKEN \~;:Jo ... -----;

De hoogspringbakken zijn dit 
jaar weer voorzi'en van geheel 
nieuwe afdekhoezen. Wij wijzen . 
iedereen er op dat deze dus 
uitsluitend dienen voor het 
afdekken van de hooeseringkus
~~· Het js ten strengste 
varboden om op deze hoezen· te 

· zitten, 1 iggen of springen, 
laat staan met spikes te be
treden. WIJ REKENEN ER OP DAT . 
IEDEREEN MEEWERKT OM DEZE HOE-

: ZEN HEEL TE HOUDEN l ! ! 

S? 
GE~ËÎ. 
vandaag2'1 j6aren · 
nog g~en. vtisndin . . 
Wie ml!citeeHhem? 
Tei.023-~ 

Helaas heeft het bestuur moeten constate
ren, dat er ook vorig seizoen weer ui ter
mate slordig met het materiaal is omge
sprongen. Het kost · de veren'iging handen 
vol geld om het materiaal aan te vullen. 
Het is toch een kleine moeite om het 
materiaal te tellen, doe het dan ook. Als 
u 5 kogels mee neemt uit de kast, brengt 
u aan het eind van de ·training ook weer 5 

ls terug. Wij rekenen er op dat de 
rai.ners hier een strenge controle toepas

sen . Alleen zij hebben een sleutel van de 
riaalkast! 
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CHIBA - EKIDEN 

Na de nodige selectie problemen was het dan toch gelukt. De eerste plek in de Zandbos
cross betekende een ticket naar Japan. Vertrek 11 dagen later. Op woensdagmiddag 13 
december gingen we met Japanese Airlines de lucht in voor de eerste etappe naar 
Anchorage. Onze ploeg bestond uit zeven loopsters, Ar ie Kaufrnan enHas van Cuyck. Aan 
boord k-wam je meteen in een Japanse sfeer terecht met buigende stewardessen die 
gcstoomde doekjes ronddeelden engleen tea serveerden. Vervolgens een maaltijd waarbij 
de stokjes nog achterwege bleven maar met de nodige Japanse eigenaardigheden. Rauwe 
vis, koude pasta en een klein groen bolletje waarvoor ik al gewaarschuwd was; Als je dat 
zomaar op eet kun je de rest van de reis op de wc doorbrengen. De wc heb ik uiteindelijk 
toch nog vaak gezien. We hadden een pakket wijze raadgevingen van de KNAU toege
stuurd gekregen en daarbij h;:~t dringende advies vooral veel te drinken op lange vluchten. 
Vanwege de droge lucht urm boord zou je g~:.makkclijk kunnen 'Ji tdrogen. De hele ploeg 
zat dan ook braaf met een 1 1!2literfles spa op schoot en sloeg geen drankje af. Resultaat 
geen uitdroging wel een volledig overbelaste blaas die elk uur geleegd moest worden. Na 
negen uur kondigde de stevv~mless in haar hesteEngels aan: \Ve ale alliving at Ancholage 
Ailpolt. Anchorage was volgens degenen die al eerder naar Japan waren gereisd de plek 
om heerlijk ijsjes te eten en daarnaast kon je er een mooi .:~tempeltje in je paspoort krijgen. 
Vol goede moed gingen wc van boord maar helaas waren zowel de ijstent als het stempel
hok gesloten. We hebben wel even in de sneeuw gestaan en nachtelijk Alaska bewonderd 
maar verder was er niet veel te beleven. 

Na weer 8 à 9 uur in de lucht alliveelden we op de luchthaven van Tokyo. Het was 
ondertussen al donderdagavond (time flies) en we waren goed moe. Met taxi's naar het 
sportcomplex waar we de komende dagen zouden blijven. Slaperig stapte Barbara voorin 
waarna een opgewonden Japan .. o;;e taxichauffeur dmk gebarend informeerde of ze soms 
wiJde rijden. Oh ja ze rijden er aan de verkeerde kant dus moet je ook aan de verkeerde 
kant instappen. Na aankomst op het Nippon Aerobics center werden we een ontvangsthal 
ingeloodst en moesten vervolgens een vragenlijst invullen. Voor welke Highschool kwa
men we uit en what is your motto? We kregen ook een gids, een gebrilde Japanse die 
nauwelijks Engels sprak en nog minder verstond. Daarna konden we naar onze cottages, 
4 persoons bungalows volledig van hout, die er eerder Fins dan Japans uitzien. Eindelijk 
slapen maar de hoofdkussens blijken keihard te zijn, de ene helft is volgepropt met rijst en 
voelt aan alsof je een zak kattebakvuil ing onder je hoofd hebt De andere kant is gelukkig 
normaal, maar niet iedereen komt daar op tijd achter. (Een enkeJing pas op de dag van . 
vertrek: Ik heb geen oog dicht gedaan door dat rot kussen). 

De volgende oc:htend kijk je gapend uit het raam en wie staat daar te rekken en te strekken: 
Said Aouita. Even zwaaien, ja hoor hij is het echt en hij zwaait vrolijk terug. De omgeving 
is schitterend, heuvelachtig, bos met veel herfsttinten en het is heerlijk weer. Met busjes 
worden we opgehaald en naar het hoofdgebouw gebracht. Dit bestaat uit een complex 
zalen, een wedstrijdzwembad en een 200 m indoor baan op de 2e verdieping en voor de 
deur een 400 m baan, een crossparcours en een golfbaan. Het ontbijt is in volle gang, 
Kenianen, Mexicanen, kleine Koreaanse loopstertjes, iedereen is bezig borden vol te laden 
met de meest uiteenlopende etenswaren. We sluiten aan in de rij en slaan de soep, 
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gebakken vis, patat e.d. maar over. Vervolgens een duurloopje en 's middags met de bus 
en trein naar Chiba. Chiba blijkt een grote stad te zijn met een druk centrum waar je Jeuk 
kunt winkelen. We hebben veel te. weinig tijd om goed te kunnen kijken want we moeten 
weer op tijd terug zijn. Oefenen in het overgeven van de band, foto's maken, trainen, weer 
eten en dan de wedstrijdbespreking. De volgende dag gaan we het parcours verkennen. 
Met bussen worden per etappe de deelnemers opgehaald en naar hun gedeelte van het 
parcours gereden. Ik zit dus alleen met lopers en loopsters die de Se etappe lopen in de 
bus. Het parcours is nogal verrassend. Ik zou een hele vlakke etappe krijgen maar er blijkt 
in de laatste twee kilometer een soort kopje van Bloemendaal bij te zijn gekomen. Finish 
bovenop dus alleen klimmen en niet dalen. Een aantal deelnemers is hier duidelijk niet 
blij mee, ik vind het ejgenlijk wel prettig. Na de busrit gaan we naar de opening ceremony, 
eerst de ploegenpresentaties, vcrvolgens een aantal speeches in het Japans, nog wat 
muziek, en we kunnen gelukkig weer terug naar ons aerobics center. 

Zondag zijn we al vroeg op om al onze bagage in te pakken want we verhuizen naar een 
hotel. Lastig want je moet precies weten welke kleren en spullen je voor, tijdens en na de 
race nodig hebt. A He andere bagage zie je pas 's avonds terug. Aan het ontbijt proppen de 
Afrikanen zich weer vol met patat, gebakken eieren en worstjes. Vervolgens is het wachten 
tot de bpssen vertrekken. Eerst worden de startlopers afgevoerd, daarna één voor één de 
andere etappes, met tussenpozen van ongeveer een half uur. Ik moet nog een poos wachten 
en zwaai de één na de ander uit en wordt steeds zenuwachtiger. Eindelijk vertrekken we. 
In de bus kunnen we het verloop van de mannen wedstrijd op tv volgen . De vrouwen 
wedstrijd wordt pas later uitgezonden. Op het parcours aangekomen moeten we allemaal 
de bus uit maar het is nog erg vroeg en koud dus al gauw zit iedereen tot ongenoegen van 
de Japanse begeleiders weer in de bus tv te kijken. ledere loper krijgt een highschool 
student als persoonlijk begeleider en assistent. Voor al onze vragen kunnen we bij hen 
terecht. Ik begroet het meisje dat mij moet gaan helpen maar op mijn do you speak English 
barst ze in lachen uit en mompelt iets in hetJapanstegen een andere studente. Geen vragen 
dus. Ze neemt m'n tas van me over en holt als ik ga inlopen met tas en al achter me aan, 
struikelend en snip verkouden. Dan is het wachten op Barbara. De voorste loopsters zijn 
allang voorbij en als elfde loopster verschijnt Barbara in zicht. Eindelijk ben ik weg, 7..o'n 
75 meter voor me ioopt een Zwitserse en vlak achter me een Braziliaanse loopster. 

Na een snelle start valt de Zwitserse terug en ik haal haar vlak voor de eerste klim in. Mijn 
voorsprong groeit na elke heuvel. Helaas is het gat vóór mij te groot. Heel in de verte zie 
ik eengeel stipje maar eigenlijk loop ik vanaf dat moment alleen. Na een laatste zware klim 
zie ik Carlien en kan ik m'n band overgeven. Ik ben best tevreden, de Zwitserse zit w'n 30 
seconden achter mij en de Braziliaanse is nergens te zien. Carlien is onze laatste loopster 
en ze moet helaas alleen lopen en kan niemand meer inhalen. We worden dus lOeineen 
marathon tijd van 2:23.06. Mijn tijd is ook al niet snel; 18.26 over 5.195 m., met wat meer 
tegenstand had het wel sneller gekund.ln ons superluxe hotel is 's avonds de prijsuitreiking 
en een afscheidsbanket. Heerlijk eten en we krijgen nog kado's ook. De volgende dag staan 
we al om zes uur klaar om te gaan lopen. Wilma moet al vroeg weg met de Amerikaanse 
ploeg dus het moet wel. \Ve zien de zon opkomen met Mount Fuji in de verte. De hele dag 
gaan we sightseeing in Tokyo. 's Avonds zitten we doodmoe in het vliegtuig en deze keer 
hebben ze op Anchorage ijs en stempels. Nog even proberen te slapen en dan staan we 
weer op Schiphol, en weten meteen hoe jetlag voelt. 
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/ 

ffiçloor,=1ron~ 
HOUTRUST DEN HAAG 3 FEBRUARI 1991 

Een grote "Haarlem " .inschrijvinrr. een k l ein ~antal "Haarlem'' de0.lnemers. Door 
de enm~nre inschr Uv ing bleef <>.t' voor de organ :. sa t ie niets 3.nà<:.;r s over dan dras
t i .sch te schrappen . Re sul tater;: 

60 m mt; isjés /1.: 
~00 rn mei.sjes A: 

60 :n d:Jme::; : 
!-l i_ nk- stap- sprong dames: 

t.O m hc,ren : 
800 m heren: 

::;OOO rn !ler en : 

Chauüd Bruyn 6e 8 . 52 sec 
Chan t al Hruyn Ge 63 . 48 ~oe 
Brenda Stante 12e 7.99 sec 
Brenda Stoete 10.65 m Hetgeen te vens een 
indoor clubrecord betekent op dit nieuwe onderdeel 
bij de dames. 
Oscar Soet.hout 
Jan d~ Ruîter 
PauJ Jaspen; 

Be 
Je 

17 MAART 1991 

7 . :26 <; ec 
1 . ~)6 . 7.3 sec 
8 .16 . 37 sec 

H/.\GUE INDOOR GALA 
RESULTS 

3000 meters, men 

1 Graeme Feil CAN 8:09.53 
2 Akeh Brahmia ALG 8:10.44 
.... Joël Bruneau FRA 8:11 .88 ..) 

4 Marco Gielen HOL 8:12.98 
;:;: Paul Jaspers HOL 8:14.69 
5 Abdelghani Zarhouni HOL 8:30.62 

\?<·•w hBt eerst in Hou trust een uitverkocht huis. Jammer, jammer en nog eens 
_Î·.<n"rp?r dat het Lllrijke publiek zo in de maling is genomen. Series 50 me·ter 
i -~es en heren met 3 en 4 deelnemers/sters. Duur betaalde buitenlanders die 
8.Llcen in de finale aan dP. sto. r' t verschenen. 
Gelukkig ook enkele hoogtepunten hoogspringen dame s 1.96 m, polshoog man nen 
G.50 m. Maar over het algemeen een sfeerloze bedoeni ng daar in Den Haag . Zeker 
niet voor herhAling vatbaAr . 
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NK VELDLOOP 3 MAART 1991 DEURNE 

Het was een mooie zondagochtend op station Haarlem. 8 Renpaarden en 1 trouwe support
ster van een op wat latere leeftijd doorbrekend renpaard (die overigens zelf wegens 
tanende gezondheid verkozen had per limousine de reis te ondernemen) staan trappe
lend van ongeduld op de intercity naar Eindhoven te wachten. Vele lange heuvel-
lopen op 't kopje van Bloemendaal moesten op deze windstille, zonovergroten zondag 
hun· nut gaan bewijzen in de zandbak van Deurne. In de trein was er enige sprake 
van psychologische oorlogsvoering. Sommigen deden hun best hun opponenten ervan 
te overtuigen dat de vorm niet aanwezig was, door hetzij te gaan slapen, hetzij 
verhalen op te hangen over 2 uur slaap per week of ettelijke maanden aanhoudende 
verkoudheden. Anderen probeerden het met bedreigen (één van de gebroeders Blom 
dreigde z'n spikepunten - 36 mm- niet alleen voor het afzetten in het stof te ge
bruiken, maar ook voor andere dingen als de andere Haarlemmers de le ronde van 
de cross niet achter hem bleven). Ook werd gepoogd de konditie van tegenstanders 
te ondermijnen door het uitdelen van lekker uitziende maar bijzonder zwaar op de 
maag liggende boterhammetjes (hè, Barry B.). De zwaarste gebouwde (107 kg bij een 
lengte van 1.84 m) atleet Jeffrey S. prorreerden z'n tegenstanders in slaap te 
wiegen door het vertellen van zware, saaie verhalen. Ook probeerde hij anderen te 
vermoeien door bij hoog en bij laag te beweren dat hij iemand een otter mee de trein 
in had zien nemen. 
Na zo'n 2 uur kwamen we aan in Eindhoven. Hier moesten we een half uur op de over
stap wachten. Nadat we in de stationsrestauratie, de door Edwin uitgereikte ver
snaperingen hadden verorberd, stapten we op de trein naar Deurne. In Deurne aange
komen bleek de O.V. jaarkaart ons daar geen diensten te kunnen verlenen. Het Q.V. 
bleek daar te bestaan uit 2, 1 x in het uur rijdende bussen, die allebei zo ongeveer 
recht naar het zuiden reden, terwijl wij naar het noorden moesten. Met een taxibusje 
wisten wij toch het strijdtoneel te bereiken. Bij de ingang van het terrein weinig 
problemen. Enkele atleten waren hun toegangsbewijzen vergeten, maar wisten dit ruim
schoots te kompenseren, door vervaarlijk te lachen (wat dit ook moge zijn) of met 
hun spikes (gem. lengte van de punten: 27 mm) een wat slingerende beweging te 
maken. 
Bij het inlopen wordt gretig gebruik gemaakt van het laatste moment om de mentale 
konditie van de tegenstanders op een nog wat lager pitje te zetten (citaten: "Het 
zand is erg zwaar vandaag" ; "De afstand voelt groter aan dan hij is"; "Je ziet er moe 
uit, ik zou maar niet te hard gaan als ik jou was.") Nog 10 minuten voor het start
schot. Nu langzamerhand richting start. Het startschot valt, de eerste mensen 
worden nu onder de voet gelopen. De eerste ronde is op de paardenrenbaan. Via 
de speaker valt te horen, dat Jan de Ruiter bij de koplopers zit. Dit lijkt niet 
te kloppen, want op de renbaan zitten Jan, David, Barry, Edwin en Bart nog dicht 
bij elkaar (aan het einde van de renbaan na 900 meter, ongeveer 40, 50 meter achter 
de koplopers). Later blijkt dat de geblokte (73 kg bij een lengte van 1.53 m) loper 
Wim B. zo te keer is gegaan. Na de renbaan komen de duinen. Hier wordt het kaf 
van het koren gescheiden. Vooral Ger , Bart en in mindere mate Edwin moeten hier 
flink wat veren laten. In goed gezelschap overigens, want het was ook bestrooid 
met veren van Eddy Kiemel, een beruchte (sub. 1.50) 800 m loper, die niet binnen 
de 11.30 wist te blijven. Terug van weggeweest blijkt in het zand van Deurne Jeffrey 
te zijn, die op niet erg grote achterstand van Wim eindigt. Ook Peter liep trouwens 
goed. Jaap zat er redelijk bij voor een loper, die het meer van souplesse dan botte 
kracht moet hebben. John blijkt tot nu toe op het zand van Deurne wat minder uit 
de voeten te kunnen dan op de baan. 
Marianne v.d. Linde was de Haarlem vertegenwoordigster bij de vrouwen. Zij eindigde 
net niet bij de eerste vijf maar bleef wel net onder de 18 minuten. Zij was hiermee de 
beste A.V . Haarlem atlete van de dag , en ze mag 24 maart meedoen aan de WK cross in 
Antwerpen! 
De deelnemers op de lange cross liepen iets minder. Mohammed liep goed, maar kreeg 
in de derde ronde te kampen met een steek. Voor Dennis bleek zijn huidige trainings
omvang van 2 à 3 trainingen per week niet voor voldoende inhoud te zorgen om de 
achterstand op de koplopers beperkt te houden. Ondanks een paar afwezigen blijft 
het NK Cross een grote aantrekkingskracht uitoefenen op Haarlem lopers . Ik hoop 
echter, dat volgend jaar een parcours uitgezocht wordt, waar je iets meer op tempo 
kunt lopen en iets minder hoeft te zwoegen. 

Bart Blom 
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I.:!_~ ren 1:2,4 J:;m ( 22.4 dcGlneJ:1e r:::_L 
'J.:1G . t>~oulJamt:d Kou J l:ourna /I? . 1 l 
'! ~~~ - fXnn i:::: Hey i nk 

~~ :·l • 

:.~:' . 

:.~3 . 

\I.Jj f'l Bergisch 
Jcffrey Su.J li.v<'m 
Pe Ler v0n Gï 1 ~' 
Onvió. Hlom 
J m de Hui t er 

~0 . Barry Be~gisch 

50.20 

1.0.41 
10. '::"·2 
l.O. ~)6 
.1.1. 17 
ll .22 
1.'1.24 
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ü. f-·1arianne v.rl. Linde 

~8ren Sprint cross 
f)() . 
"-.. ,.7 
f) 1 ,. 

69. 
'73. 
76. 

Ed<:Ji11 Meure 
B3 rt Blom 
.J::1ap v;1n Deur:;en 
Ger Wes:;el. 
John .Meure 

11.26 
1.1.39 
11..44 

11. 52 
12. u 



1 0 D I I s HOTLINl!. 

- Sorryr vorige kesr in heslag genomen doo~ 0ntwikkelingen rond het formeren van 
een nieuw bestuur van H.F.C. (niet te verwar-ren met A. V.) Haarlem. Enkele vrien
den van mU uit de businessclub, o.a. van Bewakingsbedrijf SM~ - voor al uw waar
devolle papierenr hadden een beroep op m~ gedaan om samen met de veel geprezen 
Rans Rutte een nieuw bestuur te formeren. liet stond al heel aardig op papier. 
~ert B. - interne communicatie (netwerk-beheer); Hertje S. -bingo-avonden (zo
wel in- als extern$ S&IVi - bewaking; nog een bert H. - p.r.activiteiten (m.n. 
naar de dames van p r~ tentiële sp·:-nsors); ])ikkie de w .N. - afzettingen (zowel in
als extern); Dikkie N. - warme snacks. Kortom er was al een aardig plaatje. 
~n wat denk Je? Geeft die lummel z~n opdracht terug! 

- 1'1laar genoet:, hie::::-over. Eerst even t·,yee vlekjes wegwerken. 
- zonda~:, 20 Januari - Santpoort - brederodecross (3e wedstriJd Kennemer Cross Cup) 

(afstand 7 km. ) 
Vromven-senioren 5. Sand_ra .KlesseY 33.20 

8. José Capellen 40.54 
9. ~atalie Samson 42.29 

1'1annen-veteranen I 6. Dick ~loosterboer 25.32 
11. Lex v.d. Pol 27.56 
12. René Ruis 28.09 

!'lannen-senioren 

20. tieter Terol 
21 • And.y Hodge 

34-53 
42-58 

). Wim Bergisch 22.42 23. Ruud :r·orck 24.16 53. Jo!1a.n Sneek 27.48 
6 . :B;vert v,Ravensberg 22.43 26. Conno du }'ossé 24.28 56. Jeroen }eeters 28.17 
7. ~aul v.Diepen 22.52 27. Getacnew Ayele 24.49 57. Arie de Goede 28.26 
9. Ton v.Doorn 22.57 39. Roná-ld v . .bochoYe 26.34 58. hans Adelaar 28.30 

15 . Jeffrey Stalivan 23.39 43. Reidi v.d.l'las 26.56 61. SJaak .1:\.alisvrt 2;1.05 
18. 1•1onamed k.oultourna 24 .06 49· Dick Aarts 27.33 71. bob v.d. Putte 31.49 

.. ~ 

22. bert Hoesten 24.15 52. Rob de ~ieuwe 27.38 72. Etiënne de Groot 33.05 
( L v.m. ruimte5ebrek: S,1aak h.alisvrt = Jacques h.alisvaart) 

- zondag 3 iebruari - Castricum - 10 km. (4e wedstr]Jd Kennemer Cross Cup) 
~ann~n-veteranen I d" Dick Kloosterboer 37-38 23. ~ieter Terol 52.22 
iVJann~I2,-:Jenioren 

-- Opm. 1 • 
- ÜJ!m. 2. 
- Opm.3. 
- (j lJill. 4. 

13. Evert v. Ravensberg 
14. 'l'on v. Doorn 
21. Jeîfrey Sullivan 
22. Conno du J!'ossé 
26 , Ruud l-orck 
2;1. ~etachew Aye le 
I.v.m. voldoende ruimte 
we.ar was 1-'rr ? 

34.01 32. i:larry Bergisch 36.52 
34.14 46. Jan 111ooy 3;1.02 
35.04 j5. ~ik Nol 40.5~ 
35.06 56. Arie de Goede 41.03 
35. j 5 61. Jeroen ~eeters 43.19 
36.22 65. Jacques ~alisvaart 44.57 
~ Jacques ~alisvaart = SJaak Kalisvrt 

B~ de 110uu. -groep eindi~den Hon Liefrink en ])ick Bais biJ de voorsten. 
~/ armeer kowen À V haar lem en A V haar lellJlllerrueer tot een fusie. het maakt 
het de wedstr~dor~anisaties oe~ stuk gemakkel~ker. 

- zondag 10 februari - heemske:::-k - l"Ja:cquetteloop - 21 km. 
ve dat:, dat alle~ bevroor en daardoor kraakte. De wedstr~d~ar Wim westerholt twee 
keer in de uitslag voorKWam. De Hedstri,jd waar de t]Jden tot in tienden van seconden 
worden 5eregistreerd. l!;n de \-Jeàstrijd waar (ik kan !Jet ook niet helpen) Letty P~per 
als laatste eindigde. 

( • .r.ees v.Dommele 1.10.22oî 35. Wim 1,-; esterholt 
10. 'l'on v. Doorn 1.12.09.3 36. Ene v.d.Pol 
18. Wim westerholt 1.13 . 50.9 76. Dik Nol 
22. Conno du ~oss~ 1.15.10 . 1 77- Arie de Goede 

- De winterronde bewaar ik voor de volgende bladz\)de . 
- zondag 24 februari - z,ierkzee - N,k.. veldl0pen voor veteranen 

1.19.19.4 
1.19-35.3 
1.2;1.25.3 
1.29.26.3 

Ac.coord, dan mag je verzuimen op de winterronde. Want : REES WERD TwEEDE ! ! ! ! ~ 
(.Kees liermans ? Nee~, eikel !ilihS Vlill DOf'ih.l:'.iLb) 

veteranen _ I a 1 • .P iet Vonck 
2. Kees v. DoJJW~ le 
3· Pie t v.d. _. ;:,el 
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42.02 . b (van de Spartaan) 



- zaterdag 23 febr~ari - Vogelenzang - De Winterronde (ruim 25 km) 
Nisschien wordt .tlet niveau langzaaJ..u wat lager, maar wat is lager als je 1.38 moet 
lopen om te winnen, maar wat in ieder geval niet minder wordt is de gezelligheid. 
t,o traden na Jaren van afwezigheid het vermaarde duo uit de Jaren v~fti5 Ans&Jans 
weer op. No~ wat schuchter, maar ze zijn er weer. het was toch een nostalgisch sa-

· menz~n, want ook de jaren zestig was in de · persoon van Jaap vertegenwoordigd. 
'I'rouwens Jaa!J, Lex z'n kapper knipt twee voor de priJs van een~ 

1. Conno du :Fossé 1.3c;.30 6. Ril de Lange 1.50.2.0 19.heidi .v.d • .l:'las 2.08.06 
2. honald v • .ooc.hove 1.45.00 8. · Jaap Swart 1.51.38 28.1Viartin lv.i.olenaar 2.10.3~ 
4· Martin v.d.\<leiden 1.45.42 16. Nartin Strookman 2.00.57 30 • .tians .Adelaar . 2.12.41 
5· • . nans Verwey 1.45.47 18. Lex· v.d. rol 2.01.1tJ 31.René v.d.L.waag 2.12.41 

-Die nummer 4., da's een nieuwe. De verkoop van die jongens aan Suomi bracht nogal 
wat op, zodat we deze taaie uit de ' stal van. Bap konden aantrekken. 

- zaterdag 2 maart - Aalsmeer - 10 ~.M. 
lilJ gaat niet alleen steeds beter touwtjesvringen, hij gaat ook steeds beter lopen. 
Als Je b:~vvoorbe e ld 4 minuten kunt svringen, moet je zeker 56 min. kunnen lopen. 
En zie. De rest deed net ook niet gek. 

1. ~aul v. Diepen 52.32 7. Conno du Passé 
5. ~vert v.R~vensberg 54.26 9. Getacnew Ayele 

- zaterdag 9 maart -- AliJhen a.d. RiJn - 15 + 20 km. 

55.33 
56.23 

het ging weer snoei en snoei lJard , Naast de weer "ouderwets" snelle t]Jd van Kees, 
is ook de tJ,Jd van bOJ:.runed opva:il.lend. 
1) __ ~.-vet~ranen Ia 4e Kees v .Dommele 47.45 128e Lex v.d. Pol 
20 km.-f'enioren 

51e J:7au.l v. Diepen 1.05-56 
67e Ton v. Doorn 1.08.15 
:18e l'1ona.med Koul touma 1. 09. 52 

- zondag 10 maart - } urmerend -- 2 5 km. 

243e hans Verwey 1.16'.41 
251e Ronald v.Bochove 1.17.14 

(ploegenklassement - 11e AV Haarlem) 

Opvallend; bJv een ma+,ige tijd van Wim, is hij volgens de krant lid van K.A.V. Bol
land . Gei~üg, hè. (Aiü, de fusiegedachte. Neemt u mi.J niet kwalijk) 

3e Wim Westerholt 1. 30 . 07 
- za terdag ~ 6 rnaar·t -· LJand voort - 21 km. 

Je kunt nu w~l met een boomstam 0p je nek door het water waden, maar deze strand
loop \vas .iJas ecbi: een survival-tocht. 

(2e) Wim v.esterholt 1.20.35 
l,..i.arc v .Leuven 1 , 42. 08 
hans Adelaar 1.46.11 

- zondag 17 maart - .Noorè..wiJkerhont - 21 

.nans }·eters 
René v.d.Z.waag 
.1: iet er •rerol 

kru • 

1.47.30 
1.50 . 49 
2.08.30 

.i!,n Jel ruaar weer wassen , 1\.J.Jk van wim en 1'1arc hoefde het niet zo nodig, maar je 
r1vdt nu eenmaal mee. 

3· Wim Westerholt (1e valide) 1.12.24 113. 1v1arc v. Leuven 1.30.08 
12. Dick de waal f•JalefiJt 1.17.09 169. J:tans }eters 1.36~45 
19 •. l'!artin V.d. Weiden 1.19. 32 (beste seizoentijd voor hans) 

- zondag .24 ruaart - Spaarm.,roude - 10 . + 30 km. · · 
In verband met ru.imtet,ebrek verwijs ik naar de aanstaande jaarvergadering, waar 
dez.e (zeer geslaagde) loop ongetwijfeld ruimschoots zal worden belicht. 
1 Okrn. 
Ton v.Doorn 
Han J:laa tr . .,r 
<;etachew Ayele 
Wiebe Bavinga 
)._9km , 

32.23 
52 · ~- 2 
33.37 
36.45 

Be ~aul v.d .~ol 

10e Dick de waal M. 
12e ha:1s ·v <Jrwey 
2üe Ronald v.bccnove 

Dick Kloosterboer 
John v.Vliet 
j'eroen .Peeters 
Jo.h.YJ Jongboom 

36.53 
36.58 
38 . 50 
39.52 

Johan v.d.Plas 
Bart Wilmink 
Arnö 1'1olenaar 
Stefan Ruisman 

39.00 
3:1.26 
41.47 
43 .1 2 

1.50.28 
1. 52.02 
1.)),01 
1.58.39 

24e Jaap Swart 2.03.12 52e darc v.Leuven 2.12.15 
26e Jan i"looy 2.04.35 54e hans Adelaar 2.13.41 
35e Albert ~·erwerda 2.07.4:1 56e !lans ~eters 2.13 . 46 
39e Jacques Kalisvaart 2.08.51 66e Arie de &oede 2.17.58 
44e RonLiefrink 2.09.32 76e Dik Nol 2.22.12 
47e Lex v.d.Pol 2. 10.19 8be Kick -Sabelis 2.29.40 

- zaterdag 23 maart -Den haag - City-J? ier-GHy 21 km • 
.Nog 0 aU\>I even ; Kees van Domrnele 1 , 07 . 25 -- -- ! ! 

Nu ben ik het z. 
-1 0:·-
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NIEUWS VAN DE RUILBEURS 
Nu het zornerseL>: oen vo'.'}l' d e deut' stnnl:, gaat de r-uilbeurs weer v;Jn start. 
M. i..v. 4 aprjJ ho udf'>n we wcHr iedere éérste dontierdag van de maand rutlbeurs 
tijdens- de jeugdt.r ajr?ingç-' 11 van 18.15 tot l9.}r:; uur. 
U kunt weer ge br uikce wedstrijdshirts inleveren, mits heel en schoon, a lsook 
~oede gebl'Uikte Sfdkec- . 
Verdere .i n:LichUngen bij Joke Vcrton tel.: 02'J03 - 39855 . Tot z .·[ens bij de ruj 1-
beurs .. 

Df~ KANTINE 
0~ t jaar' is A.V . Haarlem weer aan de beurt om àe kan t ine op onze atletiel<bo.an 
te beheren. Daarom heb ik de afgel open wt-)ken heel wat ouders gebeld orn t~ vra
gen ons t:e helpen bij het "bemannen" va.n de kanti ne . Ik ben ontzet tenci blij dat 
he el wat ouders bereid zijn met. Jeugdwedstrijden kant inE! dien~>t te doen, har telijk 
d<Ank h i ervoor. Echter op de di verse tra.i.ningsa vondea en met name d~ tijden d<;;. t: 
<~nze jongste jeugd i-raint hebben we nog geen oude rs gevonden die ons wH len 
t1 e l pen . De jeugdtrainingen zijn op maandag- e n donde rdaga vond var1 18.15 tot 
19.30 uur. De maandagavond is zo goed als be~et, maar voor de donderdagavontl is 
er nog niemand. flaärom een oproep aan alle ouders die hun k.ind na~r de ba::ln 
l:Jl~eng~n en daar toch bl ijven ·tot zijn/ha:J.r k ind klaar i. s met de t rairLing. wu.-t u 
ons hel-pen tm een kantine dj enst op u nemen? Een kopje koffie zetten kan ieder
een . We zoeken mensen, die 1 x per weel;. of 1 x per 14 dagen di.enst willen doen. 
(Hoe meer ouders ~ich aanmelden, hoe minder v aak u dienst hoeft te doen) . 
Bent- u bereid te helpen, be l mij dan even. Het zou zeer jHrmner zijn, ::tls wij door 
ge brei< aan hulp, de lc:mti ne pas om 19.30 uur kunnen openen. 

Hi.1 t_i e l-lartmm1 
tel . : 256036 

- 1l -



Jammer ç jammer. jammer ma<lr OA"S jeu,o:dcorn.miss _i (>lid Uienke 
Soomer trekt zic1J voor ongeveer 1 .i aar terug uit de commissie, 

}Tienke, succes en bedankt voor de hulp en de 

V E H H U I Z E N ! ! ! ! ! ! ! ! ! -Eind M0.art! ! ! ! 

Ja t verhuh;en gaat J eth:ro Michel, en ,., e l n?.ar 

Lachend liep ~ij altijd zijn rond j e s, het liefst nog een extra! 
D<-.) tr. ::ü n.i.ngcm_ vond hij fijn, ja hi ~j had er plez ier ino 

Jethro, veel Rucces i n Zwolle, encoc wie weet hebben ~e daar 
ook 

Touwtrekken 
Bij ilet spel touwtrekken 
gaat het om pure kracht. 
Sommiqe volken hechten 
er een t)ep<l<Jid gH!oor aan_ 
De ene p;;rtii is de mgen_ 
Oe <-1ndere partij is dt:~ 
droogte. Wmt de droogte. 
dan is men er zekt~r van 
dat er de komende periode 
geen regen zal vallen. 

Doe je het heel officieel. 
dan speel je acht tegen 
<lCht. Midden in t1ct touw 
zil een qek!curde band. 
Op 2 meter rtfstand daJrvan 
zi t aan l)eide kanten 
weer een teken. 

Op de groncl worden 
3 lijnen getrokken van 
dezelfde lengte als die op 
het touw. Het gaat er dan 

- - 12 --

om. l1et verste teken ove ~ 
de eerste ltjn te trekken. 
De aanvoerder sta?.! bij 
dit spei<Jitiid voorop_ 

De eskimo's doen touw-
!re!~ken met z'n tweeën. 
Ze uebruiken een kon 
touwtie rnet stokken aan 
het einde. Ze gaan op de 
grond .;: i!len. Voeten tegen 
f:lk.aar aan_ Ze pakken elk 
een stok en zetten kracht 
Wie omhooggetrokken 
wordt. heeft verloren _ 

,Je kunt dil spel ook doen 
zonder touw. doordat 
de kinderen van één groep 
elkam om de middel 
vasthouden. 
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( ~'EDSTRIJllOVERZIC:iiT z.o.z. !!! '! ) 

1.-iAT IS . EEN JEUGDATLETIEK1-JEDSTHIJD ? - -
Op het uitgebreide informa.tievel 1 dat elK nieuw jeugdlid k:r.i.jgt 
hebben we al het nodige over de atletieksport vert e ld. Wil je 
dat .noc eens le:";>::-n, vraag da.r geru~t een exem'JL:..:-,r ! Nu alle1'1n 
noe; de vo lt;e::tde inforr.ntie over. PUPIJ,LEN"IVEDS'fiUJDEN ~elf. 
D~ weèstrijd is (bijna) al tijd in (!e vorm van e(m d::::iek;-;.mp. 
'.'<'elke onäerdelen je hebt per wedstrijd zie je aan de Al'IDERE 
.K.AN'J: VAN DIT :i:'ORHULIER. De 1000 meter telt niet mee in pu..11ten 
bij de driekamp en is dus een apart onderdeel. Voor de 1000 meter 
kun je dan ook apart wel of niet inschrijven ! All~én voor de 
1000 meter inschrijven kan niet ! 
Als ar een e8tafette ~eloren wordt z a l de trainer de ploeg van 
4 deelnamArs vaststellen. 
Bi.j een COMPETITIEl;fE:JSTRIJD doen we natuurlijk ALL:&>v:AAL mee 
Op een bepa:J.de ;.Jijze -worden de beste resultat<:n van jullie a.ls 
deelnemers aan een c.ompet.i tiewed strijd bij elk.a;t:r opgt~te ld • 

. :Dat wo::::-dt ook gedaan bij de deelner.Jers v::tn de ~-t nd.~re deelnemende 
Yereni.;i~1gen. 

AlR herinnering krijg je als pupil na elke wedstrijd een presta
tiekaart uit g ereikt en misschien ook nog wel een medalje als je 
1e, 2e of je bent geworden bij de 1h·iekamp of de 1000m. Soms zijn 
er mé~r modaljes ( heel veel deelnemers ), soms minder ( weinig 
deelnemers ) ! ! ! Ma3r ••• • •••• atletiekplezier s taat voorop ! !!! 

niSCERIJVEN" EN 1JETAJ,EN VOOR EEN WEnSTRIJD 

Inschrijven voor een weàstri~ kun je cl oen voor of na elke 
training" Let daarbij \·lel t~ood op de J a;:;.tste iW:l chrijfdatmn ! ! 
Daarn.-.t .is !1et be~>list NIET me _ r mogelijk ! ! 
Ook kun je eventueel TEI,EFO!HSCH je inschr ijving doorgeven. 
Voor het meedoen aan wedstrijaen ( behalve onderlingewedstrijden 
welke de club voor je betaald ) moet je betalen ! Dat Gelli gaat 
naar de organise:rende vereniging ( baa11.1."mur, diploma t s, med<Üjes ) • 

Betalen voor een wcdntrij~ kun je doen op twee manieren: 

a ) het beste is om een bedrag van 35,-~ over te maken op de giro 
rekening van Jm::E V"EHTO~T ( z.ie onder ) , welke per wedstrijd 
jouw àeelna.mekosten Ya!l dit bed:r-ag zal _aftrekken. 

b) contant betalen voor of na de training als je inschrijft 

A"LGEJ'-TI~E~i GELDT: GEE~ · r~TSCHRIJVING zmm:m BETALDTG ! ! ! 

INSCHRIJVI~JG WEDSTRIJDEN: JOKE VEinTON, O.MHERBOS 125, 2134 KC 
HOo:f'DDORP, teL 02503 - 39865 
G IR OREKEND:G: ..15, 5 Ij f3 0 'f 

WAT JE ·rBR.J:2lli MOET \or'ETE"N ALS JE INGESCHREVEN HEBT 

0~ de donderdae;training voor2-îga.and aan de wedstrijd is een info
vel beschikbaar voor de deelnemers me t alle benodigde informatie. 
( tijJen, wi~zc vervoer, begeleiding, route, locatie etc ). 

- u -



~IEDSTRIJD 
DATUM 

Zf.· 18/5 
wo 22/5 

ZA 8/6 1 
Z!. 15/6 
zo 18/8 

ZA 24/8 1 
ZA 7 /q 

I -' 

ZA 14/9 
ZA 21/9 

ZA 5/10 

W E D S T R I J D 0 V E R Z I C H T PUPILLEN Z 0 HER 1 9 9 1 

.QBGA NISER:SiffiE 
YERENIGIUG 

Gez Haarl Ver 

Gez Haarl Ver 
CüriPE~I'I'IE-1 e 

Startb·-A •v.éen 

Suomi-Santprt 

Castricum 
C Oi'·lPET IT IE -2 e 

Gez Haa.rl Vor 

Dem-Beverwijk 
C 0!-lPETITIE-l.!:., 

Jeugdc-Haarlem 

AVA '64-Aalffileer 

Suo:!li-Santpo:rt 

A.'l.Haa:r"J er. 

MEISJES·~B c 1902 r 
evt •j ooor.. 

40-ver-1Hl 

40-ve:r.-bal 

40-hoog-bal 

40-hoog-bal 

~ 0-hoc.g-bal 

JONGENS-B 
( 1982 ) 

evt 1000m 

40-ver-bal 

40-ver-bal 

40-hoog-bal 

40-hoog-bal 

40-hoog-·ba.l 

NETSJES-A 
( I 80- I 81) 

evt 1CI00m 

60-hoog-kog 

60-hoog-kos 

60-ver-kog 

60-ver-bal 

evt 1 ()00m 

60-hoog-kog 

60-ver-kog 

60-ver-kog 

60·-ver-'bal 

60-ver-kog 

40-hoog-ba.l 40-rioog-bal 60-hoog-kog 60-hoog-kog 

40-hoog-kog 40-hoog-kog 60-ver-tog 60-ver-kog 

60-ver-kog 60-·r.ooe--kog 

EST KOSTElf 
J/N 3K/î000 

J 

J 

N 

J 

?:T 

N 

J 

3,-/1,25 
3,-/'1,50 

3,-/1,50 
2,50/1 ,·--

3,-/1,50 
( 1 OOOm?) 

3,-/1,50 
"~,-/---
( ~€n 1000) 

3,-h,so 40-hoog-kog 40-ver-kog 

0 u D E R I p u p I 1 ,[_0 P P E 1 \.J E D S T R I J I.l 

40-hoo~-kog 40-hoog-kog 60-ver-kos 611-ver-kog 3,'JJ /1 , 50 
Evc"S.tueel l~I:f.ALE pupillencompFJti tie 
( Indien een groep pupillen zich niet plaatst voor deze finale 

eventueel andere weàstrijd op 2~of 28/9-info volgt ) 

0 N D E R L I N G E W E D S T R I J D E N 
~~~--~~~~~~~~~~~ 

B~~H.A.l\Ft DIT OVERZICHT GOED ! ! ! WORDT HAAR h : VERSTREKT!! I LEES OOK ALTIJ:!J HET CLU:JBLAD ! ! ! 

PUPILLEN-G (geboren in 1963) altijd zelfde driekamp: 40m,ver,bal + evt. 1000m 

LAJ:.TST:S DAG --IHSC:J:RIJVING 

4 april 

18 auril 

6 mei 

13 mei 

27 rr:ei 

3 juni 

8 august'L1..8 

15 augustus 

2 septem'::xr 

2 sep-:errib6:" 

info volgt 

Op zaterdac 3 augustus organise8rt AV Zaanstad i.n Zaa.m~am ( sintelbaan a/d Vincent van Gogb1eg ) een 
instuif·;~ect strijd'"' inschrijven op de dag zelf ( 11.30 uur), teL 02510-40082. Verdere info bij Joke Verton. 



( WEDSTÏUJDOv'ERZICH'r z.o.z. ) 

~[S EE:N JEUGDATLETIEK'v/EDSTRIJn ? 

Op het uitgebreide informatievel, d3t alk n1euw lid krijgt, hebben 
we .nl het nodige over de atletieksport·verteld. Wil je dat nog éens 
lezen, vrao.g dan t;erust een ex~1mplaaro Nu ?.!leen nog de volgende 
informatie over JUNIOREN G-. e n D 1r1edstrijden zelf e 

Op het ~edstrijd overzicht - aan de achterzijde - zie je vermeld 
de wedstrijdd;::.tum, organisorende vereniging en plaats, onderdelen 
naé=tr ke11~~t~, kosteH en heel belangrijk: de laatste inachrijfdatUll! ! 
Hoewel je zelf kunt kiezen aan welke en aan hoeveel onderdelen je 
per wedstrijd wilt meedoen adviseren we je om per wedstrijd niet 
voor rneer dan d=:le onderdelen in te · schrijven. Anders loop je een 
grote kans dat 2 of meer or~erd~len tegelijk moeten worden afgewerkt. 
Bij GCh,1PE'l'ITIE\<TBDSTRLJDEN woru"t er door de trainers een selectie 
gemankt waarbij niet alleen gekeken wordt naar Persoonlijke Records 
maar ook naar de vorm van het moment, trainingsopkomst, inzet en 
houdi:1g tijJens ·tr;:üningen en wedstrijden ! ! ! ! ! 
Een atleet kan dB-n echter voor niet meer dan 2 onderc'ielen worden 
eeselecteerd/np~~steld, naast de e s ~afette. Het is echter(bGt)bij 
comr>etitiewedstrijden de opzet dat we met een zo groot mogelijke 
ploeg gaan zoda.t a l le nummers worden bezet om een zo hOOG mogelijk 
totaal a::mtal puntP.n te behalen. ENH. n .atletiekplezier met z'n 
allen ! ! ! ! ! ! -----------------------------------------·-----.. --- ..... ----------~-------------

INSCHRIJVEN EN BETAI,Ei! VOOR }~r~N WEDSTRIJD 

Inschrijven voor een wedstrijd b.tn je doen voor of na t.llke training. 
l.et daarbij wel coed op de laatste inschrijfdatum ! l! Daarn.a is het 
beslist niet n~eer mogelijk. Ook kun je eventuP.el 'l'ELEFONISCH je 
inschrijving doorceven~ 
Voor het meedoen aan wcdstrijdün ( be~alve compotitiewedstrijd~n 
welke de club voor je beta~ld ~n onderlinrre wedstrijden ) moet je 
"b0tal~;n ! Dat geld gaat naar de organiserende vereniging ( baan-· 
huur' rnadaljes etc ) • 

13et"l.Jen voor een "'l~<L:;trijd kun je doen · op twee manieren: 

a) het beste is om een bedra~ van 35,-- over te maken O!J de g.iro
rekem.ng van JCXE VERTON ( zie onder ) , welke per wedstrijd 
jouw deelnamekosten van dit bedrag7..al aftrekkP.n. 

b) contant betalen voor of na de training als je inschrijft 

.AI,GEMEEN GELDT : GEF~N INSCfiRIJVtNG ZONDER ·BETALING 

I~iSCHRIJVIJfG WJ~DSTRIJDEU: JOKE VERTON, miMERBOS 125, 2134 KC 
HOOFDDORP, tel. 02503-3,2865 
GIRORSKE~IUC: LSS'IdiQ 4-

WAT JE VERDER NOET WETEN ALS JE INGESCHREVEN· HEBT 

Op de donderdae~raining voorafgaand aan de ~edstrijd is een info
vel beschikbaar voor de deelnemers met alle benodigde informatie. 
( tijden, 1djze vervoer, begeleiding, route, locatle etc.: ) 

WEDSTRIJDOVERZICHT z.o.z. 
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MEERKtJ~PEif C/D INSTTJIFW'EDSTRIJDEN 
ZIE O~iDERAAtJ I W E D S_ T R I J D 0 Y E R z I C H 'l' J U !i I 0 R E !1 C/D Z 0_ M E R 9 9 1 ZIE ONDERAAN lil!! 

WEDSTRIJD- ORGA!HSERElwE DlillERDELEN HEISJES-C ( '76 en 177) ON:DEmDELEll Jot1GENS-C ( '76 en '77) KOSTEN LAATSTE DAG 
LATUE V'EP..E!iiG!:rG PER NR INSCHRIJVING 

----------W·-------~-----------------------·--------------------------------------------------------------------------------------
ZA 13/4 ~ez Eaarl Ver 80m,600m,ver,speer,4x80m 100m 1 800m,hoog,apeer,4x100m .2 ,--
ZA 27/4 Gez Haa.rl Ver CONPETITIE 1e wedstrijd GOHPETITIE 1e ·.;edstrijd -,--
z• 11 /5 AYA6<'r-Aalsr.ea· 80J.ll 1 600m,ver,kogel,speer 10C'm,800m,ver 1 kogel,cliscus 2,25 
Z~J25/5 1 AY LycurG'..!B DISTR.KAMP:80mhrd,600rn,disc,hoog,kgè.100.aJlrd,80Cm,hoog,speer,polsthoog J 
ZO 26/5 Y~'IOW.·3NI:S piST?. .KAliP: 300mh:rd, GOm, 1 OOO::l, speer , 300mhrcl, 1 OOn, '1 50Cr;;·, di se, kogel, ve;r, 2, 50 
ZO 26/5 ver, 4x8C>m 4-..c1 OOm ,DISTRICTSKA!·:PiüENSCEAPPEN 
ZA i/6 DEM-Esver~<~ijk Cmi?:I::~!TIE 2e wedstrijd CO.:·~FET I':'IE 2e wedstrijd -,--
ZA 8/ 6 J >a'..lgàc .Eaarlan CLUBO:·r:.'!'>:OE'.:'I!·;G AYA '70 - AAL'::'EN CL'iJEOl:'l't:C:S'riNG r.VA '70 - AALTEN ... ,--
ZO 16/6 AV CAS'I'RICU1'1 80ü: 1 600m,hoog,discus 100!:1 1 1500m ,hoog 1discus 2,--
\•iO 19/6 GEZ El1ARL VER Y.NAU 90 .JAAR Jr-EILEU~·:'t/E:.:JS'l'RIJD K~l.W 90 JAJ..f( JUIJILEU~1\i'EDS'!'!1.IJD 

4 april 

info volgt 
:3, juni 
info volgt 

ZA 22/6 SUQ;·II-3antpcxn:'t COI·1PET!TIE 3e wedstrijd CO.:•iPE:T:!:TIE 3e ·.1edstr.i..jd 
ZA 29/6 D~iH-Beverwijk · 80m,80c;.hrd 1 1000m ,ver,kcgel,disc•ls 100m ,100::Jhrd,800m,ver,kogel,spee!' 2,50 17 juni 
ZO 18/8 GEZ H.HRL VER )-kamp(80rn,hooe,speer) 3-kamp(1 00,h oog ,speer) tota.al:4,-- 8 augustus 
ZA124/e 1 SOm,300mhrd,1000m, 2{oge l,è:Lsc,Yer, ,'!Y .. 8''! 100rr:hrd,1508c: , speer,hoog :~o lstlo3 ,50 15 aucustus 
ZO 25/8 .J !J.H.JUN-C ~IE~: 60:z:l':rd,600m,speer,ho .)g 100:: ,300rr.hrà,80üm,kogel.disc,ver,4'<1 00 3,50 5 a'.<gustus 
ZA 31/8 Holland .:oorn Comp.Filf; evt. 3k(150,hg,k)1000-H's".ll!Comp FIH; evt. 3k(100,hg,di)800-R'~ 5,-- 19 a.uguetus-ni. 
ZO 8/9 AV C.~ S:::'RICW. 80m 1 v or ;sp~ '?r, 608m 100m,ver,speer,80Gm 2,-- 26 augustus 
ZA 21)9 :,yc,.Kr·om:!:enie 3k(BO,ver,hoot:)(kogel,disc,sp)600m 3k(100m,ve:r,hoog)(kogel,disc,ap)800m 4r3k/lnr 2,""' 9 sap 
?•~ÀJ3:)5,o/1; F.V HAARLF1·1 Ol'i'D'F:RLINGE WED~~nr.:!JErT/CLUEKA;>"LPSGHAP O!'IDI:iRLillG:: ~I=:DS':':':UJ.DEl!iPLUDKAl·1PIGE~1 : ---·· info volgt 
Z • • .f'To ;.VA '70-AALTEN CLUBONTHOE'l' IHG !<'!}~T AV HA!,J::.Er·; CLUBOnTMOETING 1·1 ET P.V HAAllLE!~ ---- info vol-:t ------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------R--------

ON'DERDELEX MEISJES-D ( 17ó en '79) ON:DE]DELEH J0~1GE!TS-D, ( '78 en 1 '79) 
--·--zr-·n74·----cë'Z-Räär.1-vër--"böffi~1öööö~~v-ë!-~'kö'ï!ëï~TY.6öïn ___________ s0ïn~1ööo-m:T-.öö-g~"kö7;;ï~4xëöffi------------2~::.:.----4.:-~-pîiY-----·---

u ?7/t. Gez. ~aarl 'Ier ~O;·!PETITI:§. 11? 1-1er.:st::-ijd. CCNPETIT:!Ji. 1e weó.strijd -,-- - -------- · 
DO 9/5 1St.arto-Amst-vee1 DISTI:IC~:l'0-JIP~?S:::rscP.~,PPEN: 60r1,v!:!:f DIS':'R1CTSY...AHPI?E!:SC!i:~.~PEH:80,80hrd, 
Remel·.rdag 4x608, 60rnhrd, bvO , 1 \}.;:) ,xog ,:(cge).. è.i se, s re~;>..r 1000, ver ,!:oog, :~ogel ,case, speer, 4xé30r~ 2, )0 22 a. pril 
ZA 11/5 A.lA'64-AaJsmeer 60m,ó0Dm,ver,kr;gel,speer 80m,1000m,hoog 1 koc;e l,d iscus 2,25 25 april 
ZA 1/6 Dl">tn-·Eever·,..ijk CO~lPET!'J'I:S 2e vec1stri.jè CO:·:PETI'l'IE 2G weès trij:: ----------
ZA 8/6 .Jeuf;d::.Haarlem CLU30N'l'N0:i:7.:'I:rG ;,V;.. '70 -JtAU'E!f C11Jl301l'l'i"~OE'.:'J.!i'G AVA ''?O-Ai1LTEH info vol(St 
ZO 16/6 AV ~astricum 50~ f1000m ,ver,kog&l ~Om,1 000m,ver,kogel 2,-- 3 juni 
'~'0 19/6 Gez Eaar:l. 'TH KN.4U 90 _J1iAP. JUEILE!nJo:.r:~!)S'i'J\I.JD !CiAU 90 JMR JU.liiL'l:;Ul•:viE:DSTRIJD info volgt 
ZA :~:~/6 S TJO!'·~ I-S~!1tpoort C0J.1PE':;ITIE 3e t,; ei~-:t :e i .j:! 80NPETITI3 3c '"cdt: trijà -----------
U, ?.9/6 D:Sl·i-Bevenlijk 6om ,60ml'Jrd, 1000 1 l'w üg ,l-::'>gel , d is c 1.4s BOm ;ä'ëi.:hrd, i 000 ,ito0g, kogel, speer ?. 1 50 17 juni 
ZO i8 /8 Gc1 z Haarl Yer 3kamp(60m-ve:z·-l~<yel) 3 kamp(80m-nr-ko~~l) totaal: 4,-- 8 augustus 
ZA ~1 ,/B Hollandia;i~ore·n Cor.:o F'IN; evt.3kt6o,ver·,sp)éO'.>Erum Cörop. FIN; evt.3k\80,ver,kg)1000-H'Gu!1' '),-- 19 a.u.gustus-ni 
U · ?/9 J eu1:,'1l c .Ea.a.rlem JUN:i:O.H/D-OU!)ER i~O?.tr~:;J)r,'::Dsr.·R IJD J'J:\:!:0~/D-OL::!JER KOPI'EL't!EDS~RIJL 2 septer:<ber 
ZO 8/9 .AV Caetri ccun 6om,tocg,speer, 100Grr. 60m, !•oog,spee:r, 1000 , -- 2 ,-- 26 ;;,.'J.gu!ltue 
ZA 21/9 L;rc. Krorr:meni':l 3 k( 60-·v'?.~··-}:o~el) 2;:( ko~ol-d; S:J )60Crn ~k( 80--:~::.·-l:oç1nl) 2<~( ko!r"rJ.-d i ~c 21 rJ OQr:' ; F ~~.3;~L11r2; 9 sep 
ZO 22/9 lHau.w W-A 1 <.ia 1~ ~iATIO.NALE JUNICR-·D SPt;T"EN:nO!r ,'rer, lfATIO~iH.E JU •. OR-D :;y~; •!!.Ti: eO . ~, 8ur~hr, . 

?A/!: 0 5,6/ 1 <j 

ZA o•/10 
A 'l RM.RLEJ•: 

6ûmhrd, 1 000;;. J,oot;,}:o5el , di se , spee:- 1 OOO;r. ,hoog, ver, kogel ,di. Be 1 speer 3,-
OifDE~lLI~GE ~;DS~!?.IJDê~;/ CL :JJii .. 4t~PSCE.li' O:fDERLI!~GB HEDSTRI J:J:SH/CL UBK.AY~ I OEilSGE.----

i>.VA '70-.<!.AL'l'EN CLiJBOiiT!':OE:?ING l·:~ST A'l HAA~LE!·; CLUBO~iTl·iOETDIG l·:E'r AV .!:iH!tLEH 

2 september 
info volgt 
info volgt 

MESRK,\i•:?.c.;ti: 18/1 9 ::-e:!. GROGT::BROEK (G/D), 15/16 jun.i Zaandam (C/l!), 2'}/30 juni UT:lECHT((; j'J.n ), :<4/25 au&J.Zt'.ls~C/D) EUIUI!r 
lli~ERKJ. ~·~f'E!;: I NSCdRI:~lEtT 2 ~t!3KEU ERVOOR ; ! ! IN:.;TUI?,n:~:r~'l'RIJD~N: Z;l 18/) C/lJ ·-JUfL. A ' DA}! ZA .J/8 (C/D) ZAA!iD~"'1 



Z 0 M E R T R A I N I N G E N 

t-1ET INGANG VAN DmiDERDAG 4 Al"'lUL WOlWEN DE TRAININGSTIJDEN 

J1AANDAGAYOND EN DONDERDAGAVOND PU1 1'1ULIER SPOHTPARK 

f.. . .Y P I L I. E N 

JUNIOTIEN - D 18.15 19.30 UUR 

JUNIOREN - C 18 .. 15 --19.45 UUR 

THAINERS: 

PUPILLEU: Hisja Steen/Bmrny Ham~kerR 

JUNIORgN/D: Onnn ~1antel 

JU!aOREN/C: B::ts Bcr·nard s 

--~-----

P R B S T A T I E B B K E R 
~~M~c~n~~~~tt~===~~u===a=~~= 

( geboren 

( rseboren 

( geboren 

1983, 1982, 1981]/1980 

1919, 1978 ) 

1977, 1976 ) 

De prestatlebeker voor Junio rc;n 1990 is dit ma'll voo:r i1ERAUD DE ROOY 
b.ij de meisjes en HANUEL WOLFP blj de jong,ms. 
Om te bep;üen wie d e7..r-: :iaarl:l.,jks uit te reiken b~ker krijgt worden aan 
het elnde van het seizoen a.lJe uitslag~~nli;jst"'n gP.raadple':!gÛ. 
D:,.n..rnaa:-:t ligt hF't' puntenlijsten bo•~kjn V<ln de KNAU w::Lt ook bij elke 
offiecj_ ~le atletiekwod~trijd wordt eebruikt om elk atletiekonderdeel 
- elk rloor jullie gAl qverde prestati~ nar onderdeel dus - om te rekenen 
n::1:-:tr punten. 
Op basis van het hoogstf3 aFLntal punten van een bepaald atlet~ekoncterdeel 
( Mer:'1nt1 60m horden Hn Manuel Wolff 8pP.er ) alsmede goode preRtaties 
11 :i.n de breedte " ( overige ?.tletiflknummers ) kregen zi,j voor het jaar 
1990 deze bt~ker. 
Naar wie gaan d r~ bekers in 1 991 ? 

DEN HA!~G 

Op 10 maart w~ren zoals je waarschijllijk wel weet indoor wedstrijden in Den Haag. 
Om ongeveer 9 uur gingen we weg met het r,eht turde busje V<il'l Sloothaak. Roel 
f!:H,~1kers w:;s onze veili.ge chi.luffeur. l'ie w<>r'cn er op tijJ . Hel: v1a::1 er eerst: ni.et 
erg warm maar da;:l.rna werd het er n L1g.:1l hee ·t. Ten eerste door het inlopen en 
ten Lweede door dat er zoveel mensen \'18.ren. Mar i.eke moest pa:o; over 6 uur du~; 
die kon rn1s a8 nmoedjgen. Door een a~ntJl zt~ Buede reBultatcn gemankt. Om over 
die van ons muar niet te praten (da·t wordt nog even ·trainen). V.Je vertrokken 
op tjjd. We reden weg (~neven danrna j~ hoor, we stonden .in de file. Gelukkig 
n.i.et al te hmg. Ondank:; onze (Mat'l-2ke en Ingricl) re:-> ultaten vonden we het .. 
heel gezelLig . 

]
,, 

.• 1 -

Groetjes, 
Ingr:i(! en Marieke 

) 



H 0 U T Y-{ U ~~ T INDOOR H A A G 

WEDSTRIJD VOOR C/D JuNIOREN OP ZO.N:DAG 10 M.AAR'l'. 

Voor deze inó.oorweèstr.i.~id in het u a tleti ekp<ileis 11 HOUTRUST 
SPORT in Den Haag schrevon 14 AV Haarlem jeugdatleten in. 
Alle C/D junioren kregPn van de jeugdcommissic een persoonlijke 
ui tnc)('1 i eing per post thuis o Als d;~ze ;.;ed ::;trijà niet in de voo:r.
jr-, ~rsv:>.kar:ti8 ~oms p,-evall t::'U waren ••e zeker met een g:r·otere groep 
gega:~n. Jammer -~a.s hP-t da:t Andrew en Neike hun aamnelding te 
laat instuurden (m zodoende niet weer konden meedoen. Volgende 
keer op ~ i,jd er bi.j \-le't;en hoor ! Hoe groter de r,roep hoe gezelliger 
het is, niet waar ? 
Wie gin~en er wel: Meraud do Rooij , Joanna Andrewc~ Michel l e Hi~u, 

Inge~org Zandbergen, Jessic~ Ramakers, ~~ndy Twisk~ 
r·1~l.T.i ekc "'· n Ingrid J nnkPr ,l'1ar ja.nne van i3ambeek, 
:~anri::t !-'lEd j;~r en d._, ::o11Cens Peter :f\Iarkl,rat, Polle 
Oudshoorn, Gerard Erink en Paul Fil~er. 

Op eigen golccerJ1 eiè met c!c atd,o ( Jnanna. en Marjanne ) en met 
de auto's van Emmy en otl<.:ers N<>.nda en P.elJ gloednieuw gehuurd busje 
werd p:c irr.a op tijd in :leTJ. IL:J.ac: :--.L;m~;ekomeno 

Het ••erd een .fijne gezellige dar; met z'n allen en iedereen is sportlef 
goed bozig geweesto 
'l'er herinnerine- hebben '"e von:r r1.lle AV 1-i:;w.::-: lem deelnemers aan deze 
1·/e(: stri..jd een originnle prostatiP.kn.art gel':".aakt, welke op de traüüng 
z~l worden uitgereikt. 
En dan nu de t.üt:üq_gen. Tussen ha;1.kjcs ziP. j<~ het tot:_=ta l aantal 
daelnme:r.s in jouw groe:r, vooraf tje&;aan door je e.igen belmalde plaatso 

JVIeraud de Rooij ( C2;jun ) 
Ine;eborc Zandllcrgen (C1,jun) 
- - - )' - ( ..,, . ) .LngrJ_C: . onker , c; J' .l1'1 

Nanda Neijer ( C1jur..) : 
l'IP.,._•janne v::t.n :3arr.beek (D1 jun): 

J oanna And:!:·ews ( Dî jun ) 

Jesaica Ram::t.kers (D2-jun) 
Marieke Jonker (D-1) 
Michelle Rieu (D-1) 
\.J'endy Twisk (D2) 

Peter Mar~at (D2) 
Polle Oud shoor.n ( C-1) 
1.).,-. ,;1 p; 1 mer I C-1) ... .. \, ........ .;... .~. ~ \ 

Ge~ard Brink ( C-1) 

óOmhrd-10.6 
60mhrd-12a8 

ver-4o16 m (12/31) 

~ ' c·zoj-z1\ ver-)otl-~-' m .J .1 1 

hnoc-1 .35m (11/23) 
60 m-8~4 sec en Bo4 sec finale ( 2e plaats ) 
kogel 8.56m (11/24) 
koGel-B.66m (9/24 ) 600m-1.53o2 ( 4e plaats 
tdtaal in veld van 35 deelneemsters) 
60m-~o1/9.4, ver 3.92m(12/25) 
ver: 3.7 1m ( 16/25) 
ver: 3~19 m (24/25) 600m-2.11o2 
kogt?l 5 . 00!': (23/2!f), 600rr,-2.0)o9(18/35) 

ver-3. 39m (24/26), 600m-1.51u4 (16/60) 
60m hrd-12o0 nee , 800m-2o 29 o9 
60 m- 8D4 secf BOOm-2.27.7 sec (20/42) 
60m- 9.~ sec, roc~-'.~1.~ R~c 

:Door de zeer crote l;:tnrl u Ji.j ~·:r> interesse vnor deze indoorwedstrijd 
rlerden er bij de AV Haarlem deelnemers in tota.al 12 nurnmers doorgehaald. 
Maaraoo••••we waren erbij en daar waren we allemaal toch wel blij mee. 
Enooo••••oohet zomer baanseizoen komt eraan en dan heb je de keus uit 
vele wedst:r:ijden met weer alle at1etiekmmrr.ers ! Let op het wedstri,id
overzicht dat er aan komt!!!!!!! 

- - 18 -



BLOEMEN VOOR FINALISTEN ! 

FINALE DlSTRICTSCROSS IN BOVENKARSPEL. 
9 MAJ\RT 199.1.. 
Twee pupillen en twee junioren van A.V. 
Haarle~ werden, vanwege hun goede presta
ties in de regionRlc crosscompetitie 90/91, 
ui tgenodigu o rn deel te nemen aan de cross
Yinnlc! Dus togen we 9 maart jl., helemaal 
naar Bovenkarspel (dj t lj gt valk bij Enk
hulzen). Voor 0ns doen dus best ver weg. 
I s Och tencts regende het behoor nil<: en het 
zag er naar uit d~t het voorlopig ook wel 
zou blijven regen. Dit maakte het kleipar
cour~; er niet gemakkelijker op , maar voor 
onze toch a_L "uit de klei getrokken" jon
gens gaf ]·1et weirl.ig problemen. Bovendien. 
en d:i. t was met name fijn voor het publiek, 
hield het op tljd op met regenen. 
Bij de jongens pupilJen A (geboren 1981) 
waren h<:t Vincent van der Lans en René 
Soomer die de strijd mochten aanbinden met 
66 nndere pupil.len. Er werd geknokt tot 
het ei.n<le en met rode konen kvvamen onze 
mannen binnen. Vincent op een pracbU.ge 
vUfde plaats, wat hem een hele mooie herin
nering opleverde en René op de dertiende 
plaatR, wat met zo'n deelnemersveld hele
maal n~et slecht is. 
N:J een poosje was bet: tijd voor Remco van 
Belle. SAmen met 61 D-junioren (geboren 
1979) legde hU het zware kleiparcours 8f 
en na J500 meter kwam hij als nummer twee~n 
twJntig over de finish. Goed gedaan Remcol 

Vrij ::;nel na Remco startte Peter Mat'kwél"l bij de junioren-D (gebor'en 1978 j. Niet 
helernáal "gr.i ep-vrij" en dui.deli.ik me t meer C()nc urt·en t..i e dan bij de regüm:lle 
crosGen, c :ind i.gde hij op een twaalfde plDa ts. Toch knap hoor Peter, terwijl je 
je niet helemaul fit voelde. Bij dit onderdeel deden er 58 jongens een poging 
om hij de eerate zes te eindige n. Ook hier werd er 1500 meter gelopen. 
Voor onze vier finalisten was er aJs herinnering een finalevaantje van de A.V. 
Streekbos en bovendien een bosje bloemen van de jeugdcommissie van Haarlem. 

Nienke Soomer 

UiTWISSELING C-D JUNIOREN ! 

7 , 8 en 9 JUNl: IN HAARLEM-????~?: IN AALTEN 

Nadat we in het nojaar van 1:390 een oproepje in "de Atlet.i.ek Wereld" plaatsten, 
i<regen we twee reacties van atletiekclubs uit het oosten van het land, die 
net al~ wij wel oren hadden naar het orgrutiseren van een uitwiseling tussen 
C-D junioren. Nadat we eert>t telefonisch o •J101rleg hndden gepleegd en de keuze 
op A.V. Aal ten was gevallen, werden de pJ.annen steeds duidelijker. 
Zondag 1'/ manrt jl., trokken Emmy en N.i.enke daarom naar Maarsbergen om "halver
wege" HaorJ.em- Aalten de enthousiaste a:fvaard ig.i. ng van A.V. Aalten te ontmoeten. 
De voorzitter, de jeugdtreinster en nog Lwee andere leden vertelden ons het 
een en nnder over hun verenigi~~ en wij hebben een klein stukje sluier over 
J\.V. l-laorlem opgelicht. 

- .1.9 -



Fl:i~Jn,,;t! v1crc-.:_:·n ç,esrn\.:;t?d ün in het kort kan v~rr.1eld wor·àen dat /\al ten dus eerst 
r; .ar ~ - 1 ' rl.u ï .. kc;n t . Cp vrijdag .. vor:.d 7 juni zullen ;.~e arTiveren en zondagmiddag 9 
.'t.:n1. '.:<~Ct"' n :::s nr· 11(:' t C"t t)Stcn vert!' ëk~~ ... n. Het is de bedoeL\. ng dat de k.inderen uit 
'\ ~ i: ·.~n :: · : o rv. 1. t:i .r:,r.m 1eder i.nu e),w;-Jr U. et~d zuJ..Jen worden. Hei . prçgramma vc;or dat 
~·· ~·:k nd :~:·tJ i~.:-: .. t . bekend ~~emurlkt \.,Jc.;r' den. ln cie herfst zu} l en wij dan èen bezoek 

r: ::,·~,"-rÇ\<H a ·.:r, A:1l ~-en, kijk a i.v;~ ~~·t rn1sr een s up d~ kaart v~n Nederland waar 
1 L ~.- . {~~.: ;1_ .1 J. tf~n :~a1 on·, dr=1n t;en Pl 't 1gr·amma \/OOl~ ~:;chot t·" lcn; w?-\t prec :i.es .. . ... dat 

:.'i :.d't it l' ·.~~.-: C::f:!n VL: r·· ~ t -~ ~.i. ng .. 
ii t. j ,;; t_, l.~·.nfc;j!' on nu .:ü v ~.~ st d ·: :hl~l vri_j t e:' houd·2n : geef l'H·)t ooi< even door a an 
je <: l,d ·: r~~; . Wij :>~u] 1en o·";er njet ;otJ le lange ti.id cont;_'H.: t opn<~tM!n over he t inkw::-:tr-
: !. , ' ) !· ... ~·1 ., .:~ rï ut' r.t-vee ('\r1 J.ten~;e al. letiekers /si...crs . 

N .! <~nke So01ner, jeugdcommissie . 

. 
A NDRE\J fUN G-R-LO I 

t 

CHRISTA VERTON 

.'\;-t•' rr:.w f'ung-A -Lo i. ts 11 .i~1;Jr .:;n du:~ _junj or' Dl . Hij z.i t~ o p dP. vJ;o, ddenschoo l jn 
·. r· · :~~p 7., f.\tletjr~k vindt hij l::!rr-r Je1 1.k: 11 je v;ordt er· ~~p("Jt'tief van .. t' DE~ traine r s 

v:n .1 r1;l erg ::tclr·djg en l t~uk .. 
;', ,",; ~;1. vj n rJr. de duinl:cn.il!ing leu\er' ti<1n ~c bJ.<:lnt.t' ;:li.nj n g . V0ora J het diepspr .in
; ., n viwlt h ij ]c>u l-. . D<) 1000 n~eter v.i.ndt: h i j niet :>:o l euk . 
!":<_·:' :1 ; n Andr<~'·N '-'J('rcl t .•-e;vr';J:lgd wie zijn f:.-1vo:r je te ~>IJO l'tman en spor· tv rouw zijn. 
~::ij1' :1 n t.'v·.Jur.'~t'd: ·.: .. r·~ L~w:i, t·:n Nellie C\'Ornr.n. 
t'<'; t· .. IJt:y ' · ,,· n 1\ •l'iret-; :7.\_jn ~ -: port en bui. !:cn ~-; peJen (oor]ogje) et1 tekenen . 

'-'t':,! •.:n t;:-,dr·<?w w lt hi_i het J !1-;1": l. C"et. en dr i nkt . Zij n f<wor.iete eten is patat 
··rJ .-.ijn Lïviil'i.et . drjnk ,::n MJl!·;~;h;~~'.t' . f··1 ;J :~ r P.ndrcw L1(jt ons v1et.1"n dat hij verder 
"'.l.Les ·[,;:::;I.: . 

I\J. ~1 ~ ·11_1 na::c mu ···.i.· ;., lïl.Î:-.~t.ert: d;)q het !..i(~ f::=; t. t1·t! ·h a él ,J ~:tckson. 

'l' . V. kijken d oG( AndL;Iv ook g r <l g VC'C't'a1 naar Te Lel' i ds en de nü n i playbac k show. 
Tor; ~;lot. de vr-:a:; a~l!·t 1\n:lreè·,: >v._tt; hij l ~.tt-~ r wor den vJil . Hij wjl. bij de Mar.ine. 

;'\ndr·ev; heef!; •:J o l': n og <~· · n mopje : iint h ee f t heel veel ogen, .11 tanden en i s 12 
ueter Lmg ........... . ... . . .. . Po l.uné"lit>e in h •" t bt:j0<"H'<ienh ; .I.i.~3 . 

L'e z.e .L fde vra}.l:C~~n werrl0 :1 ook ~ ... e~t...eld a :.n1 Chri~~tn Verton . 
Chr .i. i;t::l i. 10 j ·;. ;lf.' e n du ~:; pt!pi] id . Zij zit op De Toven:.irkeJ :i.n groe p () , 
Chr.i:·:t .. t '.' ·i. ndt ;:;,t.;<::t.iek l(·.: uk , n~Jk !~ f~ Lrt1inee~3 voorc\l Emmy en M.i.sj:1. 
/~i i trGÏ !1t 1 je v~)r op d b. :nn w. n t- jp de dui.nen loop je va::.~k in de pr.ikkel::.~ . 

1··~-- .·:i,in ~1 o.~"' mt.?.er cij t tet=~IJ d.1e C!1ri: .;t ~~ rLi c t z o leuk v ·i.ndt , o . :) . g,cncli .i. t-=:den .i!..:~, Ué.lrd
!·t.tnçit:: ~ hurd enlnp...: n en hoog r...;pri ngcn. 

,' e1t :' e en favo riete sportman of sportvro uw, maar hobby's heeft ze weJ, een 
:-·' ·bot.l. ~·.' l :f"f5 : r' olsch <..lat;sen, gym , at l etiek, r ekenen, le zen en puzzelen. 

, . ..:J t .i ~;en i"r c.<.i t: eet Chrjstn graag, maar~ zuurkool laat ze staa n. jus rl'oran
~ :~~ _inl,.t.. C1Jr·.is::.a liet j jefst . 

·'· m · t: ·,_1q LuchtbulJormen is d<~ muziek d.i.e Chri.s ·ta g raag hoort. Net a l s Andrew 
!<. i_:!: t ( ~ .1·ü~ta graag tV·lar teJ.el<iö~ op <.1e T.V • 
. _:;·;:0: :: !·, '''<:~<.'·1 · r :::i: ;_l} wat ;.:o worden wll. : Krantemei.sje. 

[!;,;r; bl i.nde ,_;en f;clieerm· ~; j e .in zijn handen _gev<~n, en dan zeggen dG i: het een mond-
harmonika i ~~ . 

- ~'0 



GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook in de publieke sector is het 
doel van automatisering 
efficiencyverbetering. Dat kan 
alleen worden bereikt als auto
matisering en organisatie perfect 
met elkaar in de pas lopen. 
Daarvoor is maatwerk nodig. 
Door specialisten die het 
karakter van (semi) overheids
organisaties door en door 
kennen: de mensen van HCS 
Public Automation Services. 

HCS Public Automation Services 
is een all round automatiserings
bedrijf voor lokale overheden en 

nutsbedrijven. Voortgekomen uit 
de publieke sector zelf. 
Met kennis van de materie en 
ervaring als geen ander. Dus bij 
uitstek in staat de juiste onder
steuning te bieden, precies daar 
waar nodig. 
HCS Public Automation Services 
behoort tot het veelzijdige HCS 
concern: een garantie voor 
kwaliteit en continuïteit. 

HCS Public Automation 
Services levert automatiserings
oplossingen inzake alle relevante 
toepassingen voor de (semi)-

overheid, is actief als facilitair 
regiocentrum, verzorgt het gehele 
traject van de kantoor
automatisering en adviseert 
inzake systeemintegratie. 

HCS 
Public Automation Services 

Nassauplein 3 
Postbus 436 

2000 AK Haarlem 
Telefoon 023-3193 6 7 

Fax023-310937 



deceuninck 

DAKKAPELLEN MET UNIEKE DETAILS 

DAKDEKKERSBEDRIJF 

KOZIJNEN 

RAMEN 

DEUREN 

SCHUIFPUIEN 

DAKKAPELLEN 

BEKLEDINGSPROFIELEN 

ENZ. ENZ. 

SANTPOORTERSTRAAT 31 2023 DA HAARLEM 

TEL 023-360665 

8. 8t1/tlter 11. "· 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

Telefoon 023-29 21 20 
of: 023-29 29 30 

•11~~--. 
. 
. .. . ". 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 mtdtéa 

voor service 
en kwaliteit 

meer dan 
25 jaar ervaring Vraag vrijblijvend 

prijsopgaaf 

radio • tv • video 
wassen • koelen 

Elke inlichting 
zonder verplichting Kleverparkweg 11-Haarlem·Tel. 25 28 47 

De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

Met o_a .. · spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden
lange afstand 
en werpschoenen. 

Wij geven een 

sportieve korting. 

~ ,g~ OfJooic ~ ~tB~ 

PUm*à< ADIDAS Saucony~ f!I!I!>KARHU 

RUUD WIBART SPORTS, 
DA'S EEN ZAAl< VAH VERTROUWEN! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 


