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VAN DE REDACTIE . 
De R.K. S. V. "D. E. M.'' te Beverwijk 

opende op 19 Mei j.l. haar Sintelbaan -
de eerste Sintelbaan in N.-Holland be
noorden het IJ - en de H.A.V. "Suomi" 
volgde op 2 Juni d.a.v. dit voorbeeld met 
de opening van de nieuwe baan op Wa
tervliet te Velsen-Noord. Aan beide ver
enigingen vanaf deze plaats onze harte
lijke gelukwensen met het totstandkomen 
van deze twee prachtige sportcomplexen, 
die de beoefening van de athletiék in 
Kennemerland niet weinig zullen stimu
leren. 

En nu we toch aan het feliciteren zijn, 
eveneens onze gelukwensen aan het kra
nige eerste elftal van onze moedervere
niging de H.F.C. "Haarlem", welk elftal 
er op zo'n schitterende manier in slaagde 
het kampioenschap van de Westelijke af
deling II der K.N.V.B. te behalen, welke 
gelukwensen vanzelfsprekend ook gelden 
voor het bestuur en de overige leden. 

Toen onze wedstrijdploeg in de trein 
na afloop van de wedstrijden te Velsen, 
het heugelijke nieuws vernarp, ging er een 
luid gejuich op en onze toch al prima 
stemming na de goede resultaten in Vel
sen werd nog met 100 °/o verbeterd. 

·En thans spelers en reserves van het 
eerste elftal, zet de kroon op jullie prach
tige werk van de afgelopen maanden en 
wordt landskampioen. Van onze kant 
geven we jullie de verzekering, dat wij 
dan dit voorbeeld over enkele jaren zullen 
volgen. Good luck! 

Wegens plaatsgebrek moest helaas het 
verslag over de reg. wedstrijden van 
West-Frisia te Enkhuizen tot het volgend 
nummer blijven liggen. 

OFFICIEEL 
Nieuwe Leden: 

J. Boot, Dubbeldamscheweg A 63, Dub
beldam; F. Breek, Planetenlaan 122, Haar
lem-N.; J. van Zon, Zocherstr. 47, Haar
lem; J. A. van Viersen, Anthoniestr. 71, 
Haarlem; Johan Kramer, Pleiadenstr. 108, 
Haarlem, geb. 2-5-'28; Cornelis Posdijk, 
Siriusstr. 8, Haarlem; C. P. J aspers, Dick
manstr. 74, Haarlem, geb. 26-7-'31. 
Bedankt: 

C. J. van Maasdam; D. Veenhof; W. 
Albers. 
Rectificatie: 

Het in ons vorig nummer vermelde be
danken van F. G. Doesburg berustte op 
een misverstand. Doesburg is dus nog 
steeds lid van onze vereniging. 
Promotie's: 

19 Mei: W. v . Deursen, 3000 m. in 9.55.5 
van C. naar B.-kl.; H. Wernik, 800 m. in 
2.8.6 van C. naar B. -kl. 

30 Mei: Al. S. v. d. Booren, 3000 m. in 
9.39.2 van C. naar B.-kl.; J. Hermans, 3000 
m. in 9.41.9 van C. naar B.-kl.; J. J. Wul
lems, 100 m. in 12 .sec. van D. naar C.-kl. 

PERSONALIA 
E. van Renesse. 

Behalve Wim Tackema en Cor v . d. 
Booren bevond zich, naar achteraf geble
ken is, ook a. b. van H.M. Tromp ons oud
lid E. van Renesse, die als Off. v. d. Ad
ministratie der Kon. Marine begin Januari 
1937 het zeegat uitvoer op weg naar ons 
toenmalig Oost-Indië. Vanaf deze plaats 
de hartelijke gelukwenschen van de ge
heele "renstal" met je behouden terug
keer, Emile! 
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Vic Mans. 
Ingeschakeld in het Europeesche net 

van de K.L.M., stond daar plotseling voor 
ons één van de 2 "Haarlem"-vertegen
woordigers in de West: onze vriend Vic 
Mans. Wie van de leden, hetzij lang of 
kort aan de vereeniging verbonden, heeft 
den laatsten tijd niet over hem gelezen 
of hooren spreken. Hij is n.l. als de "hoofd
schuldige'' te beschouwen van de prach
tige zending sportkleeding en spikes uit 
Curaçao, in vereeniging met zijn "mede
plichtige" René Erlings. 

We hebben elkaar eens goed op de 
korrel genomen, de uitspraak van weers
kanten luidde "zeer bevredigend". Vic 
heeft beloofd zoo spoedig mogelijk de 
training te zullen bezoeken. Hij had in 
de West (uitgezonden door de B.P.M.) ook 
ontmoet het oud-lid en toenmaals veel
belovende 800 en 1500 m. man Scherpen
huyzen. 
Nees v. d. Klinkenberg. 

Vanuit het Stadion, tijdens den laatsten 
trainingsmorgen, zonden wij vriend Nees, 
die in "De Déo" wordt verpleegd onze 
goede wenschen voor een voorspoedig en 
algeheel herstel. Hij bleek zeer ingeno
men met de gestuurde "blommen" en het 
laatste bericht, dat wij van hem mochten 
ontvangen, klonk noga~ optimistisch. Er 
wordt Nees niet veel bespaard, maar 
dank zij de sport vertrouwen wij er op, 
dat hij ook ditmaal gezond en wel in ons 
midden zal terugkeeren. V oor hen, die 
hem mochten willen schrijven of bezoe
ken, volgt hier zijn adres: C. J. v. d. Klin
kenberg, "St. Johannes de Déo", Kamer 
49, Haarlem. 

WEDSTRIJDAGENDA JULI 
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7 Juli: Internationale Wedstrijden Pro 
Patria, Rotterdam. 
Regionale Wedstrijden A.V.A. Alk
maar. 

14 Juli: Internationale Wedstrijden 
Blauw-Wit, Amsterdam. 
Regionale Wedstrijden D. 0. V., E. S. 
Heiloo. 

21 Juli: Nationale B-kampioenschappen 
Regionale Wedstrijden te Aalsmeer. 

28 Juli: Nationale Wedstrijden A.A.C. 
Amsterdam. 
Regionale Wedstrijden H.A. V. den 
Helder. 

3-4 Aug.: Nationale Kampioenschap
pen, Amsterdam. 

N .B. 11 Juli: Sluitingswedstrijden Sport
week E.D.O.-terrein: 100 m. A: . B. Heyn, 
A. Schaap; 100 m. B: H. Schreuder; 400 
m. C. Dekker; 800 m. W. v. Gog; 3000 m. 
D. Hagtingius, B. v. d. Booren, C. Hes
seis, W. v. Deursen, D. Jordens, J. Jou
stra, J . Koopman, B. Fennis. Olympische 
estafette: keuze uit Willems, Bleyswijk, 
Th. Wernik, Schreuder, J . v. d. Horst. 
Polshoog: C. Lamoree, J. Verkes. 

EEN CLUBRECORD, 
dat er reeds enige malen in het toch 

nog zo jonge seizoen aan heeft moeten 
geloven, is het 300 m. juniores-record. 
Bracht Ernst Scholten het tijdens de /. 
openingswedstrijden van de D_. E. M. (IJ 
Sintelbaan al beneden de veert1g sec., 
in de "thuiswedstrijd" - want zo mo
gen we toch de wedstrijden, die in het 
Stadion te Amsterdam worden gehouden, 
wel noemen - tijdens de sportdag van 
Blauw-Wit liep hij in. die vertrouwde ~m-(L 
geving de afstand m 39 sec. preCies, ~ 
waarmede hij zijn tijd wederom met 0.4 
sec. naar omlaag bracht. Aangezien de 
weersomstandigheden op 2 Juni verre 
v an ideaal waren, zal dit niet de laatste 
verbetering in dit seizoen van Ernst zijn, 
vooral niet als zijn club- en naamgenoot 
Gerrit Scholten in de komende maanden 
wat meer tijd aan zijn training zal kun
nen gaan besteden. Thans kan hij slechts 
door studieredenen één avond per week 
trainen en hij zal zelf ondervonden heb
ben, dat dit voor de 300 m. te weinig is. 
Doch wat het zwaarst is, moet het 
zwaarst wegen. Studie gaat ten allen tijde 
voor. Het gebrek aan voldoende training 
komt bij hem echter duidelijk tot uiting, 
want ook nu weer kon hij op de laatste 
50 m. - dus juist op het punt, waarop 
even "gebeten" moet worden - niet 
meekomen. Straks, wanneer hij de nodige 
aandacht aan zijn training kan besteden, 
zal dat veel beter gaan en dan krijgt 
Ernst een gevaarlijk concurrent in hem. 
De tijd van Gerrit Scholten was 41.7 sec. 

Inmiddels aan Ernst onze hartelijke 
gelukwenschen met het feit, dat hij de 
eerste athleet in onze vereniging is, die 
na de oorlog een clubrecord verbetert. 

LEEFTIJD - VELDLOOP - AFSTAND (11) 
door G. Westerveld, · Voorzitter van 
de Recordcommissie der K. N. A. U 

In Engeland is de belangstelling voor 
de cross in dit eerste vredesjaar zeer 



groot geweest. Tal van wedstrijden zijn 
gehouden; clubwedstrijden, trial-meets, 
studentenwedstrijden, districts- en natio
nale wedstrijden. Vele nieuwe krachten 
zijn naar voren gekomen, o.a. D. Burfitt. 
Ik heb den indruk, dat deze op de be
kende Engelsche manier weer wordt 
"achtergehouden". 

De cross kan de inleiding vormen voor 
het baanseizoen. Voor bepaalde athleten 
beteekent deelname uitsluitend conditie
training, waarbij dus niet op plaatsing 
wordt gelet. 

Midden- en lange-afstandlopers zijn 
vrijwel klaar voor de baan, ofschoon 
sommigen wat rust noodig zullen heb

" ben. Natuurlijk is er nog de speciale cate
gorie van cross-loopers. 

Engelsche loopers hebben derhalve 
kunnen profiteeren van de cross, doch 
de Hollandsche loopers dit voorseizoen 
niet. Hierbij komt nog, dat de afstanden 
in ons land te kort zijn en zooals hier
boven reeds gezegd, de terreinen te licht. 
Een afstand van 10 km. komt zelden voor. 
n Engeland wordt dikwijls over een af
stand van 10 mijl geloopen, terwijl het 
parcours voor den nationalen titel even
een 10 mijl oftewel 16.090 m. is . 

Dit alles zal zich wreken bij het ko
mende baanseizoen, prestaties van onzen 
crack Slijkhuis buiten beschouwing ge
laten. De lange afstand heeft ons inter
nationaal nooit veel krachten opgeleverd, 
doch de training is vrijwel steeds onvol
doende geweest. Souplesse is prachtig, 
doch de ondergrond voor den langen af
stand is hardheid. Hardheid moet worden 
bijgebracht, veel wedstrijden. Jaren gele
den zijn we op de sprint ook bang ge
weest voor het woord "h_ardheid", of
schoon het wedstrijdwezen in Amerika 
en Duitschland ons toen wel anders had 
kunnen leeren. 

Om terug te keeren tot de cross, staan 
wij ten opzichte van het buitenland op 
de volgende punten ten achter: 

1. Te weinig wedstrijden. 
2. Te lid).t parcours. 
3. Te korten afstand. 
Deze drie factoren, alle bedoeld om 

hardheid aan te kweeken, missen we, 
waarbij ik de cross dus als voortraining 
neem" in het bijzonder voor onze lange
afstandloopers. In Engeland duurt het 
cross-seizoen van October-Maart, terwijl 
in Maart het kampioenschap wordt ge-

houden. Bij ons is de schakel baan-cross
baan te veel onderbroken. Wanneer na 
maanden stilstand opnieuw begonnen 
moet worden, dan kan het niet anders of 
er :q10et licht begonnen worden. En het is 
hier, dat we dan reeds ten achter zijn. 

VAN DE HAK OP DE TAK 
Veteranen . .. . attentie s.v.p.!- Slechts 

van enkele leden der Veteranen-afdee
ling mocht de penningmeester A. J. Kaan, 
Gen. Cronjéstraat 129, Haarlem, Giro
rekening No. 352251, een bijdrage ontvan
gen ter bestrijding van de loopende onkos
ten aan deze afdeeling verbonden. Dit 
verzuim berust natuurlijk op een misver
stand, vandaar dat ik U nogmaals vriende
lijk aan deze, overigens geheel vrijwillige, 
steun herinner. 

"Les extrèmes se touchent'', dit bleek 
weder eens overduidelijk bij de wedstrij
den van D.E.M. bij gelegenheid van de 
opening van de sintelbaan te Beverwijk, 
waar de 39-jarige veteraan Bram v. d. 
Boaren en de 16-jarige junior Ernst Schol
ten to t de uitblinkers behoorden. 

Ook hier deed de veteraan Steph van 
Duyn goed werk in het belang van de 
ploe g. Onder het pseudoniem "JUMPER" 
maakte hij in 1911 of 1912 deel uit van de 
Ned. athletiekploeg, die te Brussel v an 
onze Zuidelijke naburen een behoorlijke 
nederlaag kreeg te incasseeren. Maar . . .. 
"JUMPER" blonk op hoog en polshoog 
bijzonder uit. Dat is 35 jaar geleden! 

Tijdens de laa ts te Stadion-training wer
den nog eenige toetsnummers gehouden. 
Bij de juniores bleven er 2 oo de 300 m. 
binnen de 40 sec., een derde baalde juist 
de 40, terwijl de vierde er even boven 
bleef; dit is zeer bemoedigend. Van de 
seniores wil ik verklappen" dat de 400 m. 
in 52.3 ging, de 1000 m. in 2.38 en de 2000 
m. in 6.03. De resultaten op de sprint zullen 
we maar met de mantel der liefde bedek
ken. Zoo eindigde deze Stadion-training, 
waarbij door het bestuur veel dankbare 
woorden werden gericht tot den heer Jan 
J. v. d. Berg, Directeur van het Stadion, en 
tot onzen goeden vriend en clubgenoot 
Chris Berger voor de genoten gastvrijheid. 
Ook de plv. leider, Gérard Rinkel, werd 
hierbij niet vergeten! 

Na de ontelbare teleurstellingen, die de 
vereeniging de laatste maanden op allerlei 
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gebied heeft moeten ondervinden, kan ik 
nu met de prettige boodschap komen, dat 
vriend Ouwerkerk voortaan weder voor 
de belangrijkste wedstrijden als masseur 
en verzorger bij de ploeg aanwezig is. 

Reeds twee keer mochten wij het ge
noegen smaken Jan Hut bij de training te 
zien. In beide gevallen zal hij wel tot de 
conclusie zijn gekomen, dat de ploeg zijn 
daadwerkelijke steun en voorlichting nog 
niet kan missen. 

Juniores. . . . attentie! - De vóórwed
strijden voor den "Wouter Groenesteyn
beker'' (juniores) zijn komen te vervallen. 
De finale wordt nu gehouden op Zondag 
8 September bij D.E.M. te Beverwijk. We 
hebben dus nog een "schat'' van tijd om 
met een goed voorbereide "HAARLEM"
ploeg aan deze wedstrijden deel te ne
men. De daad (een trouw bezoek aan de 
training) is thans aan de juniores zelf, 
waarbij de Juniores-Commissie de jonge
lui in veler opzicht van advies kan die
nen. Nu of nooit ! ! 

Vóórwedstrijden P.H.-beker Groningen. 
- Als leider en captain van de ploeg 
voor Zondag 30 Juni is aangewezen 
Steph van Duyn. Er wordt gereisd per 
autobus, Zaterdagmiddag weg, Zondag
avond terug, terwijl voor logies door de 
gastvrije Groningers wordt gezorgd. De 
hieraan voor elk lid van de ploeg verbon
den kosten zullen zoo spoedig mogelijk 
worden bekend gemaakt, doch zullen -
onvoorziene omstandigheden voorbehou
den - het bedrag van f 3.50 niet over
schrijden. De samenstelling van de ploeg 
me~ de reserves vindt plaats na de trial
meet van 16 Juni. Wij allen, leden van 
"HAARLEM", dienen ons zooveel moge
lijk op deze wedstrijden in te stellen, op
dat ons een redelijke kans op een plaats 
in de finale niet kan ontgaan 

Op verzoek van het bestuur heeft Arie 
Schaap zich weder beschikbaar gesteld 
voor wedstrijden, hetgeen een belangrijke 
versterking van de ploeg beteekent. 

In het nieuwe lid Dirkse krijgt de ver
eeniging, naar wel zal blijken, een uitste
kende kracht op discus en kogel en bo
vendien iemand, die zich erg gauw in de 
"Haarlem''-sfeer zal weten aan te passen. 

In verband met het samenstellen van 
een landenteam, hebben in 't vervolg de 
"HAARLEM"-led~n: Dekker -Van Gog 
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- Lamaree en Verkes de speciale aan
dacht van de N.T.C. der K.N.A.U. 

Over de resultaten van de in Mei en 
de eerste week van Juni gehouden wed
strijden kan men elders in dit nummer 
nadere bijzonderheden vinden. We kun
nen over deze eerste resultaten tevreden 
zyn, vooral ten aanzien van eenige nieu
welingen en de juniores. Ook de eerste 
succesjes" hoe bescheiden dan ook, op 
de werp- en springnummers zijn binnen. 
Toch ben ik nog niet heelemaal tevreden 
over de training, het kan regelmatiger en 
intensiever. Bovendien wordt thans alle 
aandacht gevraagd voor de estafette
training (wisseltechniek). 

Tot slot nog dit. Van de K.N.A.U. is 
bericht ontvangen, dat gymnastiekschoe
nen bij den Rijksdienst kunnen worden 
aangevraagd; stel je dus in verbinding 
met ons bestuur, indien je gympjes noo
dig hebt. 

Op 7 Juni werden door de K.N.A.U. de 
eerste 900 bonnen voor spikes ontvangen 
àen verder elke maand 900 bonnen), die 
over alle clubs, aangesloten bij den 
Bond, zullen worden gedistribueerd. In 
eeri der e.v. Athletiekwereld's zal de 
spikes-regeling worden bekend gemaakt. 
Verder zal het uit Zweden ontvangen 
athlebekmateriaal waarschijnlijk dezer 
dagen worden vrijgegeven. Dit materiaal 
(kogels, disci en speren) wordt via de 
districten aan de vereenigingen ter be
schikking gesteld. Wij moeten dus onze 
aanvraag tot het district Noord-Holland 
richten. 

Betreffende het reizen per autobus 
wordt medegedeeld, dat ook de K.N.A.U. 
regelmatig toestemming verkrijgt om op 
Zondagen op bepaalde trajecten per auto
bus te reizen. Ook hiervan kan "HAAR
LEM" in voorkomende gevallen een aan
vraag bij den Rijksdienst indienen. 

Wij hebben hiervan met groote be
langstelling kennisgenomen en hop<:n nu 
maar, dat de feiten in overeenstemming 
zijn met de theorie. H. A. v. d. Mey . 

Nationale Openingswedstrijden van de 
D.E.M. Sintelbaan.!/~ 

Ernst Scholten verbetert het Juniores -record 300 Meter 

De zachte toplaag van de nieuwe baan 
op Adrichem maakt bij voorbaat goede 
prestaties op 19 Mei- de grote dag voor 
D.E.M. - tot de onmogelijkheden. Na af-



loop van de wedstrijden hoorden we be
weren, dat deze baan hoogstens een goede 
oefenbaan zou zijn, doch ongeschikt voor 
grote wedstrijden. Deze bewering is op 
zijn minst genomen voorbarig. De zeer 
droge periode, die vooraf ging aan de 
openingsdag, neemt men dan blijkbaar in 
het geheel niet in overweging. Een defini
tief oordeel zal trouwens pas het volgend 
seizoen gegeven kunnen worden, wan
neer de baan overwinterd heeft. 

Zoals reeds gezegd, grote prestaties 
bleven achterwege, van onze mensen al
thans, behalve dan het nieuwe club
record op de 300 m., dat Ernst Scholten 
op 39.4 sec. wist te brengen, waarmede 
hij de eeerste plaats bezette, nadat . hij 
zich zonder daarbij op te vallen in de 
serie en halve finale had weten te plaat
sen. Dat was goed werk, Ernst. Zijn naam
genoot Gerrit Scholten plaatste zich 
eveneens voor de finale, waarin hij tot 
de laatste 30 m. nog alle kans had. Toen 
kon hij evenals de overige lopers de 
sprong van Ernst niet weerstaan. Hij 
werd ten slotte 5e en bewees hiermede 
een welkome versterking te zijn van onze 
junioresploeg. Tijd 41.3 sec. Op de 100 
m. B werd Henk Schreuder in de serie 
uitgeschakeld, hetgeen hoofdzakelijk te · 
wijten is aan zijn "slowe" start.· Tijd 12.2 
sec. Cor Dekker stelde ons op de belang
rijke 400 m. wel wat teleur, speciaal zijn 
laatste 100 m. was niet best. Hoe kwam 
dat, Cor? Drukte de belangrijkheid van de 
race te veel op je? In ieder geval kan je 
veel beter. Tijd 53.5 sec. Harry Wernik 
rehabiliteerde zich volkomen van zijn 
zwakke 800 m. in de baanestafette. Hij 
liep een keurige 800 m. in de B.-klasse en 
_plaatste zich nr. 3. Tijd 2.08.6. Op de 3000 
m. A/B zagen we voor het eerst na zijn 
ongeval van verleden jaar Co Hesseis 
weer in actie. En al was dit her-optreden 
van Co nu nog niet direct een eclatant 
.succes - hij viel na + 2 km. uit - toch 
toonde hij alweer zijn oude vechtlust, 
toen hij dapper direct de koplopers ging 
·volgen. Train een maand intensief en je 
draait weer, Co. Wim v. Deursen vofdeed 
volkomen aan de verwachtingen met een 
fraaie tweede plaats op de 3000 m. C in 
9.55.5. Als Brouwer (Volewijckers) zich 
niet handig door de met handicap lopen
de Slijkhuis had laten meetrekken, was 
een eerste plaats niet ondenkbeeldig ge
-weest. De beslissing, dat Slijkhuis, na 

wegens vermeend hinderen in de A
klasse op dit nummer de baan verlaten 
te hebben, opnieuw mocht starten in de 
C-klasse, konden we niet bepaald be
wonderen. Zou men aan een anderen 
loper onder dezelfde omstandigheden ook 
die gunst hebben toegestaan? Wij gelo
ven van niet. Onze overige lopers kon
den in de 3000 m. C geen belangrijke rol 
spelen en moesten met een bescheiden 
plaatsje genoegen nemen. Op de 1500 m. 
B toonde Bram v. d. Boaren aan, dat een 
race pas op de eindstreep beslist is. In 
de laatste meter verwees hij een tegen
stander nog naar de 3e plaats en plaatste 
zich zodoende fraai tweede in 4.27.2. Jan 
Koopman stelde ons in deze race zeer 
teleur en ook Jan Hermans speelde dit
maal geen rol van betekenis. Tijd Koop
man 4.29.9. De 4 X 400 m. B liet ons een 
uitstekende 400 m. zien van Theo Wernik, 
die met Bleyswijk als tweede wisselde. 
De vechtlustige Emile veroverde echter 
spoedig de eerste plaats en wisselde in 
deze positie ook met Henk Willems. 
Helaas noch laatstgenoemde noch Wim v. 
Gag bezaten deze middag dezelfde vecht
lust als Emile. Henk zakte vooral op de 
laatste 100 m. sterk af, waardoor D.O.S. 
de leiding weer kon overnemen en Wim 
slaagde er niet _in de inderdaad vrij grote 
achterstand weg te werken. Je gaf het 
echter te vroeg op, Wim. Tijd van onze 
ploeg 3.45. 

Bij polshoog behaalde Cor Lamaree 
wederom 3.70 m., evenals in Sneek. Het 
deed ons genoegen ook Joop Verkes 
weer in actie te zien, die direct weer de 
tweede plaats voor zich opeiste. Joop 
sprong 3.45 m. Wanneer hij echter zijn 
aanloop weet te verbeteren, kan hij be
.duidend hoger komen. 

Een op papier zeer zwakke 4 X 100 m. 
ploeg slaagde er toch nog in de vierde 
plaats te bezetten in 47.4 sec. De volg
orde was v. d. Horst-Dekker-Schreuder
Lamoree. 

Met een stoot van 12.85 m. bij het 
kogelstoten toonde Henk Kluft, dat we 
ons over hem geen zorgen behoeven te 
maken, al is zijn prestatie bij het discus
werpen, 36.75 m., nog voor verbetering 
vatbaar. 

Bij Arie Mulder kwam de onvoldoende 
training duidelijk tot uiting. Bij het dis
cuswerpen kwam hij tot 32.79 m. 

Al met al bevredigei).de resultaten, die 
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met wat meer vechtlust van sommige 
leden nog beter hadden kunnen zijn. 

Internationale Wedstrijden van A. V. '23 
f 

op Hemelsvaartdag. 
Wim v. Go11 hlijft op de 800 meter heneden de 2 min. 

Dit was voor ons wel het hoogtepunt 
van deze eerste internationale athletiek
wedstrijd na de bevrijding. Nationaal be
keken waren er nog meer glanspunten, 
zoals het nieuwe Nederlandse record van 
Slijkhuis op de 1500 m., dat hij op 3 min. 
53.6 sec. bracht en de uitstekende tijd 
van Frits de Ruyter op de 800 m.: 1 min. 
55.1 sec. 

Doch zoals gezegd, de race van Wim 
v. Gog op de 800 m., die hij voor het eerst 
in zijn athlehekloopbaan beneden de twee 
min. liep, betekende voor ons het grote 
moment van deze middag. Hij toonde 
hier een vechtlust, die opvallend was. 
Wanneer hij er in slaagt op de laatste 
100 m. nog wat meer in sprintactie te ko
men, moet hij ongetwijfeld in staat wor
den g~acht Wolsink, die hem thans nog 
net de 3e plaats afsnoepte, te slaan. 

Henk Schreuder slaagde er in de finale 
op het nummer 100 m. B te bereiken, waar 
hij echter met een 5e plaats genoegen 
moest nemen. Tijd 11.9 sec. 

Op de 3000 m. B liep Co Hesseis al veel 
beter dan in Beverwijk. Hij werd 3e, daar 
hij in de eindspurt nog niet opgewassen 
bleek tegen de Gebr. Pelle. Er viel ech
ter al een duidelijke vooruitgang te be
speuren in zijn conditie. Tijd 9 min. 30.3 
sec. De pas naar de B-klasse gepromo
veerde v. Deursen voelde zich in deze 
categorie al direct goed thuis. Hij be
zette in het sterke veld van deelnemers 
de 6e plaats in een tijd van 9 min. 38 sec. 
Bravo Wim! De 3000 m. C was een 
.,HAARLEM"-aangelegenheid. Bram v. d. 
Booren en Jan Hermans wisten, elkaar 
prachtig steunend, een veilige voorsprong 
te nemen, waarna ten slotte de onver
woestbare Bram zich in een lange eind
spurt van de eerste plaats verzekerde in 
9 min. 39.2 sec. Jan Hermans werd 2e in 
9 min. 41.9 sec. Mooi werk, jongens! Doch 
ook Bas Fennis vestigde de aandacht op 
zich door de vijfde plaats in te nemen in 
een tijd van 10 min. 7.2 sec. Jan Joustra 
en Cor Bosloper moesten zich met een 
plaatsje in de middenmoot tevreden 
stellen. 
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Een woord van lof aan de organisatoren 
van deze wedstrijden is zeer zeker op zijn 
plaats. Zelden zagen wij een zo schoon 
middenveld als hier. Daarbij een uitste
kend hoofdprogramma, waarbij het alleen 
te betreuren viel, dat de bijnummers niet 
beter verzorgd waren. G. v. Berkel. 

Regionale Openingswedstrijden van de 
Sintelbaan op Watervliet te Velsen-N. 

ONZE WERPERS BLINKEN UIT I 

Het was maar goed, dat de .,Haarlem" 
ploeg voor de trialmeet practisch reeds 
vaststond op 2 Juni, want bovengenoem
de wedstrijden georganiseerd door Suomi, 
die op die datum werden gehouden, kon 
men moeilijk als maatstaf voor onze men
sen doen gelden. Een stormachtige wind 
maakte het verblijf op de tribune reeds 
alles behalve tot een genoegen, laat staan, 
dat dit het dus voor de deelnemers was. 
Daarbij kwam ~og, dat de baan een zachte 
toplaag haçl, zodat verrassende prestaties, 
althans op de loopnummers reeds bij voor
baat uitgesloten waren. Naar men ons 
meedeelde, was de baan de ochtend 
van de wedstrijddag pas gereedgekomen. 
Wanneer dat werkelijk waar is, dan lijkt 
ons de in gebruik name rijkelijk vroeg en 
zal dit de kwaliteit van deze tweede baan 
in Kennemerland in de toekomst zeker 
niet ten goede komen. 

Brachten de loopnummers ook voor 
onze leden dan ook slechts zeer matige 
prestaties, van de veldnummers kan dat 
zeer zeker niet gezegd worden. Bij het 
kogelstoten was Kluft al in heel goede 
conditie, getuige de 13 m., die hij wist te 
bereiken, waarmede hij de 2e plaats be
zette achter den Amsterdamse politieman 
Oreel. Ook het discuswerpen legde hem 
geen windeieren met een worp van 37.77 
m., waarmede hij in de B. kl. won. Doch 
Henk Kluft was niet onze enige man, die 
deze middag opviel bij de veldnummers, 

· want Dirkse bleek op deze wedstrijden de 
aanwinst te zijn voor onze wedstrijdploeg,. 
waarop we zaten te wachten. Bij kogel 
bereikte hij 11.77 m. en de discus wierp 
hij 34.15 m. en als wij daarbij nog kunnen 
aantekenen, dat beide prestaties nog voor 
een flinke verbetering vatbaar zijn, dan 
mogen wij inderdaad van een aanwinst 
spreken. 

Op de 100 m. C. toonde Wullems ook 
nu zijn aanleg door hier in de finale de 



3e plaats te bezetten in een tijd van 12.1 
sec., waarbij opgemerkt moet worden, dat 
deze 100 m. op de grasmat en schuin 
tegen de felle wind in gelopen werd. Zijn 
beenbeweging is goed, doch de armstijl 
behoeft nog een grondige correctie. Op 
de 200 m. B. werd Henk Schreuder nr. 3 
achter Frits de Ruyter, die deze afstand 
bij wijze van training meeliep. Henk no
teerde een tijd van 25.8 sec. Zijn 200 m. 
in de Olympische Estafette, die later op 
de middag verlopen werd, kon ons beter 
bekoren. De 800 m. C. leverde Theo W er
nik, die zeer tactisch liep een tweede 
plaats op in 2.14 sec. Paul Neumann deed 
hier "het vuile werk" door tegen de storm 
in de kop te nemen. Vanzelfsprekend 
kwam hij toen op de laatste 200 m. niet 
meer in het stuk voor. Veel wedstrijden 
Paul, want tactiek ontbreekt je nog ge
heel. 

De 1500 m. B. was voor Bram v. d. Boa
ren, die achter de twee enige A.-klassers 
finishte. Het viel hier op, dat ook de ge
routineerde Bram de kop nam tegen de 
wind in. Had je hiervoor een speciale 
reden Bram? Ik kon die niet ontdekken. 
Jan Koopman kon ook in deze race niet 
bewijzen, dat hij de "weg terug" gevon
den heeft. V oor Jan Hermans bleek de 
harde wind een te grote belemmering te 
zijn om een beslissende rol te kunnen 
spelen. Tijd v. d: Boaren 4.32.8; Koopman 
4.40.2. De 3000 m. B., C. en D. kl. was een 
"Haarlem" nummer. Wim v. Deursen en 
Dick Jordens bezetten resp. de 1e en 2e 
plaats in de B.-klasse, nadat zij elkaar on
derweg fraai gesteund hadden. Een staal
tje van teamwork! Jan Joustra werd 1 in 
de C.-klasse en Bas Fennis 2e in de D.-kl. 
Tijd Joustra 10.31.3. Het was jammer, dat 
Bas op het juiste moment de aansluiting 
met de kopgroep miste, anders was ook 
hem de 1e plaats niet ontgaan. De ju
niores deden ook nu weer verrassend 
goed werk. Met twee invallers voor Ernst 
en Gerrit Scholten wonnen zij niettemin 
overtuigend de 4 X 300 m. in een tijd van 
3.00.6. Deze tijd is vanzelfsprekend door 
de slechte weersomstandigheden minder 
fraai, doch de vechtlust van onze jongens 
was ook nu weer opvallend, waarvoor de 
gehele ploeg, bestaande uit Hans v. d. 
Berg, Schutte, Leen Brijs en Jan ten Wol
de een pluim vërdient. Tot slot de Olym
pische estafette. Alleen Wim v. Gog bleek 
in staat Frits de Ruyter op de 800 m. 

enigszins partij te geven, hoewel de laat
ste 300 m. ook voor onze man te hard 
ging. Cor Dekker liep, dank zij een goed 
verdeelde 400 m. vele meters op de A.V. 
'23 loper Egas in, doch kon de achterstand 
toch niet geheel wegwerken en onze 200 
m. mensen Henk Willems en Schreuder 
konden, ondanks het feit, dat zij goed 
partij gaven niet tegen de snelle sprinters 
van A.V. '23 op. Onze ploeg werd goede 
tweede in 3.54. 

Resumerend kunnen wij zeggen, dat ook 
uit deze wedstrijden wel bleek, dat onze 
ploeg, ondanks alle moeilijkheden, die ze 
te overwinnen heeft, toch weer meetelt. 
En dat is meér, dan we hadden durven 
hopen. SO LONG. 

REGIONALE WEDSTRIJDEN 
OP D.E.M. SINTELBAAN rCJ 
PINKSTERSTORM BELET GOEDE PRESTATtES 

Inderdaad, konden we bij de wedstrij
den van Suomi op Watervliet nog spre
ken van een krachtige wind, thans was 
het werkelijk een storm, waartegen de 
deelnemers op te tornen hadden. En of
schoon de toplaag van de baan vergele
ken bij enige weken geleden nu veel min-

. der zacht was, prestaties zouden er ook 
die middag niet geleverd worden, dat 
stond bij voorbaat vast. 

Het waren weer onze juniores, die op 
deze stormachtige 2e Pinksterdag opvie
len en we kunnen nu van een vrij sterke 
"Haarlem" junioren ploeg spreken, een 
weelde, die we in jaren niet hebben ge
had. Propaganda Commissie let op uw 
saeck. In de finale 100 m. juniores A. 
plaatsten zich Ernst Scholten, Gerrit 
Scholten en Leen Brijs, nadat Hans v. d. 
Berg en Jan ten Wolde resp. in de serie 
en halve finale waren uitgeschakeld, het
geen ons vooral van de laatste wat tegen
viel. Na een valse start gingen onze kna
pen in de finale alle drie iets te laat weg. 
Op 50 m. nam Ernst echter reeds de lei
ding, terwijl Gerrit ziCh op de laatste 20 
m. naar voren werkte en dank zij een 
scherpe finish als tweede vlak achter 
Ernst over de eindstreep ging. Beide no
teerden 12.5 sec. Leen Brijs toonde in dit 
ge:z;elschap heel goed mee te kunnen en 
werd 4e in 12.9 sec. Een tijdverschil van 
0.4 sec. met nr. 1 leek ons echter rijkelijk 
veel. De 100 m. D. was voor Wullems, die 
ook in de serie en halve finale de eerste 
plaats bezette. Tijd 12.1 sec. Wat ik 
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schreef over hem na· de wedstrijden van 
Suomi geldt ook nu weer: goede been
doch zeer slechte armbeweging. En die 
slechte armstijl kan alleen met veel trai
ning bijgeschaafd worden Wullems. Je 
hebt veel aanleg, maar je bent er nog lang 
niet. Dus wat voor een ieder geldt, geldt 
voor jou in dubbele mate: veel en regel
matig trainen! 

Ï-I. Scholten werd in deze 100 m. in de 
halve finale gewipt. Jan v. d. Horst over
kwam hetzelfde op de 100 m. C. waar
mede hij eerlijk gezegd ons enigszins te
leurstelde, evenals op verspringen, waar 
hij met 5.23 m. genoegen moest nemen. 
Hier deed Henk Willems het beter, door 
de eerste plaats te bezetten met een 
sprong van 5.82 m. Je begint de 6 m. grens 
te naderen Henk. Onder betere weersom
standigheden moet je het kunnen halen. 
Op de 400 m . C. werd Jan Hermans in de 
serie uitgeschakeld, doch Harry Wernik 
zowel als Bram v. d. Booren wis ten zich 
te plaatsen. Harry liet echter om duistere 
reden verstek gaan voor de finale, zodat 
alleen Bram voor ons startte. En ook nu 
weer maakte hij de voorspelling, gedaan 
in het vorig nummer, dat hij tussen de 
jongere generatie van zich zou doen spre
ken, tot waarheid. Fel vechtend tot de 
laatste meter bezette hij de 3e plaats in 
een tijd van 56.9 sec. De storm in aan
merking genomen een prima tijd. Op de 
1500 m. C. konden onze mensen Driesten 
en de Vries geen belangrijke rol spelen. 
Beide eindigden in de staartgroep. Wordt 
er wel voldoende door jullie getraind? De 
800 m. juniores leverde een onbetwiste 
zege op voor Tuinman van Docos (Lei
den), die opviel door een fraaie en soe
pele stijl, gepaard gaande met kracht. 
Mits hij onder goede leiding staat, zullen 
we van deze knaap meer gaan horen in 
de toekomst. Maar ook onze twee verte
genwoordigers deden goed werk. Johan 
Verhorst bezette in zijn serie de 3de en 
Schutte de 4e plaats. De tijden waren 
resp. 2.25.7 en' 2.29.3. Ze zullen beide 
hebben geleerd, dat je je op een 800 m . 
bij de start niet moet laten wegduwen. 
Het scheelde vooral Schutte vele meters. 
Johàn Verhorst kwam te laat naar voren. 
Voortaan eerder beginnen, Johan. Op de 

· 3000 m. C. was Jan Joustra wel zo ver· 
standig niet de kop te nemen, ondanks dè 
vele uitnodigingen, die hij daartoe van z'n 
tegenstanders ontving in de vorm van af-
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stoppen. Hij werd tenslotte 2e in 10.24.8. 
De 3000 m. D. werd behalve met storm, 
gelopen tijdens een flinke regenbui. Lag 
het misschien hieraan, dat Bas Fennis de 
verwachtingen, die we van hem koester
den, niet kon inlossen. We hadden meer 
van je verwacht Bas, na de aardige resul
taten in A'dam en Velsen. Volgende maal 
beter. Het zit erin, dus het moet eruit 
komen. Op de 800 m. C. werden we ver
rast met een keurige tactische race van 
Paul Neumann, die toonde veel geleerd te 
hebben uit zijn voorgaande wedstrijden. 
Een tweede plaats in een tijd van 2.14.1 
was een welverdiende beloning hiervoor. 
Gé van Ee kwam bij de start reeds te veel 
achter om kans te hebben. Snelle start is 
op een 800 m. een eerste vereiste orp mee 
te kunnen komen, Gé. Je ondervond het 
zelf. De estafette's brachten weer "Haar
lem" successen. Het begon met een twee- . 
de plaats in de Olympische estafette. Een 
goed vechtende van Ee zakte helaas op 
de laatste 20 m. af, waarop tot overmaat 
van ramp een slechte wissel met v . d. 
Booren volgde. Doch Btam bracht zijn 
ploeo van de vijfde op de tweede plaats! 
H enk Kluft liep als "noodhulp" toch nog 
zo, da t Henk Willems ons van de derde 
positie, waarin we geraakt waren tijdens 
de eers te 200 m., weer terug kon brengen 
op de tweede plaats. De 4 X 100 m. Juni
ores leverde een eerste prijs op. Jan ten 
W olde startte, wisselde zeer beroerd met 
Leen Brijs, doch niettegenstaande dat 
kwamen we als nr. 2 bij het tweede wis
selpunt, Gerrit Scholten liep toen een da
verende race en we waren op de eerste 
plaa ts, doch weer een slechte wissel tus
sen Gerrit en Ernst dreigde alles te be
derven. Maar Ernst beet even op zijn tan
den en de snelle Tuinman (Docos) kwam 
juist een metertje te kort. 1 Haarlem, 51.3 
sec. De 4 X 100 m. C. gaven ons betere 
wissels te zien en hier werd onze ploeg 
met de geroutineerde Rinkel als laatste 
man __:_ hoe prachtig kwam die routine tot 
uiting tijdens zijn wissel met de onervaren 
Wullems - onbedreigd winnaar. Tijd 50.3 
sec. 

Opnieuw dus resultaten. De tijden mo
gen niet sprekend zijn. De aantal prijzen, 
die we ook hier weer vandaan sleepten, 
waren dit wel. En wanneer het dan nog
eens zomer gaat worden Gok, welnu, dan 
komen de tijden vanzelf. Enkele junioren
records wankelen reeds. H .. 




