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Kort na de bevrijding vorig jaar waren 
wij in Groningen en konden ons overtui
gen, hoe de bezetters op de hun bekende, 
dus grondige, wijze het fraaie sportpark 
aldaar door vergravingen hadden vernield. 
Het was dan ook daarom, dat wij, de 
lakse herstellingen van sportvelden in 
onze eigen sportieve stad voor ogen 
hqudend, met enige angst op Zondag 
30 Juni l.l. naar Groningen togen voor de 
demi-finale om de P.H.-beker, want van de 
baan koesterden wij geen al te grote ver
wachting. Doch ziet, bij aankomst zagen 
wij een goed gerolde en in uitstekende 
staat verkerende baan, die alleen te smal 
was, een middenveld met een prima gras
mat, goed in de verf gestoken tribunes en 
daaronder ruime kleedkamers. Door dit 
feit, door het weer geheel in orde maken 
van het geheel vernielde sportpark, be
wees het Gemeentebestuur van Groningen 
niet alleen in woorden, maar ook in. daden 
een open oog te hebben voor de sport
belangen, iets, waarvan wij hier in Haar
lem tot nu toe zo bitter weinig hebben 
gemerkt. 

Heus, ook in Groningen, waar daad
werkelijk is gevochten, had men na de 
bevrijding vele andere belangrijke zorgen, 
clan alleen het in orde maken van sport
velden. Niettemin heeft men ook aan dit 
laatste aandacht besteed, ondanlcs alle 
andere moeilijkheden. In Haarlem achtte 
men het voor alles noodzakelijk de plant
soenen e.d. weer hun vooroorlogse aan
blik te geven. Het herstellen en aanleggen 
van meer sportvelden - waarvan er juist 
in de Spaarnestad meer dan overal elders 

. vernield zijn - l::wam bij de afdeling 

Hout en Plantsoenen pas op de tweede 
plaats. Gevolg: Overbelasting van de in 
gebruik zijnde sportvelden, waar onge
lukken niet konden en ook niet zijn uit
gebleven. Zo kreeg één onzer leden op 
een trainingsavond een discus tegen het 
hoofd, waardoor hij een vrij ernstige her
senschudding opliep. Wanneer hier van 
schuldvraag gesproken moet worden, dan 
dienen wij allereerst het oog te richten 
naar de verantwoordelijke afdeling bij het 
Gemeentebestuur, die n iet gezorgd heen, 
dat de vernielde sportvelden tijdig her-· 
steld werden, laat staan v oor aanleg v an 
nieuwe sportcomplexen. 

Als sportsman, speciaal als athleet, zou 
men haast wensen een Groninger te zij n, 
indien daar slechts een .. Brouwerskolk" 
was. 

OE'FICIEEL 
Nieuwe leden: W. Tackema, p 1a 3e 

Emmadwarsstraat 1, Den Helder; E. van 
Renesse, Rijksstraatweg 54, Bennebroek, 
tel. 628; J. R. Bovendorp, Jan Stuytstr. 14, 
Haarlem; G. Bruning, Oranjeboomstr. 73, 
Haarlem; H. Overduin, Rozenhagenplein 
12, Haarlem; J. de Vries, Dr. Schaepmau
straat 44, Haarlem. 

Bedankt: R. v. d. Burg; G. v. d. Bunt; 
J. W. Schipper; A J. v. d. Waa. 

Adreswijzigingen: L. Brouwer, Munni
kenweg 101, Beverwijk; J. Brijs, Zijlweg 
39-41, Haarlem. 

Zevenkamp-dag voor voetballers Zater
dag/ Zondag 10 en 11 Aug. - Alle leden 
en donateurs, die op advies van den voor
zitter een uitnodiging hebben ontvangen 
om op één of beide genoemde dagen als 
Jury-lid . te fungeren, worden dringend 
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verzocht deze invitatie in het belang van 
de sport, doch vooral in dat van de athle
hek, te accepteren. Schrijf in ieder geval 
eerst dan af, als blijken mocht, dat er geen 
andere weg open is. Bij voorbaat hartelijk 
dank! 

Wedstrijdagenda Augustus-Sept. 
3 en 4 Aug.: Nationale kampioenschappen, 

Olympisch Stadion, Amsterdam. 
11 Aug.: Nederland-België, Nenyto-sintel· 

baan, Rotterdam. - ~~ti~Male JMHi6t'es 
lbJ:Hif!ÏöCI'S• bappes; E H II ~- - Ken
nemer~~ pers. kampioenschappen 
Heren en Juniores, Sintelbaan Water
vliet, Velsèn. 

18 Aug.: Nationale Estafettek~UWi.o_en
schappen...e-. ~ ~-~· 

24 en 25 Aug.: Noordhollandse kampioen
schappen, D.E.M.-sintelbaan, Beverwijk 

! i Sept.: Finale P.H.-beker, Amsterdam. 
R Sept.: Wouter Groen·~steijn-beker wed

strijden (clubkampioenschap van Neder
land Juniores}. 

I tfepf é.r~.kawrps-JJ "'· J:;"",.,er/cmd'. 
PERSONALIA 

Leen Brouwer en Bep v. Wijk gingen tot 
de grote stap over en traden op 4 Juli j.l. 
in het huwelijk. Ook vanaf deze plaa ts 
nog onze hartelijke gelukwensen aan het 
jonge paar. 

Jan Brijs en Truus v. Zomeren volgden 
op 23 Juli dit voorbeeld. Ook voor hen 
geldt: Namens de hele H.A.V.-familie vaa 
harte gelukgewenst. Mogen we je nu ook 
weer eens een keer bij de training ontmoe
ten, Jan? 

Nees v. d. Klinkenberg heeft geheel 
hersteld het ziekenhuis kunnen verlaten, 
wat ongetwijfeld een felicitatie waard 
is, hetgeen we vanaf deze plaats dan ook 
doen. 

-VAN DE HAK OP DE TAK 
P.H.-beker. - Op fraaie wijze wist de 

ploeg, die o.a. de steun van Willerus en 
Bram v. d. Booren moest missen, bij de 
voorwedstrijden te Groningen een plaats 
in de finale, welke op 1 Sept. te Amster
dam wordt gehouden, te veroveren. Elders 
kan men over deze geslaagde trip meer 
bijzonderheden lezen; mijn bedoeling is 
slechts de leden er op te wijzen, dat, zoo
als gebleken is, nog verschillende zwakke 
plekken in de ploeg zitten, die vóór 
1 Sept. zooveel mogelijk dienen te worden 
versterkt. .,Hoe kan dat?" zult ge vragen. 
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In de eerste plaats door middel van een 
nauwgezette, regelmatige training van de 
gehele ploeg. Maar er is meer. Nummers 
als 110 m horden, ver, hoog en speer kun
nen ongetwijfeld meer punten opleveren 
dan zij in G. hebben gedaan, echter onder 
één voorwaarde: .,De voor de bezetting 
van deze nummers in aanmerking komen
de leden, dienen een grootere belangstel
ling ae.n den dag te leggen en vooral .... 
zullen zij meer startgelegenheid moeten 
zoeken. Dit geldt in 't bijzonder voor de 
horden en speer." Op dit oogenblik resten 
ons nog 6 weken en het zou jammer zijn, 
indien door eigen schuld de nog lang niet 
zeker zijnde tweede plaats verloren ging. 
Vandaar dit dringende beroep op alle jon
gens om op het fraaie resultaat, te Gro
ningen behaald, voort te bouwen! 

Eng. Kampioenschappen. - Als dit num
mer verschijnt, behaoren de Eng. kam
pioenschappen al weder tot het verleden 
en weten we, of het aan Cor Lamaree ge
lukt is . het Kampioenschap polshoog te 
veroveren. Ik heb goede hoop! Zijn ui t
zending, die ditmaal onmogelijk door de 
K.N.A.U. verzorgd kon worden, is moge
lijk gemaakt door een eigen offer van 
onzen kersversehen recordhouder en dan 
vooral niet te vergeten door bijdragen van 
de volgende leden en donateurs: U. v. d. Z. 
f 25.-, .J. P. S. f 10.-, V. M. j 25.-, 
E. v . R. j 20.-, L. j 10.-, B. f 2.50, P. de 
B. f 25.-, A. K. f 25.-. Hiervoor dank 
en hulde! 

Hoe en waar wij trainen. - Wie in 1945 
de hoop koesterde, dat in 1946 de .,HAAR
LEM"-ploeg weder onder normale omstan
digheden zou kunnen trainen, omstandig
heden die ongeveer gelijk zouden zijn aan 
die vóór de fatale vernieling van hel 
.,Haarlem"-veld in den zomer van 1944, is 
wel zeer bedrogen uitgekomen. He t is 
waar, de vereeniging heeft evenals voor
heen gedurende 2 avonden per week de 
beschikking over een terrein (de heerlijke 
Zondagmorgentraining ging geheel verlo
ren). maar deze training verschilt nog al 
wat in vergelijking bij vroeger. De training 
op Dinsdagavond moet gedeeld worden 
met de Damesvereeniging .,GIT A" en een 
gemengde handbalclub, die athlehek be
oefent, waardoor de 100 beoefenaars(sters) 
elkaar nog al eens in den weg loopen, wal 
natuurlijk niet te vermijden is, terwijl van 
eeni·ge concentratie nauwelijks sprake kan 
zijn. Verder zijn er geen douches, hoog-



stens kan men zich een beetje ,.poedelen" 
in een bakje water, de kleedkamertjes zijn 
klein en benauwd, g~legenheid tot mas
sage is er niet. V oor ons athleten een 
treurige boel! Ondanks alle moeite die 
de terreinknecht zich geeft, is op het 
uitgestrekte veld hier en daar een krij t
lijn zichtbaar, maar niemand heeft een 
flauw benul van de grootte der baan. 
Precies 7 uur wordt men ingevolge ver
ordening tot het veld toegelaten, precies 
9 uur is het inrukken geblazen. Waa r is 
de tijd gebleven, dat de ,.HAARLEM"
grasmat van 5 tot 10 ter beschikkin g van 
de atlileten stond, om van alle andere ge
noegens maar niet te spreken. Veel gun
stiger is de toestand op Vrijdagavond, 
waar geen concurrentie te duchten is. 
Hier heerscht tenminste een weldadige 
rust en is de ploeg prettig onder elkaar. 
Ook hier zijn eenige moeilijkheden, of
schoon van geheel anderen aard. Ik denk 
b:v. aan het feit, dat we nu al 2 volle 
maanden op de eerste krijtlijn wachten, 
om de athleten den juisten weg bij de 
looptraining te wijzen. En dan die ver
vloekte Vrijdagavond, die veül te kort op 
den Zondag ligt! Met een beetje goeden 
wil van de zijde der voet- en honkballers 
had dit voorkomen kunnen v.rorden. Neè, 
laten we eerlijk zijn, heel gemakkelijk 
heeft de 12-voudige Clubkampioen van 
Nederland het op 't oogenblik niet, e r 
wachten haar nog eenige moeilijke jaren. 
Over het geheele land schenken Sport- on 
Dagbladpers, evenals de Radio, weinig 
aandacht aan de athletiek, maar zoo bont 
als een van de Haarl. bladen het maakt , 
is het gelukkig toch ook weder n iet. Be · 
doeld blad negeert stelselmatig elk be
langrijk vereenigingssucces of dat v a n. 
hare leden. Waarmede ik maar zeggen 
wil, dat wij allen tesamen er nog een 
schepje zullen moeten opgooien om op 
,.de pooten" te blijven ! ! 

Let op de komende wedstrijden en 
train! - Waar wij onze wedstrijd-athleten 
nog eens met nadruk op willen wijzen is 
de noodzakelijkheid van zich tijdig op de 
hoogte te stellen van de komende wed
strijden. Onze wedstrijd-secretaris, Jan 
Hermans, kan jullie nauwkeurig inlichten, 
bij hem dient men in te schrijven, aan hem 
moeten de inschrijfgelden worden betaald. 
Met klem vestig ik de aandacht op cJe 
Ned. Kamp. voor seniores en juniores, 
District- en Kennemer Kamp., de wedstrij- ' 

den om de Estafette-titels en die om de 
P.H.- en Wouter Groenesteyn-beker. De 
juiste data kan men in de H.A.V.'er vin
den. Waar mogelijk zullen onze wedstrijd-

. athleten moeten starten, de zomer is om 
voor je het weet! De belangrijkheid van 
de P.H.- en W.G.-bekerwedstrijden staat 
onomstootelijk vast , elke weloverwogen 
concentratie hierop vanaf dit oogenblik is 
dringend gewenscht. Dat brengt voor de 
leden de consequentie mede om regelmatig 
te trainen en aan wedstrijden deel te 
nemen. Dienen en offeren, vaak meer la
ten voor je sport dan doèn, medehelpen 
aa:n den bouw van twee goede club
ploegen 1946! Er is in dit verband nog zoo
veel wat beter kan en ook beter moet! 
Het is nog niet te laat om tot het besef te 
komen, wat het voor de leiding waard is 
om straks een clubploeg seniores en junio·· 
res te kunnen samenstellen, waarvan 
ieder overtuigd is, da t zij de sterks te 
teams vormen, die momenteel op de been 
kunnen worden gebracht. Vandaar weel
s trijden en training! 
9 Juli 1946. H. A. v. d. MEY. 

Ned. recm.•d Polsstokhoogspx•ingen 
geëvenaard! Ziedaar het grote succes van 
Cor Lamaree in Brussel, waar hij, op de 
Internationale Wedstrijden van de Racing 
Club Brussel op 23 Juni l.I., er in slaagáe 
met een sprong van 3.90 m zijn naam 
naast die van v. d. Zee te plaatsen op de 
Nederlandse recordlijst Zelfs had het heel 
weinig gescheeld, of Q.e naam v. d. Zee 
was van de lijst verdwenen. Want reeds 
klaterde het applaus aan alle k an ten op, 
toen Cor ook bij zijn poging om over de 
4 m te komen, inderdaad de lat passeerde. 
Niettemin moet hij toch de lat met zijn 
hand of arm of op een of andere wijze be
roerd hebben. Een andere mogelijkheid, 
waardoor het ding, nadat Cor reeds de 
grond weer bereikt had, toch nog naar 
beneden kwam, kan er niet zijn. 
De vraag is nu gewettigd, hoe het moge
lijk is, dat Lamaree direct tijdens zijn 
eerste internationale wedstrijd sinds zes 
jaar er in slaagt het Nederlands record 
te evenaren. Meerdere concurrentie kan 
het niet zijn. De beste Belgische springer 
sprong reeds op 3.50 m af. Wij voor ons 
zien het in het feit, dat er in het buiten
land veel meer aandacht aan dit nummer 
wordt besteed. In Brussel was er een uit
stekende aanloop, die geheel vrijgehouden 
werd voor de cracks, zodat de mindere 
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goden die eerst niet konden stuk lopen. 
Daarnaast een volkomen meelevend p u 
bliek, dat inderdaad een doodse stilte be
trachtte, toen Lamoree zijn recordpogingen 
deed. Dit alles was wel in zeer grote tegen
stelling met de Nationale Wedstrijden van 
Enschedésche Boys tijdens de Pinkster
dagen. Hier kon de lat niet hoger gelegd 
worden dan 3.40 m. Verder kwamen de 
staanders niet. Met alle mogelijke lap
middelen als sinaasappelkistjes en korf
balmanden wist men toch nog een hoogte 
van 3.75 m te bereiken. In verdere moei
lijkheden wenste Lamoree zijn gastheren 
blijkbaar niet te brengen en hij sprong af. 
Nu kan men bier een geestig ·artikeltj e 
over schrijven, zoals wij in de .,Athle tiek 
Wereld" lazen, het blijft volgens ons toch 
wel een zeer ernstig feit, dat in het j m~r 
1946 op een nationale wedstrijd in Neder
land het nummer polsstokhoogspringen op 
een dergelijke wijze verwerkt moet wor
den. De organiserende vereniging maakte 
daarmee wel een heel slechte beurt en ze 
zal hierover ongetwijfeld een ernstige 
aanmerking van de N.T.C. ontvangen 
hebben. 

Laat ons eindigen met een hartelijke 
gelukwens aan Cor Lamoree, die uiteinde
lijk toch zijn pogingen beloond za g en 
tevens de morele steun kreeg, dat ook de 
4 m-grens geen onbereikbaar ideaal meer 
is. H. 

!... //. Regionale wedstrijden v. W.-Frisia 
.... ~ te Enkhuizen op Hemelvaartsdag. 

Van deze wedstrijden zou ik U heel veel 
kunnen vertellen. Helaas, plaatsgebrek 
belet dit. Er zijn in de afgelopen maand 
nog belangrijker gebeurtenissen in onze 
vereniging voorgevallen, die ongetwijfeld 
nog meer de aandacht verdienen. Dit is 
aan de ene kant jammer, want anders zou 
ik kunnen verhalen over de dappere race 
van Emile Bleyswijk met z'n gewonde 
voet, die als beloning daarvoor gediskwn.
lificeerd werd, over een serie 80 m juniores 
met alleen .,Haarlem"-jongens; over een 
.,Haarlem"-loper, die zi'ch op een volleo
men regelmatige wijze in de halve finale 
100 m geplaatst had en toch niet mocht 
meelopen; over de vele stokjes in de 
baan, die het lopen op de lange afstand 
wel zeer bemoeilijkten en nog over zovele 
andere fouten, die aan de organisatie 
kleefden op die middag. Werkelijk, het 
wordt tijd, dat het Districtsbestuur wat 

4 

meer aandacht gaat besteden aan deze 
regionale wedstrijden. Wat wij op Hemel
vaartsdag zagen, was athletiek op de 
slechtst mogelijke wijze gedemonstreerd. 

De opvallendste .,Haarlem"-resultaten 
kwamen ook op die dag van de zijde der 
Juniores. Leen Brijs: 80 m in 10.2 sec. 
Hiermede bewees Leen een waardig op
volger te worden van zijn broer Jan, die 
helaas de spikes te vroeg in de rommel
kast gegooid heeft. Of zoek je ze nog eens 
op, Jan? Jan ten Wolde: 2e op versprin
gen, 5.23 m. Een resultaat, waar muziek 
in zit. 4 X 80 m Juniores: 1 in 42.8 sec. 
De ploeg bestond uit: Ton Nieuwenhui
zen, Johan Verhorst, Leen Brijs en Ernst 
Scholten. Verdere Juniores-resultaten wa
ren: Ernst Scholten 1 op de 80 m in 10.2 
sec., Leen Brijs 3e op verspringen met 
4.70 m, Johan Verhorst 4e op ver met 
4.55 m, Jan ten W olde 4e op de 300 m. 
Serietijd 44 sec. 

De beste man bij de Seniores was onge
twijfeld Co Wullems, die op de 100 m d~ 
2e plaats bezette in 11.8 sec. \Nillems 
werd 4e in 12.3 sec r doch won het v er- ( 
springen met 5.77 m . . Bleyswijk werd in 
een reeds genoemde dramatische race 3e 
op de 800 m D, doch Cor Dekker nam 
revanche voor zijn clubgenoot op hetzelf-
de nummer in de C-klasse. Hij won in 
2~15.7. Theo Wernik werd hier 2e in 
2.17.7. Gé v. Ee stelde teleur met een 4e 
plaats op de 1500 m. Was er in de 4 X 
100 m estafette beter gewisseld, dan had 
ons de eerste plaats niet kunnen ontgaan . 
Vooral de wissel tussen Wullems en Cas
see was vreselijk. 

Rest nog te vermelden, dat we 's mor
gens om zeven uur per bus de reis aan
vingen, 's avonds per trein om tien uur 
in Haarlem terugkeerden, de paling in 
Enkhuizen buitengewoon smaakte en de 
stemming de gehele dag prima was. 'Ne 
waren .,even" naar Enkhuizen ge,..veest. 

t6,.. ~, f.t~ SO LONG. 

De T••i&imeet V.&L.-Hellas-Haarlem 
Op 16 Juni j.l. trok voor het eerst sinds 

de bevrijding een groep .,Haarlem"-ver
tegenwoordigers naar de Residentie om in 
een bijkans traditioneel geworden drie
verenigingen-kamp haar krachten met die 
der Hagenaars en Utrechtenaren te meten. 
Het is een gezellige en sportieve strijd 
geworden, daar aan de Laan van Poot, 
waarbij het verheugend was dat .,good old 



Haarlem", ondanks diverse aderlatingen, 
nog altijd een niet te onderschatten tegen
stander in clubontmoetingen is. Jammer 
was het echter, dat V. & L. noch Hellas 
het de Haarlemmers lastig w.isten te ma
ken, zodat er van enige spanning en strijd 
om de punten geen sprake kon zijn. Voor
al V. & L. is wel een schaduw van de eer
tijds zo roemruchtige club van Hannes de 
Boer, Jansz c.s. gebleken. Zij moest in 
het eindklassement zelfs de 2de plaats aan 
de Utrechtse club laten. "Haarlem" won 
deze trial-rn.eet "opzittend" met 190 pnt. 
vóór Hellas 137Yz pnt. en V.& L. 123Yz pnt. 

Het verloop van de verschillende num
mers, waarvan "Haarlem" niet minder dan 
15 eerste plaatsen van de 24 in de wacht 
wist te slepen, was als volgt: 

3ooo m. Dick Hagtingius, Wim v. Deur
sen en Dick Jordens (deze liep buiten 
mededinging mee) hadden het in deze 
race niet al te moeilijk, daar de overige 
deelnemers tegen de "pace" van deze drie 
niet opgewassen waren. Vooral onze 
coming-man Wim v. Deursen kan op een 
uitstekende wedstrijd terugzien. Hoewel 
er van zijn armbeweging nog veel te wei
nig actieve en daardoor "dragende" arbeid 
uitgaat, wist hij Dick Hagtingius tot 100 m 
voor de finish op de hielen te volgen. 
Even lee_k het er zelfs op dat hij in de eind
spurt zou winnen, doch de ervaren Dick 
"ving" hem keurig op en besliste deze 
"clubaangelegenheid" met een paar meter 
verschil in zijn voordeel. De tijden waren 
9 min. 30.4 sec. en 9 min. 32.4 sec. Er 
scheiden je nog geen 3 sec. van de A
klasse, \Vim! 

400 m A-B. Cor Dekker aarzelde bij de 
start iets te lang, daar hij in de mening 
verkeerde dat er voor deze minder cor
recte start (een der deelnemers was te 
vroeg weg) teruggeschoten zou worden. 
Wel kwam hij na 300 m geducht opzetten, 
maar de snelle V. & L.-er Mahieu was niet 
meer te bereiken, zodat Cor tweede werd 
in 52 sec. rond. Mahieu noteerde 51.4 sec. 
Henk Willems, die vooral de eerste 300 m 
een opvallende snelheid ontwikkelde, wist 
de 4de plaats te bezetten. 

In .de C-klasse wist Theo Wernik het 
tot een mooie overwinning te brengen, die 
hij hoofdzakelijk aan zijn sterke laatste 
100 m dankte. Tijd 54.9 sec. Emile Bleys
wijk bleek deze sterke troef niet in vol
doende mate te bezitten, waardoor hij met 
zijn 5de plaats wel wat tegenviel. Je kan 

het veel beter, Emile! 
De 400 m D leverde een dubbele "Haar

lem"-overwinning op door Neumann en 
H. Scholten, die resp. 56.4 sec. en 57.7 sec. 
noteerden, waarmede zi.j naar de C-klasse 
promoveerden. 

100 m juniores. Ook hier haalden we de 
volle buit binnen. Ernst Scholten en Leen 
Brijs kwamen met tijden van 12.5 en 13, 
de sterke tegenwind in aanmerking geno
men, goed voor de dag. Vooral de finish 
van Leen mocht er wezen. 

100 m B. Hier werden Ben Heyn en 
Henk Schreuder resp. 2 en 4 met tijden van 
12 en 12.3 sec., ongewone tijden voor deze 
twee sprinters. De Hellas-man Wellerdieck 
werd winnaar in 11.8 sec. 

100 m C. Wullems bewees opnieuw een 
sprinter met aanleg te zijn. Ook ditmaal 
gaf zijn betere eindsprint in de laatste 
100 m de doorslag. Zijn tijd was 12.3 sec. 
Cor Lamaree toonde aan, dat ook een 
polsstokhoogspringer over een behoorlijke 
sprin t dient te beschiki-en om tot bijz._on
dere prestaties te komen, getuige zijn 2de 
plaats in 12.4. 

100 m D. Voogd verras~e aangenaam 
door zijn overwinning in deze klasse in 
12.6, terwijl Cassee met de 6de plaats 
genoegen moest nemen. 

Kogelstoten en Discuswerpen waren 
even zoveel overwinningen voor de 
Nederlandse kampioen en recordhouder 
De Bruyn (V. & L.) met resp. 13.22 m en 
42.40 m. Henk Kluft bezette op deze num
mers resp. de 2de en 3de plaats met 12.86 
m en 37.89 m. Arie Mulder wierp de 
discus 34:81 m en Cor Lamaree stootte de 
kogel 11.57 m ver, waarmede zij 6de 
werden. 

Vèrs!Jringen. Cor Lamaree 6.07 m, Jan 
v. d. Horst 5.81 m. Prestaties, die ons de 
2de en 5de plaats opleverden. 

300 m. Een rustige en tactische race van 
Wim van Gog, die geen moeite had als 
no. 1 te finishen in 2 min. 2.4 sec. Harry 
\Alernik bezette hier de 5de plaats. 

1500 m. Op dit nummer was he t Bram 
v . d. Boaren "for ever"! Deze 39-jarige 
jongeling speelde het klaar een tijd van 
4 min. 24.5 sec. te noteren, hiermede Co 
Hesseis aan zijn zegekar bindend. Co, die 
kennelijk verrast werd door Bram's demar
rage op 200 m voor de finish, kwam als 
2de binnen in 4.27,9. 

Hoogspringen. Chris Ruseler en Piet 
Haringhuizen sprongen beiden 1.61 m en 
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bewerkstelligden ook op dit nummer een 
dubbele ,.Haarlem"-zege. 

Polsstokhoog. Een kunstje dat Cor La
moree en Joop Verkes hun nadeden met 
matige sprongen van 3.60 en 3.25 m. 

Kogelstoten juniores. G. Scholten en 
Schutte plaatsten zich met resp. 9.37 m en 
8.27 m als no. 3 en 4. 

300 m juniores. Dit nummer werd een 
gemakkelijke overwinning voor Gerrit 
Scholten, die slechts meer strijd behoeft 
om aanzienlijk beneden zijn nu gemaakte 
tijd van 40.5 sec. te komen; Ten Walde 
werd goede tweede in 42 sec. 

Vèrspringen juniores. Ten Walde ver
raste ons met een mooie sprong van 5.38 
m. Wanneer hij zijn aanloop verbetert, 
kan hij zeker tientallen centimeters verder 
komen. Hetzelfde geldt voor Leen Brijs, 
die met 4.95 m op de 2de plaats beslag 
legde. Een volgende keer over de 5 m, 
Leen! 

Speerwerpen. Met 37.73 m bleef Theo 
Wernik beneden zijn normale kunnen. We 
zijn prestaties van over de 40 m van je 
gewend, Theo. Jan Hermans bereikte op 
dit nummer 31.93 m, zodat wij met resp. 
de 5de en 6de plaats genoegen moesten 
nemen. 

Tot slot nog de estafette's: 
Uitgezonderd de 4 X 100 m D werden 

alle estafette-nummers een prooi der 
,.Haarlem"-ers. De 4 X 100 ·m B-C met 
Wullems, E. Scholten, Schreuder en Heyn 
liep ondanks minder fraaie wissels 46 sec. 
De 4 X 100 m juniores ging in 50 sec. ronél 
en Zweedse est. met Dekker, Willems, 
Schreuder en Heyn in 2 min. 6,5 sec. Cor 
Dekker gaf in een spannende 400 m Ma
hieu geen duimbreed toe, zodat beide lo
pers bijna gelijktijdig wisselden. Jammer 
was het, dat met het laten vallen van de 
stok door een der V. & L.-lopers, ook de 
spanning weg was. Hierdoor kon ,.Haar
lem" met bijna 4 sec. verschil op Hellas 
gemakkelijk zegevieren. Het nummer 3 X 
1000 m estafette was bijzonder fraai. Gé 
van Ee, als eerste loper, wist het tempo 
goed vol te houden en gelijk met de con
currenten te wisselen. Door een ,.uitge
kookte" race wist Jan Hermans ons een 
veilige voorsprong te geven, zodat Jan 
Koopman als laatste loper niet al te veel 
moeite had ook deze overwinning veilig 
te stellen. Tijd 8 min. 32,5 sec, V. & L. als 
no. 2 had 8 min. 44 sec. nodig. 

Rest ons nog te vermelden, dat een. hele 
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schare luidruchtige supporters(sters) van 
deze ,.Haarlem"-zege getuige waren, zo
dat de Haarlem-kreet niet van de lucht 
was en alle andere club-aanmoedigingen 
erbij in het niet verzonken! Gevébé. 

UUslagen Jubileum-wedstrijden 
"Zeeburg". 19~~- b~ y? 

1500 m A. 1 W. v. Gog 4 min. 8.4 sec.; 
1500 m B. 3 C. Hesseis 4.18.6, 4 J. Her
mans 4.19.6. Hoogspringen B. 2 P. Haring
huizen 1.70 m; 100 m. Jun. 2 E. Scholten 
11.7 sec. ( clubrecord geëvenaard); 4 x 100 
m Jun. 1 Haarlem 48.7 sec. (nieuw club
record). De ploeg bestond uit de volgen
de lopers: L. Brij~, J. ten Walde, G. Schol
ten, E. Scholten. 

Zeer tot onze spijt moet het verslag van 
deze wedstrijd van onzen medewerker 
Gévébé wegens plaatsgebrek tot het vol
gend nummer blijven liggen. 

Voorwedstrijden P.H.-Beker te 
GJ.•oningen , Jo~ ~~ 
Verrassende 2e plaats v/d "Haarlem"-ploeg 

Wij zouden U over de Groningse trip 
van onze P.H.-beker-ploeg . veel kunnen 
vertellen. Helaas, plaatsruimte belet ons 
dat en wij zullen het bij het wedstrijdver
slag moeten laten. Wie weet, vinden wij 
later gelegenheid om b.v. via de ,.Athle
tiekspuit" - die verschijnt toch weer van 
de winter?- U b.v. kenn.'.;;; te laten ne'men 
van de te dure en te vette paling te Korn
werderzand, van de schitterende serie op 
het groene laken van Piet Haringhuizen te 
Leeuwarden, enz., doch thans het verslag 
van de voor ons zo uitstekend verlopen 
demi-finale om de P.H.-beker. 

Zoals gewoonlijk bij dit soort wedstrij
den, werden geen grootse prestaties ge
leverd. Een uitzondering hierop maakte 
echter Henk Kluft, die uitstekend voor de 
dag kwam bij het kogelstoten . . Hij liet met 
een stoot van 13.28 m ! Brasser (12,80 m) 
ver achter zich. Op de 400 m moest Cor 
Dekker zich tevreden stellen met een 
plaats in de finale om de 5e. en 6e plaats, 
waarin tot aller verrassing en niet het 
minst van hem zelf ook Emile Bleyswijk 
zich geplaatst zag. Cor werd in deze finale 
no. 1 en bezette in totaal dus de 5e plaats. 
Emile kon zich niet plaatsen, doch ver
dient niettemin een pluim voor zijn dap
per lopen. Bij -het hoogspringen stelde 
Piet Haringhuizen teleur, door slechts 
1,60 m te halen. Een verklaring ligt mis· 



schien hierin, dat hij te veel zijn aandacht 
tussen het hordennummer en hoogsprin
gen moest verdelen. Jan v.d. Horst sprong 
op 1,55 maf, ten gevolge van een blessure . 
Polshöog was vanzelfsprekend voor Cor 
Lamoree. Hij sprong 3,60 m, en aangezien 
hij hiermee reeds winnaar was, ging hij 
niet verder, daar hij nog aan andere num
mers moest deelnemen. Joop Verkes be
zette ondanks een handblessure toch 
nog de derde plaats met een sprong 
van 3 m . Henk Kluft werd 3e bij he t 
discuswerpen met een worp van 38,78 m, 
terwijl ook Arie Mulder nog net in de 
punten kwam met zijn 6e plaats (34 m). 
Op de 110 m horden viel Voogd in zijn 
serie wegens een hinderlijke spier uit. 
Piet Haringhuizen deed het beter door de 
finale om de 5e en 6e plaats te bereiken. 
Tot kort voor de eindstreep lag hij nog 6e . 
doch op de streep werd hij naar de 
7e plaats verwezen. Tijd 19,i... sec. Toch 
een bewijs, dat het kan, Piet. Arie Schaap 
plaatste zich op de 100 m met een 2e 
plaats in zijn serie in de finale, waar hij 
tot op ± 80 m de 4e plaats bezette . Toen 
kon hij de aanval van den Suomi-man 
v. d. Heyde niet weerstaan en werd 5e 
in 11,9 sec. Met de sterke tegenwind geen 
gekke tijd. Trouwens, later op de middag 
bewees hij in de 4 X 100 m estafette nog 
altijd van klasse te zijn. Co Wullems werd 
in zijn serie uitgeschakeld, doch hij her
stelde zich in de estafette uitstekend. De 
800 m werd in twee series verlopen. In de 
eerste en sterkste serie liep Wim v. Gog 
heel wijselijk zijn eigen race en liet zich 
door het hoge tempo van Frits de Ruyter 
niet van de kook brengen. Hij bezette de 
2e plaats in 2 min. 1,2 sec., voor U. van 
Wijngaarden (Sumoi), die ook deze middag 
door zijn keurig lopen opviel. In de 2e serie 
startte Jan Hermans voor ons. Jan hand
haafde zich uitstekend in de kopgroep, 
kwam bij het uitkomen van de laatste 
bocht prachtig naar voren en zou onge
twijfeld als eerste gefinisht hebben, wan
neer hij op ± 20 m voor de finish niet 
zwaar door een tegenstander gehinderd 
was. Hij plaatste zich met een uiterste 
krachtsinspanning nog tweede in 2.8,3. 
Vanzelfsprekend volgde er een protest 
van captain v . Duin, dat in zoverre succes 
had, dat Jan een gedeelde 6e en 7e plaats 
kreeg toegewezen, zodat we hier in totaal 
5\12 punt weghaalden. Door het te vroeg 
starten van meerdere lopers op de 5000 m 

werd D-ick Hagtingius zo verrast, dat hij 
direct reeds aan de staart van het peleton 
hing. Weliswaar herstelde hij zich en 
kreeg na 7 ronden contact met onzen 
tweeden loper Wim v. Deursen, doch ver
der dan een bedreiging voor no. 3, Meyer 
van A.A.C., kon hij het niet brengen. Tijd 
16.40. Wim v. Deursen, die voor het eerst' 
een 5000 m liep, kan ook nu weer op een 
goede wedstrijd terugzien. Hij werd 5. Zijn 
tijd was 16.52. Bij het vérspringen sprong 
Cor Lamoree 5,98 m, waarmede hij de 4e 
plaats bezette. Het speerwerpen leverde 
oris geen punten op. Reeds noemden wij 
Henk Kluft op het kogelstoten, doch ook 
onze nieuwe man op dit nummer Dirkse, 
die 11,64 m stootte, dat ons 2\12 punt op
leverde, mag heel tevreden zijn. De 
1500 m had hetzelfde verloop als de 800 m. 
Ook nu liep Wim v. Gog zijn eigen race 
en werd wederom tweede achter De Ruy
ter in 4.13,6. Co Hesseis stelde op dit 
nummer helaas teleur en liet zich zelfs 
door een fel-spurtenden concurrent nog 
juist de 6e plaats ontnemen. En "last but 
not least" de estafettes. Op de 4 X 100 m 
werd onze ploeg, bestaande uit Wullems 
- Schaap - Lamoree - Schreuder, 3e in 
45,4 sec., hetgeen hoofdzakelijk te danken 
was aan de uitstekende wissels. Vooral de 
wissel tussen Schaap en Lamoree was fan
tastisch. De 4 X 400 m leverde ons zelfs 
een 1e plaats op, waaraan we direct moe
ten toevoegen, dat A.A.C. niet haar 
sterkste ploeg op de been bracht, waar
tegenover staat, dat ook wij niet volledig 
uitkwamen. Theo Wernik liep als 1e man 
een goede race en wisselde als tweede met 
Jan Hermans, die echter met zijn zware 
800 m in de benen zich op deze plaats niet 
kon handhaven en naar de laatste plaats 
afzakte. Toen echter kwam Ernst Scholten 
als de grote verrassing ons te hulp en hij 
bracht ons op schitterende wijze weer in 
de running, door van de 5e op de 3e plaats 
te komen. En door dit prachtige werk van 
Ernst werd Cor Dekker blijkbaar zodanig 
geïnspireerd, dat hij v.ergat, dat hij reeds 
drie maal een 400 m er op had zitten en 
in één rush ons naar de eerste plaats · 
bracht. Tijd 3.39,4. Werkelijk een pakkend 
slotnummer van een voor ons uitstekend 
verlopen clubwedstrijd. Slechts hopen wij, 
dat een volgende keer deze wedstrijden 
neer in het centrum van het land gehou
den zullen worden. 

Uit de uitslag, die hieronder volgt, 
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blijkt immers duidelijk, dat de Noordelijke 
verenigingen vóorlopig nog geen partij 
zijn voor de clubs uit het Westen. Daar
naast konden wij over de organisatie niet 
roepen. Men was ver achter op het chrono
logisch overzicht en het middenveld leek 
soms wel een kermisterrein. De totaal
uitslag was: 1. A.A.C., 82}'2 pnt.; 2. Haar
lem, 55}'2 pnt.; 3. A:V. '23, 51 Y2 pnt.; 
4. Suomi, 38 pnt.; 5. A.V.G. '26, 24}'2 pnt.; 
6. D.E.M., 17 pnt.; 7. Nurmi, 16 pnt.; 
8. Vitesse, 8 pnt. G. v. BERKEL. 

Van een polshoogx•ecord dat nÎet 
vex•beterd wex•d en een spox•tieven 
schoenmaker. 

Cor Lamoree heeft op Zondag 7 Juli 
tijdens de Internationale wedstrijden van 
Pro Patria te Rotterdam het polshoog
record nie t verbeterd. Diverse factoren 
waren daartoe aanleiding, vooral de zeer 
hinderlijke wind, doch het heeft in geen 
geval aan zijn spikes gelegen, die op 
buitengewoon snelle en kundige wijze ge
repareerd waren door Schoenmaker Hoog
land, Alb . Thijmplein te Santpoort Don
derdagavond gebracht, Vrijdagochtend 
klaar. Een staaltje van sportieve service, 
die we de laatste tijd niet meer gewend 
waren. Een woord van dank en hulde aan 
dezen sportleven schoenmaker lijkt ons 
dan ook wel op zijn plaats. 

Intex•n. W edsb•ij~ "J'.an Pro Pab•ia, 
Rotterdam. ;r ~ y6 

Goede sport, doch voor dergelijke wed
strijden slechte organisatie. Ziedaar deze 
wedstrijden heel in het kort samengevat. 
Hoogtepunt was de 5000 m race van Slijk
huis tegen een Zweed, met als resultaat 
een nieuw Nederlands record op deze af
stand, doch de prestatie van De Ruyter 
op de 800 m, die hij eigenlijk zonder strijd 
in 1.54 liep, was niet minder fraai. Van 
onze mensen dient allereerst de fraaie 
recordverbetering op het nummer 300 m 
Jun. van Gerrit Scholten genoemd te wor
den, die het van naamgenoot Ernst Schol
ten afhandig wist te maken. Hij bracht het 
op 38.8 sec. Inmiddels door E. Scholten op 
38.5 sec. gebracht. (red.) Verrassend was 
ook de race van Harry Wernik op de 1500 
m. Een fraaie 2e plaats in het sterk bezette 
B-veld in een tijd van 4.18.4 wekt hoop
volle verwachtingen en toont aan, dat 
Harry op deze langere afstand beter uit de 
voeten kan dan op de 800 m. Jan Hermans 
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draaide deze middag niet zo goed en finish_ 
te in de middenmoot. In de C-klasse op dit 
nummer viel Jan Joustra tegen. Cor Dek
ker werd 2e op de 400 m A-klasse in 52.4 
sec. Hij heeft momenteel de chronische 
fout van een slechte laatste 100 m, waarop 
zijn pas akelig klein wordt. Trainen, Cor! 
Nadat Wim v. Gog na de eerste ronde van 
de 800 m goed doorkwam, werd hij op 
± 500 m door den Zweed Lund ernstig 
gehinderd, waarop onze man prompt de 
baan uitstapte. We weten, dat \.Y1m zelf 
er ook van overtuigd is, dat dit volkomen 
fout was, dus zand er over. Van de drie 
.. Haarlem"-lopers op de 5000 m was Dick 
Hagtingius ook ditmaal de snelste. Alleen 
het aanvangstempo zouden wij gaarne nog 
wat hoger zien. Zijn 6e plaats in dit inter
nationale veld van deelnemers was overi
gens verdienstelijk, evenals de 7e plaats 
van zijn eeuwige clubrivaal Dick Jordens, 
die ditmaal duidelijk sterker bleek te zijn 
dan Wim v. Deursen, die o.i. enigszins uit 
vorm is. Polshoog was vanzelfsprekend 
voor Cor Lamoree, die zegevierde met een 
sprong van 3,80 m. De krachtige wind en 
het rumoerige publiek zorgde ervoor, dat 
elke recordpoging op dit nummer bij voor
baat tot mislukking gedoemd was. 

Laat ons hopen, dat de organisatoren 
voor de Holland-België-wedstrijd op 11 
Aug. a.s. enige leerzame ervaringen opge
daan hebben deze middag, zodat de fou
ten, die thans voorkwamen, dan vermeden 
worden. Ditmaal maakte de Hollandse 
athlehekorganisatie bij de aanwezige bui
tenlanders geen al te beste indruk. 

/OT SLOT. 
En laten wij dan dit nummer besluiten 

met onze hartelijke en welgemeende ge
lukwensen aan het kranige eerste elftal 
van de H.F.C. .. Haarlem", dat de pheno
menale prestatie leverde om voor de 
eerste maal tijdens het 57-jarig bestaan 
van onze moeder-vereniging het kam
pioenschap van Nederland te behalen. En 
dat wel met sprekende cijfers. Weest er 
van overtuigd, spelers en reserve~ van 
het kampioenselftal, dat dit schitterende 
resultaat voor onze wedstrijdploeg een 
stimulans zal zijn, jullie voorbeeld in de 
kortst mogelijke tijd op te volgen. Geniet 
thans met volle teugen van een v.;elver- . 
diende voebalrust. Wij zullen in die korte 
rustperiode trachten ook dan de .. Haar
lem" -kleuren zo hoog mogelijk te houden. 
Nogmaals proficiat! 




