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Ditmaal bij wijze van uitzondering geen 
redactioneél artikel, doch in verband met 
de op handen zijnde finale om de P. H. 
beker volgt in plaats daarvan een korte 
opwekking van den voorzitter. 

PRINS HENDRIK~BEKER 1946 
Zondag 22 September a.s. vindt op de 

Sintelbaan aan het Olympicplein te Am
sterdam de eindstrijd plaats om het Club
kampioenschap van Nederland (P.H.-be
ker 1946). Deelnemende vereenigingen: 
.,A.A.C." - A..V . .,1923" - .,Vlug en 
Lenig" - .,Pro Patria" - .,D.O.S." en de 
H .A.V . .,Haarlem". 

Het zal een harde strijd worden, waarin 
naar wij vertrouwen de .,Haarlem"-ploeg 
een rol van beteekenis zal spelen ondanks 
het feit dat zij, met uitzondering dan van 
Lamoree en van Gog, geen cracks tot 
haar beschikking heeft. Bij ons moeten 
dus de punten komen van het enthousias
me, de saamhoorigheid en het teamwork, 
welke van de geheele ploeg dienen uit 
te gaan en waarbij geen enkel punt noo
deloos verloren mag gaan. Met andere 
woorden: aan de ploegindeeling, onder
linge samenwerking gepaard aan een de
gelijke technische en lich'lmelijke voor
bereiding zal de noodige aandacht moeten 
worden besteed. Hierop aansluitend dient 
elk .,Haarlem"-lid zijn volledige mede
werking te verleenen. 

Reeds meer dan 25 jaar is de .,P. H." 
voor ons .,Haarlemmers" de belangrijkste 
wedstrijd van het seizoen, die het boven
dien waard is er offers voor te brengen. 
En dat is ook altijd gebeurd, getuige de 
12 Clubkampioenschappen van Nederland 

(waarvan 10 in successie) welke de ver
eeniging op haar naam heeft staan. 

Ten opzichte van de :,P. H. 1946" gaan 
onze bescheiden aspiraties uit naar de 
derde, in het allergunstigste geval, naar 
de tweede plaats 

Mannen, broeders, leden van ons fiere 
mooie .,Haarlem", we hebben wel is waar 
wat terrein, leiding en accomodatie be
treft sinds Juli 1944 den wind niet in de 
zeilen gehad, maar wij allen te zamen 
zullen straks, ondanks alle tegenslag, door 
onze clubprestatie de Haarkmsche Sport
gemeenschap toonen, dat wij een sintel-
baan waard zijn! H. A. v. d. Mey. 

P. S. 
Leden, junior-leden, donateurs en 
veteranen, 

het bestuur rekent op een .,legioen" van 
minstens 100 supporters (eventueel met 
dames), die onze jongens zullen .,bij
staan·· in den grooten strijd. Reserveert 
daarom 22 September voor Uw club!! 

OFFICIEEL 
Nieuwe leden: 
G. Lijflander, Floresst r. 16, Haarlem-N. 
Bedankt: 
H. van Dorp; F. Garretsen. 

Wedstrijdagenda Septemhe1.• 
8 September: Wouter Groenestijn Be

ker wedstrijden, D.E.M. sintelbaan Bever
wijk. (Clubkampioenschap Juniores). 

22 September: Fina~e P. H. Beker~ Sin
telbaan, Olympiaplein Amsterdam. 

15 September: Nationale wedstrijden 
van G.A.C. Sportpark Hilversum. 
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De belangrijkste wedstrijd van het sei
zoen is dus tot een zeer late datum uit
gesteld. Hopelijk blijft deze datum thans 
gehandhaafd. Hoe denkt de N.T.C. anders 
over de Kerstdagen? 

PERSONALIA 
Coen Hoppe met vrouw en dochter zijn 

gezond en wel vanuit Indië in Nederland 
aangekomen; vooral de ouderen onder U 
zullen zich hierover ten zeerste verheu
gen. Tijdens zijn eerste verlof ·in 1928 nam 
hij nog deel aan de onderlinge wedstrij
den en ·toonde zich een athleet met veel
zijdige ontwikkeling. Hij was bovendien 
een van de eerste der vele polsstoksprin
gers, waarover de vereeniging de beschik
king heeft gehad. Proficiat Coen! 

Ook de . familie Themmen zal bij het 
verschijnen van dit nummer den Neder
landsehen bodem reeds hebben betreden. 
Laten we hopen, dat de prachtige boot
reis de familie· weder gèheel heeft opge
kikkerd en zij van een welverdiend ver
lof zal kunnen genieten. 

Joop Themmen is Lid van Verdienste 
onzer vereeniging. In 1919 plaatste hij 
zich derde op de 400 m. om het kampioen
schap van Nederland, dat gewonnen werd 
door ons lid Lex Lapère in den tijd van 
54.8. Welkom in Haarlem! 

Chris van Arum is op weg naar Neder
land en zal na een verblijf van ca. 10 
maanden op de wereldzeeën, einde Aug. 
a. b. van de "Bengkalis" een van onze 
havens binnenloopen. 

Chris, ik wed dat je er naar snakt om 
eens lekker in de weide te hollen en je 
lange beenen te rekken. 

Steph van Musscher bericht, dat hij na 
een verblijf van eenige maanden te Lun-

BRUSSEL LONDEN 
Vier hoofdsteden in Europa, waar onze 

polshoogmatador Cor Lamoree in ruim 
een maand tijd gesprongen heeft. Over 
Brussel schreven wij reeds. Hij evenaarde 
daar het Ned. record. Toen volgden op 20 
Juli de Engelse kampioenschappen in het 
White City Stadion te Londen. Geen ster
ke bezettipg en toch een nieuw record. 
Weliswaar slechts met één enkele cm. , 
maar het record was er. En wanneer Cor 
door het binnenkomen van de Marathon
lopers niet geheel uit zijn concentri'\tie 
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teren wegens geschokte zenuwen, weder 
geheel hersteld zijn gewone bezigheden 
heeft hervat. De geheele "renstal" zal zich 
daarin ten zeerste verheugen en wij hopen 
hem bij de P. H. op 22 Sept. eens flink de 
hand te kunnen schudden. 

VAN DE HAK OP DE TAK 
Het Ned. Record polshoog. 
Na vele jaren van opoffering en strijd, 

is het dan eindelijk aan ons lid Cor la
moree gelukt het Ned. Record polshoog 
op zijn naam te brengen. De oude record
houder, Kees v . d. Zee, eveneens een 
"Haarlemmer", sprong 12 jaar geleden te 
Medemblik 3.90 m. 
Zoo juist heeft Cor het record op 3.975 m . 
gebracht. Bedriegen de voorteekenen niet, 
dan overschrijdt hij evenwel dit jaar nog 
de 4 m. grens en daarmede zou hij zich 
onder de eerste 5 van Europa scharen. 

Zij, die zijn uitzending naar Londen mo
gelijk hebben gemaakt; hebben dus wel 
alle eer van hun vriendelijk "gebaar"! 

Ned. Kampioenschappen. 
Tot een van de meest succesvolle ath

leten, die bij de Kampioenschappen aan 
den start zijn verschenen, behoorde on
getwijfeld ons Lid van Verdienste Gerard 
Rinkel. 

Hij hanteerde met zooveel rust en flair 
het startpistool, dat het vertrouwen der 
athleten in een normale start zienderogen 
terugkeerde. Wij, persoonlijk, hebben dan 
ook in geen jaren zoo'n regelmatige 100 
m.-start gezien. Onder de:~e omstandig
heden behoeft men over den gemaakten 
tijd van "slechts" 10.9 sec. in 't geheel 
niet pessimistisch te zijn, hetgeen in Oslo 
of elders wel eens zou kunnen blijken. 

PRAAG AMSTERDAM 
was geraakt. . . . ja, dat was inderdaad 
pech Cor. Toen volgde Praag met :nog 
meer pech. Daar waren wel concurrenten 
en wanneer er ooit een kans was om de 
4 m. té passeren, dan was het in de 
Tsjechische hoofdstad. Doch wat de voor
zitter van de K.N.A.U. Ir. Paulen reeds 
voorspeld had in Londen, geschiedde in 
Praag. Reeds op 3.60 m. brak de polsstok 
van Lamoree. Weg kans. Want met de 
"knoest" van een stok, zoals Cor zelf het 
uitdrukte, waarmee hij verder kon sprin-
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gen, was elke kans op een overwinning 
bij voorbaat verkeken. De Tsjech Boehm 
won met 4.16 m.! Cor werd eervol 3e met 
een sprong van 3.80 m. En toen Amster
dam. De Nederlandse kampioenschappen. 
De wedstrijd nadert haar einde. Alleen 
polshoog is nog niet afgewerkt. Joop Ver
kes blijft het langst aan met den nieuwen 
recordhouder, doch na 3.65 m. moet ook 
hij het veld ruimen, hetgeen overigens 
een zeer fraaie come-back van onzen 
tweeden polshoog man was. De microfoon 
verkondigt dan, dat Lamoree 3.85 m. zal 
trachten te springen. Niet eens ten volle 
geïnteresseerd kijken we toe. We zijn 
immers hoger gewend! Hij neemt z'n aan
loop, zet zijn stok, klimt er in, dan plot
seling een kreet van van Duin, de lat is 
geraakt, doch blijft liggen en we zien een 
overgelukkige van Duin Cor omhelzen. 
En dan begrijpen we het. Het foefje, dat 
in R'dam op 7 Juli mislukte, gelukte hier. 
Cor wist niet beter, of de lat lag op 3.85 
m. In werkelijkheid had van Duin hem op 
4 m. laten leggen. Wederom is het record 
verbeterd. Bij nameting bleek de juiste 
hoogte 3.975 m. Thans dus een ruime ver
betering. 

Brussel - Londen - Praag - Amsterdam, 
zal Oslo de 4 m. brengen? De kans is er 
ongetwijfeld. De Ned. Kamp. hebben dat 
nog eens overduidelijk aangetoond. Cor, 
nogmaals van harte en good luck! H. 

Goede athletiekpropaganda 
tijdens de Haarlemsche Sportweek 

Als onderdeel van de Sportweek wer
den er op het E.D.O.-terrein enkele num
mers verwerkt, die een mooie propaganda 
voor de athletiek geworden zijn. Het 
korte maar uitstekend verzorgde pro
gramma viel bij het talrijke publiek zeer 
in de smaak en ongetwijfeld zal dit de 
grote massa weer iets nader gebracht 
hebben tot Ónze nog altijd zo stiefmoeder
lijk bedeelde sport. Daarom was het ook 
dubbel jammer dat grote verenigingen als 
A.A.C. en A. V. '23 om onnaspeurlijke re
denen hun medewerking aan deze wed- . 
strijden weigerden. Onnaspeurlijk, want 
de opgegeven reden als zouden hun ath
leten na afloop der wedstrijden niet meer 
bijtijds naar A'dam terug kunnen, lijkt ons 
op z'n zachtst uitgedrukt wel wat ver ge
zocht. Kom, kom, heren, bent U nu al ver
geten hoe Uw Haarlemse sportmakkers, 

in de eerste maanden na de bevrijding, 
alle mogelijke moeilijkheden trotseerden · 
om ,.coûte que coûte" aan Uw wedstrij
den mede te werken, terwijl toch toen 
van een normale reisgelegenheid hele
maal geen sprake was! Vooral omdat. wij 
in onze stad nog best wat meer belang
stelling in de athlehek kunnen gebruiken, 
hadden wij zo op Uw inschrijving gere
kend!' 

Op het eerste nummer, de 100 m. A, 
zagen wij een Arie Schaap die nog niets 
van zi.jn oude sprintfelheid bleek inge
boet te hebben. Zijn zege in 11.2 op deze 
grasbaan mag uitstekend genoemd wor
den en wij zijn dan ook benieuwd naar 
Arie's verdere verrichtingen in dit sei
zoen. Tweede werd Ciaessen (A.P.G.S.) in 
11.4 en no. 3 Pallesen van D.E.M. in 11.8. 

De finish . van de 100 m. B was bijzon
der spannend, daar de lopers met nauwe
lijks merkbaar verschil over de eindstreep 
gingen. Winnaar werd hier Adelaar (Su
omi) in 11.8, terwijl Henk Schreuder en 
Co Wullems met eveneens 11.8 de 2e en 
3e plaats bezetten. 

Op de 400 m. ondervond Cor Dekker 
geen noemenswaardige tegenstand. Hij 
won dan ook van meet af in 53.9. ·Achter 
hem. werd verwoed om de 2de plaats ge
streden. De D.E.M.-er Welp wist hier in 
55.1 voor onze Theo Wernik (55.3) en 
Emile Bleyswijk (55.4) te eindigen. 

Ook de 800 m. was het aankijken ien 
volle waard. Tegen zijn gewoonte in nam 
\!Vim van Gog direct na de start de kop 
om deze tot op 50 m. voor de eindstreep 
met ± 2 m. voorsprong op Vv olsink te be
houden. Reeds dachten wij onze man te 
zien zegevieren, doch zo sterk was Wol
sink's eindspurt dat Wim er volkomen 
door verrast werd en zich me t borst
breedte verschil verslagen zag. De tijden, 
resp. 2.00.4 en 2.00.5 mogen er voor deze 
zware 300 m. grasbaan zijn. 

Op de 3000 m. maakten Weenink (Su
omi), Hagtingius en Jordens zich al gauw 
van he t overige veld los. Een ronde voor 
het einde nam Dick Hagtingius onver
wachts met een tussensprint enkele me
ters voorsprong, maar Weenink bleek nog 
voldoe_nde in reserve te hebben om in een 
lange eindspurt deze achterstand te niet 
te doen en met ruim verschil t e winnen. 

·Tijd 9 min. 36.2 sec. Die van Dick 9 min. 
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42.6 sec. Dick Jordens werd goede derde 
in 9 min. 50.8 sec., terwijl Wim v. Deur
sen en Jan Koopman als resp. no. ·5 en :no. 
7 binnen kwamen. 

Tussen de bedrijven door gaf Cor La
moree een demonstratie polsstokhoog
springen ten beste. Het publiek wist dit 
mooie en spectaculaire nummer op de 
juiste waarde te schatten en Cor moest 
dan ook menig open doekje in ontvangst 
nemen. De slechte aanloop liet evenwel 
een prestatie boven de 3.70 m. niet toe. 
No . 2 werd' Mulder (Bl. ·wit) met 3.20 m . 

Het slotnummer, de Olymp Estafette 
werd een overwinning voor A.P.G .S. na 
spannende strijd met .,Haarlem" I, wat 
wel blijkt uit de gemaakte tijden 3 min. 
51 en ~ min. 51.2. Vooral Henk Schreu
der's laatste 200 m. was uitstekend . .,Haar
lem" II eindigde als derde in 3 min. 52.2 
sec. en Suomi als vierde in 3 min. 53.5 sec . 

Rest ons nog het verheugende feit te 
vermelden dat onze techn. leider Jan Hut 
weer als van ouds door de microfoon van 
de diverse nummers tekst en uitleg gaf, 
een .,karwei", dat hem uiteraard wel toe-
vertrouwd was . Gevébé. 

De Internationale wedstrijden 
van A.A.C. op 14 Juli j.l. 

Op deze wedstrijden kwamen enkele 
van onze clubgenoten met uitstekende 
prestaties voor den dag. Allereerst willen 
wij dan vermelden de fraaie 3e plaats van 
Dick Hagtingius achter Slijkhuis en Wee
nink op de 2 Engelse Mijl (3218 m.). dan 
Dick Jordens' 4de en Wim van Deursen's 
6de plaats op ditzelfde nummer en voorts 
het nieuwe clubrecord van Ernst Scholten 
op de 300 m. Maar laten wij bij het begin 
beginnen. 

In zijn serie 400 m . C. bezette H. Schol
ten de 4de plaats. Zijn tijd van 56.5 sec . 
viel ons echter best mee. Ook Emile 
Bleyswijk bewees in zijn serie 400 m. B 
dat hij met iedere wedstrijd beter wordt. 
Hii bezette weliswaar de 4de plaats, doch 
de tijd 54.3 was tot nu toe zijn beste pres
tatie. 

Bij het kogelstoten bezette Henk Kluft 
de 3de plaats met een stoot van 12.22 m., 
waarmede hij ruim een meter beneden 
zijn Groningse prestatie bleef. Ook P. 
Dirkse bleef met 11.10 m., waarmede hij 
3de werd in de B-klasse, beneden zijn 
kunnen. 
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In de 100 m.-B finale wist Henk Schreu
der zich, ondanks een slechte start maar 
dank zij een uitstekende finish, nog juist 
van de 3de plaats te verzekeren in 11.7. 
Winnaar werd hier Leeuwerik van A . V. 
'23 in 11 .5. 

PolshooQ werd een zoveelste overwin
ning van Cor Lamoree; 3.80 m. was nu 
het resultaat. 

Zoals gezegd hebben onze lange af
standlopers zich op de 2 E. M. uitstekend 
geweerd. Slijkhuis, die op een recordver
betering uit was, zette er r2eds direct een 
formidabel tempo in. Maar ook Dick Hag
tingius had er blijkbaar z in in, want op 
een gegeven moment, er waren toen nog 
weinige ronden te lopen, zagen wij hem 
Weenink passeren, zodat h ij toen als no. 
2 in de race lag. In de laatste ronde kon 
Dick echter Weenink's eindspurt niet meer 
beantwoorden. Zijn 3de plaats in 10 min. 
3.4 sec ., tegen Slijkhuis 9 min .f2.2 sec. en 
Weenink 9 min. 58.8 sec., was echter zeer 
eervol. Dick Jordens kwam met geringè 
achterstand op zijn clubgelloot als no. 4 
binnen, terwijl ook Wim v . Deursen met 
zijn 6de plaats tevreden kan zijn. 

Na Ernst Scholten's recordverbe tering 
op de 300 m ., waarmede hij G. Scholten's 
38.8 op 38.5 terugbracht, was het lo:gen 
van Leen Brijs in de finale 100 m . juniores 
voor ons de grootste voldoening. In een 
uitstekende stijl en na een voorbeeldige 
finish bezette Leen de 4de plaats in 12 
sec., een tijd die wel wat beloofd voor de 
toekomst. Gerrit Scholten plaatste zich 
5de in 12.1. 

Het cpzij kijken tijdens de race is altijd 
tempo-verlies, Gé! 

Bij het kogelstoten eindigde Gerrit 
Scholten met 9.09 m. op de 2de plaats. De 
4 X 100 m. estafette ploeg moest het zon
der ten W olde stellen, voor wie Kramer 
was opgesteld. Daar deze geen sprinter is 
zullen wij het drama van de slechte · wis
sels en het resultaat, 50 sec. , maar met de 
mantel der liefde bedekken. Door disqua
lificati e van het winnende A. V . '23 kwa
men wij echter nog op goedkope wijze in 
het bezit van de eerste prijs. 

Al met al dus wedstrijden w a arop naast 
enkele prestaties van i_ntemationaal for
maat zoals b.v. de Ruyter's 2 min . 27.7 op 
de 1000 m . en Slijkhuis' tijd over de 2 
E. M ., ook enkele aardige clubresultaten 
te noteren vielen. Gévébé. 



~!-17, ~~~ 
DICK JORDENS EN DE 
4 X 400 M EST.~PLOEG 
NATIONALE B~KAMPIOENEN! 

Dit waren wel de twee aangenaamste 
verrassingen die deze kampioenschappen, 
georganiseerd door het Haagse S.H.?·\·· 
{)nS gebracht hebben. Vooral van D1ck -~ 
prachtige race op de 5 km. hebben WIJ 
volop genoten en wij wensen hem dan 
ook vanaf deze plaats van harte proficiat 
met dit onverwachte maa:: daarom niet 
minder fraaie succes. Deze gelukwens 
geldt natuurlijk ook voor vVim van Gog, 
Theo \Vernik, Gé Scholten en Ernst Schol
ten, die na een enerverende strijd het 4 
X 400 m. est. kampioenschap in de wacht 
wisten te slepen. Ook de k_et:.rige 2e plaats 
van P. Dirkse bij het discuswerpen willen 
wij niet onvermeld laten . Na met een 
uitstekende worp van 36.60 m. langen 
tijd de beste kans voor de zege gehad te 
hebben, slaagde de D.E.M.-er D. Kapteyn 
·er met zijn laatste worp nog juist in onze 
clubgenoot met 18 cm te verslaan. 

De prestaties van de overige "Haar
lem"-ers zijn ons eerlijk gezegd, niet mee
gevallen. Van Henk Schreuder hadden we 
wel iets meer verwacht dan een 4de plaats 
in zijn serie 100 m. in 12.6. Hetzelfde geldt 
voor Cor Dekker die het in zijn serie 200 
m. niet verder wist te brengen dan een 
3de nlaats in 25 sec. Wij moeten hier ech
ter direct aan toevoegen dat een tamelijk 
straffe tegenwind, vooral op de sprii1t
nummers, de tijden ongunstig bem
vloedde. 

Ofschoon Wim v. Gog in zijn serie 400 
m. als no. 2 aankwam (tijd 54.5) was dit 
toch juist niet voldoende voor een plaats 
in de finale. 

Op de 1500 m. begon Co Hessels hoop
vol door na 3 ronden nog steeds in de 
kopgroep te zitten. Co had echter hier
door t_e veel van zijn krachten gevergd, 
zakte steeds meer af om ten slotte, met 
nog 100 m. te lopen, op te geven. Harry 
Wernik bleef beneden zijn uitstekende 
vorm van Rotterdam, kon nu slechts met 
moeite meekomen en eindigde op de 8ste 
plaats in 4 min. 27 sec. 

Bij bet kogelstoten bezette P. Dirkse 
met 11 .63 rn. de 4de plaats. 

De 5000 m. werd weer eens voor de zo
veelste keer een duel Hagtingius-Jordens. 
Reeds na enkele ronden hadden deze 2 

zich van een veilige voorsprong op het 
overige veld verzekerd. Met nog 3 ron
den te lopen zaten de twee _Dick's nog 
steeds samen aan kop en wij rekenden 
reeds cp een vinnig eindspurtduel tussen 
deze eeuwige clubrivalen, toen Dick 
Hagtingius een inzinking kreeg. Dick 
Jordens "rook" onmiddellijk zijn kans 
en passeerde met een tussenspurt die 
Dick H . niet wist te beantwoorden. Met 
een opmerkelijke eindspurt beëindigde 
Jordens deze race als no. 1 in 16 min. 
22.2 sec., een tijd waarmede hij naar 
de A-klasse promoveerde. Hagtingius 
kwam als tweede binnen in 16 min. 31 
sec., slechts 1 sec. boven A-tijd blijvend. 
Wij zijn benieuwd naar het volgende tref
fen tussen deze twee "kilometervreters"! 

Het verloop van de 4 X 400 m. esta
fette was bijzonder spannend. Wim van 
Gog wist als eerste met Theo Wernik te 
wisselen. Deze liep zo goed dat Gé Schol
ten met ± 10 m. voorsprong de stok in 
handen kreeg. Gé, die voor het eerst een 
400 m. liep, startte weliswaar te langzaam 
maar slaagde er toch in als eerste met 
onzen . laatsten loper Ernst Scholten te 
wisselen. Hoewel Ernst na 300 m. een 
concurrent moest laten passeren, vocht 
h ij v erbeten om het verloren terrein terug 
te winnen. Met nog 50 m. te lopen sprak 
h ij het laatste restje van zijn uithoudings
vermogen aan en onder groot enthousias
me van de aanwezige H.A.V.'ers wist hij 
voor onze ploeg de overwinning en het 
kampioenschap yeilig te stellen. H_~e 
spannend de laats te meters geweest ZIJn 
blijkt wel uit het feit dat het verschil met 
no. 2, Celebes, slechts 0,1 sec. bedroeg. 
De tijd van onze ploeg was 3 min. 42 .2 sec. 

Vermelden wij tot ·slot nog, dat de 100 
m . juniores gewonnen werd door Ernst 
Scholten in 12.4, terwijl Gerrit Scholten 
in 12.8 op de 4de plaats beslag legde, zo
dat mèt hun aandeel in het estafette
kampioenschap, deze twee juniores bli~~ 
hebben geqeven uit het goede "Haarlem -
hout gesneden te zijn! · Gévébé. 

Bevredigende resultaten · ~n 
van onze clubgenoten ...!.-Y" 7 ' 

de Ned.-Kampioenschappen . 1946 op 
Het hoogtepunt van de op 3 en 4 

Aug. j.l. in het Olympisch Stadion ver
werkte nationale kampioenschappen was 
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natuurlijk de magnifieke recordsprong 
van Cor Lamaree op polshoog. Elders in 
dit nummer komen wij nog op dit fraaie 
succes van onze .,globe-trotter" terug. 
Hoewel de verrichtingen van de overige 
.,Haarlem"mers er hierdoor wel wat bij in 
de schaduw vielen, wisten zij zich toch 
met hun prestaties bij de eerste zes van 
Nederland te rangschikken, t.w. een 2de 
plaats van Wim van Gog en Joop Verkes 
op resp. 1500 m. en polshoog, een 5de 
plaats van Henk Kluft en Cor Dekker op 
resp . kogel en discus en 400 m. en ten
Slotte Dick Hagtingius' verdienstelijke 6de 
plaats op de 5000 m. 

Daar het plaatsgebrek ons noopt dit 
verslag zo beknopt mogelijk te houden, 
moeten wij wel volstaan het verlóop van 
de diverse nummers als volgt weer te 
geven: 

1500 m. De Limburger Maar (A.V.O.N.) 
nam direct na het startschot de kop, ter
wijl Wim v. Gog in tweede positie bleef 
hangen. Beiden namen al gauw een flinke 
voorsprong op het overige veld. Bij het 
luiden van de bel leidde Maar nog .steeds 
m~t Wim op ± 3 m . Met nog 200 m . te 
lopen zette onze man zijn ·eindspurt in, 
juist op het moment dat zijn tegenstander 
dit ook deed. Wel wist Wim zijn tegen
stander nog enigszins in te lopen, doch 
daar hij gèen contact meer met zijn ken
nelijk uitgelopen mededinger kreeg, moest 
hij in deze met ± 2 m. verschil zijn meer-

. dere erkennen. De tijden waren voor den 
winnaar 4 min. 8.1 sec. en voor v . Gog 4 
min. 8.5 sec. 

400 m. Cor Dekker die zich via een 
keurige 2de plaats in zijn serie (52) in de 
finale geplaatst had, liep hierin technisch 
veel beter dan wij tot nu toe van hem 
zagen. Deze keer waren alleen de laatste 
30 m. zwak te noemen, zodat Bakels hem 
nog juist iets te vlug af was. Niettemin 
kan Cor met deze 5de plaats achter Blok, 
de Kroon, Mahieu en Bakels best tevre
den zijn . . 

800 m. In deze race wist Wim v . Gog, 
door de zware 1500 m. van daags tevoren 
en een vooraf gelopen serie op de 800 m. 
in 2 min. 2.7, zich tegen zijn frissere te
genstanders niet te handhaven en eindig
de op de voor hem ongewone 6de plaats 
in 2 min. 1.8 sec. 

Kogel en discus. Met een fraaie stoot 
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, van 13.21 m., die hem de 5de plaats op
leverde, passeerde Henk Kluft opnieuw 
ruim de 13 m. grens. Ook met de discus 
bezette Henk de 5de plaats, en wel met 
een worp van 38.44 m . 

Polshoog. Als vanouds werd dit num
mer weer eens een .,Haarlem" aangere
genheid, daar Joop Verkes in een ·aan
merkelijk betere vorm verkeerde dan en
kele weken terug. Zijn tweede plaats met 
3.65 m. verraste ons tenminste aange
naam. \Vat betreft Cor Lamaree's wel en 
wee bij zijn poging de 4 m. te halen, wil
len wij in dit korte bestek:1volstaan met 

. te zeggen dat wij intens met onzen pols
hoog matador meegeleefd hebben. 

5000 m. Ook Dick Hagtingius verkeer
de in een prima vorm, getuige zijn eer
volle 6de plaats in dit sterk bezette 5000 
m. veld. Zijn tijd van 16 min. 17 sec. is 
tot nu toe zijn beste in dit seizoen. Na 
een zeer snelle eerste ronde, die later 
v oor enkele lopers fataal bleek te zijn, 
maar waarin Dick heel verstandig zijn 
eigen tempo liep, lag het veld al gauw uit 
elkaar. Langzamerhand werkte Dick zich 
meer naar voren totdat hij na ± 3 km. 
aansluiting kreeg met den P.S.V.er Slegt, 
zodat hij toen als no. 8 van de 13 lopers 
m de race lag. Hoewel Slegt met vinnige 
tegenspurts probeerde onzen man los te 
krijgen, gaf deze toch geen krimp maar 
wist op zijn beurt met een demarrage te 
antwoorden waarvan de taaie Zuiderling 
mets terug had. In een prachtige eind
spurt van 200 m. passeerde Dick nog een 
tegenstander zodat hij achter Slijkhuis, 
Lataster, Walstra, Weenink en v. d. Steen 
(allen A-klassers) als enige B-klasser de 
verdienstelijke 6de plaats bezette in een 
tijd waarmede hij weer naar de A-klasse 
promoveerde. Proficiat, Dick! 

Gévébé. 

Kennemer Kampioenschappen M 
Het belangrijkste resultaat van deze 

door Suomi op Watervliet te Velsen ge
houden wedstrijden was het nieuwe ju
nioresclubrecord 4 X 100 m . estafette, dat 
door de lopers Leen Brijs, Jan ten Wolde, 
Gerrit Scholten, Ernst Scholten op 48.6 
sec. gebracht werd. Er was practisch geen 
t.egenstand en de wissel tussen Jan en 
Gerrit klopte nog niet best, m.a.w. het kan -
door deze ploeg zeker op 48 sec. terug-



gebracht worden. Leen Brijs won ,.opzit
tend" de 80 m. Jun. in 10.3 sec. Zijn pres
tatie op verspringen was nog beter. Een 
tweede plaats met een sprong van 5.33 m. 
tussen alle A-junioren bewijst zijn uitzon
derlijke aanl~g. Ernst Scholten had dit
maal op de 100 m. weinig moeite met 
Lejeune van Suomi. Hij won in de goede 
tijd van 11 .9 sec. De 300 m. Jun. werd een 
dubbel ,.Haarlem" succes . Gerrit Scholten 
won in 40.3 sec., gevolgd door Jan ten 
Wolde in 42.5 sec. Jan, je moet er om 
denken dat de race pas op de finishlijn 
afgelopen is . Je hield te vro~g in en dat 
scheelde je be~angrijk in je Üjd. De beste 
,.Haarlem" man op de 800 m. Jun. was 
Hans Busé. Hij werd no. 8 in 2.19.5, ge
volgd door Hans v. d. Berg in 2.21.3 en 
Han Kramer in 2.24.2. De laatste stelde 
wel :wat teleur. 

Bij de Seniores bezette Wullems via 
serie en demi-finale de 4e plaats op de 
100 m. in 11.8 sec., terwijl hij eveneens de 
4e plaats bezette op de 200 m. in 24.7 sec. 
Henk Schreuder werd in de halve finale 
100 m. gewipt, nadat hij z'n serie in 11.9 
sec. gewonnen had. Op de 200 m. bezette 
Henk in de 2e serie de 4e plaats en werd 
uitgeschakeld in 24.3 sec. De 3e serie 
werd gewonnen in 25.5! Pech Henk. De 
400 m. werd een onbedreigde zege voor 
Cor Dekker in 52.2 sec. Th. Wernik, H. 
Scholten en Bleyswijk werden in de series 
uitgeschakeld met tijden van resp. 54, 
57.2 en 55.8 Op de 3000 m. leverde D.ick 
Jordens een fel gevecht met Weenink 
(Suomi) om de eerste plaats. In een lange 
eindspurt won de Suomi loper. Werd de 
aanval niet te vroeg ingezet Dick? Tijd 
Jordens 9.26.4. D.ick Hagtingius miste op 
het juiste moment de aansluiting met de 
koplopers om een rol van betekenis te 
kunnen spelen. Hij werd 3e in 9.34.4. Bas 
Fennis bewees uit het goede hout gesne
den te zijn door de 6e plaats te bezetten 
in 9.52. Nu een wintertraining en het vol
gend jaar ben je A-klasser Bas .. Wim van 
Deursen en Jan Joustra vielen na een 
goed begin terug en bezetten beiden te 
bescheiden plaatsen. Zowel bij het kogel
stoten als discuswerpen was Henk Kluft 
heer en meester. Kogel won hij met een 
stoot van 12.87 m. en het discuswerpen 
met een worp van 38.83: Theo Wernik 
was in vorm met speerwerpen, getuige 
zijn worp van 43.25. De estafette leverde 

na het reeds genoemde succes van de ju
niores een 2e plaats op in 4 x 100 m. met 
de lopers Wullems, E. Scholten, Schreu
der, Schaap. Tijd 45.8. Arié Schaap liep 
een prima laatste 100 m. Eveneens no . 
2 werden we in de Olympische Estafette 
met de lopers Dekker, Bleyswijk, H. 
Scholten, Schreuder. Tijd 3.54.8. De 400 m . 
van Emile Bleyswijk was hier uitstekend. 
Over het algemeen dus behoorlijke resul
taten in een wedstrijd zonder enige sfeer. 

So Long. 

NEDERLAND- BELGIE ~~,// 
Nieuw clubrecord 1500 m 
van Wim v. Gog 

Drie ,.Haarlem" leden waren de eer 
waardig gekeurd in de eerste interland 
wedstrijd na de oorlog de kleuren van 
hun land te verdedigen n.l. Cor Lamoree, 
Joop Verkes en Wim van Gog. Lamoree 
bezette op polshoog de eerste plaats met 
een sprong van 3.75 m. Verkes werd hier 
derde met 3.60 m. De aanloop was zeer 
los, zodat speciaal de prestatie van Cor 
he t v ermelden waard is. Van Gog heeft 
zijn kans, die hij kreeg om het vijf jaar 
oude clubrecord op de 1500 m. te verbe
teren met beide handen aangegrepen. Hij 
bezette de derde plaats in 4 min. 6.1 sec., 
waarmede h ij het clubrecord met 0.2 sec. 
v erbeterde. Wim, ook vanaf deze plaats 
van harte! Slechts één opmerking. Je bent 
in staat om er nog meer af te halen en 
dus . ... 

Tegen de verwachting in verloor Ne
derland de ontmoeting met 72 tegen 77 p. 

H. 

WEDSTRIJDEN VAN "~~~ 
"VITESSE" TE CASTRICUM 2fr "' 

Uitslagen: 
800 m . C: 1 Emile Bleyswijk 2.9.8; 800 

m. D: 3 v. d. Klashorst 2.16; 6 Posdijk; 
3000 m. D: 1 Bas Fennis 10.7.7; -3000 m. C: 
2 Jan Joustra 9.49.1; 3000 B: 2 Dick .Hag
tingius 9.38.4; 6 Wim van Deursen; 100 m. 
B: 4 Henk Schreuder 11.8; H. Scholten 
uitgeschakeld in halve finale in 12.5. 100 
m. Jun.: 1 Ernst Scholten 12 sec.; 800 m . 
Jun.: 3 Hans v. d. Berg 2.47.4 (te ve~l ge
lopen). Verspringen Jun.: 2 Jan ten Walde 
4.76 m. Olympische Estafette: 3 ,.Haar
lem" 4.1.4 (Bleyswijk, E. Scholten, L. Brijs, 
Schreuder). 
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Speciaal de prestaties van Bleyswijk en 
Joustra, die naar de B-kl. en Fennis, die 
naar de C-kl. promoveerden, zijn het ver
melden waard. 

UITSLAGEN #:tA-/ ti'~ : 
Nat. Estafette kampioenschappen. 

4 X 100 m. Haarlem gedisqualificeerd. 
10 X 100 m.: 3 Haarlem 1 min. 57.5 sec.; 
4 X 400 m.: 5 Haarlem (serietijd 3.36.4); 
4 X 1500 m.: 2 Haarlem 17.6.6; 4 X 100 
m. Jun.: 5 Haarlem 49.2 sec.; 4 X 300 m.: 
3 Haarlem 2.46.2 (nieuw clubrecord). In 
het Septembernummer komen we op deze 
wedstr~jden terug. 

Districtkampioenschappen: 
Het be,stuur vertrouwt er op, dat alle 

leden, die voor deze wedstrijden inge
schreven zijn, ook inderdaad a.s. Zaterdag 
en Zondag zullen uitkomen. Het is voor 
de samenstelling van de P. H. en W . G. 
bekerploegen van het hoogste belang. 

SPORTUITWISSELING 
niet voor ons 

Deze maand steken in het kader van de 
sportuitwisseling Haarlem-Derby Haar
lemse sportlui van diverse pluimage de 
Noordzee over om een tegenbezoek te 
brengen aan hun Engelse sportvrienden 
en vriendinnen, die tijdens de sport- en 
de feestweek de gasten van de Haarlem
mers zijn geweest. Ook athletiek maakt 
een onderdeel van het programma uit, 
doch alleen dames-athletiek, want in De r
by zou geen heren-athlehekvereniging 
bestaan. En dat in Engeland, waar de 
heren-athlehek veel meer dan bij ons de 
boventoon voert en de dames in feite 
eigenlijk niet meetellen. En toch werd het 
niet-bestaan van een heren athletiekver. 
in Derby meegedeeld tijdens de confe
rentie, die in Mei van dit jaar ten sta d
huize alhier met de vertegenwoordigers 
van de stad Derby gehouden werd en 
onder leiding stond van Ab Milhado. Ge
noemde heer verbleef in zijn functie van 
sportjournalist de gehele oorlog in Enge
la nd. Zou hij dan werkelijk zo slecht op 
de hoogte zijn met de Engelse athletiek? 
Dat zou niet pleiten voor zijn kennis als 
sportjournalist. En aangezien we aa n zijn 
deskundigheid niet twijfele n , geloven wij 
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dat niet. Maar waarom dan wel zwem
mers en zwemsters en alleen maar athle
tes en geen athleten? 

Waarom wel dames-athleten, die natio
naal beK"eken in veel mindere mate als 
onze jongens meetellen en niet een 
"Haarlem" team, waarin mensen als een 
Lamoree, een van Gog, een Dekker, een 
Verkes, een Kluft en juniores als de twee 
Scholtens, Brijs en ten Wolde. Waarom 
kunnen deze jongens, die vele malen in 
dit seizoen de stad Haarlem op waardige 
wijze op athlehekgebied in den lande 
vertegenwoordigden thans thuisblijven? 
Waarom mochten onze jongens wel de 
Dames athlehekwedstrijden hier ter stede 
tegen de Engelse meisjes met enkele on
derlinge nummers tenminste nog enige 
fleur geven, maar werden zij overigens 
rustig genegeerd? Ja waarom? Laten wij 
er ons niet te veel in verdiepen. Het is te 
belachelijk. 

Slechts dit jongens van "Haarlem". 
Toont in de nog komende wedstrijden, 
hoe waanzinnig het was jullie thuis te 
laten. Dit kan door uitgelezen resultaten 
op de District kampioenschappen, de W.G. 
Beker wedstrijden en de P. H. Beker wed
strijden. Laat daar zien, welke grove blun
der er gemaakt werd, de 12-voudige kam
pioen van Nederland niet in te schakelen, 
terwijl wel athletiek op het programma 
s tond. Vecht! In de eerste plaats voor je 
club en in de tweede plaats om ons be
stuur de tastbare bewijzen in handen te 
geven - voor zover die er al niet zijn -
dat onze vereniging in de toekomst niet 
meer genegeerd kan en ook niet wil wor
den bij een dergelijke aangelegenheid. 
Wij zullen ons niet voor een tweede :maal 
op zij la ten dringen. 

Dick Hagtingius. 

Wegens overvloed van copy besloten 
wij het in het vorig nummer beloofde 
verslag over de Jubileumwedstrijden van 
"Zeeburg" niet meer te plaatsen, temeer, 
daar de pres taties op de 1500 m. en de 
4 X 100 m. Jun. reeds weer verbeterd 
zijn. Slechts vanaf deze plaats een eresa
luut aan Piet Haringhuizen, die daar 1.70 
m. hoog sprong en aan Co Hessels en Jan 
Hermans voor hun goede resultaten op 
de 1500 m . met tijden van resp. 4.18, 6 en 
4.19.6. (Red.) . 




