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VAN DE REDACTIE ·~. _.: {!~4fl -~ 
Voor de twaalfde maal is thans "de 

H. A. V.er" in Uw brievenbus gegleden, 
m :a .w . het eerste jaar, het beginjaar van 
ons clubblad is voorbij. De redactie heeft 
gedurende die tijd enkele wijzigingen on
dergaan wegens bet vertrek van twee 
leden in militaire dienst, terwijl Henk 
Schreuder tijdens de ziekte van v. Berkel 
tijdelijk diens plaats innam, waarvoor hij 
de dank der vereniging verdient. Ondanks 
deze wijzigingen, is het doel der redactie
commissie steeds hetzelfde gebleven: 
"Mede te werken aan ons aller ideaal 
"Haarlem'' in de kortst mogelijke periode 
weer aan de top der Nederlandse athle
hek te brengen." Ons aandeel zien wij 
hierin, door te trachten de band, die ons 
allen tot één grote H.A.V. familie maakt, 
te verstevigen en dit proberen wij te be
reiken door het peil van ons blad zo hoog 
mogelijk op te voeren. Van verschillende 
leden hebben wij daarbij medewerking 
ondervonden tijdens het eerste jaar. Wij 
danken hen daarvoor ten zeerste en reke
nen in het komende winterseizoen weer 
op die medewerking. Het eerste jaar van 
ons clubblad sluiten wij hierbij af. Bij de 
aanvang van dit eerste jaar konden wij 
nauwelijks van een "Haarlem"-ploeg spre
ken. Thans beschikt de vereniging weder
om over een behoorlijke wedstrijdploeg. 
Wanneer wij hiertoe een weinig hebben 
bijgedragen, st~mt ons dat tot verheuge
nis en geeft het ons tevens de moed het 
tweede jaar met vertrouwen in te gaan. 

In verband met opnemen van het ver
slag over de finale der P. H. Beker is dit 
nummer iets later dan gewoonlijk ver
schenen. 

OFFICIEEL 
Nieuwe leden: 

Dick Sloos, Rijksstraatweg 127, Haar
lem N., (geb. 31-1-'29); A. v. d. Spil, 
Kruisstr. 13, Haarlem; C. Jonker, Padang
straat 19, Haarlem N .; H. Scheffer, Rozen
hagenstr. 16, Haarlem; H. Geusenbroek, 
Hoogenweg 63, Zandvoort; J. Bretter, 
Sparrestraat 9, Haarlem. 

Bedankt: H. J. Lijsen (donateur). 

De Penningmeester deelt mede, dat de 
inning van de tweede termijn der contri
butie 1946 bereids is begonnen. 
Wintertraining: 

Over de datum van de aanvang der 
wintertni.ining moet het · bestuur zich 
nog beraden. Hetzelfde geldt voor de in
doortraining. Waarschijnlijk zullen echter 
beide trainingen in de tweede helft van 
October beginnen. Over de juiste aan
vangsdatum volgt vanzelfsprekend t.z.t. 
bericht. 

.. PERSONALIA 
Leny Hogendoorn en Ko Hesseis gaven 

ons kennis van hun ·verloving. De grote 
dag was op 15 September. En al zijn we 
dus wat over tijd, onze gelukwensen zijn 
er niet minder hartelijk om gemeend. 

Ook onze clubarts Dr. v. Lier kan met 
zijn vrouw van onze - zij het ook hier 
wat late - gelukwensen overtuigd zijn, 
nu hun op 23 Aug. een zoon Dick werd 



geboren. Vanzelfsprekend rekenen wij er 
op dat · Dick in de toekomst een even 
goede .,Haarlem" sprinter zal worden als 
zijn vader vroeger geweest is. 

Cock Stolwijk vertrekt begin October 
als sergeant-majoor naar Indonesië. Cock, 
ook vanaf deze plaats behouden vaart, 
veel succes en tot weerzien. 

VAN DE HAK OP DE TAK 
Bas komt er .... 

Hij is 32 en begon dit jaar met athle
hek. Daarvóór had hij gefietst en kende 
dus het genot van een demarrage en een 
geslaagd sprintje. Overigens geloofde hij 
niet ooit tot een behoorlijke prestatie te 
zullen komen, maar die overtuiging be
lette hem niet om de training bijzonder 
serieus ter hand te nemen en zie . . . op 
een Zondag promoveerde hij op den lan
gen afstand tot B-klasser. Dit bleek echter 
nog maar een begin van het .,loon naar 
werken" te zijn, want niet alleen slaagde 
hij er in bij den Utrechtsehen Singelloop 
van de c.a. 160 deelnemers de zevende 
plaats te bezetten, maar bovendien nam 
hij den dag daarop op de 5000 m. de derd_e 
pfaats voor zijn rekening op een zware 
baan en in een tijd van even 17 min. 

Bravo Bas, nu kom je er zeker, zet 
dezen winter nog even door, zoodat je in 
1947 .... de A-klasse binnen sprint. 

De juniores gaven het goede voorbeeld. 
Op de Clubkampioenschappen van Ne

derland voor Juniores, hebben onze jon
gens het best gedaan. Ja, ik weet wel dat 
de bezetting der nummers, zoowel kwali
tatief als kwanti~atief, beter had kunnen 
zijn, maar het neemt toch niet weg, dat 
een tweede plaats achter het sterke D.O.S. 
·een extra-vermelding waard is. Daarom 
hulde aan de kernploeg, die maanden 
achtereen de training trouw bezocht en 
zich geheel op dezen bekerwedstrijd had 
ingesteld. Jammer, dat we nog niet de be
schikking hebben gehad over een paar 
werpers en springers, het verschil hierin 
met D.O.S. en Suomi was nog te groot. 
In de sprint waren onze jongens echter 
oppermachtig, zie maar naar het nieuwe 
clubrecord op de 4 X 100 m. in 48.4 sec. 
en de eerste 2 plaatsen op de 100 m. 

Maar, willen wij ten slotte nog een-
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maal het genoegen smaken onze (Juniores) 
clubvlag aan de hoogste mast te zien wap
peren, dan is het zaak de propaganda 
voor de Juniores-afdeeling vanaf dit 
oogenblik met ernst en animo ter hand te 
nemen. Het moet, dunkt mij, een prettige 
gedachte, of liever gezegd een hunke
ring, zijn voor de jonge .,knok-ploeg" om 
.,Haarlem" zoo spoedig mogelijk aan de 
spits te brengeiL 

De meeste van de jongens gaan in 
1947 over naar de Senioren-afdeeling, 
hoewel ze dat jaar nog de contributie van 
een Junior-lid betalen. Hoe dan ook, zij 
gaan zich meten met andere nieuwelin
gen, trachtend zich vanuit de D- naar de 
A-klasse op te werken. Slaag je hierin, 
dan staat de verrichting gelijk met het 
behalen van een diploma, want slechts 
weinig nieuwelingen komen zoover. Dit 
is all~en weggelegd voor talent-athleten 
en zij, die met groote ambitie hun training 
opnemen; gaat het in het leven anders? 

DE JUNIORES~ /tf f/u~. ~ 
KAMPIOENSCHAPPEN 1946 

Dat wij van de Juniores-kampioen
schappen, die op 18 Augustus te Rotter
dam verwerkt werden, geen enkele titel 
mee naar huis zouden brengen, was te 
voorzien. Daarvoor was onze kans te 
klein en de concurrentie te groot. Op een 
enkel nummer hadden wij echter toch 
meer verwacht. Wij bedoelen de 100 m., 
waarin Ernst Scholten toch zeker een re
delijke kans had op een plaats in de finale. 
In plaats van het zoet der overwinning 
kregen wij echter een bittere pil te slik
ken. Niet omdat hij zijn demi-finale niet 
overleefde, dat kan de beste overkomen, 
doch -de wijze waarop dit geschiedde, die 
kunnen wij niet goed praten. Waar moet 
het met onze athleten heen als iedere 
loper er maar direct na een minder goede 
start de brui aan geeft en er dan maar 
zo 'n beetje bij loopt! Dat je door een 
slechte start ontmoedigd was, kunnen wij 
ons voorstellen, maar is zo'n kleine tegen
slag niet juist een extra aansporing om 
desondanks toch je beste beentje voor te 
zetten? Nu was het een .,belabberd" ge
zicht je als 5e in een .,spek-en-bonen" 
tempo te zien binnen komen. Wij hopen 
echter dat Ernst op zijn volgende wed-



strijden (wij denken dan speciaal aan de 
W.G.-beker!) zal tonen dat deze 100 m. 
een vergissing is geweest. Afgesproken, 
Ernst? 

Onze andere 100 m.-hope, Leen Brijs, 
sloeg in zijn serie, dié een der sterkst be
zette was, met zijn 3e plaats in 12.3 lang 
geen slecht figuur. Helaas kon hij door 
een spierblessure in de demi-finale niet 
starten. Leen is nog heel jong en voor 
zijn toekomst als succesvol athleet zijn 
wij dan ook niet bang. 

Bij het verspringen bereikte Jan ten 
Wolde 4.94 m., waarmede hij de 14e plaats 
bezette. Na het hoopvolle beg~n in dit 
seizoen, toen hij enkele malen gemakke
lijk en ruim de 5 m. passeerde, viel dit 
resultaat wel enigszins tegen. 

Op de 800 m., die zeer sterk bezet was 
en in 2 min. 6.8 sec. gewonnen werd, wa
ren onze jongens tegen het hoge tempo 
natuurlijk niet opgewassen. Hans Busé en 
Hans v. d. Berg liepen echter een moe
dige race en kwamen vlak na elkaar als 
resp. Be en 9e in hun serie binnen. Hun 
tijden waren 2 min. 19 sec., en 2 min. 19.1 · 
sec. Vvat hun nog ontbreekt is. hardheid. 
Na de wintertraining zullen zij echter een 
hartig woordje mee kunnen spreken, want 
aanleg voor de middenafstand hebben zij 
zeker. 

Ons beste resultaat was nog de 3e 
plaats van de 4 X 300 m. estafette-ploeg, 
bestaande uit H. v. d. Berg, J . ten Wolde, 
G. Scholteg en E. Scholten, achter D.O.S. 
en Bleyerheide in 2 min. 46.8 sec., welke 
tijd een nieuwe clubrecord betekent. 
~iaal de dappere race van Hans v. d. 
Berg en -h-êr goede lopen van onze tweede 
man Jan ten Wolde verdient extra ver
melding. 

Op de 4 X 100 m. brachten wij -het, via 
een 2e plaats in de serie in 49.6 sec., niet 
verder dan een 5e plaats in de finale. 

G. v. BERKEL. 

ESTAFETTE~ f'~-,,Jk. 
KAMPIOENSCHAPPEN ··7 

In het vorige nummer heeft U reeds de 
uitslagen van deze wedstijden kunnen 
lezen. Aan mij de taak U nog een kort 
relaas te geven. Als we aan deze kam
pioenschappen denken, dan denken we 
aan de 4 X 1500 m. We hadden een uit-

blinker in onze ploeg , Wim v. Gog, 
helaas echter ook een man, die uit de 
toon viel, Jan Hermans. Ongetwijfeld zou 

. degene, die thans als reserve langs de 
kant stond, Dick Jordens,- het er beter af
gebracht hebben. Het was dan ook wer
kelijk heel spijtig, dat Jan zijn eigenlijk 
te · vroeg toegezegde plaats niet meer 
wilde afstaan. Het heeft de vereniging een 
kampioenschap gekost. Het verloop van 
de strijd was als volgt: Co Hessels, die 
voor ons startte, kon het vrij hoge tempo 
uitstekend volgen, doch zag zich toch op 
de laatste 100 m. door een loper van onze 
grootste concurrent Suomi gepasseerd. 
Door de slowe start van Suomi's tweede 
loper kon Jan Hermans echter direct de 
achterstand nivelleren. Het tempo bleef 
gedrukt tot de laatste 300 m. Toen voer
den zowel D.O.S. als Suomi het tempo 
aanmerkelijk op en Jan raakte los. Hij 
wisselde met ongeveer 30 m. achterstand. 
Onze derde man, Harry W ernik, liep een 
goed race, zonder er echter in te slagen 
iets van de verkregen achterstand te niet 
te doen. We hadden echter onze beste 
troef nog in handen, Wim v. Gog. Welnu, 
hij heeft inderdaad een machtige poging 
gedaan zijn ploeg toch nog het kampioen
schap te bezorgen. Hij deed, wat hij doen 
moest, starten in een zeer hoog tempo. En 
inderdaad, hij liep in, sterk in zelfs, kwam 
op 20 m., 15 m. Bij het ingaan van de laat
ste ronde bedroeg zijn achterstand slechts 
een tiental meters. En hoewel fel aange
moedigd door het "Haarlem'' legioen, kon 
hij niet verder komen, en Suomi finishte 
als eerste. Voor Wim werd een tussen
tijd genoteerd van 4 min. 3 sec.! Com
mentaar overbodig. De totaaltijd bedroeg 
17.6.6. 

De 111 X 100 m. leverde ons via een 
tweede plaats in de serie de derde prijs 
op. De ploeg toonde onder aanvoering 
van Gerard Rinkel een vrij aardige wis
seltechniek. Alleen Cor Dekker verviel in 
zijn oude fout en durfde niet weg te gaan, 
waardoor Emile Bleyswijk hem eigenlijk 
al voorbij was, voordat de heren wissel
den. Het was in dit verband dan ook goed 
gezien in de finale Cor te laten starten. 
Het "Haarlem" team bestond uit de vol
gende lopers: Wullems, v. d. Putten, 
Schreuder, Heyn, Wernik, v. d. Horst, 
Bleyswijk, Dekker, Willems, Rinkel. De 
tijd bedroeg 1.57.5. 
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De 4 X 400 m. ploeg, bestaande uit Th. 
Wernik, H. Scholten, Bleyswijk en Dek
ker stelde na de serie goed overleefd te 
hebben, in de finale teleur door het niet 
verder te brengen dan de vijfde plaats. 

Al neem ik in aanmerking, dat drie van 
hen behalve de serie ook reeds twee maal 
in de 10 X 1 00· m. estafette hadden moe
ten lopen, met de nodige vechtlust was 
een derde plaats toch niet onbereikbaar 
geweest. Maar juist die vechtlust ontbrak. 

In de 4 X 100 m. estafette werden we 
gediskwalificeerd, daar twee toch gerou
tineerde krachten als v. d. Putten en 
Schreuder de wisseltechniek op die mid
dag niet bleken te verstaan. Gelukkig 
herstelden ze zich later in de 10 X 100 m . 

Het belangrijkste succes van deze mid
dag was ongetwijfeld het feit, dat wij 
sinds jaren weer op alle estafette num
mers uitkwamen. De resultaten, een twee
de-, een derde-, en een vijfde plaats, wa
ren - onze slechte trainingsgelegenheid 
in aanmerking genomen - niet onbevre
digend. 

H . 

ONZE SPRINTERS 
ft! e..k' L in goeden vorm tijdens de Noord~ 

e- . 'l Hollandsche Kampioenschappen 
S 1erJ..J.u. te Beverwijk óf PEM-J;"tç/J-" 

Bij deze kampioenschappen van Noord
Holland "Werden niet minder dan 7 titels 
in de wacht gesleept, en wel 5 door 
de seniores (400 m., 1500 m., 5000 m., 
discus en polshoog) en 2 door onze 
juniores (4 X 100 m. en 4 X 300 m. 
estafette). Daarnaast werden vele 2e prij
zen behaald, dus al met al resultaten die 
ons hoopv.ol doen stemmen voor de a.s. 
"big match" : de finale om den P.H.-beker! 

De zware regenval was oorzaak dat de 
baan niet in een al te beste conditie ver
keerde, zodat topprestaties . achterwege 
zijn gebleven. 

Op den eersten dag, Zaterdag 24 Aug., 
opende Wim van Gog de rij der kampioe
nen door de 1500 m. voor zijn rekening te 
nemen. Hij won dit nummer eigenlijk zoo
als hij wilde en met precies 4 sec. voor
sprong op n<;>. 2 ging hij in 4 min. 9.4 sec. 
over de eindstreep. Op de 200 m. plaatsten 
zoowel Henk Schreuder als Co Wullems 
zich in de finale. Henk bezette hierin na 
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een goede race de 4e plaats (achter Nus
se, Meyer en v. d. Heide) in 24.1 sec. Co 
had pech door de buitenbaan te loten. Hij 
had hierdoor reeds bij het uitkomen van 
de bocht een achterstand die niet meer in 
te halen was. 

De 100 m.-juniores gaf tot op 20 m. voor 
de finish een gelijkopgaande strijd te zien 
tussen onzen Ernst Scholten en den Zaan
lander Molenaar. Laatstgenoemde bleek 
echter in de laatste meters iets sneller en 
won met miniem verschil in 11.9. Ernst 
noteerde 12 sec . Op de 300 m. bezette 
Gerrit Scholten na fellen strijd met Mole
naar en den nationalen juniorenkampioen 
Koole, de 3e plaats in 40.3 sec. Jan ten 
Wolde werd in zijn serie nog juist op de 
eindstreep naar de 4e plaats verwezen. 
Tijd 42.3 sec. Op de 800 m.-juniores liep 
Hans v. d. Berg een uitstekende race. Hij 
bleef steeds in de kopgroep hangen en 
had zelfs nog voldoende over voor een 
eindsprint die hem de 7e plaats bezorgde. 
Zijn tijd van 2 min. 17.2 sec. is tot dusver 
zijn beste persoonlijke prestatie. Hans 
Busé was niet geheel fit en moest uit
vallen. 

Het slotnummer, de 4 X 400 m.-esta
fette, had een zeer spannend verloop . 
Door het goede lopen van haar eerste 
loper verkreeg D.E.M. aanvankelijk een 
ruime voorsprong op Haarlem en A.A.C. 
Via Emile Bleyswijk en Herman Scholten, 
die de achterstand aanzienlijk wisten te 
verkleinen, kreeg Cor Dekker al gauw den 
D.E.M.er "te pakken". Hoewel Cor alles 
op alles ze tte en zich volkomen "leeg" 
liep, moest hij toch in de la.atste meters 
den sterken A .A .C.er de Kroon laten pas
seren, zodat de uitslag werd: 1. A.A.C. 3 
min. 39.5 sec.; 2. Haarlem 3 min. 39.7 sec. 
(Th. W ernik, H. Scholten, E. Bleyswijk en 
C. Dekker); 3. D.E.M. 3 min. 47.8 sec. 
Voordat een wolkbreuk op den daarop
volgenden Zondag als spelbreker optrad 
werden nog de volgende nummers ver
werkt: 

200 m. horden: Henk Willems plaatste 
zich hierop via een 2e plaats in de serie 
(29.4 sec.) in de finale, waarin hij zich als 
no. 3 klasseerde. F. Breek bezette in zijn 
serie de 3e plaats in 32.8 sec. 

Verder werden onze juniores; die het 
zonder Gé Scholten moesten stellen, op de 
4 X 100 m. estafette onbedreigd winnaar 



in 51.2 sec. De ploeg bestond uit: L. Brijs, 
H. v. d. Berg, J. ten Woldeen E. Scholten. 

Op den derden dag van deze kampioen
schappen, Zondag 8 Sept., kwamen onze 
jongens eerst goed los. De finale 100 m. 
was er een met 3 .,Haarlem''-ers, n.l. Arie 
Schaap, Ben Heyn en Co Wullems. Arie 
was in prima vorm en werd na een ener
verende nek-aan-nek race slechts met 
borstbreedte door Nusse geklopt. Beiden 
noteerden den voor deze doorweekte baan 
besten tijd van 11.5 sec. Doch ook Ben 
Heyn's 3e plaats in 11.6 was van .,oude 
kwaliteit"! Co Wullems kon dit hoge 
tempo niet ·bijbenen en kwam als 6de 
binnen. 

De 400 m. werd bij gebrek aan tegen
stand door Cor Dekker .,op zijn sloffen" 
gewonnen. Niettemin noteerde hij de niet 
slechte tijd van 52.4 sec. 

Op de 800 m., die door de Ruyter ge
wonnen werd, lag Wim van Gog na 600 
m. nog op de 4e plaats. Een goede eind
sprint bracht hem echter onbedreigd de 
tweede plaats in 2 min. 2.1 sec. Een ver
rassing was het uitstekende lopen en de 
5e plaats in 2.5.2 van Harry Wernik, die 
vooral op de laatste 100 m. een sterke in
druk maakte. Jammer dat je niet zo gauw 
aansluiting met de koplopers kreeg, Har
ry. De achtervolging kostte je nu te veel 
krachtsinspanning. /Ve.ysw,fk 12: D8. Y. 

De 5000 m. was zwak bezet. Dick Jor
dens behaalde hier dan ook -zonder moeite 
het kampioenschap in 16 min. 37.7 sec. 
Tweede werd de NA.C.er Bruyn in 16 
min. 57.1 sec. en derde, tot aller verras-

. sing, Bas Fennis in 17 min. 2.4 sec. Bas 
had nog daags te voren een keurig resul
taat geboekt door in de Utrechtsche Sin
gelloop op de 3e prijs in -de B-klasse 
beslag te leggen. Jan Joustra, die in de 
eerste helft van de race goed mee kon 
komen, zakte later af. · Door een goede 
laatste ronde wist hij zich echter nog Se 
te plaatsen. 

Op polshoog had Cor Lamoree reeds 
aan 3.40 m. genoeg om zijn kampioen
schap weer met een jaar te verlengen. 

Bij- het verspringen was Henk Willems' 
sprong van 5.89 m. juist niet voldoende 
voor een plaats in de finale. Een volgende 
maal over de 6 m., Henk! 

Discus werd een dubbele .,Haarlem" 
zege door Henk Kluft en P. Dirkse die 

met resp. 36.74 m en 35.32 m de eerste 
twee plaatsen voor hun rekening namen. 

En .,last not least" behaalden onze ju
niores al heel gemakkelijk het kampioen
schap op de 4 x 300 M. estafette. Zij gin
gen n.l. alleen over de baan en maakten 
een tijd van 2 min. 56.3 sec. 

ALLE ESTAFETTE'S 1/ek.-J>'~ 
VOOR "HAARLEM"! ~.t pt 

De wedstrijden om de Kenneme okaal 
zijn voor onze vereeniging wel zeer suc
cesvol geweest. Onze jongens haalden 
evenals in 1944 het stoute stukje uit alle 
estafettenummers in de wacht te slepen, 
waardoor zij wederom beslag wisten te 
leggen op de door Suomi uitgeloofde bo
kaal. Er viel echter bij het verheugende 
van dit succes één ding te betreuren, n.l. 
dat wij op verscheidene nummers bijna 
geen tegenstand ondervonden. Was dit 
wel het geval geweest, ongetwijfeld wa
ren dan de gemaakte tijden nog beter 
geweest. 
Het eerste nummer, de 4 x 400 m ging in 
een tijd, die er zijn mag: 3 min. 37.6 sec. 
Onze ploeg, waarin Henk Willems voor 
het eerst na zijn ongeval weer van de 
partij was, ging met meer dan 6 sec. 
voorsprong door de finish. Henk als eer
stè loper wist als 2e met H. Scholten te 
wisselen. Deze liep de eerste 300 m in 
een angstwekkend laag tempo, doch bleek 
op de laatste 100 m nog zoveel in reserve 
te hebben, dat hij zijn achterstand bijna ge
heel inliep .. Anders een gevaarlijke tac
tiek,' Herman! Emile Bleyswijk en Cor 
Dekker hadden daarna niet veel moeite de 
voorsprong tot plm. 20 m te vergroten. 

De 3 x 1000 m werd een éclatant .,Haar
lem" succes! Zowel de eerste als de twee
de plaats werd op ondubbelzinnige wijze 
door onze vertegenwoordigers bezet. Co 
Hessels van de eerste ploeg nam geen ri
sico en wist reeds na een ronde een flinke 
voorsprong te nemen op het overige veld, 
waarin Jan Hermans en Bas Fennis zich 
aanvankelijk goed konden handhaven. Na 
de eerste wissel lag Haarlem 1 onbedreigd 
aan · de kop. Harry Wernik liep ziender
ogen uit, zodat wij voor onze eerste ploeg 
gerust waren. Bram v. d. Booren als 2e 
man van Haarlem 2 was echter wat ach
terop geraakt. Bij het wisselpunt wachtte 
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hem echter Wim van Gog, die zijn plaats 
in de eerste ploeg· afgestaan had aan Dick 
Jordens, om onze 2e ploeg een zo gunstig 
mogelijk resultaat te bezorgen. Een staal
tje van prachtig team-work dat wel even 
vNmeld mag worden. Inderdaad wist Wim 
na een tactische race als 2e binnen te 
komen, zodoende Haarlem 2 de 2e plaats 
bezorgend. Haarlem 1 was even te voren 
met ,.smiling Dick Jordens" als laatste 
loper als eerste over de eindstreep gegaan. 
De volledige uitslag was: 1. Haarlem 1 
(C. Hessels, H. Wernik, D. Jordens), 8 m 
17.7 sec.; 2. Haarlem 2 (J. Hermans, B. v 
d. Booren, W. van Gog). 8 m. 29 sec.; 8. 
Suomi; 4. Zaanland; 5. Haarlem 3, (B. Fen
nis, D. Hagtingius, J . Joustra) . 

Bij de Zweedsche estafette slaagde onze 
ploeg er zowaar in het 3 jaar oude club
record op dit -nummer om zeep te bren
gen, Cor Dekker (400). Ernst Scholten 
(300). Ben Heyn (200) en Arie Schaap 
(100) verbeterden dit record tot de uitste
kende tijd van 2 m. 3.7 sec. Het verloop 
van dit nummer was als volgt: Cor Dekker 
bezorgde ons na een uitstekende race (op
vallend goed was deze keer je laatste 50 
m, Cor) een ruime voorsprong. Ernst 
Scholten liep zijn 300 M. weliswaar naar 
behoren (tijd plm. 38 sec.). tegen de felle 
spurt van den Suomi-man v. d. Heide was 
hij echter niet opgewassen, zodat wij bij 
de tweede wissel op de 2e plaats lagen. 
Ben Heyn bracht ons echter na een for
midabele 200 m. weer op het eerste plan 
en met een als vanouds sprintenden Arie 
Schaap kon de zege .ons niet meer ont
gaan. Suomi werd 2e in 2 min. 4.8 sec. 
Ook de 4 x 100 m leverde ons een prima 
tijd op: 44.7 sec. werd in geen jaren door 
een ,.Haarlem"-ploeg genoteerd! De wis
sels klopten dan ook zonder uitzondering 
schitterend. Han v. d. Putten (still going 
strong!) liep met verbluffend gemak op 
zijn tegenstanders in, Ben Heyn sprintte 
als in zijn beste dagen, Henk Schreuder 
bleef hierbij niet achter zodat Arie Schaap 
met een ,.schone baan" voor zich, ook dit 
nummN met een zegevierende finish kon 
besluiten, gevolgd door Suomi met 45.6 
sec. en Zaanland 46.7 sec. Moge de stille 
hoop van steller dezes, dat deze zelfde 
ploeg in de a.s. P.H.-eindstrijd aan de 
start zal verschijnen, in vervulling gaan! 
Tot slot werd ook de Olympische estafette 
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toegevoegd aan de reeks van overwin
ningen door ,.Haarlem" op deze dag be
haald. Wim van Gog .800, C. Dekker 400, 
H. Schreuder 200 en C. Wullems 200 lie
pen met 3 m. 40.8 sec. een tijd die slechts 
3.6 sec. boven het record ligt, dat sinds 
1930 op naam staat van Ho_ogerwerf, J. 
v. d. Booren, Benz en Chris Berger. Het 
wil mij voorkomen dat ook dit record bij 
een fellere tegenstand wel eens zou kun-
nen sneuvelen! Gévébé. 

JUNIORES . jJ JJ 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ~ 
"HAARLEM" bezet de tweede plaats 

Het athlehekseizoen voor Juniores 
werd Zondag 8 Sept. op de D.E.M. sintel
baan te Beverwijk besloten met de Na
tionale clubkampioenschappen. En onze 
jeugdploeg heeft op waarlijk uitstekende 
wijze het athlehekseizoen 1946 afgeslo
ten. Een tweede plaats achter het Rotter
damse D.O.S. was het resultaat van deze 
laatste wedstrijd, waaraan helaas de weer
goden hun medewerking hadden ontzegd. 
Het regende gedurende de gehele middag, 
doch dit heeft de vechtlust van onze jon
gens niet kunnen bedwingen. Waarlijk, 
deze wil om te winnen deed weldadig 
aan en wat dit betreft behoeven wij 
voor de toekomst van de P. H. Beker niet 
bang te zijn. Het meest verrassende resul
taat was ongetwijfeld de overwinning van 
Dick Sloos op de 100 m. Hoewel het zijn 
eerste wedstrijd was, betekende dit geen 
beletsel voor hem, maar dadelijk den 
jeugdkampioen van Nederland op deze 
afstand, Gerstel van D.O.S., beslissend te 
slaan. Hij noteerde een tijd van 12.3 sec., 
die goed te noemen is, rekening gehouden 
met de zeer zware baan. Een volleerd 
sprinter is deze knaap nog lang niet. Daar
voor ontbreekt er veel, zeer veel zelfs aan 
zijn stijl. Doch wanneer hij doorzettings
vermogen aan geduld kan paren en 
daarbij gehoor geven aan de adv:iezen 
van de technische leiding, welnu, dan 
kan hij het ver brengen. Ik sprak enkele 
mensen na afloop, die als hun mening 
gaven, dat Ernst Scholten dezen mid
dag tegenviel. Ik deel deze mening niet. 
Inderdaad toonde Ernst niet meer die 
vorm te bezitten van twee maanden ge
leden, doch evenals . zijn nieuwe clubge
noot Sloos, wist hij dan toch ook maar 



Gerstel te kloppen in 12.5 sec. Dezelfde 
Gerstel die tijdens de ·Nat. Jun. Kamp. in 
R'dam op 18 Aug. heer en meester was op 
de 100 m. Hield men daar wel rekening 
mee? En heeft men de laatste 100 m van 
Ernst gezien tijdens de 4 x 100 m esta
fette? Nee, deze loper maakte zeker geen 
overtrainde indruk, integendeel. De 300 
m bracht ons via een benauwde derde 
plaats in de serie eveneens ~en derde 
plaats in de finale van Gerrit Scholten. 
Tijd 40.3 sec. Jan ten Wolde werd in de 
serie geëlimineerd. De 800 m ·leverde een 
onbedreigde zege op voor de Jager 
(D. 0. S.), doch achter hem streed Hans 
Busé verwoed om de tweede plaats, die 
hij zich helaas nog net af liet snoepen. 
M.i. had Hans beter het voorbeeld van die 
andere Hans (v.d. Berg) kunnen volgen en 
eerder naar voren moeten gaan. V. d. Berg 
kon helaas het tempo op de laatste 200 m 
niet volgen, doch bezette niettemin de 
verdienstelijke vijfde plaats. Tijd Hans 
Busé 2 min. 17.4 sec. De 4 x 100 m ging 
met de lopers Dick Sloos, Jan te~ Wolde, 
Gerrit Scholten, Ernst Scholten, in een 
nieuwe clubrecordtijd, n.l. 48.4 sec. Helaas 
werd onze laatste loper, zij het geheel on
opzettelijk iets door de laatste D. 0. S. 
sprinter gehinderd, waardoor hij een 
weinig uit zijn balans raakte, hetgeen 
ons de overwinning kostte. D.O.S. werd 
eerste in dezelfde tijd. En dan de techni
sche nummers. Hierop verspeelden we 
helaas veel punten, hoewel er ook enige 
lichtpunten waren. Zo o.a. de derde plaats 
van Leen Brijs bij het discuswerpen. Een 
worp van 21.68 m met een heren discus 
had met de juniores discus een ruime 
clubrecordverbetering betekend. Ik kon 
me je 'teleurstelli'ng levendig indenken 
Leen. Maar het volgend jaar kom je terug. 
Een ander lichtpunt was het hoogsprin
gen. En daarbij doelen wij nog niet eens zo 
zeer op de derde plaats van Jan ten Wolde 
met 1.40 als wel op de 5e plaats van Cor 
Jaspers. Hij sprong niet zo hoog, ,1.35 m, 
maar het was ook de eerste wedstrijd van 
dezen 15-jarigen knaap. En die stijl, daar 
zit iets in, let op.Wanneer Cor vol kan 
houden, komt hij er. Bij het verspringen 
stelde Leen Brijs teleur, door niet de finale 
te bereiken. Ernst Scholten deed het beter 
door met 5.11 m de 5e plaats te bezetten. 
Het kogelstoten leverde ons eveneens 2 

punten op door de 9.75 · m van Gerrit 
Scholten. Tom Nieuwenhuizen bezetten 
de vierde plaats bij het speerwerpen met 
een worp van 24.32 m. Mag ik tot slot wij
zen op de sportiviteit van Leen Brijs, die, 
hoewel oorspronkelijk opgesteld in de 4 x 
100 m estafette, zijn plaats vrijwiliig aan 
Dick Sloos afstond. Bravo Leen. Hiermede 
toonde je, een clubman te zijn van de 
eerste rang, vele ouderen ten voorbeeld. 

De totaal uitslag was:· D.O.S. 74 punten. 
.. Haarlem" 45 p. Suomi 43 p. A.V.'23 20 p. 
Dat de organisatie er niet voor zorg ge
dragen had, dat het junioren materiaal op 
tijd aanwezig was, kan men als een ern
stige tekortkoming aantekenen. 

SO LONG. 

KLINKENDE KLEINIGHEDEN 
Onder deze titel vestigen wij allereerst 

Uw aandacht op de uitstekende prestatie 
van Cor Lamoree, die op Zondag 25 Aug. 
tijdens de Europeesche Kampioenschap
pen te Oslo er in slaagde .zich op het num
mer Polstokhoogspringen onder de 10 
beste polsstokspringers van Europa te 
plaatsen door zich als nr. 8 te klasseren 
met een sprong van 3.90 m. Ja lezers, ook 
wij hadden op een sprong van 4 meter 
of hoger gehoopt. Maar als wij dan even 
goed doordenken, en we herinnereh ons, 
dat drie maanden geleden een derge1ijke 
prestatie nog een egalisatie van het Ne
derlands record betekend zou hebben, dan 
moet ons toch van het hart dat daar in 
Oslo door een .. Haarlem" athleet iets 
goeds werd verricht, waarvoor hij aller 
waardering verdient. Daarom Cor onze 
hulde voor de wijze waarop je ook in het 
verre Noorden in de eerste plaats de eer 
van je land en in de tweede plaats, die van 
je club hebt verdedigd. · 

~~~ 
FINALE P.H.~BEKER JU~~ '~. 

"Haarlem" op de derde plaats 
Wij hadden allen gehoopt, velen van 

ons zelfs gerekend op de tweede plaats. 
Het heeft niet zo mogen zijn. A.V.'23 heeft 
ons welverdiend naar de derde positie 
verwezen. Verdiend, want al neem ik in 
aanmerking dat onze ploeg ten zeerste 
verzwakt werd door het uitvallen van de 
geblesseerde Lamoree en het niet uitko
men van Hagtingius, die overigens goed 
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door Fennis werd vervangen, ons enige 
punten gescheeld heeft, ook onze volle
dige ploeg had naar mijn mening ditmaal 
voor '23 in het zand moeten bijten. Dat 
de kampioensploeg A. A. C. wederom on
bereikbaar zou zijn, wisten we. Dat de 
voorsprong zo groot zou zijn, was een ver
rassing. Hulde aan de ~ampioenen. Het 
was een echte P. H. Beker. Met mee- en 
tegenvallertjes. Het begin was goed voor 
ons. De 1500 m leverde ons een derde 
plaats op van Wim v. Gog, die door het 
tempo te drukken, toen Slijkhuis en de 
Ruyter waren uitgelopen, er voor zorgde, 
dat Ko Hessels op de vijfde plaats beslag 
kon leggen. Keurig werk Wim. De tijden 
van onze jongens waren resp. 4.13.2 en 
4.15.8, hetgeen voor Ko promotie naar de 
A kl. betekent. Het volgend nummer 
bracht weer een dumper op onze eerste 
vreugde. Ben Heyn werd in de serie van 
de 100 m, wegens twee valse starts ge
disqualificeerd. En dus moest het hier van 
Arie Schaap komen. Hij deed, wat van 
hem verwacht werd. Via de serie plaat
ste hij zich vierde in de finale . Beide ma
len noteerde hij 11.2 sec. Op de 110 m 
horden toonde Piet Haringhuizen een vrij 
aardige techniek. ' Helaas bezit hij geen 
voldoende snelheid. Jammer was het, dat 
hij in de klein,e finale om de vijfde en 
zesde plaats op de laatste horden niet 
goed uitkwam, waardoor hij op de streep 
nog naar de zevende plaats werd ver
wezen. Serie tijd was 18.~ s.ec. Een tegen
valler was ook de 400 m. Dat Emile Bleys
wijk ondanks een dappere race niet ge
plaast zou worden, lag in de lijn der ver
wachtingen. Dat Cor Dekker echter het 
zelfde lot zou ondergaan . in de tweede 
serie, dat was een ernstige teleurstelling. 
Zijn tijd 51.6 . sec., waarmee hij vierde 
werd, toont echter wel aan, dat hij een 
zware serie getroffen had. De tijd van 
Emile was 54.2. Ook op de 800 m deed 
Wim v. Gog zijn plicht. Zelfs moest de 
Ruyter hard vechten om hem van het lijf 
te houden .. De tijd van Wim was 2.2.6. 
Een echte P. H. Beker verrassing was op 
dit nummer het lopen van Harry Wernik. 
Hij eiste de vierde plaats voor zich op in 
2.4.1. De 5000 m was vanzelfsprekend voor 
Slijkhuis , die ook trachtte voor zijn club
genoot Meyer de tweede plaats te reser
veren. Dit spelletje had Dick Jordens ech-
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ter door. Hij bleef rustig in derde positie 
hangen en in de laatste ronde kon Meyer 
zijn befaamde eindspurt niet beantwoor
den. De tijd van Dick was buitengewoon 
goed n.l. 16.4.4. Bas Fennis had kennelijk 
last van zenuwen. Het valt ·ook niet mee, 
onverwachts zo'n belangrijke race te moe
ten lopen. Niettemin wist hij nog een punt 
te veroveren door de zesde plaats te be
zetten in 17.04.4. Onze eerste man in de 
4 x 100 m wijtelde bij het weggaan, daar 
hij een duidelijke valse start had. Er werd 
echter niet teruggeschoten en we zaten 
drie meter achter. Desondanks haalden we 
nog de derde plaats in 45.2. De ploeg be
stond . uit v. d. Putten-Heyn-Schreuder
Schaap. De 4 x 400 m. van onze ploeg was 
de slechtste, die we dit seizoen zagen, 
Emile Bleyswijk was nog de beste man. 
Ernst Scholten, die voor Theo Wernik in
viel, de minste. En dan de technische 
nummers. Op polshoog bleef het verlies 
door het niet uitkomen van Lamaree tot 
5 pnt. beperkt, daar Joop Verkes vrij ge
makkelijk eerste werd met 3.50. Kogelsto
ten leverden ons 6 pnt op. Henk Kluft 
werd derde met 12.43 m., Dirkse vijfde met 
11.82 m. Helaas slaagde de laatste er niet 
in bij het discuswerpen de finale te be
reiken. Henk deed het beter door met 
37.08' achter Brasser de tweede plaats te 
bezetten. Het verspringen was weer een 
P. H. verrassing, in de vorm van Henk 
Willems, die voor de eerste maal in dit 
seizoen over de 6 m kwam. Hij had het 
ook vooruit beloofd! Met 6.20 m werd hij 
derde. Met 1.60 m zorg Piet.Jiaringhuizen 
op hoogspringen nog voor m punt, zodat 
naast de 400 m en· de horden ook het 
speerwerpen ons geen punten opleverden. 
Dat moet volgend jaar anders , Bep Ebs
kamp en Theo W ernik. 

De totaaluitslag was: 1 A.A.C. 102 pnt., 
1 A.V.'23 61 Yz pnt. 3 "Haarlem" 51 Y2 
pnt. 4 Vlug en Lenig 30 pnt. 5 Pro-Patria 
28 pnt. 6 D.O.S. 21 pnt. 
Te~reden? Och, als we bedenken, dat 

we van al deze deelnemende verenigin
gen de club zijn met de slechtste trainings
gelegenheid, welnu dan ben ik inderdaad 
tevreden. Maar niet voldaan. Dat kunnen 
we pas zijn als wij weer de hoogste sport 
op de athletiekladder bereikt hebben en 
de "beker" weer bij ons terug is. 

SO LONG. 




