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OFFICIEEL 
Nationale Vèldloop aan de "Brouwers

kolk". Het ligt in de bedoeling urn op 
24 November a.s. wederom een Nationale 
Veldloop in ons trainingskamp aan de 
"Kolk" te organiseren. De organisatie is 
opgedragen aan de Propaganda Commissie 
tesamen met het wedstrijdsecretariaat. 
Het bestuur vertrouwt, dat een ieder, die 
van de P.C. een uitnodiging ontvangt om 
mede te werken aan de voorbereiding, 
deze uitnodiging "daadwerkelijk'' zal aan
vaarden. Slechts dan is het mogelijk deze 
tweede "Kolk"-veldloop opnieuw tot een 
succes te maken. 

Inkwartiering. De mogelijkheid bestaat, 
dat wij voor bovengenoemde veldloop 
deelnemers uit het Noorden en Zuiden des 
lands krijgen. Wie bereid en in staat is aan 
deze mensen gedurende een of twee nach
ten logies te verschaffen, geve dit zo spoe
dig mogelijk op aan Jan Hermans, Ceram
straat 11, Haarlem-N. 

PERSONALIA 
Frouk en Cor Bosloper gaven ons ken

nis van de geboorte van hun zoon Kees. 
Ongetwijfeld zal Cor, groot propagandist 
voor onze sport als hij is, er voor zorgen, · 
dat zijp 1oon in de toekomst een goed lid . 
van onze vereniging zal worden. Inmid-

d.els aan Cor en zijn vrouw onze hartelijke 
gelukwensen. 

Wanne.er dit nummer verschijnt, is Wil 
Lenselink inmiddels als sergeant naar 
Indonesië vertrokken. Mogelijk kan hem 
dit nummer nog nagezonden worden. 
Welnu Wil, namens de hele ploeg: "Be
houden vaart, veel succes en weest e:r van 
overtuigd, dat ook wij met ongeduld het 
ogenblik verbeiden, dat je weer op Vader_ 
landse bodem voet aan wal zal zetten!" 

WEDSTRIJDORGANISATIE 
IN MINEUR 

Een seizoen dat geen voldoening 
schonk 

Ondanks de toename van het aantal 
K.N.A.U.-leden, was het geen "groot" 
wedstrijdseizoen, dat dezer dagen werd 
afgesloten. 

Zo kenmerkten verschillende Natio
·nale- en Regionale-wedstrijden zich door 
onvoldoende voorbereiding en slechte 
wedstrijdorganisatie, zo slecht hebben we 
het in geen jaren gezien. 

Wat dunkt u van de ontvangst van start
kaarten, plus zegge en schrijve één getypt 
chron. overzicht voor een man of 20, op 
één of twee dagen voor den wedstrijd. Zie 
dan maar, dat je de leden-deelnemers nog 
kunt bereiken. De trein naar Beverwijk 
gaat om de 2 uur, voor welk vertrekuur 
moet je hen nu aanschrijven, als het aan
vangsuur van den wedstrijd op Vrijdag
avond nog niet bekend is. 
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In bepaalde gevallen hangt de secreta
ris maar voortdurend aan de telefoon om 
via relaties aan de weet te komen hoe laat 
de wedstrijden beginnen, het is dan al kort 
dag, of met andere woorden: "het is een 
dag of drie vóór den wedstrijd.' ' 

Op het terrein zelf blijkt vaak het be
schikba,re materiaal slecht v·erzorgd of in 
't geheel niet aanwezig. Waarom zich daar 
niet tijdig van overtuigd en de betref
fende nummers geschrapt! 

Er is een tijdperk geweest, waarm ge
sproken kon worden van ,.meda[lle
jagerij"; thans maken we wat anders 
mede, het is een zeldzaamheid als je een · 
athleet een prijs mede naar huis ziet 
nemen, deze moet n.l. of nog van een ins
criptie worden voorzien, dan wel wordt 
den winnaar zijn prijs nagezonden (zonder 
opgave van redenen). 

Het is overal rommelig op en om het 
veld, athletiek-minded is het Ned. publiek 
helaas nog lang niet, erger echter vind 
ik het slechte voorbeeld ·dat officials en 
athleten in den regel geven met het mid
denterrein te overstromen, zodat het be
talende publiek in sommige gevallen wei
nig van de in actie zijnde athleten kan 
zien. 

Ik heb maar één wedstrijd gezien, waar 
sfeer was en contact bestond tussen het 
middenveld en het publiek. Dit was een 
wedstrijd van de A.V. " 1923'' in Mei ge
houden en waarbij een beknopt en select 
programma werd afgewerkt. Heel veel 
aandacht verdient de wijze waarop de 
_omroeper :z;ich van zijn taak kwijt, het 
aandeel dat hij in de organisatie heeft is 
zeer groot! . 

Het was eigenlijk helemaal een zonder
ling seizoen. Wist men in enkele plaatsen 
geen raad met het groote aantal deelne- · 
mers, zoodat op bepaalde nummers een 
beperkte inschrijving moest worden toe
gepast, in Leiden en Den Haag moest een 
officieel vastgestelde wedstrijd wegens 
ge_brek aan deelneiJl-ers worden afgelascht. 
Ook ging men er in Leiden toe over om 
een eenmaal op Zondag vas~gestelde wed
strijd om te zetten naar den Zaterdagmid
dag. 

Wat ons district betreft, meen ik te mo
gen zeggen, dat men de verenigingen D. 
E. M. en Suomi dit seizoen te zwaar met 
wedstrijden heeft' belast. De beide nieuwe 
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sintelbanen trekken, ik begrijp het vol
komen, maar organisatorisch zijn deze 
clubs nog niet rijp om op eigen houtje de 
organisatie van zooveel wedstrijden per 
seizoen aan te kunnen. Bovendien liep 
het D. E. M. vooral, wat de weersomstan
digheden aangaat, niet mede. 

In tegenstelling met andere jaren be
stond er onder de clubs weinig belang
stelling voor de Juniores-clubkampioen
schappen. Of is de animo onder scholieren_ 
voor athletiek · zo gèweldig afgenomen? 
Waar zijde de prachtige ploegen van 
A.A.C., A.V. "1923" en Vlug en Lenig ge
bleven? 

En dan de P.H.-beker. NOOIT MEER 
VOORWEDSTRIJDEN, waar ook te hou
den, laten we dit voor eens en altijd af
spreken. Dan nog liever steun ik een 
voorstel tot terugkeer naar de oude toe-
stand, die 25 jaar lang goed voldaan heeft, 

Al met al, we hebben een seizoen afge
sloten, dat in vele opzichten geen voldoe
ning schonk. 

H. A. v. d. MEY 

NIEUW CLUBRECORD VAN 
WIM VAN GOG OP DE 1 E.M. 

Tijdens d~ op Zondag 15 Sept. gehou
den invitatie-wedstrijden van de G. A. C. 
op çie snelle baan te Hilversum is Wim 
v . Gog er opnieuw in geslaagd een club
record op zijn naam te brengen. Na de 
1500 m moest thans het record op de 1 
Eng. Mijl (1609.312 m) eraan geloven. Het 
vorige stond sedert 1930 op naam van An
dries Hoogerwerf met een tijd van 4.31.4. 
Wim bracht het op 4.31. In aanmerking 
genomen, dat er een vrij straffe wind over· 
de lengte van de baan stond, een uitste
kende prestatie. Wim, onze hartelijke ge
l-ukwensen. 

Het verloop was als volgt: In de eerste 
twee ronden, die onder aanvoering van 
Harry Wernik in een straf tempo gelopen 
werden - waarom liet je een ander dit 
"vuile" werk niet doen, Harry? - bleef 
Wim onder het opgestelde tijdsschema. 
De derde ronde ging echter te langzaam 
en er oritstond een achterstand van ruim 
5 sec. De laatste ronde ging weer in een 
prima soepele pas en toen hij er ook nog- · 
een eindsprint uit wist te dr·aaienJ was het_ 
nieuwe clubrecord een f~it.. 



Harry W ernik viel ten offer aan zijn 
tactiscl).e fout en finishte als laatste. De 
race van Cor Dekker was de beste, die we 
dit seizoen van hem zagen. Na een minder 
snelle 300 m bleek hij tot een prachtige 
eindsprint in staat en de kennelijk uitge
lopen Mahieu kon zich slechts met de 
uiterste krachtsinspanning op de derde 
plaats handhaven. Het opgegeven tijds
verschil van 0,5 sec. tussen onzen man en 
den V. en L.er, leek ons rijkelijk veel. De 
tijd van Cor bedroeg 51,5. Polshoog lever
de een duur betaalde overwinning op voor 
Cor Lmnoree. Cor, die toch al niet in een 
beste conditie verkeerde, forceerde bij een 
poging om de 3.80 m te halen - waarom 
ging je door Cor, toen je overwinning al 
vast stond - te veel, met als gevolg een 
ernstige spierblessure. En dat een week 
voor de P. H. Beker. Hopen wij slechts, 
dat Cor's stoere body deze "malheur" 
spoedig te boven zal komen. 

Gévébé 

Tijdens onderlinge wedstrijden van A.V. 
'23 op 29 September te Amsterdam werd 
Wim v. Gog welwillend in de gelegenheid 
gesteld een aanval te doen op het 1000 m. 
record. Deze aanval slaagde wonderwel 
en het bestaande record werd met 0.6 sec . 
verbeterd en gebracht op 2 min. 33.5 sec. 
Wim, wederom onze gelukwensen. 

Nog een nieuw clubrecord van Wim v. 
Gog. Zo juist bereikt ons nog de verras
sende mededeling, dat Wim van Gog op 
Vrijdag 11 Oct. er ook in geslaagd is het 
clubrecord op de 3000 m te laten sneu
velen. Op de D.E.M. sintelbaan te Bever
wijk liep hij op die dag geheel alleen deze 
afStand in 8 min. 55.2 sec. Hij is hiermede 
de trotse bezitter geworden van vier club
records en tevens de eerste "Haarlem
mer", die op de 3000 m beneden de 9 min. 
gekomen is. (Red.) 

UITSLAGEN D.O.C.O.S., LEIDEN 
14 September 1946' 

14 September 1946. 
100 m B: 5. H. Schreuder, 11.7 sec. C. Wul

lems no. 3 in demi-finale in 11.5 sec . 
400 m B: 3. H. Willems, 56.2 sec. 
-800 mB: 1. Th. Wernik, 2 m. 7.6 sec. 

5000 m A-B: 1. D. Jordens 16 m 55.4 sec. 
3. B. Fennis, 17 min. 3 sec. 

Hoogspringen B 2. H. Willems, 1.60 m 

VAN DE PROPAGANDA
COMMISSIE 

De Brouwerskolk-veldloop. Evenals 
vorig jaar organiseren we ook dit winter
seizoen . een veldloop aan de Brouwers
kolk, echter met dit verschil, dat het par
cours thans aanmerkelijk zwaarder zal 
zijn. Waren de afstanden vorige maal 
resp. 2.5 en 4 km, als op 24 November de 
lopers aan de start komen zullen de A en 
B klassers 8 km, de C-klassers 4 km en 
de D en E klassers 2.5 km moeten afleg
gen. Dus afstanden om zich wel degelijk 
op voor te bereiden. Vooral in de E-klasse 
verwachten we dit jaar een grote deel
name van de zijde der militairen en di
verse politieverenigingen uit de omtrek. 

Vanzelfsprekend kan er bij een goede 
organisatie een grote propagandistische 
waarde van deze wedstrijden uitgaan en 
we rekenen er dan ook op dat alle H.A.V.
ers, die niet deelnemen, zich bij de P. C. 
zullen melden om mede te werken ook nu 
de wedstrijden tot een succes te maken. 

Ledenaanwerving. Vooral de Junioren 
onder ons weten, dat er in Haarlem en om
geving verscheidene jongens zijn, die 
graag athletiek zouden willen beoefenen, 
maar door een zekere schroom of niet 
wegwijs zijn, weerhouden -worden lid te 
worden van éen vereniging. Dit kan ver
anderd worden en om dit te stimuleren 
had de P.C. gedacht het lid, dat gedurende 
de wintertraining het grootse aantal nieu
we lèden aanbrengt, als aandenken een 
aardige H.A.V. herinnering aan te bieden. 
Wij rekenen er in dit geval op, dat spe
ciaal onze nog schoolgaande leden hun 
beste beentje zullen voortzetten. 

DE BESTE PREST A TIES 
in 1946 

D. 

100 m. (clubrecord 10.5). 1 A. Schaap 
11.2; 2 J. J. Wullems 11.5; 3 B. Heyn 11.6; 

.4 en 5 H. Schreuder en E. Scholten 11.7; 
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6 H. Willeros 11.9; 7 L. Brijs 12.0; 8 G. 
Scholten 12.1; 9 D. Schloos 12.3; 10 C. 
Lamaree 12.4; 11 H . Scholten 12.5; 12 M . 
Voogd 12.6. 

Op deze lijst is de tweede plaats van 
Co Wullems ongetwijfeld geflatteerd. Hij 
zal er zelf ook van overtuigd zijn, dat hij 
nu nog niet onze tweede sprinter is. De 
capaciteiten om dat en zelfs nog meer te 
bereiken bezit hij echter zeer zeker. Op
vallend zijn verder de eervolle plaatsen, 
die de twee junioren Ernst Scholten en 
Leen Brijs innemen. Dick Schloos zal vol
gend jaar ongetwijfeld vele sporten op 
weg naar de top opschuiven. 

200 m. (clubrecord 21.2). 1 H. Schreu
der 24.1; 2 J. J. Wullems 24.7; 3 C. Dek
ker 25. 

Te weinig sprinters van ons waagden 
zich op dit nummer in het afgelopen sei
zoen. Van de mensen, die deze afstand 
liepen, kan bovenstaande volgorde inder
daad als de juiste beschouwd worden. 

400 m. (clubrecord 49.2) . 1 C. Dekker 
51.5; 2 en 3 T. Wernik en H. Willeros ,54 ; 
4 E. Bleyswijk 54.2; 5 W . v . Gog 54.5; 6 
P. Neumann 56.4; 7 H. Scholten 56.5: 8 
en 9 B. v. d. Boaren en J . Hermans 56.9. 

Naast Cor Dekker's uitstekende pres
tatie vallen die van Theo Wernik en Henk 
Willeros op. 

800 m. (clubrecord 1.56.6) . 1 W. v. Gog 
1.58.1; 2 H . Wernik 2.04.1; 3 Th. Wernik 
2.07.6; 4 J . Hermans 2.08.3; 5 E. Bleyswijk 
2.08.4; 6 P. Neumann 2.14.1; 7 C. Dekker 
2.15.7; 8 A. v. d. Klashorst 2.16; 9 H. v . d. 
Berg 2.17.2; 10 H . Busé 2.17.4; 11 H. Kra
mer 2.24.2; 12 J. v. d. Horst 2.25.7; 13 M. 
Schutte 2.29.3. 

1000 m. 1 W. v. Gog 2.33.5 (nieuw club
record); 2 J. Hermans 2.46.2. 

1500 m. 1 W. v. Gog 4.6.1 (nieuw club
record); 2 C. Hesseis 4.15.8; 3 H. Wernik 
4.18.4; 4 J. Hermans 4.19.6; 5 B. v. d. Boa
ren 4.24.5; 6 J. Koopman 4.29.9. 

Hier valt op, dat de vier lopers van 
onze 4 X 1500 m. ploeg inderdaad de eer
ste vier plaatsen voor zicH opeisen. Jam
mer was het, dat Bram v. d. Boóren door 
zijn ziekte ontijdig uitgeschakeld werd, 
anders zou ook hij zeer zeker beneden de 
4.20 gekomen zijn. 

1 Engelse Mijl. W. v. Gog 4.31 (nieuw 
clubrecord). 

3000 m. 1 W. v. Gog 8.55.2 (nieuw 
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clubrecord) : 2 Jordens 9.26.4; 3 C. Hes
seis 9.30.3; 4 D. Hagtingius 9.30.4; 5. W. 
v. Deursen 9.32.4; 6 B. v. d. Booren 9.39.2; 
7 J. Hermans 9.41.9; 8 J. Joustra 9.49.1 ; 9 
B. Fennis 9.52. 

Hieruit blijkt dus, dat wij niet mir,der 
dan acht lopers beneden de 10 min. heb
ben en zelfs één beneden de 9 min. Iets, 
dat menige verg. ons zal benijden. 

2. Eng. Mijl. D. Hagtingius 10.3.4 (club
re·cord). 

5000 m. (clubrecord 15.40.4). 1 D. Jor
dens 16.04.4; 2 D. Hagtingius 16.17; 3 W. 
v. Deursen 16.52; 4 B. Bennis 17.2.4. 

De tijd yan Dick Jordens wekt perspec
tieven, dat we volgend jaar eindelijk weer 
eens een 5000 m. loper zullen hebben, die 
binnen de 16 min. komt. 

110 m. Horden P. Haringhuizen-±-1-:9 :-
Het ontbreken van een goed coach 

voor dit speciale nummer werkt zowel 
op de kwantiteit als de kwaliteit funest. 

200 m. Horden (clubrecord 25.6). 1 H. 
Willems 29.4; 2 F. Breek 32.8 

Voor dit nummer geldt vanzelfsprekend 
hetzelfde als voor de 110 m. horden. 

Kogelstoten (clubrecord 13.92). H . Kluft 
13.28 m.;.3 P. Dirkse 11.82 m.;;! C. Lan~o
ree ~ !2. ~J Vl. ( d-d...on-.1.-o~) 

Discuswerpen (clubrecord 42.77). 1 H. 
Kluft 38.83 m.; 2 P. Dirkse 36.80 m.; 3 A. 
Muldu #34.81 m. 

Speerwerpen (clubrecord 55.30). 1. Th . 
Wernik 43.25 m.; 2 B. Ebskamp 36.18 m.; 
3 J. Hermans 31.93 m. 

Vatlen wij even de wPrpnummers sa .. 
men, dan zien we, dat Henk Kluft op 
kogelstoten in de buurt begint te komen 
van Eysker's record. Speerwerpen is r.og 
steeds ons grote zorgenkind. 

Hoogspringen (clubrecord 1.80 m.). 1 P. 
Haringhuizen 1.70 m.; 2 H. Wille:rns 1.60 
m.; .3 J. v.d. Horst 1.55 m.; 4 J. ten Walde 
1.45 m.; 5 C. Jaspers 1.35 m. 

Verspringen (clubrecord 7.27 m.) . 1 H. 
Willems 6.20 m.; 2 C. Lamaree 6.07 m.; 3 
J. v. d. Horst 5.81 m.; 4 J. ten Walde 5.38 
m.; 5 L. Brijs 5.33 m.; 6 E. Scholten 5.11 
m.; 7 J. Verhorst 4.55 m. 

Ook deze twee springnummers behoe
ven nog steeds onze dringende aandacht. 
Op verspringen is voor het volgend jaar 
Henk Willems onze hoop. 

Polshoog. · 1 C. Lamaree 3.97.5 m. (Ned. 
en clubrecord); 2 J. Verkes 3.65 m. 



ESTAFETTES. 
4 X 100 m. (clubrecord 42.5). 1. v.d. Put

ten-Heyn-Schreuder-Schaap 44.7; 2 Wul .. 
lems-Schaap-Lamoree-Schreuder 45.4; 3 
Wullems - E. Scholten-Schreuder-Schaap 
45.8; 4 Wullems-E. Scholten-Schreuder
Heyn 46; 5 v. d. Horst-Dekker-Schreuder
Lamoree 47.4; 6 v. d. Horst-H. Scholten
Wullems-Rinkel 50.3. 

10 X 100 m. (clubrecord 1.52.3). \1\Tul
lems-v. d. Putten-Schreuder-Heyn- Th. 
Wernik-v. d. Horst-Bleyswijk-Dekker· 
Willems-Rinkel 1.57.5. 

4 X 400 m. (clubrecord 3.28.4). 1 .Th. 
Wernik- H. Scholten- Bleyswijk- Dekker 
3.36.4; 2 Willems- H. Scholten-Bleyswijk
Dekker 3.37.6; 3 Th. Wernik-Hermans- E. 
Scholten-Dekker 3.39.4; 4 W. v. Gog-Th. 
Wernik-G. Scholten-E. Scholten 3.42.2; 5 
Th. W ernik-Bleyswijk-Willems-v. Gog 3.45. 

3 X 1000 m. (clubrecord 7.54.5). 1 C. 
Hessels-H. Wernik-D. Jordens 8.17.7; 2 
Hermans-v. d. Booren-v. Gog 8.29; 3 v. Be
Hermans-Koopman 8.32.5. 

4 X 1500 m. (clubrecord 17.02.0). Hes
sels-Hermans-H. Wernik-v. Gog 17.6.6 . . 

Zweedse estafette. 1 Dekker-E. Schol
ten-Heyn-Schaap 2.3.7 (nieuw clubrecord). 
2 Dekker-Willems-Schreuder-Heyn 2.6.5. 

Olympische estafette (clubrecord 3.37.2). 
1 v. Gog - Dekker - Schreuder - Wullems 
3.40.8; 2 H. Wernik-Th. Wernik-Wullems
Schreuder 3.51.2; 3 Hermans-Bleyswijk
Dekker-E. Scholten 3.53.5; 4 v. Gog-Dek
ker-Willems-Schreuder 3.54; 5 Dekker
Bleyswijk-H. Scholten-Schreuder 3.54.8; 6 
Bleyswijk-E. Scholten-L. Brijs-Schreuder 
4.1.4; 7 v. Ee-v. d. Booren-Kluft-Willems 
4.3.5. 0 

N.B. Deze lijst werd samengesteld door 
de redactie-commissie in samenwerking 
met het wedstrijdsecretariaat Wanneer 
men meent, dat deze lijst niet geheel juist 
is, dan wende men zich tot de redactie. 

DE BESTE 
JUNIORES~ PRESTATIES 

80 m. (clubrecord 9.7). 1 en 2 L. Brijs 
en E. Scholten 10.2. 

100 m. (clubrecord 11.7). 1. E. Scholten 
11.7; 2 L. Brijs 12.0; 3 G. Scholten 12.1; 4 
D. Schloos 12.3. 

Ernst Scholten, die dit seizoen het club
record egaliseerde, is ongetwijfeld in staat 

volgend jaar het record te verbeteren. De 
tweede plaats van de 15-jarige Leen Brijs 
is zeer eervol. 

• 

300 m. 1 E. Scholten 38.5 (nieuw club
record); 2 G. Scholten 38.8; 3 J. ten W-olde 
42.0. 

Ook dit record zal Ernst Scholten vol
gend jaar kunnen verbeteren. Reeds thans 
bleef hij in een estafette beduidend be
neden het record. De tijd van Genit 
Scholten betekent eveneens een verbt>te
ring van het oude record. 

800 m. (clubrecord 2.13.2). 1 H. v d. 
Berg 2.17.2; 2 H. Busé 2.17.4; 3 H. Kramer 
2.24.2; 4 J. Verhorst 2.25.7; 5 M. Schutte 
2.29.3. 

Onze jeugdige 800 m. lopers bleken dus 
niet in staat het toch niet bijster scherp 
staande record van Jaap Kanis te verbe
teren. Deze eervolle taak zal Hans Busé 
in het seizoen '47 op zich moeten nemen. 

4 X 100 m. 1 D. Schloos-J. ten Wolde
G. Scholten-E. Scholten 48.4 (nieuw clnh· 
r~cord). 2 L. Brijs-J. ten Wolde-G. Schol
ten-E. Scholten 48.6; 3 en 4 L. Brijs-H. Kra
mer-G. Scholten-E. Scholten en H. v. d. 
Berg-J. ten Wolde-G. Scholten-L Brijs 50. 
5 L. Brijs-J. ten Wolde-H. v. d. Berg-E. 
Scholten 51.2. 

Naast de eerste ploeg bleef dus ook de 
tweede ploeg beneden het oude re co i d 
van 49.1 sec. 

4 X 300 m. 1 H. v.d. Berg-J. ten Wolde
G. Scholten-E. Scholten 2.46.8 (nieuw 
clubrecord); 2 L. Brij s-H. v. d. Berg--J. ten 
Wolde-E. Scholten 2.56.3; 3 H. v. d. Berg
M. Schutte-L Brijs-J. ten Wolde 3.00.6. 

4 X 80 m. T. Nieuwenhuizen- J. Ver
horst-L Brijs-E. Scholten 42.8 (clubrecord). 

Kogelstoten (clubrecord 12.56 m.). 1 G. 
Scholten 9.75; 2 M. Schutte 8.27. 

Discuswerpen (clubrecord 22.63 m.) L. 
Brijs 21.68 m. (met Herendiscus). 

Speerwerpen (clubrecord 32.42 m.). T. 
Nieuwenhuizen 24.32 m. (met Herenspeer) 
Uit de resultaten van de werpnummers 
blijkt overduidelijk, dat hierop voor aUes 
de aandacht van de leiding geconcen
treerd dient te worden. 

Hoogspringen (clubrecord 1.53 m.) 1. J. 
ten Wolde 1.45 m .; 2 C. Jaspers 1.35 m. 

Verspringen (clubrecord 5.85 m.) 1 J. 
ten Wolde 5.38 m.; 2 L. Brijs 5.33 m.; 3 E. 
Scholten 5 m.; 4 J. Verhorst 4.55 m. 

Ook hier is vooruitgang dringend nood-
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zakelijk, willen wij met onze juniores
ploeg blijven meetellen. Mogelijk zal Cor 
Jaspers vblQend jaar op deze nummers 
verbetering kunnen brengen. 

N.B. Deze lijst werd samengesteld door 
de redactie-commissie in samenwerking 
met het wedstrijdsecretariaat 

Indien men meent, dat deze lijst niet 
geheel juist is, dan wende men zich tot de 
redactie-commissie. 

ONZE CLUBRECORDS -
Bijgewerkt tot 30 September 

100 yards: Chr. Berger 9.7 sec. (1930); 
100 m.: Chr. Berger 10.5 sec. (1930); 200 
rn.: Chr. Berger 21.1 sec. (1930); 400 rn.: A . 
Paulen 49.2 sec. (1926}; 800 rn.: A. Hoo
gerwerf 1 min. 56.6 sec. (1929); Yz E. M. 
(804.5 rn.): W. Tackerna 1 min. 59.1 (1936); 
1000 rn.: W. v . Gog 2 min. 33.5 sec. (1946); 
1500 m.: W . v. Gog 4 min. 6.1 sec. (1946); 
1 E.M. (1609 m.): W. v . Gog 4 min. 31 sec. 
(1946); 3000 rn.: W . v . Gog 8 min. 55.2 sec. 
(1946); 2 E.M.: D. Hagtingius 10 min. 3.6 
sec. (1946); 5000 rn.: A. Klaase 15 min. 40.4 
sec. (1928); 10.000 rn.: A. Paap 34 min. 15.7 
sec. (1928); 110 rn. Horden: W. Kaan 14.8 
sec. (1935); 200 rn. Horden : W . Kaan 25.6 
sec. (1933); 400 rn. Horden: W. Kaan 57.2 
sec. (1932). 

Hoogspringen: C. v. Klinkenberg (1935) 
en C. Larnoree (1941) 1.80 rn. Verspringen: 
A. v. Welsenes 7.27 rn. (1929) . Polshoog: 
C. Larnoree 3.97.5 rn. (1946) . 

Hink-stap-sprong: St. v . Musscher 14.13 
rn. (1930) . 

Speerwerpen: S. J . C. Visser 55.30 rn . 
(1932). Discuswerpen: G. Eysker 42.77 rn. 
(1932) . Kogelstoten: G. Eysker 13.92 m. 
l1933); Kogelslingeren: E. G. Gras 36 20 
rn. (1933). 

Olyrnp. Tienkamp: C. Larnoree 5548 pnt. 
(1937). 

Estafettes. 4 X 100 rn ,: v . d. Berge-v. 
Welsenes-Benz-Berger 42.5 sec. (1931); 10 
X 100 rn.: v. Welsenes-v . d . Zee-J. v. d . 
Booren-Eysker-Over de Linden-Berger
Benz-Paulen-v. d . Berge 1 min. 52.3 sec . 
(1930); 4 X 200 rn. : Paulen-v. d. Berge-· 
Benz-Berger 1 min. 31.0 ( 1931); 4 X 400 
rn.: v. d. Berge-Eysker-Hoogerwerf- Pau
len 3 min. 28.4 sec. (1927); 4 X 800 rn.: J. 
Soorner-Th. Wernik-v. Gog-de Roode 8 rn. 
14.0 sec. (1943); 3 X 1000 m .: J. Soorner-
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v . Gog-de Roode 7 min. 54.5 sec. (1943); 4 
X 1500 rn.: v . Gog-Walgien-J. Brijs-de 
Roode 17 min. 2 sec. (1942); Olyrnp. Esta
fette: 800 rn. Hooge'rwerf-J. v. d. Booren
Benz-Berger 3 min. 37.2 sec. (1930). 

Zweedse estafette: C. Dekker-E. Schol
ten-B. Heyn-A. Schaap 2 min. 3.5 s. (1946). 

Juniores. 80 rn.: E. Scholten 10.1 sec.; 
100 rn.: W. Dernison (1944) enE. Scholten 
(1946) 11.7 sec. 300 rn.: E. Scholten 38.5 
sec. (1946); 800 m.: J. Kanis 2 min. 13.2 
sec. (1944). 

4 X 100 rn. estafette: D. Schloos-J. ten 
Wolde-G. Scholten-E. Scholten 48.4 sec. 
(1946); 4 X 300 rn.: H. · v. d. Berg-J. ten 
Wolde-G. Scholten-E. Scholten 2 min. 
46.8 sec. (1946). 

Hoogspringen : C. Sm i t 1.53 rn. ( 1943) ; 
Verspringen: C. Schrarna 5.85 rn. (1943) . 
Speerwerpen: J. Beydenrijk 32.42 rn. 
(1943); Discuswerpen: J. Booy 22.63 rn. 
(1943); Kogelstoten: W . Dernison 12.56 rn. 
(1944). 

Wanneer wij onze blik laten gaan over 
deze geheel bijgewerkte recordlijs t, dan 
valt ons bij de seniores dadelijk op, 
hoe Wim v . Gog heeft huisgehouden 
onder de midden afstandsrecords. Niet 
minder dan vier liet hij er sneuvelen. En 
w ij geloven nie t, dat Wim zijn honger 
naar nieuwe records reeds gestild heeft. 
Ongetwijfeld gaat hij in 1947 weer "op 
jacht". En als wij hem daarbij succes 
wensen, dan denken wij speciaal aan de 
800 rn. Verder dient vanzelfsprekend ver
meld de phenomenale prestatie van Cor 
Larnoree, wiens nieuwe clubrecord op 
polshoog tevens een nieuw Nederlands 
record is. Een clubrecord op de 2 E.M. be
stond tot dit seizoen nog niet, zodat de 
tijd , die Dick Hagtingius rnaakte op die 
afstand in Juli van dit jaar en waar hij 
als eerste Haarlemmer finishte als club
record geldt. Scherp staat het echter niet 
en ongewijfeld zal dit splinternieuwe re
cord in 1947 geen lang leven beschoren 
zijn. Bij de estafettes was het record op de 
Zweedse het enige, dat sneuvelde. Op
vallend was, dat een junior hierbij zijn 
medewerking verleende. Naar onze me
ning beschikken wij momenteel over lo
pers, die een serieuze poging kunnen 
doen, om ook het record op de Olyrnp. Es
tafette te laten kelderen. 

De juniores verbeterden diverse records 



op de loopnummers en hoe verheugend 
dit ook is, wij zouden toch ook heel gaar
ne een recordverbetering op een der tech
nische nummers gezien· hebben, die, met 
uitzondering wellicht van verspringen en 
koQ"elstoten, niet bijster scherp staan. In 
1947 is Leen Brijs op verschillende van 
deze nummers onze 'grote hoop. Dat hij 
ons niet teleurstelle en daardoor de grote 
stimulans voor anderen moge zijn. 

FINALE PR. HENDRIK~BEKER 
Nabeschouwing 

Om het, met de deur in huis vallende, 
maar eerlijk te zeggen "de P.H.-beker 
1946" miste de juiste balans en ging in 
bepaalde ogenblikken mank aan "ner
veuse storingen'' om op een grootsche 
prestatie aanspraak te mogen maken." 
Laten we maar denken, dat een goede 
wedstrijd-mentaliteit ontbrak, een symp
toom dat reeds eerder, o.a. bij de Esta
fette-Kampioenschappen, viel op te mer
ken, - dan zijn we er ongetwijfeld niet 
ver van af. 

Daarom is mij de derde plaats nog mee
gevallen, de ploeg had zelfs, ondanks 
alles, nog "runner-up" kunnen zijn, indien 
zij volfedig aan den start had kunnen ver
schijnen en bovendien niet gehandicapt 
ware geworden door kleine tegenvallers. 

Verder is de slag, die aan het zelfver
trouwen van de ploeg werd toegebracht 
toen bekend werd, dat Lamaree niet zou 
kunnen uitkomen, heviger aangekomen 
dan de meesten uwer hebben kunnen ver
moeden. Die zekerheid verkreeg men in 
het heetst van het "gevecht'' en dan kan 
zoo'n mededeeling zeer funes.t zijn. 

Lamaree heeft met zijn deelneming aan 
verschillende buitenlandsche wedstrijden 
en het tijdens de Ned. Kamp. behaalde 
nieuw record een prachtige persoonlijke 
prestatie verricht, daarvan is ieder wel 
overtuigd, maar door - alle waarschu
wingen ten spijt- een week vóór. de P.H. 
uiterst vermoeid en met een onwillige . 
spier in Hilversum toch te springen, heeft 
hij zijn club groote schade toegebracht. 
Bij gebrek aan de noodige zelfbeheer
sching van de zijde van de athleet is een 
startve:rbod de eenige oplossing; dat zal 
dan ·ook vOortaan worden toegepast. 

Mannen, broeders, de ernstige wil om 
de vereeniging weder aan de sp~ts van de 
Ned. athletiek te brengen, dient uit te 
gaan van alle leden en meer speciaal van 
de wedstrijd-athleten, vooral niet eenige 
weken vóór de P.H. gehouden wordt, 
maar 12 maanden er voor. 

Dienen, offeren, saamhorigheid, vriend
schap; vertrouwen en zelfvertouwen, 
geest, sfeer. . . . en een jaar achtereen 
trainen volgens het beproefde recept, zie
daar de factoren voor een éclatant succes. 
En let wel, wedstrijdathleten "ban daarbij 
de nicotine uit je sportleven!" 

Zit er, zoo vraag ik mij dikwijls af in 
den tegenwoordigen "Haarlem"-athleet 
nog wel genoeg gezonde drang naar een 
plaats in de P.H.-bekerploeg en beseft hij 
wel voldoende wat het zeggen wil om op 
lateren leeftijd te kunnen geuren met het 
rijke sportieve bezit eenmaal deel te heb
ben uitgema,akt van een ploeg, die 12 
maal Clubkampioen van Nederland is ge
weest? Ondervindt daarnaast de vooraan
staande wedstrijdathleet in "Haarlem" 
van zijn clubgenooten wel de noodige 
moreele steun en bijstand en omgekeerd, 
helpt de crack wel in voldoende mate den 
nieuweling bij zijn pogingen om op een 
hooger plan te komen? Ik meen deze vra
gen op dit oogenblik helaas niet in be 
vestigenden zin te kunnen beantwoorden. 

Maar ook het bestuur en de Commis
sies en elk der leden afzonderlijk, dienen 
zich aan dit groote doel ondergeschikt te 
maken. En ik vraag me weder af "is dat 
in 1946 naar beste weten gebeurd?" 

De Leiding moet, voor zoover dit mo
gelijk is, zorgdragen voor: een geschikt 
oefenterrein, technische leiding, massctge 
en zij zal daarbij een aanstekelijk voor
beeld voor de leden in al haar daden moe
ten vormen. 

Van dit alles is de "P.H.-bekerploeg 
1946'' grootendeels gespeend gebleven, 
ondanks vele loffelijke pogingen, maar 
ook dank zij tallooze tekortkomingen. 

Waarom zou deze zelfcrihek ons mis
staan als zij gerechtvaardigd is! En als 
men wil, kan uit elk verlies winst worden 
geboekt, mits de pogingen daartoe wor
den gesc~raagd door een gezonde en 
sportieve eerzucht. r 

De verzorging op den wedstrijdmiddag 
was prima. Hut, Rinkel, v. Duyn, Ouwer-
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kerk, v. d. Zwaart, nee hieraan mankeer
de niets. En op de tribune het .,legioen", 
dit keer versterkt door de aanwezigheid 
van talooze .,oudgedienden", waaronder 
ik noem: Eysker, den uit Indië gerepa
trieerden Coen H0ppe, Wim Tackema, 
Piet de Boer en vele anderen. Dit "legi
oen'' roerde zich af en toe heftig. 

We doen het in 1947 nog eens dunne
tjes over, afgesproken! 

H.A. v.d. MEY. 

VAN MAN TOT MAN 
Nu het wedstrijd-seizoen 1946 achter 

ons ligt en ik zoo mijn gedachten laat 
teruggaan over alle wedstrijden die wij 
tezamen in dit seizoen hebben medege
maakt, komen er zoo onwillekeurig mo
menten in de herinnering, waarvan en 
waarover je veel zou kunnen zeggen, 
maar waaraan nog ve;:, 1aeer moet wor
den gedaan. 

Niet praten maar doen, inderdaad een 
mooi devies, maar in een Vereeniging 
moet er om tot daden te ko~en wel eens 
gepraat worden, doch dan ook uitsluitend 
en alleen om tot een daad te komen . . ,De 
Daad" in het belang van onze Vereeni
ging en de Vereeniging zijn wij allen te
zamen. 

Samen één zijn, dat is Vereeniging, 
welke wij vinden in de H.A.V. "Háarlem" 
en waariri ons aller doen gericht moet 
zijn, om met een daad de dragers te zijn 
en te blijven van een .,Haarlem'' traditie, 
welke gegrond is op voorbeelden van 
onze voorgangers, welke de naam van 
onze Vereeniging in wijden kring een 
bekende klank he-bben gegeven. Het 
heeft mij dan ook niet verbaasd, dat 
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ik na jarenlange afwezigheid op de 
athletiekvelden, in dit seizoen, waarin 
ik werkelijk met genoegen het Cap
tain-schap over onze wedstrijdploeg heb 
mogen waarnemen, zoowel insiders als 
buitenstaanders, meerdere malen met 
waardeering heb hooren zeggen: "dat is 
weer echt "Haarlem", of: dat kan alleen 
maar bij de H.A.V.", en kenners heb hoo
ren spreken over een "Haarlem-school''. 
Kijk, zoo iets legt een ieder lid een ver
plichting op, de verplichting van een daad 
tegenover de vereeniging en tegenover 
jezelf als deel van die vereeniging, welke 
je geheel uit je vrije wil gekozen hebt, om 
drager te zijn van een traditie, welke in 
ons land en ver daarbuiten in de vooraf
gegane 25 jaren is gevestigd. 

Daarom zou ik willen zeggen: weinig 
praten en veel doen. Maar dan alleen 
praten met dit eene doel voor oogen: 
daarmede het belang van onze Vereeni
ging te dienen, en dat dan ook door 
daden te bewijzen, om te komen tot één 
groot geheel, hetwelk slechts bereikt kan 
worden door geven, neen offeren van 
eigen-belangetjes, spitsvondigheden enz. 
Stel vertrouwen in je Bestuur en Leiders, 
praat met hen, zoodat zij daaruit de ver
langens leeren kennen welke onder de 
leden heerschen. Zij werken in het belang 
van het groote geheel. Maar dan ook 
doen, wat zij van jullie vragen in het be
lang van je Vereeniging: de Daad van de 
handhaving van onze oude tradities. Dan 
zal ook het "Tevreden?" in het verslag 
van de P.H. beker, van So Long in ons 
~lad van September 1946 spoedig gevolgd 
worden door een .,Traditie gehandhaafd'': 
.,Haarlem" - Bekerhoudster. Het kan, 
dus het moet. 

S. v. DUYN, Captain. 


