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6 Augustus 1947 kan aan die leden, die 
hun militaire dienstplicht moeten vervul
len, ontheffing worden verleend van be
taling van contributie. Zij zijn dan slechts 
verplicht f 2.50 te voldoen als bijdrage 
voor het clubblad. 

PERSONALIA 
Pietje Feenstra en Theo Wernik hebben 

zich op 10 Augustus verloofd. Wederom 
werd hier dus een stap gezet tot vorming 
van een combinatie haldbalster-athleet. 
Dergelijke combinaties doen het door
gaans heel goed en we kunnen ons dan 
ook niet anders dan ten zeerste verheu
gen over deze belangrijke schrede van 

ons P.C. lid. Verloofd paar, heel hartelijk 
gelukgewenst Eön wij hopen dat jullie 
namen heel gauw voor . een nog belang
rijker stap in deze rubriek vermeld wor
den. 

De Heer en Mevr. v. d. Klinkenberg
v. d. Klashorst gaven ons kennis van de 
geboorte van hun dochter Tiny. Onze har
telijke felicitaties gaan naar hen uit, waar
bij wij niet willen nalaten ook Oom Ad (v. 
d. Klashorst) op deze plaats met zijn 
nichtje geluk te wensen. 

WEDSTRIJD AGENDA 
AUGUSTUS,SEPTEMBER 

31 Augustus: Eindstrijd P. H. Beker, sin
telbaan Laan v. Poot, Den Haag. 

7 September: Junioren clubkampioen
schap (W. G. beker) en kampioenschap 
van Nederland 10 km. te Leiden. 

14 September: Dualmeet de Kometen
Haarlem te Arnhem. 

28 September: Onderlinge wedstrijden, 
sportveld Kleverlaan. 

AAN DE VOO RA VOND 
VAN DE P.H. BEKER 

Wanneer U dit nummer ontvangt zijn 
we de grote strijd om de P.H. Beker tot 
op enkele dagen genaderd. Het is jammer 
dit te constateren, maar we zijn kansloos 
voor de eerste twee plaatsen, maar dan 
ook volkomen kansloos. we· behoeven 
ons daarom niet direct ong'erust te maken, 
daar het nu eenmaal onmogelijk is in een 
jaar tijd een winnende P. H. ploeg uit de 
grond te stampen, temeer als men dat zo
veel mogelijk met eigen kweek wil doen. 
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We beschikken momenteel over een 
uitstekende jeugdploeg, waaruit m.i. over 
enkele jaren zeer zeker een winnende 
plo~g geformeerd ka m .Yorden. Doch onze 
huidige wedstrijdploeg zal op Zondag 31 
Augustus voor de buitengewoon zware 
taak staan zich tegenover V. en L. op de 
derde plaats te handhaven. Helemaal on
mogelijk is deze taak niet, maar er zal 
door onze ploeg met inzet van alle krach
ten gestreden moeten worden. En juist 
die inzet van alle krachten zal moeilijk 
zijn. Daarom moeilijk, omdat er van con
centratie op de P.H. Bekerstrijd eigenlijk 
dit jaar geen sprake is geweest. We zijn 
niet als andere jaren als het ware naar de 
wedstrijd toegegroeid. Deels is daar mis
schien het ontbreken van voldoende lei
ding op de oefenavonden schuld aan, 
deels lijkt het ook wel, of er momenteel 
geen voldoende eerzucht bij onze jongens 
bestaat om zich een plaatsje in de ploeg te 
veroveren. Dit zal anders moeten worden, 
willen we in de toekomst, ook al wordt 
onze ploeg q_ua materiaal sterker, nog 
eens een greep doen naar de hoogste titel. 
Op de leden van de ploeg die in dit 
nummer genoemd worden, wordt een 
dringend beroep gedaan in die zeer korte 
tijd, die nog rest, zich geheel op de 
grote strijd in te stellen. Laten zij beden
ken, dat aan hen de eervolle taak wordt 
toevertrouwd "HAARLEM" op de derde 
plaats te handhaven. Slagen zij in die 
taak, dan zou later wel eens kunnen blij
ken, dat zij hiermede wederom een zeer 
bel<::.ngriike hoeksteen hebben gelegd van 
het fundament, w c.arop latere successen 
moeten rusten. Daarom kan 31 Aug., ook 
al worden wij geen kampioen, toch een 
historische dag worden in de geschiede
nis; van onze vereniging. 

D. Hagtingius. 

P.H. BEKER PLOEG 
VOOR ZONDAG 31 AUGUSTUS 

Na rijp beraad en overleg heeft het be
stuur de P.H.lBeker ploeg 1947 als volgt 
samengest~ld: 100 m.: Schaap, Schreuder, 
res. Sloos; 400 m.: Dekker, Wullems, res. 
E. Scholten; 800 m.: v. Gog, H. Wernik, res. 
Geusenbroek; 1500 m.: v. Gog, Hessels, 
res. Hermans; 5000 m.: Koopman, Jordens, 
res. Fennis; 110 m. horden: Haringhuizen, 
Swart, res. Lamoree; 4 x 100 m.: Sloos, 
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:>"eh 
Wullems, Schreuder, .Qeltlrer, res . H. v. d. 
Putten; 4 x 400 m.: Th. Wernik, Willems, 
E. Scholten, Dekker, res. H. Scholten; 
Hoogspringen: Haringhuizen, v. d. Klin
kenberg, res. Jaspers; Verspringen: Wil
lems, Scholten, res. J. ten Wolde; Pols
hoog: Lamoree, Verkes, res. Swart; Dis
cuswerpen: Kluft, Mulder, res. H . Scholten; 
Kogelstoten: Kluft, Belle, res . Eysker; 
Speerwerpen: Th. Wernik, Ebskamp, res. 
Swart. 

Captain van de ploeg is S. v. Duin. Als 
masseur zal de Heer Ouwerkerk de ploeg 
vergezellen, hetgeen alleen al weer 6 pun
ten waard is. 

Bovengenoemde leden, ook de reserves, 
worden verzocht op Donderdag 28 Aug. 
voor een laatste gemeenschappelijke trai
ning op het oefenveld aan de Donkere
laan aanwezig te willen zijn. 

De wedstrijd wordt gehoL.den op de sin
telbaan aan de Laan v. Poot te Den Haag 
en vangt aan om 2 uur. 

Op de wedstrijddag wordt gereisd per 
trein, die om 11.23 uur uit Haarlem ver
trekt. Verzam•zlen hal station 11.10 uur. 
Onze jongens zullen dringend behoefte 
hebben in deze uiterst zware strijd ter 
handhaving van de derde plaats aan de 
aanmoedigingskreten van een voltallige 
"HAARLEM" legioen. 

Sleep dus een ieder, die ook maar iets 
voelt voor de club mee. Het is nog niet 
de laatste, maar wel de allerbelangrijkste 
wedstrijd van het jaar. 

Bovengenoemde athleten zorgen van 
een schoon clubcostuum, onderwerpen 
hun schoeisel aan een nauwkeurige in
spectie en kopen tijdig een spoor
kaartje, zodat niemand de kans loopt de 
trein te missen door grote drukte aan het 
station. Er wordt geen aparte circulaire 
voor de wedstrijd verzonden. 

D. Hagtingius, secr. 

Jan Booy: Het 1:1eengaan van Hil v. d. 
Mey heeft mij zeer getroffen. Ik had al
tijd nog gehoopt hem gezond en wel terug 



te zien. Helaas; het heeft niet zo mogen 
zijn, maar het valt mij moeilijk een 
"HAARLEM"-training in te denken zon
der v. d. Mey. Direct toen ik het bericht 
van zijn heengaan ontving, kwam bij mij 
de gedachte naar voren, hoe het nu met 
"mijn" vereniging zou gaan. Daar is eigen
lijk maar één antwoord op. Jullie moeten 
verder vechten voor je vereniging, wat 
er ook gebeure. Breng je vereniging in de 
kortst mogelijke tijd weer aan de top en 
verslap nooit, want bedenkt, dat volhar
ding tenslotte altijd een overwinning in
houdt. Voor die overwinning zullen offers 
gebracht moeten worden, maar die offers 
kunnen voor een vereniging als "HAAR
LEM" nooit te groot zijn. Weest eensge
zind, offervaardig en kameraadschappe
lijk in alles. Deze boodschap wil ik jullie 
brengen uit het verre Oosten nu de "big 
boss" er niet meer is. 

En nu 'jongens nog dit: Ik weet, dat als 
jullie di.t lezen, de P. H. Beker niet veraf 
meer zal zijn. Dick Hagtingius schreef me, 
dat we geen kans zullen maken op de eer
ste plaats. Hoeft ook niet. Toon je echter 
de vechtploeg, waaruit een ieder kan op
maken: Ja, dat is toch de club, de H.A.V. 
van v. d. Mey. 

Wij hier in de Oost zien reikhalzend 
uit naar de uitslag van de strijd in den 
Haag. Ik geloof, dat ik wel namens alle 
H.A.V.ers hier in Indonesië mag schrij
ven: "Heel veel succes." Verder allemaal 
hartelijk gegroet. Schrijven jullie veel? 

HAARLEM SCHAERBEEK 
eengroot succes (België) 

Onze eerste interclub-ontmoeting na de 
wereldbrand is er èèn geworden, zo vol 
prettige ervaringen, op het sportveld als 
daarbuiten, dat wij nu reeds deze 13de 
Juli 1947 zonder aarzeling tot het evene-

ment van dit seizoen beschouwen. Er zijn 
met onze Belgische vrienden vriend
schapsbanden aangeknoopt, welke naar 
de hartelijke omgang tussen gast en gast
heer te oordelen nog lang hierna van een 
hechte sympathie zullen getuigen. 

Nadat op de voorafgaande Zaterdag de 
welkomstwoorden van vice-voorzitter v . 
Duyn, beantwoord door een daverende 
Schaerbeek-yell, het ijs van de eerste ken
nismaking had gebroken, werd Zondag 
op het prachtig gelegen terrein van de 
"Zandvoortmeeuwen" te Zandvoort fel 
maar zonder èèn enkele wanklank om de 
clubeer g~streden. Hoewel het er aanvan
kelijk uitzag dat onze gasten, die een pri
ma indruk maakten, zonder moeite met 
deze eer zouden gaan strijken, wisten wij 
door enkele verrassende resultaten, o.a. 
op de 1500 m. en 3000 m., toch nog aan 
het langste eind te trekken. Het punten
verschil van 5 toont echter wel duidelijk 
aan hoe het er om gespannen heeft. Het 
vrij talrijke publiek, naar schatting waren 
er een kleine 1000 toeschouwers, heeft 
ongetwijfeld "waar" voor zijn geld gekre
gen en uit het oogpunt van athletiek-pro
pag:anda zal deze ontmoeting dan ook 
zeker vruchten afwerpen. Over de wed
strijd zelf het volgende: 

Na het spelen der volksliederen, wer
den de athleten, die zich voor de tribune 
hadden opgesteld, op keurige wijze door 
de mocrofonist aan het publiek voorge
steld. Een aardig idee was, dat daarbij 
ook onze juniores-kampioensploeg 4 x 100 
m. niet werd vergeten. Nadat captain 
Henk Schrepder zijn Belgische collega 
een vaantje had overhandigd, opende on
ze volledige junior-sprintstal Dick Sloos, 
Gé en Ernst Scholten, Jan Lejeune, Leen 
Brijs en Cor Jaspers het programma met 
een 100 m., waarop Dick, na felle tegen
stand van Jan overwomH~n te hebben, met 
12.3 de snelste bleek, vóór Jan 12.4, Gé 
12.5, Leeu 12.8 en Cor 13. Ernst raakte 
vnn het ketsen van het startpistool blijk
baar zo van streek dat hij bij het volgende 
"af' zitten bleef. De gemaakte tijden 
deden geen snelle grasmat vermoeden, 
hetgeen op l:et vol~cnde nummer, de 
100 m. van de dual-meet bevestigd werd. 
Hier wist Arie Sché:ap tot op 20 m. voor 
de eindstreep nog te leiden. De felle eind
rush van de be~de Belgen Linssen (11.3) 
en Wouters (11.4), van wie vooral eerst-
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genpemde een prachtige sprint demon
streerde, kon hij echter niet weerstaan. 
Arie noteerde als no. 3 11.5, terwijl Co 
Wullems met 11.8 hier beduidend achter 
bleef. Deze dubbele zege herhaalden de 
Schacrbekers op het volgende nummer 
de 800 m. en de schrik sloeg ons om het 
hart voor de andere nummers. Alleen 
Harry Wernik was in staat het tempo van 
zijn Belgische concurrenten enigszins bij 
te houden. Toen zij er echter met nog 
+ 200 m. te lopen een schepje boven op 
gooiden, moest onze man lossen. 1. V. 

Beneden (S.) 2.06.3; 2. Deroy (S.) · 2.07.9; 
3. H. Wernil: (H.) 2.10; 4. J. Hermans (H.) 
2.12. 

De 1500 m. kwam er niet zonder een 
incidentje af. Nadat Jan Koopman als 
eerste de eindstreep gepasseerd was, ge
volgd door een verbouwereerde Belg en 
een verbaasd spurtende Co Hessels, bleek 
er n.l. door een vergissing van de ronde
teller een ronde te weinig gelopen te zijn. 
Met wederzijdse instemming werd beslo
ten de race aan het einde van het pro
gramma over te lopen. Nu was het Co 
Hessels, die aan alle onzekerheid een 
eind maakte door er na de bel met ee·n 
verrass'ende eindspurt - tussen uit te trek
ken om onbedreigd in 4.28 de eerste 
Haai-lcm-overwinning veilig te stellen. 

. Jan was echter zonder twijfel de grond
legg·er voor deze zege doordat hij op 
waarlijk meesterlijke wijze de gevaarlijk
ste Belg in bedwang hield om daarna met 
een prachtige eindspurt in 4.30.4 op de 
2de plaats beslag te leggen. Schitterend 
team-work, Jan! De beide Belgen Delat
houwer en Rogge noteerden resp. 4.43.8 
en 4.56. De 400 m. was onbe:twü;t voor 
Cor Dekker in 52.7, vóór v. Beneden (S.) 
53.9, Theo Wernik (H.) 54.2 en Jeanmark 
(S.) 59.1. De 200 m. was daarentegen weer 
voor de jeugdige Schaerbeker Linssen, 
die met een voor deze zware baan uit
muntende tijd van 23.2 sec. onze Co Wul
lems (24.1) en Henk Schreuder (24.3) ver 
de baas was. Berger, de andere Belg, werd 
4de in 24.7. 

Een van de hoogtepunten van deze dag 
was de 3000 m., waarop Dick Jordens en 
Wim van Deursen het tegen de Belgische 
lange afstand-crack Allecourt, in 1946 
nog lid van de Belgische nat~onale ploeg, 
hadden op te nemen. Zowel Dick als Wim 
trokken zich echter van deze faam niets 

aan en na de bel voor de laatste· ronde 
hadden zij nog steeds aansluiting. En zie, 
wat niemand durfde hopen gebeurde, Al-

·lecourt kon Dick' s 400 m. lange eindsprint 
niet beantwoorden, ja, enkele meters vóór 
de eindstreep moest hij zelfs nog onze 
vinnig spurtende Wim de 2de plaats 
laten. De Schacrbekers vielen hier aan 
hun eigen tactiek om elkaar tot het laat
ste te steunen, ten offer. 

De uitslag was: 1. D. Jordens (H.) 9.38.8; 
2. W. v. Deursen 9.41.8 ; 3. Allecourt (S.) 
9.41.9; 4. Decremer (S.) 9.47. 

Met discus en kogel kon Henk Kluft 
het niet tot een overwinning brengen. 
Beide kerery was het de jonge v. d . Berge 
(S.) die met resp. 12.83)/z m. en 39.53 m. 
op de eerste pla(lts beslag legde . Een 
knaap van wie de Belgische athletiek in 
de toekomst nog meer plezier zal beleven. 
Henk bezette op beide nummers ' de 2de 
plaats, resp. met 12.76 m. en 38.73 m. 

Op kogel ·werd Jan Belle 4de met 11.50 
m., terwijl Arie Mulder met de discus 
33.37 m. bereikte, wat hem de 3de plaats 
opleverde. 

Hoogspringen werd weer een dubbele 
Haarlem-winst door toedoen van Piet Ha
ringhuizen en Nees v.d. Klinkenberg, die 
resp. 1.70 m. en 1.65 m. bereikten. Vooral 
van Nees een opvallend resultaat. Schaer
beek was hier door v. Calster (1.60) èn 
Louillet (1.45) zwak vertegenwoordigd. 
Trouwens ook op polshoog ondervonden 
Joop Verkes en Mart Swart niet de min
ste tegenstand van onze Zuiderburen. On
ze jongens sprongen, nadat beiden 3.45 
m. gehaald hadden, wegens tijdgebrek 
niet verder. Voor Mart niettemin een zeer 
fraai resultaat, ·waarm_ede hij zich bij de 
beste sprinters van ons land geschaard 
heeft. Na dit nummer stond het reeds 
vast dat wij cj.eze ontmoeting in ons voor
deel zouden beslissen, hoe de uitslag van 
het slotnummer, de Olympische estafette, 
ook mocht uitvallen. Deze estafette werd 
een fraaie overwinning voor onze gasten, 
welke zij voornamelijk dankten -aan de 
phenomenale 200 m. race van hun sprin
ter Linssen. Wim van Gog bezorgde onze 
ploeg na 800 m. een kleine voorsprong, 
die Cor Dekker tijdens zijn 400 m, nog 
aanmerkelijk vergrootte. Co Wullems kon 
het echter op de 200 m. tègen Linssen niet -
bolwerken, het leek wel of deze onze man 
stil deed staan. Zodoende startte Arie 



Schaap op de 1 QO m. met enkele meters 
achterstand reeds kansloos tegen Schaer
beeks slotloper Wouters, die zich dan ook 
niet liet verrassen en zijn ploeg in 3.29.4 
de zege bezorgde. De onze çleed er 0.2 sec. 
langer over. 

Dit was het waardige slot van deze in 
zulk een sportieve sfeer gehouden club
ontmoeting, welke een kleine. maar ver
diende 58--53 overwinning voor good
old-Haarlem opleverde. Wij twijfelen er 
echter niet aan, of onze Schaerbeekse 
sportvrienden zullen op 16 Augustus a.s. 
te Schaerbeek er alles op zetten om deze 
nederlaag uit te wissen. Dat het een even 
sportieve strijd moge worden! 

G. van Berkel. 

NATIONALE JUNIOREN 
KAMPIOENSCHAPPEN 
op 20 Juli te Rotterdam 

Goede prestaties van de ,.Haarlem" jeugd, 
die niettemin geen titel opleverden. 

De Nationale jeugdkampioenschappen 
op 20 Juli te Rotterdam, hebben ons het 
bewijs geleverd, dat wij weliswaar over 
een zeer behoorlijke juniorenploeg be
schikken, die in clubwedstrijden wel eens 
tot zeer verrassende resultaten zou kun
nen komen, doch die, een enkele uitzon
dering daargelaten, geen speciale uitblin
kers telt . Met die uitzondering doelen wij 
dan op Jan Lejeune en het is juist deze 
knaap, die we straks, als we in Leiden 
een poging gaan doen het junioren club
kampioenschap te veroveren moeten mis
sen, daar een onzinnige reglementsbepa
ling van de K.N.A.U. niet toestaat, dat 
buitenlanders, ook al hebben zij hun hele 
leven in Nederland gewoond, voor hun 
club tijdens de Nationale clubkampioen
schappen uitkomen. 

Maar thans over de jeugdkampioen
schappen. Dick Sloos plaatste zich als 
eerste in de serie 100 m. in 11.6. In de 
halve finale bezette hij vrij gemakkelijk 
de tweede plaats in 11.7, doch ondanks 
het feit, dat hij in de finale een uitsteken
de start had en tot op 60 m. duidelijk op 
de tweede plaats lag, werd hij door een 
minder goede laatste 20 m. naar de vierde 
plaats verwezen, met practisch geen ver
schil op nr. 3. Er werd helaas geen tijd 
voor hem opgenomen, hetgeen wel zeer 
te betreuren was daar hij haast wel de-

zelfde tijd moet hebben gehad als de der
de aankomende, die 11.4 noteerde. Deze 
tijd zou een aanmerkelijk clubrecordver
betering geweest zijn. Dick kan met deze 
vierde plaats in het eerste seizoen, waar
in hij feitelijk uitkomt zeer tevreden zijn. 
Jan Lejeune, onze andere 100 m . . man, 
werd in de serie gewipt. M.i. had hij beter 
gedaan, wanneer hij zich enkel op de 
werpnummers had geconcentreerd. Het is 
trouwens toch een fout van hem, dat 
hij op een wedstrijdmiddag te veel wil 
doen, waardoor zijn prestaties, op de 
nummers, die hem eigenlijk het best lig
gen, gedrukt worden. Hoe valt het anders 
te verklaren, dat hij bij het kogelstoten 
niet verder kon komen dan 13.05 m., ter
wijl hij regelmatig tegen de 14 m. en daar
boven zit. Hij bezette op dit nummer, 
waarop hij uit de aard der zaak evenals 
op de andere nummers buiten mededin
ging meedeed, de tweede plaats, terwijl 
hij normaal zich verreweg de sterkste had 
moeten tonen. Discus leverde hem met 
39.03 de derde plaats op waarmede hij 
het bestaande clubrecord van Jan Booy 
haast verdubbelde. Voor Gerrit Scholten 
woog het feit, dat het hier de kampioen
schappen betrof, nogal zwaar. Hij kwam 
de laatste weken doorlopend boven de 6 
m. Thans werd het met veel inspanning 
5.95 m., waarmede hij net buiten de prij
zen viel en vierde werd. En wat te zeggen 
van Cor Jaspers. Zowel hij als Jan ten 
W olde kwamen bij het hoogspringen niet 
hoger dan 1.45 m. Nu is dit. falen van Cor, 
die zich trouwens als 15-jarig knaapje zo 
iets ilog wel eens kan veroorloven, enigs
zins te verklaren. Door een misverstand 
was hij n.l. niet ingeschreven en tot op 
het laatste ogenblik was zijn uitkomen 
onzeker en dit heeft zeer · zeker invloed 
gehad op zijn prestatie, al was onze jong
ste clubrecordhouder het hiermede zelf 
niet eens. Jan ten Wolde had een zware 
schoolwedstrijd van daags te voren ken
nelijk nog in de benen zitten, hoewel 
iemand met zijn techniek onder alle om
standigheden toch de 1.50 m. moet kun
nen halen. Op de 300 m. zag ik in de eer
ste serie - een uitstekend lopende Ernst 
Scholten, die nr. 1 werd in 39.1. In de 
tweede serie werd onze B-junior Leen 
Brijs net uitgeschakeld, doch met een tijd 
van 38.9 sec. was hij zowel als de jeugd
leiding dik tevreden, hetgeen ik me voor 
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kan stellen. Rustig doorgaan Leen. Jouw 
tijd komt ook. In de halve finale bezette 
Ernst de tweede plaats in 38.1, waarmede 
hij zijn eigen clubrecord met 0.4 sec. ver
beterde. Hoewel ik het idee had en ande
ren met mij, dat Ernst zich ook in de halve 
finale niet helemaal gegeven had en we 
hem dus zeker goed genoeg achtten voor 
de derde ulaats, werd de finale een teleur
stelling. Reeds na 100 m. hing hij op de _ 
zesde plaats en het was duiudelijk, dat hij 
hiermede elke kans om in de prijzen te 
komen verspeeld had. Niettemin, die hal
ve finale liet zien, dat we in hem wellicht 
een loper hebben, die over enkele jaren 
ons op de 400 m. weer eens wat naar 
voren kan brengen. De 800 m. liet in de 
eerste serie een vólkomen ongetrainde 
Hans v. d. Berg zien, die dan ook in het 
stuk niet voorkwam. Eigenlijk had ik van 
Ab de Vries ook iets meer verwacht. Hij 
liet zich in de eerste 20 m. nog te veel 
wegdrukken om in een goede positie te 
geraken, hetgeen bij een flink bezette 800 
m. ~u eenmaal nodig is om mee te komen. 
Dat hij niettemin er in slaagde het club
record van Marius Schutte tot 2. i 1.4 terug 
te brengen, bewijst, dat hij er iets van 
kan. 

Qua ploeg hebben onze jongens daar in 
Rotterdam cp 20 Juli ongetwijfeld de beste 
indruk gemaakt en zo iets stemt toch 
hoopvol. So long. 

Internationale wedstrijden van 
A.A.C. op Zondag 27 Juli 

Als er ooit een kans is geweest om de 
'l à 8000 mensen wat nader tot de athle
tiek te brengen, dan was dat wel tijdens 
de internationale wedstrijden van A.A.C. 
op Zondag 27 Juli j.l. Er was een program
ma samengesteld met deelneming van di
verse buitenlandse cracks, die, op enkele 
uitzonderingen na, ook inderdaad aanwe
zig waren en die een middag van goede 
sport deden .verwachten. In dit opzicht 
hebben de wedstrijden echter teleurge
steld. In de eerste ulaats kwam dit door 
de geringe tegenstand, die de Hollandse 
athleten over het algemeen aan de bui
tenlanders konden geven en waardoor het 
geheel soms iets weg had van een aardige 
show, die de buitenlandse athleten kwa
men geven. Doch hier konden uit de aard 
der zaak de organisatoren weinig aan 
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doen, al was de wedstrijdsfeer hierdoor 
dikwijls geheel zoek. Dat er echter hiaten 
in het programma voorkwamen, waardoor 
de wedstrijd bijna drie kwartier te laat 
was afgelopen, hadden we eerlijk gezegd 
van A. A. C. niet verwacht. Hopen wij 
slechts dat de Amsterdammers ons een 
volgend seizoen wederom een dergelijk 
programma zullen bieden en zich dan or
ganisatorisch zullen rehabiliteren. Van 
onze mensen leverde Mart Swart op pols
hoog ongetwijfeld de beste prestatie. Hij 
passeerde viot de 3.40 m. en faalde slechts 
op het nippertje op 3.60 m., waarbij het 
jammer was, dat hij zi]n drie sprongen 
direct achter elkaar moest maken. Een 
zeer eervolle derde plaats achter de Noör 
Kaas en Lamoree was zijn welverdiende 
b.eloning. Cor kwam niet hoger dan 3.60 
m., maar deze geringe hoogte moet hoofd- · 
zakelijk toegeschreven worden aan het 
feit, dat zijn polsstok niet aanwezig was 
en de reserve stok, waarmee hij nu moest 
springen volkomen "dood" was; 

De Noor Kaas kwam over de 4.10 m., 
maar zijn houding om Cor te weigeren nog 
een poging te doen om over de 3.90 te 
komen, nadat hij driemaal had afgespron
gen, terwijl hij zelf wel doorging, nadat 
hij drie foutsprongen had gemaakt, kun
nen we moeilijk sportief vinden. Joop 
Verkes moest wegens een spierblessure 
reeds vrij spoedig de strijd staken. We 
blijven nog even bij de springnummers. 
Op hoog haalde Piet Haringhuizen 1.60 
m., hetgeen wel niet zo kwaad was, maar 
we zijn nu hoger van je gewend, Piet. 
Henk Willems kon zijn vorm niet vinden 
bij het verspringen, al was de slechte 
springgelegenheid hieraan ook schuldig. 
Hij kwam niet verder dan 5.65 m. Op de 
loopnummers lieten enige van onze inge
schreven athleten verstek gaan. Zo zagen 
we o.a. Cor Dekker en Harry Wernik niét 
aan de start wegens vacantie. Je vraagt 
je dan toch af, of zij niet vooruit wisten, 
dat ze op die datum nog met vacantie 
waren. Behalve dat ze hiermede schade 
berokkenen aan het prestige van hun ver
eniging, is het ook wel zeer onbeleefd te
genover de organiserende vereniging. 
Theo W ernik werd in de serie 400 m. ge
ëlimineerd in een tijd van 55 sec. Beter 
deden Henk · Schreuder en Co Wullems 
het door zich resp. via serie 3 en 5 in de 
finale te plaatsen. De tijden waren 11.5 en 



11.7. Co had in äe serie eveneens 11.5 ge
noteerd. Op de 800 m. verscheen een Wim 
v. Gog aan de start, die de laatste dagen 
niet helemaal fit geweest was en zich dan 
ook niet zeker voelde. Het pleit voor zijn 
conditie, dat hij niettemin een tijd van 
1.59.7 wist te maken, tot nu toe zijn beste 
tijd op de 800 m. in dit seizoen. Dat hij bij 
het ingaan van de laatste ronde buitenom 
naar voren ging, was uitstekend gezien, 
maar kostte hem blijkbaar toch zoveel in
spanning, dat hij in de laatste 100 m. Rib
bens moest laten schieten. De 3000 m. 
leverde een derde plaats op voor Dick 
Jordens in 9.27. Dick zal er echter voor 
moeten waken, dat hij niet in de fout ver
valt, die ook die andere Dick (Hagtingius) 
vroeger zo dikwijls maakte, door in de 
aanvang van de race zich te veel in de 
achterhoede op te houden. Wim v. Deur
sen liep een moedige wedstriid en lag ge
ruime tijd op de derde plaats. Hij eindigde 
tenslotte als eervolle vijfde in 9.36.3. Na
dat Bas Fennis juist in de week vooraf
gaande aan de wedstrijd in training een 
prima indruk op ons gemaakt had, viel 
hij nu enigszins tegen. Het lijkt ons, dat 
de zenuwen hem enigszins parten spelen 
op wedstrijden. Hij finishte als nr. 7 in 
9.41.3. 

Rest nog te vermelden, dat we genoten 
hebben van de race van Frits de Ruyter 
op de 1500 m., een race, waarvan onze 
midden afstanders vooral qua tactiek veel 
van hebben kunnen leren en dat Mac Do
nald Baily ons aantoonde, dat we op de 
sprint in Nederland in de laatste jaren 
wel heel erg achteruit zijn gegaan. 

So long• 

Onze jongens op de 
Nationale Kampioenschappen 

Cor Lamoree behaart wederom d•3 titel 
op polshoog. 

Joop Verkes en Wim v. Gog leggen 
beslag op tweede plaatsen. 

Nationaal bekeken hebben de Neder
landse Kampioenschappen, die Zaterdag 
2 en Zondag 3 Augustus in het Stadion 
werden gehouden geen hoogtepunten op
geleverd. Zaterdagmiddag was het een 
wel zeer slappe vertoning, waaraan elke 
sfeer ontbrak. Zondag was het uit de aard 
der zaak iets beter, omdat toen de diverse 
belangrijke nummers verwerkt werden, 

maar ook toen kreeg men vaak niet de 
idee, dat dit nu de wedstrijden waren, 
waarop om de hoogste titel in Nederland 
gestreden werd. 

Wanneer ik nu de kampioenschappen 
uit het wat engere cluboogpunt bezie, dan 
zijn er naast enkele successen toch ook 
wel enige teleurstellingen te noteren. Te
leurstellend is het b.v., dat we op diverse 
belangrijke nummers geen vertegenwoor
digers hadden. Ik noem de 100 en 200 m., 
het hoog- en verspringen. Teleurstellend 
was ook het min of meer falen van Cor 
Dekker op de 400 m. en Dick Jordens op 
de 5000 m. Cor Dekker zal gemerkt heb
ben, dat het niet mogelijk is, om zo van 
vacantie terug een behoorlijke 400 m. te 
draaien. In zijn serie kwam hij er niet aan 
te pas en hij werd er volkomen verdiend 
door Bakels (A.A.C.) en Scheele (A.V. '23) 
uitgelopen. Cor noteerde 53.9. Dick Jor
dens was er op de 5000 m. volkomen uit 
en alleen zijn ouderwets eindsprintje, wat 
er toch eigenlijk op wijst, dat hij de race 
niet goed verdeeld heeft, voorkwam, dat 
hij als laatste binnenkwam. 

Bravo Jan Koopman. 
Jan Koopman daarentegen heeft op die

zelfde 5000 m. onze harten even sneller 
doen kloppen, door reeds kort na de aan
vang resoluut op te trekken naar de der
de plaats in welke positie hij geruime tijd 
heeft gelegen en waarop hij zelfs op een 
gegeven moment iets inliep op Walstra. 
Helaas kreeg Jan last van een oude spier
blessure. Eerst moest hij de altijd even 
lelijk lopende maar ook altijd even sym
pathieke Slegt (P.S.V.) laten passeren en 
drie ronden voor de finish moest hij zich 
ook aan v. Daalen (de Kometen) gewon
nen geven. Jan eindigde als nr. 5 in 16.19. 
Zijn prestatie was een h~el goede pleister 
op de wonde, ontstaan door het minder 
goed lopen van Dick Jordens. 

Wim v. Gog streed tegen een combine. 
Reeds direct na de start van de 1500 m. 

was het duidelijk, dat de Ruyter zou pro
beren voor zijn clubgenoot Groen de 
tweede plaats te reserveren. De eerste 
ronden gingen in een akelig laag tempo 
en het was onze Ko Hessels, die na 700 m. 
met een zeer felle tussensprint wat leven 
in de brouwerij bracht. Toen op 300 m. 
voor de finish greep Wim zijn kans. Het 
peleton zat nog steeds bijeen en de Ruy
ter bevond zich vlak bij Groen in de ach-
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tei-hoede. Plotseling spurtte Wim zeer snel 
weg en wanneer de Ruyter niet direct 
had gevolgd zou zijn overwinning in zeer 
ernstig gevaar gekomen zijn. De Amster
dammer begreep dit zelf ook· en moest 
hierdoor zijn beschermeling Groen wel in 
de steek laten. Een 100 m. verder was het 
pleit beslist. Een geheel verraste Groen 
kon Wim niet meer halen en liet zich 
blijkbaar volkomen ontmoedigd ook nog 
de derde plaats ontnemen. Wim ging als 
tweede over de eindstreep in 4.7.2, een 
prestatie, die zo goed als zeker zijn ver
kiezing in de landenploeg, die tegen Bel
gië en Zwitserland zal uitkomen, ten ge
volge zal hebben. 

Bijna 4 M. 
Bij · polshoog stond het al vrij spoedig 

vast, dat Cor Lamoree voor de zoveelste 
maal kampioen zou worden en Joop Ver
kes weer eens nr. 2. De overige springers 
konden n.l. niet hoger komen dan 3.40 m., 
hetgeen voor Mart Swart een ernstige te
leurstelling betekende. Hij kwam zelfs 
niet verder dan 3.20 m. ditmaal. Een week 
tevoren sprong hij nog 3.40 m., waarmede 
hij thans de derde plaats veroverd zou 
hebben. Ja Mart, dat zijn van die dingen, 
die iedere sportman meemaakt en waar
voor eigenlijk maar één middel bestaat: 
Niet meer aan denken en ie voorbereiden 
voor je volgende wedstrijd. Joop Verkes 
komt er langzaam maar zeker weer in, ge
tuige zijn 3.65 m., waarmede hij behalve 
de tweede plaats zich ook een plaatsje in 
de landenploeg veroverde. Cor kwam vlot 
over de 3.90 m., de lat ging naar 4.02 m. 
en hij kwam er met zijn eerste sprong in
derdaad boven. Toch schijnt hij de lat bij 
het neerkomen even met de elleboog be
roerd te hebben, want met Cor kwam dat 
ding ook naar öeneden. Dat was weer 
eens pech Cor. Zijn tweede sprong was 
minder goed en met zijn derde ging hij 
onder de lat door en dat betekende het 
einde van zijn recordpoging en tevens het 
einde van de Nationale Kampioenschap-
pen 1947. H. 

ONACHTZAAMHEID 1 

Het is duidelijk, dat na mijn laatste ar
tikeltje, waarin de .. daad" wordt verzocht 
in de vorm van een snel voldoen van uw 
contributie, deze ook verricht moet wor
den. Het is mij gebleken, dat een verre-
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gaande achteloosheid en een volkomen 
voorbijlopen van verenigingsbelangen de 
grootste obstakels zijn in een vlotte af
doening der contributie. Maar al te vaak 
wordt gemeend, dat de vereniging nog 
wel een paar weken kan wachten. En 
dikwijls laat men de vereniging dan 
wachten. Doch ik zou de gezichten wel 
eens willen zien, wanneer het hek aan de 
Donkere laan gesloten bleef, de zalige 
douche .achterwege moest blijven, een 
dringende blessure onbehandeld bleef en 
geen leiding op het terrein meer aanwezig 
zou zijn. Ik kan zo over de verschillende 
.,rechten" van de leden wel doorgaan, 
maar hoe zit het met de .. plichten". 

De huidige situatie kan zo niet blijven. 
Hier moet in de kortst mogelijke tijd ver
andering komen, anders zullen buitenge
wone bestuursbesluiten niet uit kunnen 
blijven. Deze kunnen nu nog voorkomen 
worden, wanneer ieder lid ook werkelijk 
zijn plicht kent. 

Inmiddels is op 15 Augustus 1947 de 
tweede termijn van de contributie inning 
ingegaan. Ik stel mij voor, dat nu binnen 
14 dagen de eerste termijn voldaan kan 
zijn en op 15 October de tweede termijn. 

Het volgend punt is het .,Clubblad 
fonds". Ten behoeve van dit fonds zal de 
eerste weken in het clubhuis een lijst cir
culeren, waadop in de allereerste plaats 
zij tekenen voor een bepaald bedrag, die 
tot nu toe in 1947 jarig zijn geweest. Deze 
campagne wordt· aevoerd onder het mot
to .. niet dringen". 

Tot slot mo,et er nog iets van mijn hart 
inzake het werven van donateurs. Hier 
ligt nog veel terrein braak en op deze 
manier kan op prettige wijze aan de ver
sterking van de H.A.V. in het algemeen 
gewerkt worden. Ik roep alle leden op in 
hun kennissenkring donateurs voor de 
H.A.V. te winnen tegen een minimum do
natie van f 5.- per jaar, waar tegenover 
staat het gratis ontvangen van ons fraai 
cluborgaan alsmede het kosteloos bezoe
ken van èigen wedstrijden en feestavon
den. 

Voorwaar een prachtige tegenprestatie, 
waarmede menig donateur gewonnen kan 
worden. 

Voorlopig laat ik het hierbij, maar in de 
volgende H.A.V.er kom ik met resultaten. 

Th. Stouten, penningmeester. 



Haarlemse. athleten kl;~rn 
Brussel met klein verschil I In een aantrekkelijke ontmoeting 

heeft de HAV Haarlem de athle
tiekwedstrijd tegen Brussel gewon
nen met gering versch1l. Met 58 
punten tegen Brussel 53 punter 
zegevierden de Haarlemmers, waar-
bij zij een aanvankelijke achter
stand inliepen, dank zij prachtige 
overwinnihgen op de 3000 en 1500 
m. De wedstrijd werd gehouden op 
het terrein van Zandvoortmeeuwen 
en op deze zomerse dag was een 
grote schare toeschouwers aanwe
zig die met de strijd meeleefde. 

De sprintnummers brachten de 
Haarlemmers geen succes en de 
Royal Cercle Athlétique de Schaer. 
beek, die Brussel in deze strijd ver
tegenwoordigde, boekte ctoor de 
snelle Linssen twee prachtige over
winningen op de 100 en 200 m. De 
400 m echter werd door de Haar
lemmer Dekker gewonner.. in 52.7 
sec., hetgeen voor deZ'e grasbaan 
geen slechte tijd was. 

Jammer was het, dat de 1500 m 
moest worden o.vergelopen omdat 
de rondenteller zich vergist had en 
een ronde te weinig had laten lo
pen. Na een spannende race waren 
Koopman en Hessels als eers ten ge
eindigd. De tweede maal bevestig
den zij hun meerderheid; vooral 
Koopman liep een zeer tactische 
race, toen Hesseis - dP bekende 
kampioenbokser - was uitgelopen. 
Door het tempo te drukken gaf hij . 
Hessels alle gelegenheid zijn voor
sprong te vergroten en hij kwam 
zelf op het juiste mom.ent naar vo
ren om de beide Belgen geen schijn 
van kans te geven. Hesseis kon hij 
echter niet meer bereiken, zodat hij 
zich met de tweede plaats tevre
den moest stellen. 

Even fraai was de 3000 m die 
eveneens een dubbele Haarlemse 
zege opleverde. De kleine 'Jûr · ens 
was hier de grote man. die in de 
laatste ronden zo onweerstaanbaar 
naar voren kwam, dat de bekende 
middenafstandloper Allecourt hem 
los moest laten en in het laatste 
rechte eind ook nog Van Deursen 
moest laten passeren. 

Een aantrekkelijke estafette waar
in de Belgen met klein v~rsc'hÏl 
zegegevierden, besloot deze geslaag
de en vlot georganiseerde athletiek-
middag. J:iMllolk. 


