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Ons lid van 'verdienste, Kol. Ir. A. 
Paulen, is benoemd tot Ridder der vierde 
klasse der Militaire Willemsorde, van
wege zijn uitstekende daden van moed, 
beleid en trouw, bewezen in de Septem
berdagen van 1944, waardoor niet alleen 
de bevolking van de mijnstreek voor veel 
ellende behoed bleef, maar ook de Neder
landse mijnen gespaard bleven. 

Wanneer wij op deze plaats Ir. Paulen 
met deze wel zeer bijzondere onderschei
ding hartelijk gelukwensen, dan doen wij 
dat tevens met een gevoel van grote 
dankbaarheid. Als wij een ogenblik de 
toestand indenken, wanneer de mijnen 
vernield zouden zijn tijdens de militaire 
operaties - en dat zouden zij vrij zeker, 
indien Ir. Paulen niet zo moedig en des
kundig was opgetreden -, dan beseffen 
wij inderdaad, dat deze hoge onderschei
ding, aan ons lid van verienste ten deel 
gevallen, volkomen verdiend is. 

Het athleHekseizoen 1947 is ten einde 
en hiermede is een bron van copy, die de 
wedstrijden ons altijd opleveren, voorlo
pig uitgedroogd. Wij hebben echter reeds 
andere bronnen van copy ,,aangeboord." 
De wintertraining 1947-48 is zo juist in
gegaan. Deze trainingscampagne is zeer 
belangrijk voor de athleet, die in de zo
mermaanden iets wil bereiken. Wij hopen 
hem bij deze trainingsperiade zoveel mo
gelijk van dienst te zijn met het plaatsen 

van technische artikelen en hebben hier
voor inmiddels een beroep gedaan op 
vooraanstaande oudere athleten van onze 
vereniging. Daarnaast koestert de redac
tie zelf plannen enkele nieuwe vaste ru
brieken in te voeren. En wanneer wij dan 
ook weer mogen rekenen op de mede
werking van onze los-vaste medewer
kers, welnu, dan hopen wij, dat wij aan 
het gestelde doel - een juiste weerspie
geling te geven van het clubleven -
kunnen voldoen. Met vertrouwen gaan 
wij dan ook de komende wintertijd, een 
tijd, die voor de redactie van een club
blad van een athlehekvereniging altijd 
zeer moeilijk is, tegemoet. 

OFFICIEEL 
Nieuwe leden: Alle in het September

nummer voorgestelde nieuwe leden, zijn 
als lid geaccepteerd, benevens F. Hoog
land, Botermarkt 2, Haarlem. 

Voorgesteld als lid: P. Visser, Pleiaden-
s traat 62, Haarlem-N. 

J. H. Keur, Willemstr. 17, Zandvoort. 
F. Sjoers, Stoellaan 4, Bloemendaal. 
Bedankt: J. Verhorst 
Indoortraining: Op Woensdagavond 15 

October is o.l.v. Jan Hut een aanvang ge
maakt met de indoortraining in het Ken
nemer Lyceum te Overveen. 

Buitentraining: Op Zondagochtend 19 
October is, eveneens o.l.v. Jan Hut, de 
buitentraining aan de Brouwerskolk be
gonnen. Aanvang training 9.45 uur pre
cies. Een ieder dient om 9.15 uur aanwe
zig te zijn. 

Clubavond: Op Zaterdagavond 22 No
vember zal in de Kroonzaal bij Brinkman 
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op de Grote Markt een clubavond wor
den' gehouden. Nadere bijzonderheden 
vindt U elders in dit nummer. 

Brouwerskolkveldloop: Gezien de min
der gunstige financiële positie van de 
vereniging heeft het bestuur besloten de 
Brouwerskolkveldloop, die op 30 Novem
ber gehouden zou worden, dit jaar geen 
doorgang te laten vinden. 

Conttributie: Op verzoek van de pen
ningmeester volgen hier nogmaals de 
contributiebedragen voor de verschillen
de · leeftijdsgroepen: 

t/m 17 jaar: f 7 .50. 
t/m 19 jaar: f 12.-. 
Boven deze leeftijd f 15.50. 
De minimumdonatie bedraagt f 5.-. 

PERSONALIA 
Ons lid van verdienste, Gerrit Eysker, 

is benoemd tot docent in de athlehek aan 
de Universiteit te Bandoeng en zal dit 
jaar nog naar Indonesië vertrekken. Als 
wij Gerrit met deze zeer bijzondere be
noeming hartelijk gelukwensen, dan sla
ken wij toch tevens de verzuchting, dat 
de vereniging wederom een van haar 
mensen verliest, die als coach voor de 
toekomst van de club nog zeer veel had 
kunnen betekenen. 

Herman Bresser en les de Blauw stelden 
ons ervan in kennis, dat zij op 26 Sep
tember in het huwelijk zijn getreden. Als 
het waar is, dat een man in het huwelijk 
een rustiger leven krijgt, dan hopen we 
Herman van de winter weer eens aan 
"de Kolk" te zien. Inmiddels les en Her
man, aanvaarden jullie alsnog onze har
telijke gelukwensen. 

D.E.M. 25 JAAR 
Deze maand vierde de veremgmg 

D.E.M. haar 25-jarig bestaan. Als wij ook 
vanaf deze plaats onze bevriende vereni
ging daar aan de overkant van het Kanaal 
heel hartelijk gelukwensen, dan denken 
wij speciaal aan het prachtige werk door 
hen verricht bij het aanleggen van de 
eerste sintelbaan in Noord-Holland be
noorden het IJ, nu alweer meer dan een 
jaar geleden. Dit prachtige staaltje van 
p;onierswerk, verricht in eendrachtige en 
volhardende samenwerking, stempelt D. 
E.M. tot één van de meest vooruitstre
vende verenigingen in Nederland. 

Moge de athletiekafdeling van D.E.M. 
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heel spoedig de moeilijke periode, die ze 
thans doormaakt te boven zijn, moge wij 
spoedig in staat zijn de Wijkers in Haar
lem op even hartelijke wijze te ontvan
gen, als zij ons dit altijd op "Adrichem" 
doen, doch bovenal, moge de zeer prettige 
samenwerking met onze vereniging, welke 
na de fusie van de sportbonden tot stand 
is gekomen, tot in lengte van dagen voort-
duren. D. Hagtingius. 

HOUDT 22 NOVEMBER VRIJ 
want de financiële positie van onze ver
eniging is momenteel précair. Zegt U nu 
niet direct, dat U niet goed begrijpt, wat 
22 November en onze slechte financiële 
positie met elkaar te maken hebben, want 
dat zullen wij U even uitleggen. Op Za
terdagavond 22 November wordt er in de 
Kroonzaal bij Brinkman een grote "Haar
lem" clubavond gegeven. Bij wijze van 
uitzondering zal er voor deze avond een 
klein entree worden geheven, terwijl door 
de verkoop van programma's en een grote 
verloting de opbrengst van de avond zo 
groot mogelijk gemaakt zal worden. Aan 
het eind van de avond zal de gehele re
cette aan de penningmeester worden af
gedragen. 

Dus H.A.V.ers, of ge nu oud of jong 
zijt, gij kunt allen een steentje bijdragen 
om Uw club uit de financiële impasse te 
brengen, door op Zaterdagavond 22 No
vember aanwezig te zijn in de Kroonzaal 
bij Brinkman. En ge zult U er zelf ook 
een dienst mee bewijzen, want U zult ge
nieten van een gloed nieuw cabaret pro
gramma, U gebracht door het H.A.V.
cabaret. Vanzelfsprekend is er na afloop 
gelegenheid voor een gezellig dansje. 

Nader bericht per circulaire volgt nog, 
maar laten we nu reeds afspreken, dat 
ook U en jij op 22 November bij Brink
man acte de précence geeft. Noteert het 
voor alle zekerheid alvast in Uw agenda! 

De H.A.V.ers buiten Haarlem woon
achtig, geven indien noodzakelijk, zo vlug 
mogelijk op aan het secretariaat, dat er 
voor hen voor logies gezorgd moet wor
den. Voor dat logies en ontbijt wordt dan 
prompt gezorgd, zonder prijsverhoging. 

Bij die opgave mededelen of er ook 
voor dames voor onderdak zorggedragen 
moet worden. 

22 November - 22 November 
22 November! 



Wil Lenselink: Jongens, hier volgt weer 
een poging om jullie op de hoogte te hou
den van mijn laatste omzwervingen. Ma
kassar ligt achter ons en via Bali kwamen 
we te land in Tandjong Priok. Helaas was 
ons verblijf van korte duur want een paar 
dagen later dreven we weer op de Java
zee. In Cheribon werden we aan land ge
zet en na wat gerommel met goederen 
en levensmiddelen trokken we door naar 
Tegal. Dit is voorlopig ons permanent 
verblijf. Met weemoed heb ik daar een 
zwembad bekeken, waarin geen water te 
bespeuren was en het enige voetbalveld, 
dat in aanmerking kwam om rondjes te 
draaien, bleek na één rondje veranderd te 
zijn in een stofgordijn, zodat je jezelf 
taast niet meer herkennen kon. Er is 
trouwens niet veel tijd om. sport te be
oefenen. Het Juninummer van de H.A.V.er 
heeft me gevonden en ik moet zeggen, 
het belooft wat. Er staan enige tijden en 
prestaties in, die tot nadenken stemmen. 
Ook de geest, die spreekt uit de artikelen 
getuigt van energie. De schaduw is het 
overlijden van Hil v. d . . Meij. Ik moet 
stoppen knapen. Heel veel succes en de 
groeten aan alle clubvrienden. 

Onze junioren clubkampioen 
van Kennemerland 

Zonder Cor Jaspers, Dick Sloos, Jan 
Lejeune en Mart Swn.rt zijn onze junioren 
niettemin onbedre1gd clubkampioen van 
Kennemerland g"::worden. Als er ook 
maar een kern '!an waarheid schuilt in 
het spreekwoord: "Wie de jeugd heeft 

beeft de toek0mst", dan staan we er wat 
die toekomst betreft, goed voor. Er is 
weer eens \e veel copy, en dus kunnen 
we het verslag van onze medewerker So 
Long helaas niet opnemen en moeten wij 
volstaan met de uitslagen te vermelden. 

100 rn.: 1. Ernst Scholten, 11.9; 2. Gerrit 
Scholten, 12 sec. Verspringen: 1. Gerrit 
Sclidten 5.86 m.; 3. Jan ten Walde, 5.81 
m. 300 m.: 1. Ernst Scholten, 39.7. Discus
werpen: 3. Gerrit Scholten, 32.15 m. Hoog
springen: 2. Jan ten Walde, 1.50 m. 800 m.: 
2. Ab de Vries, 2.10.1, {nieuw clubrecord); 
80 m. B jun.: 1. Leen Brijs, 10 sec. {nieuw ?Î2 
clubrecord). Verspringen B jun.: 1. Leen 
Brijs, 5.50 m. Kogelstoten: 4. Eddy Neder
kaam, 10.24 m. 4 x 100 m.: 1. Haarlem 
{Jan ten Walde, Leen Brijs, Gerrit Schol-
ten, Ernst Scholten), 48.7. 

Senioren. 3000 m.: 2. Bas Fennis, 9.38.9. 
Kogelstoten: 1. Henk Kluft, 12.38 m. Bij 
speerwerpen bracht Bep Ebskamp het tot 
38.17 m. en bij discuswerpen gooide Her
man Scholten 33.23 m. De laatste presta
tie is verrassend en hoopgevend. 

Teleurstellende vijfde plaats van 
onze juniorenploeg· bij de 

W.G. beker # Leiden . 7 .7r.t. 
Ploeg was echter verzwakt door invallers 

Een unieke kans om te bewijzen, dat 
"Haarlem" ook in de toekomst een voor
aanstaande rol in de Nederlandse athle
hek zal blijven vervullen, is niet benut 
geworden. Kàn helaas niet benut worden, 
want onze junioren-ploeg, die op normale 
sterkte ongetwijfeld een uitstekende kans 
op de eerste plaats gehad zou hebben, 
had op de wedstrijddag met enige uitval
lers te kampen, die toevalligerwijs allebei 
voortsproten uit droevige familieomstan
digheden. Vooral het niet uitkomen van 
Mart Swart heeft zwaar op de ploeg ge
drukt en hoewel het altijd erg gemakke
lijk is om te zeggen: "hadden we die of 
die er bij gehad, dan zouden we gewon
nen hebben", in dit geval meen ik toch 
wel, dat wanneer Mart er in Leiden bij 
geweest zou zijn, wij de overwinnaar 
Shot uit den Haag zeer dicht benaderd 
zouden hebben. 

Maar goed, Mart was er jammer ge
noeg niet en Marius Schutte moest ook 
verstek laten gaan en zo kwamen de 
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overige knapen voor de moeilijke opgaaf 
te staan er van te maken wat er van te 
maken was. Welnu, dat hebben ze stuk 
voor stuk gedaan en met een vechtlust, 
waarvoor ik hen gaarne vanaf deze plaats 
nog een eresaluut breng. 

Twee nieuwe Clubrecords. 
Het begin was veelbelovend voor ons. 

Met de eerste sprong bij het verspringen 
haalde Gerrit Scholten 6.08 m., waarmede 
hij zijn eigen record met 7 cm. overtrof. 
Dick Sloos bracht het tot een zeer ver
dienstelijke 5.94 m. en hiermede werden 
onze jong_ens 2 en 4 en veroverden dus 
8 punten. Bij het speerwerpen deed Jan 
ten Wolde goed werk door de zevende 
plaats te bezetten met ongeveer 35 m., 
maar om weer in de punten te komen 
moesten we toch wachten tot de 800 m. 
In de eerste serie startte Ab de Vries. Ab 
liet zich door het hoge aanvangstempo 
niet van de wijs brengen en finishte als 
derde in 2.8.4, waarmede hij voor de vier
de achtereenvolgende maal het clubrecord 
op deze afstand verbeterde. Ziehier een 
van de mensen, die we ·straks nodig heb
ben om de P.H.-Beker te heroveren. Geen 
mooie loper, maar een vechter en een, die 
weet, wat trainen is. Maar ook bravo 
voor Hans v. d. Berg, die de zwakste serie 
getroffen had en deze serie dan ook 
prompt won in 2.11.2, hetgeen helaas net 
niet voldoende bleek voor een punt. Hij 
werd nr. 7. Hans, je weet nu weer, dat je 
het nog kunt. 

Een onvergeeflijke fout. 
Op de 300 m. maakte Ernst Scholten in 

de serie een fout, door op de derde plaats 
lopend zich te laten uitlopen, in de me
ning, dat hij geplaatst was, terwijl alleen 
de nrs. 1 en 2 met de twee snelste derden 
naar de demi-finale overgingen. Iets der
gelijks had ik eigenlijk van de gerouti
neerde Ernst niet verwacht, hoewel ik 
daaraan moet toevoegen, dat de voorlich
ting op dit punt door de wedstrijdleiding 
wel heel slecht was verzorgd. Leen Brijs 
zag zich in de demi-finale van de 300 m. 
geëlimineerd, nadat hij in de serie een 
heel behoorlijke indruk had gemaakt. Op 
de 100 m. heeft Ernst veel goed gemaakt 
door, nadat hij zich met Dick Sloos via 

· serie en halve finale in de finale had ge
plaatst de tweede plaats te bezetten in 
11.6, waarmede hij het clubrecord van 
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Dick evenaardde. De laatste noteerde 
eveneens 11.6, doch werd nr. 5, waaruit 
opgemaakt kon worden, d at Ernst alleen 
de tweede plaats wist te bezetten door 
zijn uitstekende finish-techniek. Hoog en 
discus leverden geen punten op, hetgeen 
vooral bij hoog voor onze jongens geen 
schande was, want dit nummer was wel 
zeer sterk bezet. Op kogel konden wij 
door het uitvallen van Mart en Marius 
geen mensen in de ring brengen. De enige 
"Haarlem" overwinning werd behaald op 
de 4 x 100 m. De wi&sels van de kam
pioensploeg waren ditmaal echter vrij 
zwak en daardoor kwam het dan ook, dat 
het slechts een halve overwinning werd, 
want de ploeg van Shot maakten in de 
2e serie dezelfde tijd als onze jongens n.l. 
47.1. Shot won de beker met 30 pnt., vóór 
A.A.C. en D.O.S., die ieder 29 punten be
haalden en Sisu uit Almelo, die het tot 
28 pnL bracht. Wij kwamen op de vijfde 
plaats met 25 pnt., dus slechts met 5 pnt. 
achterstand op het winnende Shot. 

Nog even ï.ets over de Haarlemmers in 
het seniorenprogramma. Jan Koopman 
veroverde de derde plaats in de race om 
het kampioenschap van Nederland 10 km. 
Geruimen tijd heeft hij de leiding gehad, 
doch m.i. deed hij zijn uitlooppoging ette
lijke ronden te vroeg. Met zijn tijd 34.26.2 
bleef hij slechts 15 sec. boven het club
record van Arie Paap. Dick Jordens zag 
ik duidelijk als nr. 5 binnenkomen en tot 
heden is het mij een raadsel, waarom hij 
als nr. 7 werd geklasseerd. De enige B
klasser, die de wedstrijd uitliep, was onze 
Bas Fennis! Zowel de 1500 m. A als de 
1500 m. B waren "Haarlem" nummers. De 
eerste werd onbedreigd door Wim v. Gog 
gewonnen in 4.11.1, de tweede was voor 
Henk Geusenbroek, die 4.21.6 noteerde. 
Wim v. Deursen bleek een goed invaller 
voor Jan Hermans te zijn en werd vierde 
in 4.24.5. H. 

PRACHTIG GESLAAGD SEIZOENEINDE 
IN OOSTERBEEK 

Nieuw clubrecord hoogspringen junioren. 

Niet in de eerste plaats om de grote 
overwinning, die onze ploeg daar op die 
historische grond in Oosterbeek behaalde 
op de Kometen, behoort 14 September tot 
een van de fijnste sportdagen van het af-



gelopen seizoen. Nee, het was vooral de 
hartelijke sfeer, die tijdens de wedstrijd 
heerste en die zijn hoogtepunt bereikte in 
de koffiemaaltijd, die na afloop werd aan
geboden aan onze ploeg, die de laatste 
wedstrijd van het seizoen 1947 onverge
telijk maakte. Kijk, dergelijke clubont
moetingen moeten we nog veel meer 
hebben. De gehele ploeg samen uit en 
thuis, de punten van de nieuweling-junior 
tellen even goed mee als die van de se
niorcrack, factoren van eminent belang 
ter bevordering en versteviging van de 
clubgeest. Wat deze trip betreft: Om 
neg·en uur werd gestart en om even half 
twaalf stond de (nood)autobus voor Har
tensteyn in Oosterbeek, tot grote verwon
dering van Cor Lamaree en Wim v. Gag, 
die dergelijke snelle reizen per autobus 
niet gewend zijn als ze met de Unie op 
stap zijn! Tegen half drie maakte de ge
hele ploeg o.l.v. Cor Lamaree een voor
stellingsronde, waarna om half drie pre
cies gestart werd. Diep zal ik niet op de 
strijd ingaan. Alleen het hinkstapspringen 
en verspringen leverden geen overwin
ningen voor ons op. Op de overige num
mers waren wij de sterkste. De junioren 
gooiden er nog e_en schepje op, door geen 
enkel nummer te verliezen. Frans Pieters 
was de held van de dag, door n.b. in zijn 
eerste wedstrijd. op het · hoogspringen een 
nieuw clubrecord te vestigen met 1.55 m. 
Doch ook Ab de Vries deed weer goed 
werk door het voor hem ongewone num
mer, de 1500 m., te winnen in 4.33.5, wat 
een gloed nieuw juniorenrecord betekent. 
Maar ook Hans v. d. Berg deed het prach
tig door de tweede plaats te bezetten in 
4.33.8, waarvoor hij echter felle strijd 
moest voeren met de vinnig lopende Lig
ny van de Kometen. Bij de senioren 
maakte Henk Geusenbroek op de 800 m. 
een behoorJijke val. Hij krabbelde weer 
overeind en vocht zich onvervaard naar 
de derde plaats, waardoor we op dit num
mer de volle buit binnenhaalden. Bravo 
Henk, dat maakte indruk! 

Cor Lamaree gaf een uitstekende de
monstratie polshoog weg. Vooral die aan
loop was niet gek, Cor. V oor het overige 
meen ik wegens plaatsgebrek naar de uit
slagen te mogen verwijzen. Na afloop van 
de strijd werd ons, zoals reeds gezegd, 
een koffiemaaltijd aangeboden. Hierbij 
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dankte voorzitter v. Duin de Kometen 
voor hun prachtige ontvangst, waarna hij 
een ogenblik stilte verzocht om de geval
lenen te herdenken, die juist twee jaar 
geleden op dezelfde plaats hun leven lie
ten voor onze vrijheid. Hierop overhan
digde de voorzitter van de Kometen aan 
de heer v. Duin met een hartelijke toe
spraak een vaantje en kon de terugreis 
worden aanvaard. Er vielen twee dingen 
op tijdens die terugreis. "Nees" en Cor 
Dekker bleken genoeg adem te hebben 
overgehouden voor menig zangduet, doch 
Emile liet bij die zang verstek gaan, iets 
wat we eigenlijk niet van hem gewend 
zijn. Na nog een koele dronk genomen 'te 
hebben in Soestdijk stonden we precies 
twaalf uur na de start weer op het Kenne
merplein. Het wedstrijdseizoen 1947 was 
ten einde. De uitslagen luidden: 100 m.: 
1. Schaap, 11.2. 3. Wullems, 11.9. 4. La
moree, 12.2. 400 m.: 1. Dekker, 53.1. 2. 
Th. Wernik, 54.-. 4. Bleyswijk 55.5. 800 :m.: 
1. v. Gag, 2.2.6. 2. H. Wernik, 2.4.5. 3. 
Geusenbroek, 2.6.8. 3000 m.: 1. Fennis, 
9.37.3. 2. W. v. Deursen, 9.42.6. 5. E. v. 
Deursen 10.0.4. 4 x 100 m.: 1. Haarlem 
(Sloos, Lamoree, Wullems, Schaap) 46.6; 
Zweedse estafette: 1. Haarlem (Dekker, 
Willems, Wullems, Schaap) 2.6.4. 2. Haar
lem II (v. Gag, Bleyswijk, E. Sçholten, 
Sloos) 2.9.1. Speerwerpen: 1. Ebskamp, 
41.92. 2. Th. Wernik, 41.60. 5. R. Daane, 
34.37 m. Verspringen: 2. Willems, 5.89 m. 
3. G. Scholten, 5.69 m. 4. Sloos, 5.49 m. 
Kogel: 1. Belle 11.79 m. 2. Lamoree, 11.09 
m. 5. Ebskamp, 9.48 m . Hinkstapsprong: J 
2. v. d. Klinkenberg, 11.87 m. 3. w·J! "Al, 7t~n,k 
11.58 m. 5. H. Scholten 10.81 m. Hoog
springen: 1. Benink, 1.75 m. 2. v. d. Klin-
kenberg 1.60 m. 4. v. Berkel 1.55 m. 

Junioren 100 m.: 1. Sloos, 11.6! 3. E. 
Scholten, 12.4, (brr). 4. Brijs, 12.5 (brr). 
1500 m.: 1. de Vries, 4.33.5. 2. v. d. Berg, 
4.33.8. 5. Schutte, 4.51.3. 4 x 100 m.: 1. 
Haarlem (Sloos, Brijs, G. Scholten, E. 
Scholten), 46.6 Hoogspringen: 1. Pieters, 
1.55 m.! 2. Ten Walde, 1.50 m. 5. G. Schol
ten, 1.35 m. Discuswerpen: 1. G. Scholten, 
30.42 m. 2. Brijs 29.16 m. 4. Daane 21.30 m. 

De prestatie van de 18-jarige Daane bij 
het speerwerpen is voor zijn eerste wed
strijd zowel voor ons als voor hem hoop-
vol. Sa Long. 
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AB . v. d. BEL: 

WIJ WAREN IN DERBY 

In het kader van de sportuitwisseling 
Haarlem-Derby trok dit jaar ook een 
kleine Haarlem-ploeg, bestaande uit 
negen man, mee over zee. De 16e 
Augustus kwamen wij tezamen met de 
tus kwamen wij tezamen met de athleten, 
zwemmers en zwemsters, _ wielrenners, 
cricketters en tennissers op het perron 
van onze oude stad. Veel belangstelling, 
mooi weer, goede stemming, gereserveer
de coupé's, dat alles bracht reeds het no
dige contact tussen de verschillende sport
groepen. Wij zouden reeds enkel van de 
heenreis een verhaal kunnen maken. Het 
begon al in Rotterdam met het vervoer 
van trein naar boot. Een eenmanswagen 
om ongeveer vijftig mensen met koffers 
te verplaatsen. Voorwaar een prestatie, 
die één van de .. gepersten", hij kon nog 
lucht vinden, de opmerking deed uiten, 
dat ver_houdingsgewijs sardines in blik 
van een luchtige gelegenheid mochten 
spreken. En daarna de heerlijke onschul
dige snuitjes, die de douane van hun ab
soluut deviezen vrije koffers stonden te 
overtuigen. 

Om de verbroedering te voltooien had 
de Humber-line de hele manlijke afdeling 
in het vooronder van de .,Grimby" ge
dacht en gebracht. Enfin geen nood, want 
die éne echte onvervalste Engelse .,plastic
potatoe" die wij als warm maal kregen, 
droeg er het zijne toe bij om de stemming 
te verhogen. Het was dan ook een juweel. 
Je kon er doorheen kijken. Zeer terecht 
heeft de Heer Warnier geklaagd over het 
eten. 's Avonds ter kooie gaf Ad Klas
horst acte de présence door de .,troep" 
met zijn ,.mopjes special à la" bezig te 
houden. 's Maandagsmiddags kwamen wij 
dan toch in Derby aan, waar de Derbi
anen en wij het genoegen hadden elkaars 
handen te schudden. Helaas door ge
brek aan plaats ben ik genoodzaakt ver
dere reisbijzonderheden maar rustig in de 
pen te houden en zal meteen maar vertel
len van onze kennismaking met de athle
hek in Derby. 

Woensdagavond 20 Augustus hadden 
wij onze match op de banen van de Muni
cipal Grounds, die als grasbaan zeer goed, 
doch helaas door de lange droogte wel 

102 

•' I, • 
0 •' J 

wat hard was. Het werd een gecombi
neerde wedstrijd om beurten athletiek en 
wielrennen. Men vertelde ons, dat dat 
in verband met de publieke belangstel
ling veel gedaan wordt in Engeland en 
zeker met resultaat, aangezien er ook 
daar ongeveer 2000 belangstellenden wa
ren. Misschien nog eens een punt van 
overweging in de Nederlandse athletiek
kringen. 

Het spijt me te moeten zeggen, dat de 
Haarlem-ploeg de mindere van die van 
Derby was. Deze Haarlem-ploeg bestond 
uit athletes, athleten en wielrenners. Uit
gezonderd de race van Dick Sloos op de 
110 yards, die hij door een zeer vreemd 
startende starter verloor, werden wij ver
der op zeer regelmatige wijze verslagen. 
Het begon met de één mijl van Henk Geu
sebroek en Jan Hermans tegen twee En-
2elsen o.a. Stevenson. Gedurende deze 
loop merkten wij reeds het foute in het 
praatje, dat Derby geen athleten had. Die 
Stevensou liet zich trekken en · Geuse
broek trok. Op honderd meter voor de 
finish ging Stevensou echter met zo'n ge
mak over onze coming-man heen, dat er . 
geen winst meer in zat voor ons. Tijd van 
Stevensou 4.37, van Geusenbroek 4.38.4. 
De kwart mijl een zelfde liedje, een vech
tende Bleyswijk en een winnende Engels
man. 

Op de 220 yards rehabiliteerde Dick 
Sloos zich keurig, door vinnig als altijd 
zich van een tweede plaats te verzekeren 
na een spannende nek aan nek race met 
Scopes en Bell. Scopes is hordenkam
pioen van Zuid-Engeland 220 yards, dus 
zeker een goede prestatie v an onzen ju
nior. 880 yards bracht voor ons weer 
Geusenbroek en Hermans in de baan. In 
normale omstandigheden had zowel Henk 
als Jan beter gekund. Maar door het 
zeer warme en lome weer en een zware 
mijl race ip de benen konden zij het 
niet verder brengen dan de tweede 
en derde plaats, dat toch ook zeker 
behoorlijk genoemd mag worden, temeer 
daar er in prima teamwork gelopen 
werd. Voor de twee mijl hadden wij 
onze troef Jan Koopman gespaard. Hij en 
Jan Kramer hadden het op te nemen 
tegen Wells en Stevenson. De laatste ging 
er bij de start al direct met een hoog 
tempo tussen uit. Koopman volgde niet 



daar hij niet te veel verwachtte van 
deze loper en meer op Wells lette die vol
gens het zeggen de sterkste was. Welk 
een misrekening. De tengere Stevenson 
draaide rustig door en liep alleen een 
dusdanig tempo, dat noch Koopman noch 
Wells er aan konden tippen. Met een 
straatlengte moest Jan een lesje van de 
jeugdige Engelsman in ontvangst nemen. 
Dat ook Jan niet zo zacht ging, bewijst 
wel het feit, dat hij het bestaande club
record met 8 sec. verbeterde en op 9.55 
bracht. (Dit clubrecord stond overigens 
vrij zwak, Red.) . . Het gezelschap was 
voor Han Kramer te sterk, waardoor hij 
met de laatste plaats genoegen moest 
nemen. Het applaus verdiende hij zeker 
voor de kranige manier, waarop hij strijd 
wist te geven. 

's Zaterdagsmiddags hadden wij een 
uitnodiging van een textielfabriek om op 
hun sportdag een demonstratie te geven. 
En daar wisten wij zowaar toch nog een 
overwinning te behalen, want Henk Geu
senbroek klopte na een spannende race 
Stevenson op de mijl. 

Van ons verblijf aldaar valt verder nog 
te memoreren de prachtige autotocht naar 
de .,Peak", een gebergte in de omgeving 
van Derby, de zeer prettige fietstochten 
en last but not least het zeer sympathie
ke gebaar van de directies van diverse 
bioscopen en dancings aan alle Haarlem
mers vrij toegang te verlenen. Een spe
ciaal woord willen wij hier richten tot 
onze gastvrouwen en gastheren. De bui
tegewoon hartelijke, en oprechte vriend
schap, die deze mensen ons gegeven heb
ben, is werkelijk niet genoeg te prijzen. 
Niets was hun te veel en altijd waren ze 
bereid te helpen. Nogmaals namens alle 
H.A.V.ers, dank voor zoveel spontaniteit. 

Helaas de 27e Augustus moesten wij 
weer afscheid nemen. Via Hull en de 
Humher Line, ditmaal zonder plastic po
tatoes, maar wel weer met de acterende 
Ad Klashorst, bereikten wij de 28e Rot
terdam en dezelfde avond nog de .,good 
olp". Hetgeen het einde betekende van 
een zeer prettige vacantie en een goede 
sportontmoeting. 

KLINKENDE KLEINIGHEDEN 
Cor Lamaree en Wim van Gog maakten 

deel uit van het Nederlandse athletiek-

team, dat in Oslo de Noren en in Kopen
hagen de Denen partij heeft gegeven. In 
Oslo startte Wim niet en Cor bracht het 
met een sprong van 3.75 m. tot de tweede 
plaats achter de bekende Noor Kaas. In 
Kopenhagen waren over het algemeen de 
prestaties van de Nederlanders in mineur 
en de verrichtingen van onze jongens 
waren daarmede in overeenstemming. 
Met een sprong van 3.70 m. bezette Cor 
de 3e plaats en Wim bracht het op de 
3000 m. niet verder dan de 4e plaats in de 
voor hem·wel zeer matige tijd van 9.18.2. 
Bij deze prestaties dient men echter reke
ning te houden met de vrij ongunstige 
weersomstandigheden en de vermoeiende 
reizen. 

Bij de intergeallieerde kampioenschap
pen in Berlijn, die op 13 en 14 September 
werden gehouden, deed Joop Verkes 
prachtig werk door met een sprong van 
3.75 m. beslag te leggen op de 5e plaats 
achter de Deen Jernild, de Amerikanen 
Pucrick en Walters · en de Fransman St. 
Jours (ken je hem nog uit Brussel, Mart 
Swart), die allen 3.79 m. op hun naam 
kregen. Joop leverde hiermede zijn beste 
seizoenprestatie, nadat hij op 20 Augus
tus op .,te Werve" te Rijswijk bij de mili
taire kampioenschappen een nieuw mili
tair record met 3.63 m. had gevestigd. 

Joop, van harte. 
Henk Geusebroek en Jan Hermans 

namen op Maandag 22 Sept. te Leeuwar
den deel aan een 3 km. wedstrijd, die in 
de rust van de vo.r;1halwedstrijd Friesland
Kopenhagen, w0~d verlopen. Vooral Henk 
verrichtte een uitstekende prestatie door 
achter de sterke Friezen Walstra en Hui
zinga (de eerste startte met handicap) de 
3e plaats te bezetten. Jan werd 6e. 

Wim v. Deursen en Bas Fennis behoor
den tot de beste lopers in de Centrum
loop, die door Tempo te Bussum op Zater
dag 4 October aldaar werd georganiseerd. 
Wim werd overwinnaar in de B-klasse (in 
totaal bezette hij de 3e plaats) en Bas 
werd nr. 3 in deze categorie. 

DE ZILVEREN MOSTERDPOT NAAR HAARLEM 
De Utrechtse singelloop, die op Zater

dag 20 Sept. werd gehouden, leverde dit
maal een éclatant .. Haarlem" succes op. 
Hoewel de ploeg gehandicapt was door 
het niet uitkomen van de geblesseerde 
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Dick Jordens, was dit voor het viertal 
Jan· Koopman, Wim v. Deursen, Bas Fen
nis en Jan Hermans geen beletsel om op 
keurige wijze beslag te lggen op de ver
enigingsprijs, bestaande uit een zilveren 
mosterdpot, uitgeloofd door V . Rijn's mos
terdfabrieken. Onze lopers bezetten de 
volgende plaatsen: Jan Koopman 4, Wim 
v. Deursen 7, Bas Fennis 12 en Jan Her
mans 31. Bravo knapen, dat was mannen
werk, wat daar in de Domstad verricht 
werd! 

ONZE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
IN ERE HERSTELD 

JAN LEJEUNE STOOT DE KOGEL 14.44 M! 

Op Zondag 28 September werd op lwt sportterrein 
aan de Kleverlaan een clubtraditie in ere hersteld, 
welke wij in de laatste jaren door terreinmoeilijk
heden node hebben mo,erl.en missen, n .l. onze onder
linge wedstrijden. Dat de belangstelling hiervoor in 
de loop der jaren niet verflauwd was, moge blijken 
uit het grote aantal deelnemers, ca. 50 senioren en 
junioren, dat mee rmalen in deze zeskamp een felle 
strijd om de punten voerde. Hoewel het weer niet 
meewerkte·, wat vooral aan het gepresteerde o.p de 
technische nummers te merken was, werden toch 
enkele fraaie resultaten geboekt, in enkele gevallen 
bet>ekende dit zelfs de beste jaat:prestatie. J un.ior 
Jan Lejeune zorgde wel voor de meest opmerkelijke 
verrichting door in dit koude weer met de internatio
nale prestatie van 14.44 m een nieuw clubrecord 
kogelst·oten te vestigen. Wij geloven niet, dat J an 
zich voorlopig veel zorgen behoeft te maken dat dit 
trotse record weer spoedig verbeterd zal worden! 
Direct hierna verdient de 10.9 van Arie Schaap op 
d.e 1GO m extra vermelding. Ook dit jaar is Arie dus 
nog zonder concurrentie, maar o·f deze positie he1 
volgend jaar nog even onaantastbaar zal zijn? De 
wijze waarop Aad Beenink, ondanks gemis aan 
loopbalans, zijn serie in 11.4 won, belooft tenminste 
zeer veel voor de toekomst. V oor het verdere verloop 
van de wedstrijd was het dan ook jammer, dat deze 
veelbelovende knaap na drie nummers, wegens een 
blessure opgedaan bij het hoogspringen, op advies 
van vice-voorzitter Van Duyn van verdere deelne
ming moest afzien. Eveneens een zeer verdienstelijk 
resultaat boekte Henk Willeros bij het vèrspringen 
me1 een sprong van 6.27 m, waarmede hij behalve 
een persoonlijk record tevens de beste clubprestatie 
bij het vèrspringen in dit seizoen leverde. Overwin
naar in deze strijd om het praedicaat "Beste HAAR
LEM-athleeil", werd echter niet degene, die op één 
of twee nummers ver boven de anderen uitstak, maar 
hij die uit alle. nummers het hoogste gemiddelde 
wist te behalen. En dit kunnen wij van Theo W emik 
zeggen. Een oogst van ruim 500 pnt. per nummer 
wijst op een algehele athletische ontwikkeling die 
voorbeeldig is. Wij twiifelen err dan ook niet aan 
of de prachtige prijs, welke Mart Swart vo"or de 
winnaar beschikbaar stelde, is bij de juiste man 
terecht gekomen. 

Wij geven hier in het kort de voo-rnaamste uit
slagen: 100 m: 1 Arie Schaap 10.9, 2 Co Wullems 
11.3, 3 Aad Beerrink 11.4; 1500 m: 1 Wim v. Deur
set!. 4.28.4, 2 Henk Geusebroek 4.29.5, 3 Jan Her-
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mans 4.32; Hoogs.pringen: 1 Aad Beenink 1.70 m, 
Piet Haringhuizen 1.65 m, 3, 4, 5 en 6 Henk Schreu
der, Henk Willems, Theo Wernik en Henk Kroes;, 
1.55 m; Vèrspringen: 1 Henk Willems 6.27 m, 2 Theo 
Wernik 5.95 m, 3 Jan Belle 5.90 m; Kogelstoten: 
1 Jan Be-lle 11.47 m, 2 Arie Mulder 10.09 m, 3 Jan 
v. d. Horst 9.89 m; Discuswerpen: 1 Theo Wemik 
31.13 m, 2 Arie Mulder 30.86 m, 3 Bep Ebskamp 
27.14 m. 

Na de totaal-telling bleek, dat The.o Wernik met 
ruime voorsprong deze zeskamp op zijn naam had 
gebracht. Zijn totaal van 3018 pnt. (volgens de inter
nati??-aal gangbare Finse puntenwaardering) mag 
er ZIJn. De no's 2 en 3, Piet Haringhuizen en Henk 
Willems, ontliepen elkaar niet veel. Piet eindigde ' 
met 2785 pnt. op de 2e en Hen.k met 5 pnt. mindeJ· 
o-p de 3e plaats. Jan v. d. Horst verzamelde als .z, 
no. 52575 pnt., terwijl Co Wullems en CoyDekker 
met resp. 2528 pnt. en 2525 pnt. op de IJe en J.e 
plaats beslag legden. Het verdere .,klassement" ( 
luidde als volgt: § W . v. Deursen 2429 pnt., ft H. 
Scholten 2427 pnt.,:/:1: 6 E~ i et pnt., 1-t L. tbs
kamp 2373 pnt., 11 I Belle iilfi? p l., 12 H. Kroes 
2240 pnt., 13 A. Mulder 2210 pnt., 14 J. Hermans 
21 91 pnt. , 15 Th. Stouten 2109 pnt. 

ONZE JUNIORES. 
Ook zij helbben zich in een meerkamp met elkaar 

kunnen meten. Behalve Gerrit Scholten bleek onze 
, spes Haerlemia" voltallig aanwe·zig te zijn. Zoals 
le verwachten was leverde deze zeskamp een ondub
belzinnige zege op voor Jan Lejeune. Alleen Mart 
Swart vermocht hem enige legenstand te bieden. 
Mart stak op zijn beurt met hoofd en schouders 
boven de anderen uit, terwijl Ernst Scholten, Leen 
Brijs, Jan ten Walde en Dick Sloos weinig voor 
elkaar onderdeden. 

De voornaamste uitslagen waren hier: 100 m: 1 
Dick S!oos 11.7, 2 Jan Lejeun.e 11.8, 3 Mart Swart 
11.9; 500 m: 1 Dick Sloos 1.15.9, 2 Ernst Schollen 
1.16.7, 3 Jan Lejeune 1.18.2; Hoogspringen: 1 Mart • 
Swart 1.55 m, 2 Jan ten Walde 1.55 m, 3 Cor J as
pers 1.50 m. V èrspringen: 1 Jan ten Wol de 5.76 m, 
2 en 3 Mart Swart en Jan Lejeune 5.57 m, 4 Ernst 
Scholten 5.44 m; Discuswerpen: 1 Jan Lejeune 
36.15 m, 2 Mart Swart 32.64 m, 3 Dick Sloos 26.35 m; · 
Kogelstoten: 1 Jan Lejeune 14.44 m (nieuw club
record), 2 Mart Swart 12.13 m, 3 Ernst Scholten 
11.52 m. 

Totaal-uitslag: 1 J. Lejeune 3422 pnt., 2 M. Swart 
3063 pnt., 3 E. Scholten 2660 pnt., 4 L. Brijs 2626 
pnt., 5 J. ien Wolde 2592 pnt., 6 D. Sloos 2577 pnt., 
7 H. v. d. Berg 2173 pn.t., 8 A . de Vries 2046 pnt. , 
9 F. Pieters 1966 pnt, 10 H. Kramer 1900 pnt. 

Gévébé. 
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Als U op Zaterdagavond 22 November 
de clubavond in de Kroonzaal bij Brink
man bezoekt, verenigt U het nuttige met 
het aangename, want U geniet van een 
gezellig "Haarlem" amusement en U ver
stevigt de clubkas. Komt dus allen! 


