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Een Sportieve. Fa C. J. Krug 
L?edïening Nlt!T Zóp II~)TIG/ J~lianapark 54, Haarlem Tel. 15148 

in een zaak van 

vertrouwen en 
Service. 

* 
Uw ol.lde k/eeding 

l<ón vernieuwó worden 

Glashandel 

Glasb~werking 

Verfhandel 

Dr.ogisterU . . - ----. -- -~ ... _._ . 

rfA G r 1 N d 1 Ou s 
Perseusstr. 31. Haarlem-N 

Telefoon 23l9l ) 

Electroteèhnisch- en Radiobureau 

Kieverlaan 176 .. 178t Haarlem, Tel. 14753 
\ (TegenoV:er Sportveld) 

Verhuur van Geluidsinstallaties 
en reparatie · van Radio's 

SPORtftUIS ·.~~HAARLEM" 
heeft de alleeQverkoop van de 

[. ,, Jadt spikes 
I - .. ... ___ '- ·-·-' 

De enigste spike die gesc~ikt is voor cracks I I 

Grote Houtstraat 123 Telefoon 12215 

V erfmalerij 

DIVENDAL'S KUIPERIJ 
ANTHONIESTRAAT -3. TEL. 16269 

liet van ouds bekende adres voor 

* Reparatie aan wasmachines 

Uit voorraad leverbaar 

* le klas electr. wasmachines 

Ook reparatie aan regentonnen eb ander kuipwerk 

\ 

Uw prestaties worden steeds beter 

door het gebruik van 

Bakkers~ melkproducten 

Binnenweg 60 - Heemstede ..::., Telefoon 29956 

Beheerder: Arie Paap 

Garage 

P,. C. Hartog & Zoon-
Voor luxe- .en 
huishoudelijke ar~ik~len 

J .. VIETS & Co .. 

RIJWIELHANDEL 

Speciaal adres 
voor reparaties aan 
D.K. W ... automobielèn 

Turfmarkt 18 en 26 

Haarlem, Tel. 16066 

LAMP 

Barteljorisstr. 18. Haarlem 

Zijlweg 39-4i - Telefoon 1·4308 

I - E~~~te--kta·~----- -1 

f Reparatie -inrichting I 

Agent: 
Raleigh-. Fongers~ 

en . 
Burgers-rijwielen 
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:mJLDE AAN DE K.AMPIOEN8N ! 

11 ZOUDEN ZE HET HALEN VANIVIIDD.AG? " DAT 
WAS DE GROTE VRAAG 9 DI E .AAN 0 DE KOLK" 01) 
ZONDAGMORGEN 7 MAART ALLES BEiiliERSTE . ZE 
liEBBEN HET GEHAALD, DI E ELF DAPPERE ROOD-

" BROEKEN" 9 DAAR IN DE ZWARE SCHI EDAMSE KLEI 
WAAR9 ZE :11/IALI NG HADDEN AAN HET FEIT, DAT H. D.v.~:l 
TOT DAT OGENBLI K OP EIGEN TERREIN NOG ON 
GESLAGEN WAS GEBLEVEN IN DIT SEI ZOEN . 

SPELERS EN RESERVE 1 s VAN HE'.r EEH.STE 
ELFTAL VAN 11HAARLEivl" 9 '~lEEST OVER'l'UIGD VlJJ 
ONZE OPRECHTE BEVlONDERING VOOR DE UNIE
KE PRESTATIE, DAT JULLIE ER VOOR DE' TWEE
DE 11AAL I N EE~~ KORT . TIJDSBESTEK IN GESLAAGD 
ZIJN DE KAMPlOENSVLAG BIJ ONZE 11 VOETBALMOE 
DER" IN TOP TE LATEN GAAN. VliJ ZIJN ER ZE .,
KER VAN 9 DAT JULLIE I N DB KOMENDE- . K.Al1PI
OENSCOIVIPETITI E ONZE S'I'AD OP WAARDIGE WIJZE 
ZULLEN VERTEGENVWORDIGEN EN ViE HEBBEU ZEER 
VEEL VERTROUYVEN I N JULLIE 9 DAT JULLIE OOK 
I N DEZE' ONGET\7IJFELD ZEER Z1.7ARE STRIJD ALS 
EERSTE DE FINISH ZULLEN PLSSEP~N . 

HEEL HARTELJJK GELUKGEWENST! 

-----------------------·---~-.-------------

Het vraagstuk over een behoor lijke tech·
nische leidini staat momenteel - we vin
den het een zeer verblDdend verschDnse l -
in het brandpunt van de belangstelling in 
onze vereniging. Het begin van een debat 
tussen Jan Hut en Bep Ebskamp op onze 
jaarvergadering, da t door Voorzitter van 
Duin helaas moest worden afgehamerd, het
geen over i gens volkomen terecht was, om
dat de sprekers te ver afdwaalden van het 
betro~en agendapunt, toonde deze belang
ste lllng nog eens overduidelijk aan. Bij a l 
les wa t WD hierover tot nu toe hebben ge
hoord, komt het tenslotte steeds op het
zelfde neerg Er is bij ons een groot ge 
brek aan mensen , die op de verschi llende 
nummers behoorlijke l e iding kunnen geven. 
We hebben gelukkig de beschi kking over een 

uitermate deskundige hoofdcoaéh, maar wi: 
deze hoofdcoach succesvol werke n dan moe· 

-· ' 
hij kunnen beschilckeri over een aantal goe 
o~derlegde sub-coaches en die hebben WD 
n1et of althans in onvol doende mate. " 

He t is i~d~rdaad een ernstig probleem 
maar laa t mèn hot nu .toçh vo:ora'l · n:ie.t z 
voorstellen; alsof dit probieem alleen b. 
onze vereniging bestaat. Practi~ch elk 
vereniging en ook · de Unie ze lfsukkelt me 
gebr ek aan goede technisch~ l e iders. He · 
constateren van dit feit, wil echter 
geenszins zeggen~ dat we niet naar wege 
moe ten zoeken om i~ deze toestand verbe 
tering t~ breng(3n. En we menen, dat, wa 
onze vereniging betreft~ daarmede eigen-
lijk al een begin gemaakt · is. Twee vooraan 
· staande leden volgen momente e l de cursus 

d. ie opl eidt ~ot athl etiek-jeugdleider. E 
het ~estuur heeft niet geschroomd~ondank 
de u1ter mate ·benarde financ iële positie 
van de vereniging, hiervoor een bedragui 
de verenigingskas beschikbaar te stellen 
We kunnen dit ni e-t anders dan als een wij• 
beleid van het bestuur ziert en we vertrou 
wen~ dat het ook in de toekomst het vol 
gen va~ deze cursus ten sterkste zal sti· 
muleren door· l eden, die hier iets voor 
voelen en er ook geschi kt voor zijn op der 
ge lijke en andere wijze t e steunen. 

Of hier in Nederland, waar onze spor 
t och nog altDd een besche iden plaat s in· 
neemt op de populariteitsladder van het 
sportminnend publiek, we l ooit het vraag· 
stuk van een behoorlijke technische lei· 
di ng tot een bevredigende oplossing ge· 
bracht kan worden 9 menen wij te moe t en be 
t wijfe l en, maar we zull en toch alles in he· 
werk moe ten s t e llen om zo goed mogelljk 
tot een op lossing t e komen. En daarom kun· 
non wïj het bestuursinitiatief in deze nie · 
anders .dan warm toejuichen. 
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ieuwe leden: 
H. de Jong~ Rijpgracht 59' 9 .Amsterdam. 
R .Gij zen, de Ruyterweg 20, ':Haarlem . 

( 1 f-8-, 29 r 
Voorgesteld als lid: 
A.Visser, Plataanstraat 40, Haarlem. ~c ·• . 

(11-11-'30) 
J.Beyens~ Friese Varkensmar k t 10,Haarlem. 

(2-7-'29 ) 

Nieuwe - donateurs~ 
B.Visser, Haarlemmerstraat 16, Haarlem. 

Bedankt: K.v.Schieveen. 

Adreswijzigingen: . 
D.Jordens, v.Loostraat 6, Haarlem. 
R.Berends, Rijks straatweg 103, Haarl e!ll • N. 

StadiontrainingJ. Met de Stadiontraining 
wordt op Ma,andag tweede Paasdag een begin 
gemaakt. N"adere bijzonderheden hieromtrent 
zijn per circulai re vQrzonden. 

Avondtraininga Me t .. dez.e trai ni ng . zal op 
Dinsdagavond 13 April -èeri begin gemaakt 
worden op hetzelfde veld a ls vorig jaar, 
het schitterend ge legen sportterrein ·· aan 
de .Donkerelaan te Bloemendaal. Ook over 
de ze training zijn nadere bijzonderheden 
per circulaire v er ?Ionden. · · · 

Indoortraining: De tra-ining i n do zaél"l van 
het Kennemer Lyceum te Over veen zal -op 
Woensdagavond 7 April vo.or de laa tste 
maal worden gehouden. · 

Winterbui tentra ining:· Op Zondag-.21 Maar t 
i s de wintertra ining aan de 11Br ouwer skol k" 
v oor de laatste mljl.al gehouden • . 

----------------~------------------------· . ! : 

PERSONALIA . 

In he t v orig nummer ber icht t en wij U~ 
dat Jan Soomer gezond en wel ui t I ndone 
sië in he t .Vaderland was teruggekeerd . Nu 
was ·dat 11gezond en wel" een welnlg over
dreven~ want J an werd direct na aankoms t 
in Rotterdam over gebracht naar he t marine 
hospitaal in: Utrecht 'Negens een aanval van 
-dysenterie , gelukki g in l i cht e mat e . · We 
-zullen dus nog even geduld moeten hebben~ 

I ari ging het weor niet door. Wederom uit
steL Wij weten :nie t we l ke mysterieuze · 
kr acht en J an voor a l di t uitste l aan he t 
wer k wer den ge ze t, maar hoe he t ook zij, we 
zullen hem dus zeer waarschijnlijk hqt a .s. 
se izoen we er in ons midden hebben, en daar
over kunnen we niot a nder s dan verheugd 
zijn . We zien enkele juniorenrecords al wan
ke l en. 

En vve gaan eindigen me t een zeer pret
t i g geluïd. De Heer en Mevr.Hut herdachten 
op 11 Maar t he t fei t , dat ze 1 2·~· jaar gele
den in de huwelijksboot gestapt waren. Hoe
we l U beiden op de heugelijke dag ongetwij
f el d gelukwensen van bestuur en leden ont
vangen zult hebben, wil.len wij toch niet na
l a t en de ze gelukwensen nog eens met een ex
tra di kke streep te o,nder strepen. 

.Mevr ouw en Jan Hut, van hartè ! 

--------~---·------..... ------:-----------------:--'! 
HOE Z.LJN BES'J.'UUR EN COMMISSIÈS NA DE JAAR
VEIWADERING VAN 29 FEBRUARI SAMENGESTELD? 

Best uur: · 
Voor z'itter g S .v,Duin, Kleverparkstraat 15. 

t e l.15413. 
· Secr etaris: D .llag~ingius, Perseusstr. 31. 

. · tel.23191. 
Penni ngmeester: Th. Stouten, Weteringstr.14. 
Wedstrijdsecre t aris: J.Her mans,Ceramstr.11. 
Comffi.v.materqaalg H.Scholten, , 
· Rijks s traatweg 499. 
Commissar i s: A.v.d oBel, Bellamystraat 3. 
Commissaris: A.J.v.d.Klashorst, 

Constantijn Huygensstraat 56. 

Bal lotagecommi s sie: 
J.Hermans , Cer amstraat 11. 
l•'.A . G.Lanting, Julianalaan 131. 
H.Schreuder , Zaanenstraat 23. 

Kascommissie: -
J.Dr iesten, Führopstraat 26. 
F.A . G.Lanting, Juliana l aan 131• 
F.L .Lindhout, Secretariestr .32, Rotter_dam. 

Redactie ..,.Commi ssi e clubbl ad: .. N. 

G.v.Berke l , Vosmaar straat 94. 
D.llagtingius , Persausstraa t 31. Tel. 23191. 
P .Hari nghui zen, Schallcwijker weg 51. 
H.Schreuder , Zaanenstraat 23. 

Clubar ts : 
Dr.A.L~C .v .Lier, Pieter Aertszl aari 6, . 

Heemstedè . ~e1 . 29875. voordat we he t lid van onze r ec or dp;Loeg 4 . 
x 800 m. en 3 x 1000 m. in ons midden zul 
l en t .erugzi en. Jan ~ . stel ons geduld nie t 
al te lang op proe f. Wo popel en van onge- JAN SOmliER ECHT THUIS . In vervolg op onze 
duld om je vvecr eens de . hand t e s chudden. rubriek "Personalia " kunnen we U nog juist 
Harte lijk gegr oe t ert vanze l fspreke nd sp oo- ~ medede len~ da t J an Soomer op Di nsdag 16 
dige be t er schap . Maart eindel ijk geheel hers t eld echt thui s 

gekomen is . Waarschijnlijk heeft hij zich al
Jan Le jeune maak t gr ap j e s . Eers t zou hiJ.j weer eens op de t r a i ni ng .. la ten zien. 

in September i n di enst gaan . Ging -- ni e t I ---------.-----------------~----------..-----
door. Uits t ol to t Februari. Maar i n Febru-



Wederom~ 

Het staat er zo simpel in 
mededelingen van het s 9cretariaatg 11De a
vondtraining za l wede rom worden gehouden 
op he t sportveld aan de Donkere laan te 
Bloemendaal. 11: Doch beseffen wij we l goed 
vmt dit betekent? Niets meer en minder dan 
dat B( loemendaalse) G(ymnastiek) V( eren,i
ging) wederom haar r echt, om op de Dinsdag: 
avond-· Óp dit schi tterencle >terrein te oe
fenen ten ba~e van ons heeft laten schie
ten. En dit is een offer, een zeer groot .• 
offer zelfs. -.Wan~ l a ten wij goed begrijpen, 
dat niemand van · ons er ook maar i e ts aan 
had kunnen doen, als de B.G.V. he-t stand
punt had ingenomen, da t zij als Bl oemen
daalse vereniging op oen veld van de ge~. 

meente Bloemendaal geen r ekeni ng kon hou~ 
den met de bel angen van een Haarlemse ver
eniging. Zjj hebben dit standpu~t niot in-· 
genomen. Integendeel, tijdens de bespre
king met hen - onze vereniging wor d vor
tegenwoondigd door voorzitter en secreta
ris , - welke plaats vond in aanwezigheid 
van cle sportamb tenaa:r: Vé).n d,e gemeente 
Bloemendaal, de ;Heer .· Cassee, deden de B. 
G.V.ers zelf .het voorstel om de Dinsdag
avond, waarop zij .- wij kunnendit hier ni et 
uitdrukkelijk genoeg verklaren - vo l kome,n 
de · eerste rechten haddert, te . l a ten schie
ten, waardoor he t veld v oor ons vrij zou 
komen. Nogmaals, dit is een offer van de 
Bloemendalers, dat echter juist in deze 
tjjd zo bui tengewoon prettig aa.ndcet en 
waarmede overduidelijk bevestigd we r d , dat 
in deze vereniging wel een zeer sportieve 
geest heerst. 

B.G.V.ers, ook vanaf deze plaats bren
gen wij jullie gaarne een ere s aluut voor 
dit prachtige staaltje van sportiviteit 
thans ten tweede male betoond. Wjj komen 
wel heel erg bij jullie in het krjjt t e 
staan. 

..... 

In een goed bezocht e en vlot verlopen 
J .A. V, heeft de ILA.V. 11Haarlem" het belang-

I. rijkste punt van de agenda ? he t concept Sta
. tuten en Huiphoude l ijk Reglemel:).t? zonder 

noemenswaardige correct1es aangenomen. Dit 
besluit mogen wij een mjjlpaal in de .gesch1e
denis van onze vereniging noemen? in~ers 

hier mede werd een reeds jaren gevoe lde 
leemte in het H.A.V.-bouvrwerk aangevuld. 
Deze ártikalen, we lke de critiek van allen 
die hët wèl me t onze veren.:i..gJ.ng menen, heb
ben doorstaan? zullen thans het moeilijke 
organisatorische werk van Bostuur en Com
missies helpen verlichten. Hiervoor is 
echter het goede begrip en de sportieve 
plicht van al onze leden onontbeerljjk.Zon
der deze medewerking ·zal het pionierswerk, 
dat de H.A. V. 11Haarlem" in he t belang van de 
Nederl andse athletiek in de afgelopen 27 
jaren verrichtte, een vergeten bladzjjde 
wordon i n het grote Boek van onze nationa-
l e Sporthistorie. -

In deze geest sprak vice-voorzitter van 
Duin de aanwe zigen op deze J.A.V. 1948 in 
zijn we l koms twool'd toe. Wo orden van danK 
richtte spr. tot zijn mede-bestuurs-en c om
miss i eleden voor het vele en mqeiljjke ver
enigingswerk dät zjj in het afgelopen jaar 
verze t hebben. S~eciaal de Reglementsc om
missie zwaaide hjj lof toe voor h~ar ont
werp Statut en en Huish.Reglement. Ook Dr. 
van Lier en de inmiddels naar Indone sië 
vertrokken masseur Ouwerkerk verdienden 
tenv_olle zijn en heel 11Haarlem" 1 s erkente
ljjkheid voor hun medi s che zorgen en last 
not least betrok hij onze · techni·sche leider 
Jan Hut in een extra-huldiging in de vorm 
van diens benoeming tot lid van verdienste. 
Een spontaan applaus uit de vergadering 
onder s treep t e deze mededéling krachtig zo
dat over de algehele instemming ·met deze 
benoeming geen t wijf e l bestaat. Zichtbaar 
verrast sprak Jan Hut hierna een kort 
woord van dank, waarin hij o.m. de hoop uit
sp rak dat straks na hem ouderen en jonge
ren zOrt werk als in een estafette zouden 
voort zetten . 11Een estaf e tte die nimmer mag 
oindigen . 11 

Met de opwekking de t e nemen bes luiten 
,uit spo.rt i ef, rliaar vooral uit zakelijk oog
punt te bezien , verklaarde de Heer van Duin 
vervolgens de vergadering voor geopendp 

Op beknopte en ~duide lijke wijze las de se
' cretari s hierna de notul en van de l aats te Ontwerp Statuten en Huish.Re-e glement me t algemene stemmen vergadering voor, we l ke zonder meer wer

den goedgekeurd. oo'k: het Jaarverslag ván 

DRIE BELANGRIJKE PUNTEN UI'r ONZE 

J .A.V. 1948:_ 

~ 
~ 

goedgekeurd. 

S.van Duin, onze nieuwe · voor 
zitter. 

Jan Hut benoemd tot lid van 
verdienste. 

onze Scriba zat a ls gewoonljjk kUndig in 
elkaar. Als in een draaiboek stonden d i e 
treffende momenten van het afge lopen c:::.~ b
jaar ons weer voor de gees tg het l aatste 
eerbewijs aan onze onvergetelijke. Ril V.d. 
IVIey op 1/vesterve ld., de stadiontraining me t 

- 139 ·-



et trainers-trio Eysker - Hut - Rinkel 
en de trip naar Brussel. De P.H. 1947 
bracht niet d~tgene wat er van verwacht 
macht worden • . S:p-r. wljt dit aan het gemis 
a-n de juiste ·. P .H.-mentali tei t, waardoor 

vele athleten deze .belarigr~kste wedstr~d 
van het s~izoen al~ . een normale aangele
genhe<id beschouwen. Hij deed een dringend 
beroep op de wedstrijdathleten d.eze voor 
de -verdere opbouw van de vereniging fu
neste opvatting te herzien en in het ko
~ende seizoen weer ~~n te z~n en ~~n te 
voelen, dê:n ,alleen zal 11Haarlem" het ver
lloren terrein kunnen terugwinnen. Een b~
zondere pluim stak spr. op de hoeden der 
junioren voor hun prestaties in 1947, 
waardoor z~ het gros van de clubrecords 
deden sneuvelen. Aan het slot van zijn ver
slag sprak spr. de boop uit d~t h~t jaar
verslag 1948 moge vermelden dat onze ver
eniging op de moeilijke weg omhoog, · zoal 
niet de top bereikt zal hebben maar in ie
der geval reeds flink op de weg naar die 
top gevorderd zal z~n. 

De penningmeester memoree_rde in z~n 

jaarverslag nogmaals -de precaire toestand 
van de clubkas, hoewel de batige saldi · 
~an resp. de instructie- en de - öluba~ond 
hierin wel · een lichtpurit·je hèbbetl ge
bracht. Een bijzonder woord ~ah dank richt.;. 
te spr. tot de Heer Gottmer ~o or diens 
zeer welwillende; medewerking i. v .m ~ - · de 
drukkosten vai:J. het clubblad, waardoor het 
nadelige saldo aanmerkelijk gedrukt ·., kon 
worden. Vervolgens werd overgegaan tot de 
uitreiking der rliverse prestatie-bekers. 
De. Paulen-beker kwam dit jaar in het be
zit van Jan Hermans voor het verdienste
lijke werk dat hij gedurende de Sportweek 
en het Sportcontact met Engeland verricht
te. De Kreigsmann-beker ging naar onze 
jongste internationaal Wim van Gog,die i n 
1947 de nationale en dus ook de Haarlem
se kleuren in het buitenland krànig hoog 
hield. De van Mussober-beker was ·· de · v{el
verdiende ·beloning aan Henk Geuzebroek 
voor diens keurige 1500 m.-prestatie op de 
P.R. 1947• De Junior-prestatiebeker was 
voor Gerrit Scholten en Mart Swart, die 
beiden onze meest op de voorgrond treden
de junioren in 1947 waren. 

. Hierna werd ov er gegaan to t de verkie
zing van het · Best~ur. Secre taris, wed
str~dsecTetari s en penni ngmeest er werdeü 
wegens geen andere candidaatsstelling 
herkozen. In de vacature van · de voorzit-
ter werd met a l gemene instemmi ng de heer 
S. van Duin gekozen. Hoevve l de Heer van 
Duin de ver gadering er opmer kzaam op maak-J 
t e , dat hij i.v.m. z~n drukke vver kzaamhe
den zich nie t t en volle aan de h~m opge
legde Bestuurstaak kon w~den en daaro 

gaarn~ de voorzittershamer aan een ander 
zou overhandigen 1 verklaarde de vergi~e
ring bij monde . van de Heren van Musschor en 
Bosloper dat zij haar. volste vertrouwen in 
he t voorzitterschap van de He€r van Duin 
ste ldeo Zo hebben w~ dus weer een voorzit
ter en w~ tw~felen er niet aan ·of de. Heer 
van Duin zal het 11Haarlem"-schip .dat h~ 
reeds van de tewaterlating af kent, met 
vaste hand tussen de klippen en zandbanken 
sturen. W~ wensen hem van harte een goede 
vaart! 

Voor de vacature 2do secretaris waren 2 
candidaten gesteld, de heren Overduyn en 
v.d.Klashorst. Met 33 stemmen voor en 13 
tegen werd laatstgenoemde gekozen. 

Het redactielid -J.Drees trad af. In z~n 
plaats werd benoemd P .·Haringbuizen. 

Het lid van de ·· Ballotage-Commissie E. 
Bleysw~k stelde zich niet herkiesbaar. Z~n 
plaats werd ingenomen door de Heer Lanting. 
Vervolgens kwam de bespreking van het con
cept Statuten en Huish.Reglement aan ~e 
ordë. Het pleit wel voor . de accuratesse 
der· samenstellers, dat dit ontwerp, · op 
slechts enkele kleine w~zigingen na, de al.;. 
geméne goedke~ring wegdroeg. ' te~ w~o~d ~an 
lof aan het adrè's van deze leden is·dan ook' 
volkomen op z~n plaats. 

B~ de rondvraag deed Arie Paap, die bin.;. 
nerikort naar Apeldoorn vertrekt, · een zeer 
sportieve geste door de vereniging een 
aantal dollars ter besch{kking te ~tellen 
waarmede een Amerikaanse polsstok voor on
ze kampiOen Lamorèe áangeschaft kan worden. 
Dat deze sportieve daad op grote pr~~ werd 
gesteld beh oeft geen betoog. Daarom Ariè, 
wees ervan overtuigd, dat onze érkenteljjk~ 
heid nie t s lechts door ons appláus tot uit-
drukking werd gebracht. · · 

Er was nog een verrassing. De aanroering 
van het onderwerp clubvlag ontketende een . 
spontane collecte waardoor in recordt~'d de 
benodigde geiden waren verzameld. · :tn het 
komende s e i zoen 'zal deze nieuwè clubviag 
dus metrecht he t symbool z~n van samen
werking en offer gezindheid.Moge h~ dikw~ls 
ge tuige zijn van een 11Haär·1ein11 ,.;;overWinriirig 
na faire s trijd! ' 

Tot slot dankte de voorzitter alle aan
we zigen voor hun opkomst en na hen. nog
maals opgewekt te hebben hun volle medewer
king t e verlenen aan het g rote ideaal van 
een sterk en bl oe i end 11Haarl em", behoorde 
ook de ze Jaarl~kse Algemene t'ot het verle
den. 

. . 

G. van Berkel. 
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R.A.V.ers OP DE NEDERLANDSE RANGLUST 1947 ~ 
(II) 

Ons hoogspringers-bvartet komt, met z'n 
1.54 e n 1.55 m. dicht b~ he t resul taat van 
no.25 (1.5 75 m. ). 

Als we boven~ien denken aan het ber eik
-te r esultaat van Mart Swart op polshoog en 
van Ab de Vries en Han s v.d .Berg op d e 
1500 m. 9 dan is het wel duide lijk; dat onze 

Gaven w~ in het vorig nummer een over
zichtje van de oudere 11HAARLEM11 -leden 9 

wier prestaties voorkomen op de l~sten 
van de Heer Moerman van de 25 beste sei
zoen-prestaties9 thans zullen w~ de beste 
verrichtingen van onze junioren de r evue 
laten passeren. 

Hieronder allereerst een staatje van 
die prestaties 1 d ie officieel een plaats
je op de rangl~st tot gevol g hadde~1 waar
b~ echter opgemerkt dient t e worden 7 da t 
dit staatje hier en daar afw~kt van de 
oorspronkel~ke gegevens van de Heer Moer·
man9 die op enke le punten onvolledig, 
resp. onjuist bleken t e zijn , waarbij we er 
echter op zouden wille n w~zen 9 dat de ~-· 
verige N.T.C.-scriba hi er geen blaam 
treft; hij is immers bij he t samenstel l en. _ 
van dergel~ke l~sten maar al te zeer af~ 
hankelijk van de medewerking van de wed:-", 
strijdsecretarissen der verenigingen, der 
wedstrijd-organiserende verenigingen wel ~ 
te verstaan. En deze medewer k i ng laat , 
blijkbaar nog we l iets te wensen ove;r 9 het
geen jammer is. Maar hier komt dan ons 

- j eugdploeg als geheel in 1947 oen meer dan 
. goed frg~ur heeft ges lagen. lVIi ts al deze 
mense~ i~ de_ toekomst mot overleg zullen 
tr·ainon~ ·. ziÇh daarbij nauwlettend h oudend 
aan de' instructies van· de technische lei
cl:i.ng, mits zij ook de hechte o~derlinge 
vriend schap van thans in ere houden~ be
staat er alle kans , dat zij tezamen de kern 
z~llen vormen van d i e 11HAARLEM 11 - wedstrijd-

lijptja: 
4x100 m. 
100 ni ~ 

300 m. 

1 11HAARLEM11 junioren 
13-19 D_.Sloos 

20-26 
7..:.8 

17 

·E . Schol ten 
G.Scholten 
E .Scholten 
L.Brijs 

16 A. de Vries 
v~rspringen 11-12 G.Scholten 
800 m • . 

19 J.Lejeune 
20-23 D. Sloos 

speerwerpen 10 lvl.Swart 
discuswerpen 6-7 J.Lejeune 

23 G.Scholt~n 
kogelstoten 2 ~.Lejeune 

46.4 sec. 
11 • 6 sec. 

'1 1 • 6 sec. 
11.7 sec . 
38. 1 sec . 
38 . 9 sec'. 
2~08.4 

6. 08 m. 
5·95 m. 
5 . 94 m, 

45. 23 rn . 
38 . 83 ID; 

32 . 13 m. 
14 . 09 m. 

De speer-prestatie van Mart Swart ge 
schiedde in de tijd, dat Mart nog voor 
11Volharding11 uitkwam; niett emin l eek het 
ons goed om het r e sul taa t i n dit staat .]Êr 
op te nemen. 

De 39.03 m. discus 9 die Jan Le jeune t e 
Rot t erdam bereikt e - buiten mededingin~ · r 

echter - brengt hem in f eite op de 5e 
plaats ; zijn 1_4.44 m. koge l va n de onde:dinge 
wedstrijden daarentegen zou geen opschui
ving tot gevolg hebben 9 daar de 11 Suomi 11 - ·· 

man Postma met 14.72 m. f i er aan de kop 
gaat . In dit verband is he t ook de moeite 
waard om te v erme lden, da t, z oude n we de 
r e sultaten van Mart Swart; b ehaa l d op de: 
onderlinge weds trijde n , i n aanmer k i ng ne
men, de ze op k oge l me t 12 . 13 m. de 16e 
plaats en op discus me t 32.64 m. de 22c 
plaats zou bezetten. 

' pl oeg ~ d i e over enkele jaren ons weer aan 
de top van de Nederlandse athletiek zai 
brengen . 

Snuffelaar. 

Opmerkingg 

In ons Februari- nummer gaven w~ Kluft 
a l s 15e op het nummer k ogelstoten aan met 
een p r estat i e van 12.38 m. Hier dienen we 
een f out je teherstel l en; immers tijdens de 
ontmoeting tegen 11Schaerbeek'1 te Z'andvoort 
stootte Henk Kluft de kogel 12.76 m. ver. 
Me t deze prestatie neemt hij de 8e plaats 
in op de Neder landse rangl~st 1947 · 

J an Stender 9 de gr ote man, 0p de 

VETER.iNEN - EN ONDERLINGE VELDLOOP . 

Goede_nr es t a t ie s van Jan ten Wolde 2 

. Ço Wullems en Jan Ko opman. 

Sn . 

JAN STENDER 9 DIE EEN ZEER BEKENDE NAAM 
I N DE Z'rlEHSP ORT HEEFT 9 BEWEES 9 DAr.r , ALS HD 
GEWI LD RAD 9 HIJ EEN EVEN GROTE PERSOONLIJK
fiElD I N DE A'rHLETIEK HAD KUNNEN WORDEN. EN 
DA'r ZEGGEN WU NIET I N DE EERSTE PLAATS OM 
DE \ 'DZE~ \VAAROP HU DE 2000 M. LOOP VOOR 
VETER..ti.NEN WON 9 FifAAROP HU 9 BRAM v.d. .BOOREN 
UITGEZONDERD, EIGENLUK GEEN STRDD HAD ,MAAR 

~~L 5 oi~:~ ~~~D~~E~R~!~~ :~ELAT~~AR~iE~~ 
'l'QT EEN GOED EI NDE WIS'r TE BRENGEN 2 DAARBIJ 
VERSCHEIDENE J ONGEREN ACHTER ZICH LATEND . 

Dit a fscheid van de wintertraini ng 1947/1 
' 48 kan we l zee r geslaagd genoemd worden. 

Een prachtige voorj aarsochtend 9 een uit
stekende opkomst van d e ath~ten 9 die a l
len, geen enke l e ui t gezonderd, he t zware 

_parc our s in goede c onditie uitliepen~ al
l emaal fact or e n 9 die e r voor zor gden, dat 
er op d:i.e Zondagmor gen van 14 Maar t geen 
enkele wanklank wer d v ernomen. 
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VERRASSENDE ZEGE. i 
De 1 ÖOO m. voor junioren lever de : a l I 

dadel.ijk een verras sonde zege O.Jl, want Jan 
t en Wal de 1 die van hui s uit toch eigenÜjk 
een spr i nger is , won met ruime voorspr ong 
i n 2 .55.8 voor Erns t Schol ten, Qi e 2. 59.6 
noteer de 7 he t geen overigens ook een zeer 
ver diens t el ijke pr e stati e was . Leen Brijs. 
pas seer de a ls 3e de f inish i n 3.0.2 en Jo 
Beyens bewees door een uitstekend e 4e 
pl aat s een aanwinst voor onze junioren
pl oeg te kunnen worden . Rudi Gijzen 7 ook 
a l een ni euwe l ing7 . deed mot een 5e pl aa ts 
i n · J.5 eveneens goed werk, doch Piet Vi s
ser stelde met 3.6 7 waarmede hij de 6e 
plaats i nnam wel enigszins teleur . Vooral 
op snelheid ~rainen Piet! 

En toen kwamen we al direct aan he t 
hoofdnummer 7 ~e 2 km . voor veteranen, 
waarvoor aan de start kwamen Stender ,v.d. 
Booren, v.doKl inkenber g, Langting , Beun
der , Henneman, Hoogervverf en Vic Mans . 
Toen de 11 oudjes" na een ronde doorkwamen, 
was het al duidel~k, dat de str~d alleen 
zou gaan tussen Jan Stender en Bram v . d. 
Booren . Er vielen toen ook al eni ge 
slachtoffers van de vr~ sne l le 1e r onde, 
want Hoogerwer f, en Henneman verlieten 
het strijd toneel. Toen de twee koplopers de 
laatste bocht omkwamen, leidde Bram v.d. 
Boaren met een kleine voorsprong , doch met 
een fameuze eindspurt, waartegenBram zich 
wel mbedig verdedi gde , maar. die h~ t och 
ni et kon weerstaan, ging Jan Stender i n 
6.45.8 als nr. 1 door. de finish , Br am werd 
2e in 6.47.3, terwij l 11Nees '' v . d .Klinken
berg de eervolle 3e plaats innam me~ een 
t~d van 8.6.8. Lanting en Beunder hadden 
het in de aanvang rustig aan gedaan en 
liepen hier door beiden de r ace in uitste
kende conditie uit, he tgeen overigens ook 
gezegd kan v~orden van Vic Mans , die het 
echter nog kalmer deed en de laatste me
tertje s maar wandelde. 

De ~printers , springers en werpers wa
ren verdee l d in een A- en B-klasse . De B
klasse werd in goede st~l door Co Wul lems 
in 3 min. rond gewonnen . We zouden die 
knaap in het a .s. seizoen toch wel weer 
eens op de 400 m. willen zi en . Cor Lama
r ee toonde zich wederom een al lround ath
leet door de 2e plaat s in t e nemen in 
3 . 2 . 8 voor ~iet Haringhuizen, die er 3.3 
over deed. Dan volgde met vr~ grote ach
t erstand Ab v . d . Be l, die een t~d noteerde 
van 3.11.4 op de v oet gevolgd door Henk 
Schreuder in 3. 1 2, terwijl Rinus Daane zich 
tevreden moest ste llen me t de 6o plaats. 
T~d 3.15. Een zee~ spanne nde str~d ont
stond er tussenHonk Kluft en Heyne,waar
b~ laatstgenoemde er in slaagde in de 

laatste 30 me ter een tiental meter s.-achter
stand weg te werken en een ,,dead heatll t e 
forceren, waardoor h~ met Kl uf t de 7e en 
Be plaats mocht de l en. 

De 1000 m. A- kl asse was onbedreigd voor 
Cor Dekker, di e met een tijd van 2 . 51.1 a l
l een eigenlijk van Henk Willeros str~d te 
duchten had, a l v i e l ook Co t en Hove, i n 
wi e v.rij eon mogel~ko aanwi ns t v oor onze 4 x 
400 m. ploeg zien met een 3e pl aats i n 
2.56 op. Honk noteerde 2.53. 8 . Theo Wornik 
had pech, doordat hij een le l ijke val maak
te 9 waar bij hij zelfs zijn gyms ch oont j e ver 
loor. H~ herste l de zi ch echter pracht i g en 
werd nog 4e i n 2 . 58. Herman Schol ten en E
mile Bleycwijkvochten ver be t en om de 5e - · 
en 6o plaats, die in het vo ordeel van 
eerstgenoemde besl ist werd . Herman deed 
2.59 over hot parcours, Emil o deed er b~na 
1 . 5 soc . l anger over. 

GEEN KOPLOPERS . 
De str.ijd tussen de middenafstanders op 

de 3 km . was het minst interessant.. Noch 
Wim v.Gog, noch Henk Geusebroek wensten de ~ 

kop t e nemen , met gevolg, dat het tempo in 
de eerste tw·ee ronden vrij l aag l ag en he t 
gehe le peloton bij el kaar bl eef. Pas i n de 
3e r onde maakten Wi m en Henk zich los , 
waarb~ Wi m in een lange eind~purt Henk· 
achter wist te la ten. De tijden waren ·rasp. 
9.52 en 9 .57. Ook Wim v.Deursen, van wi e 
wij het zeer verstandig vinden, dat h~ in 
het komende seizoen uitsluitend op de 1500 
m. wi l uitkomen , deed het goed door .de 3e 
plaats in te nemen met een t~d van 10.2. 
Opvallend goe d waren echter de twee 
11broekjes " Hans v.d.Berg en Ab de Vries, 
die met i n verhouding zeer goede t~den van 
10 . 3.8 en 10 . 4.2 de 4e en 5e plaats beze t 
ten. 

In tegenste l l ing met de 3 km. lag he t 
veld op de 5 km. reeds spoedig geheel . u i t 
elkaar. Reeds in de ·1 e ronde leidden Jan 
Koopman en Bas Fenni s met ruime voorsprong 
op het pe leton 9 een voorsprong, die regel
matig werd vergroot. Aanvankelijk kon Bas 
Jan goed v ol gen, doch na 3 ronden schudde 
Jan zijn ex- wie lercollega resolu t v'àn zich 
af en finishte t ens l otte me t ve le 11lengten" 
voorsprong in 16.38. J an liet we i zien , 
dat hij moment ee l in een pracht conditie 
verkeert, doch denk er om knaap, dat legt 
verplichtingen op voor het · a~s. seizoen . 
Bas had op z~n beurt weer e~n behoorl ijke 
voorsprong op de rest. H~ had 17.5. 9 nodig 
voor de 5 km . Ari e Paap verraste min of 
moer me t eon 3e pl aats in 17. 28. J an Her- ~ 
mans wer d 4e met een t~d ~an 17.38.6,Beck
hoven 5e in 17.55. Hier vvas he t, zoals ge
zegd 9 wederom J an Stender, .die de aandacht 
op zich vestigde door een hartelijk toega-
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juichte 8e pla~ts in te nemen, doch ook 
Han Kramer , Fri ts Hoogland en Roel Berends 
verdienen een pluim voor de manier, waar
op zij de afstand uitliepen. Het was wel 
erg jammer, dat hier Dick Jordens 9 om re
denen die ons -i:üe-t ·bekend zijn, ge en acte 
de présence gaf. 

Het was een genotvol e inde van ho t 
winterseizoen 1947/'48, dat onge t wDfeld 
een hoopvolle verwachting vo or het komen
de seizqsn i~hi eld. 

So long. 

-----------------------------------------. ' . 

BRIEVEN UIT I NDONESIË. 

vVil Lenselink: 

Een paar clubbladen hebben me zo opge
frist, dat ik tot grote v erbazing van eni
ge 11 Tegallianon" eon r ondje door hun stad 
liep. De 11 blanda 1 s" doen w·el . e ens gek, 
maar daar moesten ze t och om lachen. Ging 
daar iemand .midden op de da g als oen ra
zende rondrènnen. Pl an - plan is het mot-
to voor Indië, d.w.z; rustig? zeer rustig 
voortbewegen. 

Nu ik hot toch over tra ining he b, wi~ 

ik .eens i 'ets bokend rnakon over een zekere 
11H .A.V .er", die jullie allemaal wel ken"-· 
nen, het is . een heer genaamd Ab v.d.Bel. I 
Op de voorgrond. moet · ik s tellen, dat er 
al tijd een zekere rivaliteit tussen genoem- 1 
de heer en mD heeft bestaan en wel speci- I 
aal op het punt van gooien en •werpen. De~ I 
ze ,.fi.cAARLEM" athleet verbeeldt zioh(voor
al dat verbeelden moet je in de ga ten hou- , 
den), dat hD zu iverder gooit dan ' ik. He t ! 
verloopt eigenlijk a l tijd als volgt~ We gaan I 
trainen, liefst als anderen we r ken, want 1 

dan geniet je er nog eens zo ve e l van .• We 
babbe len luchtig, we lopen kalmp jes , t :ot
dat vriend v.d.Bel een paal , een boom of 
een ander uitstekend v oorvl"erp ziet o Dat 
wer kt op hem als een rode l ap op e en 
stier. ZDn rust is weg, ge j aagd snuffelt 
hD naar stenen, klopt zich op de b orst en 
schreeuwt g 11Hoeveel ?" Dat heeft twe e be -
tekenissen. In de eerste plaats betreft 
het het aantal stenen en in de t we ede 
plaats maakt he t uit hoeveel gebakjes(het 
is zo'n snoeperd) de verliezer heeft t e 
betalen. Enfin, , om hem dan niet te ont ~ 

moedigen 9 zeg i1;: meestal: 11 Tien - zes" . · 
D.w.z. 10 stenen - 6 gebak jes.En dan moe t 
je dat 11 gestumper" zien. De holle · boom bij 
Kraantje Lek kan hD op 10 m. afstand nie t 
raken en toch wil hD altDd gooien. Je be
grDpt natuurlDk wel, wie altDd betalen 
moet en zijn enige bewondering i s dang 11 Ge
luk" 0 

Het is niet mooi om zo over je vri en
den te praten, maar ik zou feitelijk wil·-

len weten of hD nog zo is op de trainings
ochtenden. Misschien heeft hij nu een tegen 
stander gevonden, die hij kan laten betalen, 
maar ik waarschuw voorui t : Laat men oppas
sen, want 11Vuil spelen" vindt hij heel ge 
woon •. 

J ongens , ik bon weer aan het e ind van 
mijn kladje, jullie zitten heerlDk aan 11 de 
Kolk", misschien wel in sneeuw en ijs, maa11 
wie weet, be~ ik het volgend jaar ook weer 
van de partD• JiartelDke groeten aan alle
maal on in dit geval speciaal aan Ab v.d. 
Bel. 

Tot wederhoren! 
_....,.__. __ .. _____ .. ________________________ ~-------

Pi e t Haringhuizen viert zijn terugkeer in de 

r edacti e van ons blad met een artikel, dail 

hij n oemde: 

11 BAMBOE-RIDDERS" UIT DE BLOEMENSTAD. 

Voor ons lig t een staatje van degenen, 
di e in de l oop der jaren het kampioenscha~ 
van Nederl and op het nummer polsstok-hoog 
springen hebben veroverd• Statistieken mo
gen door velen minder gewaardeerd worden, 
omdat ze 11 dor en taai" zouden zijn, maar o 
i o gaat deze redenering toch . lang niet al
tijd op. Integendeel, bij aandachtige be
schouwing vinden we in deze staten en 
ranglijsten een schat van gegeven~ en krij
gen we in een kort bestek een beéÏd, dui 
delijker ·, dan wat ellenlange betogen ons 
zoüden kunne n geven • 

. Wa t leert ons bijvoor bee l d dit polshoog
staat je? Wel,, niet mee:r of . minder clan dg.t, 
sinds Kee s van der Zee in 1930 v oor de 
eerste rriaal het polshoog-kampioenschap ver
overde , van de . ·1 7 gehouden Neder land se 
kampi oenschappen er 15 - zegge vijftien! 
een H.A.V. er a l s kampio en op l everden. 

' Alè da t geen record is •••••••• 

U vraagt om meer bDzonderheden?We l, la
ten we dan be ginnen me t te v ertellen, da1 
sle ch ts cle Utrechtenaar v.Oorschot in 1933 
en de Groninger Hoven in 1938 er in slaag
den de trits van Haarlemse namen te onder
br ek en. Maar overigens is het dan ook 
11 HAARLEM" troef. 

We beginnen dus me t v.d.Zee. Niet min 
dor dan vijf maal veroverde deze blonde 
Haarlemmer de tit e l, voor de eerste maa] 
dus in 1930 en vóor het la~tst in 1935. 
Zijn pre staties waren hierbij resp.~ 3.70 m •. 
3. 60 m., en driemaal 3.80 m. Lang niet mis 
dus. Trouwens v.d.Zee was in die jaren een 
k l asse apart, wat o.m. ook tot uiting kwarn 
door ZDn r ecord-verbeteringen (3.875 m. i 
1932 en 3~90 m. in '34). 

TOe n v.d.Zee van de actieve athletiek
be oefening afsche id nam, stonden ZDn leer-
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lingen, Jo Verkas en Cor Lamor oe , i eeds 
laar om z~n taak over te nemen. 

Hoe z~ daarin geslaagd z~n? Ook op de
z.e vraag geeft ons staat j e antwoord. Want 
uitgezonderd dus in he t jaar 1938, heeft 
- sinds 1936 - steeds een van beide kna
pen de l ands ti t ,e l veroverd. Cor huldigde 
hierb~ waarschijnl~k hot motto .,ik oen 
ibee t je meer dan jij", want we zien, dat hij 

even maal de erepalm weg droeg en Jo Vcr
kas 11 slechts11 drie maal. Om precie s te 
zijn: Verkas . werd in 193 7, 1942 en 1944 
ampioen en Lamoroe •••••• , welnu, r eken 
aar uit! 

De geleverde pre statie s sc~ommelden 

hierb~ tot in 1944 zo tüss.en de 3. 60 m. en 
de 3.80 m., maar daarna begon 1t Cor blijkbaar 
te vervelän, want de beide laatste malen 
sprong hij een e indje hoger~ . in· 1946 een 
fraaie ~ecordsprong van 3.975 m. en in 
'47 was het al niet veel mi nder n;l. 3.90 
m. 

V~iftien kampioenschappen in zeventien 
jaar t~ds! Hoeveel tweede en derde plaat
sen onze pol:3hoog- matad oren daarnaas t i n 
al deze jaren hebben behaald , is ons ni et 
precies bekend, maar het zal eveneens een 
respectabel aantal z~n; wel we ten we' dat 
b~ de wedstrijden om .de .,P.R.-beker", he t 
H.A.V. duo welhaast :immer de volle buit, 
elf punten, binnen .haalde en daarmee 
steeds d e grondslag l egde voor de vele 
f raaie resulta ten, we l ke door onze ploeg 
in de loo~ der jaren b~ deze wedstr~den 
werden bereikt. 

We nemen nu eens een andere staat voor 
ons, n.l. een l~s t van de beste presta
ties , die t ot op heden door Nederlandse 
athloten op hot polsstok-nummer werden 
behaald. De kop van di t staat j e zi e t er 
als volg.t uit~ 

1 Lamor eo (HAARLEM ) 3. 975 m. 
2 v.d. Zee (HAARL~~ ) 3.90 m. 
3-7 Verkes (HAARLEM) 3.80 m. 

Comment aar hier op lijkt ons we l haast 
overbodig. We l zouden we nog op wi llen 
merken , dát we Jo Verka s, gezien hot aan
tal door hem behaalde kampi oenschappon on 
de door hem ber e ikte gemi ddelde r esulta
te·n, gerust a l s . der de zoudon kunnen r ang
schikken boven z~n vier r i valen (Harry de 
Keyzor , Pasma, v . Oorschot on Hov9n) •. E13 n 
r ecordpoging op he t 11H.AARLEM"-tGrre i n in 
1941, mislukte b .v. op hot nippe rtje . De 
lat lag t oen op 3.95 m. on Verkei was er 
al overheen, .maar tipte op he t l aatste 
moment me t de hand het hout van do pennen 
af. 

Wat we met dit al l e s willen zoggon? 
Wel, da t op çlo grondslag , in hot prille 
bestaan van de H.A.V. gel ogd d oor con 
Pie t v.d.Klinkenborg, oen St eph v.Duin -
ook onze t egenwoordige voorzittor was, wat 

ve l en vvollicht ni e t we ten, vroeger oen ge
vreesd polshoog-mat ador - een Har tman en 
misschien nog door ander en, op eminente 
vvijze door v .d .Zee 9 Vorkes en Lamoroo we1·d 
voo~' tge bouwd en da t we, zondor chauvini s -
tisch t e zijn , mogen constat er en, dat :,HAAR-· 
LEM" steeds is geweest en gebloven de ver
eniging, die in ons l and bij het polsstok-
hoogspringen de t oon aangaf. Maar dit 
brengt tevons me t zich mee , dat wo eon r e
putatie hebbon op t e houden. Wat zal do 
t oekomst ons brengen? Hot schijnt., dat wo 
ons hier over niet direct ongerust behoeven 
t o maken , want ongetwijfeld l oopt Cor nog 
mot stovigo plannen r ond om zich nu oinde
l~k éens ~on koer over de 4 m. te slinge
ren zondor op het l aatste ogenblik è e lat 
er a f t e tippen. Daarnaast heeft Jo op Ver
kas ma t z'n 3.75 m. l aten zien, dat er mot 
hom nog terdoge r ekening moet wordon go
houden on ten~ l otte bezitten we i n , Mart 
Svmrt oen mannet jo, die we llicht i n . sta2-t 
zal zijn om in do toekomst volkornon ·' in do 
voetsporen van zijn grote voorganger s te 
treden. 

\Voensdagavond 21 April: 

FILMAVOND IvffiT JAN P. STRIJBOS IN HET Kt'N1ffi
MER LYCEUM. 

Een genOtvol e inde van de wi nter tra:i.rJjng. 
Dat schr~ft orize . medewerker So Long i n ztil 
verslag o~er de veteranen - eri onderlinge 
veldloop . van Zondag 14 Maart. Ge wilt d0ze 
prach ti ge ochtend nog eens beleven? V.J9 lnu 
k om dan op de filmavond van Woensdag 21 
April in de aul a van het Kennemer Lyccmm 
te Overveen, waar Jan P . Sr~bos 9 de fi lrn, 
die hij van deze onvergete lijke ochter.d. ge·- ~ 

maakt heeft, zal vertonen . Tevens <::; a l o~~·-ze 

11J an P . 11 nog enke l e andere films van zijX1 
hand vertonen en daarb~ zal ook nog ge .. -
tracht worden beslag te leggen op de ge
heel nieuwe K. N .A.U .-propaganda filn1. 

Om de kos t en van zaalhuur e . d . t e dok-
ken9 zal eon toegangsprijs van f. 0 9 50 go--· 
haven worden , doch we weten wel zeker , dat 
ni emand voor t wee kwartje s een derge l jjke 
filmavond zal wi l len missen. ' Introduc ~ ' s 

· z~n toegestaan. De aanvang i s bepaal d op 8 
uur pr ecie s . 

Let op: Er volgt voor dez,e avond. c:jon 
nader e circul a ire du s noteert nu eers ·c cv-:;:n 
in Uvi agenda : \foensdagavond 2 î April fi lm
avond. i n de au l a van hot Kennemer Lyooum 
t o Overveen mot J an P . Strijbos. 

Wegens over vloed van copy moesten eni ge ar
tikelen tot he t v olgend nummer blijvun c·- , ~ 

staan . Aan a l len eon vrolijk Paasfo~st ! ! ! 

Red . 
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Voor 

gouden en 

zilveren 

voorwerpen 

VAN 

Anegang 32 Haarlem 

I . Automobielbedrijf 

Service · station 

Amsterdamsevaart 320 - 322 

Haarlem. Tel. K 2500-21237 

en 

Eemnes bij ~aam 

Tel. K 2954-2856 

Reparaties aan alle 
merken · ~utömobielen 

j ) 

I Radio; 

en Electre

Technisch Bureau 

H. W. Stiphout 

-

Onderdelen 

Reparatie 

Versterkers , 

Hoogstraat 3 -' Telefoon 19361 

. Athleten. die het Weten 

·zullen mij niet vergeten 
QÈ VAN DEN BOSCH 

'I~' Lou 

\. 

Jacobijnestraat 8 
Leidsevaart 26 

Braakman 

Amsterdamstraat 43 
KI. Houtstraat 22 · 

MAGAZIJN NEDERLAND 
Gr. Houtstraat 36 
Haarlem 

~. Heren- en kinderkleding 
Kleeding naar maat 

\ . . 
Dagelijkse Aut~diensten 

AMSTERDAM OVERVEEN , 
BLOEMENDAAL 

HAARLEM SANTPOORT 
HEEMSTEDE 

ZANDVOORT AERDENHOUT 

Amsterdam, N. Z. Voorburgwal 16 Tel. 42726 
Haarlem. Sm edestraat 37-39 Tel. 11143 
Zandvoort, Kleine Krocht 7 Tel. 2852 

Levering uitsluitend 
via de handel 

Autorijschool 

K. Offenberg 

Versteege"s. 

Manufacturenhandel 

Over stijl 
gesproken ...... 

* In 1 maand Uw 
~ rijbewijs A. 

Van de 200 leerlingen slaagden 
er 190 met de eerste keer. 
Gedipt. A. N.W. B. instructeur 
Gedipt. vakgroep personenvervoep 

Romalenstraat ~ 72 Tel. 18718 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

Zijlweg 117 Telefoon 10240 

Rand oe 
IS STIJL 

Woninginrichting 
Gierstraat 16-22-24 

Telefoon 10342 



Maakt de Vereniging sterk. 
Werft donateurs l 

Technisch Bureau P. van Gasteren, • •••• Gedipl. Drogist • 'A 
Gebr. Prent 
Ged. Oude Gracht 154 
Haarlem 

Spe c i a a 1 adres voor verhuur van geluids~ en 

muziekinstallaties 

Nijlstraat 25 ~Tel. 15031~16415 ~ Adr. de Jongestr. 33 

Santpoorterstraat 59 

Telefoon 12287 

Drogerijen - Chemicaliën - Specialité' s 

Verband- en Verplegings-artikelen 

N.V. DRUKKERIJ .. AMICITIA" 

Mr. Cornelisstraat 2 - Haarlem 

Telefoon I 3401 

Gereserveerd voor 

L. BIESHEUVEL 

Aardappelhandel 

* "WEST HOF" 

Spaarndam ,..:- Telefoon 283 

VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN 

VERPAKKEN - VERZENDEN 

naar Alle Werelddelen 

In de aan ommezijde vermelde advertentie van 

Automobielbedrijf 
Service ·station 

zijn de telefoonnummers verkeerd vermeld. Deze 

moeten zijn: 

HAARLEM: K 2500,21137 EEMNES: K 2954,2857 

• 
; 

P. F. VAN DEURSEN 
~ I Floresstraat 13 - Haarlem.- Telefoon 17853 

1 (Na 6 uur Tel. 14675.) 

EXPEDITEUR 

JUNOPLANTSOEN 18 - HAARLEM 
TELEFOON 22294 

Copieerinrichting voor Zakenman en Vereniging 

(Dit blad is gehe~i door Copinhá verzorgd) 


