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Fa C. J. Krug Een Sportieve 
bediening NIET ZOO NAA)TIG/ Julianapark 54. Haarlem Tel. 15H8 

in een zaak van 
vertrouwen en 
Service. 

* 
~w O(Ad_e k/eeding 

kan vern•euwo word~n 

Glashandel 

Glasbewerking 

Verfhandel 

Drogisterij 

HAQTfNQfUS 
Perseusstr. 31. Haarl~m 1 

Telefoon 23191 

Electrotechnisch- en Radiobureau 

.P. A. TAMMER 

Kleverlaan 176~178~ Haarlem~ Tel. H753 
(Tegenover Sportveld! 

Verhuur van Geluidsinstallaties 
en reparatie van Radio's 

SPORTHUIS ~,HAARLEM~~ 

heeft de alleenverkoop van de 

"Jadt spikes l 
De enigste pike die geschikt is voor cracks I! 

Grote Houtstraat 123 Telefoon 12215 

V erfmalerij 

DIVENDAL'S KUIPERIJ 
ANTHO lESTRAAT 3. TEL. 16269 

Het van ouds bekende adres voor 

* Reparatie aan wasmachines 

Uit voorraad leverbaar 

* le klas electr. wasmachines 

Ook reparillle aan regentonnen en ander ku1pwerk 

Uw prestaties worden steeds beter 

door het gebrutk van 

Bakkers~ melkproducten 

Binnenweg 60 _, Heemstede - Telefoon 29956 

Beheerder: Arie Paap 

Qarage 

P. C. Hartog & Zoon 
Voor luxe- en 
huishoudelijke artikelen 

J_ V1 ETS & Co_ 
' 

Speciaal adres 

voor reparaties aan 

D.K. W .... automobielen 

•• 
Turfmarkt 18 en 26 

Haarlem. Tel. 16066 

LAMP 

Barteljorisstr. 18. Haarlem 

RIJWIELHANDEL 
Zijlweg 39-41 - Telefoon 14308 

Eerste klas I 
Reparatie -inr~btiog I 

Agent: 
Raleigh-. Fongers

en 
Burgers-rijwielen 
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Wij staan aan de voor avond van het sei 

zoen 1948 . Een belangrijk seizoen voor ons. 
Niet zo zeer omdat de Olympische Spelen 
hierin gehouden zullen worden 1 als wel 
om het feit , dat dit seizoen zal moeten 
aantonen , dat '~ i nderdaad de weg terug 
naar de P .R.-beker hervonden hebben . En 
dat zal 'dan be\ezen moeten wor den et de 
herovering van de 3e plaats i n de strijd 
om het c l ubkampioenschap . De mogelijkheid 
daartoe bes t aat . Want langzaam maar zeker 
keert di e heerlijke vecht ment ali teit 1 die 
~onderen kan doen en in de oor iogs j ar en 
zelfs twee maal de P .R.-beker weer naar 
Haarlem br acht , weer bij ons te r ug. De win
ter training i s één van de best bezochte 
t r ainingen van de l a:atste jar en geweest, 
de i ndoortr aini ne mocht zich i n een bevre
digende belangste l l i ng verheugen en ook 
het be zoek aan de Stadiontr aining is tot 
nu toe , ondanks a l le moe i lijkhéden als 
reiskoste~ en noodtribunes op de sintel
baan , ver boven de verwachti ng . En voor 
een i eder 1 die r egelmatig de t r ainingen 
bezoekt, wordt het duide l ijk , dat de ploeg 
weer meer naar elkaar toegroei t. Er wordt 
weer oen team gemaakt . Al s 'ile r ke lijk de ko
mende avond traini ng daar op het prachtige 
veld in Bloemendaal even goed bo~ocht 

wordt , dan is inderdaad die 3e plaats 
geen onbereikbaar ideaal meer. Do s t rijd 
om do P.R. - beker is ochter pas op 29 Au
gustus, dus aan het eind van het seizoen. 
We hebben nog vier maanden voor de boog 
on in die vier maanden moet die teamgeest 
bewaard blijven en zelfs nog ope;evoerd wor
den . Al s ieder athleet, ieder bestuursl id 
en ieder commi ssi e- lid echter beseft , dat 
deze teamgeest bij de str ijd om do 3e pl aats 
7el eens de beslissende factor zou kunnen 
blijken en daarbij begr ijp t , dat vrc nu eens 
daadvrerkelijk moeten bellijzen geen genoegen 
te nemen met hot spe l en van een onderge
schikte rol i n de ederlandse athletiek, 
dan kan het haast ni et anders of zij zul
len zich op dit punt volkomen van hun ver
antvroo:cdelijkheid bewus t zijn. 

OFFJCJE EL 
ieuwe leden: 

A.Vis ser , Pl eiadens t r . 40 9 t e Haarlem. 
( 11- 11 -' 30) ; 

J .Beyens, Fri ese Varkensmar kt 10, H1 l em. 
(2- 7-' 29); 

H. Dor s t , Hoge Dui n en Daal seweg 31, 
Bloemendaal . 

Voorgeste l d als lid: 
G.A.Boogaard , Tuge l ast r aat 32, Haarl em . 

Bedankt: D. No ordewier . 

Adres vijzigingen: 
F .A. Bel l e , Drilsmaple i n 27, Haarl em. 
In het vor ig nummer s tond als adres van 
onze nieuwe donateur, de Heer B. Visser , 
vermeld: Haarlemmer str aat 16 9 te Haarlem. 
Dit moet zijn Haarlemmerstr aa t 16,te Zand
voor t . 

Dual meet Haarlem - de Kometen. Op Donder 
dag 6 Me i a . s . (Heme l vaar t sdag ) or gani
seer t onze verenigi ng op he t terrein aan 
e Donker elaan te Bloemendaal de ze wed

str ijd . El ders i n dit nummer zijn nader e bij
zonderheden hieromtr ent opgonomen 9 die ten 
zeer s t e in U1 aandacht worden aanbev ol en. 

Contributie . Volgens beslui t van de Al ge
mene Veruadering van 29 Februari za l de 
contributi e dit jaar tijde l ijk me t f 2 .-
(junioren f 11 50) verhoogd wor den . Deze 
ver hoging vloei t voort ui t een tijde l ijke 
bijdrage van f 1.- ( junior en f 0 9 50) voor 
het clubblad alsmede uit de prijs van f 1 . 
voor het exemplaar van de Statuten en 
Huishoudel ijk Reglement, dat i eder lid ont
vangen heeft . 

P3RSONALIA . 

Dick Sloos, Rinus Daane en Ab de Vries 
hebben het voorbeeld van Mart Swar t ge 
volgd en zijn voor een tijd j e soldaat ge 
worden . Prober en jul lie i n ieder geval je 
trai ning als het eni gs zi ns moge l ijk is, zo 
goed mogeJJjk bij t .e houden, .jongens . !Locht 
er een a thletielcver eni ging bestaan in de 



buurt, waar j e ge l eger d bent, me l d dit dan I 
even aan het secretariaat , zodat dit zich 
met de be trohlcen ver eni gi ng i n ver binding 
kan stell en om te verzoeken jul l i e in de 
gelegenhei d te s t e ll en daar de training t e 
volgen. Allemaal vee l kracht en ster kte l 

Een pre ttig bericht komt uit he t hoge 
Noorden. Uit Bovenkarspe l ontvi ngen wij de 
mededeling, dat ons lid Koos Kl ar enbeek 
op Donderdag 15 April te Tioorn i n he t hu
welijk is getreden me t · e j.Gré Br eyer. 
Koos, die in de oorl ogs ja r en, .t ~e n hij i n 
Haarlem werkte , l id van onze vpr èniging 
is ge ·10rden, is na zijn vertr ek uit ! ..Haar 
l em lid gebleven , ee n zeer t rou ., lid zelfs 
on dit ondanks .he t f eit, ·d'at onze ver eni
ging hem daar in Bovenkar spel toch maar 
hee l weinig bieden kan . Het verhe ug t ons 
dan ook , Koos en zijn vrouv7 bij de ze ge l e
genheid even i n het zonne t je te 2otten. 
Koos en Gré, namens de ho l e ver enigi ng 
hee l harte l ijk gelukgewens t ! 

9 ei 
16/17 

IEDSTRUD AGE DA 1948. 
~e44/dt;, fA ·f/. ~ 
Bloemendaal. 
Dualmeet H.A .V.-de Kometen (Arn
hem ). 
Ams t er dam . Trainingsvredstr ijd<m . 

e i Enschede . 
Enschedescha Boys , ationale wed
strijden . 

23 e i Amstor da • 
K. D. O. Regionale ~edstrijden. 

30 ei Ams terdam . 
de Volewijckor s Junioren 1edstr ij-
den. 
Utrecht . Tr a i ni ngs'fod s t r ijden. 

6 Juni Ve lsen ;· 
I . E. V . Re·gional e wedstrijden . 

12 en 13 Juni Haarlem. 
Onderiinge wedstr ijden v1 . o . tien
kamp. 

20 Juni Ams ter dam . Olympische Dag . 
27 Juni Haarlem . Athlet i ekgedee l te Sport-

3 Ju1i 

4 Juli 

11 Juli 

teek. 
Haarl em . Slui t i nga eds trijden 
Sp ortw~ek . 

Bever rijk . 
D .E. 1. Regi onal e 7edstr ijden . 
Ei ndhoven . 
Nationale Kampioenschappen . 
Amster dam . 

e t oor Junioron7edstrijden . 
18 J uli Vel sen. Suo i Kennemer Bokaal es

t a f ette ~edstrijdcn . 

25 Juli Ve lsen. Suomi Kennemer Kampioen
schappen. 

1 Aug . Nat ional e B.Kampioenschappen en 
Junior es kampi oenschappen. 

7/8 J ug . Di striotsk~npi oenschappen. 

7/18 Aug . Sporttrip naar DERBY Enge l and 
( Sportuitwisseling) 

15 Aug. Amst<3rdam. A.A.C. I nternational e 
m strijden • 

29 Aug .1 948 . AMSTERDPJ. A.V. 23. 
P .R.-Bekor CLUBKAMPIOEfSCIIAP van 
JEDERLA~ D. 

5 Sept . Hol l and Leiden Es tafet t e kampi
oenschappe n. 

At t en t i e voor : 

DE DUAl.JilliET H 

Dank zij de buitengeHoon sympathieke 
medewerki ng v n onze zusterver eniging do 
Haarle se Cricket Club en de hockey ver 
eniging 11H.B. S . 11 z~n ij i n s t aa t op Don
dordag 6 1oi a . s . ~Hemelvaar tsdag ) de re
t u;rn ·reds tr ijd tegen onze Ar nhemse sport
vrienden II De Kometen" te or ganiseren. Do
ze 70 strij zal plae. ts vinden op net t er 
re i n aan do Donkerelaan t e Bl oemendaal en 
vangt aan o . . 2 uur pr ecies . 

De commi ssi e, die tot taak hoeft, de 
organisatie van de ze "rodstr ijd voor te be 
reiden is door het bestuur a l s volgt sa
mengesteld: v . d . Bel , Busé, Herma ns , v.d. 
Klashorst , Over dui n en HoSchol ten . Deze 
Commi ssic ziet zich voor do zwar G taak 
gestold in zeer korte tijd de ze weds t rijd 
voor t e berei den en er behoeft eigenlijk 
el ni et gezegd te wor den , dat zij daarbij 

rekent op de onvoorw~ardel ijke . m edewerking 

van een ieder, die daar toe aangezocht 
wor dt . 

Op dit ogenblik val t nog nie t met ze
kerhe i d tG zeggen hoe het pr ogr amma er de
fini t i ef uit zal zien , doch onget1ijfeld 
za:X..: .het niet veel af •ijken van het volgen-
dè .c·oncept -~programma : ·. 
Senioren~ 100 • ; 400 m o ;: 8'00 en (of ) 
150'0 m. ; 3000 m o 4x 100 m·o; z, eedse of O
lympi sche es t afet t e ; Speerver pen; Kogel 
stoten; Hoogspringen ; Verspr ingen; Pols
stokhoogspringen . 
Junior en A.: 100 mo; 800 m. ; 4 x 100 m.; 
Discuswerpen, V~rspringen . 
Junioren B.: 100 . ; Hoogspringen. 

Er komen op eL· nummer drie deelnemers 
van ieder e vereniging uit , t erwij l wij daar
naast hebben . vorzocht op enkel e loopnum

er s leden van ons buiten mededi ngi ng te 
lat en starten . 

De defi i t ieve ploeg za l pas na de 
Stad ' ontraini ng van Zondag 2 le i worden 
s enge teld . 

Deze inzet van het seizoen 1948 op het 
schit t erende veld in Bl oemendaal mag nie
mand missen . Iedere ,,Y .. . A.V . - er" is dus 
op Hemelvaartsdag om tvtee uur (ploegl eden 
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en juryleden om half twee) aanvrezig op be t 
terrein aan de Donkerelaan , t e bere i ken 
vanaf het station Haarlem me t buslijn 3. 

I ETS OVER ONZE BEKERS . 

Wat zijn eigenlijk de Kreigsman-, Paulen- , 
v.Musscher- en Junioren Prostatic Bekers? 

De ze vraag vrerd mij in de afge lopen ·le
ken van versebillende zijden en speciaal 
van de kant van onze jongere athleten ge
steld en ik voldoe gaarne aan het verzoek 
er iets over in het clubblad te schrijven. 
Aller eerst dan wat over de 

KREI GS i1AN BEKER • 
De naam zegt al, dat deze beker be

schikbaar werd gesteld door Kr ei gsman. 
Kr e i gsman was de befaa de Zweedse coach, 
die in de jaren 1926-1928 - in Nederland 
vertoefde om de Nederlandse athle ten te 
trainen voor de Olympi s che Spelen 1928 . 
Aanvankel ijk stond men hie r nogal onver
s chill i g tegenover zijn sterk a fvvijkende 
t rai ningsmetboden en alleen bij 11HAARLE , " 
vond hij in de persoon van Ril v .d .t ey di
r ect een groot voorstander van zijn ij ze 
v~n training, met gevolg, dat bij zich 
sterk tot onze vereniging voelde aange
trokken . Bij zijn afscheid in het najaar 
van 1-928 bood hij op een buldigingsbijeen
komst , waar hij tot erelid van onze vere
niging 1erd benoemd, een beker aan, die 
jaarlijks aan die athleet uitgereikt moest 
wor den , die naar he t oordee l van het be
stuur, de beste pr estat ie van he t jaar had 
geleverd. Doorgaans za l he t bestuur zich 
bij de toekenning van de ze beker latenlei
den door het aantal punten , dat de l eden 
volgens de Finse. puntentelling op hun num
mer hebben behaald . Noodzakelijk is dit 
echter ni et. Zo ontving ;Ji m v.Gog voorhet 
jaar 1947 de beker, hoewel hij in punten
aantal nog over t roefd werd door Cor Lamo
r ee, waarbij men onget tijfe l d in aanmer ki ng 
heeft genomen, dat Vim i n he t seizoen 1947 
een vrij scherp s taand clubr ecord ( 1500 m. ) 
heeft verbeterd en daarbij eon a lleszins 
geslaagd internat ionaal debuut maakt e. 

DE PAULEN BI.:KER. 
Aan deze beker is de naam van ons l i d 

van verdienste en huidige K. N.A.U • . voor
zitter Ir.A.Paulen verbonden , die de be
ker in he t jaar 1928 aa n de vereniging 
aanbood, waaraan hij de bepaling verbond , 
dat de beker jaarl ijks aan dat l i d moest 
wor den uitgereikt , dat, ook a l veer naar 
het oor deel van het bestuur, bet mees t 
voor de athletiek in het a lgemeen en 
11

HAARLEM" in het bijzonder i n het a fge lo-

pen jaar had verricht . Dit behoeft uit de 
aard der zaak helemaal geen act i ef ath
leet t e zijn en men tref t dan ook onder de 
diver se wi nnaar s verschillende bestuur s 
en commissieleden aan, die zeer veel voor 
de vereniging hebben be tekend, waarbij het 
eigenlijk 'el een bee tje vanzelfsprekend 
is, dat wijl en Hi l v .d . ·ey aanv oerder van 
de l ijst der · i nnaars is en even vanzelf
sprekend, dat J an Hermans de innaar 1947 
is. 

De ze be er •erd in het jaar 1935 be
schikbaar ges teld door ons lid van ver
dienste en clubrecordhouder hinkstapsprong 
Stcph v . usschor. Eon beker, die zeer dui
del ijk aantoont , dat de P .H .-Beker wedstr ij
den a ltijd heel vee l voor onze veren1g1ng 
hebben be t ekend. Deze beker t och moe t jaar
l ijks toegekend worden aan di e j ongere a th
l ee t, di e door een opval lende pr estati e 
op do P.H .-Beker vadstrijd de aandacht op 
zich heeft gevesti gd. Deze prijs moet dus 
a l s een s timulans worden gezien voor de 
j onge athle ten van onze weds t rijdploeg , 
door speciaa l op de P .H.wedstrïd de be
l angrijks t e wedstrijd van het s e i r.oen, hun 
uiters t e best t e d oen. Op de ze beke r treft 
men ve el namen van athleten aan, die ook 
nu nog ac t ief zijn, zoals Jan .Hermans , Wim 
v .Gog, Cor Dekker en Harry Jernik. De aan-

ijzing van de v1innaar 1947 zal voor het 
bestuur zeer zeker geen moeilijk probleem 
geweest zijn al s · e even t erugdenken aan 
de prachtige race van Renk Geusebroek op 
de 1500 m. op de P .R. edstrijd van he t . vo
rig jaar. 
En dan t ot s l ot de 

JUNIORE PRESTATIE BEKER . 
Een beker, waarover eigenlijk heel wei 

ni g t e zeggen valt. Dit komt in de al l er
eer t e pl aats omdat het nog een zeer 
11 j onge 11 beker i "' , en ook omdat de naam 
voor zichzelf spr eekt. De beker ·'rerd in 
1946 door _e t bes tuur beschikbaar gesteld 
om jaarlijks toegekend t e worden aan die 
junior - a th l eet, die, de naam zegt het al, 
de bes t e prestatiG onder de junioren 
hee f t verricht. Behalve , dat be t bestuur 
di t echter op de bes te pres tatie richt, 
zal het , bij de bepaling van de winnaar van 
de ze bekor, meer nog dan bij da Kr e igsman
beker, r ekening houaen met het fe it of de 
betrov~en atbl oet zich in ho t afge lopen 
j aa r ook i n al l e andere opzichten correc t 
en sportief heeft gedragen . De winnaar 
1946 was Er nst Scholten, 1947 bracht twee 
wi nnaar s ui t de bus, n.l. ~art S 1art en 
Gor r it Schol ten . 

D.H gt ingius. 
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Hot gebeurde tijdens de voetbalvadstrijd 
RAARLEM- E. D.O . Bij een aanval van 11HAAR
Llli' ' raakte een dor E .D . 0 . spe l ers groggy 
en bleef liggen . De bal kvta:n bij Ario v. 
Gool, die hi er door plotseling een vrij 
veld voor zich kreeg en onc;etwijfe ld een 
gevaarlijke aanval had kunnon opze tten . 
Doch Ar io deed dit nietoOnmiddellijk trap 
te hij opzettelijle do bal lJ.it , waardoor de 
s cheidsrechter hot spel kon onder breke o 
En dit ·as nu naar onze mening he t . ooi
stc roment uit deze kamp om do voetbalhe
ge onie van Nederland. Een 1oment, - U ag 
het over dreven vinden - dat ons hart goed 
deed . Dubbel goed, omdat deze voetballer 
ook een 11 o .V . --e, 1

' i s, want r eed jaren 
maakt 11 Janus" oGool als z . g . voetballid 
deel uit an onze vere~üging . Ook zonder 
dit sJ!jaal t j van prach-tige sportiviteit 
zou Arie in dez"' ·ted ·trijd tot een der 
grootste helden behoord hebben van1ege 
zijn zeldz .. e voetbalcapaci te i ten , die hij 
ook op die . ' dda in het Stadion veer ten 
t oon sp_ eidde. ~u as hij echter meer dan 
dat. '1 he.ns was hij voor ons voor al l es de 
verpc soonlijking van de ;are sportman? 
~aarvoor ij hem gaarne op deze plaats op
rechte hulde toen toekomen . \ij zijn er 
trots op een dergelijk goed sportman tot 
'6n der onzen te nogen rekenen. 

:0 SKETARIAANS . 

a zijn hers-tel is net ons gelukt een 
onderhoud te krij en met een van de n eest 
op de voorgrond tredende zaalbalspele rs . 
U 1eet , voor de kennerQ iets om van te 
s ullen! Op ons verzoek geeft hij_ hier e 
nige beschouv..ringen · ove. spel en medespe 
lers. 

11 Kij. ~ ee~s , persoon, het spel , dat door 
ons gepleegd ·tord t, vindt zijn .. oorsprong 
in zijn natuurlijkh i d. Een speciale naam 
of titel zouden ·ij niet kunnen vinden.Het 
spe l is mee een samenvooging van diverse 
soorten ver acelijkheden zoals: rugby, po
litieke meeting, relletjes , handbal om er 
slech ts enkele te noemen. Do gaa hoid van 
het spe l konmer kt zich door haar spelre
ge l s . Helaas z~n er nog rege lmatig spe
lers , dio zich wèl aan de rot5els houdon • 
Gelukkig van voorbijgaande ar d, zoals 
proefondervindelijk gebleken i s . 

Inderdaad, persoon~ bezitten ïij spe
l er s me t een moor dan ge·tone aanleg . Spe
lers, die zeker voor het clubteam in aan
mer king kunnen komen en die dan ook voor 

het a . s. zaalbalseizoen eo n aparte trai
ning zullen onder gaan . B.v. con Henk 
Kroes. Persoon, oen zeldzaam exe plaar ! 
Ge l ijk een ooievaar nest prijken zijn 11 hand
jes" boven onze hoofden . Is nie t kv1aad te 
rijgen . Stond ochtor enige weken ge l oden 

~e ketter en als een volleer zeeman 
(heeft hij natuurlijk niet van zich ze lf, 
maar v n zijn vriend je van Arum). En taar 
om dit alw s? Er ras iemand , die hoger 
spr ong dan hij met zijn handen kon reiken . 
Noemde hij 11vuil spel " o Pr oos t! 

eem Jan Her Mans en Henk Schreuder.Die 
komen pas in hun el e ent , als ze enige 
tegenstander vakkundig hebben kunnen uit 
scha(elen door middel van knie - en heup
stootjes. Jan vond eens het spel ontaar 
den9 toen hij doo een · eerg~loze schijnbe
vegü1g van v . Oog ::1è t t tee blauv1e ogen naar 
ui"' kon gaan . Over 'ii. v . Gog, · persoon . 

1
• at een tacticu , 'le r kelijk iets apiil-rts. 
Als er iemand in de za 1 r ondsluipt met 
een nog grot-ere dosis r:linkcg" t jes" in zijn 
mars 9 .to:rd t h)j plotsel · r; er ieus 9 legt de 
bal spontaan op de grond en beroep~ zich 
·- hetgeen op zi h 2iCJ. al een typisch veT
schijnse l i - op de spelregel • Zijn spe l 
is echter nog altijd van die aard 9 dat hij 
na afloop van een of meerdere bestuursle 
den vr ij gele i~e g~nioto 

Kent U Bleys• ij.~? Emi le noemen ze he • 
Groot figuu 9 p')r ooon . Komt cestal bi n
nen onder het s lakon van endefineer bar e 
kre ten. Zijn pel Kenmerkt zich door dr ei 
gementen, zoal , ~ ,:Rustig sp.::lcn, vader, 
anders zal ik jo effen tussen de landrek
ken v1ringon o.~. ~ ,, og een goal en ik als 
j e tegen de ver •rar:aingsb•üzen ." Cm slechts 
enkcüc zinnon uit z:jn vocabulaire \'IOreld
kun ig te maken . Zelf in nood 9 beroept hij 
zich op zijn bebri à.c ogen . Dank zij clemen
tie hoeft het hem tot nu toe slechts ze s 
glazen gekost . Bescheiden ons , die Blcys . 
r oe zog, dan onze jonglc> · tr ' .. im v. Deur sen. 
~on figuur 9 die in staat is als een elfje 
door de zaal te z·:mvcn en die al lachende 
gemiddeld t1ee man per avond met manke
menten de kleedkamer in la:~.-t ve:!.'huizen. 
Een bloem voor ons spel. Oo1~ iets aparts. 
P~ie Paap is 1 eer gespecialiseerd in het 
snel uitschakelen van zijn belagers door 
bloedneuzen en dergelijke onbelangTijke ge
zichts •fondjeG. Helaas '· oe'lie'1 \IC deze begaaf
de speler door vcrtrek naar elders mis-
sen. 

Pardon, wie zegt U? Ja inderdaad Ha
ringhuizen doe t ook wel eens mee . Geen 
1oorden voor , persoon! Die zoekt hè ! Is 
dan ook zeer terec t gevezen en loopt met 
enkele ve_ schove:::-1 gevtric'1 ten te heup i e
gen o Ei gen scr . .üd 1 Dat '..ras te bar ! Jam
me genoeg oe li ik me b(;p01ke1 -'·ot enke
le vooraanstaande zaa!.ba.lfig. ren 9 maar 
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heus persoon, het is ongelooflijk, maar van 
dergelijk kaliber hebben wij er versche ido
nen . Vlij zoeke n dan ook reeds naar een 
t eam , dat iets z·wakker is dan lij en in 
staat is het dubbele aantal ge l ijke krach
ten in reserve te nemen. 

U zegt? Dick J ordens? Nee n, absoluut 
neen . Komt niet i n aanme r king . Die speelt 
basketball. Tenminste, dat zegt hï . Loop t 
te gillen a ls een vr ou~ens in nood . 
11 Sneller door geve, tempo opvoere , nie t 
talleme ", enz. Stapel !for d je er van. Het 
blijft onder ons , persoon , maar zelfs een 
Ab v.d.Bel ziet geen kans nog vuiler t e 
spelen dan J or dens. eer behoef ik U njet 
te zeggen. 

Entin , doet U ook eens ee . Voor U zelf 
be t ekent dat enige veleen vol ko.cn r ust en 
voor ons een nicu re attractie . Tot in net 
volgende zaal bal se i zoem! '' 

. Daant j e Dapper. 

---------------------------------~~~--
" HA ARLE i " 

In 11Sportief ", begi n .~aart 1948 , zegt ons 
lid Jan Stender , die vooral in de z remvre 
reld een grote ver maar dhe i d be zit , het 
volgende over onze Bro ersko l k- training: 

11 Zo ' n training i n de bossen i s zo ont-
11 zaglijk fijn en je kweekt er zo 1n 
11vriendschappe lijke _sfee r en goede 
11p l oeggees t mee , dat dat wel de voor-
11naa.mste oor zaak was van het fe i t, dat 
11Haarlem" enkele malen, ondanks het ge -
11mis aan grote cracks , clubkampioen van 
11Nederland '•erd ." 

En Stender laat verder bl ijken dat hij , bij 
zijn moderne meth oden van zvtemtraining, ge 
bruik maakt van de ervaringen die hij , a ls 
lid van de H.A. V • 11Haarlem", van onze bos
en duintraining heeft opgedaan . 

In 
11

De Sport ver eld" van 5 April j .1. hoeft 
Wil van Beveren een onderhoud me t Jo Moer
man, de secretar is van de f a ti onal e Tech
nische Commi ssie der K. .A .u. Hierin wordt 
ge zegd, dat de athl et i ek- enners de laa t
ste jaren meer en meer tot het i nzicht 
zijn gekomen, dat in de wintermaanden voor 
een athleet de bos training het aangewezen 
midde l is en dat in deze peri ode de sin
te lbaan zovee l moge l ijk vermeden moet wor
den. En, i n aansluiting hier op, lezen ·1e: 

11V/ij denken b .v. aan 11Kraantje Lek" t e 
11 0verveen, waar de athleti ek\rer eni gi ng 
11Haarlem" a l ver voor de oorl og he t nut 
11 van de bostraining besefte en dus a ls 
11 een voorvechtster van de ze i deale 
11
trai ningslijze kan wor den beschou·d . 11 

In 11Do Athletiekwerel d" van 16 Januari 
1948 schrijft Jan Blanke rs, de K •• A.U. 
coach , een artikel getiteld 11Het waar om 
der bostrai ning" . Het artikel begi nt a l
dus : 

11 '/anneer men geen insider is in de Ne-
11derlandsc athlet i ektraining , dan zou 
11 men deze linter, nu al l er ege de bos-
11training van onze a thle ten mee r aan-
11dacht .<.rijgt dan gewoonlijk, t ot de con-
11clusic kunnen komen , da t dit soort 
11 training volkomen nieuw voor ons l and 
11 zou zijn . i e ts is minder vraar. De 
11Haar l en se athleti ekvo r eniging 11 Haar-
11lem" doet a l ve le j ar en aan deze trai-
11 ning en sinds het begrip vintertrai-
11ni ng algemeen in de ederlandse ath-
11 letiek:vre reld ingang vond, hebben vele 
11ander e clubs, di e hiexvoor in de ge-
11legenheid \'/ r en , het voorbeeld van 
.,Haarl em " gevolgd ." 

Zi e hier uit latingen van drie i nsiders· in 
onze sportwere ld . Het is niet nodig om er 
vee l aan toe te voegen. Er blijk t uit dat 
11 Haarlem " een naam heeft in de Nederland
se athletiekwere l d , een uitstekende naam 
zelfs . Er bl~kt uit, dat de leiding van 
onze vereniging in vr oeger jaren prachtig 
pionierswer k heeft verricht, dat ons win. 
tertraini ngsoor d , het bos- duin- geb l edtus
sen de Br ouwerskolk en Kraantje Lek, de 
bakermat i s van de ederlandse athletiek
winter t.raining . 

Ook Jan Hut heeft de zer dagen iets gezegd . 
Dat ~as op he t einde van de laatste zaal
training i n het Kennemer Lyceum. Onze 
technische leider is geen man van daveren
de r edevoer ingen bij zulke ge legenheden, 
integendeel . Al s r eac t ie op he t danbvoord 
van onze secretaris aan zijn adres - meer 
dan verdiend overigens! - vertelde de heer 
Hut , op z ' n eigen kal me maniers o . a . iets 
van de geschiedenis van onzo veren1~ng 
en ook van de be1ortdering di e ander e ath
l etiekleider s voor de H.A.V • .,Haarl ero " al
tijd hebben gehad en nog hebben . 

Velo van onze nieuvre leden hebben de woor
den van Jan Hut gehoor d en zij zul len he t 
fijn gevonden hebben te vernemen dat zij lid 
zijn van een a.thlotiek-vereniging die, i n 
de rui. 27 jaren van haar bestaan nie t 
minder dan 12 maal het clubkampioe nschap 
van r ederland 'list te behalen; van een 
vereniging di e eens de strijd durfde op te 
nemen tegen 11 de Ro st van ederland."! 

Het i eigenlijk voor de ze mensen en voor
al voor de nieuwere l eden die ni et bij de 
laats te zaal training aanvtezig waren , dat 
·rij al het bovenstaande nog ·eens aanhalen . 
'/ant, zonder dat •;re nu er g overdreven 
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willen doen, wi l l en wij hen er toch op wij
zen da t he t een voorrecht i s, een sportief 
voor recht , om l id t e kunnen zijn van een 
ver eni ging die zo ' n geschi edenis heeft en 
zo ' n goede naam in de Nederlandse Spor t 
we r eld. Lid van een vereni ging die - en 
daar kunnen zij zelf aan meewerken - eens 
weer me t een goede kans op succes een po
ging zal doen om voor de 13e keer de 
11Prins Hendrik- beker " te veroveren. Lid 
van de H.A . V • 11 Haarlem"! 

P .H • 

----------------------------------~-----

OLTI!PI A- VARIA in een not edop . (ver volg) 

ITALI Ë: 
Vol spanning zi e t men he t discus- duel 

tussen I t aliä (~ons ol ini en Tos i ) en A e 
r i ka (Gordien ) t egemoet . Zal het f an t as
tische wereldrecord van de inmiddel s pr o
fessional geworden Amerikaan Bob Fi t ch 
( 54.93 m. ) gevaar lopen? In de loper Cos 
tatino hebben de Ital ianen een nieu e la 
r athon- ster ontdekt . In de l aa tste a r a
thon van Rome zorgde deze athleet voor de 
sensatie van he t jaar door me t een tijd van 
2 uur 29 min . 51 sec. een off i ci eus ve 
r eldrecord te ves t i gen ( een off i c i eel we
r eldr ecor d over de klass i eke afstand van 
42 km . 195 m. bes taat er niet aangezien de 
lengt e van het par c our s vaak hiervan af
wijkt ) . 

'1 .-ZEELAND: 
De enige hoop van v1 . - Zee l and voor 

Londen 1948 is de 27- j arige mi ddenafs tand
l oper Deuglas Harri s , vi ens r ec or d van 1 
min . 49 . 4 sec . over 800 m. · de bes t e vre 
r eldpr e s t atie i n 1947 •as . Zijn landgeno
ten zien in hem gr aag de opvol ger van de 
beroemde Ja ck Love l ook , die i n 1936 t e 
Berl ijn op onverge tel ""ke wijze de gouden . e
dai lle op de 1500 m. won . 

NOOR~"11EGEN ; 

· artin Stokken is hier een van de 
groots t e favorieten voor de 10 km . Tijdens ! 
de landenontmoeti ng tegen ederland vor ig · 
jaar liep hij deze a f sta nd in de fraai e tijd I 
van 30 mi n. 36.2 sec . De pols s tokhoog
springer Kaas i s goed voor 4 .1 5 m. , ter
wijl Vade (400 m) , Leirud ( hoogspringen ) 
en de Eur opese kampioen t ienkamp Hel mvang 
nog meer namen zijn v oor U Olympi sch no
ti tieboek . 

RUSLAND: 
Hoewe l het nog ni e t va t s t aat , dat de 

Russen aan de Spe l en zullen dee l nemen, 
s t aan hun spor t prestatie s i n he t br and
punt der be l angstelling. .Tijdens de laat
ste athle tiekkampi oenschappen van de U. 
s . s.R. te Khar kov - we l ke ni e t mi nder dan 

. . 

8 dagen uurden - ta s de kampioen op de 
10 km . Feodos i Vanin de gr ot e ontdekki ng. 
Zijn t ijd van 30 .36 . 8 lijst e r op dat hij een 
er nsti g candi daa t voor de Olympische 10 
km . kan zijn . De vroeger e Est l ander Heino 
Li pp ber e ikt e me t de koge l 16 . 75 m. , t er 
wij l Lt .Volkov met 7159 pnt. een nieuw 
Russ i sch ec or d op de 10- kamp vestigde . 

Bij de dames i s l exandra Chudina de 
Russ ische Fanny Koen . Zij won dri e ti t els: 
vèrspringen , hoogspringen en de vijf kamp . 
Op het l aatste nummer bracht zij he t we
r e l drecor d van de Duitse auermayer op 
4561 pnt. e j. Foki na liep de 80 m. - hor
den i n 11 . 5 sec . , waar bij ej . atjut slcaja 
ni et ou achter bl ··ven en met 47.80 m. het 
·1ereldr ecor d speer werpen op haar naam 
br acht . 

TSJECHO- SLO AKIJE : 
Op athletiekgebie d steekt h i er éé n man 

boven a lle s ui t : Emil Zatopek. Inderdaad 
rekent men deze oers t erke l angeafstandlo
per t ot een der gr ootst é t roeve n voor de 
Olympi sche 5000 m. Zijn be ste t ijd . over de
ze afstand , 14 min . 8 .2 sec ., is 0 . 4 ~e c . 
sne ller dan die ve l ke · ooderson [!laakt e t ij
dens de laatste Eur opese kampio enschappen 
t e 0 lo . He t . staat echt er t e be zien of Za
topek i n Londen op de 5 km . zal s t arten, 
aangez i en er geruchten gaa n, da t hij op de 
1 0 km . zal ui tkomen . 1a.ar ook op dit num
me r ~orden zijn kansen zeer hoog aangesl a 
gen . Van de ander e Tsjechische kanspaar 
den noemen wij Cenova (1500 m. i n 3.50.6) , 
de speer 'lerper Ki e se\'/et t er (p l m. 71 m.), 
de koge l s l ingeraar Knotek en de ar a thon
l oper ~e i ss auptel . 

De Ver . Staten van _ . - Ame r i ka zullen in 
Londen de nat i e me t het grootste aant al 
deelnemer~ zi·n . Doze athl e t en zijn gr oten
deel s s t udent en die hun sport zeer seri 
eus opvatten. De meeste hunner zijn afkom
s t i g uit he t zonni ge Ca~i f orni~ , waar he t 
kli. aa t hen i n staat stelt zich he t he l e 
ja~r door in pr ima c ondit i e t e houden . Er 
zijn hi er zove l e sterr en van de sintelbaan, 
dat het ondoenlijk i s ze al le t evermelden . 
Hier volgt dus een 11bl oeml ezi ng" : De 
sprint er s ~•ell , Patten , Di llard 9 Fox, Con
wel l en Davi s liepen de 100 m. reeds in 
10 . 4 (Patto'n 10 .3) en ook zijn ze alle n in 

t aat de 200 • binnen de 21 sec. af t e 
l eggen . Gil Dodds , de 11vliegende dominee", 
i s één van Ame r ika ' s gr ootste favor ie ten 
voor de 1500 m. Zijn beste t ijd over de mij l 
( 1609 n .) . i s 4 r in . 5. 3 sec. , wat ongeveer 
overeenko. t .e t 3 min. 47 sec. over 1500 
m. Verder kan a lleen pech de zonen van 
Unc le Sam er van Ne erhouden t e Londen de 
hordennummers t e vli nnen. Dilard op de 11 0 
m. - en S ith op de 400 m. - hor den zijn 

150 -



waarschijnl ijk de beste specialisten op de
ze nwruner s . Een betrouwbare statistiek 
heeft aangetoond, dat een dozijnAmerikaan
sa hoogsp r ingers i n staat bleek de 2 m. 
t e pa sser en, 10 polsstokhoogspringers 
kwamen over 4.25 • en 16 vèrspringers o
ver schreden de 7.30 m. De kampioen Steele 
bere i kte zelf op dit laatste nummer de 
lieve afstand van 8.07 m. ! u Japan als 
de gr oots te polshoogconcurren t uitgescha
ke l d i s 9 zal dit nummer wel een zuivere 
Amerikaanse . aangelegenheid worden. Im
mers · onlangs nog haal de Riohards 4.42 m. 9 

te rvrijl de ni eu ve ontdekking orcom als 
no .2 4. 35 m. sprong . Ook de overwinnaar 
van 1936 [eadows blijkt nog steeds 11 in the 
r unni ng" te zijn, getuige zijn kanpioen~· 
schap i n 1947 . Irvi ng Moore enG innSmith 
t enslotte zijn twee jeugdige springers die 
m~ t 4.35 m. eveneens tot de topklasse be
hor .e.n . ij voorzien dan oo c op dit nummer 

·een · gouden 9 een zilveren en een bronzen 
medai l l e voor de u.s.A. Tenslotte zullen 
de Ya~s met hun discusverper Gordien i n 

- e l k . ~eväl zeer .hoge ogen gooi en 9 ter ' I ijl 
· de ~'t s-speerwerper Dr .Seymour beschouwd 
~rórdt als de gr0te rivaal van de Finnen. 

Gévébé. 

BRIEVEN UIT INDONESIE. 

il Lenselink: Hallo Jongens , 

Jullie brieven zijn de sohakels 9 die ik 
nodig heb om de 

11
H.A.V. 11 niet te zien als 

een verre komeet en behalve het clubblad, 
dat i k r egelmatig ontvang, zijn ze de sti
mul ans om de a·fïhletiok in ere t e houden. 
I n zijdelings verband hiermee heb ik mij 
eens afgevr aagd 9 rat de Indonesiër eigen
l ijk doet ter ontspanning en cul tive ing 

· van zijn lichaam . Het merendeel niets , 
sport is buiten de stenen onbekend~ Wat 
we l zeer geliefd is 9 is de danskunst en 
de t raining, die hiervoor nodig is, verg 
èen uiterste concentratie. Tot een bepaal-
de l eeftijd (d .w. z. zolang ze ongetrou d 
zijn) oefenen de meisjes dag aan dag. Elke 
beweging 1ordt tot in de details beoefend, 
de spieren van vingers 9 hoofd en andere 
ledematen krijgen elk een beurt en het re 
sultaat i s verbluffend . Als je een derge 
l ijk dansfeest meemaakt , durf je na afloop 
bijna niet meer te lopen. Wat zijn •tij 9 Eu
r opeanen , dan plomp . Uren kan dit dansen 
duren 9 de gamelan speelt, de gasten zit 
ten , kijken 9 eten en drinken . El ke dans 
heeft zijn eigen betekenis, heeft b .v. be 
trekking op de oog t, de liefde enz. In 
Prachtige kleding ver chijn'tï de dansere o 

De gelaatsuitdrukking is star (dit alleen 
bij de Javaanse dans , bij de Baline~e dans 

moet e gezichtsexpressie eehelpen), de 
eer ste bewegingen zijn alleen het draaien 
van het hoofd en allengs komen do handen, 
de r omp en andere ledematen erbij. Dans en 
muziek (voor onze ·esterse oren op de duur 
mooilij:c te aanvaar den) vormen eon eenheid. 

Het zou voor ons athleten de moeite 
waard zijn een dergelijk samenvloeien van 
bewegingen rraar te nemen en te bestuderen. 
Het probleem van maximum aan prestatie 
met mi ni urn aan arbeid schijnt hier opge
lost; het is echter niet alleen een reeks 
van beelden en bewegingen, het is gelijk 
1,de Kunst 1

• Als jullie ooit in de gelegen
heid bent zo iets te zien (soms tr~den 
dergelijke gezelschappen in Holland op) 9 

an zou ik ee~s gaan kijken . 
Tot wederhoren! Ik wacht de eerste re

"'Ul taten van het ieu•;e seizoen in sp~n

ning af. 

Op initiatief van de Paters Augustijnen 
is mèn bezig acht~r het R. K.Lyceum aan de 
Z~lreg een sintelbaan ean te leggen, die 
reeds hard de v o_ tooi ing nadert. \'l ij kun· 
nen het niet anders dan een prachtig ini
tiatief vinden , 7aarvoor d Paters alle 
hulde verdienen . Al zou dan zeer vraar
schijnlijk onze vereniging niet diroot ec 
kunnen profiteren van deze baan, ... ij e!'·· 
heugden ons aanvankelijk 'el over het bijna 
ongelooflijke nieuws van dit feit, vant 
hier rerd toch in ieder· geva ... ·1eer een mo-· 
gelijkheid geschapen om onze sport nader 
tot de }ede landse jeugd te brengen . Re
laas, het bleek, dat ij .et onb vreugde 
te vroeg ge•rocst ·raren, \ ant 9 nada '~ om'.io 
sintelbaanexpert, Cor Bosloper~ z:.c op de 
hoogte had gesteld van de Ferk l(,<::.a:n eden 9 
deelde hij on mede, dat z.i. de baan~elf'co 
niet aan e i.i.u -e ioen 9 die. en voor 
een sintelbaan stellen mag 9 zou voldoen 
en op volkomen ondeskundi ge \:''7.·"' t.."erd aan
ge legd. Kijk, dat is toch 'lel hee jar11Tle r. 
· aarom nu niet goe ? Naarom z~ch nu niet 
eerst in erbinding gesteld met de sintel
baancomnissje van deK. oA.U.? Vij kunnen 
on voorstellen, dat de Pa~ers 9 die ook 
vele andere dingen aan hun hoofd hebben, 
niet op de hoogte v1aren van het bostaan 
van deze commissie, maar er is in Haarle:.: 
toch ook een R.K. athletiekvereniging, 
waar men toch zeer zeker op de hoogte is 
ge 'fees• van de aanleg van de baa::-1 en v1aar 
men ook heus 'le l 'leet, dat er eon oom i ~· 

sic in de K. o .U . bestaat, die zich 
hoofdz leelijk be~i houdt met het ge en 

an advies bï de aanleg van sjntelbc.;.nen. 
Nu zal straks he t aantal ünte oanen ü. 
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Neder l and •eer 1 et een slechte zijn 
meerderd en daar hadden we ·:erkelij 
behoefte aan. 

AANDACHT VA DE PERS . 

ver
geen 

Een zeer gelukkig verschijnsel, dat uit 
de aanleg van de baan is voor tgevloe i d, 
is ongetwijfeld, dat de grote pers thans 
eindelijk eens aandacht aan de sintelbaan
kwestie i n on ze stad heeft ge chonken . 
Zowel 11Het Vrije Vol " als de 11 ieuve Haar 
lemse Courant" pl aatsten beiden een opval
l end artikel over deze kwe:::tie en wij kun
nen de sportredacties van 0 enoemd.e bladen 
hi ervoor niet ~nders dan dankbaar zijn. 
Hoewel vij het over het algemeen met de 
strekking van de arti kelen ·•cl eens kun
nen zijn, moeten wij toch tee.en enKele pun
ten, di e er in voorkomen beslist stolling 
nemen. Zo beweren de twee bladen dat de 
. ' ~n aanleg zijnde baan et de beste banen in 
ed13rland zal kunnen ·redijveren , hetgeen, 

zoals gezegd , onze sintelbaandeskundige 
volkomen heeft ontzenu ·rd. Na at Het Vrije 
Volk" dan een scherpe aanval op het Ge
meentebestuur heeft gedaan , aan vie, in
derdaad volkomen juist , nalatighe i d ver
vreten wor dt, merkt het bL .. d op , dat hot 
Gemeentebostuur vel allo noge l ij:cc facili
tei ton aan de H . li' . C. ,: liAARLEM 11 heeft ver
leend bij de a .. nleg van het nieu ·te terrein, 
maar, dat het volkomen in gebr eke geble 
ven is om ook maar :i.et voor do H.A.V . te 
doen. Ook dit laatste is he la.as maar al te 

' men had ton aanzien vc.n oen sintelbaan aa.n 
de Delf t on die blijkbaar lteor in de 
doofpot gostopt zijn, a lsnog trachten te 
verwezenlijleen . j~rg hoopvol zijn we echter 
~iet geste d, v;ant reeds mee; r dan t-:intig 
Jaar geleden , toen de eerste plannen in 
Ha~rle voor een sintelbaan gemaakt zlJ··n 
. G ' J.S ons ·emeentcbestuur, wat deze aange le -
genheid betreft, bl ijkbaar in slaap geval 
len, en deze slaap is zo vast gewor den, 
dat het hocl moeilijk zal zijn haar hieruit 
te doen ont aken . 

H. 
Inmiddels heeft Je thouder Geluk ger o

a~eerd ~p het c.rtiko l in 11He t Vrije Volk". 
HlJ schrlJ~t s dat de plannen voor de aanleg 
van de sJ.ntelb~an goreed liggen, maar dat 
eerst "portvelden aange logd moe ten or 
don , opd~t de duizenden die de t e r re i n
sport beoefenen, ruimte krijgen , voordat 
men z~l over aan tot de aanleg van een 
sintolbaan die botr ekke l ijk door een be
perkt n.antn..l sportl ieden gebruikt zal vlor
d~n. Uit deze vcrkl aring bl ijkt dan geluk
k~g, at hot Ge centebcstuur ton aanzi en 
van oen Haarlemse sintelbaan niet hele
ma 1 in slan.p gesukkeld is, hoevrel het r e
sultaat voor ons uitei nde l ijk op he tzelfde 
neerkomt . Voor do eerste jar en kunnen we 
do bus, die ons ieder voorja r naar he t 
Stadi on zal bren .,en, 1e l 1oor gaan bespre
ken· . 

DE STADIO v'aar , maar waar di e 11 8.lle mogelijke fac i 
liteiten" aan de voetbalc l ub in bestaan 
zegt het blad niet en is ons werkelïk niet 
helemaal dui dalijk . ij hebben 'lOl eens i ets 
anders gehoord . Ondanks de a~nvankelijke handicap van 

Ui t de aard dor zaak verheugt de R.K. noodtribune ' i n de bochten van desintel-
11 Nieu 1e Haarlemse Cour ant" zich ten zeer- . baan, elke handi cap i nmiddels reer is op
ste over de tot sta1 dkoming van do baan . ! geheven , tot nu toe een gr oo t succes. Bij 
He t blad schrijft , dat hiermede iets t ot I de lopers vertoont Jan Koopman een uitsta
stand gebracht 'fOrd t, \'laartoe geen enkele kende condi tie. Het zelfde kan gezegd wor
ander e sportor ganisatie in het verleden I den van Henk Ge senbr oek , die op weg is 
in staat i s geveest. Volkomen juist. ~~ar een conc rre~t te worden van Wim van Gog . 
ook thans en i n de toe 0 st zal daartoe A? v.d . Bel ~s hard bez i g een nieuwe ju
geen sportorganisati e i n staat zijn als n~oren-kampioensploeg 4 x 100 m. op st a
zij hiervoor geen steun v~n overheid of 1 pel t e .. zetten , t erwij l Piet Har inghui zen 
geestelijkheid genie t. In dit gev~l is het o~get•Dfo~d g~noegen _ zal gaan beleven .~ 
de geeste l ijkheid geweest, di e aan de over- ZIJn l cerl1ng 1'-rans P1eters. 
hoidoen voor beeld heeft gegevony ;aarmeo Taa_t ~art S'lart chijnt ook Leen Brijs een 
die geeste l ijkheid voor H rl em er 0 go - com~ng-man te kunnen wor den et de pols 
ving pioniersvork heeft gelever d . De R.K . stok ~ t~r ij l ook de jonge Bel l e hard op 
sport jeugd zal hiervan ongetwijfe ld do weg ~s 1ets van dit moeilijke onderdee l van 
vruchten plukken , laarvoor 'lij de Pater s onze port t e ~eren. ilet is hi er vanzelf 
van he t R.K .Lyccum gaarne eon 0 esaluut I Cor La _oree 9 dJ.e tesamen me t voorzitter 
brengen. ~ij drukken er echter nogmaals van Du~~ de leiding bij de t r a i ning heeft. 
onze spijt ove~ uit , d~t er th~ns ook niet Totaal ~ndruk van de Stadiontrai ning: 
direct iets goeds van ge aakt is . BO~BN VERwACITTING 

Mi sschien i het Gemeentebestuur nu 
''akker ge orden on zal m0n de plan 1on 9 die 
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HEEL GOED 



Voor 

gouden en 

zilveren 

voorwerpen 

VA 

Anegang 32 Haarlem 

Automobie bedrijf 

. Service station 

Amsterdamsevaart 320 ~ 322 

Haarlem. Tel. K 2500~21237 

en 

Eemnes bij Baarn 

Tel. K 2954~2856 

Reparaties aan alle 
merken automobielen 

Radio-

en 'Eiectro

Technisch Bureau 

H. W. Stiphout 

Onderdelen 

Reparatie 

Verst~rkers 

Hoogstraat 3 ~ Telefoon 193d I 

Athleten. die he~ Weten 

zullen mij niet vergeten 
QÈ VAN . DEN BOSCH 

Lou 
Braakman 

Dagelijkse Autodiens~en 

AMSTERDAM ~Lb~r&Ev f;AEAL 
HAARLEM SA TPOORT 

ZANDVOORT ~iif~t~tB.f 
• Amsterdam. N. Z. Voorburgwal 16 Tel. 42726 

Jacob1jnestraat 8 
Leidsevaart 26 

Amsterdamstraat 43 Haarlem. Smedestraat 37 ~39 Tel. 11143 
KI. Houtstraat 22 Zandvoort. Kleine Krocht 7 Tel. 2852 

AQAZIJN NEDERLAND 
Gr. Houtstraat 36 
Haarlem 

Heren- en kinderkleding , 
Kleeding naar maat 

Autorijschool Versteege~s 

K. Offenberg 

* In l maand Uw 
1< rijbewijs A. 

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

Romolenstraat J 72 Tel. 18718 

Manufacturenhandel 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

Zijlweg 117 Telefoon I 0240 

Levering uitsluitend 
via de handel 

Over stijl 
gesproken ..... 

Rand oe 
IS STIJL 

Woning inrichting 
Gierstraat 16~22~24 

Telefoon I 0342 



Maakt de Vereniging sterk .. 
Werft donateurs l 

Technisch Bureau 

Qebr~ Prent 
Ged. Oude Gracht 154 
Haarlem 

Spe c i a a I ad re s voor verhuur van geluids~ en 

muziekinstallaties 

Nijlstraat 25 ~Tel. 15031~16115 ~ Adr. de Jongestr. 33 

P. van Gasteren, Gedipl. Drogist 

Santpoorterstraat 59 

Telefoon 12287 

Drogerijen -- Chemicaliën -- Specialité' s 

Verband-- en Verplegings--artikelen 

N.V . DRUKKERIJ .. AMICITIA .. 

Mr Cornclisst raat 2 - Haarlem 

T elefoon 1340i 

Gereserveerd voor 

L. BIESHEUVEL 

Aardappelhandel 

*"WEST HOF" 

Spaarndam - Telefoon 283 

VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN 

VERPAKKEN- VERZENDEN· 

naar Alle W ereldde1en 

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 

' 

Floresstraat 13 

P. F. VAN DEURSE 
Haarlem - Telefoon 17853, . .1. 

(Na 6 uur Tel. 14675.) 

EXPEDITEUR 

JUNOPLANTSOEN18 .. HAARLEM 
TELEFOON 22294 

Copieerinrichting voor Zakeoman en Vereniging 

(Dit blad is geheel door Copinha verzorgd) 


