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Als U dit nummer on t vangt heeft het 
wedstr~dseizoen al enige weken haar in
trede gedaan en als U dat nog niet gewe
ten mocht hebben dan ~ult U dit wel dade
lijk aan de inhoud van het blad gaan mer
ken, want wij geven U van de v1edstrijden 9 

die e r t ot nu toe zijn geweest , ui tgebrei
de verslagen. Ook in de e .k. maanden zal 
onze aandacht b~na geheel op de wedstrij
den gericht , z~n , a l hopen w~, doordat wij 
i e t s mee r copy dan andere jaren k-unnen op
nemen, U zo nu en dan ter afwisseling ook 
eens iets anders te kunnen bieden. Zoals 
gezegd, de eerste wed~tr~den z~n alweer 
achter de rug, waaronder de Nationale 
Trainingswedstr~den van A.A . C, in het Sta
dion. Moes ten we vorig jaar al spreken van 
een minder goede organisatie b~ de Inter
nationale weds trijden van die ve r eni ging, 
ook thans konden w~ de gang van zaken niet 
bevredigend vinden. Er was geen sfeer 
het handjevol toeschouwers werkte hieraan 
vanzelfsprekend ook niet mee - er was 
geen tempo, kortom, we kond..en ons voor 
stellen, dat een toeschomver, die niet di-l 
reet b~ onze sport geinteresseerd is, een 
volgend maal thuis blijft . Het is jammer 
dit te moeten constateren, w.ant wat baat 
tenslotte ·aJ.le propagànda in d~ winter
maanden gemaakt, als juist de grootste 
propaganda-stunts, dié cle weds tr ijden t och 
moeten z~n, op deze manier fa l en. Het is) 
ook in dit opzicht spijt i g, dat w~ niet in 
staat z~n dit jaar nog een grot•e wedstrijd. 
te organiseren, want het zou \Vel belang
wehlcend z~n om te zien, hoe ons huidig 
kader, dat zowel vorig jaar in Zandvoort 
als nu wee r in Bl oemendaal het er goed af
bracht, zich zou houden ~~ de or ganisatie 
van een werke l~k grote ITedstr~d. 

Doch aan de andere kant geeft het ant
ebr eken van een de r gelijke ve~str~d ons een 

- prachti ge gelegenhe i d om ons rustig vrior 

ta bereiden op de strijd om de P .R.-Beker, 
die op Zondag 29 Augustus in Amsterdam 
zal worden gehouden en waar onzewedstrijd
ploeg1 di e in de persoon van Chris Rusa 
loT eon geduc hte versierking heeft onder
gaan , voor de buitengewoon zware taak 
staat de derde p laats te herov er en. 

Ni euwe l.edem 
G.A.Boogaard, Tugelastraat 32, Haarl em . 
E . Soomer, J an G~zenkado 77, Haar l em. N. 
R.v.d.Zee , Hooceweg 36 9 Zandvoort (1931) 

y-oo_!'geste ld a l s lidl 
ChroRuseler, Moouvvens traat 61, Haar l em. 
J.Bakker 9 Bl oowhofstr aa t 32, Haarlem. 

( 19- 6- I 32) 
Q.:t].d.e rl ing_o VIGdstrijden_~ 

Het ligt i n de bedoeling op Zate r dag
avond 12 en Zondagavond 13 Juni onderlin
ge wedstrijden t o houden op het velcl aan 
do Donkerelaan te Bloemendaal , waarbij ook 
een tienkç,mp verwerkt zal worden . Uitvoe 
rige nadere medede lingen zul l en U per cir
culaire ~orden toegezonden, maar reser
veort nu roeels Za tordagavond 12 - cm Zon
dc.g.:::.vond 13 Juni voor dGze onderlinge 
wodstr~den, di e dopr toevoeging van een 
officiele tienkamp ditmaal wo l een zeer 
bijzonder karakter zullen dragen . Ter voor
bereiding van deze t vree avonden heeft Uvr 
bostuur . èo-n commissie benoemd, di e bestaat 
uit de leden Busé , Hermans, Overduin en 
ILScholten. 

PERSONALIA. 

, Aat Deeni nk an Auguste Piers hebben 
vorige mae,nd de gro t e stap gewaagd, en zijn 
i n de hmrelijksboot gestapt. Onze harte l ij
ke gelukvvonsen vergeze llen hen op hun 
vaart op de l 0venszee . 
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De Heer en Mevr.v.Lio r steld on · ' ht ··· ' k I · . en s ln I ac e r \"!ernl 9 f arJ.nghuizon en Willems 
kenn1~ van de geb~orte van hun zoon _Lucas 1 Geen 236 7 pt. dus en geen 11 8 p laats. • De 
Hendr1k. Als het lnderdaad vraar is 9 . dat J ~orzaak van deze onverdi e nde duike ling? 
zoons doorgaans do voot sporon van hun v e.·- Hel 9 het t oeval wilde dat nog een andere 
der drukken, dan zorg t onze dokter me t Bol l e meedeed en door een onoplettendheid 
deze tweede 11 j eugdi ge '' sprint e r vve l heel van een van de admini strateurs werden de 
goed voor de verre toakoms t van onze .ver- 100 m. - t ijden van de beide Be lle's v er wi s -
enigingo Inmiddels aan onze clubarts en se ld. rn"'.r . 
zijn vrouv? onze hartelijke gelukvvenseno Neeî ..EJ;:..a;rr:s had echter s l echts 13.9 sec o 
---------------------------------------- gelopen en dus •• • • o. Enîin, de zaak -j_s 

DE rrrENKAIVlP • . 

nu weer r echt geze t ~ Jan, a l i s h e t wa t 
laat, hierbij alsnog onze gelukwensen me t 
je 4e p l aats bij de onderlinge zeskamp van 
1947! 

DE MAN DIE rrERUGKVvAM. 
T.ijdens de onderlinge Yveds trijden , op 12 

·en 13 Juni, zal · ook eon t i enkamp worden Het is nie t onze gewoonte om nieuwe la-
gehouden. He t bestuur h eoî t hiertoe bGslo- den in ons blad nog eens extra welkom t G 
ten op speciaa l v e rzoek van enke l e loden heten9 maar voor Chris Ruse l e r willen we 
·met meerkamp-c.,spire. ti es. Do zo tienkamp zal toch we l graag een ui tz<:mdering maken.Ru
in de toekomst jaarlijks wor den verwerkt soler is n.l . ~en oude bekende v6~r ons . 
en aan het wi nnen e rvan zal do titel Een 5-tal jaren ge l eden was hij al bij onze 

11 Club-kampioen 11 worden verbonden. Staelion-training aanwezig en ook op het 
Er is ui tclr ukkelijk vastgelegd , cla t "Haarlem"-ve l cl was hij in de zomer van ' 43 

slechts het bestuur en cle Techn.Comm . be-- present. Ook in late re jaren was Ruse l e r 
palen wie er aan de tienkamp zullen mogen eon graag gez iene gast op ons ve ld en 2 
deelnemen. In het belang van de vereni- jaar geleden kvvarn hij zelîs a ls gast-lid 
ging en in 1 t be lang van d.e l eden zelî is voor ons uit op do trial- rneo t tegen Hel
dit o.i. de beste oplossing. Voor dit jaar las _ en V on L , vraarbij hij het nummer hoog
zijn aangewezen de volgende leeleng J. Belle 5 spr1ngen won . De banden me t z ' n oude ver
Ebskamp, Haringhuizen, v . d.Horst, Kluît 9 ani ging S.V.V . waren echt e r a ltijd nog van 
Lamoree, Le j eune 5 H.Scholten, Swart, Th. dien aard dat hij e r nie t toe kon komen om 
Wernik, V.fillems , Verkes. 1 zijn Schiedamse club in de steek te laten. 

Gehee l vrijbl ijvend natuurlijk· de d eel- Eon houding Haarvoor we n i et ander s dan 
name is niet v erplicht. Mochte~ er onder rospoet lrunnon hebben. Hot vorig jaar . 
de overige leden athleton zijn , die even- raakte Ruso ler e igenlijk een beetje uit ons 
e ens gaarne op de tienkamp zouden willen· gezichtsvcald , maar thans , nu hij zich vo or-
uitkomen, clan wende cle?,e zich omgaand tot g oed in Haarl em heeît gevestigd h eof t 
het bestuur, dat clan zal beslissen oî hun Chris zich definitief a ls lid v~n de H. A. 
uitkomen verantwoord is. V. aangeme l d . Hij is een goed a thleet en 

bovenal oen prettig sportvriend ; wij ver-

ERE WIE ERE !J.' OEKOMT. 

Sinels J an Belle 5 d i e zich aanvankelijk 
voor de tienkamp maar ma tig inte resseerde, 
vernomen heeît dat zijn 11e plaats bij de 
zeskamp van het v orige jaar het gevol g is 
geweest van een kleine vergissing, is hij 
plotseling enthousiast voor dit evenement 
geworden. Vooral nadat h~ hoorde dat de 
Finse puntentelling zodanig is ingericht 
dat men ook nog punten v e rzamelt a ls men 
b.v. 30 sec . over de horden doet of 1 .40 
m. met de pöl s springt. Belle verkeert n. 
1. in de mening dat hij i n staat is om in 
ong . ~9 sec . over de hekkies te gaan en I 

. da t hlJ met de pols 1 .. 50 m. zal kunnen ha-
len! Wij wachten maar af ........ I 

Om echter op de 6-kamp van September I 
t erug t e komen , Jan Belle behaalde daar-
bij , precies uitge r ekend , 26 16 punten en I 
bezette hier mede feitelijk de 4e plaats I 

welkomen hem gaarne. 

Redact i e . 

VOO R ONZE Bt_NJAMINS 

Enige weken ge l eden gaî een junior een 
opmerki ng ton beste, dio me wel enigszins 
vreernd aan deed. Genoemde jongeman vroeg 
oî het we l nodig was, dat een athleet a l 
de vrije oeîtningen zo intensi~f mee deed . 
Hij was zeker eon beetje lui en vond het 
blijkbaar nodig er nog oven iets ter nacle~ 
re verk l a ring aan toe te voegen. " Er wa
r en toch ook we'l beho'orlijke l opers ge-
7eest, die werkelijk niet in staat waren 
een noTinale buig- oî strekoeîening naar 
behoren te doen . " 
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Dus als er ~6n schaap in de sloot 
loopt, tippe l je er maar l ustig achter 
aan. Maar zo is de zaak niet! 

De a thletiek kan uit a llerl e i gezichts
punten gedaan worden. Doch zeker n iet in 
deze overtuiging: 11Loop ik eeq goede race, 
dan is a~les voor elkaar en ben ik in d e 
ogen van mijn vriend jes \'iel een he l e Piet." 

Wie een dergelijk -standpunt hul digt is 
fQut geörienteerd, volkomen fout. 

Je beoefen t onze sport in de eers t e 

achtergrond diende voor zijn opnamen. Ook 
dG ze opnamen 'Naren magnifiek. Er zat nu 
werke l ijk geen enkel ondui de l ijk beeld in 
dit filmpje. Ve zagen weer de e i ndspurt 
yan Jan Siender, d i e Bram vlak voor de 
finish te machtig was , we zagen Co Wullems 
en Cor Dekker als winnaar s van de 1000' m. 
de finish passeren, we zagen de midden
afstanellopers in het zvrar e par cours ploe
teren, wn zag~n de koddebe i er, die niet
en Dr.Verrijp, die wel lachte, kort om, dia 
gehele prachti ge morgen daar in de dui nen 

plaats voor je eigen body . J e traint je 
herleefde nog eens voor ons op he t witte 

spieren, je gebruikt je spieren~ en zoveel 
doek. Als de Heer Strijbos inQ.erdaad een mogelijk spieren tracht jo aan een regel-

matige oefening te onderwerpen. Dat doe copie van dit filmpje voor de vereniging 
zou kunnen maken, dan zou cli t vrel een zeer je niet om een ander een plezier te doen , 
waardevolle aanvd.nst zijn voor het i nrnid maar geheel voor je eigen gezondheid . Hou 

dat voor alles in hetoog. 1 d ols zo goed moge lijk herstelde arc.hief. 
Nacla t we nog enkele beelden van de bosloop Als §1:-thleet moet j e het verder als ee'n 

eer beschouwen in staat t e zijn diverse van IIG .I . 'l,.A.n hadden.gezien , die door een 
zuster v an Wim v.Gog gewonnen wer d - het nummers een beet j e of , wat nog vee l boter 
lopen zit blijkbaar in de familie - vwrd is, behoorlijk onder de knie te hebben. 
het gedeel t e voor de pauze besloten met Wil j e je dan specialiser en of geeft . 
een pr opf~[',-<::tnclafi lm van de K. N.A. U . , die de trainer ja advies voor een bepaald 
weliswaar aardige opnamen bevatten van de nummer, natuurlijk concentroer je je dan 

· olympische Dag 1947, de Nederlandse kamdaarop en tracht datgene e r uit te halen 
pioenschappon en de wedstrijd N~derland -wat mogelijk i s om je clu·o te d i en en . · 
Ts.jecho.sl ,owakijo, doch die overigens niet Ben je eenmaal in een stadium van spe -
vee l vmarde 0...acl door het ::mei wisse l en 

cialisatie gekomen , dan doe je toch elke 
f . b h f . h . t t van beeld . oe enlng mee en e.oe JO eus nle e , 

vergeten? dat athletiek alleen maar be-l Het programma na d.e pauze werd geheel 
' gevul d mat de befaamde natuurfilms van staat uit of lopen of springen of werpen, i 

maar dat het is opgebouwd uit elke natuur- i Ja:n Strijbos 9 vraaronde r enkele gloedniemve 
1 k b · cl · 1 11 cl 1 o1mamen van een zeearend. en een lepelaars-

ij e eweglng9 le oo.c voor e _'- mens coe 
1
l. kolonie . Vereter een zeer belangwekkend 

is. . 
· 1 filmpje van de . blauwe reiger, waarbij de 

Onze vriend is inmiddels weer genezen 1 Heer Strijbos zelf op uitstekende en som
van zijn dwaling. lifooi t hoop ik echter weer! tijds zeer gees tige wijze voor de explica
eens een opmerking te horeri 9 welke in i tie zorgde. De avond werd besloten met een 
strekking met die van deze jongeman over--I, cowboyfilm, waarin op een dergelijke manier 
eenstemt. gegooi d en gosmeten wer cl 9 dat h i ervan on-

-----·--~-----------------·----------. -~~~ ~~. ~:n~:~aÎ~~!~p=~e~=~ ~~~t:~~e;~!~ ~:~~~~ 
filmpje over een chimpansee. 

ONZE' FILMAVOND VAN 1NOEJifSDAG 21 APRIL . i De avond, 'clie Oca. bijgewoond werd door 
i ons erelid, de Heer Petrie en Mevr . v.d. 

Jan P . Strijbos in t opvorm . 1
1
· Mey, werd geopend door voorzitter v.Duin , 

die speciaalels dames van 11G.IoT.A." een 
Hebben wij in cle afgelopen, vfinte r beseft 1· wolkom toeriep, en ingeleid door Jan Hut. 

tussen welk prachtig na tuurschoon we ei- . In zijn slotwoord spra..'k: cle Heer v.Duin har
genl ijk getraind. hebben? Eerlijk gezegd , Uw t elijke woorden van dank aan het adres van 
verslaggever niet, totdat hij op Woensd.ag- de Heer S trijbos 9 woorclen 9 die al le aanwe
avonel 21 April de film zag, clie J a n Strij- zigen oneetwijfeld uit het hart gegrepen 
bos van. onze onderlinge veldlopen van Zon- waren. Daarna richtte hij zich · nog even 
dag 14 Maart heeft opgenomen. Toen zag hij speciaal tot Mevr.v.d .Mey. 
pas goed in welk een ideaal oord onze win- 11Ui t Uw aa,nwezi gheid hier, kunnen wij 
tertraining 1947/'48 zich heeft afge - weer eens concluderen 9 dat U nog steeels 
speeld. En zo zal hot waarschijnlijk met de volkomen meolec;ft met onze en ook Uw ver
meeste van onze athleten ook vvel gegaan 
zijn. Want meesterlijk cineast a ls hij is, 
had de Heer Strijbos gretig gebruik gemaakt 
van de prachtige omgeving 9 waardoor het 

eniging" 9 zo bosl.oot de voorz. i ttor. 

So Long! 

parcours liep en di~ als een schitterende ------------------------------------------
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EEN 11ATIGE SEIZOEN-OPENING. 

De A.V.1923 - baanestafette 

van Zondag 2 Mei. 

Zoals reeds verwacht 0erd 9 l everde de
ze estafette ons de 3e plaa ts op. Het was 
jammer 9 dat Harry Wernilc (800 m.) ,die als 
eerste man startte 9 een gehee l verkeerde 
tactiek volgde door direct na de start 9 

buitenom in de bocht 9 de kop te nemen om 
daarna de anderen doodleuk op sleept omv t e 
nemen, ondanks het briesje . dat over de 
baan woei. Zoiets gaat tegen lopers als 
Elstak 9 Groen en Udo v.W~ngaarden natuur
l~k niet op en toen dit drietal dan ' ook 
na 600 m. de aanval inzette 9 •Nerd onze 
man vlot gepasseerd. Van tevoren de tac
tiek voor de race uitkienen is t och mis
schien nog zo gek niet, Rarry! In de t~d 
die Harry nodig had om binnen· te komen 9 

hadden de snelle 400 m.-mensen van de Am
sterdamse clubs reeds zo'n grotevoorsprong 
genomen, dat iedere kans op een eervol 
resultaat voor 11Haarlem 11 verkeken was. De 
t~d van Harry was 2:06.0; we weten dat hij 
sneller kan. 

Cor Dekker, die overnarn 9 liep een snel
le en pittige 400 m. (51.9 sec.) en redu
ceerde hiermede de achterstand op Suomi 1 

tot op enkele meters. Onze derde man 9 Jan 
Lejeune 9 verrastte met een sterke 200 m. 
(24.2 sec.) en bracht ons gel~k met de 
Velsenaren; Co Wulle~s (200 m. in 25.1 · 
sec.) liep zoals we dat van hemgewend zijn! 
en zo kon Jan Koopman aan de ·1 000 rn. be-.1 
ginnen met een voorsprong van 10 
meter op de 0uomi-loper \lles ter. Maar iq
tussen lagen Frits de ~uyter en de Waart 
reeds ongeveer 100 m. voor hem ••••••• Wat 
echter niet zeggen wilde dat Kc-pman geen 
strijd behoefde te leveren. De Suomi - man 
ging hem zelfs weer voorbij. Maar 9 vechter 
als h~ is, beet Jan zich vast en na 800 
m. kwam zijn tegenaanval 9 die tot gevol g 
had dat onze ploeg juist iets eerder dan 
Suomi wisselde. Voor Koopman werd 2:41.0 
gestopt. Geen s lechte tijd 9 maar het is 
toch wel duidelijk 9 dat zijn kracht meer ligt 
op de langere afstanden. 

Dank zij een vlotte wissel had Renk Geu
sebroek reeds direct een voorsprong yan 5 
m. op Suomi. Inmiddels lag A.V. '23 echter · 
reeds 200 m. voor ons. Henk liet een pri
ma race zien (2:"04.0) 9 liep sterk uit op 
Suomi en liep duide l ijk in op de ver voor 
hem gaande AAC-man. De stok werd overge
nome n door Henk'Willems en die vergastte 
ons daarop op een 400 m. die klonk als een 
klok. Beheerst en stijlvol. Vopr hem werd 
52.0 sec. gestop t! En dat nog wel in een 
race zonder tegenstanders. Ga zo door, 
Renk! 

Onze sprinters Henk Schreuder en Ger
ri t Schol ten liepen voor \ria t ZiJ waard wa
ren; de opgenomen tijden waren respect. 
25.2 en 24.2 sec. En zo kon Wim v.Gog aan 
zijn 1000 m. beginnen met een voorsprong 
van 100 m. op Suomi, maar met een hopelo
ze achterstand van 175 m. Dp A.V.'23 en 
125 m. op AAC. Voor Wim dus geen reden om 
zich in te spannen. Maar toch ook hier 
een beheer ste en stijlvolle race, die be
loften inhield voor het komende seizoen. 
Tijd 2:44.0. Wim maakte tegen de laatste 
loper van A.V. 1 23 9 die natuurlijk kansloos 
door Slijkhuis werd gepasseerd, nog een 75 
m. goed en finishte tenslotte met 175 m. 
achterstand op AAC en 100 m. achter A.V. 
' 23 . 

D.e totaalt ijd van onze ploeg was 12~58.0 
AAC vestigde met 12:33.2 een nieuw baan
estafette-recor d . 

Wa t ons opviel was dat onze ploeg over 
de 2e he lft van deze estafette op AAC zo 
goed als geen terrein verloor en dat we 
op A.V.'23 zelfs ong. 100 m. inliepen. 
Hetgeen toch ook we l een lichtpuntje is. 

P.H. 

·---·-·---·-~1~k1--t--;114:--------
WEDERONI EEN' OVERWINNING OP DE KOMETEN' ! 

Arnhemmer s boden echter goede tegenstand. 

'I':SN 'I"JE:;::;m; l\tlALE ZIJN WE ER IN GESLAAGD 
ONZE ARNI-IENiSE SPORTVRIElifDEH 11 DE KOMETEN" 
'l'E VERSLAAl'if EN HOEVJEL OOK THANS NOG V.AN. 
:bEN RUD!ill OVERWINNING GESPROKEN KAN WOR
DEN 9 WAS DE 'rEGENSTAl'iJD VAl'\! DE ARNRE:i\IIMERS 
DITMAAL TOCH VEEL FELLER DAN HET VORIG 
JAAR IN OOSTERBEEK 9 HETGEEN VOORAL TOT UI
TING KVIAl'i OP DE 3000 m. 9 OP WELK NUM!VIER 
11 DE KOMETEN" ZEER VERRASSEND OP DE EERSTE 
DRIE PLAATSEN BESLAG LEGDEN 9 AL MOET HIER
BLJ WEL I N AAJ'J1!IERKING GENOMEN WORDEN, DAT 
ONZE BES'l'E VIAN OP DIT NUJillliJIER , JAN KOOPMAN, 
WEGENS ZIEK'l'E ONTBRAK . 

De middag werd ingezet met de 4 x 100 
m., ~ie onze ploeg bestaande uit Co Wul-
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lems - Gerrit Scholten - Henk Schreuder 
en Arie Schaap vrij gemakkel ijk won in 
45.5 sec. Doch toen volgde al dadelijk de 
zo verrassend verlopen 3000 m., waar onse 
jongens er in feite niet aan te pas kv;a-
men en onze beste man e i Genlijk nog ·Jan 
Hermans was 9 die zo van het wedstrijdsecre
tariaat af deze race even meel i ep en zich 
maar net geslagen zag door Bas Fennis 9 d i e 
de vierde plaat s bezet te in 9.46 voor Jan 
Hermans in 9.47. Dick Jordens faal de vol
komen door h~t nie t verder t e brengen dan I 
de ze.sde plaa ts. Gelukkig namen onze jon·-J 
gens op de 1500 m. direc t hierop rovancho 
voor deze smadelijke nederlaag door hier j 
de eerste dri e plaatsen t e bezetten. Wi m 
v.Gog bleek nu toch wel dui de l ijk sterkor 
te zijn dan Henk Geusebro0k? clio over i gens 
met •een tijd van 4. 16 . 6 ni e t ontevreden mag 
zijn. Wim noteerde 4 .16.1. Die andere Wim 
( v .Deursen) rnaakte bij de ze eer ste wedstrijd 

r voor Gorrit Scholten i nviel werd vijfde 

'

me t 5 .70 m. Do 12 . 46 m. bij het kogelsto
taft van Honk Kl uft was een moedgevend be
gin9 doch ook Jan Belle en Jan Lejeune 

i deden ho t n i et go};: met 11.75 m. en 11 .61 
m. Vooral de l aatste prostatie is~eer be
hoorlijk , al s men r ekening houdt me t het 
fe it , dat dit de aerste senioren wadstrijd 
van Jan Lejeune vvas . Cor Lamaree viel in 
bij het spee~verpon 9 wat geen be letse l 

' in het seizoen al dadelijk do beste tijd 
van zijp leven, n.l. 4.17 . 9 en di ende zich j 
hiermede als een ernstig candi daat aan 1 

voor de 4 x 1500 m. ploeg. Ed Soomer 9 dio J 

buiten mededinging meeli ep 9 finisht e als 
4o in! 4.21 9 wat wel een zeor ver rassen-I 
de r entree in onzo veren:i.gi ng genoemd kan 
worden. Cor Dekker bevestigde zijn goede 
vorm door do 400 m. te winnen in 52.2 
voor Co Wullems , die nog sle:cb:cs wat ster
ke~ moet worden om a l s con ernstig .con- I 
curront van Cor te worden be~> chouwcl. De i 

tijd van Co was 54 sec. The e Wornik deed 
zijn plicht door in zijn bokende fraàie stijl 
de derde pl aat o te bezetten in 54.3 sec . 
De 100 m. was voor de fel sprintende Aria 
Sohaap 9 die er blijkbaar, zin in had 9 wat 
wel uit zijn tDd blijkt 9 11 .1 sec. Gerri t 
Scholten en Henk Schr euder bezetten resp. 
de 4e- en 5e plaats in de zelfde tijd 9 11. 9J 
sec. Een tijdsverschil van 0.8 sec. tussen! 
hen en de winnaar l eek ons echter rijke l ijk 1 

groot. Aan de Zweedse es t afet-te deden twee\ 
11RAARLEM" ploegen mee 9 waarbij de tweede I 
pLoeg buiten mededinging start t e. Beide 
ploege.n gaven A,De Kometen" - ploeg géen 
schijn van kans. Het team bestaande uit \ 
Cor Dekker (400 m.) Co _1;/ullems ( 300 m.) J 

Henk Schreuder ( 200 m.) on Arie Schaap I 
(100 m.) zegevierde in 2.06.9 voor onzo i 
tweede ploeg 9 di e bestond uit Harry Wer- 1 

nik~ Co t en Hove 9 J an Le jeune en Han v.d . i 
Putten en die 2.09.2 noteerds. I 

i 

· BRAVO HENK WILLEMS ! 

Bij de technische numrnors werd de beste 
prestatie ge l everd door Henk Rilleros bij l 
he t verspringen. Hij won tii t nummer , waar- .

1 
bij hij zijn persoonlijk r ecord wist t e vcr
be teren en t e br engen op 6.40 m. Ook Piet i 
Haringhuizen passeerde de 6 m. gr ens met; 
een sprong van 6.02 m. Mart Swart 9 dio: 

voor hom wa s om dit nummer met een worp 
van 44.54 m. t e winne n voor Theo Wornik 
me t 43.60 m. Bop Ebskamp viel met eon zes
de plaats (36 . 68 m.) wel enigszins uit do 
toon. B,ij het hoogspringen werden geen 
gr ootse prostaties ge l everd. Pie t Haring-
huizen won me t een sp,rong van 1 .60 rn. 9 

terwijl Honk Willeros eveneens me t 1.60 m. 
de derde plaats bezette. Frans Pieters 
wer d vijfde met 1 .50 m. Henk Willeros maak
t e ook nog eon spronge tje bij het hinkstap
sprong9 "-,ra t gence g was voor een derde 
plaats met 11 .68 m. 

DE JUNI OREN . 

DG 80 m. was voor de ni euwe ontdekki ng 
van Ab v.d.Bel? Paul Kievit 9 die i n 9.9 
soc. won voor Cor Jacpe r s 9 die de afstand 
in dezelf~e t ijd a fl egde. Johao Moes be
zette in 10.6 sec. de eervolle 4e plaats . 
Ernst Scholten won volgens de verwachting 
do 100 m. in do vrij mati ge t ijd van 11 .9. 
Leen J3rijs zag zi ch echt er door 11 de Kome
ten11 jwüor Schot gekl opt en beze tte in 12 
sec. de 3e p l aats. Verrassend was de pres
tatie van Jan Groen 9 di e i n de eer s t e 
wed~trjjd. 9 die hij voor ons liep 9 a l dadelijk 
12 .1 sec . notoerde 9 waarmede hij de 4e 
plaats innamd Hoewe l de tihl van Hans v.d . 
Borg op de Bob m. niet di;ect s l oebi ge
noemd kan wor den 9 had ik toch i e ts meer 
van hem verwacht dan een 3e pla.a t s in 2. 
11 .2 . Jan t en Wal de deed meer dan men van 
eon springer op dit nummer mag verwa~hten 
door. be s l ag t e l eggen op de 4o pl aat s in 
2. 16 . Me t Pi et Vissar wilde het weer niet 
holemaal v lotten . Er zit in deze knaap 
veel meer dan de 6e plaats~ di e hij thans 
bezette, al neem i k daarbij i n aanmerking? 
dat de 800 m. mi s schien een wat t e korte 
~fs+and voor hom i s . Laat hij echt er toch 
voorlopic; zo v ec:3 l mogelijk op dit nurruner 
bl ijven 9 daar cli t een prachtige training 
is. De 800 m. voor B-junioren vcrliep voor 
ons zeer verra.ssencl 7 daar zowel Jo Boyens 
als Aat Visser een ui t stekende indruk 
maakte en r a sp. 1 en 2 werden in 2 . 'I 7 on 
2 .17. 1. Doch ook onze Zandvoortso junior . 
Keur dood 3ood werk met een 4e plaa t s in 
2.24 . He t koge l s toten was .voor Erns t 
Scholten me t 9 . 89 m. 9 torvhj l Hansv.d . Borg 
en Johan Moes ~o t 9 . 30 m. en 9 .29 m. ge
noegen moesten nemen met d~ 5e en Ge 
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per in verhouding met die van de andere 
topathleten nog niet h~rd genoeg is ge
weest. Hetze l fde, maar dan in drie dubbe
le mnte 9 geldt voor onze l ange nfstand-

plaats. Het verspringen voor A-junioren 
was een Haarlemse aangelegenheid daar Jan 
ten Wolde, Jan Groen en Leen Brijs beslag 
wisten te leggen op de eerste drie plaat
sen met 5.76 m.~ 5.49 m. en 5.48 m. Het
zelfde was trouwens het geval bij dit num
mer ·voor B-junioren. Paul Kievit- a lweer 
die Paul - won met 5.46 m. voor Cor Jas
pers met 5 m. en Aat Visser met 4.60 m. 

' crack Dick Jordens 9 d ie n~ Hemelvaartsdag, 
ook nu weer ondervond, dat een lange af
standloper niet ongestr afd gedurende de 
wintermaand en zijn t~aining een lange pe-

De 4 x 100 m. werd een onbedreigde 11Haar- 1 

lem" zege in 47.9. De ploeg bestond uit I 
de lopers Leen Brijs 9 Paul Kievit, Cor Jas- ~ 
pers en Ernst Scholten. 

De einduitslag was tenslotte, dat onze I 
jongens met 209 punten tegen 153 de over- I 
winning wisten te behalen. I 

Na afloop bedankte voorzitter v. Duin 
de Arnhemmers voor de sportieve strijd,die 
ze gestreden hadden, waarna de voorzit
ster van GITA, welke vereniging in de J 

ochtenduren de damesploeg van 11De Kome ten;r I 
partij had gegeven, namens 11Haarl em " en Gi
ta een groepsfoto van de Kometen ploeg I 
aanbood, welke foto bij aankomst van de 
ploeg in Bloemendaa l was gekomen, welke ' 
attentie ten zeerste door onze tegenstan
ders werd gewaardeerd en waarvoor voorzit-
ter Wybenga hartelijk dank zegde. , 

De organisatie van de wedstrijd was op I 
enkele kleine storingen na, die in hoofd
zaak veroorzaakt werden, doordat het pu- I 
bliek nogal eens het mido.enyeld betrad 9 j 
goed te noemen, zodat er van een zeer ge
slaagde dag gesproken kan worden ,waarvoor 
de ccrrrnissie, die de organisat ie van de 
wedstrijd in handen had 9 alle lof verdient, 
waarbij de extra pluim ditmaal naar Herman 
Scholten gaat, die bij de gereedmakirig van 1 

het veld bergen werk heef t verzet, maar I 
die dan ook de voldoening smaakte 9 cla t a l
les, wat de terreinaangelegenheid betrof, 
tot in de pun~jes klopte . 

riode kan onderbreken. Nu is de seizoen
inzet van Dick doorgaans vrij slap en wij 
weten, dat hij momenteel weer de weg terug 
naar een regelmatige training heeft gevon
den. Laten wij hopen 9 dat hij zich thans 
geen afclwalingen meer veroorlooft, waar
door in ieder f;eval de mogelijkheid bestaat, 
dat hij aan het eind van het seizoen zijn 
oude vorm weer bereikt heeft. Dick nam nu 
op de bvalitatief goed- doch kwantitatief 
slecht beze tte 5000 m. de zesde en J!aat
ste plaats in. Het enige succes, dat wij 
boekt en, was op polshoog, waar Cor Lamo
~ee het seizoen zeer bevredigend inzette 
met een sprong van 3.70 m. Wat echter te 
zeggen van Mart ~wart 9 die er niet in 
slaagde met de polsstok over de 3 m. te 
klimmen . Wij v1o ten wel, dat het voor Mart 
een grote handicap is 9 dat hij in dienst 
geheel niet met de polsstok kan trainen,. 
maar enkele weken geleden kwam hij tijdens 
do Stadiontraining toch nog vlot over een 
veel grot ere hoog t e en dit in beschouwing 
genomen, moeten wij toch ook w~ l van een 
o:ff -day van lVIart spreken. Over i gens v.er
diont hot misschien eens aanbeveling,IVIart 
ook ee ns voor een nummer in te schrijven, 
vaarvoor hij wel i n diens ttijd kan trainen, 
waarbij we speciaal aan speerwerpen denken, 
temeer daar ~)wart vorig jaar op de Natio
nal e Juniorenkampioenschappen op dit num
mGr de vijfde plaats innam. We zitteri nog 
steeds niet dik in onze speerwerpers. 

H. 
So 1 ong. I -·-----------·-----·--·-----------------------

-------:--------------------:----- i 

~N SLECHTE RESULTATEN OP DE 
I 
I 

WERELDRECORDS . 

NATIONALE TRAININGS\\~"EDST:L1IJDEN VAN A.A.C. I ,yergolijkingon mogen dan nooit opgaan, 
sinds de athletieksport een georganiseer-

Slechts vier van onze athleten namen do sport werd, heeft het publiek altijd 
willen we t en of die en die afstand bij hot op Zondag 9 }ie i deel aan de Nationale 

TrainingswedstriJ"den van A.A.C .. hetgeen v~rspringon qua prostatie beter was dan 
• die en di e tijd op de 100 m. We l ke presta-

tic in de a thletiok is de beste, Gunder er aan denkt, dat onze jongens drie dagen 
overigens niet zo verwonderlijk is, als men I 

Hägg 's 1500 m. in 3 min. 43 sec., of Foreerder, op Hemelvaartsdag, pas tegen 11 De 
, rest 'l'own 1 s 40 m. - horden in 13.7 sec.? Of Kometen" in de baan waren geweest. Wi m v. ' I mi s schien 

Gog startte op de 800 m. en •••• moest op 1 8 • 13 m.?" 
de laatste 100 m. nog vechten om de laat
ste plaats te ontgaan. De oorzaak van Wim 
1 s falen? O.i~ ligt het hem daarin, dat de 
training van onze beste middenafstandlo-

Jesse Owens ' vertesprong van 
Aldus begint de bekende Engelse 

sportjournalist Har old Abrahams - zelf 
eens Olympisch vvinnaar op de · 100 m. (Parijs 
1924) -~ in 11World Spor t s " zijn interessant 
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artikel over de waarde van we reldrecords 
ten opzichte van elkaar. Inder daad zijn de-
ze vergel~kingen we l de moei te van het 
nader beschouwen waar d. Vooropgeste l d 
dient e chter te worden, dat ondanks her~· 

haalde onderzoekingen i n deze . richting 
tot op heden nog steeds ge en bevredigen~e 
methode gevonden is om de ene sportver
richting nauwkeur i g met à_e andere te ver
gelijken. Aan de hand van onderstaand sche-·· 
ma - hierin zijn de bestaande <vereldrecords 1 

onderstreept - dat met behulp van de F'in
se puntenwaardering i s samenge.ste ld~ kun
nen wij echter oe n tamelijk jui ste waarde-· 
meter vinden, alhoewel de aandachtige be 
schouwer ook i n dit systeem hier en daar 
een onbill~hl1e id zal aantreffen. 

In dit schema zjjn 14 wereldrecords ver
meld met daarbij het aantal punten , vvaa:r
mede zij door de Finnen gewaardeerd word,en. 
Bovehaan pr~kt trots en me t r echt op een
zame hoogte het fan t as ti sche recor d van 
de pol sstok-hoogspr i nger Cornelius 11 Du tch" 
Warmerdam: 1292 pnt 9 is z~n sprong van 
4. 769 m. waard, hij is de kampioen der we
reldrecordhouder s! Ook no. 2 is een Amo'
rikaan en we l Bob Fitch9 wiens discusworp 
van 54.934 m. met 1216 pnt. geno~eerd 
s taat. De 78.689 m. speerwor p van de Fin 
NiJr~anen (1214 pnt.) en cle 17.399 m.stoot 
met de kogel van Torrance (u.s.A.), 1203\ 
pnt., z~n verder nog pr estaties die mot 
meer dan 1200 pnt . 11 gehonoreerd" worden. 

Opvallend i s, dat de phenomonale ver
t esprong van Jesse Ovrens (8.133 m.) en 
diens 10.2 sec. over de 100 m. (samen met 
R.Davis) pas op de 13e en 14e plaats ko-
men . i 

Hoewe l , zoals r eeds ge zegd, dit schema 1
1 

in menig opzicht niet bevredigt, is hot . 
t och wel inte r ossant om na te gaan hoo I 
hoog de Finnen o.a. het 5000 m. - record 
van onze crack Sl~khuis waar deren. Vonso- ' 
lijkt U maar eens: 14 min . 14 soc,. voo:r 
5000 m. staat hoger genoteerd dan achter
eenvolgens 100 m. in 10.2 sec., 400 m. in 
46.4 sec., 800 m. i n 1 min. 48.4 sec ., 
1500 m. in 3 min. 46.4 sec. 9 11 0 m. horden 
in 14 sec., 400 m. horden i n 51 soc., 
hoogspringen 2.05 m. 9 vèr springen 8 .05 m. 9 

polshoog 4.41 m. 9 kogelsto t en 16.63 m. , 
discuswerpen 52.05 m. 9 kogelslingeren 
57.97 m. on speer werpen 74.58 m.! 

_____ :._ ____ . __ · --------------~-=~~::~:~ I 
/ EEN STUKJE HISTORIE. I 

Met de a.s . onderlinge tierikamp in het ~ 
vooruitzicht is het misschien wel oene 
goed om evèn de r ovue te la t on passer en : 
.datgene wat sommige H.A. V. --er s in vr oe gor 1 

jaren op dit nummer geprestee rd hebben. 
De ee rc;;to c l ubrecord-houder op de tien

k?-mp was de werp- matador Gorrit Eyske r 9 

di e in 1925 een puntenaant a l van 521 8 be
haal de. (Olympische telling). Eyskor wa s 
toen nog slecht s eon opkomend athleot en 
als hij b .v . eon vijftal jaren later nog 
eens zou hebben deelgenomen , zou h~ we l 
met boter e resultaton uit de bus z~n ge
komen. Zijn prostati es in 1925 wa~on ~ 100m. 
i n 11. 8, 400 m. i n 54.8, 1500 m. i n 
4:56.5, horden in 20 . 8, v~rspr. 6.05 m. , 
hoog~pr. 1.46 m. , pol shoog 2 .50 m., ter
wij l speer, discus en koge l respect. 40.05 
rn.J 32.92 m. en 10 .63 m. ver k'l'ramen . 

Volgen:.:; de tha:ns geldende Finse punten
tEl D ing zou Eysker 4 797 p t . hebben behaald. 

In 1932 slaagde de hordenloper Voogd 
er in hot puntenaan tal van Eysker te over
schrijden 9 voornamolijk dank zij zijn goede 
pr estati es op de hordon (17.4 sec.) en op 
polshoog ( 3 .00 m.). De werpnummer s waren 
zv:;ak.ker dan bij Eysker (respoct.38.99 m., 
24.22 m. en 9 . 62 m.), hoog- en vcrsprin
gen vrijwe l gelijk ( 1 .525 m. en 5.97 m. ) 9 

maar de loopnumme r s i e ts beter (respect . 
11 . 5, 54 . 5 en 4s53.8) . Het t o t aal l evo rde 
hem 5525 pt . op; volgens de nieuwe tel
ling 5070"~ pt. 

Twee jaar l a t er was hot Vic.Mans di e 
he t eens op de tienkamp probeer de . }Bn met 
succes, want b~ de Ned. kampio0nschappen 
sla agde ht or ~iet al l oen in om, na Bras
ser (AAC), de Bruyn (toen nog Ol ympia) on 
Mesman Schul tz eon eervolle 4e plaats te 
bezetten , ma~ar tevons moes t Vo ogd ' s record 
er aan go lovon. De niouvre ti enkampo r be
haal de 5735.47 pt. (volgons Finso telling 
5165i pt . ). :De loopnummers gingen in 12 .1 
soc. 9 53 . 4 soc . en 4~51.7, de 11 0 m .• hor-
don in 18 . 4. Moo i ge l ijkmatig toonde ~:ans 
zich op de springnu!Th'1le r s (6 . 05 m. ver 9 

1 .60 m. hoog en 3. 10 m. polshoog ) maar bij 
het werpon was he t spoor-r esultaat (44 . 48 
m.) in verhouding beter dan dd.scus on ko
ge l (26 .29 m. on 9.52 m.) 

Hot vol3énd jaar, in 1935 dus, verbe
terde Mans zijn prestatie~> aanm8rkelijk. Hij 
toonde zich toen oen van de besta Neder
landse tionkar;1pers en moest bij de kam
pioenschappon slechts in de onverslaanba
re Br asser en in de A.V. 1 23- er Mesman 
Sohultz zijn meerder en erkennen. 

U wi lt de re sult aten? Hier komen ze. 
Loopnu~nors g 12.0 sec. 9 55 .0 se c . en 
4g48.2. Hordong 17. 6 sec. S~ringnummersg 
6.495 m. , 1.65 m. en 3.20 m.! Speer, dis
cus en koge l respect . 39.48 m., 30.28 m. 
en 9 . 45 m. Puntenaantal volgens Olympi
sche t ell ing 6053.60 pt.; volgens de toen 
voor het eer st gobruikto Finse telling 
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54 17-~ pt. 
Acht er Vi c .Mans, op do 4e p l aat s dus, 

eindi gde . o •• o • • Cor Lamoroo 9 di e 9 nauwelijks 
de juni or-leeftijd t e boven? tot een pun
t en tota.al van 4577 kwam (Finse telling). 

DE LAATSTE KOI,Ol\1 VAN DIT NUMIVlER I S GERE
SERVEERD VOOR DE PENNINGMEESTER , DIE IETS 
ZEER BELANGRLJKS HEEJi'T I:iEDE TE DELEN . 

BELANGRIJK ! ! ! t 

Wij s laan nu weer 2 jaar over. Aan het 
· Vanaf 1 Juni zul l en de diploma 1 s voor NederL tienkamp-kampioenschap in 193 7 

namen 2 Haarlemmer s deel, n.l . Cor Lamo- het jaar 1948 aan de l eden worden aange
boden. ree en Henk Kl uft. Cor was toen nog niet 

8 ·De contributie kan i n t wee termiJ·nen in de vorm di e hij b.v. in ' 3 en ' 39 be-
re i kt e en bovendien was hij gehandicapt worden v oldaan , met die verstande, dat de 
door nacht-ar beid, maar desonda~~s bezet- t weede termijn op 15 Augustus ingaat . 

In de c ontributie is dit jaar verdiste hij , met s l echt s geri nge a chter s t and op 
de nos. 2 en 3 (v.d.Toolen en Grootewal )? conteerd f . 1. ·· voor het exemplaar vanhet 
de 4e p laats met 5548 punten, vvaarmee dus r egl ement alsmede f • 1 .- a l s tijdelijke bij
t evens het c lubrecor d van Vic .Mans weer drage voor het clubblad (Juniores f . 0.50) 

De contributie voor dit jaar is nug ver beterd vras. Op één nununer van de tien- / , Junioren t m î7 jaar f . 9.--kamp werd Cor toen eerst e. Op polshoog / 
na tuurlijk, hoor ik U al zeggen . ~:lis 9 hij 
wer d eer s t e op de • •••• 1500 m. Tijd 4&49.3. 
Br asser won polshoog met 3.50 m. en onze 
man kvvam niet hoger dan 3 . 30 m. Overi ge 
pr est a ti e s: 100 en 400 m. in 11. 7 en 58 . 29 

horden i n 17 . 8 sec., v er en hoog 6.35 m. 
en 1.60 m., werpnummers re spect. 41 .72m. 9 

30.79 m. en 11 .97 m. I 
Kluf t wer d met 4288 pt. negende. Hij be

reikte op de loopnummers 12.8 sec . , 61.0 
sec. en 4~59 . 8 , ging in 20.1 sec . over de 
horden, kwam op de springnummer s t ot 5.20 
m., 1 .60 m. en 2.50 m. en bij het werpen 
tot 37.09 m. speer, 31.84 m. discus en 
10.16 kogel . Ook hij zou enkele jaren la
ter een bel angrijk hoger puntenaantal heb
ben kunnen behalen. 

Na. 1937 is de tienkamp in ons land een 
r oemloze dood gestorven . In 1939 zou Hel
las de or ganisatie erva:n op zich nemen9 

maar door de mobilisat i e - omstandigheden 
ging deze tienlcamp niet door. Tijdens do 
oorlog is do tienkamp niot gehouden en ook 
na de oorlog s chijnt do KNAU er nog maar 
niet t oe t e kunnen komen om di t mooi e a t h-
letieknummer i n er e te herstellen. 

Nu staan wij dan aan d.e vooravond van 
onze eigen tienkamp . Cor Lamaree en Henk 
Kluft zulle.n natuurlijk vvillen probor en om 
hun puntentotaal van 11 jaar ge l oden thans 
te verbeteren. Als Cor vreer geheel fit i s ~ 
moet hij o.i. hieri n ook kunnen slagen. 
Hetgeen dan tevens een nieuw c lubrecord 
zou b e tekenen. Theo Wernik i s zijn naaste 
concurrent 9 zonder t wijfe l. Om d.e verder e 
pl aatsen zal vermoedelijk een spannondo 
strijd ontstaan, waarbij men vooral de ver
rich :tingen van onze twee 11br oeki es 11 ? Mar t 
Swart en J an Lejeune 9 met belangstelling 
t egemoet zal zien . 

P.Hari nghuizen. 

Junioren t m 19 jaa r f. 13.50 
Senioren f. 17 . 50 

H.A.V. ers ? i k ve r trouw er op 9 dat bij 
de eerste aanbieding tier diploma 1 s de 
contributie direct voldaan sal worden en 
bij eventuele afwezighei d het geld klaar 
ligt9 zodat onz e i ncasseerder niet vele 
malen bij U beh oeft terug te komen . 

Vanzelfsprekend kunnen onze wedstr ijd
mensen t ijdens de t raining hun c ontri but i e 
betal en . 

Be t aal in ieder geval op tijd in het be
l ang van Uw VGreniging en zeer t en gerie
ve van Uw :9enni ngrnees t er. 

Th.Stout en 9 penningmeester . 
We t eringstraat 14 9 Haarlem. N. 

Gir o 35555 ten name van de Middenstands
bank te Haarlem . 

Vermeld bij gir obe t alingen op het strook·
je g 11Ten l)ehoeve van de H.A. V. 11Haarlem". 

OP HET LAATSTE OG~NBLIK . 

Dwar s door Nederland. 

Cor Bosloper heeft weer eens van zich 
doen spreken door tijdens de Pinksterdagen 
een 200 km. wande lweds trijd 9 die dwars door 
Nederland voe r de, te volbrengen. Cor 9 on
ze oprechte bewondering en hulde voor de
ze unieke prestati e! 

I Denl;: orn 12 en 13 Juni. Op d i e av onden zul-
l len de onderlinge wedstrijden georganiseer d 
jworden . Nadere berichten volgen. Laat de 

I, comElissie v an voorbere iding niet tev er
geefs om een pr~sje vragen! 

I ---------------------------------·- ·-
' OFFTCIEELg (nagekomen) 
~dre swijziging~ 

A.Paap 9 Uchelsegrensweg 37 9 Uchelen. 
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Voor 

gouden en 

zilveren, 

.voorwerpen 

VAN 
y -
cltinck·kui rn 

JUWELIER 

Anegang 32 Haarlem 

A ut om ob ie I bedrijf_ 
. ' 

Service sfatión 

Amsterdamsevaart 320 ~ 322 

Haarlem, Tel. K 2500~21237 

en 

Eemnes hij Baarn 

Tel. K 2954"2856 

Reparaties aan alle 
merken automobielen 

I ~adio-
en Electrd-

T echnisc~ Bureau 

H. W. Stiphout 

Onderdelen 

Reparatie 

Versterkers 

Hoogstraat 3 ~ Telefoon 19361 

4thleten, die het weten 

zullen mij niet vergeten 
QÈ VAN DEN -BOSCH 

.~ 

~~ 
~~ Lou 

Jacobijnestraat 8 
Leidsevaart 26 

Braakman 

Amsterdamstraat 43 
Kl. . Houtstraat 22 

f MAGAZIJN NEDERLAND 
Gr. Houtstraat 36 
Haarlem 

Heren- en kinderkleding 
Kleeding naar maat 

Dagelijkse Autodiensten 
' 

AMSTERDAM ~L6~JE~6fii 
HAARLEM SANTPOORT 
ZANDVOORT HEEMSTEDE 

A ER DENHOUT 

Amsterdam. 
Haarl'i!m, 
Zandvoort. 

N. Z . . Voorburgwal 16 Tel. 42726 
Smeelestraat 37-39 Tel. 11143 
Kleine Krocht 7 · Tel. 2852 

Levering uitsluitend 
via de handel · 

Autorijschool 

K .. Offenberg 

.V:~rs~eege~s 

Manufacturenhandel 

Over\ stijl 
gesproken _ ..... 

* In 1 maand Uw 
i( rijbewijs A. 

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

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

Romalenstraat ,.. 72 Tel. 18718 , Zijlweg 117 Telefoon 10240 

Rand oe· 
I IS STIJL 

Woninginrichting 
. Gierstraat 16~22~24 

' Telefoon 10342 



Maakt de Vereniging sterk .. 
W'erft donateu.rs l 

Technisch Bureau P. van Gasteren, Gedipt. Drogist f 

Qebr .. 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 

~antpoorterstraat 59 

Telefoon 12287 

Drogerijen .. Chemicaliën .. Specialité' s 

Verband.- en Verpleging~.-artikelen 

N.V. DRUKKERIJ ,.AMICITIA" 

Mr. Comelisstraat 2 - Haarlem 

Telefoon 13104 

Gereserveerd voor 

L. BIESHEUVEL 

Aardappelhandel 

* "WESTHOF" 

Spaarndam - Telefoon 283 

VERHUIZINGEN...- TRANSPORTEN 

VERPAKKEN ...- VERZENDEN 

naar Alle Werelddelen 

P. F •. VAN, DEURSEN 
EXPEDITEUR 

JUNOPLA1\~1'SOEN 18 . . .. HAAR~;EM 
TELEFOON 22294 

.ft 

lri de aan ommezijde vermelde advertentie van 

Automobielbedrüf 
Service, Station 

zijn de telefoonnummers verkeerd vermeld. Deze 

mo~ten zijn : 

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

Floresstraat 13 ...- , Haarlem ...- Telefoon 17853 
(Na 6 uur Tel. 14675.) 

· . . \. ij . 

Copieerinrichting voor Zakenman en Vereniging 


