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Juli 1948. 3e Jaargang nr. 1 0. 

E 
Officieel orgaan der H.A.V. 11HAARLEM" . 

Versch~nt in de 2e helf t van iedere maand. 

Redactie-Commissie: 
D .Hagtingiuèr - 0. van Berkel 
H.Schreuder - P.Haringhuizen. 

Elders in dit , nummer vindt U de namen 
van de athleten, waaruit over enkele we 
ken de definitieve P.R.-Beker-ploeg 1948 
met reserves samengesteld zal worden. Er 
rust op deze athleten een zeer zware taak. 
En daarb~ denken we niet . in de eerste 
plaats aan het feit, dat deze mensen moe-

. t en trachten de derde plaats te herover en~ 
a l s wel hieraan, dat de gekozen leden zul-
1 o~ ~oeten trachten aan te tonen, dat we 
nog wal degel~k er pr~s op stellenals een 
der meest voo~aanstaande verenigingen in 

Redactie-adres: 
Persausstraat 31, 

Te1.23191. Haarlem-N. 

voortgaan, dan beweren w~ niet dat dit on
ze vereniging naar de afgrond leidt, doch 
wel, da t 11Haarlem" dan over slechts lut
te le jaren a1s vyedstrjjdvereniging volko
men afgedaan heeft. Dit moet ten koste van 
alles worden voorkomen. Het zal offers 
vragen, zware offers zelfs. Onze P.R.
beker-ploeg 1948 kr~gt in de nog reste_. 
rende maand voor de g:z:ote strjjd . om het 
clubkampioenschap van Nederland de gele
genheid om te tonen, dat ze bereid is om 
·offers te brengen, zowel op de training 
als op de wedstrijden. Doen de jongens dit 
inderdaad, dan hebben we nog voldoende 
vertrouwen in de ploeg, dat ze met een 
dusdanig resultaat op Zondag 29 Augustus 
ui t de bus komen, dat dit een basis kan 
zijn voor verdere plannen, die moeten die
nen om onze ver eniging uit de huidige im
passe te helpen. 

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

I Nederland te bl~ven meetellen. Laten we 
eer*~k zijn en de zaak nuchter bek~ken, 
daar l ijkt het momenteel nie t veel op .Zeer 
zeker, wanneer U dadel~k verder l ee st i n 
dit blad, zult U ongetw~feld diverse o
verwinningen van 11Haarlem"-athleten aan
treffen, maar laat U vooral niet hierdoor 
verblinden. Het· z~n bjjna allemaal overwin- OJ ~ 'J(:IIJSJtL 
ningen behaald op r egionale - dus kleine 
wedstrjjden. Op practisch geen grote wed- !.voorgest eld a l s l i d : 
str~d komen we momenteel aan bod, al s we (8 8 ) 
polsstokhoogspringen en wellicht ook ko- i K~aas Siekman,_Za~nenlaan 191 - -'33; 

1 t t (Kl ft) · t· h k 1 m .. I PJ.et Alkema, KJ. eVJ.tstr . 12, Raarlam Noord, 
ge s o ~n . u UJ. .. sc a een.". vv e ZlJn er , ( 11 _11 _, 30) ; 
eenvoud=~.g nJ.et . Er .zlJn natuurllJk f actoren 1 Fr ' t "'kk 1m R"k t t 14 H 1 N .- · . . . . 1 s '-' o e an, lJ ss raa weg , aar am-
voor .dJ.t terugvallen van onze ver enJ.gJ.ng i ( 13_12_, 32 ) . 
aan ~e w~zen. Allereerst komt nu wel steeds I 
duidèl~ker tot uit ing, wa t onze betreurde ~e4ankt~ 
e~e-voorzitter voor de Haarlemse athle- L.H. Zieren. 
tiek heeft betekend. Daarb~ kwam he t ver
t r ek van Ouwerkerk en Eysker naar Indone- . 
s i e . Ook het feit dat voorzitter va n Duin 
door z~n werkzaamheden onmogel~k de t r ai
ni ngsavenden in de week kan bezoeken i~ 

een handi cap en eveneens he t ontbreken van 
een eigen veld, waardoor nu reeds · zeven 
jaar lang een grote athletiekwedstr~d in 
Haarlem niet op het pr ogr amma heeft ge
s t aan. Dit z~n allemaal dingen i n onsver 
enigings leven , die he t t erugvallen van 
11Haarlem11 tot een peil, zoal s er nog we l 
een tient a l verenigingen i n Nederland zijn~ 
hebben bevorderd . 

Thans dient hier een s treep en een he
l e dikke s treep onder gezet t e worden . Op 
wel ke w~ze di t moe t gebeur en i s een kwes
t ie , die voor al l es he t bestuur aangaa t ! 
Maar a l s we op de nu gevolgde weg langer 

1 Adr e s:::1ï_ zigingen : 
H. J. Ouwerkerk, adj.nr.96033300, 
hospitaal, Medan. 
G. Eysker 7 Tjisangkoejstr. 2a , 

P E R S 0 N A L I A. 

Militair 

Bandoeng. 

! Er i s zeer ver heugend nieuws te melden 

lui t Beverw~k . Arie en Alie Schaap meldden 
ons de geboort e van hun zoon Theo . Arie 
wa s enkele jaren gel eden regel matig goed 
voor 10.9 op de 100 m. (Misschien nu ook 
nog .?) We l nu , we zullen het een beetjemet 
de 'kleine The o maken, We zullen al tevre
den z~n 9 als h~ i n de toekomst ons op een 
100 m. i n 11 sec. vergast. Arie en Alie, 
weest overtuigd me t he t hartel~ke medele-

, ven van de he l e vereniging in julli e geluk ! 
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vrouw He~stelden ons in kennis van de f Kogelstoten : Kluft - J Belle. ' 
geboorte van hun dochter Rodi. Ook hen 1 Verspringen : Willems - Ruseler .- Kievit 
wensen wij vanzelfsprekend heel hartelijk I . . .. - Lamo~ 
geluk met deze blijde gebeurtenis. Hoogspringen: Ruseler - Haringhuizen -

En als dl·t I v.d.Klinkenberg- Lamoree. klap op de vuurpijl bij al 
aangename nieuws berichtten Jan Drees en 1 Polsstokhoogspringen: Lamoree - Verkas -
Tiny v.d. Boscll.ons, dat ze op 10Juli de j · · · Swart. 
huwelijkse staat zijn ingegaan. Hoewel de ·'1 · · Deze athleten zijn verplicht in de maand 
verenigingabanden met Jan . de laatste maan- Augustus zo regelmatig mogelijk de training 
den wat losser geworden zijn, bewaren wij, , te volgen en zich te houden aan de aanwij
clubbladredacteuren, als 11 oud-collega's" 'n I zingen van de technische leiding. Is men 
zeer prettige herinnering aan hem, Jan en eventueel een keer verhinderd de training 
Tiny, namens de ganse vereniging wensen ' te bezoeken, dan dient het secretariaat 
wij jullie op deze pla~ts een buitengewoon zo spoedig mogelijk hiervan in kennis te 
voorspoedige vaart op de levenszee. worden gesteld. 

F P . t h ft h t ld t k' Met de hierboven genoemde leden, die 
. rans 1e ers ee e so a enpa Je · h · -1 ·t · d' t b · d 1 h ·· t kk Z" . 1 . t . d 1 . dt Zlc 1n m1 l a1re 1ens evJ.n en, za. et aange ro en, ~n m1 l a1r a res u1 : t . t 1 d .. 

S ld F P · t 281117427 3 . C , secre ar1aa evena s tot usver, wekellJks 
o • • 1e ers, no, ' e omp,, in contact blijven 

2e Batalj., Gebouw 22, kamer 54,Kromhout- D thl t • d 1 · p H b 
kazerne te Utrecht. Probeer zoveel moge- e a e en van e voor Oplge • ·- e-
lïk · t · · t bl" F M ht . I ker ploeg kunnen gedurende de maand Au-
~ ln raJ.nJ.ng ~ ~ven rans. 00 Je gustus alleen na overleg met technische 

~:~r~~~rs~~;~t:~~~~t~e~~;~~rm~!~1het ~:=~ leiding op wedstrijden inschrijven. .. I ------·-·--·---------------------------------
kracht en sterkte. 1 · fi;';>;; "~ 

N kl d .. 1 m t t I' BRIEVEN UIT INDONESIE o jf~~-~ l\:1 og een ap op e vuurpiJ • vvan er- -- ______.::;--; --~~/ ~ ~ 

wijl we eigenlijk deze rubriek al afgesloten I .-------- / ~ f;lflt ''t ~' 
hadd.en, geven ~~gert van Dalen en Ada i · ~ \ , 
Okker ons kennis, dat ze op Zaterdag 31 I ~r~ 
Juli in het huwel~k hopen te treden. Ook ~ -
de verenigingabanden met Wiggert zijn de J g_~;rri_i_~ysk_~r;_ Het heeft lang geduurd. 
laatste jaren wat losser geworden,maar we j voordat ik iets uit Bandeeng liet horen, 
zijn er volkomen van overtuigd, dat de~e 11 maar begrijp goed, dat ·dit geen verminde
over enkele maanden, als we onze intrede ring betekent van mijn belangstelling voor 
hopen te doen op het nieuwe 11Haarlem" - l jullie, de HoA,V. dus. Met zeer veel nauw
terrein wee~ heel strak aangehaald zullen ! keurigheid volg ik allerlei prestaties in 
worden~ Wiggert heeft al tijd tot de steun- ~ Holland o Tot mijn verwondering komt het 
pilaren van onze 11voetbalmoeder 11 behoord, hoogst zelden voor, dat ik een H.A.V. -er 
en dat is voor ons een reden te meer hem j als prijswinnaar tegenkom. Hoe zit d~t 
en zijn vrouw bij deze gelegenheid eens ex- 1 knapen ? WOrdt er niet meer getraind bij 
tra in het zonnetje te zetten. Wij wensen I jullie of hapert er iets aan het systeem? 
het gelukkige paar namens de hele vereni- Ik weet wel, dat e-en figuur als v.d. Meij 
ging heel veel geluk. 1 heel veel heeft betekent voor de a thletiek 
---------------------------------------~· in Haarlem, maar jullie zijn toch ook ke-

V:O:LO~IGE P.R.-BEKER PLOEG SAMENGESTELD. ~~!~; ~~~ ~~:;ij::r~~~e:;g~=~~ ~~il~~ a:~ 
=====================:===::::===============.= I prettige 1 vriendschappelijke sfeer onder 

Uit de volgende athleten zal inde- week j elkaar be3itten. Deze verhouding kan toch 
V!Oorafgaande aan de P.R.-Beker- wedstrijd 1 ee~ basis zijn voor doorzettingsvermogen , 
op Zondag 29 Augustus de P .H ,-beker-ploeg I nodig om de moeilijke techniek eigen te ma-
1948 worden samengesteld: ken en te zorgen, dat de goede naam van de 

100 m:z Schreuder - Sloos - Wullems - I H,A.Vo bewaard blijft ten opzichte van ge-
a. Scholten. I leverde prestaties. Ik heb op het ogen-

400 m.: Dekker - Wullems - ten Have - . I blik sterk de indruk, dat de eens zo roem
Tb. Wernik. 'I ruchte H.A oV . afgezakt is tot een derde-

800 m.: van Oog- Geusenbroek- Ed Soa- rangsverenigingo Ik hoop werkelijk dat ik 
mer - H. Wernik. i te pes s imistisch ben en dat ik bericht zal 

1500 m.: van Oog- Geueenbroek- Ed Soo- ! ontvangen, da t ik mij vergi.s. Sinds Ja.nu
mer - W,v.Deursen. ! ari heb ik geen clubblad meer ontvangen • 

5000 m.: Jordens ~ W.v.Deursen- Koopman. 11 Kan de secretaris er voor zorgen, dat ik 
110 m; hordeng Haringhuizen - Ruseler -

1 
alsnog e en aantal exemplaren ontvang. Mijn 

· . Lamoree o bedoeling is 9 om zo nu en dan ie.ts aan 
4 x 100 m.: Sloos - Schreuder - G. Schol- , jullie t e schrijven over de at4letie~ in 

ten - Lamoree - Wullems. i Indië en dan speciaal over wedstrijden die 
4 x 400 m.: Dekker '8" Th. Warnik - Willeros I ik heb bijgewoond o Bij een wedstrijd heb ik 

- ten Hove - Wullems. I de functie gehad van wedstr~dleider en bij 
Speerwerpen: Lamoree - Th.Wernik - Ebakamp I een andere als scheidsrechter, doch bij 

- Swart. ! geen van die wedstrijden waaraan ongeveer 
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250 d elnamen heb ik één van de vele ! vlot over de· 3·.80 m. - de laatste zeli"s op 
Indi:~e :.A.V .-e~s gez.ien. 1 verbluffend gemakkelijke wijze - e~ .. Mart 

Ik groet mede namens mijn vrouw alle ! Swart sprong 3.50 m~, waarmede hlJZlJnper-
clubgenoten heel hartelijk en wens hen veel I soonlijke prestatie ~et 5 cm. verbeterde ! 

L t .. da rblJ .. bedenken dat het '! Worden deze prestat~es van onze mensen succes. a en ZlJ a ' · 1" t d' 
beheersen van de techniek hiervoor een der 1 vergeleken met de voorlopJ.ge ::ang lJS , 

11
J.e 

t · t · I de Heer Moerman in "De A thletJ.ekwereld 
eers e vereJ.s en ~s._- ----------------- van 26 Juni publiceerde, dan blijkt dat 

' -------~------------ - - I Cor, Joop en Mart de eerste drie plaatsen 
TWEE MINUTEN AANDACHT VOOR DE I voor zich opeis~n op het pol~stokhoog-

-~~~~~~~~~~----PENNING1ffiESTER! • springen. Het l]Jkt me e~n bultengewoon 
. moeilijke taak hen van deze ereplaatsen te 

Door omstandigheden gedwongen ben J.k verdringen. De overige prestaties waren, 
genoodzaakt wederom Uw aandacht te vragen zoals gezegd, niet groots. In de le serie 
voor een belangrijke aangelegenheid, n.l. ' van de 100 m. C. deed Co ten Have hetniet 
de contributie. eens zo onverdienstelijk door de tweede 

Deze verloopt niet zoals ik ~ie zou plaats te bezetten in dezelfde tijd als de 
wensen. Natuurlijk, er zijn vele argumenten I winnaar Schuiternakar (G.A.C.) 11.7 sec. ! 
om aan te tonen, dat deze of gene . e~~t l Gerrit ,Scholten, in wienik nog steed~ dat 
niet in staat is te betalen. VacantJ.etJ.Jd I felle van vorig jaar mis, we~d derde in 
enz. Maar ~e hadden toch afgesproken, dat 11.8 sec. Zoals gewoonlijk had Han van der 
ieder bijtijds het geld voor de vereniging i Putten een goede start en een even slaeh-
zou reserveren, of niet ? 1 te finish.Resultaat:Een vierde plaats in 12 

Mannen, laten we er .. verder niet over 1 secöJ.Bellè werd 5e in 12.1 en J.v.d~orst werd 
praten, maar de daad blJ het woord voegen. i hekkes1uiter in 12.2 .In de andere serJ.e 'Nerd 
15 September gaat de tweede ~ermijn in,laat J TlJ..Wernik evenals Co ten Hove tweede in even
ieder lid dan in elk geval ZlJn eerste ter- i eeris dezelfde tijd 11.7 sec. GOED DEBUUT VAN 
mijn voldaan hebben. . I FLAN KRAMER OP DE 100m.Ver daar achte~ kwam 

Het kan overgemaakt worden per postwJ.s- i Kroes in 12 .1 sec. op de derde :plaats, die nog 
sel aan Th. Stouten, Weteringstraat 14 te i j'uist Han Kramer, die werkelljk zeer · be
Haarlem-Noord : of op gironummer 35555 ten I hoorlijk op de 100 m •. ·debuteerde, de baas 
name van, de N,ederlandse Middenstandsb~nk, I kon blijven. Han,.' náteerde 12.2. De .. 100 m. 
met vermelding: "Ten behoeve van de H.A.V. , en later misschien ook de 400· m. llJkt me 
Haarlem". · . I inderdaad een bèiere afstand . voor hèin dan 
-------------~7-------------------------- I de lange afstandep. Arnold Presburg werd 

· ~~~~ 1 de man met de rode lantaarn in 13 sec. 
· ~ ~ ~·, '"'- I De 11 .4, die Co Wullems op de 100 !11· . . ?'~ I 

!:::::.... . . · ::.. ~- • i voor A~- en B.-~l~~sers maakte, . was .. goed. 
~~'""; - -:-(!!) i Toch zJ.en we hem haver, ook qua st]Jl,een 

HET ! 400 m~ draaien. Maar als training was de-j . 
VAN 

WEDSTRIJD
FRONT~ 

ze 100 m. heel geschikt. Hij werd derde 
acht'er de Gebr. Zwaan. Jan Lejeune moest 
genoegen nem(3n met de 4e plaats in 11.8., 

i terwijl Henk Schreuder vijfde werd in 1-2 
FRAAI WERK VAN ONZE POLSSTOKHOOGSPRINGERS ! sec., waar~it blijkt, d~t hij nóg steeds de 
TIJDENS DE SPORTWEEKVffiDSTRIJDEN OP ZONDAG .

1

. oude niet J.s. Het was Jammer, dat . Ernst 
27-JUNI Scholten tijdens de 100 m. voor Jun1or~n 

"..._.!. ___ • · reeds direct na de start wegens een sp1er-
Het tijdstip, dat gekozen wa_§_yoo:r. __ g.e 1 scheuring moest ui.tvallen - onvoldoende 

athle~iGkw~~átrijden, die ~!l~e~~ader van losgelopen Ernst ! - waardoor Dick Sloos 
~~P--~portdag tijde~s de _êP.o~twee~~JL~~n~ te weinig tegenstand ondervond om er door 
dag 27 Juni ge-houden werd~n, konden we __ 1 gestimuleerd: te worden. ·Niettemin even
!?:_iet gelukkig vinden. Het is doo~~ns -~~ I aarde hij in de eersta wedstrijd, die hij in 
dat omstreeks 1 uur op de Zo~.1ê-.e!ll_~_9._C!~de , dit seizoen liep, al dadelijk het mede op 
i!îêeste ,gezinnen zich ~m de t~fel. vereni-. 1 .zijn naam staande clubrecord met een tijd 
gen om de warme ~aalt~d_J~~~~J.ke~~e~ I van 11.6 sec. Paul Kievit stelde met 12 
g_~volg was dan o0k, dat de pu'l?l~_ek~--- be.:: I sec., waarmede hij tweede werd, wel enigs
la:r_:.~stelling, die later~p dc.......!!!_~dd_?.-_L_È_~:. '! zins teleur en ook . Jan Groen deed het met 
vredigend genoemd k:~P. wor<!enL_i~9-i'.E~)1~~ 1 12.6 niet zo best. Hij moest zelfs hard 
afwèrken van het athleti~~programm~~~ l vechten om Jo Beyens, die 12.8 noteerdl.e , 
ma_?l was. 1 van het lijf te houden. Op de 300 m. bewees 

Dat was jammer, want hoewel deweersom- i Dick Sloos 9 ~o we dat op de 100 m. alniet 
standigheden en de kleine baan het leveren ! had<len kunnen consta teren, dat hij in de 
van grootseverrichtingen in . de weg stonden, l militaire dienst veel harder is geworden. 

o werden er op één nummer t~ch ~rest~ties _ I Hij liep op Jde 250 m. baan zonder noemens
geleverd, die tot nu toe 7n dJ.~ se~zoen l' waardige tegenstand 39.9 sec. Inderdaad , 
tijdens een wedstrijd nog n1et z~n vo?rge- noemenswaardig was de tegenstand niet,die 
komen. Ik bedoel het polsstokhoogsprl~gen.l Jan ten Wolde bood. Hij viel met een tijd 
Cor Lamoree , en Joop Verkes kwamen beJ.den , · , 

- 11~~--------------------------~ 



van 41.7 tegen. In de 2e serie deed Jo I P.aul Ki_av1-_!_~~Ha~~_2_.d~~rg verb~t~ren_ 
Beyens uitstekend werR: door de eerste ~-~rst~ _ _s:lu.!'record.s in 1948 tijdens de · 
plaats te bezetten in 41 sec. En dit en-
d nk 1 t 1 t H .. I REGIONALE WEDSTRIJDEN VAN D.E.M. OP ZON-a s een vee e aag ·aanvangs empo. ~ DAG 4 JULI · 
bleef ver voor op Aat Visser en Piet Vis- I • 
ser, die r 'esp. 43,1 en 44 sec. noteerde , i De sintelbaan op Adrichem in Beverwijk, 
en voor wie deze 300 m. een goede · training die van een nieuwe toplaag voorzien wordt, 
was voor hun langere afstanden. De 1500m. kon voor de regionale wedstrijden, die 
gaf een wonderlijk beeld te z.ien.Want hoe- D.E.M. op 4 Juli organiseerde, niet tijdig 
we1 onze ex-stadgenoot Frits de Ruyter gereedkomen en zo moest deze vereniging 
meeliep, was het Wim van Gog, die op een een beroep doen op de gastvrijheid van Su
gegeven ogenblik met zeker 10 m. voor- omi om haar wedstrijden doorgang te laten 
sprong aan kop kwam te liggen. De Ruyter vind~n. Dit beroep,werd niet tevergeefs 
spaarde zich echter en in de laatste 400 gedaan en dus bevonden we ons op Zondag 4 
m. ging hij Wim vlot voorbij.De Ruyter liep Juli weer eens op de sintelbaan .,Water
de afstand in 4.11.7 en Wim in 4.16.8.0n- vliet" te Velsen, waar het, we zouden 
ze man hebben we wel eens beter zien haast zeggen traditie getrouw, hard waai-
draaien. Hij maakte een stroeve indruk. Ed de en erg koud was. 
Soomer hield zich ook nu weer te lang in Deze ongunstige weersomstandigheden 
de achterhoede op. Doch wederom was zijn ' moesten vanzelfsprekend wel de prestaties 
eindspurt sterk genoeg om zich, zij het in beinvloeden en speéiaal op de 100 m.,waar 
de laatste meters, van de derde . plaats de lopers de sterke wind pal tegenhadden. 
meester te maken in 4.23.8. Een dergelijke Dat er ondanks dit alles toch twee junio
indeling van de race blijft echter fout.'t renclubrecords zijn gesneuveld, waarvan er 
Niet direct mee durven gaan, is het bewijs, één vrij scherp stond, stemt des· te meer. 
dat je twijfelt aan je eigen capaciteiten, 

1 

tot verheugenis. Met het scherpe clubre
en dan ben je mis. Beckhoven, die het ook oord, dat omver gekegeld werd, doelen we 
nu weer behoorlijk deed, maar toch niet .die op de vertesprong van 6.08 m., waarmee 
goede indruk maakte als tijdens de . onder- j Gerri t Schol ten vorig jaar in Leiden een 
linge wedstrijden, werd zesde in 4.31.2.Ab 

1
. nieuw record vestigde. De 17-jarige Paul 

de Vries, die in de dienst. practisch van Kievi~ heeft. er in Velsen 6.10 m. van ge
elke training verstoken is, werd zevende 

1

1 maakt en dit wel op verbluffend goede wij
in 4.32.8. Eddy de Vries traint te onre- ze. Hij plaatste zich als eerste in de fi
gelmatig om in dit veld van deelnemers , nale met een sprong van 5.46 m. In de fi
mee te kunnen komen. De 3000 m •. werd ei- nale sprong hij eerst 5.90 m., daarna 5.99 
genlijk een race van generlei betekenis 1 m. Met zijn derde sprong, waarbij hij prach
toen bekend werd, dat er een ronde te wei- tig de hoogte inging, bracht hij het toen 
nig gelopen was. Wim van Deursen was als tot 6.10 m. Dè recordverbetering van Hans 
eerste door de finish gegaa·n voor Dick v.d. Berg op de 1500 m. was niet zo ver
Jordens, wiens eindspurt ook nu uitbleef. rassend. In de eerste plaats, omdat de 
Op Engel van Deursen heeft de dienst tot tijd, die Ab de Vries vorig jaar te Ooster
nu toe een ongunstige invloed,hetgeen wel beek in de laatste wedstrijd van het sei
blijkt uit zijn laatste plaats in dit toch zoen maakte, niet geweldig was, maar ook, 
niet sterk bezette veld. Doorbijten Engel! omdat Hans met het voorop gestelde doel 
Voor de Olympische Estafette moesten we naar Velsen was gekomen om het record te 
zowel voor de 800 als voor de 400 m. met , breken. Dat het hem ondanks de slechte 
invallers uitkomen en daar G.A.C. juist I vreerwomstand igheden is gelukt, pleit voor 
voor de 800 m. hun sterkste man Kist in I zijn capaciteitem. Wij voegen er direct aan 
reserve had gehouden, verklaart dit wel toe, dat hij nog veel sneller kan dan de 
onze nederlaag. Co ten Hove moet nog meer 4.30.4, die hij nlJ, noteerde. 
wisselroutine opdoen, doch overigens alle DICK SLOOS _JOR EVER. 
respect voor zij~ felle 400 m., waarbij hij De .militaire dienst heeft Dick Sloos ' 
meter voor meter op Theo Wernik, van onze veel harder gemaakt, hebt U elders in dit 
2e ploeg, inliep. Ook Gerrit Scholten blad kunnen lezen. Ook wij kregen de .gele
deed het weer eens ouderwets door op de genheid dit te constateren. De serie 100 
200 m. geen metertje aa~ Co Wullems àf te m. · junioren won hij zonder enige ' strijd in 
staan, zodat Jan-Lejeune en Renk Schreu- 12.1. De finale ging in 11.9, waarbij hij 
der mochten gaan uitmaken wie de tweede eveneens geen enkele maal een stimulans 
plaats zou gaan bezetten waarbij Jan Le- had in de vo::>m van een loper, die voor hem 
jeune van de la ploeg zich op de streep kwam. Denkt U er bij het lezen van detijden 
juist even sterker toonde. G.A.C. won in aan, dat ~e reeds schreven, dat de 100 m. 
3.42.5, terwijl Haarlem I en Haarlem II, precies tegen de krachtige wind in gelo~ 
waarvoor respectievelijk Henk Willems en pen moest worden . Jan Groen plaatste zich. 
Harry Warnik de 800 m. liepen, tweeendtie eveneens in de f i nale, waar hij de vijfde 
werden in dezelfde tijd 3.50.9. . plaats bezet te in ·12.5. In de mening dat 

Hoewel er bij de afwerking vàn het pro- er geschoten zou worden, bleef Paul Kie
grainma nog wel enkele onvolkomenheden wa- vit bij de start van de 80 m. junioren rus
ren, waren de wedstrijden goed vo.orbereid tig zitten, toen de starter 11Klaar-af" 
en georganiseerd. So long. riep. Het kostte hem een plaatsje in de 

? 



• 

·---lialve finale, . want verder dan de derde ! 100 m. C. Zijn snelste tijd bedroeg 12.1. 
plaats in 10.4 kon hij het toen niet meer I Jan v.d. Horst werd in de serie met een 
brengen. Cor Jaspers deed het beter door I tijd van 12.8 geëlimineerd. ArnoldPresburg 
zijn serie in 9.9 te winnen, welke tijd ons en Han Kramer plaatsten zich in de finale 
overigens sterk geflatteerd leek.. In de 100 m. D. Han werd hier drie in 13 en 
halve finale was het echter ook met hem Arnolf vijf in 13.5. Serietijden resp. 13.1 
gebeurd. Tijd 10.4. Hij maakte echter weer I en 13. Alweer dus een succesje op de 
veel goed door bij het hoogspringen voor sprint van onze ex-lange-af standloper. Op 
A-junioren als enigeB-junior deelnemerde l; de 800 m. zagen we Cor Dekker een royale 
derde plaats te bezetten met een sprong I overwinning behalen in een tijd van 2.8.5. 
van 1, 50 m. Het springen werd bui tenge- , Ja:.n Hermans werd hi er vijf. Een vierde 
woon bemoeilijkt, daar de lat steeds van j plaats was weggelegd voor Jan Beekhoven op 
de ijzers woei, zodat er van enige concen- · de 3000 m. De tijd was 9 ge zien de omatan-
tratie geen sprake was. Jan ten Wolde digheden 9 niet onverdienstelijk, 9.45.8. 
s~hijnt er toi~al uit te zijn, anders valt CONSTANT. ' 
ZlJn 1.45 m. nJ.et te verk:laren. Een ver- - H nk W'll k t b' ' h t · 
d . t l"k lt t 1 d J h u 1 e 11 J. ems ver eer lJ e versprJ.n-J.ens e lJ resu aa ever e o nny .'"oes . H" 
b .. h t k 1 t t H'' d d . t 10 18 j gen wel J.n e en zeer cons t ante vorm. JJ 

lJ e oge s o en. lJ wer rJ.e me • b ht t t 6 5 t . · h t w t h" d t tt d k th" rac he nu ot . 4 m. 9 wa I'UJJilSC oo s 
m. ee lJ oor e ze en, ~n om 1J e:: • I vol doende was voor de eerste plaats in de 
De 300 m. bracht voor ons drJ.e mensen J.n : B kl · J B ll 'ld · d c kl · .- asse. an e e w~ e J.n e - asse 
de baan, n.l. Jo Beyens, Jan ten Walde en 
Aat Visser. Ook hier stelde Jan ten Wolde niet achterblijven en bezette hier even-
teleur door het in de serie nie t verderte eens de eerste plaats met 5.98 m.Ook Jan 

v.d. Horst deed he t niet zo kwaad. Hij 
brengen dan de vierde plaats in 42.4. Aat haalde 5 .67 m. en mocht ervoor de derde 
Visser, die afstand als training voorlan- prijs mee naar huis nemen. Voor · Jan La-
gere afstanden liep werd vijf in de ser~e . 
Jo Beyene deed het uitstekend. In de serie j ~une geldt voor alles: let op techniek ! 

Dan komt hij met ZDn kracht heel gauw veel 
bezette hij de derde plaats en in de fina- verder dan 30 .6 11 m., waar:nede hij nu twee 
le, waarin hij de moeilijke buitenbaanloot- i I werd in de C-klasse. Op kogelstoten. deed 
te, werd hij vijf in 40.5. Hij mist nog een hij het heel goed , door 11 , 74 m. te halen, 
voldoende trainings onder grond. Na een ! 
goede wintertraining kan hij het volgend '! wat tot heden zijn be S'te s e i zoenprestatie 

is. Hij werd eerste met de ze verrichting , 
. seizoen veel bereiken. Piet Visser liep I doch de eerste prijs kr eeg hij niet,want hij 
een behoorlijke 1500 m ~ Hij finishte in de l stootte buiten mededinging . tok Wim v . Gog 
middenmoot. Wederom traden we voor de 4 x : startte buiten mededi nging op de 400 m. 
100 m. estafette met twe e invallers aan. I Het werd een onbedreigde ze ge in 54,3.Tij
Het zou eèhter dwaasheid zijn om hieraan de 1 dens de Olympische estafette liep Wim een 
derde - en laatste plaats te wijten, want 1 heel goede 800 m., daar~ede de grondslag 
Jan Groen en Cor Jasriers deden het heus : 
zo gék niet. Onze voÎledige ploeg zou aan ll leggend voor een rui.me overwinning, die 

dank zij de loper s Dekker? Wullems en Le
Lycurgus de handen vol gehad hebben en te- I jeunegeen ogenblik meer in gevaar kwam. 
gen A.V.'23 zeer zeker evena~ns in het I Op de 4 x 100 m. estaf ette kwamen wij met 
zand gebeten . hebben, want de Amsterdariunem 1 een B-ploeg uit bestaande uit v.d.Horst _ 
maakten oo'k nu weer een prima indruk.Onze· l Kram~r _ ten Hove en Wj. lJ.ems. Het re sul
ploeg die bestond .uit Dick Sloos-Jan I taa t, een derde plaats vi el eigenlijk nog 
Groen- Paul Kievit en Cor Jaspers maakte 

8 1 erg mee . De tijd was 47.3 . 
een tijd van 4 , 1. De wissel techniek bij on- 1 · Na een wat stroef begin werd het lijvi-
ze J'ongens liet ditmaal no.gal tn wensen I "' ge pr oeramma vlot op ·t ijd a fgewerkt, waar-
over. voor alle h~lde aan de organisatoren. 

sle~~t=9~!~~:~ ~;::~~~~e~:e~o~e;o~;g~:~en I _____ ~- - - --- - ---------- -------------------- __ ---·~-~ 
geldt vanzelfsprekend en zeer zeker op de 1 
100 m. de harde wind als excuus. Co Wul- : Alleen op he t polss t okho ogspringen tel l en 
lems en Henk Schreuder plaa tsten zich in I wif-rrïomen!eel~ mee. --- ------ - -- - ------ -

de finale 100 m. B. ; de laatste na een I DE NEDERLANDSE ' KAMPIOENSCHAPPEN 
walk.;. over. Jan Le jeune en Cor Dekker wer-

1 
---- - I N EINDHOVEN! 

_ den beide gewipt met tijden van resp. 12.2 
en 12.7 . , welke tijd voor Cor tegenvalt 'i Ontevreden over de resultaten van de 
Trouwens ook Jan kan beter. In de finale , 11Haarlem"-deelnemers bij de Nederlandse 
werd Co Wullems met uiterst miniem ver- j kampi oenschappe n, die op Zondag 11 Juli in 
schil twee achter Heidenis (k.D.O.) in r het fraaie Phi E:ps-sport:park te Eindhoven 

· 11.8. Voor de winnaar werd 11.6 genoteerd werden gehouden, zDn we zeer zeker niet, 
doch een tijdsverschil van 0.2 sec. kanon- ~ al hadden we dan op de 1500 m. onze ver
mogelijk juist zijn. Eindel ijk zagen we ook . wachtingen wel wat hoger· ge steld. Maar 
Henk Schreuder weer eens een goede race 1 Henk Kluft deed volkomen zUn plicht, en 
lopen. Hij werd v~f in dezelfde tijd als de onze polsstokhoogs:pri~ger 2 zelfs meer dan 
nummers drie en vier, 1.1. 9. Co t en Hove da t. Doch er was s l echts 11ilaar lem" deel
deed het goed door via s erie en halve fi- name op drie numme r s. Op alle overigenum
nale de eerste plaats te be zetten in de mars zagen we geen enkele van . onze mensen 
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in actie. Zou het toch zo z~n, dat onze 
vereniging steeds meer van haar vroegere 
leidende positie in de Nederlandse athle
tiekwereld gaat afstaan ? Deze wedstrijden 
vorindén w.el een ernstige vingerwijzing in 
d-ie ri"cht'ing. Als het inderdaad het geval 
is, dan mogen we hopen, dat het bestuur 1 

techniek voldoende aandacht 
is de t~d niet ver meer, of 
ernstige concurrentvoor zijn 
noten. 

besteedt, dan 
hij wordt een 
beide clubge-

H. 
-----------------------------------------

niet aarzelen zal om maatregelen te nemen I DWARS DOOR . DE 
die een verder terugvallen voorkomen, 
':aar bij het vooral op daden en niet op pra- ~ A THLETI EK WERELD (Vervolg) 
ten aan zal komen. 

Thans over de verrichtingen van onze Op 4 Juni liep deze sprinter, La Beach 
jongens. Op de 1500 m. kon men al spoedig I dus? te Compton, niet alleen de 100 m.we
zien,. dat zowel Wim van Gog als Henk Geu- ~ derom in 10.2 sec., maar bovendien notaer
senbroek geen hoofdrollen in deze race de h~ op de 220 yards (201.17 m.) de bui
zouden spelen. Wim draaide stroef en we , tengewoon fraaie tijd van 20.3 sec., terwijl 
wachtten tevergeefs op een eindsprint?zo- i voor hem op de 200 m. een tussent~d van 
als hij die in Utrecht er uit wist te ha- I 20.2 sec. gestopt werd ! Het wereldrecord 
len. Niettemin was zijn tijd 4.8.4?waarmede I op beide afstanden stond tot nu toe op 
hij de 6e ·plaats bezette, tot heden z,ijn naam van Jes se Owens met 20.3 sec. ( 1935) 
beste seizoentijd. Henkmaakte een enigs- I Te Berkeley, 2 dagen later, kwarodeman 
zins engetrainde indruk. Het was duidel~k uit Panama weer aan de start. Hij evenaar
te merken, dat hij een paar weken niet fit 1 de, met · de tijd van 9.4 sec. het bestaande 
geweest was, in welke weken h~ niet ve el wereldrecord 100 yards. 
had gedaan. fljj finishte als achtste o Zijn Maar de grootste prestatie b~ deze 
tijd werd helaas niet genoteerd., maar zal · wedstrijden leverde toch wel de uiterst 
ongeveer 4.12 zijn geweest. Henk Kluft was snelle 400 m. loper Herbert Me Kenley, een 
zelf niet helemaal tevreden over zijn pres- 1 neger afkomstig van Jamaica, die z~n ei
tatie bij het kogelstoten. Dat is eigenlijk I gen wereldrecord op de 440 yards hardla
een verblijdend teken, vooral a1s de · be- j ·:pen (402.34 m.) met 0.3 sec. verbeterde 
treffer-de prestatie in feite lang niet 

1 
en op rond 46 sec. bracht. De tussent~d 

slecht is. Want 13.29 m. is een verrich- voor de 400 m. schijnt niet opgenomen te 
ti_ng, waarmede hij op de P.R.-beker wed- I z~n, maar deze moet toch 45.7 à 45.8 sec. 
strijden punten voor zijn club haalt. Doch I geweest zijn, hetgeen dus betekent. dat het 
onze IJmuidense reus zegt, dat h~ er nog wereldrecord op deze afstand (46.0 sec.) 
meer uit kan halen. Wel, onze zegen heeft Ij dat op naam staat van de Duitser Rudolf 
hij bij z~n pogingen om nog verder te , kome~ Harbig en de Amerikaan Grover Klemroer 
En dan komen we tenslotte bij het nummer, I (respect. 1939 en 1941) min of meer in de 
dat onze harten daar in Eindhoven toch nog 1 schaduw werd gesteld. 
even fellar heeft . doen slaan.Hetpo1sstok-~ vervo& z i e ",,.,c/er P .H. 
hoogspringen. Het was aanvankel~k vr~ on- -----------------------------------------
zeker of Cor Lamaree zijn titel wel zou KLINKENDE KLEINIGHEDEN. 
kunnen verdedigen, want een week tevoren , 
had hij in Zwolle vr~ ernstig zijn rug ge- Vorige maand mochten wij in Jan Belle, 
blesseerd. Masseur v.d. Zwaart? die ook die studentenkampioen kogelstoten werd, 
reeds zoveel spelers van de voetbalclub onze eerste kampioen begroeten. Chris Ru
van hun blessures heeft afgeholpen,zorgde seler is hem op de voet gevolgd, want t~
er echter voor, dat Cor toch in staat was dans de kampioenschappen van de Nederland
om te springen en hij deed het goed ook, se Spoorwegen, die Zondag 4 Juli te Ril
want niet alleen werd hij royaal ·· kampioen versurn werden gehouden, bracht hij niet 
met een sprong van 3.80 m., maar - en dat minder dan drie kampioenschappen op z~n 
zullen ongatw~feld slechts zeer weinigen naam. Het verspringen won hij met 6.40 m. 
op de behoorl~k bezette tribunes hebben Het hoogspringen met 1.70 m. en de 100 m. 
geweten - hij faalde slechts op het nipper- in 11 .4. Dez·e drie kampioenstitels zijn op 
tje bij een poging om over de 4.05 m. te zichzelf niet zo b~ster belangrijk. Datzijn 
komen. Joop Verkas was er ook nu weer goed echter wel de prestaties, die Chris daar 
in, al kwam hij niet tot z~n :prestatie .die , in Hilversum, na een lange' afwezigheidvan 
h~ t~dens de Haarlemse Sportweek ma~kte •. de athletiekvelden, maakte. Prestaties, 

Niettemin was 3.70 m. ruim voldo€nde voor die na een goede wintertraining veel van 
de tweede plaats. Even hielden w~ de adem hem doen verwachten volgend jaar. 
in, toen bij de eerste poging van Mart I z 11 kw z d . 4 J 1 . 
Swart om ov~r de 3.50 m. te komen, de lat j . n wo e ~en op on ag u 1 onze 
· b . kw H .. bl f ht d polsstokhoogsprJ.ngers aan een te smalle 1n eweg1ng am. ~ ee ec er op e . b k H t ·· 1 . · · h d k M t .. ha r'l sprl.ng a • e gevolg was, dat Cor Lamo
lJzers 1ggen en JUJ.C en on ·ar Z.lJn ; ree een keer vrij hard. op de rand neerkwam, 
opsteken o Ook de derde plaats was voor n b. · 1 t bl k d t h'· · b 1 . ht 

11 th t 1 . d' t waar lJ a er ee , a lJ een r1 J.C 
11Haarlem a lee • De at g1ng toen irec kn d h d N' tt . . d h.. t · ge eus a • J.e em1n zegev1er e lJ me 
naar 3. 70 m. en daarop faalde Mart,hoo;fd- 3 50 v J V k di .. . h .. : • mo oor oop er es, e eveneens 
zakel~k door gebrek aan snelhe1d. Als lJ 3 50 h ld M t s t d' h t t t 
aan dit onderdeel van de moeilijke spring- 3 : 30 :: b~:ch~.en ar war ' 19 e 0 

0 



Bij de voorwedstrij~en om de Nederlandse i 
militaire kampioenschappen kwam Ed Soomer I 
tot een zeer verdienstelijke verrichtingcp'j 
de 800 m. Hij bezette aohter . Rozens de 
tweede plaats in een tijd van 2.4.2. In Ed 
begroeten we binnen enkele weken een nieu
we A-klasser ! 

Tijdens dezelfde wedstrijden bezette 
Dick Sloos de derde plaats op 100 m. in 
12 sec. Hierbij dient er rekening mee ge
houden te word.en, dat er zonder startblok
ken gestart moest worden, wat vooral voor 
een ~uick-starter als Dick een ernstige 
handJ.cap betekende. 

++++++++++++++++++++++++++t 

t INTERNATIONAAL NIEUWS i 
t + 
+++++++++++++++++++++++++++ 

Het zat in~e lucht. 

Wij vermél dden . r ·eeds dat . de wereldrecord: 
tijd 400 .m. (46.0• :. sec ~ ;)"door do prestatie 
van de neger Herbart Me Kênley' ·op de 440 
yards (eveneens 4(:).0 sec . ) · feitelijk in de 
schaduw werd gesteld omdat laatstgenoemde 
afstand ruim twee meter langer is . dan 400 
m. Het viel dan ook te verwachten dat de I 

Jamaicaan er in zou slagen iets van het j 
400 m.-record af te knabbelen. Volgens de 
krantenberichten is dit thans gebeurd, 
want bij de Amerikaanse kampioenschappen 
zou Me Kenley de 400 m. in 45.9 sec. heb- · 
ben afgelegd. · 

Ook Ewell favoriet op de sprint. 

In 1932, .· te Los Angeles, werd de 100 m 
gewonnen door Eddy Tolan, een Amerikaanse 
neger, die de bijna.a!Il hi;~.çl van 11de zwarte 
kanonskogel". Vier jaar later te Berlijn, 
was het de phenomenale Jesse Owens, die 
zich de snelste sprinter ter wereld toon-

een trip naar Europa maakte ; ook toen zag 
men dus in Ewell reeds een Olympisch can
didaat.· Uit alles blijkt wel dat Ewell zich 
ernstig voor de Spelèn heeft voorbereiden 
dat hij zeker in staat is om voor een ver
r assing te zorgen. 

Zij die faalden. 

Hoe moeilijk het is om gedurende een 
reeks van maanden de topvorm te bewaren , 
werd we·l aangetoond bij de Amerikaanse se
lectiewedstrijden. Een aantal weken gele
den vestigden Dillard op de 110 m. horden 
en Fonville op kogelstoten fantastische 
wereldrecords en zij waren toen eenvoudig 
onverslaanbaar. 

Wat is er nu echter gebeurd ? Bij ge
noemde wedstrijden konden deze athleten er 
niet in slagen om op hun nummer een dar 
eerste drie plaatsen te bezetten.Fonville 
gaat dus niet naar Londen; de nieuwe fa
voriet is hier Francis Delaney, die 16.81 
m. stootte. Dillard komt in Londen wel 
uit, maar niet op de horden. Hij start op 
de 100 m., op welk nummer hij bij de selec
tie de derde plaats bezette. 

Pech gehad. 

Willy Steele (Amerika) maakte bij het 
verspringen een sprong van niet minderdan 
8.179 meter, maar omdat hij met zijn voet 
een halve centimeter over de afzetbalk was 
gekomen kon deze prestatie niet als record 
worden erkend. 
Iets dergelijks overkwam de Italiaan Adol 
fo Consolini die met de discus eenafstand 
van liefst 55.55 m. bereikte. De worp was 
echter reglementair ongeldig. 
Alles wijst er echter op dat de recordsvan 

. Jesse Owens (8.13 m. verspringen) en Bob 
Fitch (54.94 m. discus) geen lang leven 
meer zullen hebben. 

d I Lawaai •••••• en stilte e. 
Zal Londen de derde plaats zijn waar 'n Reeds maandenlang voor de Olympische 

u.s.A.-neger bij de Olympische 100 m. fi - Spelen kwam er een stroom van beschouwin
nale, het eerst de finishdraad zal ver- gen en ~oorspellingen uit de Nieuwe We
breken? reld, waarin allerlei Amerikaanse . athle-

De mogelijkheid hierop moet zeker niet I ten als zekere Olympische winnaars werden 
uitgesloten worden geacht, want naast La gedoodverfd. Later kwam er een reeks van 
Beach (Panama), Patton (U.S.A.) enTreloar fantastische uitslagen, vergezeld van de 
(Australiä) mag ook de _Amerikaanse neger- nodige commentaar. Alles met de kennelijke 
sprinter Barley Ewell 'thans t ·ot de kans- opzet om de athleten uit de andere wereld
hebbers op een Olympische zege worden ge- delen een zeker minderwaardigheidsgevoel 
rekend. Enkele weken geleden behaalde de- bij te brengen. Of deze tactiek hetgewens
.ze sprinter reeds het Amerikaanse kampi- te succes zal opleveren, zullen de Lenden
oenschap op de 100 m. en bij de onlangsS?- se uitslagen ons leren. 
houden selectiewedst:r;-ijden voor de OlympJ.- ' In typische tegenstelling hiermee d.rin
sche Spelen bezatte hij we~aro~ de ears.te gen uit het kleine Finland, dat, even.:ls 
plaats. Mal Patton werd hJ.erblJ geklopt en Amerika, als athletiekland 11groot" J.s, 
de tijd was ·buitengewoon goed, n.l. 10.2 vrijwel in het· geheel geen berichten door ! 
sec . ! ., I Men kan er echter van verzekerd zijn, dat 
Bar~ey Ewell is al niet zo jong meer, nl. daar, rustig en in alle stilte,onder lei-
31 jaar, Hij ia al jarenlan~ ee~ der beste ding van mannen als Armas Valste en Paavo 
u.s.A.-sprinters. Als be~~s hJ.ervoor mag Nurmi , aan de vorm van de beste Finaeath
geldén dat hij b.v. reeds J.n 1939 d? 100 m leten gewerkt .wordt. Het zou ons dan ook 
in 10o3 sec . en in 1940 de 200 m. J.n 20.8 in het geheel niet verwonderen, als de 
sec. aflegde. Een paar jaar geleden be- i Finnen, evenals zij dat vroeger deden in 
hoord.e hij ook tot de Amerikaanse ploeg die ' 
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Par~s, in Amsterdam, in Los Angeles en in 
Berl~n, ook in Londen met zeer goede en 
verrassende •errichtingen voor de d~gzou
den komen. 

Haarlem I liep Wi~ v~n Gog de 800 meter. 
(tussentijd 2,.02), Cor Dekker de 400 meter 
Co Wullems en Jan ~jeune ~e 200 meter ! 
Onze tweede ploeg, die 3.47.5 n~teerde, 

P .H. waarmede de ploe;Avan Suomi nog ruim werd 

---------------~~~-------------------~---
geklopt, was als volgt samengesteld: Henk 
Geusenbroek 800 meter (tussentijd 2.04),co 

KENNEMER BOKAAL WEDEROM NAAR HAARLEM ! ! 
I ten Hove 400 meter, Gerrit Soholten 200 

meter en Leen Brijs 200 meter. Haarlem I 
1 won de 4 x 100 meter in · de volgende op-~==:::=========-=:s================:======:=:z:== 

De vierde achtereenvolgende overwin
ning, die onze ·ploeg Zondag 18 Juli be
haalde in de strijd om de Kennemer Bokaal, 
zal onze jongens weinig bevrediging heb
ben kunnen schenken. Was er de vorige ja
ren tenminste nog sprake van enige strijd, 
dit jaar bleef deze geheel achterwege. 

Suomi en onze eerste- en tweede ploeg 
vormden de enige deelnemers en uit de aard 
der zaak was het voor de aanvang van de 
eerste start reeds zeker, dat wij wederom 
zouden winnen. Indien in de komende jaren 
de animo tot deelname aan deze wedstrijdzo 
gering blijft, dan zal m.i .• het bestuur 
zich -ernstig hebben te beraden of deelna
me van een volledige 11Haarlem" ploeg nog 
wel gewenst is. Onderlinge wedstr~denkun
nen we tenslotte zelf ook organiseren en 
het kwam toch in feite op een onderlinge 
wedstrijd neer. 

stelling: Henk Schreuder ... Co Wullems 
Oerrit Scholten en Ccr Lamoree. Tijd 46.8. 
Bijna had onze juniorenploeg, bestaand-e uit 
Jan Groen ~ Paul Kievit - Leen Br~s en 
Ernst Scholten ook de Suomi ploeg nog ge
slagen. Ernst kon zioh echter tengevolge 
van een oude blessure nog niet ten volle 
geven en vlak voor de finish werd hij ge
passeerd. T~d 48 sec. De 4 x 400 m. werd 
weer een dubbele zege. De eerste ploeg 
had al hiervoor heel weinig moeite te 
doen. De ploeg, die bestond uit Theo Wer-
nik - Henk Wiliems - Co Wullems en Cor 
Dekker noteerde een tijd van 3.36.1.. De 
tweede ploeg sloeg de ploeg van Suomi e
veneens kansloos. Tijd 3.40.9. De volgende 
lopers zorgden hiervoor: Co ten Hove - Ed 
Soomer (tussentijd 54.7!) - lierman Schol ten 
en Jan Lejeune (tussentijd 55). 

Er schuilt een groot gevaar in dit 
soort wedstrijden voor onze ploeg. De ath

Alleen op de 3 x 1000 meter heeft Suo- laten gaan denken, dat ze buitengewoon 
mi onze eerste ploeg enigszins kunnen be- goed z~n en dit heeft de wedstrijd van 18 
naderen en dit leek ook nog meer dan het I Juli allerminst bewezen, al valt er wat 
was, daar onze laatste man, Wim van Gog, J goeds van enkele jongens te vertellen. 
zeker ,yan de overwinning van zijn ploeg en 1 Zo zag ik naast de reeds gememoreerde 
met de wetenschap, dat h~ reeds over tien I goede race van Jan Koopman ook uitstekend 
minuten voor de Olympische estafette zou werk van Cor Dekker, Jan Lejeune en Leen 
moeten aantreden, het kalm aan deed, ter- Br~s (wat liep deze junior een prachtige 
w~l daarentegen van W~ngaarden van Suomi 200 meter). Ed Soomer noemde ik reeds.Wim 
vocht voor wat hij waard was, zodat b~ äe van Qog en Henk Geusenbroek verdienen ook 
finish onze voorsprong nog slechts een een pluim voor de manier, waarop ze zeer 
tiental meters bedroeg~ Ed Soomer en Henk kort achter elkaar zowel een 1000 - als 
Geusenbroek hadden in dit geval onze wer- een 800 meter tot een goed einde brachten. 
winning reeds veilig gesteld. Ed Soomer 
die met"de week beter g~at draaien no-

So long. 

teerde .een tussentijd van 2.41 en Henk van ------------------·------------
2.40. Onze tweede ploeg, bestaande uit 
Harry Warnik - Jan Hermans en Wim van 
Deursen bezette de derde plaats in 8.20.1. 
Onze derde ploeg, waarin Jan Koopman-Dick 
Jordens en Jan Beekhoven meeliepen, werd 
vierde. In deze ploeg draaide Jan Koopman 
beter, dan we de laatste tijd van hem ge
wend waren. In de Zweedse estafette maak
te onze eerste ploeg, bestaande uit Cor 
Dekker - Henk Willems - Co Wullems en Cor 
Lamaree een tijd van 2.5.8. Voor Cor Dek
ker werd ·een tussentjft van 51.3 gestopt ! 
De tweede ploeg werd twee in 2.8.1. Deze 
ploeg bestond uit Co ten Hove - Theo War
nik- Henk Schreuder en Paul Kievit. Tus
sent~d Co ten Hove 52.8. De Olympische 
este.::atte ·ging in 3.44. Voor de ploeg van 1 
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J. VIETS & CO. 

.RIJWIELHANDEL 

Zijlweg 39~41 ~ Telefoon 14308 

t~ Eerste· klas reparatie inrichting . 
' 

. Agent: Raleigh~. Fongers~ en Burgers~rijwielen 

Gereserveerd voor 

L. BIESHEUVEL 

Voor 

. gouden en 

zilveren 

voorwerpen 
VAN 

E·Jiinckhuijzen 
JUWELIER 

Anegang 32 

Radio-

en Electro

Technisch-Bureau 

H. w. Stiphout 

Haarlem 

( A.ardappelh~mdel "West hof" Onderd~len · 

Spaarndam Telefoon 283 

', 

akker-

ECKHOVEN 
rouwersvaart ' 158 B · 

eter 
rood 

ook voor U! 

( . 

MAGAZIJN NED~RLAND 
' \ 

Gr. Houtstraat 36 

Haarlem 

Heren-- en kinderklèding 

KlediJ:?.g naar maat 

·'. 

Reparatie 

\Versterkers 

Hoogstraat 3 ~ Telefoon . 19361 

Q,È VAN DEN· B'OSCH 
. . 

Dagelijkse Autodiensten 1 

AMSTERDAM 
/ . . ' 

HAARLEM 

ZANDVOORT 

OVERVEEN 
BLOEMENDAAL 
SANTPOORT 
HEEMSTEDE 

· AERDENHOUT 

Amsterdam, 

HaarXem, 
Zandvoort, 

N .Z . Voorburgwal 16 
Smedestraat 37 ~39 
Kleine Krocht 7 

Tel. 42726 , . 

Tel. 11143 . 
Tet. 2852 

Voor AL Uw kantoorben.odigdh,eden 

Import en Groothandel voor kantoorbenodigdheden 

2e Jan van der Heijdenstraat 104 

Amsterdam Telefoon 23652 

Levering uitsluitend via de handel 



Autorijschool 

K. 0 F F E N B E R Q 

In ·1 maand Uw rijbewijs A. 

Van de 200 leerlingen slaagden er 190 met de eerste 
Keer. · Gedipl. A.N.W.B.~instructeur 

Gedipl. vakgr?ep personenvervoer. 

ROMOLENSTRAAT 72 ~ . TELEFOON 18718 

Over stül gesprok~n .. ~ . 

l<anl~e 
is stül! I' •. r . t 

Woninginrichting 
Gierstraat 16~22~24 

. ' " 
T elefopn 1 0342 · } · ~. 

.. ·.,. 
1------------------t------:-------------~..ua .. ·~ 

VERSTEEGE's 
Manufacturenhandel 

• ZIJLWEG 117 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

TELEFOON 10240 

VERHUIZINGEN .- TRANSPORTEN 

VERPAKKEN .- VERZENDEN 

naar alle werelddelen 

P.F. VAN DEURSEN 
EX~EDITEUR 

Junoplantsoen 18 ~ Haarlem 
TELEFOON 22294 

·---------------+--'-------------•··:•: '.t • 

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

Copieerinrichting voor Zakenman en Vereniging 

Dit blad is g~heel door Co pin ha verzorgd 

Maakt de 

Vereniging sterk: 1 

• 
Werft Donateurs! 

A ut 6 m ob ie 1 bedrijf 
Service station 
Amsterdamsevaart 320 ~ 322 

Haarlem, Tel K 2500~21137 

en 

Eemnes bij Baarn 

Tel. K 2954~2857 

Reparaties aan alle merken automobielen 

Mr. Cornelisstraat 2 

Telefoon 13404 

.• I • .: .. . . . : ~~ , •. .. ',.! 
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' ~·· · .. 
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