
'.'f . •\ ' ' . ' fl . 

• 

DE ER 

Officieel orgaan der H.A.V . .. Haarlem" 
' 

Verschijnt in de 2e helft van iedere maand 

Adres redactie en administratie: Perseusstraat 31, Haarlem~N., Telefoon 23191 



Een sportieve 
bediening 

Drogisterü 

in een zaak van 
vertrou we·n en 
Service. 

H·A Q T I N Q I U S 
Perseusstr. 31. Haarlem~N 
Telefoon 23191 

Fa C. J. Krug 
Julianapark 54, Haarlem Tel. 15348 

. Glashandel 
Glasbewerking 
Verfhandel 
Verfmalerij 

Originele Finse Spikes 

Zijn thans voorradig bij: 

Sporthuis ,,HAA ~ l. E. M'., 

V astgestelde v~rkoopprijs f 30.90 

zonder bon 

,Grote Houtstraat 123 Telefoon 12215 

Qarage 

P. C. Hartog & Zoon 

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

* 
Haarlem, Tel. 16066 Turfmarkt 18 en 26 

"') 

NIET ZOONAA)TIG/· 

Uw oude k/eeding 
kán vernieuwd "worden 

DIVENDAI/S KUIPERIJ 
ANTHONIESTRAAT 3, TEL. 16269 

Het van ouds bekend~ adres voor 

* . Repar~tie aan wasmachines 

Uit voonraad leverbaar 

* le klas electr. wasmachines 

( 

Ook reparatie aan regentonnen en ander kuipwerk 

Jacobijnestraat 8 

Leidsevaart '26 

Athleten. die het weten 

zullen mu niet vergeten 

Lou 
Braakman 
Speciaal~Sigarenzaken 

Amsterdamstraat 43 

Kl. Houtstraat 22 

Voor luxe - en huishoudeiUke artikelen 

LAMP 

Barteljorisstr. 18. Haarlem 



Aug. 1948. 3e Jaargang nr.11. 

Officieef. orgaan der H.A.V. 11I:AARL:;!:M11 • 

Verschijnt in de 2e helft van iedere maand. 

Redactie-Commissieg 
D.Hagtingius - Q.v.Berkel 
H.Schreuder - P.Haringhuizen. 

Redactie-adresg 
Persausstraat 31 1 

Tel.23191. Haarlem-N. 
===================================================================================== 

Over ruim een week zal dan in Amster
dam de grote strijd om het 6lubkampioen
schap van Nederland plaats vinden. Elders 
vindt U in dit nummer een uitgebreide 
voorbeschouwing over de komende weds trijd 9 

doch op deze plaats zouden wij n6g eens 
uitdruhl~elijk naar voren willen brengen, 
waar hE;lt dit jaar in deze· P .H .-bekeT strijd 
omgáat.Er moet op Zondag 29 Augustus een 
dusdanig resu1taat bereikt worden 9 dat dit 
al~ basis kan dienen vooiverdere maatre
gelen, die genomen moeten worden om onze 
vereniging uit de huidige _ i mpasse te hel
pen. Wij hebben dit ook de vorige maand 
reeds betoogd, maar er kan hierop niet ge
noeg nadruk worden gelegd. Want als we er 
niet heel snel in slagen weer een zekere I 
opwaartse lijn te bereiken, dan kon het 
wel eens gebeuren, dat de leden gewend I 
gaan raken aan het peil, waarop momenteel 1 

onze vereniging zich bevindt en dat zou 
betekenen, dat we er voorlopig niet meer 
aan behoeven te denken onze vroegere po
sitie in de Nederlandse athletiekwereld 
te gaan heroveren • . Wij menen wel te , mogen 
aannemen, dat Gok het bestuur hiervan 
doordrongen is en wij verwachten dan ook 
binnenkort voorstellen van dit college, , 
die tot doel zullen hebben de opwaartse j 
weg weer te betreden. Doch dit zal alleen 1 

het gewenste effect kunnen sorteren, als I 
onze athleten zelf ook bewijzen , dat ze er i 
genoeg van hebben hun vereniging nog ver
der terug te la ten dringen. Dit bewijs nu 
zal in de eerste plaats geleverd kunnen 
worden door onze P cH.-bekerploeg. Het zal 
vechten worden voor de jongens, hard vech- I 
ten zelfs. ]/laar aan de roemrijke historie : 
van onze vereniging zijn ze verplicht dit I 
gevecht tot een goed einde te brengen. 
Deze taak zal moeilijk en ook ondankbaar 1 

zijn, omdat met een goed einde niet bedoeld 
1 wordt, dat we de eerste of tweede plaats 

zullen bemachtigen, terwijl de herovering 1 

van de derde eveneens nog zeer te be t wij- 1 

felen valt. Als echter aan het einde van 
de wedst rijd gezegd kan worden, dat het re
sultaat inderdp,ad een ondergrond kan zijn 
voor de herbouw van een sterke wedstrijd
p loeg, een ploeg 9 die weer mee gaat tellen 
op de Nederlandse athlètiekvelden, welnu, 
dan verdienen de leden van j,Haarlem's" 
P.H.~bekerploeg 1948 in het geschiedenis
boek van onze vereniging met ere vermeld te 
wor den. 

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

Nieuwe ledem 
Kl aas Siekman 9 Zaanenlaan 191 (8-8-'33) ; 
Piet .iUkyma, Xievi tstr. 12 ( 11-11- '30); 
:F'ri ts Fokke l man 9 Rijksstraatweg 14 
Voorgesteld ~ls lidg (B.-12-'32) 

Chri s Strijke r s, Lange neerenvest 102a r. 
(24-1-'31) > 

ke e s Kl uitenburg 9 Lange Reerenvest 102a n 

-----------------------------~!:2:~~~ 
P:GRSONALIA. 

Er is weer zeer verheugend nieuws te 
melden in deze rubriek. Frits Hoogland en 
Steffie Pos t deelden ons mede, dat zij op 
Maandag 9 Augustus de huwelijkse staat zijn 
ingegaan. Wij vinden het buitengewoon pret
tig, dat wij op deze plaats namens de gehe
le vereniging onze populairè en sympathie
ke Frits met zijn vrouw geluk mogen wensen 
met deze grote stap. Frits en Stef 9 namens 
allemaal van harte! 

------------------------
SAl'illNSTELLING P .H.-BEKERPLOEG 1948. 

Na -afl oop van .de Districtskampioen
schappen heeft het bestuur de P.R.-beker
p loeg 1948 als volgt samengesteldg 

100 m.g Sl oos - Schreuder res.G.Scholten. 
400 m.; Dekker - v7ullems res. ten Hove. 
800 m.: v.Gog - E.Soomer res.H.Wernik. 
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1500 m.g v.Gog - ! Vlug en Lenig en de beker gaat weer naar 
Geusenbroek res.E.So.omer. 1 Am51.terdam, dat is zeker. A.A.C. won het 

5000 m. ~ v. Deursen - 1 vo;:ç~_g jaar en thans zou men geneigd zijn om 
Beekhoven res.Kooj;iman~/ I aah(A.V.·f:~3, dat in de speerwerper Dammers 

110 m .• hordeng Ruseler - j' e.en )~ed~ .Slf~e versterking heeft gekregen, de 
Haringhuizen res .Lamoree~ beste ka:X:isêh. te geven" Maar een ploeg op 

4 x 100 m. g Keuze ui tg Sloos - Schreud.er .pap:Lè:p i$. .nog· geen ploeg op de baan en daai'
Wullems - Lamaree - G.Schol-,; om tippen wij toch maar weer op de blauw
ten - E .Schol ten - Ruseler. · broek~iil, die o.i. zekerder van hun ploeg 

4 x 400 m. g Keuze uit~ Dekker - Wullems - zijn. Groot zal het verschil echter niet 
ten Hove - Th. Wernik - Willeros I worden. 
L.Brijs. . 1 En wat doet 11Haarlem"? Zijn wij kansloos 

Discuswerpeng · voor de derde plaa.ts, die wij het vorig jaar 
Kluft - H .Schol ten res. . met 56-! tegen 49 punten aan V. en L. moes-
Kogelstoten~ ten laten? Helaas, wij menen deze vraag in 
Kluft - J .Belle res .Lamoree. Ij bevestigende zin te moeten beantwoorden. 

Speerwerpeng Een nauwkeurige kansberekening leert ons, 
Lamoree - Th . Wernik res .Ebskamp. I dat het wel bui tengewoon moeilijk zal zijn 

Hoogspringeng 
1
, reeds dit jaar een streep te zetten onder 

v.d~Klinkenberg - de dalende lijn van voorgaande jaren. 
Haringhuiz.èn res.Pieters. f Een g lorieuze zege in Hilversum, 1943, 

Verspringeng : bezorgde ons voor de 12e maal de P.H.-be-
Willems - Rusele-r res .Kievit. · j ker; 78 punten vochten onze jongens daar-
Po~sstokhoogspringeng 

Lamoree - Verkes 
Captaing S.v.Duin. 

res.Swart. I toe bij elkaar! En het jaar daarop bezetten 
wij met 66 2/3 ·-punten de tweede plaats , in 

I
j Eindhoven. Dat ging oOk nog. Maar na de 

bevrijding zakten wij af naar de derde plaats 
De gehele ploeg met reserves komt op ! in 1946 ( 51-! pnt.) en het vorig ja~r, zo-

Zaterdagavond 28 Augustus 8.00 uur · bij el- !' 
als wij reeds vermeldden, naar de vierde. 

ka.ar op het terrein aan de Donkerelaan te 
l t t h Een dalende lijn dus ••••• H.A.V.ers, het Bloemendaal voor een aa s e gemeensc ap- is ons allen duidelijk, dat wij weer omhoog pelijke bespreking. Einde van deze samen-

moeten. Hoe eerder hoe beter. Het algemeen 
komst ongeveer half tien. De ploeg l eden I athletiekpeil gaat de laatste tijd sterk ontvangen hierover nog nader bericht. 

vooruit. 1Villen wij ons liedje blijven mee-. 
----------------------------------------- i 

29 AUGUSTUS NAAR AlmTERDAM 1 
I 

z.ingen 9 dan moeten wij mee :omhoog. Stilstand 
betekent onherroepelijk achteruitgang. 

i Doch wij zeiden het reeds, de kans, da t 
Vanzelfsprekend zal ook di t j aar onze I we dit jaar alweer een stap omhoog zullen 

P.R.-bekerploeg in de ditmaal wel zeer . doen op de ladder, die naar de top v oert, 
zware strijd gesteund moeten worden door I J ijk t ons zeer klein. TOch moet de ploeg, 
de stemmen, van een vol tallig 1,Haarlem11 l e- 1 die wij thans in het veld zullen brengen 
gioen. Als dit legioen inderdaad vol tallig ,, iets homogener geacht worden, dan die van 
wil zijn 9 dan mag ook U daarbij niet ontbre - ' 4 7 . Wel iswaar is de grote verrassing van 
ken. Per circulaire zal nog bekend gemaakt 1 het vorig jaar, Aat Beenink9 weer even 
worden, met welke tre in d e ploeg met re- I sne l verdwenen als hij gekome n was (hopen-
serves en 11het legioe n" naar Amsterdam I lijk niet vo~rgoed.) 9 maar daar staat tegen,-
zullen reiz.en. . ' over de aanwins t van een Chris Ruseler en 

Houdt nu reeds Zondag 29 Augustus vrij_p de fraaie come-back van Ed.S oomer. Onze lo
want de jongens zullen Uw daadwerkelijke pers zijn · vrijwel allen in de beste seizoen
steun absoluut niet kunnen ontberen. I conditie 9 zij hebben thans hun mogelijkheden 
-------------------·------------,------------ I aangevoeld e n zij zul l en hiervan, op de 29e 

· i Augustus 9 moeten weten te profiteren. Op 
DE A.S.,. STRDD OM- DE PRINS HENDRIK- BEKER. 1

1 
de midden - en _lange afstand verwacht-en wij 
veel van hen en op de kortere afstanden 

I 
Zo zal dan, als wij het goed hebben, on- ! zullen Sloos en Wullems en mogelijk ook Dek-

ze wedstrijdploeg voor de 27e maal aantre- 1 ker, als hij in de ge l egenheid is om de 
den voor de strijd· om de P .H .-beker, welke ! l aatste weken wee r: zijn training te hervat
str ijd voor de 30e maal zal plaats vinden. j ten, niet bij voorbaat kansloos . zijn . voor 

Onze kansen? La ten wij nuchter blijven I een fina l eplaatsje. Dick zal f e l moeten 
en beginnen met te constateren, dat noch starten, hetgeen hem we~ is toevertrouwd · 
de eerste noch de tweede plaats voor ons ! en Co moet nu e indelijk eens 11de" 400· m. 
bereikbaar is. De tegenstanders zijn pre- ! race van het seizoen l open. Good luck, 
cies deze lfde clubs a ls het vorig j aar, \Boysl 
t.wo A.A.C., A.V. 1 2} 9 D.O.S., Suomi 9, e n l Onze 4 x 100 m. en 4 x 400 m. ploeg zul-

1 7A ---~~------
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len moeten vechten voor wat zij waard zijn. 1 pen, dat er in de toekomst niet . van een 
Ieder puntje betekent hier winst. J gunstige uitzondering gesproken hoeft te 

Het 1verspringen 7 jarenlang een zorgen:- worden. 
kindje, geeft met Willems en Ruseler pun- Over het algemeen hebben deze kampioen-
ten, hoewel de eerste plaatsen op .dit schappen behoorl-ijke resul tate·n opgeleverd, 
nummer voor hen wel niet bereikbaar zul- enkele zeer behoor:lijke zelfs 9 al zijn ook 

I 
, len z~n. Ruseler is bovendien in staat om .. een paar teleurstellingen niet achterwege 

ook op zijn andere nurnrrier 9 hetzij hoogsprin:- gebleven. Om met het allerbeste te begin
gen, hetz~ horden, in de punten te komen. nen 9 dat was de 3ÓOO m. overwinning van 
Wij kunnen slechts hopen, d9-t twee van on- Wim v.Deursen 9 die zich niet van de kook 
ze drie polshoogmensen weer hersteld . zul- liet b~engen door het hoge aanvangstempo 
len z~n op ~e wedstr~ddag 9 dan behoeven van Weenink, rustig bleef volgen en in de 
wij ons, . traditie getromff 9 over dit nummer laatste 400 m. de Suomi-crack volkomen 
geen . zorgen te maken. kansloos sloeg. Wim noteerde een t~d van 

Wel is dit het geval met speerwerpen, I 9.11.3 9 een t~d, die zelfs nog belangrijk 
maar dat verrassingen ook op dit nummer beter had kunnen zijn 9 als hij wat eerder 
niet uitgesloten zijn, leerde ons Gerard achter V!eenink vandaan gekomen was. De ge
Rinkel in '43 9 toen hfj met 43.83 m. nog routineerde Jan Koopman liet zich wel ver
eventjes beslag legde op de derde plaats. rassen door het hoge aanvangstempo 9 raakte 
Thans zou één punt reeds een verrassing ~poedig in moeilijkheden, doch vocht verbe-
z~n. Henk Kluft zal z~n plicht doen op j ten door en wist zich prachtig te herstel
kogel' en discus en vergissen wij ·ons niet,

1
len. Resultaatg een vierde plaats in 

speciaal op het eerste numme1' schijnt hij 9.25.1.. Wij zien in Jan 9 ondanks dit nog 
nog iets pleizierigs in petto te hebben. niet zo bijster geweldige resultaat, een 

Tot zover onze verwach tin,gen. .... 11 punt8neter" op 29 Augustus. ~He opnieuw 
H .A .V .ers 9 concentreer je thans op de. teleurstelde was Dick Jordens. We weten 

29e Augustus. Verzoen je ondank s deze het, er zijn excuses voor dit falen aan te 
voorbeschouwi;ng niet b~ voorbaat met een j voeren, daar Dick ,de trein mis~e e~ pas . 
vierde plaats. ·Laat de oude "Haarlem 11 vlak voor de start op de baäri arrive~rde 9 
geest :over jullie vaardig worden, laé:lt er maar zelfs als we dit in aanmerking nemen, 
dus gestreden worden van het begin tot het dan moet ons toch van .het hart, dat er 
eind. Steunt en heli?t elkaar zoveel als . niets in zijn lopen zat. Het was lang niet 
mogelijk is. Mits vrouwe Fortuna · ons daar-

1
1 de Jordens van een jaar geleden.· Een flin

bij gunstig gezind is, dan bestaat er nog_· ke wintertraining kan hem ongetwijfeld over 
een klein kansje, dat d,atgene 9 . waarop wij 1 deze inzinking heen helpen, want het gemis 
een vol jaar lang gehamerd h~bben 9 inder- I hieraan vn~eekt zich nu toch wel b~ hem in 
daad verwezenlijkt wordt. Aan ons de ver- zeer ernstige ma te • 
wachting 9 dat die kleine kans benut zal 
worden, aan jullie de , daad dit te doen. ED SOONIER A-KLASSER 1 

Redactie. 
--------------·---------------------------

. 
Goede 3000 m. van Wim v.Deursen. 

Laten we dit verslag beginnen met e en 
woord van hulde aan he~ adres van Suomi 9 

de organisator van deze Wedstr~den. 
Het was al zo'n beetje de gewoont e g e 

worden, dat wedstr~den op Watervliet in 
Velsen een rommelige indruk maakten en al-:
tijd ver over tijd waren afgelopen. Di tmaa'l 
werd het prograwna werkel~k vlot en goed 
op tijd afgewerkt en we kunnen slechts ho-

Wim v.Gog had geen strijd op de 1500 m. 
en z~n tijd 9 4.8 .4, is 9 dit in aanmerking 
genomen, niet eens zo kwaad. Ed Soomer had 
ingeschreven voor de B-kampioenschappen in 
Roozendaal·, maar h~ vertrouwde ons voor 
deze wedstrijden toe 9 dat h~ niet veel zin 
had in die verre reis. W~ zeiden, dat er 
maar één manier was om er vanaf te komen 
en dat was een A-tijd màken. 11Goed" 9 zei hij, . 
11 dat zàl ik dan doen" en hij hield woord, 

· want hij plaatste zich twee op de 1500 m. 
in 4.16.1. Ed is een zeer sterke knaap 1die 

1 niet moa~ loopt, maar h~ is een vechter bij 
uitnemendheid. Wij zien veel in deze vecht
jas9 zowel op de 800 - als.· op de 1500 m. 

, Ee n pluim voor .Jan Hermans, die he:t toch 
I maar weer flikte om een derde plaats tè be
l zetten in 4.20.7. Van Wijngaarden dacht een 
i 11 lijnt je 11 te hebben op de 800 m. nu Wim v. 
I 

I Gog deze afstand liet schieten terwille -
van de OlymJ?ische estafette. Hoe vergiste 

1
1 h ij zich. Want als Henk Geusebroek 1 ook in 

de laatste 50 m. ont~pannen had laxnnen bl~
j ven en niet was vervallen in een verkrampt 
i 
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vechten, WD ZDn er van overtuigd, dat de 
zege de Velsenaar nog had ontgaan. Henk 
werd nu twee in 2.1.2. Cor Dekker bezette 
in 52.9 de tweede plaats opde 400 m. Niet 
zo best, maar Cor heeft de l aatste maan
den de omstandigheden niet mee. BDna was 
Co ten Hove er ook in geslaagd de p oort . 
der A-klassers binnen te treden. Hij werd 
drie in 53.1 en het scheelde dus maar 0. 1 
sec. Wij zijn eigenlijk blij 9 dat het nog niet 
zo ver is gekomen, want om een behoorlijke 
A-klasser te worden behoeft Co eerst nog 
een goede wintertrainings maar dan wordt 
hD ook goede aanwinst voor de cracks. De 
sprinter Co Wullems werd zowe l op de 100-
als 200 ~. t weede in r esp 11. 5 en 23.7 9 

hetgeen er dus op neer komt 9 dat hij ei gen
lDk sinds het vorig seizoen geen enkel e 
vooruitgang heeft gemaakt. Een vooruitgang, 
die hD we l had kunnen maken, als hD zich 
meer gespecialiseerd had op de 400 m. 
Goed werk deèdt/ Lamaree op de 100 m. door 
in 11.7 sec. de VDfde pl aats in te nemen. 
Henk Schr euder liet zich zo waar in de se
rie er af lopen in 11.7 sec . en dat hadden 
we toch f<?i t elijk niet verwa,ch t van deze 
oude rot. He tzelfde over kvvam hem in de 
serie v an de 200 m •. 9 ; terwijl hie r ook J an 
Le jeune het ve.ld moest ruimen, he t geen 
ons danîg' tege nvi e l . Gerri t Schol t en de ed 
he t beter 9 maar ook hij kan sneller dan de 
24.6; die hij in de fina.le noteerde. 

1 terecht met 1.67 m. Niet onverd ienstelijk, 
, maar dit kan toch in ieder geval beter.Cor 
I Lamoree werd vier met 1. 62 m. en 11Nees 11 v. 
1 d. Klinkenberg haalde nog twee punten voor 

ZDn club binnen door me t 1.57 m. de VDfde 
pl aats in te nemen. 

Th.Vlernik deed bij he t speerwerp001, wat 
we van hem gewend zijn. Een tweede plaats 
met 43.95 m. ;ran Lejeune deed hethier goed 
door 42.97 m. te halen 7 wat tot nu toe ZDn 
beste se i zoenprestatie is. Cor Lamoree 
ste lde wel enigszi ns teleur door niet ver
cl.er te komen dan 41.19 m. De 4 x 100 m. 
werd gewonnen in 45.9 door de ploeg Heruc 
Schreuder - Co Wullems - Oerrit Scholten 
en Cor Lamoree. De Olympische estafette 
werd e i genl ijk een walk-over 9 daar Wim van 
Gog op de 800 m. practisch geen tegenstand 
geboden werd 9 zodat hD met zeer grote voor
sprong wisselde en Co ten Have, Theo Wernik 
en Henk Schreuder geen moe ite hadden de 
over winning veilig te stelleng tDd 3.46.9. 

JUNIOHEN VOm/lEN GEEN PLOEG. .I 

Het aardige wedstrDd~loegje ~~n de ju
nioren van het vorig jaar is ' volkomen uit 
elkaar ' gevallen en di i ondanks het feit, 
dat er s lechts weinig juniorep na.à:r de se
nioren zijn over gegaan. BD cie ze· wedstrijden 
kwamen slechts zeven junioren aan de start 
en er was met de ze bezetting geen sprake 
v an 9 dat .we het clubkampioenschap junioren7 

dat we het vori g jaar nog zo makkelijk had-PECH VOOH HENK XLUFT. 

I 
den gewonnen~ weder om zouden bemachtigen. 
We moesten he t nu van enke l e individuele 
goede prestat ie s hebben en die bvamen er 
gelukki g ook. Paul Ki evit won zowel de 100 

Komen 'Nij bD de technische nummers 9 dan 
moet ons toch nog ·een enkele aanmerking 
over de organisatie van het hart . In de 
ring :v an he t k ogelstot en be~ond zi ch een 
kuil ·en dat kwam Henk Kl uft op een ongel
dige stoo.t te staan 'en juist di e stoot was . 
ruim over de 13.50 m. Henk werd niettemin 
winnaar met 13 m. precies, t erwDlJan Bel
le wederom over de 12 m. 9 kwam e n zij'n per
soonlijk record verbeterde . 12.14 m. J an 
Lejeune deed het ook hier ni et best door 
niet verder te komen dan 11 .39 m. 9 wat hem 
de zesde plaa t s opleverde. BD het discus
werpen deed Henk Kluft het vee l minder 
door me t 3 7. 07 m. 9 de vierde plaats te be
zetten. Herman Scholten werd vijf me t ' 
33.16 m. He t moe t naar de J6 m. t oe , Her 
man, eer der zijn we v borlopig a lthans n i e t 
tevreden. BD de springnummers kwam Chris 
Ruseler voor he t eerst voor ons uit en 
deze e erste keer was lang nie t gek. Voor
al op he t verspringen ging he t goed 9 want 
me t 6.58 m. bezet te hD de twe ede pl aat s 
en evenaard.e hij d.e bes t e seizoenpr estati e9 

gemaakt door Henk Willems. Henk9 nie t he
lemaal fi t, bracht he t t ot de derde plaats 
me t 6 . 48 m. HD blijft hee l cons t ant om de 
6. 50 m. zweven. Bij he t hoogspri ngen kvvam 
Chris Ruseler eveneen~ op de t weede pl aa t s 

m. als he t .. ve r springen voor B-junioren met 
r esp . 12. 2 en 5.70 m. Leen BrDs won opzit
t end de 300 m. in dezelfde categorie in 
39 .3 9 terwijl ook Jo Beyens en Pi et Visser 
een pluim verdienen voor hun moed.ige race 
op de 800 - en 1500 m. J o noteerde op de 
800 m. 2 .• 12.6 en Piet op de 1500 m. 4.40. 
J an Groen dr ong do or in de fina le îOO m. 
voor A-junioren~ hetgeen op zich zelfreeds 
een verdienstél ijke prestatie betekende. HD 
wer d vier i n 12 sec. Bij het verspringen 
deed hij he t .· beduidend minder door niet ver.
der te komen dan 5. 38 m. Ernst Scholten .. 
'deed he t 9 . i n .aanmer king genomen, dat hij 

. zi ch nog ni e t t è n v ol le mocht gev en in ver
band met zijn pas genezen bl essure, op de 
300 m. v oor A-junioren nie t kwaad. HD werd 
twee in 40. 4 sec. Een slechte beurt maakte 
hij echter door ni~t op zijn plaats t e zijn 9 

t oen de 4 ~ 100 m. ge l open moest worden 9 al 
ging o.i. ook de ploegl e i di ng hie r bij niet 
helemaa l vrij uit. Res t nog t e v e r me lden, 
da t de s eni or enploeg met 109 punten club-

lkampi oen van Kennemerland werd met Suomi 
1 me.t 49 punten op de t weede plaats t e rwijl 
1. de juni oren me t 37 punten de vijfde plaats 
)be ze t ten . 

0 
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~Q DICK SLOOS VERBETERT 

HET JUNIORENCLUBRECORD 100 m. 

Slechte organisatie in Leiden. 

I 
i 

_uHAARLEM11 NIET VLAG EN WIMPEL 
B..:.KAJI!lPI OEN VAN NEDERLAliJ]) OP DE 4x400 m o 

I 
i Zeven H.A. V o -ers trokken op de hete eer-

I ste dag van Augustus naar het verre Roosen-
Naast de junioren clubrecords. van J a n daal om mee te dingen naar de ··B-ti tels.Het 

Lejeune op kogelstoten en discuswerpen is 1 is ons eerlijk gezegd niet recht duidelijk 
thans ook het junioren record op de 100 l wat voor reden de KNAU kan hebben gehad OID! 

m. op een dus.danig peil gebracht~ dat het i nu reeds voor de tweede maal deze B-kampi
voor onze toekomstige junioren wel eens ! oenschappen 9 die tenslotte toch landelijke 
heel moeilijk zou kunnen, blijken dit record J kampioenschappen zijn 9 in een dergel:ijke uit
te verbeteren. Want Dick Sl.oos heeft er 1 hoek t e organiseren. Het zijn _ nu practisch 
bDna een halve seconde vanaf gehaald~ Va~~ alleen de athleten uit het Zuiden en uit 
11.6 bracht hij het op 1_1 .2. 9 welk~ t1Jd hlJ 1 het Centrum van ons ·land~ die in staat zijn 
in de halve finale van de 100 m. junioren i om deel te nemen 9 hetgeen ons minder juist 
om het kampioenschap van Nederland noteer- I lijkt. 
de. HD plaatste zich in die halve finale J het 

Thans echter ter zake. Verreweg 
tw.ee~ nadat hij ~ijn serie in .. 11 ~.~ had. ge- I mooi ste resultaat werd behaald door onze 
wonnen. In de f1nale werd hD VDide , ge-
plaatst in 11.49 hoewel wij hem in i e der 4 x 400 m.-ploeg9 geformeerd doorTheo Wer
geval als vier zagen doorkomen. Tussen de nik~ Co ·Viullems~ Wim v.Gog, en Co ten Hove. 
eerste vier aarik:omend.en zat practisch We lke knapen zo vecht).ustig en zo op de a
geen licht 9 nr. vijf ha.d een halve me t er I verwinning gebrand waren dat de tegenstan-

, · k d · d · , d.ers e igenlijk bij voorbaat al geklopt wa- · 
achterstand • Nïettem~n werd Dl? 9 le Ul- 'i r enb Di e B....,t i t e l moest en zou naar Haarlem 
delDk bD de eerste v1er zat 9 VDf ge-
plaatst. Het was één van de vele fouten~ 1 verhuizen, Wullems liet er z.ijn - ongetwD-
die die middag .in de Leidse Hout voorkwa- I feld zeer goede - kans op het 200 m. b~m
men • . 1Nat b.v. te zeggen van het voorval 1 pioenschap voor l open en ten Hove, die z'n 
in de 5 k.m. r ace 9 waarbD één d er lo-

1
: s e rie 400 m. ap gemakkelDke WDZe in 56o0 

pers zeker een 50 m. door enkele clubge- sec. had gewonnen 9 startte niet in de fi-
d I nale van dit nummer t eneinde ZDn krachten 

noten in de binnenkant van de btaan wer te spar en voor de es tafette o 
getrokken. Toen er zeer terech een pro- _1 

test werd ingediend 9 beweer de de scheids- I He t r esultaat van deze staalt j es van 
rechter niets gec onstateerd te hebben. 0- PRI MA CLUBGEEST was 9 dat de naaste concur
verigens ging het bij die 5 k.m. voor on~e I r ent.9 AAD 9 met ni e t minder dan 30 m." ver
mensen niet zo goed. Het. verloop was e1- 'j schil werd verslagen. Theo Wernik als eer
genlijk een beetje dramatisch v oor Jan ste man 9 hoewel s tartend op de buitenbaan 9 
Koopman~ die vijf ronden yoor he t einde met l was voor zijn c oncurrenten volkomen onbe
zeker een 80 m. voor~prong a~n k?P gi ng I r eikbaar? hD liep zelfs sterk uit en ga f 
en het was voor een 1eder du1de lJJk9 ~at · me t een voorsprong va n 20 me ter d e stok a
Jan een gewonnen race liep. HD kreeg e c_h- 1 ver! Co Wullems 9 wiens stijl op de 400 me
ter kramp 9 verliet weliswaar niet de baan9 tér toch veel be ter tot zijn rec'ht komt dan 
maar moest geruime tDd gaan wande l e n en I op de korte afstanden 9 bewee s wederom ZDn 
werd daarbD gepasseerd door drie lopers 9 aanleg voor deze a fstand door de voorsprong 
waaronder Wim v.Deursen 9 die in 16.43.2 1

1 

te verdubbelen. Een fraaie race! Van Gog 
de derde plaats bezette o Het veld was niet draaitie natuurlijk ook l ekk.er en Co t en Ho
zeer s terk bezet en we hadden meer v er- I ve verloor tegen de sterke RIBEENS amper 
wacht ·van Wim na zijn fraaie r esulta.at in tien met.er. De t ijd was 3~42.2 9 hetgeen zo 
Ve lsen. Hij draaide echter he l emaal met en- ! op 1 t ge zicht . nie t best lijkt. Me n bedenke 
had kenne lijK l ast van het lome en drukken- I echter dat gelopen werd op een baan die 9 

de weer. Voor Dick Jordens schijnt het nu 1 vooral na.dai er een hele midd.ag lang öp 
t och we l een v erloren seizoen te ZDn• Ook I rondgesjouwd was? zo uiterst rul en zacht 
thans kwam hij er niet aan te pas en fi- I was? dat he t maken van g oede t ijden bij voor-
ni s hte me t grote achters t and . He4k Geuse- baat uitgesl oten was. . , 
broek was onze deelneme::- op de 1500 m. Hij I . ' .. 

d d · chter Groen e n v.Wijngaarden i n I Nu n og 1e t.s over de persoonliJke nummers. 
;~~4-~~1~e~ wordt langzamerhand tijd voor : Wul lems s l eepte d e ~e prD~ op d e 10? m~ in 
Henk., dat hij eens onder de 4.10 komt 9 ! de wacht 9 _na zowe l 1n s e r1e als dem-f~na-

r rt oe hij t och ongetwijfeld i n staat moet l l e1 me t tlJden v an 11 .5 en 11 .39 de 2e plaats 
v,~~d geacht 7 te hebben ·bezet. Zijn fina l e-tijd was 11 o8 
w ~en me n b;halve Dick. J Tà~ns nog twee s ec. 9 we l een bewDs dat d e baan in d e loop 

~r na van de middag in kwaliteit sterk was ach-andere juni oren aan de j eug_dkampioen-
schappen deel. Paul Ki evit. en Jan Groen t eruit gegaan. · 
wiste n zich echter in dit selecte gezèl- . Bij he t hoogspringen bracht Pie t Haring-
schap nog niet t e plaatsen . I hui zen het nie t verder dan d e 6e plaats 

I 
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net 1. 60 m. en faald.e v.d. Klinkenberg 
2'.elfs geheel door deze hoogte af te sprin
gen. Beid.en herstelden Ztich e chter min of 
1eer want Haringhuizen won daarna nog <ie 
3e prijs op de 110 m. horden in de tijd. van 
18.2 sec. en Nees werkte zich in de fina
lè hink-stap-sprong 9 waarbij hij tenslotte 
zesde werd met 11.85 m. 

Voor de vierd.e plak zorgde Jan Belle 9 
die de kog_el 11.79 m. ver stootte. Belle 
heeft zich in de laatste · twee jaar tot een 
'lcogelstoter ontwikkeld 9 die in staat is 
tot zeer redelijke pre sta ties. Hij heeft het 
grote voordeel van de snelle en vinnige 
a.ctie. Maar toch kleven er o.i. nog een 
paar foutjes aan zijn techniek 9 die er uit 
moeten. Het te vroeg uitvoeren van de 
11wisselsprong" is er één van.Tegenwoordig 
·wordt · algemeen erkend dat het achterste 
been pas op het laatste moment moet wor
d.en 11 bijgetrokken" 9 a.h.w. om he t evenwicht 
te zoeken. Het te vroeg omspringen doet 
de athleet 9 juist op het critieke moment 9 
de weerstand tegen de grond verliezen9 
waard.oor er minder kracht achter de kogel 
zit. Een and.ere eis is dat he~ gehele li
chaam tot op het laatste moment geheel 
achter de kogel wordt gestrekt. De romp 
mag dus 9 op het moment van d.e stoot 9 niet 
zijdelings afbuigen. Naar onze mening is 
Belle 9 ind.ien hij zich op deze dingen in
steltf in staat om van de 12 meter 9 waar
toe hij thans komt 9 in de toekomst 13 me
ter te maken. Eis daartoe is ook dat er 
niet te veel op volle kracht en op volle 
snelheid word.t geoefend 9 want hierbijwordt 
de techniek onhe~roepelijk verwaarloosd. 

En na deze afdwaling willen wij dan nog 
een welgemeende hulde brengen aan Nees 9 
die 9 terwijl de wedstrijd.en nog aan de gang 
waren9 op deskundige wijze een taxi 11 0rga
niseerde" 9 waarin de kersverse 4 x. 400 -m. 
kampioensploeg9 bezweet9 hijgend en nog on~ 
verkleed. naar het Roosendaalse station 
werd vervoerd. Waard.oor de D-trein nog 
vlot kon· worden gehaald 9 hetge(3n niet min
der dan drie uur tijd.winst opleverde. 

Opmerker. 

---------- ----------·-----
JAN BEGKROVEN · o~~ 

VERRAST OP ZWAK BLZETTE 

DISTRICTSIW/IPIOENSCHAPPEN. 

Wij veroveren zeven titels ! ! ! 

De Districtskamp•ioenschappen waren dit 
jaar kwalitatief zw-ak bezet 9 want behalve 9 
dat uit de aard der zaak de leden van de 
Olympische ploeg mankeerden 9 kwamen ook 
diverse and.ere cracks uit Noord.-Holland 
niet aan de start. Laat daarom vooral niet 

·.~ .. -. .. . 

gedacht worden 9 dat we met hot winnen van 
1 zeven kampioenstitels plotseling een grote 
1 stap gedaan hebben op de weg, die terug-
I voert naar de top 9 al waren er gelukkig 
I wel enkele ui tstE>kenéLe prestaties bij. Pres

taties9 die aantonen 9 dat er blijkbaar toch 
een geest in onze jongens is gevaren om 
zich niet zonder meer verder terug te la
ten dringen. Dit is een hoopvol verschijn
sel. 

Onde r zeer behoorlijke wee-rsomstandighe
den werd. op Zate rdagmidd.ag 7 Augustus een 
aanvang met het programma gemaakt. Cor Jas
pers had daa.rbij geen moeite zijn titel bij 

: het hoogspringen voor B-junioren te prolon-

I geren o Hij haalde 1.50 m. De eerste serie 
van de 200 m. schakelde Henk Schreuder ui t 9 

j doch zowel Co Wullems als Gerri t Schol ten 
1 wisten de tweede serie te overleven, de 
1 eerste zelfs als winnaar. En da:.t C,o inder

daad de sterkste van zijn serie was geweest, 
bewees de finale overduidelijk. Het werd een 
fel gevecht me t Blok om de eerste plaat.s, 
waarbij het opvallende was, dat Co volkomen 
ontspannen bleef lopen, terwijl .Blok daar
entegen steed.s 'meer in elkaar ging zitten. 
Door een iets scherpe:t"e finish won de 0 A.V. 
1 23" man in 23.2. Voor onze loper werd de-
zelfde tijd afgedrukt. Als men het nog niet 
wist,- dan heeft deze ra.c.e overduidelijk 
aangetoond 9 dat Co geknipt is voor de 400 
m. Alleen zal J:lij er serieus en met interes
se voor moeten gaan trainen. Een aangename 
verrassing was de overwinning van Wim v.Gog 
op de 1500 m. Ook deze race liet nog lang 
niet de van .Gog van het vorig jaar zien, 
maa:c het was in ied.er geval een bekeken 
rac:e 9 niet een loop, die lou.ter met de be
nen werd gelopen. Deze wedstrijd liet ook 
zien9 dat Wi m nog heel goed vechten kan en 
eerlijk gezegd 9 dat &ad ik dit seizoen nog 
niet van hem gezien. Zijn tijd was 4.6.8. 
Maar ook Henk Geusebroek deed het beter, 
dan ik van hem gewend was o Zijn eindspurt 
bracht hem zelfs nog vla~ achter Groen (Ao 
V. ' 23) en Udo v .Wijngaarden ( Suorni) in 
4.9.9. De grote fout van Rank is, dat hij 

I vaak te veel ruimte neemt tuss.;:,n de kop
groep o Hij 11 zwemt 1' soms wel vijf à zes meter, 

i zoals dit in de stayersv'lereld heet en uit 
i de aard der zaak kost het bijtrekken, dat 
I hij dap moet doen, hem extra inspanning 9 die 
I hij bett>r v oor de eindsprint kan bewaren,_ 
1 die hem juist 9 omdat die spurt. zo buiten
I gewoon sterk van hem is 9 de overwinning kan 
1 brengen. Leen Brijs had 400 m. van de 600 
1 mo de leiding 9 hetgeen wil zeggen 9 dat hij 
1 de raco rustig voor de sterke Schmi tz. (A. 
J V. 1 23) aantrok. De eerste aanval kon Leen 
I nog afslaé].n 9 , ma0r t oen Schmi tz ten tweede 
1 male ten aanval trok, was het gebeurd. De 
I k0p durven nemen is niet erg 9 maar dan in 
I ied.er geval in een hoog tempo proberen je l tegenstanders .los te lppen 9 want anders ben 
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je in de einds.print een verloren man. De 
t~d van Leen9 1.35 9 betekende een gl oed
nieuw clubrecord. Erns.t Schol t en 9 wiens 
fraaie st~l geheel zoek is 9 wist het op 
d~ 300 m. tot een tweede plaats t e bren
gen in 39.6. 

I den v oor het einde 9 toen Jan Koopman 9 al 
had moe ten l ossen , trok Wim v.Deursen weg 
en niemand in het grote veld van deelne
mers was in staat te volgen. Ja toch,Beck-
hoven had kunnen volgen, als hij gewild had, 

I maar hij wist ni e t 9 dat hij er zo gemakkelij · 
t oe i n staat was. Dat begreep h~ pas, toen 

DE WEDSTRIJDEN VAN ZOUDAG . hij anderhalve r onde voor het einde v.Deur-
In tegenstelling met Zaterdagmiddag, sen achter na ' ging en zo snel inliep~ dat 

8 het veTschil b~ de finish slechts ènkele waren de weersomstandigheden op Zonelag me ters bedroeg. De tijden waren respect. 
Auguptus wel zeer ongunstig. Er stond een 16-32-0 en 16 g34.2. Daar noch Dick Jordens 
harde vvind 9 'die la ter op de middag zelfs 
tot stormkracht toenam 9 terwijl de baan· .af. noch Jan Koopman wisten te imponeren, kon 

het we l eens gebeuren 9 dat we op de 5000 m. en toe door een zwiepende regen gegeseld I 
werdo Vanze lfsprekend kon e r onder ' deze in de P.H. -beker ploeg twee geheel nieuwe 
omstandigheden van goede prestaties geen I namen zullen aantreffen. De "van Deursens" 
sprake z.ijn. Dat er desondanks nog enke le I waren he l emaal succesvol, want de 3000 m. 

1 voor C-:-klassers we rd zo gemakkelijk door 
behoorlijke uit de bus gekomen zijn 9 stemt I 
tot voldoening • Dick Sl oos won tegen de Enge l v. Deurse n gewonnen, nadat hij eerst 

dr i e ronden in het pe J.et on gewandeld had 9 .wind in de . 100 m. in 11.9 sec., we lke t ijd 1 d t h t 1 t b t · 
beter was, dan de meeste senioren er diÈi I a " 8 we zeer e e reuren ls, dat dez.e 

1 knaap 16 September naar Indonesië moet vermiddag uit konden halen. · Gerrit Scholten . 
· f · · t 1 trekken. Tijd. 1 0. 16. 1 • Vlel thans als slachtof er 1n de eers e 

· COR LAMOREE WEDEROM GEBLESSEERD. 

Nog maar pas gene~en van z~n blessure 
in Ve lsen opgelopen, nam Cor Lamoree alweer 
deel aan deze kampioenschappen. Onder de 
heersende weers omstandigheden had het me 
beter ge leken , dat h~ z~n heroptreden nog 
maar even uitgesteld had, temeer, daar de 
titel door de aanwezigheid van Mart Swart 
toch veilig was. Voor de aanloop van zijn 
eerste sprong gl eed Cor weg en weer kon hij 
hinke nd de kleedkamer opzoeken. Een bles
sure, die ni et nodig gewees.t wa.s. Zoals ge
zegd had Mart Swart geen moeite om met 
3.30 te zegevieren. 

Henk Kluft won met 12.83 m. het kogel
stoten, doch bij het discuswerpen kon Henk 
weer ni et verde r' brengen dan 37.38 m. Het 
is t och te hopen 9 dat hij op d.e P .H.-beker 

serie 100 m. 9 evenals Han Kramer, terwijl" 1! 
Henk Schreud.er en Co Wullems de t weede . 
serie overleefden. In de finale speelden . j 
onze mensen echter geen r ol van betekenis 1 

en moesten met de v ijfde - en zesde plaats 1 

genoegen nemen. Co zou beter gedaan he8-
ben9 als h~ z~n 100 m. had laten schieten 
en zich all.een geconcentreerd. had op de 
400 m. Ook dan zou h~ waarsch~nl~k van 
Turkenburg (Holland) verloren hebben 9 maar 
hij zou heiT). het vuur na aan de schenen heb
ben kunnen leggen. Thans was hij de laatste 
20 m. volk omen uitgelopen en wist h~ nog ~ 

maar net in 53.8 de tweede plaats t e hou
den. Co ten Hove 9 die z~n ~erie in 55.4 
had overleefd, kon het in de fina le niet 
verder brengen dan de v ijfde p laats . De 
storm was voor deze knaap nu ook ni e t be
paald geschikt om prestaties te l ev er en , 
hoewel · ik toch iets meer van hem verv'lacht 
had. In een stortbui we rd gestart v oor de 
800 m. 9 waarbij he t peleton aanvankelijk . 
door de sterke Ed Soomer werd geleid.Vlak 
voor het ingaan van de laatste r onde nam 
Wim v.Gog de kop over en hield die tot op 
200 m. Toen sprong Groen 9 belust op r evan-

i een me t ert je verder weet te komen. Jan Bel
. l e kwam tot 11.95 m. Niettemin acht ik hem 

op de P .H .-beker nog wel goed voor een punt. 
Of Herman Scholten 9 die het b~ het discus
werpen slechts tot de zevende plaat:s bracht 
daar ook voor zorgen, meen ik echter ern
stig te moe t en be t wij f e len. Henk Willeros had 
aan 6.30 m .• v oldoende om zich kampioen te 
mogen noeme n en in aanmerking genomen, dat 
de aanloop precies tegen de storm in was 9 

is dit resultaat niet eens zo kwaad.Op dit 
nummer werd Piet Haringhuizen nog zesd.e 
me t een sprong van 5. 95 m. 9 nadat h~ bij het 
hoogsp ringen had gefaald door op 1. 60 m. af 
t e springen. 

.che naar voren 9 hetgeen niet erg geweest 
zou zijn 9 als Vl im .direct gevolgd was. Hij 
liet de Amsterdammer echter enkele meters 
voorsprong nemen en dit . was juist voldoen
de voor d.e .~A.V. '23er". Want toen Wi m op de 
laatste 50 m. prachtig vechtend terug~vam9 
kwam hij juist een metertje te kort. Tijd v. 
Gog 2.4.4. Ed soomer_moest in do eind
spurt. nog in Koole zijn meerdere erkennen, 
doch maakte niettemin opniepw een 'goede 
indruk. Tijd 2.6.8. Tijdens~. de- 5000 m.bleef 
het pelston de eerste 3000 m. angstvallig 
bij elkaar. Niemand waagde me t de storm 
een serieuze uitl ooppoging. Pas vier r on-

1 So long. 

1 --------------------~~~-------------------
l . g~ ~ ~'7~~~~ ~ 
I U ~~~~. 
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'iCHITTEREND HERST~L VAN WIM VAN GOG TDDENS J 2.1 .6! Als dez.e loper er toch eens toe o
DEINTERNATIÓNALE WEDSTRDDEN VAN A.A.C. ' ver kon gaa.h serieus in training te gaan 9 

wat zou hij veel kunnen bereiken. Harry 
schijnt het echter niet te willen en het 

verbetert zijn eigen .1500 m. record 

en brengt het op 4.2.81 gevolg zal zijn 9 dat h ij ·een volgend maal 

ok Harry Wernik in goede vorm! , miss.chien weer 2.6 noteert. Jammer. 
i Wege ns blessures ontbraken bij het pols-

Iviet de ongeveer 25.000 toeschouwers 9 I stokhoogspringen Cor Lamoree en Joop Ver-
he op Zondag 15 Augustus tijdens de inter- 1 kes 9 terwijl l.[art Swart bij een poging om. 
nationale wedstrijd.en van A.A.C. in het I 3.50 m. te springen een leLijke val maakte 9 
"'tadion bijeen waren 9 hebben ook wij genoten l waardoor ook hij moest stoppen. Al onze 
van de prachtige 3.000 m. rac;e tussen Ahl- 1 polsstokhoogmensen geblesseerd en dat veer
den9 Zatopek en Slijkhuis 9 van het machti- .tien dagen voor de P.R.-beker. Er kan in 
ge lopen van Herbert Mc.Kenley op de 400 veertien dagen n og veel gebeuren. Laten we 
m. en van de prachtige sprint van Lloyd 1 daar dan maar op blijven hopen. 
!Laheach en John Treolar op de 100 m. Maar H. 
het bloed kruipt nu eenmaaL, waar het niet 
gaan kan en onze meeste belangstelling 
ging vanzelfsprekend uit naar het kleine 
aantal clubgenoten 9 dat deelnam. Welnu 9 we 
zijn niet helemaal teleurgesteld naar huis 
gegaan. Daar zorgde in de eerste plaats 
Wim v.Gog voor 9 die duidelijk aantoonde 1 

dat hij volkomen over zijn inz inking heen 
is. Hij liep een uitstekende 1500 m. 9 be
lust op een overwinning op Groen. Te be
lust eigenlijk en dat kostte hem de tweede 
plaats. Want nu concentroerde hij zich in 
de laatste 10 m. te veel op deze Amster
dammer en te weinig op de Zwitser Hald
vogel die hij 9 als hij fel . had doorgevoch
ten ongetwijfeld zou hebben gehad. De tijd 
van Wim was 4 . 2.8 9 hetgeen betekende 9 dat 
hij zijn eigen clubrecord met 1 .7 sec. ver
beterd had. Je nadert de 4 min . grens 

------------------------------------------
I(LINKENDE KLEINIGHEDEN. 

Op Woensdag 4 Augus.tus vonden te Hilver
sum de e indstrijden van de Militaire Kampi
oenschappen plaats. 

. Onze deelnemers waren Joop Verkes en 
I Mart Swart op Polshoog en Ed Soomer op de 
l 800 m. We kunnen het moeilijk verrassend 
1 vinden, dat onze polshoogmensen gingen 
i strijken met de eerste - en tweed..e plaats. 
t Joop werd kamp ioen met 3 o40 m. en Mart werd 
l de runner-up met 3.20 m. Het zijn eigenlijk 

prestaties 9 die wat tegenvalleno hetgeen 
ons echter niet belet Joop mat dit derde 
kampioe nschap in successie hartelijk geluk 
t e wenseno 

Wie echter wel verraste was Ed Soomer. 
Na een fel gevecht.9 waarbij hij aanvankelijk 
in een zeer ongunstige positie lag 9 werd hij 
derde op de 800 rn. in de fraaie tijd van 
2.1.2. In Me i liep hij deze afstand nog in 
2 oS. Inderdaad, wat goed is:9 komt sneL En 
we vragen ons onwillekeurig af 9 wat Ed zal 
gaan presteren, als hij het volgend jaar 
een behoorlijke wintertraining achter de rug 
heeft. Ed 9 onze bewondering en hulde! 

Wim. Maar ook Henk Geusebroek deed het 
goed. Hij ging nu d irect met de hoofdgroep 
mee en al kon hij dan ook de laatste 100 m. 
niet meer die eindspurt er uit halen 9 die 
we van hem gewend zijn - ook al 9 omda t de 
B~lg Jansen hem enkele malen ernstig hin
derde - nu liep hij · toch in elk geval op 
een manier, waarop hij in de toekomst der
gelijke wedstrijden kan gaan winnen. Ed Soo- I 
mer had kennelijk een buitengewone zware 

1

1 

week in de militaire dienst nog in de be
nen zitten en eindigde als laatste. Never I C~r Lamoree en Joop Verkes waren gekozen 
mind Ed 9 we weten, dat je over veertien i i n de Nederlandse ploeg9· die op Woensdag 11 

!1 Augustus in Rotterdam tegen de Zw. i ts.ers dagen op de · P.H.-beker op d e 800 m. beter 
zal draaien. Wim v.Deursen had de moed om I uitkwam . Wegens een blessure kon Cor ech
twee ronden met de drie reeds genoemd.e be- i ter niet aan de bak komen. Zijn clubgenoot 
roemdhed..en op de 3000 m. mee te gaan. Het l Mar t Swart verving hem en dus waren er toch 

ll t wee H.A~V.ers 9 die de oranjekleuren verbrak hem later op 9 want hij moes t uitein-
dedigden. Het ging helaas niet zo best met delijk met de achtste plaats genoegen ne- ' · 

men in 9.31 9 maar alleen al he t feit, dat I onze jongens. Joop br~cht het slechts tot 
hij als enige loper van de minde r e goden , 3.30 .m. en l'~art kon nlet hoger komen dan 
achter de c:racks aan durfcie gaan 9" is een i 3 • 25. m • Als excuus moge gelden9 dat Joop 

I niet he lemaal fit was en Mart een behoorbewijs, dat deze loper de juiste mentali-
teit bezit om i ets t e wagen in een wed- l ijke tuime ling maakte, toen bij een sprong 

i zijn stok brak, waardoor hij vanz.elfsprekend strijd 9 een mentaliteit, die we helaas bij 
; flink de schrik te pakken had. Onze mensen de meeste van onze lange-afstand-l opers l b tt .t . d 1 .. k d t Cl d 

missen. En dan Harry Vle rnik. Een zevende 1 eze en Ul eln 8 IJ . ~ wee 8 en erde 
0 h t t . ht · t 0 be t ' plaats 9 daar er een Zvn tser was 9 die er plaats o p e eers e geZlC n1e Z S o L • 

t 'd d. h s I nog mlnder van terecht b.racht .. lVIaar de i.l 9 1e we voor em opnamen wa ; . 



J. VIETS & CO. 

RIJWIELHANDEL 
i ; 

Zijlweg 39~41 ~ Telefoon 14308 

Eerste klas reparatie inrichting 

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

Gereserveerd voor 

L. BIESHEUVEL 

• ,_,.h~ I '· .I,,,) 

Aardappelhand el- .. West hof' I' 

Spaarndam · · Telefoon 283 

) 
akker' · 

ECKHOVEN 
,rouwersvaart 158 B. 
a kt 

-
eter 
rood 

ook voor UI 
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Voor 

gouden en 

zilveren 

voorwerpen 
VAN 

' 
Ellinckhulj·zen 

JUWELIER 

Anegang 32 

Radio-

en Electro

Technisch-Bureau 

Haarlem 

H. W. Stiphout 
Onderdelen 

Reparatie 

Versterkers 

Hoogstraat 3 ~ Telefoon 19361 

QÈ VAN DEN BOSCH 
Dagelijkse Autodiensten 

AMSTERDAM 
HAARLEM 
ZANDVOORT 

I 

OVERVEEN 
BLOEMENDAAL 
SANTPOORT 
HEEMSTEDE 

Amsterdam; 
Haarlem, 
Zandvoort, 

AERD,ilNHO!IT I 
N.Z. Voorburgwal 16 Tel. 42726 

Sm edestraat 37 ~39 
Kleine Krocht 7 

Tel. 11143 
Tel. 2852 

MAQAZIJN NEDERLAND ' Voor AL Uw kootoorbe-nodigdheden 
/ '' 

Gr. Houtstraat 36 

Haarlem 

Heren~ en kinderkleding 

Kleding naar maat 

Import en <froothandel voor kantoorbenodigdheden 

2e Jan van der Heijdenstraat 104 

~msterdam Telefoon 23652 

Levering uitsluiteiJ.d 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. vakg~oep personenvervoer. 

ROMOLENSTRAAT 72 . ~ TELEFOON 18718 

VERSTEEGE's 
Manufacturenhandel 

ZIJLWEG 117 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

TELEFOON 10240 

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

. Copieerinrichting voor Zakenman en Vereniging 

Dit blad is geheel door C op in ha verzorgd 

Moalet de 

Vereniging sterk.! 

• 
Werft Donateurs! 

Over stijl gesproken · .. .- ~ 

is stül! 

Woninginrichting 
Gierstraat 16~22~24 Telefoon 1 0342 

VERHUIZINGEN- TRANSPORTEN 

VERPAKKEN - VERZENDEN / 

naar all~ werelddelen 

P. F. VAN DEURSEN 
EXPEDITEUR 

Junoplantsoen 18 - Haarlem 
TELEFOON 22294 

A ut om ob ie I 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 


