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Glashandel 
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zonder bon 
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kán vernieuwd worden 

DIVENDAL'S KUIPERIJ 
ANTHONIESTRAAT 3, TEL. 16269 

Het van ouds bekende adres voor 

* Reparatie aan wasmachines 
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1! strfjd in gereedheid werd gebracht, nog wat 
I! oefenen. Het moest dan toch vanzelfsprekend 
11 zijn, dat men er absoluut zorg voor draagt, 

Wanneer U dit nummer ontvangt 9 heeft de 
wintertrain i ng inmiddels een aanvang ge
nomen. Als deze regels geschreven worden, 
is het nog niet be,kend 9 of we inderdaad 
over de k l eedge legenhe id in 11 Duinlust 11 

kunnen beschikken, daar dit plotseling op 
grote moeil~kheden i s gestuit . Làten we 
echter hopen, dat deze kwest ie, als dit 
blad b~ U in dé bus gl~dt, ~lsnog bevre
digend is gerege ld. Onze belangen z~n 

daarbij in handen van Jan Hut 9 in wie we 
geen beter pleitbezorger zouden kunnen 

I dat men de cricketspelers geen overlast 
, aandoet. qat is er echter gebeurd? Op een 
I i Zondag kvvamen enkelê 11 he r en' 1 athleten vrij 
~ laat aanzetten, wilden toch hun hele pro
i gramma afwerken en het liet hun blijkbaar 
ll ijskoud, da:t de c.ricke twedstrijd hierdoor 

niet kon beginnen. Ja, ze waren zelfs nog 
, verbe,asd.? toen ze door de Hee r Hut naar de 
!,· kleedkamers werden verwezen, Nog een voor
' beeld. T~dens een trainingiavond verlieten 

hebben. · 
Doch of we op 11Duinlust" komen of niet, 

de training gaat door, zoals die training 
onder allerlei omstandigheden al tijd lS 

doorgegaan. Wat we bij dez.e training voor 
alles nodig hebben, om deze tot een vol
komen succes te maken, is discipline. 
Sportdiscipline in de juiste zin van het 
woord. Daar: heeft het bij ons in de laat
ste jaren wel wat aan ontbroken. En dat 
viel des te meer op, daar onze vereniging 
door die juiste sportdiscipline al t ijd hoog 
in aanzien heeft gestaanc Deze achteruit
gang in sportdiscipline is èigenlijk nog 
veel erger d~n onze, hopenl~k t~del~k~, 
achteruitgang in préstat:i:ès. We zullen en
kele voorbeelden geven.' Bij de afgelopen 1 

zomertraining gebrui kten _verschillende t 
athleten de lappen, diB door de cricket
ters worden gebruikt om bij ~1a t weer de I 

. I 
ballen droog te wrijven', om, wanneer ze I 
onder de douche vandaàp kwamen, hun natte 
voeten op te z.etten. Het gevolg wa.s na- ! 
tuurlijk, dat de . cricketclub bij regenweer 
niets aan de lappen had. Het is zelfs een I 
enkele maal voorgekomen, dat een ligstoel ! 
als zodani g gebruikt werd. Eeri ander voor- j 
b·eeld. Dool' de webvillendheid van de j 
cricketclub konden de athleten van de wed- 1 

strijdploeg 9 vvanneer ze op Zondag niet op I 
wedstrijden uitkwamen in de vroege ochtend-l 
uren, wanneer het cricketveld voor de wed- I 

enkele junior-athleten het veld, om op de 
weg voor hun zelf wat te gaan oefenen. Bn 
zo zouden w~ nog meer voorbeelden kunnen 
aanhalen. Onz.e plaatsruimte is echter be
perkt en_we menen, dat dit voldoende is,om 
een ieder, die weet, hoe het vroeger bij ons 
op de training toeging, te laten constate
ren, dat zo iets toen eenvoudig niet kon 
voorkomen. 

In de circulaire, die de aanvang van de 
wi~tertraining aanYondigt, wïjst het bestuur 
er op 9 dat het niet zal aarz.e len strenge 
maatregelen te nemen tegen die leden, die 
zich niet houden aan de voorschriften, die 
door de leiding van 11 Duinlust" gegeven zul
len worden. 1Nij vonden het bui tengewoon 
prettig dit te lezen, want het bew~st, dat 
men ook in bestuurskringen i nz i et , dat 't rnet 
de sportdi sc i pline in onze vereniging mo
men·t.e.el niet zo erg best geste ld is. Dit 
en de woorden, die de Voorzitter bij de O 

pening van de iudGortraining sprak, geven 
ons het vertrouwen, dat het bestuur, ook 
als we eventueel niet op 11Duinlust" zullen 
belanden, waakzaam zal bl ijven tegen elk on
gedisciplineerd optreden en zo nodig streng 
zal ingr~pen. Dit ingr~pen tot het uiter
ste te beperken of zelfs helemaal achter
wege ta laten is een taak, die onze athle
ten volkomen in eigen hand hebben. 
----·--------------------------------r-----
,--- -,---- ---------------------

Morgen komt er wesr een dag, maar dáze 
dag komt nooit meer terug! 
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I 
Bestuursbesluit. I 

I 

Enige tijd geleden diende de Heer W.N. 1 

G .C .Kaan bij het bestuur een verzoek in tot 1 

opheffing van zijn royement. Na zeer rijp j 
beraad en diverse besprekingen heeft het , 
bestuur gemeend hierop gunstig te moeten ! 
beslissen en heeft zij het destijds uitge
sproken royement gewijzigd J..n een schorsing 
lopende van 5 Mei 1945 tot 1 October 1948. I 
E.e.a. volgens artikel 21 sub B van het · 
Huishoudelijk Reglement. Vanaf 1 October I 
j.l. is de Heer W.N.G.C.Kaan dus weer als 

1
1 

gewoon lid in onze ledenlijst opgenomen. 

Nieuwe donateursg I' 

C.Elsinga 9 Potgieterstraat 23, Haarlem. 

Voorgesteld als lidg l 
W.Oolders 9 Zaanenstraat 54, Haarlem. j 
R.~ademakers 9 v.Nesstraat 30, Haarlem. I 
Bedankt: C .J .Kluitenb~rg, C .Elsinga. 1 

Bedankt als dona teurg ·I 
E.J.Booy? B.Engelenburg (per 31 Dec.'48). 

1 W.Groen. . · 

Contributieg De tweede termijn van _de con- 1 
tributie-betaling is vorige maand inge- i 
gaan. Zij, die nog niet aan hu~ verplich- i 
tingen voldaa.n hebben, . worden verzocht als ,. 
het enigszins mogelijk is bij de e.k. aan
bieding van het diploma het verschuldig- I 
de bedrag te voldoen. De penningmeester 1 

zal hen er ui ter st dankbaar voor zijn. 1 

Indoort+ainingg De eerste indoortr~ining l 
is op WÇ)ensdagavond 13 October in de gym
nastiekzaal van het Kennemer Lyceum ge- J 
houden. De training, die wederom onder j 
leiding staat van Jan Hut, begint om acht j 
uur. De zaal gaat niet eerder dan half l 
acht open. I 

I 
Zondagochtendtrainingg De eerste Zondag- I 
ochtendtraining is op Zondag 17 October 
gehouden. De kleedgelegenheid bevindt 'zich ! 
in een der bijgebouwen van het sportinternaat I 
aan de Duinlustweg te Overveen. Uitvoeri
ge mededelingen hier6mtrent zijn -per cir- j 
culaire aan de leden verzonden.. Ook deze J 

training, die om 10 uur precies aanvangt, I 
staat onder leiding van Jan Hut. 

Adreswijzigingen g_ 

F.Hoogland, Kleverlaan 1, Haarlem . 
W.Tackema, Golfweg 9 9 Noc:JD:hrv . aanZee., (donai.J 
C.Ruseler, eremerstraat 25, Haarl em. I 

I 
Afgev . v.d. lijst v. voorgast. ledem H. Cats.j 

Reglementem Willen de nieuwe leden, die I 
nog niet in het bezit zijn van een exem- J 
plaar van de Statuten en het Huish. Re- 1 
glement dit aan het secretariaat melden? I 
Zij krijgen dan omgaand een exemplaar toe-
gez.onden. · .. 

PERSONALIA. 

r~art Swart heeft het in de militaire 
dienst tot korporaa gebracht,doch zo lang 
het nog geen generaal is 9 zou het niet de 
moe ite waard zijn het hier in deze rubriek 
te vermelden, als dit feit niet tevens met 
zich me e heeft gebracht, dat Mart Breda 
heeft verlaten en thans in Bussum is ge
legerd. Dat wil zeggen, dat Mart nu regel
ma tig de training op Zondagochtend kan mee
maken en misschien ook wel de indoortrai
ning. Tevens heeft hij in Bussum reeds Joop 
Verkas ontmoet, die daar sportinstructeur 
is en dit alles betekent een prachtigever
betering voor onze jongste polsstokhoogma
tador9 die overduidelijk bewezen heeft, dat 
de militaire dienst, ook in het eerste 
jaar, nog lang niet altijd een achteruit
gang van de conditie hoeft te betekenen. 
Laa t staan het opgeven van de sport. 

:3r is ditmaal _weer zeer heugelijk nieuws 
te melden. Chris Ruseler berichtte ons 9 dat 
hij op 21 October met Nel Scheffer voor de 
amb t enaar van de burgerlijke stand is v er
schenen , welke laatste niet geaarzeld heeft 
van dit tweetal een gelukkig paar temaken. 
De jonggehuwden hebben hun tenten in de 
eteroerstraat 25 in Haarlem opgeslagen en 
dat betekent, dat Chris regelmatig de win
tertraining zal kunnen volgen. Waar een hu
welijk al niet goed voor is. We vinden het 
buitengewoon prettig Nel en Chris namens 
de ganse vereniging met deze grote stap in 
hun leven van harte geluk te wensen. 

OP NAAR DE DUHT:SN ~~N H:3T KENNI~MER L YC EID1 -! 

We er staan we aan de vooravond van de 
wintertraining 9 het sportieve gebeuren 9 da t 
nu al zo'n lange reeks ·van jaren ongeteld 
vele H.A .V.-ers en oud-H.A.V.-ers in zijn 
ban had . 

We gaan we er naar onze oude trouwe · gyr.<
zaal in het r=ennemer Lyceum. Daar zullen 
we middels de eeuwenoude, doch altijd jonge 
g~nnastiek · de directe en indirecte voorbe
r eidingen voor het sportieve lopen, werpe n 
en springen en niet te ~ergeten onze be
~aamde zaalestafettes weer een alzijdige, 
fithoudende en lenig-, rap- 9 sterk-, en 
sne lmakende training beleven, die onze ge
he le persoonlijkheid met veer:- en spankracht 
vervult. 

We zullen opnie uw naar ons bostelijk 0-
verveens Duingebied trekken. We zullen, aJ.s 
vorige jaren, de zuivere, ozonrijke lucht 
der dennenbossen en kruidige geuren van de 
duinpannen met volle teugen inhaleren. We 
zullen daar onze ge est bevrijden van all es, 
wat deze drukt, we zullen daar ons bloed 
versterken en zuiveren, we zullen er in 
w~o r en wind, bij zon en regen, bij hagol en 
sneeuw he t meest mannelijke spel met de ol e-
menton spe len, dat voor ons mogelijk isg de 
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bostraining 
er zal weer 
ze bospaden 

der 11Haarlem"-athle teno Want 
hard gewerkt wor den l angs on
en in het rulle zand van he t 

eeuwenoud.e duin. Er zal gehijgd wor den on 
getranspireerd. De wa ngen zullen róod wor
de n van de inspanning en de wind 9 do ogen 
zull e n vol vuur b linken bij eon fe lle 
s print tegen een steile helling of in de 
speelse strijd tegen de lache nde makkers .• 

Speelse strijd. Want in de maanden9 die 
komen, moet ~lke wedstrijd-idee absent zijn. 
Wij gaan allereerst bouwen a an onze condi.
tie. Feitelijk gaan we daar in d ie' schone 
natuur niet anders doen dan spelen, spor
tief spe len met onze i nwendige weerstan
den9 en met de weerstanden, die het ter
rein en de natuur ons ter overwinning 
voorleggen. Dus toch weer een kamp? Onge
twijfe l d een kamp 9 ·\loch nu alleen tegen 
onszelf en de wind of de bod.em . ::::;en kamp 
met een prettige gevoelsinsl ag . ' I:v'ïaar in 
geen geval ~en strij~ tegen het horl oge of 

op de eervolle plaa ts, waarop zij staat, 
doch bov en al l es om haar _opnieuw te b re n
gen aan de top van de Vaderlandse athle
tiek. 

Laat voor ons 
en e l ke Woensdag 
Kennemer Lyceum . 

::Len kostelijke 
e rs l! 

a llen gelden: Elke Zondag 
op naar de duinen en het 

wintertraining9 H.A.V.~ 

Jan Hut. 

VAl~ ~EÎ~ --~~~€) --....._ 
W E.D S 1' R ;j D 'f'R 0 I~ f 

D:G; ROND'I1 VAN DRIEHUIS. 

de tegensta nders . Dit spelend oefenen en ~.'er ge legenheid van Koninginnedag orga-
' trainen schenkt juist dat overgetelijke, I niseerde het Oranjecomit~ van Driehui s · i n 

dat in onze wint ertraining te vinden' i s. i samenwerking met de secr etaris van het 
Ik had eni ge weken gel eden de stellige I District Noord-TioJ.land 9 de Heer Wi nkel 9 de 

verwa.ch~i~g 9 dat ik in ons blad de leid.ing 1 ronde van Driehuis. Voor junioren was een 
der tralnlng zou overdragen" I eder 9 dle j' parcour s van ongeveer 1500 m. ui t gezet 9 
mijn omstandigheden kent 9 weet, dat die al terwij l de senioren een 3500 m. moes t en af
lang zodanig zijn, dat ze het l eiden van j leggen . He t war en bijna a llemaal 11Raarlem" 
de l essen en de training bijna onnwgel ijk : successen, die daar te not eren vielen. Het 
maken. Thans staan de zaken e r echter zo j begon al met de 1500 m. voor B-junioren, 
voor, dat -dez.e overdracht v an de techni- j' die door de inmiddels a l s l id toege treden 
sche l e iding n og niet moge lijk is. Zolang 

1
, Klaas Ebbeling werd gewonnen . Een wel zeer 

dit doenlijk is, zal i k de indoor - en dé mer kiTvaardi ge prestatie, als e r bij v erteld 
outdoortraining blijven l e i den. Daarbij zal wordt, dat deze knaap zijn gymschoenen had 
i k een speciaal beroep doen op onze beide 1 thu'îs' gelat en en daar om de a:(stand maar op 
jeugd-a tlüetiek-leiders Jan Hermans , en Ab ,! kouseyoe ten liep. He tgeen, zoals gezegd, 
v.d.BeL En vanze lf ook op de al tijd ge- I hem niet belette op fraaie wijze te zegevia
waardeerde steun van onze cracks. Het be- i ren. Klaas, welkom in ons midden en ga zo 
stuur 9 speciaa l de voorzitter en de secre- I door! De 1500 m. voor A-junioren was vrij 
taris 9 zullen deze winter een extra aan- gemakkelijk voor Hans v.d.Berg. nre l werd hij 
deel l ev e r en én bij de organi satie én bij de 1 in de laatste · 50 m. nog even bedre i gd door 
l eiding. Als we deze winte r in·t ensief me- l een Zandvoortse leerling van Hi?nk Geusen
dewerken9> dan zal deze winter niet alleen broek , doch deze laatste bleek op het be
een gedegen grondslag voor de gezondhe id slissende moment volkomen uitgelopen te 
en het we l zijn van elke H.A.V.-er gelegd I zijn, zodat Hans nog met vrij grote voor
worden 9 doch t evens zul l en wij onzo vere- ! sprong finishte. Je kunt die knaap anders 
niging technisch weer zodanig versterken, 1 best mee nemen naar de training Henk, want 
dat he t wedstrijdseizoen 1949 met een ge-~ l er zit wat in. Piet Visser kwam in de eind
rust - en z-e lfs ze l fverzekerd hart · - te- !.spurt juist een metertje te kort voor de 
gemoetgezien kari worden. In Jánuari zal i derde plaats, wat ;jammer was 9 want daar-
ons l id van v erdi enste Gerard Rinkel d~ I door viel hij juist buiten de prijzen. Dat 
l e iding komen versterken. Hij zal mij het J had je even beter moeten bekijken, Piet. Bij 
werk helpen verlichten bij de' voorberei- 1 de seni or en toonde ~ngel v.Deursen wee r 
ding van de wedstrijdathle t en of diege nen, ! eens zijn grote aanleg door op keur i ge wijze 
d i e in een rus tig 11hoek j e " van ons oefen- ! met ongeveer 20 m. voorsprong te winnen. 
t e rrein een extra b eurt nodig hebb en. Dit j Jan Joustra werd drie en ex-lid van onze 
betekent dus een grote winst voor onz0 i 11renstal ~' 9 Bas Fennis, die toch blijkbaar 
club. i zijn oude liefde nog niet h elemaal is v er-

Mannen en j tmgens van 11Haarlem", l aat lgeten, beze tte de vierde .Plaats. ,· 
ons deze wintertraining ingaan me t de gro- H. 

t e vreugde , die e r bij past en d e sterke 1-------'---.. ·- ----------------~--------------
wil om onze club niet alleen te handhaven , 

- 3 -



ONZZ ATRL:STEN STARTT3N TE ROTTERD.Ali!Io 

Za t erdag 11 - en Zondag 26 September. 

Tijdens de gecombineerde wie l er- en a th
letiekwedstrijden op Za t erdag 11 September 
was het meeste succ es voor Wim v .Gog weg
gel egd, die eigenlDk zonde r zich he l emaal 
te geven <ie 1 500 m. won. Zijn zwaars t e con
c_urrent wa.s de 800 m. loper van Siomo 9 
M~yborgh 9 doch he t bleek al spoedig, dat 
dez.e het Willem op ' die middag in het 
Feyeno ord Stadion nist ~l te lastig zou 

. · I 
maken. Na 1000 m. kondep we reeds een gr o-
t e 1 achter Wim 1 s naam ze tten en was de 
aardigheid er goeddee ls af 9 behalve dan 
voor VVim zelf 9 die na afloop een ki'J.Ots" 11 

van een beker in ontvangst mocht nemen. 
De tijd 9 di e hij noteerde was 4.10.8 9 waar
uit duidel~k b1Dkt 9 dat het geen felle 
s.trijd is geweest 9 want dan zou zijn t ijd 
ongetwijfeld hee l wa t be t e r geweest zijn 
daar Wim nu ee nmaal vee l strijd behoeft 9 om 
scherpe t ijden te maken. 

De 5000 m. was door het due l Lataster
Groen interessant tot 3000 m. Toen werd 
het een saaie vertoning, t emeer daar onze 
mensen niet veel in de me lk te brokkel en 
hadden. Zowel Jan Koopman als Wi m v.Deur
sen9 die beid..e t och wel i ets verplicht wa
ren na hun vorige goe~e prestaties, had
den blijkbaar l ak aan die verplichtingen. 
Dat geldt dan speciaal voor Wi m v. Deur
sen, wan t tenslotte is de vi erde plaats 
die Koopman nog wist te bereiken acht~r 
Lataster 9 Groen en Sl egt eervol te noe
men, waarvan de organisatoren ook bl~kbaar 
overtuigd waren 9 want Jan mocht a ls prijs. 
een por temonnai e in ontvangs t nemen. Me t 
v.Deursen was en bleef het echter · mis en 
de zesde plaats bleek dan ook niet voor 
prijs in aanmerking te komen. La ten we di t 
betrehlcelDke falen van onze man niet t e 
ernstig opvatten . Deze wedstrDd werd aan 
het e ind van een seizoen gehouden, waarln 
v. Deursen practisch Zondag aan Zondag ·a a n 
de start is verschenen en dan is · het toch 
heel begrijpelijk, dat hij nu ove r zijn groot
ste vorm heen is. Reeds tijdens de P.H. -
beker en nog meer t~dens de estafette
kampioenschappen kwam dit tot uiting en 
nu bleek dit wederom. Daar om l ijkt me wat 
rust voor hem momenteel geen kwaad ding. 
Laat hij daarbij begrijpen, dat hij er voor 
moe t zor gen, dat h~ volgend seizoen onder 
de 16 min . komt op de 5000 m. Dit eist 
voorbereiding en ook offers. Me t die voor
bereiding en offers moet nu r eeds begon
nen worden. De voorbereiding in de vorm 
van een behoorlDke rustp eri ode en äe of
fers in de vorm van het l aten schie ten 
van wat v e ldl oopjes. 

Zonda~6 September. 
Op die dag werden op de Nenyto sintel

baan in Ro tterdam de wedstrijden om het ju-

n i oren-cl ubkamp i oenschap van Nederland ge
houden9 waar aan jammer genoeg geen .Raar-
1 11 l d " em -p oeg ee l nam. Aan een toegevoegde 
3000 m. op deze wedstr~den 9 die ve~ r tien 

dagen eerder plotseling afgelas t war en 9na
men Jan Koopit1an en \i,fi m v. Deursen . dee l aan 
de 3000 m. A en Jan Beekhoven aan de 3000 
mu B. Van dez.e drie bracht de B- klasser 
Jan Be ekhoven het er het beste af 9 door in 
ZDn categori e de tweede pl aa t s t e bezetten 
in 9.38.2, waarmede hD sneller was dan Jan 
Koopman in de A- klasse, die zes werd in 
9.39.2. Wi m v . Deursen behoorde niet tot 
degenen, waarvan de tij~ ge note erd werd, 
waaruit blijk t , da t hij het ook thans · niet 
ver schopte. Conc l usie : H~ moet er hoogno-
dig een tijdje mee stoppen . · . 
-----------~---------·----·---------·-----------~"_-

KOOPMAN-v.DEURSEN WI NNEN DÈ 5 km. KOPPEL
RACE 'riJDENS :o-r,; NIVHN ATHL:STIEKT:T:i!.:DSTRIJDEN IN 
DOORN OP ZAT~·,;RDAG 2 OCTOBER • . 

Goede pres t a ti e van Hans v.d.Berg . 

Het is jammer, dat koppelwed..strijden zo 
weinig in ons land worden gehouden op ath
l etiekgebi ed. Het zijn voor het publiek al
tijd a.ttractiove wedstrijden en · onze j ongens 
schijnen er voor in de wieg ge l egd te z~n. 

Als we ons goed herinneren was het in 1943, 
dat Jan Koopman in sa~enwerking me t onze 
hui di ge secretaris op dat kleine baantje 
van de Me t eoor i n Amsterdam-Noor~ een kop 
pe lrace won 9 een j aar later beze tte het 
k oppel Jordens-Wal gi en op he t Ajaxveld een 
tweede p l aats en di t maal 9 nu een ,1Haarl em' 1 

koppel voor he t eerst na de oorlog weer aan 
zo ' n wedstrijd dee l nam, we r d het al dadelijk 
wederom een eerste prijs. Ook nu was het 
Jan Koopman, di e aan de zege meewe r kte 
di tmaal in samenwer k i ng met Wim v. Deur ~en. 
Deze l aats t e star tt e voor ons en gi ng al 
dadelijk har d weg, zddat, toen voor de e~r 
ste maal we r d gewi sseld onze ploeg r eeds 
met een behoorlijke voorsprong aan kop giDg. 
Jan ging direc t har d. door en r ege l matig 
vergr ootte ons koppel de. voorsprong. Toen 
Jan Koopman voor de laatste maal van Wim 
overnam~ was de voorsprong zodanig 9 dat het 
duide l ijk was 9 dat d e over winning niet mee r 
aan ons koppe l kon ont gaan. Jan fini s ht e 
als eers t e i n 13 min . 50.3 sec. P.S.V.werd 
twee in 14 min. 10" 4 sec . 

voor een t weede eerste p l aa t s zorgde 
Han s v .d.Berg op de 800 m. juni oren. Aan
vankelijk l eek het echter daar he l emaal nj_o t 
op 9 daar de Lycurgus-loper van Wes t en op 
oen gegeven ogenb lik we l een voorsprong 
van 30 m .. genomen had 9 zodat de radiorepCl~ ... 
ter Peter Knegjens 9 die voor de voorlich
ting van de zeker 5000 toeschouwers zorg 
droe g, r eeds van een vaststaande overwin-· 
ning van de man _uit Xrowne nie sprak. Doch 
Hans v.d .Berg was het daar geenszi ns mee 
eens " Op ongeveer 250 m. voor de finish 
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sprong hD uit het pel eton vandaan en be
gon de achtervolgingo ~erst l angzaam, 
daarna steeds sneller liep hij op de Lycur
gus-man in en 10 mo voor de finish we rd 
over deze het vonnis vol t r okkano Even leek 
het nog of hij de aanval van Hans zou kun
nen afslaan, maar deze liep nu i n een 
11winning mood 11 en in 2o10o5 finishte onze 
beste junior op de 800 mo als eerste in 
ZDn beste race van het seizoeno Op de 
3000 mo zagen we voor ons Jan Koopman, 
Wim voDeurs'en en Jan Hermans aan de start 
verschDnen 9 hetgee~ ons eerlDk gezegd van 
de twee eersten zo v lak na de zwar e kop
pelrace we l eni gszins bevreemdde c 3nfin, 
aan het eind van het seizoen is a lles ge
oorloofd, zullen we maar denkeno Zerl ijk 
gezegd bracht vooral Jan Koopman het er 
beter af, dan we na die i nspannende kop
pelrace verwacht hadde~o Het werd een 
vierde ·p laats in de begr ijpel.ijk matige t ijd 
van 9 o44o3 0 Wim Vo·Deursen kwam achter Jan 
a l s vijfde binnen in 9o49o6o Jan Hermans 
~as ~r vol komen uit 9 hetgeen tot uiting 
kwam in zijn laa tste plaatso Henk Wille)l1s 
kwam op hoog- en verspringen uito De 
prestatie bD verspringen was beter dan bD 
hoog, doch niettemin leverde dit laatste 
nummer hem een tweede p laa,ts? te;rwDl hij bij 
verspringen met 6 o 27 mo genoegen moest ne
men met de derde prDSo BD hoogspringen 
kwam hij niet verder dan L55 ii1o 9 doch er 
moet in aanmerking genomen worden, da t de 
afze t hier wel heel slecht waso 
Ruim half zeven zette Wim voDeursen zich 
weer achter het stuurrad van zijn 01 tourwa
gen" om het selecte gezelschap Haarlem
mers weer thuis te brengen, w~lke thuis
r e is vlot verliepo Uitgezonderd dan het 
f e it 9 dat er onderweg een fruitkar ge- , 
plunderd werd, waarin vooral. Jan Koopman 
zich een meester toondeo Doch het dient 
gezegd, dat hD later ZDn clubgenoten, die 
het nog niet zo ver in deze edele kunst 
gebracht hebben, ruimschoots van ZDn ga
ven liet meedelen o 

HANS vod oBERG v:;:;;RBET :~RT 

HET JUNo CLUBR~CORD 800 mo! 

HD brengt het op 2g6 o9o 

Twee jaar ge l eden verbe t er de Wim VoGog 
i n de maand Oc tober het clubrecord op de 
3000 mo t~dens ~en mooie najaarsmiddag op 
de D 0:2; oNio sihtelbaan in Bevorwijk o Di t 
voorbee ld moet Hans vod o Borg ongetwijfeld 
voor ogen hebben gestaan, toen hij op Dins
dagmiddag 5 October op de sintelbaan t e 
Ams terdam voor de derde achtereenvol gende 
maal een poging deed om he t toen nog t en 
name van Ab de Vries staande clubrecord 
800 mo me t eon tDd van 2g8o4 t e verbete
r ene Inderdaad de derde maal o Zijn be i de vo-

' 

rige pogi ngen war en mislukt o De eerste werQ 
gedaan op Di nsdag 14 September onder i dea 
l e weersomstandi gheden, de tweede op Dins
dag 28 September tijdens een klein stormpjE 
en een f linke regeno Doch ondanks deze han
dicap noteerde Hans t oen een tDd van 2g9oC 
en toen stond het reeds vast 9 dat hD 
slechts beter weer behoefde om he t r ecord 
te laten sneuvel en. Een week later was hei 
beter weero Weliswaar was dE;J t emperatuur 
vr ij laag, maar overigens was he t mooi stil 
najaarsweero :::::n evenal s die 11 0ctober po
ging " van Wi m van Gag van t wee jaar gel e
den9 slaagde de poging van Hans Vod. Ber 
nu ooko T·~et Her man · Schol ten als gangmaker 
liet hij de · secr e t aris. een tijd van 2g 6o8 en 
2g 6 o 9 note r en, zodat de l aatste tDd als re
cord erkend zal wor den. Dus 1o5 sneller . 
dan Ab do Vries vorig jaaro ~en waardig -
en hoopvol afscheid van Hans a ls junior ~ 

VOOR 'l'rfi N'riG JAREN o • o o o EN NU o 

1928 - 1948o 

De Olympische Spe l en van LOnden liggen 
nog ver s in ons geheugen o Zo vers, da~ het 
n i et nodig i s om een en ander nog 
revue te l aten· passereno He t geen 
ook nie t de bedoel i ng is van d1t 
tjeo · 

eens de 
trouwens 
artikel·-

Dat dan wel de bedoeling is? Wel, wij 
wilden e i genl ijk eens een vergelijking trek
!<en tussen de ,;Haarlem"-afvaardiging naar 
Amster dam in 1928 en. o o o naar L onde'n i n 
1948 0 

Over het laatste zijn. we helaas gauw uit
.gepraat~ we weten immers dat zich geen en
kele HoAoVo-er bevond onder de twaalf ath
leten die werden uitver koren om ons l and 
in Londen te v.ertegenwoor digen o Tvvi ntig 
jaar geleden lagen de verhoudingen evenwél 
heel anders5 :Nederland was in Ams t erdam 
met 43 man vertegenwoordigd en daarbij be
vonden zich niet minder dan 12 leden van 
de H oA o V o aHaarlema 1 

Wat dus fe i te l Dk de eni ge vergel ijking 
is die we in dit ver band kunnen treld<en o 

Niettemin is he t toch wel de moeite 
waard om na te gaan hoe onze landgenoten -
en clan meer in het bijzonder onze clubgeno
ten - in 1 928 voor de dag kwamen o Vlij heb
ben hiertoe eens gesnuffe l d in he t door 
he t 11 Nedo0lympisch Comité 1928 11 uitgegeven 
officiële gedenkboek van de Amsterdamse 
Spelcm 9 wo l k l ijvig boekvverk vrij ui tgebrei
de a thleti ekgegevens en -uitslagen bleek t e 
bevatteno 

Laa t ons thans van wal stekeno Aller:... 
eerst moeten we opmerken dat hot aantal 
Nederlandse athle ton geanszins in ver h'ou
ding s tond me t d e plaats van ons landje in 
hot internationale athl e tiek- gebaurenoHol-
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land telde toen, i nternationaal bekokon, 
alleen mee op de sprint, de numme r s ver
springen en hink-stap-sprong en in mi nde
r e mate op de l ange sprint (400 m.) Het 
was dan ook geen wonder dat e r onder dit 
grote aantal Nederlandse athlet en s lechts 
een was die er in slaagde zich op een der 
nummers b~ de eerste zes te plaatsen. Die 
ene man was de Haagse ver springer Hannes 
de Boer, h~ werd zesde met een spr cing van 
7 9 32 m. 9 ontegenzeggel~k een fraai resul
taa t. Trouwens, de ~oer is ~e t 7.38 m. 
welke prestatie eveneens uit 1928 dateert 
- nog alt~d houder van het Ned. record op 
dit nurnmerr 

Als we dan nu de re sultaten op de ver
schillende nummers onder de loupe nemen, 
willen we er eers t nog op w~zen, dat het 
gedenl<::boek9 speciaal wa t betreft de loop
nummers, niet volledig is. Immers, van de 
series wordt alleen de t~d van de winnaar 
ge geven en wat de volgorde van aankorpst 
betreft, worden we alleen ingelicht over 
de plaatsen van degenen die zich voor een 
volgende r onde kwalificeerden. 

Be treffende deze dingen moe ten w~ U 
dus i n vele gevallen in het onzeke re la
ten. Tevens roepen w~ de clementie in van 
de 11mannen van '28 11 a ls wij hier geen mel
ding maken van eventuele onguns tige om
standigheden die we llicht van invl oed. op 
rac e gewees t kunnen z~n. 

SPRINT:f\JU1v1MERS , 
Rinus v.doBergo - in die dagen een van 

de sne l s te lopers ·van Europa, thans meer 
bekend als sportjournalist - pl aa ts te zich 
zowel op de 100 m. als op de 200 m. a ls 
tweede in z'n serie, maar we r d op beide 
nummers in de kwartfi nal e uitgeschakeld. 
Jac.Boot en Dolf Denz wisten hun s,er i es 
100 m. niet te ov erleven. 

In 1928 mocht i eder l and · nog vier man 
per nmnmer inschr~ven; het is stelligver
me ldenswaardig dat Nederlaud' s vierde man 
op de 100 m. de AAC - er Hennings was,thans 
trainer van deze Amster damse club. Ook 
Hennings sneuvelde reeds in ZDn serie . 
400 m. 

Ook hi er waren dri e van de vier Neder
land.se deelnemers Haar l emmer s. Andries 
Hocgerwerf (hij nam i n Maart j. l. nog aan 
onze veteranen-veldl oop deel) zowel als 
Adje Paul en (thans de hoogs t e functiona
ris in de K.N .A.U.) pl aatste zich a ls 2e 
in de serie. Verde r dan de kwartf i nal e 
brachten zij het echter ni et. Onze derde 
vertegenwoordiger was. hier weer van den, 
Berge 9 die echter reeds i n z~n seri e werd 
geë limi nee r d. 
~00 m. 

Paul en en Hoogerwerf vermodi t en .zich 
niet in do volgende ronde t e pl aatsen 
(per serie gingen 3 man over ), hoewe l de 
tijden van de respectievel~ke seriewin-

naars, îg57.4 en 1g59.0 9 n i e t zo f raai wa
ren. Waarb~ ech t er moet wor den opgemerkt 
dat he t prestat i e-pe il over het algemeen 
nog heel wat l ager lag dan thans. De t~den 
van de ach t seriewinnaars varieerden b.v. 
van 1g56.8 tot 2g03.4! 
1500 mu 

In de zesde serie, gewonnen door de En
ge l sman Elli s in 4g01.8, we rd. de H.A.V. -er 
W.F .Effern uitgeschakeld; hie r konden ech
ter maar 2 man per serie zich in de volgen
de ronde plaatsen. 
5000 m. 

Onz,e vertegenwoordiger A . Klaase schijnt 
het Stadion op z'n kop te hebben geze t 
door in de 3e serie direct de leiding te 
nemen voor beroemdheden als Nurmi (Fi~land) 
en Wide ( Zwede'n). Bl ijkens de se;ri e-ui tslag 
e indigde hij echwr niet bij de eerste vier 
en bereikte derhalve de fina l e ni et. 
11 0 m. hordeno 

Ar i e Kaan (welke Haar l emmer kent hem 
ni et) werd in de 3e serie niet geplaats t 9 
de seri ewinnaar 9 Ring (U.S.A.) noteerde 
15.0 sec . 
Verspringen. 

Onze clubgenoot van Welse~ plaatste 
zich met eeh sprong van 6.96 m. als 17e van 
de 41 deelnemers. He t succes van de V. en 
L .-er d.e Boer vermeldden wij reeds. Hoewel 
ook de derde Nederlander geen H.A.V.-er 
was, klinkt zijn naam ons toch geenszins on-
bekend. in do oren. Het was n.l. Gijs Lama
ree, een ouder e br oe r van onze ' polshoog-

. crack. Zijn Tesu lt.aat (6.87 m.) mocht er e
veneens zijn. 
Rink- stap- sprong . 

Ste-p:q. van_Musscher bracht he t t ot 13 .93 
m;, wat hem de 15e plaats opleverde. Ons 
land was hl or we l zeer sterk vert egenwoor
digd 9 GD S Lamar ee word met 14.08 m. de r 
t i ende on Jan Bl anker s beze tte mo t oen af
stand van 14.35 m. een zeer eervolle 9e 
plaats. Bekende namen dus. Nog beter ech
ter deed de Zwollenaar Wi m Peters het want 
h~ bere i kte een afstand van 14.55 m. en 
werd ?e. Peter s had hierb~ beslist pech; 
hij was immers van vve reldkl asse 9 had zelfs 
een jaa.r tevoren het Ned . record op 15 .47 
m. gebracht! ~n dan te bedenken dat d e 0-
lympiad.e-winnaar ( Oda, Japan) slechts 15.21 
rn. bereikte •••• Zoals men . weet werd deze 
zelfde Pe ters dit jaar bij de Neder l andse 
kampioenschappen nog tweede, acht er onze 
streekgenoot van :Sgmond, met een spr ong 
van 1).62 m. Hij schijnt . he t gehe i m van de 
eeuwige j eugel te bezitten l. 
Pol shoog en discus. 

Anne v.d.Zee 1 toen nog niet op z~nh6og
t epunt, kwam niet hoger dan 3.30 m., met 
we l k resultaat hij zich ni et voor de f i na l e 
(oi sg 3.66 m.) wi st te kwalificer en. 

Bij l10t discuswarpon kwamen 22 van de 34 
man over do 40 me t er. Onze Gerrit Eyske r 

1 volgde hl or dlroc t op mo t oen worp van 
I 39.80 m. 
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Hoe de Nederlandse e stafe tteploegenwa- I 
ren samenge ste l d 9.wordt in he t gedenkb oek 
nie t vermel d. Beide pl oegen werden trou
wani in de serie gewipt. Bij de name~ van 
de l opers waar uit de ploegen zouden wor
den samengeste l d vonden we echter varmeld 
Benz 2 v.d.Ber g!- 1 Boot en v. \Velsenes voor de 
spri nt er spl oeg en v.d.Ber ge 2 Hoogerwert 
en Paul en voor het 4 x 400 m. - team. 
Waarschijnl ijk zijn de meesten van hen ten
slot t e ook wel gekozen. Zou een van deze 
veteranen er nie t eens toe kunnen komen 
6m de tegenwoor d i ge genera tie hierover wat 
nauwkeuriger in te lichten? 

OJl,ympi sche pl akken werden door onze 
c lubgenoten toen dus niet veroverd 9 maar 
toch past ons 9 .H.A.V.-er s van 1948 9bij het 
vernemen van al . deze verrichtingen9. 
slechts een besche iden zwijgen. Vooral a l s 
we ons realiseren dat 9 wanneer . we de zes 

. ( ! ) marathonl opers nu eens even ui tscha
kelen9 van de 3 7 man sterke Nederlands.e 
pLoeg een percentage van bijna 33% behoor
de tot de H.A.V. 11Haarlem " ! 

Laat ons echter daarbij het vast.e voor
~ nemen hebben om te trachten gezamenlijk 9en 

dat binnen eert redelijk aantal jar en 9 deze 
oude ver houdirtgen weer t e bereiken! 

P.Haringhuizen . 

[;zE CLUBRECORDS, 
,. 

Wij l a ten hi eronder de. geheel bijgewerk
te lijst van clubrecords volgen. Het bijwer
ken betekende 9 speciaal wa t betreft de se
niores 9 al . zeer wei:~iig arbei d? want in het 
a fge lopen seizoen werd alleen het 1500 m. 
r ecord v~rbeterd. De lijst zie t er t hans 
als volgt uit: 
100 yards (91 94m.) Chr ~Berger 9. 7 s. '30 
100 m. Chr.Berger 10.5 s. '30 
200 m. Chr .Berger 21 .1 s . ' 30 
400 m. A.Paulen 49.2 s. ' 26 
800 m. A.Hoogerwer f 1:56.6 ' 29 
i Mijl (804.5m . ) W.Tackema 1g59.1 136 
1000 W. v.G og 2:33 . 5 '46 
1500 W.v.Gog 4 :02.8 '48 
1 Mijl ( 1609m.) W.~.Gog 4 :31.0 ' 46 
3000 m. W.v.Gog 8:55.2 ' 46 
2 Mij~ (3 218m. ) J .Kciopman 9:55.0 '47 
5000 m. A.Klaase 15: 40.4 ' 28 

o 10000 m. A.Paap 34:15.7 ' 37 

110 m. horden W. Kaan 14.8 s 0 ' 35 
200 m. hor den. W.Kaan 25.6 s 0 ' 33 
400 m. horden W.Kaan 57.2 s 0 ! 32 

Verspringen A.v.llelsene s 7? 2.7 m. ' 29 
Hink-Stap-Spr . S. v .}1us scher 14. 13 m. ' 30 
Polshoog C.Lamoree 3.975 rn < ' 46 
Hooispringen C.v.d.Klinken-

ber g 1.80 mo ' 35 
C.Lamor ee 1.80 m. ' 41 

Speer werpen S.J.C.Visser 55. 30 m. '32 
Discuswerpen G. Eysker 42. 77 m. ' 32 
Koge l s toten G.Eyske r 13.92 m. ' 33 
Koge l s lingeren E.G.Gras 36.20 m. ' 33 

Olynip . ~:ienkamp C.Lamor ee 5548 pt. I 37 

Zoal s men ziet da t e r en nog 14 van de 25 
clubrecords ui t de g r ot e b l oeiperi ode van 
onze- ver eniging 2 di e v i e l van 1924 t / m '33. 
De clubrecor ds op de es tafette- nummers zijn 
hier niet opgenomen~ i n een beschouwi ng van 
een van onze medewerkers 9 welke beschouwi ng 
wij voor he t volgend numme r r eserver en 9 
wor dt hi e r op e chter nog wel ter uggekomen. 

De Juniores. 

De juniore s-clubrecords werden eerst 
in 194} ingesteld ~ vooral na de oorlog 
kwam onze j eugd--afdeling tot bl6e i en het 
gevolg was dan ook dat de r ecordl ijs t thans 
reeds'' een zeer respec.tabel e aanblik biedt . 
In de la tere jaren werd de l ijst ook nog wat 
uitgebre id . Zo kwamen i n 1946 de es t afet
te- records 4 x 80 m. en 4 x 300 m. tot 
stand 9 we r den i n 194 7 de nuii!illers 1500 m.en 
polshoog toegevoegd9 terwij l tenslo t te di t 
jaar Leen Brijs voor een gl oedni euw c l ubr e
cord op de 600 m. ~orgde? 

Het afgelopen seizoen bracht uiteraard 
nog meer veranderingen. Paul Kievi t even
aarde een r ecor d en verbeterde een ander 9 
Hans v.d.Berg bracht via 4: 30.4 het 1500 
m. - record op 4:30.0. Maar de voornaams te 
wijz.i ging kwam tot stand door t oedoen van 
Dick Sloos ; hij bereikte met z ' n 11 .2 sec . 
op de 100 meter volkomen het nationale 
peil. En laten wij ook Cor Ja~pers niet 
vergeten9 die 9 .evenals Kievi t 9 het r e cord 
hoogspringen evenaarde . 

80 m. E .Scholten 
100 m. 
300 m. 
600 m. 
800 I!1 0 +) 

1500 m. 

Ver spl'ingen 
Pol shoog 
Hoogspringen 

Speerwerven 
Discuswerpen 
x:oge lstoten 

4 x 80 m. 

D.Sl oos 
E.Scholten 
L.Brijs 
H.v.d . Berg 
H .v .~ .Berg 

P.Ki evit 
M.Swar t 
F .Pi e t ers 
P.Kievit 
C. J aspe r s 

J. t en Wolde 
, J.Le j eune 
J.Lejeune 

( Nieuwenhuizen 9 Verhor s t 9 

4x 100 m. 
( Sloos 9 Brijs 9 G.Scholten9 

4 x 300 m. 
(H.v.d.Berg9 J.ten Wolde 9 

9. 7 s. 
11.2 s. 
38 01 s 0 
1 d5 .o 
2~ 06.9 
4d0.0 

6 010 m. 
3.45 m. 
1.55 m. 
1. 55 m. 
1.55 m. 

34.39 m. 
·39.03 m. 
14.44 mo 

42 .8 s. 
L .Brijs 9 

'45 
'48 
'47 
'48 
'48 
'48 

' 48 
'47 
'47 
'48 
'48 

'47 
'47 
'47 

' 46 

E.Scholten ) 
46.4 s. ' 47 

E .Sch olten ) 
2z 46 .8 '46 

G.Scholten 9 
E . Scholt en) 

L_ _____________________________________ - - 7 -------------------------------~~ 



+) Op de v-erbetering van het 800 m. - re- 1 

cord dienen wij nog eve n t erug te komen. 
Juist nadat het bovenstaande overzicht
je was geschreven deed Hans v.d.Berg 
n.l. ZDn derde achtereenvolgenQe r e
corQpoging op de Amsterdamse sintel
baan. Twee maal was het niet ge l ukt 9 

maar Hans huldigde het Qevies~ 11 de aan
houder wint'' en zo werd dan op Dinsdag 
5 October het clubrecord van Ab. de 
Vrie s (2~08.4) met 1.5 sec. verbeterd. 
De twee klokken' van Dick Hagtingius 
wezen 2g06.8 en 2g06.9 aan. 

Hans 9 proficiat ! 
P.H. 

·I. SPROKKELINGEN 0 I 
Overwinnaars die ons niet vreemd ZDn• 

In het · 11Haarlems Dagbl c3:d " v onden wij 
uitslagen van de op 18 Sep t ember gehou
den athl e tiekwedstr ijden van de Kennemer 
Turnkr i ng. Wij noemen U de volgende over
winnaars g 100 m. A.Schaap 11.6 s ec.;hoog
springen H.Kroes 1 . 51 m.; discuswerpen C. 
v.Arum 27.31 m.; Speer werpen ~.v.Arum 
37.70 m. 

Waaruit we conc luderen dat Ari e nog al
tDQ sne l is en dat Chris van Arum9 bD een 
seri euze training 9 op de we rpnumme r s zeer 
zeker iets zou kunnen bereiken. 

Ouwe taaie ? 
In een off i c i ee l athletiekblad lazen 

wij een verslag van de P.H.beker-wedstrijd. 
Ui 't dit verslag lichtten wij de volgende 
zinsneQe g 11 •••• • en de wijz.e waarop een 
veteraan als Jan Koopman zich in de 5000 
m. weerd.e 9 dwong zeker r espect af." 
Proost!! We zullen n i et zo i ndiscreet ZDn 
om hier i .e t s te verklappen over het aan
tal levensjaren van onze vri end uit Ken
nemerland9 maar ter geruststelling zij hier 
toch vermeld, dat Koopman nog een r ede lDk 
aantal jaren van de veteranenleeftDd is 
verwijderd. Onge t wDfe ld zal Jan er een eer 
in stellen om dit in het seizoen 1949 9 
middels ZDn pres t a ties 9 nog een s duidelDk 
te onderstrepen. 

Aardig uitgekiend. 

Jo Moerman .publiceerde in 11 De Athle
tiekwereld" van 24 Sept . de r anglijsten 
van de 10 besten van Nederland op ieder 
nummer. Toen WD eens nagingen hoe onze 
mensen hierop stonden genoteerd 9 merkt en 
we i ets eigenaardigs op . Oordee lt U zelfg 
Een eerste plaats voor Lamoree (pols), een 
tweede voor Verkas (p ols) en een derde 
voorSwart (pols). Vervolgens een vierde 
voor v.Gog (1500 m.), een VDfde voor van 
Deur sen (3000 m.) en een zesde voor Kl uft 
(kogel). Tens lotte een zevende plaa tsvoor 

Ruseler (verspringen) een achtste voor 

Koopman (5000 m.) en een negende voor van 
Deursen (5000 m.). I etwat schraaltjes we l
iswaar , a lthans voor een club me t een naam 
als 11Haarlem 11 9 maar toch aardiguitgekiend . 
Zen tiende pl aats was er jamme r genoeg 
ni et bij 9 hoewel enkele van önz.e mensen daar 
ongetwijfe l d heel dichtb ij zitten. Wij komen 
t.z.t. op een en ander nog we l uitvoeri ge r 
terug. 

Vier Haar lemmers binnen de 4 min. 10 sec. 
op de 1500 m. 

Henk Geusenbroek liep dit jaar voor he t 
eerst de 1500 meter in minder dan 4~10 .0 9 
hiermede is hD de vierde H.A.V.-er die tot 
deze verrichting kwam. Het lDstje ziet er 
als volgt uit g 
1 . W.v.Gog 4g02.8 1948 . 
2. J.A.A. ~s Roode 4g06.3 1941 . 
3. A.Hooger werf 4g08.6 1930. 
4. H.Geusenbroek 4g09.4 1948 . 

Me t ZDn offici ee l opgenomen tDd van 
4g09.9 ( de hi erboven vermelde tDd van 
4309.4 9 gemaakt bD de P.H.-beker 9 is offi
c ieus opgenomen) is Geusenbroek de 26e Ne 
derlander die de 4g10.0-grens is gepas
seerQ. Henk heeft de pech da t hD naar vo
ren komt in een periode waarin juist een 
enorme vooruitgang op de middenafstand in 
ons land t e constateFen valt. Een jaar of 
12 à 15 geleden was een tDd van 4g10. 0 ge
woonl ijk goed voor een Kampioenschap van Ne 
derland. AnderzDds echter is de ze zware 
concurrent i e uiterst nuttig 9 want ZD vormt 
de bes t e stimulans voor onze lopers om de 
4 min.-grens t e bereiken. 

Mi ddenafst and was al ti,id sterk. 
We gaan op het onderwerp 1500 m. nog e

ven door. Op deze afstand 9 en ook op de 800 
. m. 9 bracht )1aarlem" al tijd dominer.ende 

krachten in het veld. Paulen vertegenwoor
digde ons l and op drie Olympische Spelen. 
Later kwame n Hooge r werf en Effern. In 193 2 
bracht een 11Haarlem"-ploeg 9 Brandenburg 9 
A.v.d.Boor en 9 Effern en Buis het Ned. r e
cord 4x1500 m. op haar naam (17 g41. p ). Een 
jaar l a t er op de 1500 m. Scherpenhuizen in 
de Ned. landenp loeg 9 ev enals Buis. Op de 800 
m. Jan v.d.Booren 9 Vic.Mans en Tackema 9ge
volgd door He rmans en Koopman op de 1500 m. 
I n ' 4 1 heroverden llagtingius 9 v.Gog 9 Koop
man en de Roode het 4x1500 m.-record (17 g 
02.3) een jaar later verbeterd door v.Gog 9 

Walgi en 9 BrDBen de Roode (1 7302~0). Na de 
oorlog deed Ko Hessels een duit in 't zak
je en kwam Wim v.Gog in de Nat.ploeg.Thans 
schaarde Henk Geusenbroek zich in de rDen 
der cracks. 

WD willen n i et bogen op volledigheid ; 
stellig zouden er in deze reeks meer ge
noemd kunnen worden . Het blDkt dat de mid
denafstand bij 11Haarlem" al tijd goed was . 
Orize vereniging wordt s lechts door A.A.C. 
overtroffen. P.H. 

- 8 - ft &()..t.d~ ~_L~1t 0 ~tn-T 
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J. VIETS & CO. 

RIJWIELHANDEL 

Zijlweg 39~41 ~ Telefoon 14308 

Eerste klas r~paratie inrichting 

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

Gereserveerd y,Qf~_,r,, 

L. BIESHEUVEL 

( Aardappelhandel "West h df" · 

Spaarndam Telefoon 283 

\. 

D 
akker 

ECKHOVEN 
rouwersvaart 158B 
akt ' 

/ 

-eter / 

- rood -
' 

' 
ook voor UI 

( 

Voor 

gouden en 

zilveren 

voorwerpen 
VAN 

· ~lllnckhuijzen 
' JUWELIER 

Ane'gang 32 . ' Haarlem 

Radio-

en Electro

Technisch~Bureau 

H. ·. W ·. Stiphout 

' . 

Onderdelen 

Reparatie 
' 

Versterkers 

· Hoogstraat 3 ~ Telefoon 19361 

QÈ VAN DEN BOSCH 
Dagelijkse Autodiensten 

OVERVEEN 
BLOEMENDAAL 
SANTPOORT 
ljEEMSTEDE 

/ 
AMSTERDAM 

HAAR'L E M 

ZANDVOORT 

Amsterdam, 
Haarlem, 
Zandvoort, 

AE~ D ENHTO.eUI·.T42726 ~ 
N.Z. Voorburgwal 16 

Sm edestraat 37 ~39 
Kleine Krocht 7 

Tel. 11143 
Tel. 2852 

MAQAZIJN NEDERLAND "' Voor AL Uw kantoorbenodigdheden 

Gr. Houtstraat 36 

Haarlem 

Her~n- en kinderkleding 

Kleding naar maa~ I· 

Import en Groothandel y,oor kantoorbenodigdheden 

2e· Jan van der Heijden:straat 104 · 

Amsterdam Telefoon 23652 . 

Levering uitsluitend via de handel 



Autorijschool 

K. 0 F F E N B E R Q 

In {maand Uw rijbewijs A. 

Van de 200 leerlingen slaagden er 190 met de eerste 

Keer. Gedipl. A.N.W.B.~instruct.eur 

Gedipl. vakgroep personenvérvoer. 

ROMOLENSTRAAT 72 ~ TELEFOON 18718 

VERSTEEGE's 
Manufactu-renhandel 

ZIJLWEG 117 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

TELEFOON 10240 

Over stül gesproken .... 

is stUI J 

Woninginrichting 
Gierstraat 16~22~24 Telefoon 10342 

! VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN 

VERPAKKEN - VERZENDEN / 

naar alle werelddelen 

P. F. VAN DEURSEN 
EXPEDITEUR 

Junoplantsoen 18 Haarlem 
TELEFOON 22294 

, 

1-----------------------------------r----------------------------------·· 

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

Copieerinrichting voor Zakenman en Vereniging 
~ I 

Dit blad is · géheel door C op in ha verzorgd 
I . 

Maakt de 

Vereniging ~terk: J 

• 
Werft Donateurs! 

/Automobielbedrijf 
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 

' ~~'t.!; 


