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ZATERDAGAVOND 11 DECEMBER. 

DE FINANCIËLE TOESTAND VAN DE VER3NIGING 
BAART NOG STEEDS ERNSTIGE ZORGEN. OM DEZE 
ZORGEN ALTHANS ENIGSZINS TE · VERLICHTEN~ 
HEEFT HET BESTUUR~ EVENALS HET VORIGE--JAAR, 
WEDEROM BESLOTEN EEN OEZELLIGE AVOND TE 

, BELEGGEN IN DE HOOP EN HET VERTROmvEN 9 DAT 
DEZE AVOND EEN BEHOORLUK BATIG SALDO ZAL 
OPLEVEREN. HET IS DUS DE PLICHT VAN IEDERE 
11H.A.V .er" DE AVOND, DIE IN DE AULA VAN HET 
KENNEMER LYCEUM GEHOUDEN WORDT EN OM I0NART 
VOOR ACHT AANVANGT, TE BEZOEKEN. ER VOLGEN 
OVER DEZE .AVOND NOG NADERE BDZONDERHEDEN9. 

. -DOCH REEDS NU KAN GEZEGD 1NORDEN 9 DAT DE BE
.. KENDE C I NE AST JAN P • S TRLJ13 OS TE ZAlVI~N 11ET ZDN 

INDI SCHE CDLLEGA ANDRIES Ë:OOGERyVE,RF :S:ET 
FILMPROGRMKMA ZAL VERZORGEN . DAARBD KOMT 
DAN NOG EEN UUR NON-STOP CABARET~ VERLO
rriNG EN NA AFLOOP TOT 2 UUR DANS11UZIEK ··TE 

- -VERZORGEN DOOR IIDE · IVI3LODI STEN 11 0 WIE zou 
ZO'N PROGRMJJMA WILLEN MISSEN,, TEMEER ALS U 
1NEET 9 DAT U SLECHTS f. 0. 60 HÖEFT TE BETA
LEN OM DIT ALLES BD .TE WONEN. EN WAT HET 
J3ELANGRDKSTE TS 7 U STEUNT DAATIMEDE DE FI-

. NANCIËLE POSITIE VAN DE CLUB . I N HOGE MATE. 
DUS OOK U EN JD OP ZATERDAGAVOND 11 DE

CEl.JIBER IN DE AULA VAN Hl!:T KENNEMER L YCEUl\11 ! 

------------------

,Kort ge l eden hadden wij een onderhoud met 
de penningmeester van onze vereniging . Uit 
de aard der zaak k om je 9 als j e in gesprek 
raakt met deze f unc tionaris, die een be
langr~ke - maar ook ondankbare taak in het 
verenigingsleven vervult, al heel spoedig 
te praten over de financiële positie van 
de club. En toen zette h~ ons uiteen, da t 
deze positi e nog steeds préca ir genoemd 
moe t worden. Nu zullen w~ nie t de enige 
athletiekvereniging z~n 9 waarvan dat gezegd 
kan worden en ook zullen w~ wel ni e t de e
nige vereniging z~n, waar de contributie 

slecht binnen korrit. Wij leven tenslotte mo
ment ee l in een uiterst dure t~d 9 al z~n w~ 
me t de penningmeester van mening, dat de 
inning van de c ontributie met wat meergoe
de wil van de l eden veel vlotter zou kun
nen gaan, dan tot nu toe geschiedt. En een 
vlotte betaling van de contributie is voor 
een ver eniging als de onze, diè practis ch 
geheel moet bestaan van de contributie -
en dOnatiegelden van haar l eden en dona-

, teurs. -, h e lemaal een absolute noodzaak. 
Maar zelfs, wanneer dit gebeurt, dan zal 
een a thleti ekvereniging in de huidige t~ds
omstandigheden9 daarvan niet kunnen be
staan. Er zullen dus andere maatregelen ge
nomen mo'eten worden ? vdl i n de toekomst de 
balans sluitend bl~ven . Nu z~n we het al
weer met de penningmeester eens 9 als hij 
zegt 9 _ ci~t __ contL'i butievèrhoging, wanneer het 
ook maar enigszins mogel~k is, tot elke 
prijs vermeden moet worden. Maar wat dan? 
Want er zal toch in elk geval een bron 
aangeboord moe ten worden om onze financië
l e positie s terker te maken~ Er is o.i. een 
bron, waaraan met een behoorlijke kap.s op 
succes, geboord kan worden. We bedoelen 
weds trijden. Het is ruim zeven jaar geleden, 
om pre ci es t e zijn op Zondag 13 Juli 1941 9 

dat in Haarlem de l aatste grote athle tiek
wedstr~den werden gehouden. In die periode 
was het Haar l emse sportpubliek abs ol uu t 
athl eti ek-minded . Onda nks het feit, dat 
Haarlem, z,oals ge zegd, sindsdi en geen en
kele a thl e tiekwedstrijd van enige imp or tan
ti e binnen haar muren heeft gehad, hebben 
w~ ee n gegrond optimisme, dat de belang
stelling voor de a thl.etieksport bij de Haar
l emmers nog al tijd levendig is. Welnu , la
t en w~ dan 9 met di t voor og~n,me t alle mo-

l gel~ke midde l en tracht en gedurenQe het ko
me nde se izoen in i eder geval één grote a th
l e ti ekgebeurtenis in Haarlem t e organise
r en. w~ geven direct toe , hierv oor zullen 
moei l~khoden overwonnen moe t en worden 9 zeor 

1 grote moei l~kheden zelfs. In de eerste 

I plaats is daar he t terrein, waarop de wed
str~d gehoude n moe t worden 9 a l hebben w~ 
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goecie hoop 9 dat het feit 9 dat de 11H.F.C. 
11Haarlem11 ons voor 1949 geen trai nings 
gelegenheid kan verschaffen 9 niet be t ekent9 
dat daarmede alle bancien met de voetbalclub 
verbroken zijn. Want tenslott e is het nieu
we 11Haarlem 11 t e rrein in onze stad momen
t ee l 9 zij het geen ideale 9 dan toch de best 
bruikbare gelegenheid voor ee n athl etiek
wedstrijd. Ook zouden a l le K.N.A.U. insta~
ties aan die wedstrijd de grootst mogel ijke 
medewerking moeten verlenen9 te r wij l daa.r
naa.sit onze vereniging een traditie zou moe 
ten voortzetten, hétgeen wi l z.eggen 9 dat 
ze voor een organisatie zou moe t en zorg
dragen9 waar geen spe ld tussen te krijgen 
is . Wij zijn er v olkomen van overtuigd 9 dat 
een werkelijk goede athletiekwedstrijd 9waar
aan de beste Nederlancise athl eten deelne
men9 belangstelling zou trekken in onze 
Spaarnestad 9 misschien wel veel belangste l
ling9 waarbij dan zowel onze financiën als 
de propaganda voor on~e sport in Haarlem 
gebaat zouden zijn. Hetgeen wi l zeggen 9 dat 
het me s aan twee kanten zou snijden. He t i s 
dan ook daarom9 dat wij het plan tot orga
nisatie van ten mi ns te één gr ote wedstrijd 
van harte bij het bestuur aanbeve l en. 

Na het schrijven van bovens taand artike l 9 
vernamen wij 9 dat het bestuur inderdaad 
plannen voor het organiseren van een gro
te wedstrijd koestert. 

Nieuwe leden ~ 

w o0older s9 
R.Rademakers 9 

J . Wijnands 9 
J.v.Drunen 
K.Ebbe ling 9 
Jan Plugboer 9 

Zaanenstraat 54 9 Haarlem . 
v .Nesstra a t 30 9(Jun.) Haarlem. 
Vredenrïkstraa.t 29 9 Haar l em. 

Haar l em. 
(3-9- 132) . 

Stuivesantstr aat 19 9Haarlem. 

Voorgesteld a ls lidg 
Loek Lutjens 9 Molenwerflaan 26 9 Heemstede . 

(31-3- 1 32) 
J .Guldemond 9 Leidsestraat 18 9 Hi llegom. 

(8-10-'31) 

Ni euwe donateurs g 
Mevr.N.Heilker-Vi sser 9 

v.d.Meerstraat 30 9 Haarlem. 

Afgevoerd van de l ijst van voor ges telde 

G.Draai 9 A. de Jong. 
leden g 

Bedanktg L .Ebskamp 9 J.Belle 9 K.Kluitenburg. 

Bedankt als donateurg N.Beundero 

Clubavoneig Op Zat erdagav ond 11 December 
a.s. wordt in de aul a van het Kennemer Ly-

I ceum te Overveen een gezellige avond geor
ganisee rd9 speciaal bedoeld ter verster-

1 
king van de clubkas. De algehele leiding 
berust bij het secretariaát. Nadere bijzon-
derheden volgen per circulaire. 

Adre swijzigingem 
[ P.Haringhuizen9 Uitweg 37 9 Amsterdam. W. I H • Randgraaf , Middenweg 1 28, Haar 1 em • N • 

PERSONALIA . 

Me t 11 De Grote Beer 11 is onze ex-junioren 
recordhouder 800 en 1500 m. 9 Ab de Vries 9 

als sergeant van de We llfare naar Indone
sië vertrokken. Ab heeft beloofd 9 dat hij 9 
als het even kan 9 ook in de tropen enigs
zins i n tra ining za l blijven 9 zoda t hij over 
twee jaar in Holland direct weer de train
ing op volle toeren zal kunneri herva~ten. 
Hij vroeg ons langs deze we g alle clubgeno
ten hartel ijk te groeten 9 waaraan we na tuur
lijk gaarne voldoen. En we we ten z.eker na
mens a lle l eden te spreken 9 als we hem op 
onze beurt veel succes en een behouden te
rugkeer in het Moederland t oewe ns en . 

Truus en Jan Brijs_meldden ons he t heu
gelijke feit 9 dat op 27 October hun dochter 
Hermina Johanna geboren is. We vinden het 
een voorrecht de ge lukkige ouders namens de 
hele ve r eniging geluk te wens en. Een spe
c iale ge lukwens gaat naar Leen Brijs~ die 
zich hiermede t ot Oom bevorderd zag. 

JAN P.STRUBOS EN ANDRIES HOOGERWERF KO
liffiN OP DE GEZELLIGE AVOND OP ZATERDAGAVOND 
11 DECEMBER. 

ZE VERTONEN DAAR o.a. FILMS OVER DE I N
DISCHE WILDERNIS EN ALS EXTRA VERRASSING 
DE FI LM VAN DE DUALMEET TEGEN 11DE KOMETEN11• 

VAN MAAND TOT :MAAND • 

De opkomst van de indoortraining i s tot 
nu 9 hoewe l ni et onvoldoende, toch zeer ze
ker nog ni et bevredigend te noemen. Gemid
deld zijn er een 32 man i n de zaal van het 
Kennemer Lyceum aanwezi g en i k kan me moei
lijk aan de indr uk onttrekken9dat onze ver
eniging toch gemakkelijk 40 man per avond 
bij el kaar zou kunnen br engen. Ik weet he t 9 

er zijn di ver se l eden 9 die wegens studie 
of andere reden op Woensdagavond verhinderd 
zijn om te komen 9 maar a ls een Mar t Swart 

1 zelfs een enkele kee r uit Bussum over kan 
komen en een Henk Geusebroek iedere week op 
de fiets uit Zandvoort. komt 9 dan meen ik 
toch wel 9 dat de n i et- aanwez ige Haarlem
mers9 die geen geldige rede n hebben om de 

I indoortrai ni ng te verzuimen 9 zich behoorlijk 

I kunnen schamen 9 dat zij week aan week die 
1 kostelijke training van Jan Hut laten schie-
1 ten. 
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Uit de aard der zaak is de opkomst bij de 
bui tentraining · zoals gewoonlijkheel wat be
ter9 maar hier z~n weer moeil~kheden van 
geheel andere -aard. Hadden wij aanvankelijk 
gehoopt , dat de heren in Den Haag spoedig 

-op ons verzoek om gebruik te mogen maken 
van de accomodatie van de sportschool op 
"Duinlust" zouden beslissen, tot heden (10 
November) w~st nog niets in die richting. 
Gelukkig heeft de gemeente Bloemendaal ons 
weer de helpende han<i toegestoken en hebben 
w~ tot nu toe 9 dank zij de buitengewoon 
vlotte medewerking van de ambtenaar van de 
sport en lichamel~ke opvoeding van die ge
meente, de Heer Cassee en de terreinopzich
ter, de Heer v.Meurs 9 onze kleedgelegen
heid kunnen opslaan in het prachtige kleed
hu~s van het sportveld aan de Zeeweg te O
verveen9 doch een bl~vertje kan dit niet 
zijn 9 ook al door de grote financi~le of
fers, die dit met zich meebrengt en het is 
daarom wel ten zeerste te hopen, dat men 

zou onzin zijn om het anders te zeggen . Al-

l leen Jan Koopman heeft het er althans nog 

I enigszins dragelijk afgebracht, al waren ook 
zijn resultaten niet in overeenstemming met 

j zijn reputatie. Maar een Wim v. Deursen heeft 

I er bijna niets van terecht gebracht. Dit is 
jammer voor Wim 9 temeer daar zijn slechte 
resultaten zeker niet nodig geweest waren. 
Hetgeen ik niet bedoel in die geest 9 dat 
Wim niet voldoende gevochten heeft in de 
wedstr~den 9 want daar twijfel ik geen ogen
blik aan. Maar hij had aan die wedstrijden 
niet meer moeten deelnemen. Reeds in het 
vorig nummer werd geschreven, dat het hoog 
tijd voor v.Deursen werd met het deelnemen 
aan 'Veldlopen e.d. te stoppen 9 om zich rus
tig te gaan voorbereiden op het baansei
zoen 1949 9 zoals b.v. ook een v.Gog en een 
Geusebroek hebben gedaan. Ik koesterdetoen 
de hoop 9 dat Wim dit zelf ook zou inzien en 
in ieder geval niet meer aan de Mulier-

in Den Haag spoedig beslist en dan in gun- I 
stige zin. · 

veldl oop in Velsen zou deelnemen. Hij heeft 
het helaas niet gedaan. En hieruit blijkt 9 

dat in dergelijke gevallen in de toekomst 
niet geaarzeld zal moeten worden om een 
startverbod op te leggen aan de betrokken 
athleten9 in de eerste plaats in het belang 
van de athleten zelf, maar ook in het be
lang van de vereniging. Want het kan toch 
moeilijk in overeenstemming met de "Haarlem" 

Het is echter niet alles. De rentmees- I 
ter van 11Elswout" heeft ons verzoek om we
derom gebruik te mogen maken van het afge
sloten duingebied 9 afgewezen. Nu kwam deze 
afw~zing niet geheel onverwacht 9 want in
derdaad hebben sommige van onze athleten 
het vorig jaar de voorwaarden, die toen 
door de rentmeester werden gesteld 9 niet 
geheel nageleefd 9 hetgeen a lweer een bew~s 
is 9 dat de discipline in onz.e vereniging 

I 
I 

traditie genoemd worden 9 dat toch practisch 
gesproken onze volledige lange-afstand
ploeg in een schrijven van het District U
trecht als zwak wordt aangemerkt. 

niet zo heel best is. Ik ben er van ove r- ~----------------~--

tuigd9 dat or m0 t de rentmee/ster nog we l Nu is het maar te hopen 9 dat Wim v. 
t e pra t on .geweest zou zijn, w<:;,nn00r niet di- Deurs.en niet kwaad gaat worden 9 want je kan 
verse l ede n van de Olympische ploeg op werk- tegenwoordig niet te voorzichtig zijn. In 
dagen - op welke dagen absoluut het duin- het vorig nummer werd op een tweetal leden 
gebied niet betreden mocht worden - zonder in het redactioneel artikel scherpe 9 maar 
enig overleg met ons verschillende malen naar m~n mening zeer gegronde critiek ge
daar getraind zouden hebben, waarb~ z~ 9 leverd. Inderdaad hadden deze ledenernsti
waarschijnlijk weliswaar onbewust 9 de voor- ge schade berokkend ó.an de goodwill 
waarden van de rentmeester aan ons gesteld9 Vó.n_ on ze ver eniging. Het gevolg 
volkomen genegeerd hebben. Want hiervoor was 9 dat deze leden nog geen 48 uur na het 
werd onze vereniging speciaal verantwoor- versch~nen van de clubkrant als 11d van de 
del~k gesteld. Dat is wel een heel onge- verenigîng bedankt hebben. Ze kozen daar
lukkige beurt van de betreffende l eden van mede 9 zoals een vooraanstaand lid van de 
de Olympische ploeg gewees.t 9 waardoor wij vereniging zich heel typerend ui tdrukte 9 de 
ons prachtige trainingsc.entram weer heel weg van de minste weerstand en bewezen te
snel kw~t geraakt z~n. vens absoluut niet tegen critiekbestand te 

Als klein lichtpuntje staat hier tegen- z~n. J ammer 9 maar niets aan te doen. Ze 
over, dat we nu gebruik mogen makenvanhet z~n 9 a ls ik goed geinformeerd ben, inmid
aSgesloten kamp~erterrein van de padvin- dels naa r een andere vereniging overge gaan, 
ders 9 z~ het dan ook tegen een geldelijke hetgeen hun goed ~echt is. Wat echter niet 
vergoeding . hun recht is en wat ik zelfs in hoge ma te 

Niets voor niets is in deze wereld nog onsportief vind 9 is het feit 9 dat ze ook 
alt~d ~et parool 9 waarmede ik echter niets ge tracht hebben andere l eden als lid van 
kwaad van de padvinders wil zeggen 9 want "Haarlem 1' te laten bedanken. Werkelijk, dat 
waarsch~nl~k zouden w~ in hun plaats het- had ik niet van deze ex-leden verwacht. In 
zelfde gedaan hebben. vele opzichten ben ik het t~dens hun lid

In de afgelopen maand hebben nog enke
le lange-afstandlopers ván ons deelgenomen 
aan een paar veld- en weglopen . De resul
taten zijn zonder meer slecht geweest. Het 

maatschap niet met hen eens gewees~9 maar 
ik meende hen toch te hebben leren kennen 
als sportieve athleten. D .Hagtingius. 
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WAT I N :CEN GOED VAT ZIT •••••••• 1 800 m.D.g 1.J.Wullems 2g06.7. 1500 m.C.g J . 
Beekhoven 4 g40.8. Hoogspr .B.g 2.C.v.d. 

In het Juni-nummer beloofden we 'tverslag Klinkenburg 1.65 m. 9 .3.H .Willems 1.60 m. 9 

van de Regional e wedstrDden van I .E.V. in 4.P.Haringhui zen 1 .60 m. Hoogspr.C.g .3.Th. 
het volgend nummer te zullen pl aa t sen.Door I Wernik 1 .60 m. Koge l stoten D. ~ .3 .P .Haring
allerlei oms tandigheden is hiervan nooit huizen 10.26 m. Discuswerpen D.g2. J.Lejeu
iets gekomen. Maar nu wUlen we deze belof- ne .3.3.00 m. 9 .3.H.Scholten .32.90 m. 9 4.Th. 
te dan toch nakomen 9 zij het dan niet in de We rnik .30.90 m. Olympische estafetteg 1 . 
vorm van een verslag. Haar lem met E.Soomer 9 ten Hove 9 Th. Wernik 

We geven U de voornaamste uitslagen van en Schreuder in .3 g46 .2. 
deze op 6 Juni gehouden wedstrDden 9 waarbD J uni oresg 
we nog opme rken dat de sprint-tDden door 80 m.B . g 1 . L.BrDs 10.1 sec . 9 2.P.Kievit 
een harde wind ongunstig werden beînvloed. 10.1 sec. Verspringen B~ 1.P.Kievit 5.72m. , 
100 m.C.g 2.G.Scholten 12 .6 sec. 100 m.D~ 2.L.BrDs 5 • .38 m. Verspr ingen Ag .3. J. ten 
2.J. ten Hove 12.4 sec . 400 m.D.g 1.E .Soo- I Wolde 5.80 m. 
mer 56 .0 sec. 800 m.C .g 1.C.Dekker 2g05 a7c I 

De l oopnummers g 

100 m. 

A.Schaap 
D.Sloos 
J.Wullems 
C.Ruseler 
G.Scholten 
J.ten Hove 
C.Lamoree 
H.Schreuder 
Th. 1i!ernik 
J .Lejeune 
E.Scholten 
L .Brijs 
J.Groen 
P.Kievit 
H.v.d.Putt~n 

R.J .Vli llems 
J .Belle 
R.Kroes 
J.v.d.Horst 
J.Kramer 
H.Scholten 
C.Dekker 
J .Beyens 
H.v.d.Berg 
G.v.Ee 
C.Jaspers 
J. ten Wolde 
L.Ebskamp 
P.Haringhui zen 
C.v.d.Klinkenberg 
H.M.Kluft 
A.Presburg 
H.Wernik 

200 m. 

J .Wullems 
J. ten Hove 
G.Scholten 
J.Lejeune 
E.Schreuder 

11.1 
11.2 
11..3 
11.4 
11.5 
11.7 
11.? 
11.7 
11.7 
11.8 
_11 .8 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12 .0 
12 0 1 
1 2 0 1 
12 .2 
12.2 
12 o4 
12.7 
12.8 
12.8 
12 . 8 
12 .8 
12 0 9 
1.3 0 0 
1.3 0 0 
1.3 0 0 
1.3 0 0 
13.0 
1.3.0 

2.3.2 
24 • .3 
24 • .3 
24.4 
24.4 

RANGLUSTEN 1948 / ra.r LUL : . 
-----=--r-'--:r---~~J h .•. \,~eoi ± 9~ ..to.foM-v. 

400 m. 

C.Dekker 
J. t en Hove 
J.Wullems 
Th.Wernik 

I -Th.Wernik 4g50.6 
I R.Scholten 4 g54.2 

51.9 J K 5 53 • ramer 4 g 9.4 

53 :~ ~·~ej~un~ ~gg~ ·§ 
R. J. Willems 
W. v.Gog 
J .Le jeune 
E.Soomer 
H.Wernik 
R.Scholten 
A.Presburg 
P.Haringhuizen 
J .Be lle ·· -

S.J. I 
53 •9 a" arE1ng uizen 5g •0 
53 9 .v. e g11. 

~~ : ~ ~:~;~i~ft § : ;~ :~ 

L.Ebskamp 
H.M.Kluft 

800 m. 

W. v.Gog 
E.Soomer 
H.Geusenbroek 
R.Wernik 
C .Dekker 
J.Wullems 
R.v.d~Berg 

J.Beyens 

1500 m. 

W.v.Gog 
R.Geusenbroek 
E.Soomer 
W.v.Deursen 
J.Hermans 
J.Koopman 
J.Beckhoven 
H.v.d . Berg 
A. de Vries 
C.Dekker 
H.Wernik 
P.Viss:er 
H .J .Willems 
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56 .0 
56 .o W.v.Deursen 
56.8 W.v.Gog 
58.4 H. Geusenbr oek 
58.8 ' J.Koopman 

660 •0 t D.Jordens 
0 •0 J.Beckhoven 

61.7 
6.3.8 

h59. 1 
2g00.0 
2g 01.2 
2g01.6 
2~05. 7 
2g06. 7 
2g06.9 
2g12.6 

4g02.8 
4 g09.4 
4~16.1 
4 g 17 0 9 
4g20.7 
4g22 . 9 
4g25.0 
4g30.0 
4 g.32.8 
4d6.8 
4d8.6 
4g40.0 
4g41 . 0 

J.Hermans 
B.Fennis 
E.v.Deursen 
A.Paap 
J.Joustra 
J.Kramer 

5000~ 

J.Koopman 
W.v.Deursen 
J.Beckhoven 

10 .000 me 
J.Koopman 

11 0 m. horden. 

C.Ruseler 
P.Haringhuizen 
C.Lamoree 
J.Lejeune 
R.J .Willems 
H.M.Kluft 
R .Schol ten 
G.v.Ee 
J .Belle 
L.Ebskamp 
H. Wernik 
C.v.d.Kl i nkenbe rg 
F .A.Belle 

9g 11. .3 
9g 14.0 
9g18.9 
9g21.2 
9g27.0 
9d4.6 
9g40.4 
9g46.o 
9g50 . 2 

10g15 .0 
10g15 .6 
10g52.0 

16 g0.3.6 
16go8.o 
16 g.34.2 

16.8 
18.0 
18.6 
20.4 
20.5 
20 . 6 
21.2 
21.8 
22.0' 
22.8 
23 01 
23.4 
2.3.8 



~ 

Bij het samenstellen van de lijstjes werd 9 \ 

om deze afgezaagde uitdrukking dan toch 
maar weer te gebruiken 9 naar volledigheid 
gêstreefd. Slechts enke l e 9 al te zeer uit 
de toon vallende r esultaten 9 we r den wegge
la t en . 

De .100 m. l everde elf r esultaten op be
neden de 12.0 sec. 9 tegen veertien in 194 7. 
Een lichte teruggang dus 9 a lthans in kwan
titeit. De prestaties zelf z~n vr~wel op 
hetzelfde peil gebleven. Arie Schaap no
teerd.e zijn 11.1 sec. in de eerste en enige 
race die h~ dit seizoen v0or ons liep~ 
waarmee h~ aantoonde 9 dat h~ 9 als het er op 
aan komt 9 nog alt~d tot de tien snelste 
sprinters van ons land gerekend kan vvor den. J 

Jammer genoeg was het hem door omstandig
heden onmogel~k om verder van zi ch te doen 
spreken. 

Onz.e tweede sprinter is nog een junior 9 I 
Dick Sloos . Hij heeft zonder twijfel de capa
citeiten om het nog v eel verder te br enge4 
hopenl~k vormt de militaire dienst h i er t e
gen geen be letsel. Opvallend is voorts nog 
de 11 .4 - t~d van Ruseler 9 een resultaat 
dat hoopvolle verwachtingen voor de toe
komst wettigt . 

Op de 200 m. ber eikte Co Wullems het 
beste 11Haarlem"-resultaat s i nds jaren; 
(Schaap 22.9 in 1941 9 Schr euder 23ÓO in 
1942). 

Op de 400 m. kwamen niet minder dan v~f 1 
lopers onder de 54.0 sec. 9 iets wat b.v. inj 
de beide voorafgaande jaren alleen door Cor 1 
Dekker werd bereikt . Een sprekend.e vooruit - , 
gang dus 9 di e dan ook in het resultaa.t van 
de 4x400 m. - ploeg tot uiting kwam. Fraai ' 
vooral is de tijd van ten Hove 9 voor wie ! 
1948 zijn eerste wedstr~djaar was. I 

Ook op de midden-afstand (800 en 1500mJI 
een reeks resultaten 9 waarop vr~wel i edere i 

I 
De springnumrners . J .Beyens 

E .Schol t e n 
Verspringen. L .Ebskamp. 

·C .Ruseler 6.71 H.M.Kluft 
m 

H.J.Willerns 6.58 F .A .Belle m C .Jaspe'rs P.Kievit 6 010 m 
J.Belle 6.08 m Hoogspringen. 
G.Scholten 6.03 m 

andere veren1g1ng in ons land met recht ja 
loers zou mogen z~n. De aloude en befaamde 
Haarlemse ,,l opers-school" handhaaft zich 
ten vol le! Frappant was v ooral de sprong 
naar de top 9 die Ed.Soomer maakte (t~den 
in 1947 9 b~ mili taire wedstr~den 9 respect. 
2~ 15.0 en 4g45.0 en nu (2 min . precies en 
4 : 16.1!!) . 

De lange a fstand biedt eveneens een 
goed beeld; niet minder dan v~f man onder 
de 9~30 .C op de 3 km. en op de 5 km.plaat
s~en Knopman en v .Deursen zich b~ de tien 
besten van ons land. De enige die t eleur
stel~e was Dick Jnrdens 9 maar we rekenen 
cp een daverende 11 ce>me-back" van hem in 
1949. Beekhoven Jebuteerde uitstekend; een 
mannetje voer ~e t0ekomst! 

Ui t ~cgpunt van curiositeit zijn al l e 
horden- resultaten opgenomen. Aan deze lan~ 
ge rij van hordenlepers en 11horden-sprin
gers" is vo(.ral de t i enkamp debet. Chris 
Ruseler is onze man voor de toekomst, 16.8 
sec. in een eerste wedstr~d 9 dat zegt ge
nbeg! Onder goede leiding zal hij zich kun
nen ontwikkelen tot een horden- man van 
klasse. 

Zo is dan het beeld van de loopnummers 
z.eer zeker niet onbevredigend. Behalve op 
de spri nt valt er over de gehele linie een 
vooruitgang te bespeuren. Maar dat is 9 ge
zien de st~ging van het Nederlandse athle 
tiekpeil9 toch wel dringend noodzakel~k 
ook. Zo word~ het b.v. hoog t~d dat we op 
de sprint en op de 400 me t e r de aansluiting 
b~ het nationale peil hervinden. Naast 
Schaap en Sloos denken we hierbij aan Ger-.. 
rit Scholten9 die dit jaar bij schoolwed
str~den 11.6 en 11.5 sec. noteerde . Voor 
wat betreft de 400 m. is het oog vooral op 
Co Wullems gericht 9 die veel sneller kan 
dan z~n 53.5 sec. doen vermoeden. Ook Cor 
Dekker zal weer 11in the running" willen komen. 

5 o41i m. H .Kroes 1.55 m 
5.36 m L .Brijs 1.50 m 
5 -3 2 m H.Wernik 1 .50 m 
5.27 m J .Bell_e 1.45 m 
5.19 m G.v.Ee 1.45 m 
5.00 m G.Scholten 1.45 m 

H.Scholten 1.45 m 
F.A.Belle 1.40 m 

P.Haringhuizen 6 . 02 m C.v.d.Klinkenberg 1. 70 m J.Groen 1.40 m 

J .Groen 5.99 m C.Ruseler 1. 70 m Polshoog 
J. ten Wolde 5.99 m P.Haringhuizen 1.65 m C .Lamoree 3.80 C.Lamoree 1.65 

m 
Th.Wernik 5.89 m m J .Verkes 3.80 F .Pi e ters 1.65 

m 
C.v.d.Klinkenberg 5 . 74 m m M.Swart 3.50 m 
M.Swart 5.70 m Th.Wernik 1.65 m C.v.d.Klinkenberg 2.90 
J ·. v.d.Horst H.J .Willems 1.65 

rn 
5.67 m m H .J .Willems 2.55 H.M.Kluft 1. 60 

m 
H.Scholten 5.65 m m Th .1fvernik 2. 45 J.Lejeune 1.60 

m 
H.Wernik 5.63 m m P.Haringhuizen 2 • .30 J.ten Wolde 1.60 Cl 
J .Lejeune 5.54 rn m J,Lejeune 2.30 m 
L.Br~s 5.48 L.Ebskamp 1.55 m m G.v.Ee 2.05 m 
G.v.Ee 5.42 C.Jaspers 1.55 m m H.M.Kluft 2.05 m P.Kievit 1.55 m H.Wernik 2 .05 m 

- 13 -



Hink- stap-sprong. 

c.v.d.Klinkenberg 
· H . J .Willems 

11 .85 m 
11 • 68 m 

De resultaten beneden 5.00 m. 9 1.40 m. 
en 2.00 m., respect. voor verspringen, 
hoogspringen en polshoog 9 werden hier weg
gelaten. 

Zeer verheugend waren dit jaar de pres
taties van onze verspringers. Twee man o
ver de 6.50 m. is ~en wee lde die we sinds 
194~ , toen Brouwer en Lamaree tot respec 
tievelDk 6.55 m en 6.53 m. kwamen, niet 
meer gekend hebben. In 1946 kwamen twee man 
over de 6.00 m., het vorige jaar drie man 
en thans zes! Het resultaat van Chris Ru
seler is zelfs het beste sinds 10 jaar, 
want in 1938 sprong Lamaree 6.89 m. ver en I 
die prestatie is nadien nog niet benaderd. 

Toch mogen we eigenlDk niet tevreden 
zijn voor we i emand hebben die de 7~00 m. -
grens bereikt, enkele springers die tot 
6.50 m.in staat ZDn en minstens een dozDn 
mensen die regelmatig de 6.00 m. passeren. 
Materiaal is er genoeg - men lette slechts 
op de goede resultaten van jongeren als 
Gerrit Scholten, Kievit, ten Wo lde en 
Groen - 1 maar zonder specialisatie, bD een 
nummer als verspringen zo broodnodig 9 zul
len deze wensen niet in vervulling kunnen 
gaan. 

het jaar niet opdagen en Haringhuizen wi st 
ZDn vorm van 1947 niet te benaderen. Ogen
schijnlijk ziet het lijstje er nog vrij aardig 
uit, maar de bereikte resultaten ZDn over 
het algemeen 11 eenzaam" en zo was het hoog
§l.Pringen dit jaar dan ook een van onze zwak
ste nummers. De beste man was alweer Ruse
ler, maar deze is o. i. toch meerbestemd om 
zich 'op de horden en op verspringen te gaan 
toeleggen. Verder is Fr ans Pieters momen
teel de enige man voor de nabDe toekomst, 
maar ook hD is vooralsnog gehandicapt door 
militaire dienst. Pieters trouwens is een 
knaap die, indien hij zich op de athletiek 
zal kunnen b l ijven toeleggen, op de duur 
ook op andere nummers nog wel wat van zich 
zal l aten horen. · 

Polshoog a ls vanouds een van de sterkste 
nummers. Onze mensen nemen op de Nederl. 
ranglijst de eerste drie plaatsen in en meer 
mogen we toch e igenlDk niet verlangen. ZD 
kwamen ook alle drie in de Nat ionale ploeg 
uit en •••• sukkelden alle drie danig met 
blessures etc. Door het laatste werden de 
gemiddelde prestaties sterk gedrukt. Mart 
Swart bezit stellig aanleg genoeg om de 
prestat i es van zijn oudere clubmakkers te e 
venaren, zo n i et te verbeteren. Hiertoe is 
o.i. echter vooral nodig dat Mart sneller 
gaat sprinten, want, na de juiste spring
techniek, is een snelle aanloop hier de on
misbare voorwaarde om tot topprestaties te 

Wat hoogspringen betreft is er minder komen. 
reden tot tevredenheid~ Beenink kwam van ! 

·----- De We rpnummers .• 
~eerwer;ge~ . Di~_:;_uswer_pen. Kog_el stoten. 

Th.Wernik 46 . 00 m H.M.Kluft 37.38 m H.~LKluft 13.42 m 
C.Lamoree 44·54 m H.Scholten 33.29 m J.Belle 12 014 m 
J.Lejeune 42.9'7 m J.Lejeune 33.00 m J.Lejeune 11.74 m 
L.Ebskamp 40.66 m Th .Wernik 30.96 m P.Haringhuiz.en 10 0 26 m 
C.v.ArulTh 37.70 m L.Ebskamp 29.53 m L.Ebskamp 10 .20 m,. 
H.M.Kluft 3 7 014 m C.Lamoree 28.~ 36 m Th.'!lernik 9.39 m 
P.Haringhuizen 35.95 m C.v .Arum 27.31 m H.Scholten 9 0 21 m 
J .Belle 35.80 m J .Belle 27 0 10 m G.v.Ee 8.67 m 
F.A .Belle 33.98 m P.Haringhuizen 25.24 m H.Wernik 8.47 m 
H.Wernik 33.96 m H.J .Willems 
H.J .Willems 32.24 m G.v.Ee 

Als grenzen werden hier aangehouden 
respectievelDk 30.00 m., 22.00 m. en 8.00 
m. Met speerwerpen wil het nog maar steeds 
niet vlotten, hoewel Theo Wernik we l ieder 1

1 jaar een eindje verder komt. ZDn worp van 
ongeveer 46.00 m. (P.H.-bekeq helaas niet ! 
officieel opgemeten) is een persoonlDke \ 
topprestatie. 

24.05 m C.v.d.Klinkenberg 8.37 m 
22.34 m 

slechts één B-prestatie, d.w.z. dat speer
en discuswerpen, a l s we de hink-stap-~rong 
even buiten beschouwing laten, de twee 
zwakste nummers zijn . Wij hopen dat de techn. 
leiding de weg zal weten aan te gevenwaar
langs het mogelDk zal ZDn om uit deze im
passe te geraken. 

Gelukkig kunnen we 9 wat het kogelstoten 
betreft, een ander geluid laten horen. 
Kluft had een prima seizoen, bracht zijn per
soonlDk record op 13.~e m. en dit was dan 

Nu Arie Mulder zijn sp i kes blijkbaar voor
goed aan de wilgen heeft gehangen, Henk 
Kluft zich voornamelDk op kogelstoten con
centreerde en betere resultaten van Herman 
Scholten nog even op zich la ~en wachten,is 
het discuswerpen al even zwak geworden als 
het speerwerpen. Op allebei de nummers 

1 tevens het beste "Haarlem"-resul taa.t sinds 
1933, het jaar waarin Eysker het clubrecord 
op 13.92 m. stelde. Ook Jan Belle kwam dit 
jaar tot zijn beste persoonlDke prestatie en 
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zo hadden we dan twee man boven de 12.00m~ 1 

hetgeen na 1943 nog niet het ,geval geweest 
is. Lejeune's prestatie mag er eveneens 
z~n 9 maar dan komt er plotseling te veel 
ruimte; m.a.w. er is geen 11breedte 11 genoeg. 

DE ESTAFETTES. 

4x100 m. 

Sloos - Schreuder - G.Scholten- Ruseler 
Wullems - G.Scholten- Schreuder -Schaap' 
Schreuder- Wullems- G.Scholten ~ Lamoree 
Schreuder - Wullems - G.Scholten - Willems 
v . d.Horst - Kramer - ten Hove - Will ems 

4x~O m. 

Th.Wernik - ten Hove - Wullems - Dekker 
Th.Wernik - Willems - Wul lems - Dekker 
Wullems - Wil lems - ten Hove - Dekker 
ten Hove - E.Soomer- H.Scholten- Lejeune 
Th.Wernik - Wullems - v.Gog - ten Hove 

3x1000 m. 
E.Soomer - Geusenbroek - v.Gog 
H.Wernik - Hermans - v.Deursen 

4x1 ~0 m._ 

En dat kan 9 bij een - onverhoopt - eventueel 
uitvallen van een' of twee der topmensen 9 
funest zDn. Ons parool blDft dan ook: meer 
aandacht voor de technische nummers. 

45.0 
45·5 
45.9+ 
46 01 
47.3 

3d1.0 
3d6. 1 
3d7 .o 
3~40.9 
3g42.2++ 

1 Ox1 00 m. 

Schreuder 
Kievit 
G.Scholten 
Willeros 
ten Hove 
Dekker 
ten Welde 
Groen 
J .Belle 
E.Scholten 

+) Kamp v.Kennemerland. 
++) B.Kamp v.Nederland. 

v.Deursen- E.Soomer- Geusenbroek- v.Gog 17~17 .2 

Koopman- v.d.Berg-Beekhoven- Hermans 18 g02. 4 

Zweedse estafett e (400-300-200-100) . 

Dekker - Willeros - Wullems - Lamoree 
Dekker - Wullems - Schreuder - Schaap 
ten Hove - Th.Wernik- Schreuder -Kievit 
H.Wernik - ten Hove - Lejeune - v.d.Putten 

Olympische estafette (800-400-200-200 ) 

v }og - Dekker - Wul1.ems - Le j eune 
E.Soomer - ten Hove - Th.Wernik - Schreuder. 
v.Gog - ten Hove - Th.Wernik - Schreuder 
-Geusenbroek - ten I:Iove - G .Schol ten - Brijs 
E.Soomer - ten Hove - Wullems - Lejeune 
Will.ems - ten Hove - Wullems - Lejeune 
H.Wernik- Th.Wernik- G.Scholten -

Schreuder 

Een beschouwing over de re sul ta.t en op de 
estafette-nummers vindt U in ons volgend 
nummer. Bij de tienkamp ontbreken r e sul ta
ten van Lamoree en Swar t 9 die beiden ver
hinderd ware n om mee te doen. Voor bDzon
derheden hieromtrent mogen w~ U verder wel 
naar het Juni-nummer verw~zen. Het volgend 
jaar zal de strijd wel voornamelDkgaan tus-

2~05 .8 
2:06.9 
2~ 08 0 1 
2~09.2 

3~44.0 
3 ~ 46.2 
3~46.9+ 
3 ~47.5 
3~49.0 
3g50.9 

Tienkamp 

J.Lejeune 
I:I. Willems 
Th.Wernik 
P". Haringhui z.en 
H.M.Kluft 
H.Scholten 
J .Be lle 
H.Wernik 
L.Ebskamp 
G.v.Ee 
C.v.d.Klinkenberg 
F.A.Belle 

4630 pt. 
4605 pt . 
4447 pt. 
4257 pt. 
4187 ptc 
3933 pt. 
3900 pt. 
3791 pt. 
3475 pt. 
3419 pt. 
3129 pt . 
2286 pt. 

sen Gor Lamaree en Theo Wernik 9 met Mart 
Swart als de derde man 9 hoewel Mart overi
gens moeite genoeg zal hebben om zich Henk 
Willeros van het l ijf t e houden . We nemen 
hierb~ aan, zoals men reeds begrepen zal 
hebben, dat Jan Lejeune 9 wegens het ver
vullen van z~n militaire plichten in Bel
gië9 niet aanwezig zal kunnen zDn. 

9.] RANGLUSTEN JUNIORES. 

80 m._ 100 m. H.v.d.Berg 12.8 
C.Jaspers D.Sloos 11. 2 J.Beyens 12.8 
P.Kievit 9.9 1 E.Scholten 11.8 C.Jaspers 12 . 8 
L .Brijs 10.0 L .Brijs 12.0 J. ten Welde 12 0 9 
J .Mo,es 10.3 

I 
J .Gr oen 12.0 J .Moes 13 . 4 
P.Kievit 12.0 A.Visser 13 · 4 
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300 m. 1500 m. L . Brijs 1.50 m 
L .Br ijs 39.3 H.v . d.Berg 4g30 . 0 J.Gr oen 1.40 m 
E . Scholten 39.6 P . Vi sser 4g40.0 H.v.d.Berg 1.35 m 
D.Sloos 39.9 
J .Beyens 40 .5 
J . t en Wolde 4L 7 
A.Vi ss.er 43 . 1 
P.Vi s ser 44.0 

:.Cer sP._ringen . 
E .Scholten 1.35 m 
A.Yisser 1.30 m 

P . Ki evit 6. 10 m J.Beyens L20 
J . Gr oen 5·99 

m m J .Moes 1.20 J . t en Vlol de 5. 99 
m m 

L . Br ijs 5.48 m Kogelstot en. 
500 m. J .Beyens 5o41 m E .Schol ten 10.88 m 
L .Br ijs 1g13 o7 
E . Scholten 1g14 .6 

E .Scholten 5. 36 m J .Moes 1 o. 56 m 
C . Jasper s. 5.00 m J . Gr oen 9.68 m 

H.v.d.Ber g 1g14 . 7 H. v .d .Ber g 4. 95 m H. v .d .Berg 9.30 m 
J.Beyens 1g14.8 A. Vi sser 4.60 m J oBsyens 9. 30 m 
J. ten \i\fol de 1g16.7 J .Moes 4.27 m L .Br ijs 9. 25 m 
P.Ki evi t 1 g 17 .8 
A.Vi s ser 1 g 17 .8 
P . Vi sser 1g17.9 
C. J a sper s 1g21o0 
J .Groen 1 g 2L9 

Hoogspringen. A. Visser 8 .90 m 
J . ten Wol de 8.52 m 

J . t en Wold e L 60 m P .Ki evi t 8 . 4§ C. Jas pers 1.55 
m · 

rn C. Jaspers 7.41 m 
P.Ki evi t L 55 rn 

J . Keur 1 g 25 0 9 

600 m. 4x100 m. 
L oBrijs 

800 m. ---
H.v.d.Ber g 
J.Beyens 

1 d5 .o 

2g06.9 
2g 12.6 

L .Br DS - P .Ki evit - C. Jasper s - E .Schol t en 
J .Groen - P.Ki evit - L.BrDs - E . Scholten 
D.Sl oas - J.Gr oen- P.Ki evit- C.Jasper s 
L.BrDs - P.Kievi t - J. t en Wol de - H.v.doBer g 

47 . 9 
48 . 0 
48 01 
49 0 5 

J . t en Wol de 2g 16 0 0 
A.Vi sser 2g 17 01 
P.Visser 2g 17 01 
J . Keur 2.~ 24 0 1 I 

Naast de r esulta t en van Dick Sloos 1Leen i 
BrDS en Hans v . d.Ber g op de l oopnummers 1 

vallen voor a l de goede presta t ies bij het i 
springen op . Onze ver spr i ngers v oor de toe - I 
komst noemden we r eeds 9 wa t hoogspringen 
betreft willen we vooral Cor J asper s noe 
men a l s i emand me t a anleg1 evena l s trouwens 
Ki evi t en ten Wol de. Het re sul taa t van de i 
l aat ste kon nie t a l s c l ubr ecor d erkend I 
worden omdat er bD de betreffende weds brDd .

1
. 

over een touwtje wer d gesprongen on de zui
ver e h oogt e n i ot wor d opgem0ten. 

Wat verder opvalt i s het betr ekke l ijke 
fa len van Erns t Schol ten. Ernst sukkelde 
weli::::''';2ar met onwill ige spier t jes 1 maar zijn I 
l open mis t e toch ook de frishe i d van voor- j 
heen . Moge lDk ondervond hD d i t se izoen ook 1 

de t erugslag van de zwar e 400 m. - races 1 

di e hD in 1946 en 1947 heeft moetenverwar-I 
ken . Deze ZDn nu eenmaal niet bevorderlDk ! 
voor de ontwikkeling van een 16 à 17 jarig l 
spr i nter. Of duide l Dker gezegd: ze zijn 

l ... 

Het is voort s jammer da t er ook bD de 
juni ores te weini g aandacht aan de wer p
nummers wordt besteed 1 voor a l i.v.m . het
geen wa t we hier over bD de s eni or e s r eeds 
schr even . Geen enke l weds trijd - r esul taat op 
speer- en di scuswerpen! Kom j ongens 1 dat 
moet anders worden. Net zo goed als er 
spri ngers ZDn en lopers onder jullie 1 moe
ten er ook wer pers ZDn• Probeer jezelf als 
z odanig te ontdekken! Zo hadden we b .v.van 
Leen Br ijs wo l eons wat op he t gebi ed v an do 
discus willen zien1 na ZDn vee l be l ovend 
r esul taat van het vorige jaar. 

Tot beslui t wil l en we nog ~~n naam noe
men1 n.l. di e van Jo Beyens die 1 in zijn 
eerste seizoen1 tot aardi ge r e-sultaten 
~Nam op de l oopnummer s en op v er springen . 
Tot de overi gen zeggen weg Bedenk dat i e
dere gr ote ster van tegenwo ord i g ook een
maal als onbekend junior is begonnen ! 

Redactie. 

~chade l ijk ! Laat een knaap als Leen Brijs b.v.! ----·--- ------ - ------- --------------------- 
dit ook goed i n ZDn oren knopeno Overigens ! 
hebben we nog genoeg vertrouwen in Er nst I (--··-· 
om te gel oven dat hij over zijn depressie I !' FRITS HOOGLAND ZINGT 1 DE MELODISTEN 
heen zal k omen. ! SP:SLEN 3N STIRZA GOOCHELT OP ONZE GE-

ZELLIGE AVOND VAN ZATERDAG 11 DECENIB:SR. 
Drie 4x1 00 m. - ploegen - samengestelduit i j HEBT U NOG GEEN KAART? vVEES ER DAN HEEL 

zes verschi llende lopers - die om en nabij i VLUG BIJ 1 WANT HET ZAL STORM LOPEN! 1! 
de 48.0 s ec . not eer den i s i ets1waarop spe- l I 
ciaal onze j eugdl e i der Ab v . i.Be l me t ge- ! 
noegen kan t e r ugzi en. 
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Autorijschool 

K. OFFENBERQ 

In 1 maand Uw rijbewijs A. 

Van de::,200 leerlingen sla;gden er. 190 met de eerste . - / 

Keer. Gedipl. A.N.W.B.~instructeur 
GedipL:vakgJ;oep personenvervoer. 

ROMOLENSTRAAT 72 ~ TELEFOON 18718 

VERSTEEGE's 
Manufacturenhandel 

ZIJLWEG 117 

voor-

TRICOTAGE 
KOUSEN 

TELEFOON 10240 

Floresstraat 13J-:Haarlern- Telefoon 17853 
(Na 6 uur Tel. 14675.) 

Copieerinrichting voor Zakenman en Vereniging 

Dit blad is geheel door Co pin ha verzorgd 
' ' 

Maakt de 

Vereniging sterk l 

• 
Werft Donateurs! 

/ · 

Over stül gesproken .... 

is stüll 

Woninginrichting 
Gierstraat 16~22~24 Telefoon 10342 

VERHUIZINGEN- TRANSPORTEN 

VERPAKKEN - VERZENDEN 
naar alle wetelddelen 

• 
' 

P.F. ,VAN ~DEURSEN ' ~ -' 
EXPEDITEUR 

Junoplantsoen 18 ,., Haarlem 
TELEFOON 22294 

Automobielbedrijf . ·· 
Service station 
Amsterdamsevaart 320 ~ 322 

Haarlem, Tel K 2500~21137 

en 

Eemnes bij Baarn 
) 

Tel. K 2954~2857 

Reparaties aan alle merken automobielen 

u Mr. Cornelisstraat 2 

Telefoon 13404 

r 

.{ ·. 

:·r 
. .. 



Een sportieve 
bediening 

Drogisterü 

in een zaak van 
vertrouwen en 
Servièe. 

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

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

Glashandel 
Glasbewerking 
Verfhandel 
Verfmalerij . 

Originele Finse Spikes 

Zijn thans voorradig bij: 

Sporthuis ,,HAARLEM'' 

V astgestelde verkoopprijs f 30.90 

zonder bon 

Grote Houtstraat 123· Telefoon 12215 

Qarage 
P. C. Hartog & Zoon 

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

/ 

" Haarlem, Tel. 16066 Turfmarkt 18 en 26 

NIET:' ZOO IIAAfTIG/ 

Uw oude kfeeding 
kán vernieuwd worden 

DIVENDAL'S KUIPERIJ 
ANTHONIESTRAAT 3, TEL. 16269 

Het van ouds bekende adres voor 

* Reparatie aan wasmachines 

Uit voorraad ' leverbaar 

* 1e klas electr. wasmachines 

Ook reparatie aan regentonnen en ander kuipwerk 

Jacobijnestraat 8 

Leidsevaart 26 

Athleten. die het weten 

zullen mü niet vergeten 

Lou 
Braakman 
Speciaal~Sigarenzaken 

Amsterdamstraat 43 

Kl. Houtstraat 22 

Voor luxe - en huishoudelüke artikelen 

LAMP 

Barteljorisstr. 18. Haarlem 


