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P. C. HARTOG & Zn 
Speciaal adres voor · 

reparaties aan 

D.IC.W.-Automobielen 

TURFMARKT l8 en 26 - ·HAARLEM 

Telefo~n 16066 

· Floresstraat 1$ - Haarlem - Telefoon 17853 
(Na 8 uur Telefoon 14878) . 

Copieerinrichting voor 
Zakenman en Vereniging 
Dit blad is geheel _dool' Copiaha venol'gd 

.J. VIETS & Co. 
R·IJWIELH.ANDEL 

. . 

ZIJLWEG 39-41 - TELEF. 14308 

Eerste klas · Reparatie-Inrichting 

Agent ': Raleigh-, Fongers- en Burgers-Rilwielen 

VERHUIZINGEN 
VERPAKKEN 

TRANSPORTEN .... 
.VERZENDEN . 

NAAR ALLE WERELDDELEN 

BERGING VAN INBOEDELS 

. . . . 

P. F. VAN DEURSEN. 
. EXPEDITEUR 

JUNOPL_ANTSOEN 18, HAARLEM 
(HOLLAND) 

TELJFOON 22294 

Autorijschool 
K. Q_.p FENBERG 

,in 1 maand Uw rijbewijs A 

Van de 200 leerlingen slaagden er de 
eerste keer 190 

Gediplo-meerd A.N. W.B.-instructeur 
Gedipl. Vakgroep Personenvervoer 

ROMOLE:NSTRAAT 72 -TELEFOON 18718 

MAGAZIJN N.EDERLAND 
GR. llOUTSTRAAT 36 

HAARLEM 

He.ren- en Kinderkle_dîn_g 
Kleding naar maat 

.AKKER 
I EeKHOVEN 

AKT 
ETER 
ROOD EN 
ANKET 

BROUWERSVAART 108b · - HAARLEM 

. Fa. v. VASTENHOVEN 
IN MANUFACTUREN 

SINDS 1898 

Ook voo~ Spqrtkleding 

OST.ADESTRAAT 4-6 . (ICleverpark) 
HAARLEM - TELEFOON 10413 
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ten worden voor onze jongens. Evenals zij 
dit het vorig jaar zo prachtig gedaan 
hebben 9 z~llen zij zich van nu af aan ge 
heel op d e ze belangrijkste wedstrijd van 1 t 
seizoen moetèn gaan instellen. De voorlo-
pruge ploeg voor 28 Augustus is samenge-

De twee grote wedstrijden 9 d ie we in dit ste ld en kunt U in dit nummer aantreffen. 
seizoen zouden organiseren zijn bij 't ver- De definitieve ploeg zal wel heel weinig 
schijnen van dit nummer achter de rug en van het voorlopige team verschillen 9 want 
de buitenlandse trips van onze athleten veel ni e uwe athleten 9 die_ reeds nu· de eer 
naar Luxemburg en Denemarken staan voor waardig ge keurd zouden kunnen ~orden deel 
de deur o ( ï::log e.lijk z ijn de athleten uit Lu- uit te mogen maken van dè P~H.-beker 
xernburg ree d s teruggekeerd). Stof genoeg p~oe g zijn we helaas in het afgelopen jaar 
dus om over te schrijven .En hoewel er over n1et r ijker geworden. 11We moeten he t -_ nog 
dit alles ook inderdaad veel reden i s om t e veel van de oude rotten hebben " · 
te schrijven 9 zullen wij d it toch bewaren schreef één de zer dagen een lid ui~ · In-
voor een volgendemaal. Want zeer waar- done sië in e en 'bri e f aan de secretaris en 
schijnlijk is dit het laatste clubblad9 dat da~rmede sloeg hij preci e s de spijke r op zijn 
voor de P .IL-beker wedstrijd verschijnt o kop o Maar oude rot of nie uweling 9 ' · want 
. Zondag 28 Augustus zal Leiden het ! heel gel ulckig zien we er daarvan toch ook 
strijd.per~ zijn van. de . zes _ fina listen 9 die -~ e nkele n in de . voorlopige ploeg 9 ze staan 
zullen u1tmaken w1e van het jaa r de titel voor do zee r zware taak ' de vierde plaats 
clubkampio~n van N~der~and zal mogen voe- I op Zondag 28 Augustus te verdedigen. Op 
ren. Tot d1e zes f1rtal1sten behoort ook i he t e erste gezi c ht misschien een wat on
onze vereniging 9 die ~ie~ door haar vier-

1
1 dankbare taak - een vie rde plaats spre ekt 

de plaats van het vor1g Jaar automa tisch , nu e e nmaal zo we inig -· maar voor do t oe 
in d eze finale geplaatst heeft. I komst van de · vereniging zou het wel eens 

Waar het nu voor ons bij deze P.R . - be- j k unne n bl ijken9 dat wanneer zij daarin _zou-
ker strijd 1949 om gaat is deze vierde den slage n9 zij zeker ze e r be langrijk werk 
plaats .van het vorig jaar 9 de automati- voor de ve r eniging gedaan zouden h ebb e n. 

sche finale plaats dus 9 te consolideren. 
Dat we er thans in zouden slagen de derde 
plaats te veroveren en hiermede een stap 
dichter bij de begeerde beker te -komen is 
een gedachte 9 die volkomen ongegrond is 
en van heel weinig kijk op de huidige stand 
van zaken zou getuigen. Integende.el 9 we 
zullen voor die consolidatie van de vi er- V t ld . oor~es e e l e den g Kees Koster 9 van Oos--
de plaats heel hard moeten vec h t e n oD. o . s ., t 
U l t , t ld · d. 1 on de Bruynstr. 176 9 

cun üe e ers 1n 1 t blad leze n he e ft 1 l-ll-1928. 
zich op verra~send gemakkelijke mani er in I Han Cats 9 Timorstraa t 1749 12-8-1932. 
de voorwedstrlJden als nr. l geplaatst.Dit CoF. (Fre d) Robert 9 Kenaupark 9 5-6-1931 
bewijst 9 dat de Rotterdammers sinds 1 t vo- Henk l\'Ie yboom 9 Merwedestr. 7 9 10-4-1931 
rig jaar belangr ijk in kracht z ijn to e ge- Rudi Kemper 9 van Ede nstr. 11 9 13-l-1931. 
nomen en dit jaar nie t all een e en serieu- I 
ze poging willen doen om ons va n de vi e r ..:. Ni e uwe l e deng R . Kerkman 9 Helme-rstro 12 o 
de plaats te verdringen maar daa r ook I, - Zandvoort. 22-5-1931. 
zeer ze k e r toe in staa t zulle n zijn . Even-
als het vorig jaar zal he t dus wee r v ech- I 
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Training Discuswer- Van de ZDde der Ge
pers en~eerwerpersg meente Bloemendaal 

werd ons 
verzocht er op toe te zien , dat 
ing voor deze nummers niet me er 
vindt op de speelvelden, doch ~p 
te ernaast. 

dringend 
de tra:in
plaats

de ruim-

ZD 9 die dit aangaat 9 gelieve hier dus re
kening mee te houden. 

PERSONALIA. 

Donderdag 30 Mei is Jaap Baay naar 
Zuid-Afrika vertrokken om daar te trach
ten een nieuwe toekoms t op te bouwen . Het 
vertrek geschiedde nogal vrD plotseling 
en daardoor was h~ niet meer in staat van 
verschillende van zijn clubgenoten afscheid 
te nemen. Hij verzocht ons dit te doen 9 aan 
welk verzoek wij vanzel f sprekend gaarne 
voldoen. 

. Een geluid dat heel anders klinkt, is 
de terugkeer uit Indunesi~ van Jan Booy, 
een van de e::-redacteuren van ons c l ub
blad, me t wie WD in de begi nperiode· van 
ons blad een tijdlang zeer prettig hebben 
samengewerkt. 

Jan was alweer gauw op het ve l d 
sent en we rekenen er natuurlDk op 

pre 
dat 

zijn aanwezigheid van blijvende aard zal 
ZDno 
-------------------------~---------------

S.AJYIENSTELLING VOORLOPIGE P .H.--BEKER PLOEG" 

en wat daar aan vast zit. 

In overleg me t de technische l eiding is 
de voorlopige P.R .-bekerploeg als volgt 
samengestel d g 

100 m_, g C.Wullems-A.Schaap.res .C. Wen
tink. 

400 m. g C .Dekker-Th ~ Wernik . res .E Scho l
tén. 

800 m. g E.Soomer-W.van Gog. re s.J. van 
Drunen . 

1500 m.g H.Geusenbr oek-J.van Drunen.res. 
H.v.d .Be:rg. 

5000 m.g W.van De ursen-J .Koopman. 
llO m.hordengC.Ruseler-H .Voogd.res.P. Ha

ringbui zen. 
verspringen gC.Ruseler-H.J. Willems.res.P. 

Kievit . 
hoog springengP.Haringhuizen- H. J .Willems. 

res.C.v.d. Klinkenberg. 
polshoog gC.Lamoree-M.Swar t . 
di scuswerpemH.Kluft-H.Scholten.res.C. La

moree. 
kogelstoten gH .Kluft-C . Lamoree. 
speerwerpen gG.Her ben- Th.Werni k.res.M. 

Swart . 
4xl00 m gC.Wullems-A.Schaap-C.Ruseler 

-C .Wentink-C.Lamoree-H.Wil
l ems. 

4x400 m. gC.Dekker-Th .Wernik-E. Schol-
ten-E.Soomer-L. BrDS · 

Van deze athleten wordt vanaf he den 
verwacht, dat ze zoveel mogelijk~ de num
mers, waarvoor ze zijn aangewezen, gaan 
trainen en dit dan geheel in overleg zul
l en doen me t Gerard Rinkel, die iedere 
Donderdagavo nd op het t errein aan de Don
kerelaan aamvezig is. Di t houdt dus in , 
dat bovengenoemde leden als het ook maar 
enigszins moge lijk is , trachten op de Don
derdagavond op het veld in Bloemendaal te 
zijn. Van enkele van deze athleten is be
kend, dat zij onmoge lijk Donderdag kunnen 
komen o.a. Henk Kluft en Ed Soomer, van 
anderen , dat ZD niet regelmatig aanwezig 
kunnen zijn, o.a. Arie Schaap en Jan Koop
man. Dit kan echter voor de anderen geen 
excuus zijn om nu maar niet of onregelma
ti g te komen. Wannee r men enkele weken 
achtereen verhinderd is te komen op Don
derdagavond, meld t men dit aan het secre
tariaat. 

Wanneer een athl eet van deze ploeg 
zich naar het oordeel van de technisch 
leider ni et vo ldoende aan de trainings
voorschriften houdt, heeft het bestuur t e 
a llen tijde het recht alsnog een ander lid 
op het be treffende nmmner aan t e wijzen . 

Namens het bestuur, 
D. 5:agtingius 9 

secr. 

IN HEMORIAlVI HIL v.d. llliY-lNEDSTRIJDEN-IM-
1 PRESSIES. 

I Vee l heb ik t ijdens deze eerste In Me-
I moriam Ril v.d. Mey-wedstrDden op 3 Juli 

1
1949 te verwerken gekregen. 

DROEFHEI D 9 WEEMOED 9 BERUSTING 9en VREUG-
1 DE. 

Droefheid, omdat i k de markante f i guur 
van onze onvergetelijke Ril moest missen~ 
droefheid, omdat de hernieuwde kennisma
king me t het 11Haarlem"-veld mij zo tegen 
viel, niet wa t de keur i ge en moderne in
richting betreft, maar omdat ik er de 
vroegere warmte en he t oude pitoreske to
rentje op de achtergr ond miste; 

droefhe i d, omdat mijn maatsc happe l ijke 
positie mij zo ver van mijn geliefd Haarlem 
heeft verwijderd, waardoor ik niet instaat 
ben mijn gel iefde club nog tot enige daad
werkelijke steun te zijn; 

droefheid 9 omdat i k bij de veteranen on
ze vroegere trots en meest succesvolle 
athleet, onze b loede i gen Adje Paulen in 
een V. & L.-shirt zag starten, al zullen 
sportieve overwegingen hier wel de door
slag hebben gegeven. 

Weemoed, omdat mijn heerl ijke sportjeugd 
reeds zo l ang voo r bij i s en dat men dit al
tijd te la-at besef t . 

Berusting 9 omdat gedane zaken geen kee r 
nemen en wat voorbD is ni mmer wede r keert 5 

berusting, omdat ik overtui gd ben; in 
mijn tijd gegeven te hebben wa t ik geven 
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lç.on. 
Vreugde~ omdat Mevr. v.d. l\L[ey de heer

lijke kracht ;/had gevonden om ons met haar 
aanwezigheid te vereren~ en vreugde om te 
zien~ met welke spanning en kennis van za
ken ZD de wedstrDden volgde; 

l der fina l isten van 1947 en 1948, ui tsc ha
kelde. De Ve l senaren werden sl echts VDfde 9 

na Bat aven en Mi nerva . 

vreugde, omdat ik weer ta l loze vri enden 
uit lang vervlogen dagen mocht begroeten~ 

vreugde~ omdat ik mocht constateren, 
dat de ech");e, oude Haarlem- geest aanwezig 
was, dat el~e Haarl emmer zijn plicht deed 
en dat de naam van ons ge l iefd Haarlem, 
wat organi sati e en prompt op tDd afwerken 
van het progr amma, a l smede goede bericht
geving betr eft, in ere werd gehouden9 

vreugde 9 omdat ik ui t di t alles mocht 
constateren9 dat Gode ZD dank 9 de GEEST 
van ONZE HIL over de H.A.V . 11 Haarlem" 
vaardig is gebleven . 

Kere l s der H.A.V. 11 Haarlem 11 9als jullie 
je door deze Geest zult lat en blDven lei
den9 kan het jullie niet slecht gaan en 
i s het grootse werk van onze onsterfelijk~ 
HIL, .niet te vergeefs geweest~!·? JEn ik zal 
j ullie er steeds zeer dalli<baar voor ZDnl l 

S.v.Musschar Thzn. 
Lid v. Verdienste. 

CAAKIE 1NENTINK VERBETERDE IN .AI:!lSTERDAl\1[ 
HET CLUBRECORD 300 M. JUNIORES. 

Tijdens een . training van enkele yan on
ze midden-afstandlope~s op de sintelbaan 
in Amsterdam~ deed Caakie Vventink op Zon
dag 26 Juni een geslaagde poging om het 
juniores- c l ubrecord 300 m.~ dat met een 
tDd van 38.1 sec. ten name van Ernst. 
Scholten stond~ te verbeteren. HD liet de 
secretaris tijden van 37.4 en 37.5 afdruk
ken~ zodat de laatste tDd een nieuw club
record betekende~ waarmede de eerste 
clubrecord verbetering in het seizoen ' 49 
een feit was. Karel - laten wij je voor de-
ze gelegenheid eens bij je echte naam noe-1 
men - van. harte! 

. . 0 I 
--------~--------------------------~------

IiAERLEl\i[ 9 LET OP uw SAECK! I 
Op 27 Juni vonden we in een der dagbla- 1 

den de uitslagen van de op de voorafgaan
de dag op de "Red Band "-baan te Roosen- I 
daal gehouden voorwedstrDden voor de P .H . 
beker. I 

Zeven clubs streden hierbij om twee . I 
plaatsen; want het is zo dat de twee best I 
geplaatste clubs van deze voo~NedstrDden 
zullen mogen needingen in de grote strDd . 
o~ het clubkampio;nschap van Nederland.De I 
v1e r sterkst e cluos van 1948 1 t.vv. A.A.C. Î 

A.V. ' 23, V en L en Haarlem 9 zijn automa- i 
tisch reeds in deze f i nale geplaatst. l 

Te Roosendaal bracht "Kunst en Kracht" I 
uit Tilburg het to t de 2e p l aats met 46.5 
pt., waarmee deze p l oeg o.a. sumn9 een ! 

Het meest opvallend was e cht er de zege 
van he t Rotte r damse D.O.S., dat met 61.5 
pt. me t vrD gro t e voor sp r ong e i nd i gds.Het 
was niet zo zeer deze over winning die ons 
frappee r de 9 maar we l het fe i t dat D.O.S. 
zich de l uxe kon per mi tter en om op dezel f-
de dag haar beste krachten 9 t .w. Knop 9 

Vaal en Schuiling~ i n he t Ol ymp i sch Sta
di on te laten star t en . 

Dit wijst op krach t en voor u i tgang. Wij 
gunnen onze Rotte r damse sportvrienden di t 
s ucces gaarne. Maar H .A . V .-er s~ t evens is 
het bovens t aande een wenk voor ons om9 bij 
de voo r ber eidi ng t o t de P . H. - beke r strijd 
en bD die strijd ze l f~ alles t e geven wat 
er i n ons is. Al les! 

UIT INDONES IE . 

FRANS PIETERSg 

• ••• • Reeds ee r de r had 
ik wil l en schrDven~ maar 
ik dacht zo bD mezelfg 
11 Laa t ik maar wachten tot 
de militai re kampioen
schappen van Soer abaja 
achter de rug ZDn• Di e 
ZDn nu dan voorbD~ en de 
resultaten waren n iet on
aardi g. Meneer zelf had 
ingeschreven op de 800m. 

polshöog en 4 x 100 m; op he t laa t ste 
nummer werden we met onze compagni esploeg 
2e met 51 sec . 

Het hoogspringen wi l bij mD niet ?, 0 er g 
meer vlotten. Sinds ik i n di enst ben gaat 
het springen achteruit . lViaar de training 
voor het hoogspringen gaat rege l matig 
door. Ook train ik voor po l shoog onder ' n 
behoorlDke leiding 9 nl. van 2e l uit. Hof
meester van Pro Patri a. HD ziet i n mij een 
middenafst and- loper en na 2 weken voor de 
800 m. getr a i nd t e hebben heb ik het toch 
maar gewaagd om mee te doen . Maar ik heb 
mezelf van ' t begin af aan i ngeprent gka l m 
aan~ want 't is je eerste wedstrDd• Toen 
we met 8 man aan de star t ve r schenen en 
daarna losgelaten werden~ l iet ik ze dan 
ook gaan tot er VDf voo r me war en en die 
plaats heb ik gehouden. De ee r ste maakte 
een tijd van 2d5 . 0 en i k had als 6e 2g24.0. 

Polshoog ging niet door omdat er maar 
twee inschreven. 

Co ten Hove vertoeft hier nu ook bDna 
2 maanden i n S.ba ja en heeft me t onzeker e 
gevoelens ingeschreven op de 400 m. Nou~ 
we wisten ni et wat we er aan hadden~ want 
we dachten dat het nogal snel zou gaan~ 



maar hij had de binnenbaan en lag na 200 m, 
reeds zowat 20 m. voor. Toen heeft ie opj 
z'n dooie gemak uitgelopen, in 60.5 als ! 
ik me niet vergis . De finale liep hij op 
volle snelheid en nu maakte hij 56 sec. 
Volgens een andere stopwatch liep hij ech
_ter veel sneller en dat zonder tegenstani. 
Niet gek, hè. 

Na de Algemene kampioenschappen van 
Soerabaja horen jullie wel _weer wat van 
me • 

. Groeten aan alle jongens. 
' . 

VAN HET WEDSTRIJDFRONT. 

26 M:ij;I, AMSTERDAM, "K.D.O.,. REGIONAAL. 

Wegens de gestadige regenval een onaan
gename athletiekmiddag~ we volstaan met 
het vermelden van de behaalde resultateng 
100 m. Jun.A 4 Wentink 1 2.1 9 serietijd 11.9 
100 m. C. 2 Will ems 12.4, serietijd 12.2 
100 m. D. Groen, 4e in serie,tijd 12.7 
400 m. B. 2 E.So omer 53.5 

WEDSTRIJDRESULTAT~N VAN OVERAL. 

5 Juni 9 Goes. 
Op uitnodiging van 11Hellas 11 trok een tour
ploegje Haarlem~ en CIOS-mensen naar het 
Zuiden om daar, als vertegenwoordi ging 
van Holland uit te komen tegen een Zeeuvv
se ploeg en een afvaardiging uit Frankrijk. 
Jan Koopman won er de 3000 m. in 9g23.0 9 

Herman Scholten wierp 32.26 m. d i scus en 
werd 2e 9 Leen Brijs werd 6e bij het hoo-g
springen met 1.52 . m. en J an Hermans pro
beerde . het nog eens met de speer. Hij kwam 
tot 32.02 m. en bezette h iermee de vierde 
plaats. Allemaal resultaten waarover we 
niet enthousiast kunnen zijn. Gelukkig ech
ter zat oo,k Joop Fikkert in de 11Holland
se 11 ploeg_ en dank zij zijn ()Verwinningen op 
speer (52.62 m.), qiscus (40.43 m.) en 
hoogspringen (1. 68 m.) wist Holland ten
slotte toch de ze ontmoe.ti.ng te winnen. 
IHaaraan overigens niet te veel waarde moet 
worden gehech~, want vooral het Franse 
ploegje behaalde slechts -zeer povere re
sultaten. 

14 Juni, Hi lversum. 
\iiJi m van Gog liep tijdens de Hilversumse 
sportweek, bij avond- wedstrijden op een ver
lichte baan, een 1 oOOO m. in 2~40.2. De 
race werd gewonnen door Kist (GAC), maar 
in de strijd om de 2e plaats werd Meyborgh 
( Siomo ) door onze man royaal geklopt, zo
dat Wim 2e werd. 

4 Wullems 54.6 19 Juni, Groningen. 
800 m. D. 2 v. Drunen 2g07.l Bij wedstrijden ter gelegenheid van de vie-

3 Busé 2g 15.2 :ving van het l .ustrum van de Groningse u-
800 m. jun ._ Strijkers 4e in ser:ie 9 niversi tei t werd Jan Koopman derde op de 

tijd 2gl7 .7 . 3 km. in 9g28.7 9 na aanvankebjk geruime 
Coster 7e 11 11 11 2d9.0 I t ijd de kop-lopers Slijkhuis en Huizinga 
Groenebergh 4g43.3 I goed te hebben gevolgd. Jan smaakte daar-
G.Scholten 5.78 mi bij het genoegen om Walstra achter zich t e 

1500 m. D. 8 
c. l 

Haringhuizen 5.35 mj laten. De tijd is niet best maar we we ten 
Groen 5.07 m dat hij sneller kan. 

verspr. 
4 

verspr. D. 7 
hoogspr .B. 2 Haringhuizen 1.60 m 

4 v .d .Klinkenberg 1 .50 m 
hink-st-spr .B 3 v.d .Klinkenberg lL 21 m 
speerw. C. 2 Swart 39.08 m 
speerw. D. 5 F.Belle 30.39 m 

De beste resultaten werden hierbij wel 
bereikt door Joop van Drunen die ineens ' 
tot B-klasser promoveerde, door Ed . Soo
mer en door Gerrit Scholten. Mart Swart 
was op speer in een te hoge klasse inge
deeld; in z'n eigenlijke klasse (D) zou hij 
ruimschoots eerst e zijn geworden. 

Enige van onze C.I.o.s . sportvrienden 
dongen buiten mededinging mee. Johannisse 
kwam met 1.65 m hoog en 5.79 m ver zeer 
goed voor de dag, evenals Fikkert di e de 
6 kg. kogel 13.22 rih ver stootte, waar
mee hij slechts 15 cm onder het kort te 
voren op 13.36 m gebrachte junior-record 
bleef. 

19 Juni, Amsterdam-Noord. 
Jubile rnn-wedstrijden van Volewijckers, re
gionaal. · I-Iet was slechts een zeer klein 
11 Haar lemn-ploegje, dat hier startte. Ook 
de resultaten waren zeer matig. Henk Wil
l ems bereikte bij het verspring~n (B.kl.) 
slechts 6.07 m., waarmee hij 2e werd. De 
aanl oopbaan was echter a llerberoerdst. 
Piet Haringhuizen sprong 1 .60 m. hoog, 
we~d hiermee eveneens 2e 9 doch faalde bij 
het verspringen (5 . 32 m.) Henk Bchreuder 
bezette i n zijn serie 100 m. B de laatste 
plaats en onze juniores Strijkers en Cos
ter, hoewel moedig lopend, eindigden op 
de 800 m. jun. ook al in de achterste_ ge
lederen. 

25 Juni, Antwe:vpen. 
Bij interna tional_e wedstrijden in de Schel
destad behaalde Cor Lamaree op fraaie ~vij-
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ze de overwinning op po l shoog . Onze man 
sprong weer 3 . 80 m. 9 evenal s de Zondag te 
voren in Schiedam. Blijkbaar gaat Cor weer 
een goed seizoen tegemoet en dat is i ets 
w~t onsplezier doet 9 vooral na z~n half
mlsl ukt seizoen 1948 . 

SPORT\VEEKWl3DSTRDDEN 12 JUNI 1949. 

1: 00 m. A. Jun . Cakie vVen tink 2 in 11 .4 So 

Ben uitstekend resultaat. 
100 m. B. h Co Wullems in 11.4 sec~ Bij 
een snellere start zit er een A-t~d in. 
100 m. 0. 2. Henk Wîllems i n 11.6 sec .Een 
goed- r esultaa t , ofschoon de t~d ons wat 
gefl atteer d l~kt. 
1500 m. B. 4. Jo op van Drunen in 4g25. 7. 
Een resultaat 9 dat in de l~n der verwach
tingen l ag . Joop mist nog de wedstrijdrou
tine om de juiste tactiek te bepalen. 
5 . ITarry Wernik in 4g33.3. 
800 m. Jun. 5· Ko Koster i n 2. 17 . Deze 
knaap dient vooral zijn snelheidstr aj.ning 
niet te verwaarlo zen. 
3000 m.D. 2. Hans Buse in 11 g0.5.1. 
Olympische Estafettez 1 . Haarlem met Wim 
van Gog 9Cakie Wentink -· Co ·~vullems en Henk 
Schreuder i n 3 mi n. 51 sec. De 800 m. be
wees9 dat Wim van Gog nog steeds niet in 
conditie is . 
Wedstrijden werden vlot afgewerkt 1 ofschoon 
de jury-aankomst niet a l tijd gelukkig was 
met haar beslissingen 9 waartegen A.V. ' 23 
eenmaal dan ook terecht protesteerde. 

de Le idenaar ongetw~feld over capacitei
ten beschikt . Henk Kl uft verbeterde bij het 

. discuswerpen voor de tweede acht e r eenvol
I gende maal zijn persoonlijk record met een 

I worp van 39.94 m. Nog slechts 6 cm . 
scheidt hem van een m~lpaal 9 de 40 m. Cor 
L~moree probeerde het ook weer eens bij het 
d1scuswerpen en z~n eerste heropt r eden 
was met een worp van 33.39 m. niet eens 
zo kwaad • ,. . J' 
/ "/ , """ "' I ·"' . J.-. !1> 'I I j 
w~v . .:l /~('-' '1·"-"b z,l So Long. 

r -----------------------------------------
Haarlem 1 3 Juli 1949. 
Slijkhuis wint de 11In memoriam Ri l 
v.d .Mey-beke·r 11 • 

Goede prestaties van onze ver
springers en van onze jongeren op 
de 300 m. 

Stralend weer 9 een prima grasbaan 1 een 
organisatie die er mocht z~n 9 ongeveer 
drieduizend man publiek op de tribunes, 
een v l ot afgewerkt programma 9 behoorl~ke 

prestaties op de diverse nummers ziedaar 
• 1 t 1 1n ne· kort de totaal-indruk van de door 
onze vereniging voor het eerst sinds 1941 
georgani seerde nationale wedstrijden op het 
"Haarl em 11-terrein. 

Het weerzien van dit terrein vroeger 
. 1 
Jarenlang de grond waarop athletiek-Haar-
lem zich uitleefde, was dus i n alle op
zichten van aangename aard. De ouwe ter
r einrot v.d.Stoop bl eek het inrichten van 

So long. een a thletiekveld nog niet te zijn verleerd. 

~CHIEDAl\1 BRACHT BEHOORLLJK RESULTATEN . 

Wel was de baan wat kort (binnenbaan 302 9 

50 m.) 1 maar aan de bochten mankeerde 

I nie ts en aangezien ook de grasmat even 
goed genoemd mocht worden als de eertijds 

De nationale jubileumweelstrijden van s. I zo befaamd.e mat van het vroegere Haarlem-
V. V. op Zondag 19 Juni bracht voor onze veld , viel er in dit opzicht nie t veel 
mens~m behoorlijke re sultaten. Co Wullems aan te merken • Trouwens 9 de gemaakte t ijden 
bezette zowel in de serie als in de fina- hebben wel bewezen1 dat de baan volstrekt 
le de 2e plaats in 11 .4. Bij beter start- niet minderwaardig was. We zijn dan ook 
techniek zou de overwinning hem niet ont- van mening, dat de in een deel der sport
gaan zijn. Op de 800 m. z.agen we eindelijk pers geuite cri tiek op deze baan 9 niet ge
weer eens een felle Wim van Gog~ die tegen fundeerd is • Naast de eminente v.d.Stoop 
z~n gewoonte in een uitstekende eindspurt verdient natuurl~k ook onze materiaal- en 
maakte 9 dat hem verzekerde van de tweede terreinexpert Herman Scholten een woord 
plaat.s in 2g 1 .8. De 1500 m. leverde voor van hulde • Meer namen behoeven niet te 
Geusenbroek een derde plaats op in 4g1,5.4. worde[l genoemd 9 maar een ieder begrijpt 9 

Niet zo gek9 maar er wordt toch meer ver- ! dat w~ het grootste respect hebben voor 
wacht van onze Zandvoorter. Een goed re- het :ele werk dat door ons bestuur werd 
sul .taa t bereikte Wim van Deursen op de I verrlcht en ook. voor d.e doel tre ffende hulp 
3000 m. Een t weede plaats in 9g 18.7 is tot I van de vele 11 Stllle werkers 11 9 die zich op 
nu to~ zijn beste seizoenresul taat. Bij de I de d~g zelf.en op de voorgaande dagen zo 
techn1sche nummers zegevierde Cor Lamaree verd1enstel~k hebben gemaakt. 
ouder gewoonte b~ het polsstokhoogsprin- I Laten we dan nu de wedstr~dresultaten 
gen met een prachtige sprong van 3.80 m. 9 Ivan onze led~n de revue passereng 
hetgeen dui.dt op een uitstekende vorm van 100 m. Het n1et starten van Klein 1 Zwaan 
onze polshoogmatador 9 doch l:iart Swartwerd I en ~ammers had ~ .m:. tot gevolg9 dat Schaap 
verrassend ~eklopt door Gieseke van 11De ~n Wul~ems ( se~1et1Jden resp. 11.6 en 11.3) 
Bataven" 9 c.he Mart met een sprong van 3" 50 I ~n d~ f~nal.e ~sten door te dringen.Hier
m~ met 10 cm. overtroefde. Hopelijk blijft ln elndlgd~ Ar1e. als 5e met neuslengte 
d1t een uitzondering 9 al dient gezegd 9dat 1 voor Co. T~den n1et opgenomen 9 maar naar 

I 
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schatting 11.2 à 11.3 
800 m. Goede race van Ed Soomer 9. maar toch 
niet meer dan een 5e plaats. TDd 2g02. 4. 
1500 m. Geusebroek 9 iedere wedstr~jd snel ... 
ler 9 bereikte een uitstekende 4e plaats 
in 4.10 precies. Wim van Gog 9 nog in het 
geheel niet f it 9 draqide aanvankelDk goed 
mee in de kopgr oep . :b'e inzinking bleef 
helaas echter niet uit. Resultaat 6e 
plaats in 4g20.8. 
5000 m. Wi m v.Deursen 4e in 16 g45.2 . Jan 
Koopman 9 met de aardbeiencampagne in zijn 
benen9 deed het nog rustiger aan; tDd on
bekend. 
Horden. Chris Ruseler t weede in ZDn serie 
in 16:-8" sec. 9 waar-bij hij zowa<;1r Takken ver
sloeg. De finale leverd;e een derde plaats 
op in 16.9 sec. Met een betere techniek 
moet Chris minstens een seconde van deze 
t Dden af kunnen halen. 
Verspringen. Prima resultaten van onze 
vertegenwoordigers. Ruseler b~gon met ee n 
ongeldige sprong van bijna .7 m. 9 bleef 
daarna constant tussen 6.60 en 6.70 m. 
springen9 met 6.69 m. a l s top-resultaat, 
waarmee hD lange tDd leidde. Leeuwenhoek 
v-vist hem 9 met zijn laatste sprong echter 
toch nog te passeren. Henk Wi lleros werd 
derde met 6.45 m. en smaakte het genoegen 
hiermee niema nd minder dan Naaktgeboren 
achter zich te laten. 
Polshoog. Plaats en afme tingen van de bak 
helaas niet zo a l s we wel zouden willen. 
Cor behaalde ZDn zoveelste zege (3. 60 m. ) 
e~Mart (3.30 m. ) zag zich wederom door 
Gieseke geklopt. 
Werpnummers: Kluft . tweede op kogel met 
1 3. 14 m. en . 6e bij het di souswerpen met 
37.85 m. 
4 x 400 m. Schreuder, Th.Wernik 9 Wullems 
en Ed.Soomer konden het tegen de s t e r ke 
V en L-ploeg niet bolwer ken ; het werd een 
2e plaats in 3:39.8. Door het goede lopen 
van Theo en het razendsnelle begin van Co 
was de strijd echter toch aantrekkelijk. 
Tenslotte de bijnummersg Het meeste plezi er 
beleefden we va n onze juniores op de 300 
m. Via een 38.4 in de serie en een 38.5 
in de demi-finale ( 1e plaa t s.) kwam Wentink 
tot een uitstekende 3e plaats in de fina
l e met de knappe tDd van 37.6 sec. Ni e t 
vee l minde.r deed Leen Brijs het; slechts 
een ongunstige. indeling van de halve fi
nale hield hem bui ten de e indstrijd.. Hij 
werd. in de demi-finale derde met de even
eens goede t Dd van 38.4 sec. StrDkers 
(40.7 sec.) en Koper 41.4 ~ec .) overleef
den de s.eri es niet. Voor een eerste wed
strijd zijn deze tijden eçhter toch niet 
s l echt. Koper moet lichaamshouding (te 
rechtop) en armbeweging (te veel naar 
achteren) gaan verbe t eren9 dan volgen be
t ere resultaten nog wel. 

Op de 1500 m. werden we verrast door 
het lopen va n de pas nieuw gekomen junior 
Uleyboom. Wel moet hij nog heel veel l e ren 9 

• · •. :Jo ::....·· 

maar een )e plaats in 4g31.2 is toch een 
teken dat er 11ie t s in zit" . 

Joo·p van Drunen won de 3 km. C-klasse 
met straa tlengte in ~:34.6. BDna A-tijd en 
derhalve een goed resultaat, maar toch 
zouden we Joop graag nog iets meer 11 los 1' 9 

meer 11draaiend" willen zien lopen. Hans 
v.d.Berg werd 3e in 10g00.2 9 Hans Busé 4e 
in 1 Og 02.2 en Groenebergh zesde; tDd onbe
kend. Dit geldt ook voor Wijnands9 die met 
ZDn 2e plaats in de D-klasse een verdien
stelijk resultaat boekte. 

Tenslotte de oudjes: Wat Nees v.d. 
Klinkenberg9 Voogd, Bram v.d.Boa ren en Ge -
rard Rinkel, die tezamen niet ver van de 
170 jaar verwijderd zullen zijn, hierliete~ 
zien 9 was nog helemaal zo gek niet . Aan
vankelijk dachten we onze 4 x 100 m.-ploeg 
zelfs te zien winnen maar tegen het geweld 
van de AAC-ers v . d.Kar en Boersma bleken 
v.d.Boaren en Rinkel toch niet te zijn be
stand. De tijd van ons team was 49.5 sec. 
Op de derde plaats kwam Vlug en Lenig 9 

waarvoor we o.a. praesas Jutte en Unie
voorzitter Ad.Paulen zagen draven. 

Al met al mogen we niet ontevredenzijn; 
inteeendeel, het stemt stellig tot grote 
voldoening dat deze 11in memoriam Ril v.d. 
i'11ey wedstrijden '' zowel in organisatori sch 
a ls in sportief opzicht ten vo l le zijn ge
slaagd. Beter had onze vereniging de na
gedachtenis van de grote voorvechter van 
de Haarlemse ath~etiek waarlijk niet kun
nen eren. 

He t lijkt goed omtenslotte hier dan 
nog de namen van de winnaars der diverse 
nummers van het hoofdprogramma voor het 
nagesl acht vast te leggen: 

100 m. Scholten A.V. '23 10 9 9 sec. 
400 m. de Kroon AAC 50 9 9 sec. 
800 m. Kist GAC 1: 57.9 

1500 m. Slijkhuis Trekv. 3: 59.4 
5000 m. Lataster AVON 15:46.0 
110 m. horden v.d.Hoeven Lycurgus. 15,8 s~ 
Verspringen Leeuwenhoek V en L 6 9 82 m. 
Polshoog Lamaree Haarlem 3 9 60 m. 
Discuswerpen Postma Suomi 44 9 24 m. 
Koge lstoten de Bruyn V en L 13 9 36 m. 

He t i s Slijkhui s die, door zijn presta
tie op de 1500 m., a ls eerste de 11In me
moriam Hil v.d .Mey bekerr• voor een jaar 
zal bezitten; namens onze vereniging werd 
de beker hem door Ir.Paulen uitgereik~.De 
beker voor d.e beste 11Haarlem"-prestatie 9 

welke beker beschikbaar ges t eld was door 
onze dona t eur Ellinckhuizen 9 vi e l ten deel 
aan Honk Geusenbroek. 

P.H. 

TE LAAT l. Door' vacantie van de stencilin
richting on door overbelasting van het 
r edactie- secretariaat t ertecvolge van de 
wedstrijden van 24 Juli is dit nummer on
geveer een week te laat verschenen. Ook 
't vo l gend nummer zal i ets t e laat zijn. 

Red. 
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/ DE NEDERLANDSE K.tü/!PIOENSCHAPPEN_. 

Goed werk van 
Ruseler 9 Geusenbroek en Kl uft. 

Op Zondag 10 Juli zat i k op een tribu- l 
ne-plaats je bij de kampioenswed.s trijden op 
de Laan van Poot - Sinte l baan i n Qen Haag 
en maakte stiekum enkele no tities over de 
verrichtingen van onze mensen. 

Zo noteerde ik b.v. clat Cor Dekker de 
binnenbaan geloot had in de derde 400 m. 
serie. En i k verheugQe me 9 want het· ge
beurt n i et . zo vaak dat Cor een gunst i ge I 
baan trekt. Hoe teleurgesteld was ik ech
ter dat onze man niet aan de start ver
scheen, j a zelfs in 't gehee l niet op het 
terrein aanwezig bl eek te ZDn • 

Pl ezieri g gestemd werd ik echter toen 
i k van een collega- toeschouwer vernam da t 
Henk Geusenbroek op de voorgaanQe middag 
de 1500 m. gel open had i n de voor hem 
beste t~d van 4 min . 8 sec. (niet offi
cieel), met w~ lke verrichting hD zesde 
was gewor den . \Naar bij de vreugde echter 
weer enigszins ge temperd ~erd bD het ver
nemen van v.Gog : s resul .taat. Een achter
hoed.eplaatsje i s d&,n ook :L ets wat we; van 
Wi m ni et gewend zijn. (v .Gog had gro te l ast 
van enkele steenpuisten. Red. ) 

Dan spiedden mijn ogen weer over de 
baan. Ik zag Chri s Ruseler weer i n 16 .8 
sec. over de horQen gaan 9 wat een de rQe 
plaa t s in de serie beteken&e en derhalve 
een fina lep l aat sje. Ik zag Ed.Soama r een 
800 m. draai en, niet snel genoeg om zi ch 
in de seri e ook maar bD de eerste zes te 
pl aatsen. 

Nlijn oren spitsten zi eh a l s de speaker 
de uitslag van het kogelstoten aankondi g
de en ik was verheugd te l:.oren 9 dat Henk 
Kluft derde was geworden met 13. 24 m.Hoe
we l ik me kan i ndenken 9 dat onze man zo 
voor zichzelf op een beter r esul taat had 
gehoopt. 

Dan zag i k Ruseler 6.86 m. springen, 
wat voor hem een persoonl Dke topprestatie 
be t ekende en waarmee hij t enslotte de 4e 
pl aats beze tte. Ik pe insd.e er overwat wel 
de oorzaak kan zijn van he t feit dat , bij 
ieder e weQs trijd opnielèw 9 de eerste sprong 
van Chris ook al tijd de verst e is. Mis--
schien was het hi er trouu.;ons de oorden-fi
nale wel 9 d i e door hem zo t ussen he t ver
springen door even moest worden gelopen. 
Omgekeer d kan misschien ook zijn re sul t aa t 
in deze fina l e 9 n.l. een 5e p l aats, met 
16.9 sec . 9 eni gszi ns ong'msti g be i nvloed 
zijn rloor bovengenoemQe omstandigheden. 

Onze l ange afstand-l opers zag ik gesta
dig rondjes draa i en 9 maar hun vorm was 
niet zodanig 9 da t z~ een ro l van beteke
nis konden spelen. Wa t overigens, he t 
sterke 11ve l dn in aanmerking genomen, ook 
we l buitengewoon verrassend gewee s t zou 
zijn. Als ik goed geteld heb 9 eindigde van 

Deursen als achtste 9 terwiil Jan Koopman 
daar nog enkele plaatsen achter zat. 

Ik zag Cor Lamoree met 3.66 m. weer 
eens een pols-kampioenschap behalen en ik 
hoorde van de microfonist da t dit voor de 
10e achtereenvolgende maal was . Hetgeen 
niet juist kan ZDn 9 want in 1942 b.v. won 
Verkas de titel. Ik kan me voorstellen, 
tens lott.e 9 dat :Mart Swart met z'n vierde 
plaats, met 3.26 m. 9 niet geheel tevreden 
is geweest . 

Ik verbaasde me voorts in de loop van 
de middag over de wonderlijke beslissingen 
van de jury van aankomst, waarvan men bD 
t ijden de indruk kreeg dat zij meer belang
s telling had gehad voor het vrouwelijk 
schoon op de tribune dan voor de volgorde 
waarin de lopers over de eindstreep kwa
men. 

Na nog van onze secretaris te hebben 
vernomen dat hD met de behaalQe resulta
ten niet ontevreden was 9 verliet ik ten
s l otte het terrein9 in het tot voldoening 
stemmende besef weer eens een middag van 
goeQe athletiek te hebben bDgewoondo 

Toeschouwer. 

CAKIE VillNTI~~ EN LEEN BRDS 

in de finale 300 m. bD de 
Nederlandse jongenskampioenschappene 

Twee junioren in de final e 300 m. bij de 
Nederland.se jongenskampioenschappen 9 die 
D.E.Mo Zondag 17 Juli in BeverwDk organi
see r de. Een resultaat, dat wij in jaren 
niet behaald hebben . En in d i e finale be
ze t te Cakie vVentink in 37.4 de z-eer eer
volle t weede plaats acht er de Zwollenaar 
Scherphof 9 d i e 36.9 no teerQe . Wederom ver
bet erde hD dus he t juniores-clubrecord op 
deze afs tand. Leen BrDs bracht he t tot de 
vierQe p l aats in 38.4. 

Van onze andere drie vertegenwoordigem 
was Paul Ki evit niet ge lukkig. Bij het ver
springen had hij drie foutspr ongen en was 
dus uitgeschakeld. Jammer 9 vooral als men 
daarbD bedenkt 9 dat er een sprong van 
6.30 m. bD was. Rudie Kernper heeft nog 
niet voldoende wedstrijQroutine 9 anders i s 
ZDn f a l e n bD het kogelstoten n i et ver
klaarbaar . Chris StrDker s werd in de se
rie 300 m. uitgeschake l d. Als h~ nu maar 
weer niet naar een ander nummer wil. 

Dit verslagje zou niet volledig zijn 9 

wanneer WD nie t even de prachti ge r esul
taten van onze C.I.O .S. vriend Jo op Fik
kert zouden vermelden. D-iscus 50 .25 m., 
Speer 59.40 m. en kogel 13. 25 m. Twe e re
cordverbeteringen en drie kampioenschap-
pen. Joop, va n har t e! 
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Klaas Ebbeling en Han Cats I 
I 

TVVEE SUCCESVOLLE JTJN"IOREN TI.JDENS DE :NATI- I 
ONALE WEDSTRDDEN VAN LYCURGUS IN WOIDaER-

Eer l Uk gezegd hebben WD het een pres
t atie gevonden van de organisatoren van 
de nationale weds trijden, die Lycurgus Zon
dag 17 Juli op het W.F.C . terrein in War
merveer organiseerde, om een dergelDk o
verladen programma op tijd af te werl:::en . 
Om 1 uur begonnen de wedstrijden en kwart 
voor z,es ;-s tormden Sc hui temaker van A .A.C. 
en Henk Schreuder prae ti sch zij aan zij o
ver de eindstreep tDdens het laatste num~ 
mer 9 de Olympische estafette, door A.AoC. 
met uiterst miniem verschil gewonnen. En 
toen konden we ons. gaan klaar maken om te 
trachten de trein te hal en, wat een ge
deel te der ploeg gelukte~ terwijl een an
der gedeelte na met een machtige eindspurt 
het perron bereikt te hebben juist de boe-l 
mel in de polder zag verdwDnen.Je hebt nu 
eenmaal boffe r s en . wanboffers. Tot de 
laatste categorie behoort ook Kl aas Ebbe
ling eigenl ijk ondanks een prachtige club
recordverbetering. Wannee r hD namelDk tij
dens de 600 m. jun. dezelfde seri~ als de 
A.V. '23 junj_or Schmits geloot ' had 9 onge
twDfeld zou hij zowel a ls de prachtige lo
pende Amsterdammer een betere tDd gemaakt 
hebben. Ni ettemin was deze clubrecordver
betering, hij bracht het tot 1:30.1 terug, 
een zee:.: aangename verrassing, die wij 
daDkbaar accepteerden. Er zal aan de stDl 
van deze knaap nog wel het een en ander 
gesc11aafd dienen te worden, maar de vecht
lust heeft hij in zeer grote mate en daar 
gaat het toch in de eerste plaats om. Er 
was nog een andere junior 9 die opvie l. 
Han Cats sprintte zich via serie en halve 
finale naar een derde plaats in de finale 
in 99 9 sec. ~n dat in ZDn eerste wedstrijd! 
Jeugdleiding 9 we zouden haast zeggen 9_ het 
woord is aan U ! ! 

;.·,. 

800 m.-B raakte Joop van Drunen betrokken 
bD een valpartD 9 waardo or hij een tiental 
meters achterraakte. Hij herstelde zich 
moedig en trok wee r bij doch dit had toch 
te veel van ZDn krachten gevergd om in de 
laatste :::-onde te kunnen meetellen. :gij werd 
vierde in de zeer matige tDd van 2~12.-. 
BD dezelfde afstand voor A-klasser s zagen 
we Henk Geusehroek ruim 500 m. aan kop 
ga.an 9 daarbij een vrij hoog tempo aangevend. 
Dat hij dit niet kon houden stond vast en 
in de laatste ronde zag hij zich gepasseerd 
door Kool.e en Havenaar 9 terwi] lhijopde Jaa·i;
ste 10 m. ook nog Rem moest la ten schieten .. 
Nil_ttemin was zijn tijd voor de z:e gras baan 
2g,.- zeer bevredigend. Op de 3000 m. Z2- ··

gen wij een vrij vlakke race van Wim van 
Deursen, die resulteerde in een vierde 
plaats in 9g29.4. Jan Koopman was in ge
dachten blijkbaar aan het wielrennen op 
een kermiscourse. Het ene moment ko·n je 

hing 
Qua 

hem aan kop zien, de volgende ronde 
hij weer aan de staart van het veld. 
training waren die lange tussensprints 
niet zo gek en laten we het ditmaal voor 
hem dus maar als een training beschouwen. 
Henk Kluft, zeer constant, stootte de ko 
gel 13 .22 m. 9 hetgeen ruim voldoende was 
voor de eerste plaats, doch onze hoog
springers9 Piet Haringbuizen, Henk Wil
lems, Nees v.d.Kliru~enberg allen 1.565 m. 

· en Theo Wernik 1 . 515 m. zaten al gauw op 
het barucje te kijken hoe v.d.Hoeven en v.d. 
Werf steeds hoger gingen en pas stopten 
toen ze de 1 • 76 5 m. gepasseerd waren. 

Pakkend slotnwnmer. 
Het slotnummer, de Olympische estafet

te~ bracht, zoals gezegd, enerverende 
strijd tussen A.A.C. en Haarlem. Henk Geu
senbroek liet de jonge We ste:c van Suomi 
een 20 m. voorsprong nemen, maar sloeg 
toen toe en ging in één rush door in een 
lange eindspurt al ZDn tegenstanders ver 
achter zich latend. Helaas ging door een 
slechte wissel met Cor Dekker al wat van 

Co Wullems A-klasser. de voorsprong verloren en het leek er toen 
Co Wullems heeft geprofiteerd van zijJIT een ogenblik op 9 dat Nusse (A.A.C.) Cor 

400 m. training. Hij won vrij gemakkelijk zou inlopen. Doch hij kon niet verder ko -
ZDn serie in 11.6 9 plaatste zich 2e in de men dan op 10 m. dank ZD een verbete~ 
halve finale in 11 .4 en had toen in de fi- laatste 100 m. van Cor en toen Ernst 
na.le een dergelljke slechte start, .· dat hij I Scho l ten voor ons startt,e lagen wij nog 
na 60 m. nog duidelijk zesde lag. I11aar toen steeds voor. Ook Ernst leek gepasseerd te 
zagen we de rug van Co zich nog eens ex- worden maar deze wees in de bocht de A .A. 
tra krommen 9 stap voor stap kwam hij dich- C .er Schuit t erug en toen was aan Henk 
te:.. bij de le i der en prae ti sch borst aan Schreuder. de taak de zege veilig te stel
borst vlogen ze over de eindstreep. Co len. Diè taak was tegen de fel sprintende 
werd 2e gekl asseerd in dezelfde tijd als de Schui temaker te zwaar en hoewel Henk zich 
winn.:1ar 9 11.2 sec., waardoer zijn promotie me t de moed der wanhoop verdedigde moest 
naar de A-klasse een feit was. jhij op 10 m. voor de streep de A.A.C.erla-

Op de 1500 m. konden Hans Busé en Co ten passeren. Tijd A.A.C. 3:47.8~ tijd Haar-
Wijnands zich niet plaatsen. Hans verloor lem 3g 48. 
te snel het contact met de kopgroep (een 
steeds terugkerende fout bij hem) terwijl 
Co aanvankelijk wel mee kon komen~ doch 
halverwege de race moest lossen. BD de 
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Verzeker Uw sportgenot ! · 

Koop 
.GOED 

Sport-máteriaal ! 
_Koop bij 

. "SPORTHUIS HAARLEM~' 

GRO~E HOUTSTRAAT 123 - HAARLEM 
TELEFOON 12318 

Verlangt van . Uw Winkelier: SCHULER PRODUCTEN 

SCHULER Ltd 
Fabrikanten van Schrijfpennen en . .t'OtllOCLEtn 

Vertegenwoordige_rs: FAKIR Importhandel in Kantoorbenodigdheden 
Levering uitsluitend via de handel ' 

Am1terdam 

·Voor. · Vis is Uw adres W. J. Heemskerk 
J~SSTRAAT 35- TEL. 2~256 
Dagelijks ·aavnoer Vers en Gerookte Vis 

Bak- en Stoofpaling - Gerookte Paling. - Vis in blik - Fijne · Tafelzuren - Prima kwaliteit 

. 
Gereserveerd voor : 

DROGISTERIJHAGTINGIUS 
PERSEUSSTRAAT 21 - HAARLEM-N. 

TELEFOON 33191 

.. 

Hoofdagentschap 

Sportweekblad "Sportief" 
Aboan~enten Binnen- en Buitenland 

C. L A M .0 R. E E 
Dr. SCHAEPMANSTRAAT 124 

H A À R L E M . - · G I R 0 72387 

Ab.prijs per kwartaal f 4.25, per half jaar f 8.
per jaar f 15.-, aan huis bezorgd 35 ct per nummer 

-"ARTMETIO" Nüverheidk:unst 
SARREVOETESTRAAT S - HAARLEM 

Fabricage van en Qroothandel in 
Kunstnijverheldsartikelen en 

~einmeubelen 

. 
levering All.EEN via cte handel 

MrCO~Ta 

HAARLEM 
TELEF. l3f04 
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