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Door verschillende omstandigheden was het 
onmogelWf het Augustus-nummer vanhet ëïcl).: 
blad te laten verschDnen. Het Augustus -
en Septembernummer zijn thans samengevoegd.
~et Qgyobernummer zal weer op de gewone 
tDd verschijnen. · 

· De derde plaats in de strDd om de P.H. 
beker is heroverd. Ziedaar de belangrijk
ste gebeurtenis van het bDna ge~indigde 
athletiekseizoen 1949. En hiermede heeft 
onze wed s~rijdploeg een pre sta tie geleverd 9 

waarvan nJ.emand in onze vereniging ook 
maar had durven dromen. Want we gingen 
tenslotte naar Leiden om met inzet van al
le krachten te proberen de vierde plaats 
veilig te stellen en WD kwamen terug met 
d.e derde plaats. 11Typisch Haarlem" noemde 
iemand dat 9 daarbD doelende op de prach
tige teamgeest, die onze jongens tijdens 
de strDd weer bezielde en inderdaad heeft . 
die teamgeest weer menig extra puntje op
geleverd. Een prachtig staaltje daarvan 
gaf onze hordenloper Chris Ruseler weg, 
door 9 toen hij tijdens de finale van de 110 
meter hordenloop vrD ernstig kwam te val
len, daard.oor volkomen uit de strijd raak
te, en in een andere wedstrDd zeer zeker 
de baan verlaten zou hebben, weer overeind 
te krabbelen, en de race uit te lopen, 
waardoor een kostbaar punt voor ons behou
den bleef. 

Maar bij alle vreugde 9 met het praohti ge 
resultaat, moeten WD toch ook realistisch 
blDven en ons de vraag stellen, of wewer
kelDk de derde vereniging van ·Nederland 
ZDn• Welnu, deze vraag menen WD op dit 
ogenblik nog met 11NEEN" ·te moeten beant
woorden. A.A.C. is zeer zeker nog sterker 
dan onze ploeg. Hoe het dan komt, dat WD 
de Amsterdammers op 28 Augustus wisten tö 
kloppen? In de eerste plaats, omdat enke
le van hun top-athleten niet in al te bes
te vorm verkeerden en in de tweede plaats · 
omdat de opstelling van hun ploeg niet 
altijd even tactisch was. En die fouten in 
de opstelling ZDn door ons uitgebuit en 

dan denken WD speciaal aan dè 800 m.race, 
waar een herboren Wim van Gag van meet àf 
aan een zodanig hoog tempo aangaf, dat de 
Kroon, direct na zijn 400 m. finale hier 

. t ' nJ.e van terug had èn uitviel. Kijk, dat 
was nu weer zo'n staaltje van meesterlijke 
P .H .-beker tactiek, waarvan vele clubgeno
ten met ons ongetwijfeld intens genoten 
zullen hebben. 

'Ne kunnen er echter van overtuigd zijn, 
dat A.A.C. het volgend jaar niet in de
zelfde fouten zal vervallen en alles in 
het werk zal stellen, om in één klap het 
verloren terrein weer te herwinnen. Daar
naast zullen ook de kampioen V. en L. en 
Nog 2 A.V. '23 aan de versterking van 
hun ploegen blDveh werken en daarmedewil
len WD maar zeggen, dat de strijd het vol
gend jaàr wel eens buitengewoon zwaar zou 
kunnen ZDn en dat we heel goed er aan~
len doen nu reeds weer de blik vooruit te 
werpen en te gaan trachten ook onze ploeg 
te gaan versterken op plaatsen, waar dat 
nodig is. Want het zou toch wel eeuwig 
zonde zijn 9 wanneer we in ons jubileumjaar 
1950, wanneer we ons 30-jarig bestaan ho
pen te vieren, de derde plaats niet zoud.en 
kunnen handhaven. Ja, we ZJUllen er juist 
dan alles op moeten zetten de tweede 
plaats te bereiken of~isschien zelfs een 
gooi te doen naar de begeerde beker. On-

l .. k" t u " moge ~ zeg • Ja, we moeten toegeven g 

het klinkt fantastisch, maar als we een 
maand geleden beweerd zouden hebben . dat 

d . ' we rJ.e zouden worden in de P.R.-beker 
strijd, dan zou U dat even fantastisch in 
de oren geklonken hebben. Maar dan zal er 
harder dan ooit gewerkt moeten worden en 
bovenal zullen WD dezelfde koers moeten 
blDven varen als in het afgelopen jaar 

. ' waarln onze vereniging van de weg die 
leidd~ tot een gezelligheidsvereniging 
weer J_s teruggekeerd tot de weg, : die een 
wedstrDdvereniging moet gaan, als zij we
derom eens .de titel van clubkampioen van 
Nederland in haar vanen wîl schrijven. 

-------
Zie dankbaar terug 

en vertrouwend vooruit 
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1 Redactie clubbladg 
'i Met ingan-g van10ctooer heeft de Redac
tie-secretaris van het clubblad 9 D. Hag
tingius9 als zodEmig bedankt. Het bestuur 

I z~l zo spoedig mogelDk over de samenstel
ling van de redactie-commissie beraden. 

Einde zomertrainingg De zomertraining aan 
- -- de Donkerelaan is op 
Donderdagavond 15 September geêindi gd. 

Aanvang wintertrainin~ ]~et de Zondagoch-

j --- -------------------

.I P E R S 0 N A 1 I A 
===============~=== 

. · . · · tend training zal . . . Een bekend ,Jiaarlemn-lid heef.t opD;"'s-
op' Zèmdág 16 Octol;>er a.s. een aanvangwor- · .J,J. ... dagavond 6 September afscheid van ons ge-
den gemaakt. Als uitgangspunt en kleedge-
legenheid zal weer gebruik worden gemaakt I nomen om naar Zuid-Afrika ~e vertrekken ! 

Het was ~rno_ld Presburg 9 d1e ons toen voor 
van de accomodatie van het c.r .o.s. op , I het laatst van enkele van ZDn sterke ver-
Overveen. · 1 halen heeft laten -genieten. W'e' ·hopen van 
De ind.oàrtrainirig ziü op \~foe nsdagavond. 19 I harte dat liet Arnold in het ons . Neder l àn
---:-,- . October een -aanvang ne.: I ders zo stamverwante land goed mag gaan ? 
men. ' Over heide trainingen volgt per cir~ en wensen hem ook vanaf deze plaats be-
culaire nader bericht . ·· · · · houden vaart en veel suc·ces toe. 

Onderlinge wedstrijdeng_ Tot besluit van het .
1 

De één vertrekt 9 de ander komt wee.r · 
seizoen 1949 zul- terug. Dege ne 9 die terug keert i s Engel 

len er op Zaterdag 24 en Zondag 25 Sep- van Deursen 2 die na een éénjarig verolijf 
temoer op het gem. sportterrein aan de I in de tropen nu met de .,Zuiderkruis 11 weer 

I . " 
Kleverlaan on~erlinge wedstrijden worden I op weg ls naar het Vader l and. Hij komt dus 
georganiseerd , bestaande uit een tienkamp precies op tijd in Ho lland om de winter
voor . seniores en een vijfkamp voor junio- I training mee te rnaken9 · en hem kennende 9 

res. Op Zaterdag 24 September vangen · de weten we zeker 9 dat we hem daar heel.spoe
we.dstrijden om 2.30 uu;r aan 9 op Zondag 25 dig zullen kunnen begroeten. Engel 9 heel 
Sept-ember om 2 uur. Inschrijvingen kunnen I hartelijk we lkom thuis en tot op de trai
tot: Donderdag 22 September gericht worden l ning ! 

aan het secretariaat 9 Perseusstraat 3 ·1 9 1 ~~n~Scho]. ten heeft het soldatenpakje 
Haa r-lem- Noord of aan het wedstrijdsecreta- I aangetrokken en zal hierdoor tijdelijk i n 
r~~at Ceramstraat 11 9 Haarlem- Noord. B , ergen op Zoom verblijve:n. Rij vroe g ons 
Voor een vlott~- afwerking van de tienkamp ·I alle jongens hartelijk te groeten. Op on
ho.ud t het bestuur zich het recht voor al- I ze beurt groe ten wij hem l angs deze we g al 
leen de inschrijvingen van leden te accep- , hopen wij hem ook wel weer eens spoedig op 
teren? die in staat worden geacht een I 

· de trai·n· l.· ng. te··--z---...ien. . ·. tiflnkamp op behoorlijke wijze te volbrengBn. 
Voor de vijfkamp yan de juniores geldt dit 
echter niet. I -~~-- . 
Al.s tussennummers worden op Zp, terdag 24 I _,;. __ ~...... . ~ -
Septernber . ingelast de 100 m. en 1500 rn.op ' ~Af'-,= 
Zondag 25 September de 400 m. -en 3000 m. 1

1 
~~) -:.=® ~~~- ;0 · ~.~.,·.r1 V 

Ook_ hie_rvoor inschrijven bij bovengenoemde V;'\1~ f 'E. -~ "' 'Y. ,'---// 
d I r- tt -- ' 6 

a ressen . Yb 
i .--77 

Nieuwe ledeng ·1 \ • (, 
'j tJ f. D s-r1:> I).D - -~ ---H. Meijboarn 9 Merwedestr aat ·7 Haarlem- N. \ 

R . H·.Geerman9Kleverparkwe g 519 Haarlem ( 10 I rK_o,~-r ==-=--
-4-' 3 1) 9 C.F.Robert 9 Kenaupar k 9a. 9 H'lern 9 l 
( 5-6-' 3 1) ; R.Kernper 9 van Edens~raat 11 9 . S p 0 gA 
Haàrlem (13-1- ' ~1) ; R~Cats 9 Tirnorstraat 
174~ Haarlem (12-8-'3~). ·· 

wint d e internationa le driekam.P._ 
op het J,Haarlern" :... veld. · · 

Zonde~ twijfe l was de · trial-meet tussen 
Voorgestelde l edeng ODENSE. 9 SPORA en HAARLEM~ op Zondag 24 
C.van Deursen~ Junoplantsoen 1 8~Raarlern-N 
(30-11-'32) ~ D .Vierhout~ Acaciastr aat 34o I J uli gehouden~ voor ons een der hoogte-

, ' punte~ van het se i zoen 1949. En het · was 
Ha.<?-rlern-N • , ( 2-5- ' 33) 9 J .Groenink~ · Hage- daarom ook zo. prettig9 dat ook d e ze wed
lingerweg 1889 Santpoort . ( 2-10-'3 2 ) ;B.Bo 3 strijden weer door uitnemend. athletiek-
Narci ssenlaan 25? Santpoort ( 1·-: 7- 1 31) • weer werden begunstigd. Want hierdoor 
Cont-ributie g vooral. was h e t moge l ijk de we.<istrijden te 
Met ingang van de ze maand is een aanvang doen slagen en onze bui tenl a·ndse gas.ten 
gemaakt met de inning v a n de contributie een zo goed mogelijke indruk . .mee naar huis 
2e ha lfjaar 1949. Voor een vlotte inning. I te gev en 9 hetgeen voor een blijvend inter
roept de penningmeester de· medewerkingvan I nationaa l contact v a n groot b e l ang k a n 
een i eder in . 
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zijn. En -d~_t blijvend internationaal contact 
zal op zijnbeurt .steilig kunnen bijdragen 
tot de wedèropbloei van onze geliefde H. 
A.V •. 

De.komst van de Zuiderlingen schijnt o
verigens . maar · a~n een zijden draadje te 
hebben gehangen 9 wánt er is blijkbaar heel 
wat voor nodig geweest om de pas-moeilijk
heden aan de grens terzijde te stellen.Ge
lukkig arriveerde 11Spora 11 tenslotte toch 
bij 11Royal 11 -en door de zorg van een groep
je trouw gewacht hebbende H.A. V .-ers wer-~ 
den 9 in het holst van de nacht 9 onze gas
ten in de stad gedistribueerd. 

Er zou nog heel wat meer te schrijven 
zijn over het verblijf van onze Luxemburgse 
en Deense vrienden in de Spaarnestad 9 over 
de taalmoeilijkheden9 over de gezamenlijke 
Zondagavond-trip naar Zandvoo.rt 9 de uit
stapjes van de Denen naar Rotterdam en 
Scheveningen9 etc., etc.~ maar de omvang 
van ons clubblad laat niet toe dat we ons 
aan a l te uitgebreide ontboezemingon te 
buitengaan en we zullen ons in dit op
zicht dan ook moeten beperken. Stellen we 
slechts vast dat alles rondom de wedstrijd 
een even prettig en sportief verloop heeft 
gehad als de wedstrijd zelf en dat het e
venement alleszins waard is om in de toe
komst te worden herhaald. 

En nu dan de wedstrijd zelfg 
Twee nummers moesten noodgedwongen vooraf 
worden verwerkt, n.l. hoogspringen en 
speerwerpen. Op het eerste nummer boekten 
we al direct verlies 9 want Haringhuizenen 
Willems kwamen niet hoger dan 1 .60 m. en 
1.55 m. 9 waarmee zij r espectievelijk de 4e 
en 6e plaats bezetten. Na dit eer ste num
mer stond Spora 6 punten op ons voor. We 
vermelden dit speciaal omdat ook de uit
eindelijke achterstand van onze ploeg op 
de Luxemburgers slechts 6 punten bedroeg. 

Herben 9 de nieuwe aanwinst, wierp de 
speer 44 9 38 m. ver, waarmee hij 3de werd ! 
Swart werd zesde met 41.02 m. Met enige 
verwondering hebben we ons overigens af
gevraagd waarom Theo Wernik 9 de laatste 
jaren steeds onze beste werper 9 die ook 
dit seizoen tot uitstekende trainings-re-
sultaten kwam 9 voor dit nummer werd ge
passeerd. 

De stand na de eerste twee nummersg 
Spora 219 Odensé 12 9 Haarlem 9 punten.~ 

Na het defilé der ploegen ( waarbij voor
al het correcte werk van de Denen opviel) 
het spelen van de volksliederen en hot 
hijsen van de nationale vlaggen 9 werd het 
programma voortgezet. 

In de eerste 400 m. serie werd Dekker 
3e in 52.7 sec., waardoor onze sterkste 
loper voor de finale was uitg:3schake ld.In 
de vee l zwaldcere tweede serie wist Theo 
Wernik zich echter op het nippertje als 
2e te p.taatsen9 zodat we toch eenfinalist 

hadden. Tijd 54.4 sec. 
Dan kwamen de 800 m. lopers in het 

veld. van Gag en Soomer waren tegen Bar
thel natuurlijk niet opgewassen, maar door 
beslag te leggen op de 2e en 3e plaats 
wisten ze toch 9 nuttige punten teverove
ren. Hard ging het overigens niet; onze 
jongens noteerden 2z07.0 en 2g09.0 en de 
winnaar deed het nauwelijks sneller, n.l. 
2g05.8 

I Kluft. liet bij het kogelstóten met 
13.09 m. al zijn concurrenten achter zich, 
en waar ook Lamaree met 11.81 m. behoor-

I lijk voor de dag kwam 9 behaalden onze men-
sen ook hier 9 punten, waardoor na 4 num-

lmers Spora weliswaar nog leidde (34 pnt), 
doch Haarlem (27 pnt.) een voorsprong van 
4 punten op Odensé had genomen. 

De 100 m., waarvoor onze verwachtingen 
nogal hoog waren gespannen, werd een te
genvaller. Tegen de sprint van de razend
snelle Luxemburgers (10.9 en 11.0 sec. !) 
bleek geen k.r '-" id te zijn gewassen. De of
fici~le uitslag gaf Wullems als 4e in 
11.3 sec. en Schaap als 6e in 11.8 sec. 
Duidelijk was echter te zien geweest dat 
Schaap als 4e en Wullems als 6e de eind
streep passeerde. Er kwamen evenwel geen 

, protesten, zodat de uitslag niet werd gel wijzigd. 
, In de finale 400 m. kwam Wernik niet 
verder dan de 4e plaats in de vrij matige 
tijd van 56 9 5 sec. 9 terwijl Dekker in de 
verliezersfinale aan 58.6 seo. voldoende 
had om zich van de 5e plaats te verzeke -

I ren. 
Na zes nummers was de stand dang Spora 

51 9 Ode nsé 39, Haarlem 36 pt. 

Deze vrij grote voorsprong van de Luxem
burgers werd door de uitslag van de 3000 
m. weer sterk gereduceerd. Bij deze race 
zagen we na 1500 m. v.Deursen leiden,ter
wijl een ronde verder Koopman een tussen
sprint lanceerde, die hem aan de kop 
bracht .• Uiteindelijk bleek Carl Berg ( 0) 
evenwel de sterkste. Onze mensen eindig
den met 9z27.0 en 9z33.5 respect. als 2e 
en 3e. 

Inmiddels hadden onze vèrspringers Ru
seler en Willems weer goed werd gedaan, 
hoewel de gebr. Hammer (allebei ruim 7.0c 
m.!) voor hen onbereikbaar waren. Onze 
mensen kwamen tot 6.65 m. en 6.49 m. 9 wat 
ruim voldoende was voor de 3e en 4e plaats. 

Haarlem had nu 52 pt. 9 hetgeen slechts 
1 pt. meer was dan het aantal van Odensé. 
Nog spanning te over dus. 

Dit stuivertje wi sselen ging nog even 
<ioor 9 want het 9e nummer, de hord·enloO'p, 

!bracht Ödensé meer succes .dan Haarlem~ 
hoewel Ruseler, die met . 1.6 .3 sec. tweede 
werd 9 zijn beste persoonlijke prestatie aan
zienlDk verbeterde. Voogd, onze 2e man, 
eindigde als laa tste in 18.5 sec. 

Na het tiende nummer, de 1500 m. waar
in Geusenbroek en v.Drunen respect. 2 en 
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3 werden i n 4g24.8 en 4g27e9 9 namen we 
e chter de 2e plaats weer van de Denen o
ver om hem daarna niet meer af te staan. 
Geus deed op het laa tste rechte eind nog 
een verwoede poging om Barthel (Olympisch 
finalist op dit nummer!) t e bereiken. 1 

Evenals op de 800 m., ook hier zeer mati
ge t ijden. 

Het discuswerpen bracht Kluft met37.72 
m. op de 2e plaats. Plezier beleefden we 
ook van Herman Scholten~ die enkele wor
pen van omstreeks 35 m. liet zieny waarvan 
de beste 35.32 m. ·was . Dit leverdè een 4e 
plaats op en tevens pr omot ie naar de B-kl. 

Zo had, na · 11 numrners 9 Spora 85 pt. 9 

Haarlem 75 pt. en Odensé 71 pt. De Luxem
burgse ploeg was hiermee reeds practisch 
onbereikbaar 9 maar omtrent de bezetting 
van de 2e plaats viel nog niet veel te 
zeggen. De beide resterende nummers 9 n.l. 
de 4 x 400 ~. en polshoog (dat re eds ge
ruime tDd aan de gang was) zouden hier de 
be s lissing moeten brengen. 
- Nadat onze estafetteploegy bestaande 
uit de lopers Soomer 9 E.Scholten 9 Wullems 
en Dekker, na spannende strijd met Spora, 
evenwel 2e was geworden (tDd 3 g3 7.5 tegen 
Spora 3d7.2) 9 was het duidelijk dat Oden
sé ons niet meer van de 2e plaats zou kun
nen verdringen, hoe keurig en moedig Lar
sen en Sorensen 9 be iden met pijnlijke onder
danen, onze polsstokspringers ook part ij 
gaven. Mart Swart moest in hen zelfs ZDn 
meerderen erkennen, hoewel hij met 3 .40 m. 
tot ee n vrij .goed r e sul taa t kwam . De Denen 
sprongen 3.60 en 3.50 m. en Lamoree deed 
er nog een schepje bovenop door vlot over 
de 3.70 m. te gaan en daarna ook over de 
3.80 m. Bij deze l aa tste sprong echter kwam 
de lat toch nog naar beneden en aangezi en 
het niet duidelijk was of de wind 9 dan wel 
een li chte aanr aki ng hiervan de oorzaak 
was 9 kon deze 3.80 m. ni et officiee l wor
den geregistr eerd. 

Hoewel pblshoog dus we l een van de 
beste . nummers van de mi ddag was, vormde 
dit nummer tDch ook een schaduwpunt en wel 
door de abso luut onvoldoende kwaliteit 
~an de springbak. Het onge l uk dat thans 
gebeurde, li ep ge lukkig nog goed a f, maar 
het i s o. i. onverantwoord om op dit ter- . 
rein in de toekomst het nummer po l shoog 
t e verwerken, zolang ligging en afme tin
gen van de springbak niet afdoende ZDn 
verbeterd. Wij weten dat het ni et zo een
voudig is 9 maar hopen toch van harte dat 
er een oplossing voor deze kwest i e zal 
kunnen worden gevonden, 

Me t de l aatste sprong van Lamoree ein
digde ook de internationale driekamp, 
waarvan de eind-uitsl ag wasg . 
1 • C.A. 11 Spora 11 9 Luxembur g 
2. H.A.V . 11 Haarlem 11 

3. Od~nsé G.F. 9 Denemarken 

94 
88 
82 

pt. 
pt 0 

pt. 

P . H. 

HET BLJ P~RAID/IA OP M JULI$ 

Goed werk van onze juni~es. 

Twe e juniores-loopnummers, n.l, crvor 
iOO e n 300 m. 9 en een e stafette over 3 x 
1000 m., vormden het bDprogramwa bD onze 
internationale driekamp. 

De 100 m. was voor Karel Wentink in 
11 .4 sec . 9 met Leen Brijs dicht op zijn hie
len. Leen note er de 11.5 sec.y welke tDd 
ook de der de aankomende Paul Kievitykreeg 
t oebedee ld, hoewel di ens achterstand op 
nwmner t wee ruim een meter bedroeg. Van 
Kievit viel ons vooral de uitstekende 
stDl op. Intussen verrichtingen van deze 
knapen om je eens lekker in 'je handen te 
wrijven! 

Voor Han Cats en Wim Ose:r1darp werd 
re speet. 12 .1 en 12.2 sec. afgedrukt. Ver
ge l eken bij de eerste drie schijnen deze 
tDden n i e t zo goed, maar in werkelDkheid 
is he t zo dat ook deze prestaties belof
t en voor de toekomst inhouden. Broertjes, 
als l aatste 9 noteerde 13 .0 sec. rond. 

De 300 m. gaf een nek aan nek - race 
te zien tussen Wentink en Brijs 9 welke op 
de fini shlijn me t miniem verschil een zege 
voor Brijs opleverde. Voor beiden werd 
38 .0 sec. getimed, welke tijd zo goe'd is 
dat de 40.3 sec. van Chris StrDkers min 
of meer in de schaduw kwam te staan. Toch 
is deze t ijd ook nog zo slecht niet. 

Ook op de esta fette we r d door de juni
ore s a ar d i g werk geleverd. In de winnen
de 11Haarlem 11-ploeg liepen t wee jongeren 
mee , n. l. Ebbeling en Meyboom 9 respect . 
als eerste en als l aatste man. Ebbeling~ · 

in losse stijl 9 had zijn ploeg de leiding 
gegeven en Joustra wist deze te behouden, 
hoewel eerst Co Wijnands van de 2e Haarlem:
ploeg en daarna de voetballer-hardloper 
?astoors van C.I .o.s. hem kwam bedreigen. 
Meyboom startte voor de laatste 1000 ~. 
met Plat van C.I.O .S. dicht op zijn hie
len. Tegen de verwachting i n wist Meyboom 
zich aan de ko p te handhaven en tenslotte 
ging onze man met ruim verschil als eer
ste over de streep .• De tijd v an de winnende 
p~oeg was 8g41 .3 9 Wolte r s 9 Pa~toors en Plat 
maakten 8 g44.6 en de tweede 11Haarlem11 -

ploe g9 bestaande uit Busé 9 WDnands en 
Groenebe r gh 9 werd derde van de a~ht deel
nemende ploegen in de tijd van 9g00.9. 

lN~ER~A_TI_QJIAL_];_ VLJJi'K.AJiP IN _kUXEMBURG BRENGT 
QNS E_:g_~ __ y}_ÉRDE _E_LA-1:-T S •. 

Er zou over de trip 9 die een achtta~ 
11 Haarlem" a t h l eten van Zaterdag 30 Juli 
tot Maandag 1 Augustus naar Luxemburg 
maakte om daar mee te doen aan een inteT-

' nationale vijfkamp~ die de C.A. 11 Spora"· 
1 organiseerde, veel, hee l ·veel te vertel
llen zijn. Al was het voor mij persoonlijk 
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a llee n slechts om de sterk overdreven 
verha l en 9 die sind sdi en cir culeren over 
mijn eet lust t ot de war e pr oporties ter ug 
te bre ngen . Pl a a tsge brek noodza"akt mij me 
op d it og enblik slecht s tot de wedstrijd 
t e b e pa1en9 d och i n é é n de r vo l gende num
mer s hoop ik over de t ri p ze lf nog uit
voeri g terug t e k omen. Nu d u s s lechts i n 
s.ne l t r einvaart i e t s over de v ij f k amp 9 d i e 
i n h e t gemeent .elijk spor t stadi on van de 
s t ad Lu:x:emburg w e r d gehoude n • . 

Nadat Emile Bleyswijk , o:nze 100 m. l oper 
Arie· Schaap in he t d é fi lé o p waarlijk 
meesterlijke wijze had v e r vange n 9 kwam Arie 
dan d irect hi erna a an d e start voor . zijn 
nummer. Hij zou de dupe wor den van de e i
genaardige mani e r van s t a r ten 9 d i e d e Lu -
x emburgers a l evenzeer a l s d~ Be l gen e r ' 
op na houden. Naä.a t er tweemaal v a ls ge 
start was 9 was Arie de dei'de maal vee l t o 
laat weg en we mochten tensl o tte nog heel 
tevr eden zijn dat o n~e man op d e derde 
p l a a ts beslag wist te l oggen i n 1 ~ . 3 sec. 
De 400 mo b racht Ed Soomer als i nvaller 
voor Cor Deklee r i n de 'ba an . De f:OO m o 

bleek heel sterk bezet te zijn 9 want on-
d a nks he t fe i t 9 dat Ed een. goede r acs 

ra" met 38 pnt r Strassbourg met 27 punten. 
Fola ·Nerd vijfde met 23 pnt. 

Rest mij ·namens alle dee lnemers aan de
ze trip woorden van hart e lijk e d a nk te b e
tui gen aan de heren Go ttmer en Bleyswijk 
voor he t beschikbaar stellen van hun wa
gens, waardoor de ~eis een ze er v l ot ver 
loop heeft gehacl 9 hetgeen ook t e danken 
i s aan 11Nees 11 v .d ,.Klinkenberg 9 d i e weer 
enke l e staal t j es van u i tstekende chauf
feurstal e nten hoeft laten zien9 a l was he t 
a lleen maar op de ter ugr eis tus sen Ar nhem 
en Amersfoort, t oen Ed Soomer de l a a tste 
tre i n naar Harder wijk moe s t ha l e n. Doch 
h i erov e r z oals gezegd late r me e r . 

D .Ragtingi us . 

------.iil--..--~-· ----#-ll---d:--:--~-----
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1viET 54 PUNTEN HEROVEREN WIJ DE DERDE PLAATS 
BIJ DE P.R .-BEKER . 

Prach·cig teamwol:~c van Chris Ru seler o 
;ê_~ek_~~-=§..90 ~ra<2_e van Wi m van Go g. 

WJ1.ARAAN GEI~N E:n<::E LE UTSIDER OP ATHLE
'l'I3KGEBIED OOK M.A.AR Ilï DE V:CRSTE VERTEN 
GEDACHT HJm 9 I S TOCH GESCHIED. 11HAARLEJ\II 11 

Illi.~F1' BLJ DE GROTE STRLJD Gril DE P .H • - BE:r<:illR 
l iep en de be s te t ijd van zijn l even no-
teerde9 5 2 .8 9 kon di t de vijfd8 en laatste 
plaats n i e t voor k omen . De 1500 m. bracht 
Henk Geuse broek t egen o.a . de Luxemburger 
Barthe l e n d e Be l~ Everaert i n de baan. 
He t was duide l ijk 9 dat Her~ t eeen deze 
ke i e n geen kans zou maken en hij ko os dan 
ook de ver s t a ndigste weg door op e e n der
de p l a ats t e ga a n lopen9 he t geen lukte. 
T'ijd 4 z 11o0. Tijd Bar the l 3 g 57.8 . De 200 m ,. 
had ons de eni ge overwinm. ng kunnen en 
moe t en b rengen. Co Wullems d.oor coach Ge 
r ard Rinke l ge i nstrueerd op het starten 
van d e s e ingever v i el als hs t ware i n het 
schot 9 liet prach t ig bochtenwer k zien en 
op 20 m. voor d e f i nish lag hij i n gewon
nen positie. Wat er toe n in Co i s omge
gaan 9 zal a lt ijd wel een raadse l blijven9 
hij zelf wi s t e r ook geen oplo scing voor 9 

maar die laat ste 20 m. l iep hij nie t mee:::-. 
Hij liet zich gewoon uitlopen. en slechts 
door zijn grote s ne l heid op het mome n t 9 

toen h ij inhie l d 9 we r d hst nog een tweede 
p l aat s i n de ze lfde tijd als de w:i.nnaar 9 
22.8 o J ammer 9 want een o"Jerwinning va.YJ. Co 
zou ons de derde p l e.a ts in de ej_ndkl asse
ri ng o pge leverd. hobèc,n" li:<nk Kluft had. b ij 
he t d i s ou swe rpen l ast van oen blaar op zijn 
r e chterhand en zijn vierde p laa t s m8t 

1 DE DERDE PL.A_A'rS HEROVERD· EN HI ERDOOR EEN 

37.89 m. v ie l 9 d i t in aar.unerking gen ome n 9 

nog mee . De Olympische est a fett e bracht 
ons met de l oper s Wim van Gog - Ed Soomer 
- Co Wullems en Arie Schaap de v ierde 
plaat s i n 3z37·4• Chris Ruse l er werd t en
s l ott;e bij he t v e r springe n ook al vier met 
6 .64 m. 

De e indstand brach t ons een vierde 
p l aats met 26 punten achter de Racing 
Cl ub d e Bruxelles me t 4î' pnt , C.A. 11Spo -

GROT3 9 ]I[A;'l..R VOORAL OOK BELANGRIJKE STAP 
GEZET' 0:? D:Z \"FEG? DIE TERUC'NOERT NAAR DE 
TOP VAN NEERLAND ! s !\.THLE'l'IEk . ALVORENS U 
DAN OOK :s::m KOHT RELAAS VAN DE VJEDSTRLJD 
TE GEVEN 9 VIL IK DAN OOK NIET NALATEN AL
LE LEDEN EN RESERVSS VAN DE P .R . - BEKER
PLOEG i 949 ZEER EAR'f'ELIJK GELUK TE WENSEN 
MET DIT SCI!IT':2EREND:8. RESULTAAT, I N DE 
EERSTE ? LL<\TS BEliAALD DOOR DE PRACHTIGE 
'I'Ei'.J.WEEST 9 DIE ONZE GEIIELE PLOEG OP DIE 
GEDENK~V11.ARDIG~ LAATS'rE ZÜÏ'illAG I N AUGUSTUS 
WEER BEZIELDE , 

Teamgeest , ja daar hebben onze jongen s 
weer en~e le s t a&l.tjes van laten z i e n, da t 
he~ je gewoon een lJeet je warm van binnen 
wc~d. En dan denk ik speciaal aan d e 11 0 
r1. ho_I.9-~~:oop_~ In. de serie had Chri s Ru
sel&r z ioh geplaatst op een wijze 9 d i e 
vcrwauilt:i..ngen wel;:te voor de f ina l e . Een 
tweede plaat s in 16.2 zonder z i ch he l emaa l 
te geven9 rechtvaa,rdi gde v o l komen de ze 
V8:-c-·.;acüting8n. Het zou anders lopen . Want 
toen e r in de finale ongeveer vier hord en 
genomaD waren e n Chris op de d e r de p l aats 
l ag, schr ok hij v an een reflexbeweging van 
de A."'.[. ; 23 loper Takken en hij kwam te v a l
len~ waardoor hij met zijn hoofd door d e 
vo l gende hor de schoo t . Hij lag hierdoor 
v o l kome n uit de str ijd om één d e r eer s t e 
plaatsen9 dat was zeker 9 maar zou h ij de 
race uit lopen en hierdoor toch een punt 
voor o:::-1s binne::12:1a1 8Yl? Zi edaar de vraag 9 

die op dat moment ve le Haarlemmers d oor 

1 
het hoo fd schoot . We lnu9 Chri s wor s t e lde 
zijn hoofd u i t de horde vandaan, ging e v en 
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achteruit om rustig deze en de volgende 
horden te nemen en liep inderdaad de race 
uit. Een kostbaar punt was voor ons be
houden gebleven. Onze tweede man op de 
horden, de veteraan Voogd, moest in de 
serie met de vijfde plaat.s genoegen nemen 

.en was dus uitgeschakeld. De 1500 m. was 
een echte P.R.-beker loap. Afstoppen en 
nog een~ afstoppen. Lopers, die niet over 
e-en snelle eindspurt, beschikken, moesten 
hiervan wel de dupe worden, want het was 
al spoedig duidelijk, dat deze race in de 
eindspurt beslist zou worden. Van onze 
mensen beschikte Henk Geusenbroek wel over 
voldoende snelheid. Joop van Drunen ech
ter niet. Heruc plaatste zich dan ook der
de - al hield ik mijn hart vast, toen hij 
bij het ingaan van de laatst:e ronde nog 
volkomen ingesloten zat - Joop bevond zich 
echter niet bij de eerste z:es. Tijd 11Geus 11 

4g17.3. Evenals het vorig jaar plaatsten 
beide 400 m. lopers van ons zich in de 
finale. Van Cor Dekker lag dat wel enigs
zins in de lijn der verwachting, en eerlijk 
gezegd had ik ook voldoende vertrouwen in 
Cakie Wentink . Dat hij het echter op zo'n 
prima wijze zou doen, was ook voor mij een 
verrassing. In de finale kon men van onze 
mensen niet meer verwachiien dan de vijfde I 
en z.escle plaats en dat is het dan ook ge- 1 

worden. Totaal dus drie punten, twee meer I 
dan waarop gerekend was. Serietijd Cor 53, 
sec. 9 serietijd Cakie 53.4. Verspri!}~ 
bracht niet als vorig jaar een tweede 
plaats, maar toch wel de vijf punten.Chris 
Ruseler werd met 6.62 m. vierde en Henk 
Willeros met 6.38 m. vijfde. Co Wullems liep 
in de eerste serie van de 100 m. een goe
de wedstrijd en verdiencle meer dan met 11.21 
sec. juist uitgeschakeld te worden. Mar- l' 
cel vàn Rosmalen, onze nieuwe aanwinst, 
was nog niet helemaal geac~~im~tis.eerd en 
werd in 11; .3 van verdere d ee lname ui tge
sloten in de twee~e serie. Bij het discus=
werpe~ waren de prestatie.s over het alge
meen niet best en zo kon het gebeuren9dat 
Henk Kluft met .36.7.35 m. toch nog vier 
punten wist te verzamelen. 

Herman Schol.ten kon het als invaller 
voor Arie Mulder niet klaren en vvist aich 
niet te plaatsen. 

En _weer was het Jan Koopman! 
~OOQ_m. vergde weer zeer veel van 

het tactisch inzicht van de lopers en op 
dat gebied kunnen we Qns gelukkig prijzen 
nog altijd de beschikking te hebben over 
een oude rot als Jan Koopman. Hij was het 
weer 9 die er tussen uit t .rok9 om toch 
vooral Frits de Ruyter niet de kans te 
geven bij t e blijven. Hij was het ook , die 
later de boel weer afstopte om onze t wee
de man Wim van Deursen de ge l egenheid te 
geven bij t e trekken en hij zag ook het 
juiste moment in om, toen dit niet hele
maal ' lukte weer het tempo op te voeren. 

In de eindspurt moest hij tenslotte in 
Groen (A.V.'2.3) zijn mee,rde:re erkennen, 
maar met zijn tweede plaats in 16-21 .6 was 
iedereen tenslotte toch ook dik tevreden. 
Lopers als Koopman zijn op de P.R.-beker
wedstrijden hun gewicht in goud waard. On
ze tweede loper Wim van Deursen voldeed 
niet helemaal aan de verwachtingen en werd 
vijfde geklasseerd in 16g 34.3,. Ik kon me 
niet helemaal aan de indruk ontiirekken, 
dat het gewicht van de wedstrijd teveel op 
hem drukte. Bij het hoogspringen faalden 
onze jongens. Jan Johannissen, zeker goed 
voor 1.65 m., sprong af op 1.55 m., Piet 
Haringhuizen deed het iets beter, maar zijn 
1.60 m. was toch ook niet voldoende om in 
de punten te komen. Jammer, dat we hier 
Aat Benink 9 die weer eens acte de présen
ce gaf en wiens voetblessure goed geneest, 
niet op konden stellen.Bij het kogelstote~ 
was op vijf punten gerekend, te halen door 
Henk Kluft. Welnu, onze IJmuidenaar stelde 
ons niet teleur en deed volkomen zijn 
plicht door achter de Bruyn de tweede 
plaats in te nemen met 1.3.10 m. De 11~81 
m. van Cor Lamoree 9 hoe verdienstelijk ook, 
was helaas niet voldoende voor een punt . 
Het _?peerwerpen bracht ons een aangename 
verrassing. Er was hier op één punt gere
kend, die dan behaald zou moeten worden 
door Ger Herben. 

Helaas faalde deze sympathieke nieuwe 
aanwinst van onze wedstrijdploeg deze mid
dag, maar die ene punt kwam toch.ThooWer
nik plaatste zich in de finale 9 waar hij 
met 46.94 m. de zesde plaats innam. Na ja
ren hadden wij weer een punt op het speer
werpen veroverd. 

De tiende van Wim van Gog. 
Als mijn aantekeningen 'Juis t zijn~ was 

het deze keer de tiende maal 9 dat Wim van 
Gog een P.R.-bekerstrijd meemaakt.e. Nimmer 
heeft Wim in de moeilijke strijd om de pun
ten teleurgesteld en ditmaal heeft hij 
zelfs meer gedaan, dan rede lijkerwijs van 
hem verwacht mocht worden. Na het beroer~ 
de se izoen, dat onze drievoudige clubre
cordhouder achter de rug had 9 mocht men 
immers niet al te veel van hem verwach
ten. Maar ook. over Wim was die ondefini
eerbare 11Haarlem" geest weer vaardig ge
worden en toen ik hem direct na de start 
van de 800 m. in een hoog tempo het veld 
zag aanvoeren, begreep ik zijn opzet. Geen 
tactiek van afstoppen, waardoor mensen, 
die reeds een nummer achter de rug hebben 
bij kunnen b lijven, maar direc t een hoog 
tempo draaien. He t lukte . De Kroon (A.A.C.) 
met de 400 m. f inale nog in de benen, 
moest uitvallen. Knop kon na zijn overwin
ning op de 1500 m. onze man in de laatste 
bocht ternauwernood voorbij komen en mocht 
heel blij z.ijn met zijn overwinning . Een 
staaltje P .R.-beker t actiek tot in de 
perfectie uitgevoerd . Na zijn goede race 
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in Denemarken was er misschien van Ed Soo- harde wind 9 die 0 .W. was 9 zodat de lopers 
mer iets meer verwacht .• Zijn vierde p laats en springe.L·c · <'laar wel dege lijk hinder van 
in 2g 0 1.7 was echter volkomen acceptaho l • r>nè.o.L·-vonil..on" Mao::: rrn r'lo p1·0-stat ie sg 
en l everde .. ons 'tenslotte dri e ko stba.xe 
punten op. Co r Lamoree zorgde voor . onze 
traditionele overwinning bij het P.ol~&to)5;:::
hoogspr ingen (3 .50 m.) enNiart Swart bleek 
ovë-r -zijn- Tnzinking heen te zijn door vlot j 
de 3 .}0 m. te halen9 . hetgeen ruim voldoen- i 
de was voor de t weed.e plaats o R~4:._2= _ _!_.QQ ' 
m. estafette l everde meot de l opers Co Wul- I ----------·-- ' 
l ems - Chris Ruse ler - Marce l van Rosrria- 1 

l en en Arie Schaap een vierde p l aat.s. op 1 

i n de akelig goede t ijd van 44 . 2 sec. 
Daa.rom akelig, omdat deze t ijd 9 gezien het 
g r o t e v e rschil met nr.5( 45 sec.) nooit kan 
kloppen, daar e r in feit e slechts een 
klein verschil was. Niettemi n een goede 
race van onze p loe g 9 waar bij <:\i tmaal van 
Rosmalen inderdaad liet zien 9 da.t hij uit 
het goed e sprintershout is gesneden. 

80 M. g Deze werd door C"ai; s ge J. o iH""'• r~ :;_ ... 
------ jammer genoeg niet onder de 10 

sec. kon komen en in de serie uit
ge schake ld werd o (tijd 10. 2 sec.) 

lQ.Q_}~_·.Y.. Aanvanke l ijk zouden Wentink enErijs 
op dit nummer uitkomen, maar daar 
Wentink al de 300 M. liep., kon hij 
b~ dit nummer ni et starten. 
Br~s liep van de serie in de fi
nale 9 waarbij hij in de mooie tijd } 
van 11 • 7 sec . tweede werd. ( r}..vv}...t. ~ 

_300..-!L.?..!.. Deze werd door Strijb?-rs en (Wen- ' 
tink gelopen . Strijkers werd in de 
serie uitgeschake ld en Went ink 
ging over naar de finale~ welke 
h~ in de goede t~d v a n 37.2 sec. 
won9 hetgeen tevens een nieuw ju
nioren-club-record betekent. (Se
rietijd Strijkers: 39o5 sec.) 

§..QQ_M~ .. ~ Ebbeling liep een goede 600 M. in 
de tijd van 1.31 99 sec. (4<-pl aa"ts) 

VersP-~~gg~~~ B~ het verspri ngen faalde 
Kievi t met een sprong van 5.39 M. 

De 4 x 400 m. werd een v~fde plaats. 
1/IisschTën washë-t hi er beter geweeost in 
p l aats. van Cakie Wenti nk een fr i sse man op 
te ste ~l.len i n de vorm van een Er nst Schol
t en o·r.. Leen Brijs. Waar schijnlijk zouden we 
dan oo.k hi e r de vierde p laats hebben kun
nen halen. Nu werd het met de lopers Ca
kie Wentink - Wi m van Gog - Ed Soomer en 
Cor Dekker zoa ls gezegd een vijfde plaats 
in 3 g40 .6 . 

1 en twee foutsprongen. 

2 
3 
4 
5 
6 

De e induitslag l ui.dd.e~ 

en clubkampioen van Nederland 
Vlug en Lenig 
A.V. ' 2.3 , 
Haarlem 
A.A.C. 
D.O.S. 
Kunst en Kracht. 

78 
67 
54 
49 
32 
14 

: ~~.J:E..:l:2.~;en~ Bij het koge l stoten werden wiJ 
j door Mo es vertegenwoordigd, die 
1 zich eveneens niet k lasseerde. 
\ _Qe ___ 8_QQ_M.~- werd wee r een mo01i succ.e s v oor fJ tJ,J 
I Meyboom 9 d ie in de fina l e de fraaie tijd l' f · 
1 van 2.4 9 4 sec. draaide; dus ook een nieuw 

pnt • l junioren-clubreco rd. Koster werd met ee n 
pnt • 1 tijd van 2 o 14 9 3 min o in d.e serie ui tge-
pnt • i schakeld o t-f~-u.~/p:( . .M.tzyh.r~~'"'"'- ~: 0 '7-~ 
pnt. I Bij het bQ.qg~-~~.&~r::_ ze.~ten Osendarp en 
pnt. Kievit hun beste beent J·e voor. d i e beide 
pnt. ' 

1 1 , 51 M o sprongen waa:!:'mede ze niet gee l as-
Re st nog t e vermelden, dat onze ploeg I seerd werden o 

door een groot 11 l egioen" luide werd aan- 1 Het slotnummer, de 4 x 100 M. werd ge l o
gemoedigd 9 zodat het niet alleen in het veld I pen door Brijs 9 Cats~ Ki evite n Wentink.De 
maar ook daarbui t en ouderwets toe g ing. start van Brijs was uitstekend, maar de 

En dan nog even i ets over een bijnurmner. i eerste wi ssel slecht 9 de anderen gelukkig 
Hêr-k Meybo om won 9 wat men in de. wielerJr ; veel beter. . ~ ~ 
wer e ld noemt 11 o pzi ttend '' een 1500 mD. in I Het resu.l taat was dat Haar l erUYfweede werd 
4g26.2 9 waar mede h~ het bestaande junio- I achter A.A.C. in de goede t~d van 46,8 
re srecor d van Hans v . d .Berg met bijna vier J sec~ Doordat wij dit jaar op vee l nummers 
seconden .verbeterde. Een prestatie ook maar een halve bezetting? soms zelfs he
door de wijze waar op hij verrieht we r d;'\iiê) l emaal geen bezetting hadden? werd en wij 
aandacht verdient van onze technisch~ lei- 7de met 20 punten . 
ding. Hope nlijk hebben wij het vo'lgend jaar op al-

So Long . le nummers de volle bezetting en dan ben 

~--------:7i-}:------------------------ ---~-- i ik er zeker van? dat wij bij deze belangrij.-
/ ~ I ke Junioren-wedstrijd een veel beter fi-

1 
~IOREN~PIQE1!§QgAPBQ.P." ___ TI!; _ _ll._QT'r!2l~Dl~~t"-- i guur zullen s laan. IJftc ~.t.}- j 

I ~; ,.f. + lfJ nt t'f' -.4. !?A ll yloo/ J.Groen • 
t b 949 I "l.J' ;_ot..Qa. C. .} t._ v ~., . r·, • . u / .n 

I 
Het w!:n:::.:e:~p z:~e::e:~ t~:n de ~ ----·-------~---- _c:n._.::-<-_..J.~~~-------

Jongensclubkampioenschappen in Ro tterdam 1

1

, !LJ V~~~~~~--~--uLJZE~N ~~~~~~~ 

I werden gehouden . 
ath- Inderdaad? 1Nij hebben de 111Jzer en Bokaal ' ', 

I 

Ei gen l ijk was het te warm voor de 
niet a l te I op Zondag 4 September voor de eerste maal 

l etiek9 het geen i n ons land 1 tussen diverse v e r enigingen uit Ke nnemer-

1 l and benevens G.A.Co uit Hilversum om ge -I dikwijls voorkomt. Er stond een tamelijk , · 

l : 3 · ,. 
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streden we r d, gewonnen~ me t overmacht ge
wonnen zelfs, hetgeen echter niet wil zeg
gen, dat WD nu ook in het bezit van deze 
Bokaal ZDn• Het ding was en is blDkbaar 
nog steeds niet · klaar gekomen. Dit was ove
rigens niet de eni ge fout in de organisa
tie 9 waarvoor Suomi verantwoordelijk was. 
Daar war en nog we l meer hi a t en in te ont
dekken, die we maar me t de mante l der 
liefde zullen bedekken. De wedstrijden 
ze lf hebben geen grootse pr estaties opge
l eve r d . We liswaar 'note erde Henk Geusebroek 
op de 1500 m. een tDd van 4~8.0 9 maar de
orze tijd le ek ons sterk geflatteerd, doch 
voor Henk compenseerde het in elk geval 
zijn teleurst elling over de race bij de Ne 
derlandse kampioenschappen in Den Haag 9 

toen er niet officieel, doch we l offici

KLIIDCENDE KLEINIGHEDEN. 

Cakie Wentink werd op Zaterdag 23 Juli 

kampioen va n Noord-Holland op de 300 m. 

j uni ores . Tijd 37.5 sec. 

I De 4 x 300 m. juniores estafetteploeg, 

bestaande uit Leen Brijs - Chris Strijkers 

Henk Me yboom en Calde Wentink verbete-rde 

op Zo ndag 31 Juli t ijdens de nationale es

t afett.ekampioenschappen het clubrecord op 

deze estafette door een tijd te noteren van 

~d8.9. De ploeg beze tte hiermede de twee
I 

eus dezelfde t Dd voor hem werd afgedrukt. de plaats. 
Verder zagen we nog ee~ behoor l Dke verte
eprong van Cor Lamaree ( 6.14 m.) een goe
de 800 m. van Harry Wer riik (2 g5 .0 )en goe
de wisse ls op de 4 x 100 m. estafette. En 

. hi er~ede hEibben we dan wel a lles gezegd 
over deze wedstrijden, wat de moei te waard 
was en menen 'Ne verder te mo gen volstaan 
met de uitslagen. 

Hj_er komen zeg 
800 m. 2 Henk Geusebroek 2g03.2? 3 Harry 

Een week later ging het t~Qens de in-

ternationale wedstrDden van D.o.s. alweer 

sne ller. Leen Brijs - Renk Meyboom - Jan 

Koper en Cakie Wentink deden toen J: 37.4 
over de a fst a nd. 

Cor Lamaree was als enige Haarlemme r 
Wern:i.k 2g 05 .o. 100 m. 1 Co Wullems 11 .6 9 Zondag 

, 3 Aria Schaap 11 .6 . 3000 m. 2 Wi m van I gekozen in de landenploeg9 die op 
Deursen 9d8.2:; 3 H.Busé ( g.t .). 400 m. 21 Augustus in Antwerpen tegen de Belgen 
1 Cor Dekker 53.7; 6 E.Scholten 57 sec. 
1500 m. 1 Henk Geusebroek 4~08.0~ 2 Wim uitkwam. HD deed ZDn plicht door met een 

van Gog 4 g20.2. Ver springen~ 3 Cor Lamaree sprong van 3.70 t e zegevieren. 
6. 14-rn . ; 4 Renk Willeros 6.10 m. 9 ho og-. 
springeng 5 Nee s v .d.Kl i nkenberg 1 • 60 m. ~ 
G Henk Willems 1.60 m . ~ koge l stoteng 1 
Renk Kluft 13.06 m.; 3 Cor Lamaree 11 .84 
m.9 discuswerpeng 1 Henk Kl uft 36.85 m . ~ 
3 Herman Scholten 32 . 35 m.~ speerwerpeng 
2 Theo Werni k 45.45 m.; 5 Rinus Daane 

Joo.p van Drunen, pas terug uit Denemar-

ken, draaide op Woensdagavond 17 Augus tus 

een 3000 m. in het Olympisch Stadion. Het 

werd een eclatante overwinning in de uit-

38.47 m., 4 x 100 m. est eMfe.tteg 1 Haarlem stekende tijd van 9g16.9. 
met Co Wul l ems - Henk Vhllems - Gerri t 
Schc l~ e ~ en Arie Schaap 45.79 Ol ympische 
estafette~ 2 Haarlem met Wim van Gog -
Cor Dekker- Gerrit Scholten en Co Wullems Wegen s overvloed van copy moesten ver-
3 g51 . 8. I schillende bijdragen, o.a. het verslag van 
Eindui tslag g 1 Haarlem 221 pnt. 2 en 3 de wedstrijd i n Denemarken, tot het volgend 
Suomi en G.A.C. 156 pnt., 4 Zaanland 13,9 nummer blijven overstaan. 

pnt. 9 5 Lycurgu.s 110 pnt. 9 6 Bl auw- Wi t 7 3 1--------------------------·---
pnt. 

Met het neerschr ijven van de uitslagen j 
merkten we, da t we toch niet helemaalvol
ledig ZDn geweest. BD het hoogspringen 
noteerden we, da t 11Neestt v.d.Klinkenberg 
er in slaagde een hoogte van 1 • 60 m. te 
passeren. En dát op 43- jarige leeftDd• 

KOMT ALLEN OP DE 01TDERLI NGE 'vVEDSTRDDEN ! 

ZATERDAG EN ZONDAG a.s . 

11 Nees" 9 maar weer eens onze hulde ! ZATERDAG AANVANG 2.30 uur 

H. ZONDAG AANVANG 2.00 uur 
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JAAR 

~ekleeá in .. 
Verzeker Uw sportgenot! 

K·o op 
GOED 

Sport-materiaal ! 
Koop bij · 

nSPORTHUIS HAARLEM" 

GROTE HOUTSTRAAT 123 - HAARLEM. 
TELEFOON 12215 

SCHULER Ltd . ·Budapest 
Fabrikanten van Schrijfpennen en Potloden 

Vertegenwoordigers: FAKIR Impo~thandel in Kantoorbenodigdheden 
Levering uitsluitend via de handel · 

Amsterdam 

Voor Vis is ·uw adres W. J. Heemskerk 
JANSSTRAAT 35- TEL. 20256 
Dagelijks ·aavnoer Vers en Gerookte Vis 

Bak":' en Stoofpaling - -Gerookte Paling - Vis in blik · - Fijne Tafelzurên - · Prima kwaliteit 

Gereserveerd voor : 

. DROGISTERIJHAGTINGIUS 
PERSEOSSTRAAT 21 - HAARLEM-N. 

TELEFOON 23191 

Hoofdagentschap 

-Sportweèkblad "Sportief" 
Abonnementen Binnen- en Buitenland 

C. LAM 0 R~ E E 
·Dr. SCHAEPMANSTRAAT 124 

H A A 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 bezo-rgd 35 ct per nummer 

"ARTMETIO"' N üverheidk:unst 
BARREVOETESTRAAT 5 ~ HAARLEM 

Fabricage van en Groothandel in 

Kunstnüverheidsartikelen en 

Klefnmeubelen 

Levering ALLEEN via de handel 

Mr CORNELISSTRAA T 2 

HAARLEM 
TELEF. 13404 
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