
Yf- --
~ -- . . - -.... ·.· .. ·' ~-~- ::. ~., 

... ·--~ ·: ' 

'··-· 
)' ) 

DE ER 
, . . 

.! • ···[J ';. 

f/1. ,: . ·. 
~- /.~ ... 

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

Verschijnt in de tweede helft van iede~e -~ ~-a~n~ : .:' _ .' . : __ 

Adres redactie en administratie : Perseusstraat 31, · Haarlem-N., Telefoon· ,23191 
. • • . . . '• ! .. 



GARAGE 
Cf> .. e. ~artog & tn 

* 
Speciaal adres 
voor reparaties aan 
D.K.W.- Automobielen 

* 
Turfmarkt 18 en 26 - Haarlem 
Telefoon 16066 

Magazijn Nederland., 
GROTE HOUTSTRAAT 36 

HAARLEM 

* 

Heren- en Kinderkleding 

Kleding naar maat 

<;Ja. "· CVa6tenhotJen 

IN MANUFACTUREN 

SINDS 1898 

l . "~ ··'" ... 
"" .... • . 

OokCvoor sportkleding 

.·:: 

Autorijschool 

~. 6ffenber'3 

In· een maand Uw rijbewijs A 

Van de 200 leerlingen_ 
slaagden er de eerste keer 190 

.... : 

Gedipt Vakgroep Personenvervoer 
Gediplomeerd A.N. W .B-instructaur 

ROMOLENSTRAAT 72 -TELEFOON 18718 . 

d. CViet6 & eo. 
';· • RIJWIELHANDEL 

Zij I weg 39-41 - Telefoon 14308 

• 

Eerste klas reparatie-inrichting 

• 

Agent: 

RALEIGH-. FONGERS-. en BURGERS-rijwielen 

-..... , AKKER ......... 

.ECKHOVEN 
i.. 

·AKT 

::.ETER 

ROOD EN 

ANKET 

Ostadestraat 4-6 (Klevérpark) . · BROUWERSV AÀRT 1 os b. HAARLEM . . . 

·Haarlem-- ·Telefoon 10413 · •· 
.. • 

; : ~ . : ... 



.. 

October 194:1· 4e Jaargang No.12 

Officieel orgaan der H.A.V. 11HAARLEM". 
Verschijnt in de 2e helft van iedere maand. 

Redactie-Commissieg 
D.Hagtingius - P.Haringhuizen 
H. Schreuder- H.J. Willems. 

Ver zend adres g 

·Vrouwehekstraa.t 23. 

Redactie-adre s g 
Perseusstraat 31~ 

Tel. 23191. Haarlem-N. 

~J;;~~(,~,~~Ji~"J[~I~I~~i!~(;:J,~,,;:~~!;~~~~~:~~:~:~~;:~:"l~~~~~~::~~~~~:~ 
voor de seniores1 onze junioresploe~ een 
leider had, die zelf nauwelijks de junio
resleeftijd ontgroeid was, hoeveel respect 
wij overigens ook hebben voor de wijze~ 
waarop deze knaap zich van die taak ge
kweten heeft. Wij weten, dat tijdens die 
wedstrijden een lid van onze jeugdleiding 
van een verdiende vacantie genoot . die 
niemand hem zal mogen misgunnen ' ~ maar 

Het seizoen 1949 ligt weer achter ons. 
'Over het algemeen kunne n we zeggen,dat 't 
.een goed seizoen is geweest met behoor
lijk georganiseerde wedstrijden, leuke bui
t enlandse trips en aardige wedstrijdresul
taton met als hoogtepunt het behalen van 
de derde plaats in de strijd om de P.R .
beker. Natuurlijk heeft er ook nu wel een 
en ander ontbroken, maar fo~ten worden 
er altijd gemaakt als er gewerkt wordt en 

· het zou ondankbaar zijn het bestuur en al 
die andere werkers die envolkomenheden,na 
een geslaagd seizoen? dat zeer veel in
spanning heeft gekost voor diverse func
tiona.riasen1 . te gaan verwijten. Als wij 
niettemin op .één fout in ons organisatie
leven de aandacht, zelfs dringende aan
dacht 9 willen .ve.stigen, dan doen wij .dit 
niat~ omdat wij zo graag critiek willen 
leveren, maar omdat het voorkomen van de
ze fout in de toekomst o.i. voor onze 
vereniging van levensbelang is. En dan 
doelen wij op het gebrek aan leiding bij 
onze juniores. Want daar heeft in het af
gelopen seizoen heel wat aan ontbroken. 
Daarbij is ongetwijfeld de grootste fout 
geweest~ dat de jeugdleiding niet in 
staat was van onze juniores een ploeg te 
maken en eigenlijk - we vinden het jammer, 
dat we dat moeten schrijv:en- dit niet ge
probeerd heeft. Want als ze dat wel ge
daan had~ dan had het toch niet kunnen 
voorkomen, dat ze de namen van verschil
l ende juniores niet kenden, dan had het 
niet kunnen gebeuren, dat er op verschil
lende wedstrijden totaal geen aandacht aan 
de jongens werd besteed, dan had he t he
lemaal niet mogen gebeuren,dat op de wed
strijden om de Wouter Groenesteyn Beker, 

. 9 
waarom het dan niet zo geregeld dat in 
. d ' 1e er geval het andere lid als ·. ploeglei-
der bij het clubkampi~enschap voor junio
res aanwezig was. De 11noodoplossing"~ die 
nu op h~t laatste ogenblik nog geforceerd 
moe~t worden 1 kan onmogelijk vertrouwen bij 
de Jongens gewekt hebben in onze j eugd
leiding. 

Wij beseffen heel goed, dat wij hiermede 
critiek leveren op enkele mensen in onze 
vereniging, die op andere wijze in het 
thans geëindigde seizoen veel hebben ge
daan~ maar die o .i . toch wel wat licht
vaardig te werk zijn gegaan, toen ze de 
functie van jeugdleider aannamen. Zij heb
ben, toen zij die functie accepteerden 
blijkbaar niet voldoende beseft, dat zij 
daarmede voor een groot deel de verant
woording op zich namen voor de toekomst 
van onze vereniging. En dat dit zeer ze
ker niet ove rdreven is, bleek duidelijkmt 
e~n gesprek1 dat wij onlangs met een ju
n1or hadden, aan wie wij de vraag stelden 
waarom hij practisch niet meer op de 
training kwam. 11Er is haast geen l e iding 
en ik vind dat we ook helemaal geen ploe~ 
vormen, zoals een paar jaar geleden" was 
het antwoord. Gelukkig hebben de mee~te 
juniores niet zo als deze jt~ngen gedaan 
en ze zijn wel blijven trainen maar dat dit 
eerder een compliment beteke~t vnor de 
j~ior.es dan voor de jeugdleiding, daar 
zun wu van overtuigd. . 
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Nogmaals, onze tegenwoordige jeugdlei
ding bestaat uit mensen, die veel en soms 
zeer veel werk voor de vereniging doen 1 

maar de afgelopen ·maanden hebben bewezen, 
dat ze daarb~ niet tege l~k de functie van 
j eugdleider kunnen vervullen9 omdat de ui
terst. belangr~ke functie - misschien we l 
de be langr~kste in een vereniging - dan 
onvo ldoende behartigd wordt 9 hetgeen ver
r aad aan do toekomst van de club zou be
t ekenen. 

W~ zijn er zeker van, dat we in onze 
vereniging nog mensen kunnen vinden, die 
aan de jeugdleiding hun beste krachten 
wil len geven. Welnu, laten we hun de kans 
geven. Het gaat om de toekomst van de 
vereniging' 

UFFIC1EEL 
Bestuursbesluitg B~ bestuursbesluit d.d. 

16-10 j.l. is het athle-
tiekseizoen 1949 vanaf 1 November voor 
11Haarlem'l-athleten gesloten verklaard. Na 1 

30 October kan dus geen enkel lid meer op I 
veldlopen e.d. starten. 

Voorgesteld als lid g Th. Althui sius 9 Te
dim< van Berkhout

str. 6 9 Haarlem, B. v.d. Leest, Kinder

P E R S 0 N A L I A 
=================~= 

Engel van Deursen heeft zoveel betui
gingen van medeleven ontvangen b~ z~n be
houden thuiskomst uit Indonesië, dat h~ 
er een beetje verlegen van geworden is 9 

hetgeen voor Engel heel wat zeggen wil .H~ 

vroeg ons alle clubgenoten hiervoor har
telijk dank te zeggen, aan welk verzoek 
w~ dan hierb~ hebben voldaan. 

Ger van Berkel verzocht ons vanuit 
11Brederode-Duin 11 zijn hartelijke gelukwen
sen aan de P.R.-bekerploeg te willen o
verbrengen met de 3e plaats behaald i n de 
str~d om het clubkampioenschap. Wat Ger 
zelf betreft, hij hoopt in Januari z~n sa
natoriumkuur met succes bekroond te zien 
en 11Brederode-Duin" hersteld t e verlaten. 

Ook van Jan Beekhoven bereikte ons het 
verzoek de jongens van de P.R.-beker ploeg 
te f e liciteren. Van Jan, die in het sana
torium 11Unicum 11 in Heemstede verpleegd 
wordt, kunnen wij helaas niet zo'n goed 
nieuws mededelen. H~ zal tenminste nog 'n 
half jaar lang plat op bed moeten bl~ven 
liggen. Houd je taai Jan! 

HOUDT ZATERDAGAVOND 10 DECEM:BER VRD..L. 

want dan ontmoeten alle 11H.A.V.ers" huissingel 1. 22 9 Haarlem. ( 28-5- ' 25). 
1 e lkaar op de geze llige avond 1 die gegeven 

Nieuwe ledeng C. van Deursen 1 Junoplant- zal worden in de aula van het Kennemer
soen 18 9 Haarlem-N. 

(30-11-'32). 

Bedankt.!_ C.P. Jaspers; L. Braakman. 

Leiding trainingg De buitentraining op 
Zondagmorgen blijft voor

lopig onder leiding staan van de Heer J. 
Hut, die daarb~ vanaf Januari geassistemrl 
zal worden door de heer G. Rinkel. 
De indoortraining staat vanaf Woensdag
avond 19 October onder leiding vaJm de Heer 
van Gelderen. 

Gezellige avondg Op Zaterdagavond 10: De-
cember wordt in de aula 

van het Kennemer Lyceum een gezellige a
vond georganiseerd. Nadere mededel i ngen 
in dit - en het volgende nummer. 

Samenstelling redactie-commissie g 
Na overleg heeft D. Hagtingius 

ten tot aan de Jaarvergadering de 
van redactie-secretaris te bl~ven 
l en. De redactie-commissie bl~ft 
pig dus ongewijzigd. 

I be slo- 1 

functie I 
vervul- 1 

voorlo- \ 
I 

Verzending clubblad g De leden van Drunen 
en W~nands hebben 

aangeboden de verzending van het clubblad 
op zich te nemen. Het verzendadres ~van
a f heden Vrouwehekstraat 23 1 Haarlem. Al- l 
l e klachten over het nie t ontvangen van 
de lL A. V . er richte men dus tot dit adre s. I 

Lyceum. He t voorlopige programma luidt als 
volgtg 

Jan P. Str~bos vertoont z~n eigen films 
over de belangr~kste wedstr~den van het 
jaar. 0 .a. onderlinge veldlopen, 11In me 
moriam Ril v.d. Mey wedstrijden" 9 en de 
P.R.-beker. Tevens zal de HeerStrijbos 
enkele natuurfilms vertonen o.m. een film 
over z~n kampeertocht in Zuid-Frankr~k. 

Alleen dit al zal de aula op Zater-
dagavond 10 December doen uitpuilen van 
11H.A.V.ers". Maar er is nog meer. 

Voorzitte r van Duin zal de prestatie
beker 1949 ui treiken9 er komt een uur non
stopcabaret, er kunnen weer prachtpr~zen 
gewonnen worden t~dens een groots opge
zette verloting en er zal gelegenheid z~n 
om i n de bovenzaal tot 's nachts 2 uur ' n 
dansje t e mak en. 

e n Hoe U dit a lle s kunt gaan b~wonen 
meemaken? Door zo spoedig mogel~k toe
gangskaarten te gaan bestellen bij he t se
cretariaat, hetz~ mondeling, telefonisch 
of schriftel~k. De pr~s bedraagt slechts 
f . o. 65 pe r kaart, een bedrag? dat u 
gaarne voor zo'n pro gramma zult overheb
ben? temeer als U weet, dat het batig 
saldo van deze avond geheel ten goede 
komt van he t clubbladfonds. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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VffiDSTRDD-INDRUKKEN 

UIT ODENSE. 

Geen H.A.V.er die 1 voor de aanvang van 
de revance-wodstr~d tegen de Odense G.F. 9 

in de overwinning geloofde .In Haa.rlem wa
ren de Denen weliswaar met gering ver
schil geklopt 9 maar nu zouden we hen in 
hun eigen hol ontmoeten en bovendien had
den we mensen als KLUF'I' 9 SCHAAP en DEKKER 
thuis moeten laten. 

Geen Haarle_mmer echter ook 9 die niet 
vastbesloten was om z~'n huid zo duur mo
gel~k te verkopen en aldus de nederlaag 1 

De 4 x 400 m. ploeg tenslotte,zich nog 
niet bewust van het feit dat de overwin
ning al binnen was, liep zich het vuur 
uit de sloffen. Vooral v. GOG en VWLLEMS 
gingen formidabel. De Odense-ploeg werd 
dan ook royaal geklopt en ons team deed 
een tijd noteren die neerkwam op gemiddeld 
53.1 sec. per man! 

Dit waren dan zo enkele indrukken van 
deze wedstr~d, waarvan voorts nog te ver
melden valt dat h~ werd gehouden op een 
sintelbaan, zo fraai, dat we deze 9 me t . 
tribunes, saunabad en al, zo wel zouden 
willen overplaatsen naar de Hout of de 
Kleverlaan of naar welke andere .. plaats 
ook in onze nog steeds sintelbaan-loze 
Spaarnestad. 

Nadat JAN KOOPMAN op eon inderhaast 
geannexeerde fiets nog een magistrale 
Cappi-imitatie ten beste had gegeven, 
daarb~ de "Christmas Möllersvej" in hoge 
mate onveilig makend, verzamelden gast
he :-o.n E'"'- gasten zich tenslotte aan de 
tafels van het Städion-restaurant. ten-
einde zich te goed te doen aan de in 
grote schoenen- en andere dozen door de 
Denen aangesjouwde lekkernijen. 

P.H. 
- - - - - - - - - - - - -

zo klein mogel~k te houden. I 13 AUGUSTUSg ODENSE - ~~RLEMg 59 - 67 pt 
En deze vastbeslotenheid, deze ploeg- ' 

De uit slagem geest; was voor de zoveelste maal oorzaak 
dat Haarlem eon overwinning uit het vuur 100 m. Hansen 11.4 9 Wullems 11.5 9 Wentink 
sleepte 9 daar waar dit eigenl~k niet mo- 11.6 9 Christiansen 11.8 sec. 
gelijk werd geacht. I 

Aanvoerder LA1<10REE 9 ondanks deskundige 400 m • . Hansen 51.6, Wentink 53.09 Wernik 
instructies van ED SOOMER 9 begon met een 53.4, Alfr. Larsen 54.0 sec. 
aantal militaire commando's op sublieme 800 m. Nielse.n 1g57.5 1 Soomer 1;59 .8 9 v. 
wijze te verkrachten. Niettemin verliep Gog 2gQ5.6 1 E. Sörensen 2g10.4 
het défilé ook onzerz~ds naar behoren.On-
ze captain rehabiliteerde zich trouwens 1500 m. Berg 4g 11 . • 4., Geusenbroek 4g 12.69 · 

v. Drunen 4g15.Ö 9 E. Rasmussen 4g31.6 geheel en al door op de nummers polshoog 
kogel en discus tesamen 9 punten te ver- 3000 m. v. Deursen 9~22.0 1 Berg 9~28.8 9 

1 zamelen. Koopman 10J.01.6, s. -Larsen 10g16.1 
Daarnaast slaagde RUSELER 9 door over-

winningen op hoog- en verspringen en door :!1Q_m.h. Christiansen 16.5, Ruseler 16.6 
een 2de plaats op de 110 m "haekkelöb 11 9er K. Sörensen 17.49 Voogd 17.5 sec. 
in om 11 pt. te veroveren en zo legden Verspringen Ruseler 6.19 m., Willeros 6.10 
deze twee knapen wel de grondslag voor 't m. 9 Flensborg 5.90 m. Christiansen 5.89m . 
voor ons zo gunstige eindresultaat~ welk 
resultaat tevens tot stand kwam door het Hoogspringen Ruseler 1.65 m.9 Altenburg 

1.65 m. Haringhuizen 1.55 m. Rossehou fraaie werk van HERBEN op speer 9 van SOO- , 
MER op de 800 m. 1 \1\iENTINK en \1\iERNIK op de 1 .5o m. 
400 M en van v. DRUNEN op de 1500 m. 9 die Polshoog Lamaree 3. 70 m. 9 Swart 3.30 m. 9 

allen een nieuw persoonlijk record vestig- Ax. Larsen 3.20 m. K. Sörensen 3.20 m. 
den 9 door de overwinning van v. Deursen 
op de 3000 men door de goede tweede Speerwerpen R. Rasmussen 49.54 m., Herben 
plaatsen van GEUSENBROEK 1 SWART 9 MULDER, 48:13 m., Nielsen 46.96 m., Wernik 42.06 m. 
WULLEMS en WILLEMS. Daarnaast moeten nog Discuswerpen G. Christensen 34.43 m. 9 

KOOPMAN en de veteraan VOOGD genoemd wor- Mulder 34.19 m. 1 Lamaree 33.11 m. 9 E. 
den. De eerste hielp 9 door een uitgekook- · christensen 30.98 m. 
te race , v.DEURSEN aan de overwinning en 
de tweede, hoewel met gering verschil Kogelstoten G. Christensen 12.55 m., La-
door de tweede Deen geklopt 9 1iep een keu- moree 11.51 m., E. Christensen 11.28 -. m, 

Mulder 10.77 m. rige horden-race in 17.5 sec. 

- 8.)-



4 x 400 M. 1 . Haarlem 3:32 .4 me t E.Schol- 1 

ten 9 v. Gog 9 Wullems en Soomer. j 
2. Odense G.F. 3 : 34. 2. - - - - -- --- ----'! 
COR LAlvlOREE NEDERLANDS KAJ~PIOEN OLYMPI
SCIIE TIENKAMP. THEO WERNI K OP DE 9e 
PLAATS. 

clubrecord van 5548 pt., met welk aan
tal hij t oendertijd vierde werd 1 toch nog 
me t 214 punten verbeterde. 

Ook Theo Wernik deed het lang ni e t 
slecht ; op de eerste dag was alleen zijn 
hoogspringen onder de maat en dat was de 
reden dat hij na de eerste dag niet hoger 
s tond dan de 13de plaats. Overigens mocht Nie uw Clubrec6rd. 

1 hij niet mo pperen dat, na 2 ongeldige 
Wat wij allen, Cor Lamoree incluis, in sprongen, zijn derde sprong bij het ver-

stilte gehoopt maar toch niet verwacht springen nog een afstand van 6.00 m. op
hadden, is dan toch werkelijkheid gewor- leverde. Op de 400 m. bezette Theo de 
den . Me t ruime voorsprong op z ' n concur- derde pl aats 9 bij het speerwerpen werd hij 
renten heeft Cor de titel behaald bij door ! vijfde en op discuswerpen zesde van de bij
het distridt Utrecht op 10 en 11 Septem- I na 30 de~lnemers aan de tienkamp. Een ne
ber op de sintelbaan Maarschal kerweerd te ; gende plaats in het eind-klassement was 
Utrecht georganiseerde wedstrijden om het I tens lotte het resultaat. 
tienkampkampioenschap van Nederland . 1 Wij l a ten hier dan de verrichtingen van 

De strijd was t enslotte zelfs minder I onze mensen en van Joop Fikkert nog vol-
zwaar dan verwacht mocht worden 9 hetgeen gen~ 

Lamoree Fikkert Wernik ----
echter in hoofdzaak te wijten was aan bles- I 
sure s van zijn voornaamste t egenstanders. l 
Zo moest Schuiling van D.O.S. 9 die op dat j 100 m 

· verspringen 
11.7 
6.20 

- 1-2-:ë) 12 .o 
5 . 92 6.00 

moment de leiding had"na 3 nummers de I koge lstoten 
strijd staken wegens een bij het versprin- 11 . 32 11 .32 10.07 

hoogsp:r:-ingen 1.69 1.59 1.44 gen opge lopen been-ble ssure 9 t e r wij l Jan 
Zwaan ook al niet op volle kracht kon mee- 400 m 
doen. 110 m horden 

56.3 57.6 54 .8 
17 ·4 17.6 18.6 

Zo was het tenslotte nog Joop Fikkert 9 1 h I di souswerpen 

die onze man het meest bedr e igde , hetgeen po s oog 
we l een verrass ing was 9 want Joop was de 1 ~~~~rwerpen 

35.26 
3 0 70 i 

41.74 

39.59 31 .07 
2.90 2.40 

55.52 42.27 

eerste dag nogal onde r de verwachtingen j . m 
geb l even. Dank zij zijn werkcapacitei t en en 
voora l ook door de mani er waarop hij zijn 
angst-nummers (horden en polshoog) over
won, klom hij vanaf de 7e pl aats 1 die hij na 1 

de eerste dag be ze tte, geleide lijk op naar 1 

5.21.6 

5762 pt. 

5.12.6 5.10 .5 

5563 pi;. 4'714 pt 

de t weede plaats. · 
Di t a lle s wil echt er geenszins zeggen, 

dat de zege van Cor onverdiend zou zijn. 
Integendeel, op practisch a lle nummers I 

zat hij bij de eersten ; polshoog leverde na- I 
tuurlijk een zege op en op 2 nummers, nl. 
hoogspringen en discuswerpen werd hij 2de. 
Het resultaat op dit laatste nummer bete- , 
kende zelfs een persoonlijk record. Op de 11 

100 men de horden evenaarde Cor z 'n bes- I 
te pre sta tie. 

Enfin, na het vierde nummer had Cor 
reeds de l eiding genomen en a lleen na het J 

eerste nummer van de 2de dag 9 de 11 0 m. 
horden, heeft hij nog even 2 man voor zich 
gehad 9 nl. de hordenlopers van der Hoeven 
en Zwaan. Na het discuswerpen stond hij 
echter alweer op de eerste plaats 9 om de-
ze daarna niet meer a f te s t aan. I 

Cor had tevoren een schema opgesteld 9 

dat hem i n totaal 5710 pt. zou opleveren. 
Na het 9de nummer stond hij nog liefst 264 I 
pt. voor op dit schema 9 maar na de 1500 m, 
die door het viertal Zwaan 9 Lamoree 9 Fik
kert, Wernik in onderlinge gezelligheid 
en niet bepaald sne l werd a f ge l egd 9wasde
ze voorsprong op z ' n schema geslonken tot 
slechts 52 pt. 9 hetgeen echter niet ver- ~ 
hinderde dat Cor z ' n eigen 1 ~ jaar oude 

p .H • 
- - - - - - - · - - - - - - -

OM HET _CLUBKAMPIOENSCHAP. 
DE vVISSELBEKER VOOR COR 1Al\10REE . 

Voor de zoveelste maal van het jaar wa
ren de weergoden ons gunstig gezind toen 
op 24 en 25 September op het sportterrein 
aan de Kleverlaan onze onderlinge wed-

' strijden werden gehouden 9 waarvan het 
voornaamste onderdeel werd gevormd door 
de tienkamp om het clubkampioenschap 1 welk 
nwmner het vorig jaar voor het eerst werd 
verwerkt. He·t was toen Jan Le jeune die de 
ti t el behaalde. 

Over het al of niet doorgaan van de 
tienkamp heeft het bestuur ons nogal l ang 
in het onzekere ge laten~ maar tens lotte is 
het er toch van gekomen en daarvoor mogen 
de tienkamp-deelnemers het bestuur zeer 
zeker erkentelijk zijn. Want het or ganise 
ren van de ze wedstrijd plus de overige on
derlinge wedstrijden wa s 9 na het zee.r druk
ke seizoen, zeker geen sinecure. Ander
zijds geloven we wel dat het bestuur in 't. 
geheel geen spijt heeft gehad van het be
sluit om de wedstrijd toch te laten door
gaan, want in de eerste pl aats hebben we 
een paar dagen beleefd vol van prettige 
clubgeest. en sportieve ri val i tei t en daar
naast vormde de tienkamp een wapenschouw, 
die voor de technische leiding vermoede-

_ P.11 -
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lijk wel e.nkele nuttige tips heeft opgele
verd. 

Voor wat· het laatste betreft denl<en 
we b.v. aan een man als Bob Geerman. Die 
kwam als het ware zo uit de lucht vallen, 
liep op de 100 m. onze snelste mensen er 
royaal uit 1 bezette na de eerste dag de 
3e plaats en stond b.v. na 8 nummers met, 
3904 pt. nog als 4e geklasseerdmet slechts 
14 pt. achterstand op Theo Wernik, die i 
toen de 3e plaats innam. Pech b~ het 
speerwerpen (een worp van ruim 38 m.bleek 
ongeldig te z~n) en ongetraindheid op de 
langere afstand, waardoor h~ op de 1500 m. 
moest opgeven, waren oorzaak dat Geerman 
tenslotte slechts als 10e eindigde. 

De gehele tienkamp v~s trouwens van 
goed gehalte. De be zetting was wel zeer 
sterk. Van onze gerenommeerde technische 
mensen ontbraken alleen Kluft en Herben 
en bovendien namen als gasten deel de Vo- , 
lew~cker Janseny die dit jaar b~ he~ Ned. 
kampioenschap te Utrecht met 4693 pt. de 
10e plaat.s bezette, en de c.r.o.s.-man 
Plat, een athleet die enkele jaren gele
den opde lange afst.and ui tb lonk en die nu 
eveneens een goede tienkamp-prestatie l e
verde. 

En zo kon het dan gebeuren, dat het 
puntenaantal van 4000 werd overschreden 
door tien van de dertien deelnemers aan 
onzB tienkamp, iets wat b~ het Ned.tien
kamp-kampioenschap s lechts aan 20 van de 
27 athleten was gelukt., al geven we dir ect 
toe dat er voor laatstlgenoemde wedstr~d 
door diverse mensen wel wat al te licht
vaardig wa.s ingeschreven. Zo kon het even
eens gebeuren, dat Jan Johannisse dit jaàr 
op de 5e plaats eindig~e met een punt en
aantal dat precies gel~k was aan dat 
waarmee Lejeune in 1948 de titel in de 
wacht sleepte. 

Dat Cör Lamaree, die e i genlijk bui ten 
mededinging had ingeschreven, na ernstig 
aandringen van voorzitter van Duin, ten
slotte toch de beker - en daarmee de ti
tel van clubkampioen - aanvaardde, deed 
ons veel plezier. Vfant, hoe sportief de 
gedachte van Cor ook was, de titel van 
clubkampioen behoort nu eenmaal aan hem 
die in werkel~heid ook de sterkste is. 
En waarom zou iemand als Lamoree 9 die nu 
al zovee,l jaren onze prominente man is, 
zich niet eens een keert je; clubkampioen 
mogen noemen? Bovendien is het nog hele
maal niet zo zeker, dat Cor 1 t volgend 
jaar met evenveel gemak de zege zal beha- I 
len. Er z.~n immers jongeren, die naar vo
ren komen! Neem b.v. Chris Ruseler. Na de 
eerste dag stond dez.e niet meer dan 50 pt. 
bij Lamoree- ten achter 9 na de 110 m. hor
den leidde h~ zelfs met 63 pt. voorsprong 
en na 7 nummers bedroeg z~n achterstand 
op de winnaar niet meer dan 9 pt. Eerst 
na het pols-springen had Lamaree een vei
lige voorsprong te pakken. 

... .... .,;__/ 

Henk Willems 9 Theo Wernik en Jan Jo
hannissen eindigden, met gering onderling 
verschil, als 3e 9 4e en 5e. Henk had een 
zeer goede eindspurt (de laatst:e drie num
mers!) en vooral dank z~ z'n uitstekend 
resultaat op de 1500 m. steeg h~ tenslot
te nog van de 7e plaats (na 9 nummers) 
naar de derde. 

B~ Theo ging het juist andersom; h~ 

stond na 9 nummers nog vr~ vast op de 3e 
plaats, maar door een te trage 1500 m. 
(ruim 35 sec. l angzamer dan in '48) ging 
deze plaats, die h~, indien h~ geheel fit 
was geweest 9 zeker had kunnen behouden, 
toch nog verloren. 

Jan Johannissen 9 een van onze aanwin
sten van dit jaar 9 toonde zich all-round 
en bezette welverdiend de 5e plaats. 

De volledige resultaten van alle deel
nemers vindt U elders in ons blad; we wil
len c~ :.:.::.s hier niet verder over uitwei
è.c_ _, _ -'·- , ::'~ e vinden dat de 100 m. -
t~den we l hee l erg mooi z~n, willen we nog 
wel verklappen dat de wind, die de lo per s 
in de rug hadden 9 hieraan waarschijnlijk wel 
enig~zins schuldig is geweest. 

Maar voor het overige is alles beslist 
heel eerlijk toegegaan. Daarvoor stond ook 
het jurycorps borg, dat vr~wel geheel be
stond uit enthousiaste jeugdige c.r.o.s.
leerlingen. 

Voor de liefhebbe.rs van cijfer-ma teri
aal geven we tenslotte nog even de stand 
na de eecrste dag. Deze luiddeg Lamaree 
2973 9 Ruse ler 2923, Geerman 2760 9 Johan
nissen 2757 9 Wi.llems 2600 9 Jansen 2563, 
Wernik 2516 9 Haringhuizen 2467 9 Swart 24489 

Scholten 2420 9 Plat 2.307 9 Daane 1591 en 
Belle 1 51 2 p t • 

Opmerker. 

LEEN BRLJS 

Onze v~fkamp-kampioen 1949. 

Verrassende clubr ecordverbetering 
van Freek Broertjes.. · 

Voo~ een ieder 9 die ook maar enigszins 
o p :,1~ ~;_,.)og":;e is van de verrichtingen van 
onze juniores, zal de overwinning van Leen 
Brijs op de v~fkamp 9 die ook voor onze 
jeugd op Zaterdag 24 en Zondag 25 Septe~
ber het besluit van het athletiekseizoen 
vormde, geen verrassing geweest zijn .Mocht 
een enkeling misschien Cakie Wentink nog 
een kans gegeven hebbe n 9 na de eerste 
twee nummers, de 100 m., die Leen Br~s 
vrij verrassend voor Cakie won in de goede 
tijd van 11 .4, en he t verspringen, waarbij 
Leen volkomen normaal de baas bleef over 
onze clubrecordhouder op de 300 m., zal 
het ook hem duidelijk geworden zijn9 dat be
houdens b~zondere omstand igheden, de man 
uit Santpoort zou gaan winnen. Die bijzon-
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de r e omstandi gheden ZDn - we zouden haast ' t r aini ng zal deze knaap volge nd jaar on
zeggen ge lukkig - de tweede d ag ui t geb l e- ! ge t wijfe l d meer v a n zich l a t e n hore n. Voor ... 
ven, vvant hi er door is d i t c lubkampioen- I a l zijn pr est a tie op he t k oeelstoten . 
schap toch we l ter e cht gekomen b ij de a th- I ( 11 . 40 m.) houd t een belofte v oor de t oe
l ee t 9 d i e daar d e meeste aan spr aak op koms t i n. De zevende 9 acht s t e e n negende 
moc h t maken . La t en we 9 om deze bewering I p l aats van r e sp. Chri s Strijke r s 9 Henk Mey
t e bewijze n 9 even de pr e sta ties van de win- j boom e n Co Koster zijn a ls normaal t e be
naar na gaan . HD be haal de op drie va n de i scho uwen 9 doch de tiende plaats va n Wim 
VDf nummers d e ov e r wi nning 9 n .l. op de I Osendar p i s dit z eker ni e t. Dit kwa m e ch-
100 m. in d e r eeds gememor eerde goede tijd J t e r 9 omdat Wi m9 om r edene n die onbekend 
v a n 11.4 sec . ( we l enigszi ns wi ndvoordeel)9! zijn 9 op de t weede dag verstek lie t gaan 9 

I 
op ver springen me ~ een behoorlijke sprong : zodat hij slecht s aan de 100 m. en he t hoog-
van 5.98 m. en op de 500 m. i n ü 10.9.Wi e ! spr ingen heeft meegedaan. Te n s l o t te een 
dit laatste met de dee l neming va n Wentink I e r e saluut a a n d e jongst e telg van h et ge
een onverwachte over wi nning zou willen i sla c ht va n De ursen 9 die nog slechts enke
noemen 9 diene we l te b edenken 9 dat Caki e l l e weken lid i s e n daar door volkome n kans
een uiterma te zwaa r seizoen acht e r d e r ug I l oos wa s 9 ma a r t och dapper volhoude nd de
heeft en Br ij s momentce l phys i ek zeer ze - I ze v ijf kamp tot een goed e inde hee ft ge·-
ker ste r ker is 9 he t geen op zo ' n laatste I bracht. 
nummer va n een vijfkamp d'3.n duide l ijk t o t ! _De volledi ge ui tslag luid tg 
uiting komt . Het kogelstoten en hoogspri n- i 1 en clubkampi oen 1949g Leen Brijs 3038 
gen leverde be i de ma:on een t vveeà.e p l aats

1
1• pnt. ~ 2 Calcie Wentink 2840 pnt.; 3 Freek 

op met re sp . 11.1 8 m. en 1. 55 m. U zult Broert jes 2488 pnt .; 4 Paul Ki evit 2432 
met on s eens zijn 9 dat deze verrichtingen I pnt ., 5 Han Cat s 1998 pnt.; 6 Rudi Kernpe r 
t o c h wel ove r dui de l ijk e.. a !ltonen9 dat Leen i 1894 pnt .; 7 Chri s Strijk er s 18 76 pn t .; 8 
inderdaad me t ov ermacht dit c l ubkampioen- I Henk rfeyboom 1855 pnt.; 9 Ko Koste r 1267 
s chap heeft behaal d . IJle-t 200 punten ach- I pnt .9 10 Wi m Osenda r p 913 pnt. ; 11 Kee s 
t e rsta nd beze tte Caki e WeYJ.t i nk de tweede 1! van Deursen 630 pnt. 
plaa t s. Zijn pr est at i es waren over het a l- . De v oor naamst e uits l agen van de dive r-
gemeen eveneens behoorlijk en e i genlijkhad- I se nummer s zijns 
de n we a lleen bij het kogelstoten ie t s meer IJ 100 m.g 1 Leen Brij s 11 . 4 9 2 Cakie Wentink 
van hem v erwacht. Een bedreiging voor de 11.5 9 3 Paul Kievit 11.6; 500 m. g Le en 
nieuwe clubkampi oen heeft hij echter geen Brijs 1g10.9$ 2 Caki e Went ink î s 11. 7 9 3 
ogenblik kunne n vo r men. He nk Meyboom 1 ~14.6 . 
}Tie_uw clubre c or d hoogspringen. Ve r spri nge ng 1 Le en Br ij s 5. 98 m. 9 2 Cakie 

De be ze tting van de derde pl aat s heeft Went i nk 5 .89 m. 9 3 Freek Broertje s 5. 52 m. 
een gr ote v e rrassing opge l everd. Een I Hoogspri ngeng 1 F'reek Br oertjes 1 .60 m. 9 

dor psgenoot v an Leen Brijs9 Freek Broer- 1 ( nieuw clubr ecord) 9 2 Leen Brij s 1. 55 m. 9 

t j e s 9 heeft op die laatste Zaterdag en 3 Paul Kievi t 1.55 m .• 
Zondag i n Sept ember met de bezetting van Koge,l stotens 1 Rudi Kernper 11 .40 m. $ 2 
de ze pl aats p l o t se ling de aandacht op zi c h Leen Br ijs 11 . 18 m. 9 3 Freek Broertjes 
gev e stigd. Voor a l Zaterdag deed hij deed 11 . 17 m. 
hij d i t 9 door met een sprong Ván 1 .60 m. I H 0 I 

het bestaande c l ubrecord op hoogspringen 9 I 
dat op naam stond van Cor Jaspers? Paul ----- - - ---------------------------------
Ki evit en Frans Pieter s 9 naar het rijk der 
histori e t e v erwiJzen. Doch ook de overige 
pr est a ties van deze pas 16-jari ge knaap 
war en nie t onve r d i enstelijk en zo kon het 
gebeuren 9 dat Paul Kievit 9 aan wie alge- ~ 

meen de derde p l aats toebedacht was 9 door . 
hem werd verdrongen. Paul is ongetwijfeld I 
een athleet met aanleg9 maar mist tot nu l 
t ,oe nog steeds de nodige hardheid om wed
s t r Dd en te winnen. Het vergokken van de 1 

der de p l aats was mede het gevo l g hi ervan. I 
Hij zal veel regelmatiger mo e ten gaan trai
nen en ook meer .. op wed s trijde n moeten gaan I 
uitkomen 9 waarbD dat laa t s te da n ook meer 
door onze jeugdleiding gestimuleerd zal J 

moe t en worden 9 want daar heeft o.i. wel I 
he t e.e.a . aan ontbroken in het afge lop~n 

seizoen. De vijfde plaats van Ha n Cats ls 
uitst eken t e noemen . Dit is een athleet 9 
die er zeker komen zal. Rudi Kernper nam de 
zesde plaats in9 doch na een goede vtinter-

1 ~IAARLEJ),f!i WEER OP DE GOEDE WEG . 

Hoewe l nog v er verwijderd van he t 11heer
lijk avond j e 11 heeft onze 11 P . H.-K.P . " (d.i. 
P . R.-Knokploeg) mij alvast de v r eugde van 
een goedgeslaagde surprise bezor gQ. Want 
wat ik zelfs in IDDn meest optimistische 
overpeinzingen nie t had durven denken -
laat staan we r eldkundi g make n - i s daar 
in de Le i dse Hout tot een vo l d ongen feit 
gemaakt. Doo r deze 3e plaat s is 11Haar
lem ' s" opmars naar de top van de nationa
le athletiek opnieuw bevestigd! Natuurlijk 
we e t ik wel 7 da t d e ze plaats o,p de rang
lijst wat geflatteerd is 9 doordat e nke le 
onbegrijpelijke fout en in de samen s t e l ling 
van hun ploeg de A.A.C.e r s - i n nor mal e 
omstandigheden zonder twDfe l s uperieur 
aan de onze - parten hebben gespeeld 9 

maar is dit niet opnieuw een duidelijk en 
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leerzaam bewij s voor de stelling 9 dat wed
strijden reeds begonnen zijn - en gewonnen 
en verloren worden ! - lang voordat de 
ploegen het str~dperk hebben betreden? 

Ik heb reeds menige str~d om deze in 
a thletiekend Nederland meest begeerde be
ker meegemaakt en meebeleefd 9 waaronder 
die even verrassende als onvergetelijke 
triomf te Hilversum in 1943 9 welke ons de 
12e. P .R.-beker bracht .. 9 en daarom was het 
niet zo verwonderlijk 9 dat ik op Zondag 28 
Augustus j .1 . met mijn gedachten op de sin
telbaan in Leiden vertoefde en zelfs zo nu 
en dan ons befaamd supporterslegioen 
meende te horen . Door omstandigheden was 
ik niet in staat het heugelijke nieuws 
eerder te vernemen dan de Maandagochtend 
na de wedstr~d 9 toen een sportkrant een 
eind..e aan de onzekerheid maakte. De ver
rassing was er des te gro ter door! 

Mijn vreugde over dit pr achtige en hoop
gevende re sul taa t van onze ,,good-o l d H.A .V" 
heb ik natuurlijk niet onder stoele n of 
banken ge stoken en hoewel mijn mede-kuur
geno ten van een ~se l~ke belangstelling 

. blijk gaven en met schampere opmer kingen 
als 11 slechts een derde plaats" dit enthou
siasme poogden te temperen 9 is hun dit 
toch niet gelukt. Toen heb ik een boek je 

· open gedaan over de keurige sta~t van 
dienst van de H.A.V. 11Haar l em" 9 welke nog 
s teeds zonder weerga is in de.historie van 
de Nederlandse a thle t iek. 

Maar waarom cleze ogenschijnl ijke beschei
de n 3e plaats voor onze vereniging zovee l 
betekent 9 a.ch 9 ik geloof niet 9 dat ze daar 
achter z~n gekomen. 

11Br ederod..e-Duin" 9 Octoher 1949. 

Gévébé. 

S P 0 R T I V I T E I T . 

Door Cor Busl oper. 
... 

In de vorige H.A.V. 'er komt het verslag 
van J .Groen voor van de Wout er Groenen
steynbekerwedstr~den 1949 9 de Junioren
clubkampioenschappen t e Ro tte rd..am. Hierin 
wordt geen me lding gemaakt van de onspor
t oave geste van enkel _e ploegleiders 9 die 
een der deelnemende ploegen . op ernstige 
w~ze dupeerden. Op zich zelf geen verw~t 
aan schrDver van dat verslag. Ook al om
dat ge l ukki g 11Haarlem 11 niet een der gehe
keld..e ploegl eiders bezat. Maar toch acht 
ik vermelding van deze onprettige gebeur
t enis in ons blad wel de moei t e· waard. 
Ook in de A.W. is reeds in het laatste 
nummer hierover geschreven. Wat was n.l. 
het geval? Aan de W.G .-wedstr~den namen 
enke l e c lub s dee l 9 die van zeer verrekwa
men. O.a. de k leine 9 sympathi eke en vr~ 
sterke ploeg van 11SISU 11 uit Almelo . Door 
een belangrijke t reinvertraging kwamen de 

.. ···. ' .. ~ ... :.:., .. ·_ . 

I uit Alme lo komende 11 SISU"-leden te laat 
1 op het terrein 9 waar intussen de series 

800 m. reeds verlopen waren. De nummers 
ver spri ngen en kogel stoten werden juist 
beëindigd. De leider van 11 SISU" vroeg toe
stemming om alsnag z~n lid Wim Harstra te 
mogen l aten stoten en springen. De wed
str~dleider was er nie t op tegen9 doch be 
sloot de ver e niginge n te vragen. Acht van 
de elf waren er sportief voor (o.a . A.A. 
C. en 11 Haarlem") doch drie verenigingen 

I waren er r eso luut tegen 9 en we l de beide 
R'damse clubs Minerva en DOS. en de A
mer s foor tse club AAV . Daar Harstra min
stens goed was voor 9 punten (sprong o.m. 
dit seizoen reeds 6.42 m.!) 9 gingen voor 
11SISU" 9 kostbare punten verloren 9 punten ~ 
die haar op de 3de plaa ts zouden hebben 
gebracht (vorig jaar werd 11 SISU11 bij deze 
ontmoeting 2de ). 

Bezien we thans de uitslag van dit 
jaar. Die luidtg; 
· 1. A.A.C. Amsterdam 
2. V. & L. Den Haag 
3. Minerva Rotterdam 
4. A .A.V. 
5· SISU · 
6. D.O.S. 
7 • 11Haar 1 e!I111 

Amersfoort 
Alme lo ) 
R 'dam ) 
Haarlem 

8. D.O.V.E.S. Heiloo 
9. Ho lland Leiden 

10. Sportclub Rotterdam 

54 
35 
25 
24 

pto 
pt. 
pt 0 

pt 0 

22ipt 0 

20 pt 0 

18 p t o 
7 pt o 
3 pt 0 

Het is dus wel typerend 9 dat j uist de 
clubs 9 die ongeveer een gel~k puntenaan
t a l a l s ,,SISU" konden behalen tegen het 
naspringen en -werpen van bedoeld lid wa
ren. En daarvan waren nog wel 2 c lub s 9 die 
n.b. he t voordeel hadd..en 9 dat de wedstrij-

1 den in eigen home konden worden afgewerkt, 
terwijl _11 SISU11 doordat enkele van haar le
den ze lfs van buiten Almelo kwamen 9 onmo
gel ijk een vroegere trein ko n nemen o Mede 
door dit niet te onderschatten voordeel 
op alle van e l d..ers komende sportmakkers 
konden dus Minerva 9 DOS en AAVo door hun 
zeer onsportieve weigering een eindr esul
taat bereiken 9 dat niet de jUiste krachts
verhouding -weergeeft, doch een resultaat 
dat slechts verkregen werd ten koste van 
hun sportmakker so Het moet de junioren van 
bedoelde c l ubs we l een zeer onvQ ldaan ge 
voel hebben gegeven 9 toen z~ naar huis 
weerkeerden . De sportleid..ers dezer clubs 
gaven in ieder geval aan hun pupillen een 
zeer s l echt voorbeeld. 

Het is pret tig 9 dat 9 ondanks he t feit 
dat ook Haarlem ongeveer een gelijke t egen
stander was 9 ook onze leid.er zich spor
tief toonde. Moge het ook in de toekomst 
b~ Haarlem al t ijd zo blijven. He t is een 
heel prettig iets voor een club a l s men 
van haar zegt g 11Het is een sterke ploeg!" 
Maar nog mooier en meer zelfVoldoening 
schenkend is het als me n zegtg 11He t is een 
sportieve ploeg! " 
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Jongens van 11Haarlem"~ streeft dit in 
je sport na~ maar niet alleen in de sport 9 

maar ook naar buiten 9 in je werk 9 in je 
maatschappelijk leven 9 overal. De Engelsman 
zegt het zo kernachtig~ kort en bondig. 
11Be a sport 9 anytime 9 anywhere!" Wees 
sportief 9 altijd 9 overal! Het is een mooie 
leuze 9 neem het als lijfspreuk goed in je 
op en pas het toe 9 overal waar het toe te 
passen is. Doe het ••• voor jezelf ••••• 
en voor anderen. 

WAT WIL "DE ATHLETIEKWERELD" EIGENLIJK ? 

De grote oproep voor medewerkers in de 
Athletiekwereld van 14 Ootober j .1. gaf me 
even een visioen van een tijdschriftdik 
athletiekblad; maar even snel verdween 
dit droombeeld weer om plaats te maken 
voor het wérkelijke 9 ons lijfblad zoals dit. 
zich reeds wekenlang aan ons vertoont, 
n.l. met o.a. zeer uitgebreide besohr~

vingen van sporttrips 9 welke verhalenm.i. 
een betere en meer dankbare bestemming in 
een clubblad zouden kunnen hebben. 

Want ik betvnjfel het of een athleet 
uit het Zuiden van het l anQ zal interes
seren, welke moeilijkhedén een vereniging 
uit het Westen moest overwinnen bij het 

q passeren van de landsgrens of 9 dat hij de 
r - soms onvolledige -uitslagen van zo'n 

interna~nale clubontmoeting met belang
stelling zal doornemen. 

En daarnaast dacht ik even aan hetver
slag van de nationale 10-kamp, welke 2 
dagen vullende athletiekstrijd juist een 
kolom toe-gemeten kreeg (waarvan de helft 
nog bestond uit een wedstrijQ-technisohe 
beschouwing.) En ook zocht ik tot op he
den tevergeefs naar een verslag van de 
belangrijkste wedstrijd van het jaar~ de P . 
H.-beker. En waarom de met belangstelling 
gelezen sportloopbaan van Gunder Hägg zo 
plotseling afgebroken werd? Het mee st ver
bazingwekkend was misschien nog wel het 
feit dat het "Officieel Orgaan" ons dez,e 
zomer tot twee maal toe vergastte op ver
slagen van wedstrijQen die ook reeds uit
voerig in het voorgaande nwmner waren 
vermeld. 

w. 

UIT ONS OPSCHRDFBOEKJE. 

5 Aug. 9 Haarlem-Derby. 
Onze mensen bleven met he t kleinst mo

gelijke verschil (3.4 tegen 32 pt.) de baas 
over de heren-ploeg van Derby. De resul
taten van deze genoeglijkheidswedstrijden 
waren z.eer matig. Wullems en Wentink he
zetten in 11.6 en 11.7 sec. de eerste 
twee plaatsen op de 100 m. en verder kwam 
al leen Koopman tot een dragelijk resultaat, 

n.l. 9z25.0 op de 3000 m. Verreweg het 
mooiste nummer werd gevormd door een es.
tafette over 4 x één baanronde .(302.50 m.) 
De gemaakte tijd is ons ontschoten en doet 
er ook niet toe 9 maar de strijd op dit num
me r was uitermate spannend en voor het 
publiek enerverend. Wentink bracht ons 
aan kop 9 Ernst Scholten verloor iets 9 Dek
ker passeerde Derby weer en Wullems moest 
op de laatste meters tenslotte toch nog 
de sterk lopende Deacon laten passeren. 
Een prachtige propaganda voor onze sport 9 

zo 1 n nummer! 

7 Aug., Rotterdam, Intern.wedstrijden DOS. 
Uitsiagenz 110 m. hordeng 1. Ruseler 

16.9 sec. (v66r Sohuiling); polshoogg 1 . 
Lamoree 3.60 m. 9 2. Swart 3.00 m.; ver
springeng 2. Ruseler 6.42 ~. 9 1500 m.g 4. 
Geusenbroek 4d'2 .09 3000 m.: 3. v.Deursen 
9g11.0; 800 m. Bg v.Drunen 2g08.4 9 4 x 
300 m. Jun.~ 1. Haarlem in 2 min. 37.4 
sec. ( nw .o lubrecord) 

10 Aug. 9 den Haag, ~h litaire kampioensoh. 
Verkes prolongeerde zijn titel op pols

hoog (3.40 m.) en Swart werd met 3.10 m. 
t we ede. Soomer werd derde op de 800 m. in 
2g02.8. Swart kwam ook uit op speerwerpen, 
waarbij hij de vierde plaats bezette met 
ruim 41 m. Kort tevoren bereikte hij 9 bij 
mil. wedstrijQen te den HelQer 9 een resul
taat van 43.39 m. 

28 Aug. 9 Leiden. ( P.H .-bekerweds:tr.) 
Op het bijnummer î 500 m. C .kl. eindig

den Koster 9 Joustra en Wijnands respect. 
als derde (4g34.1), vijfQe (4g41.2) en 
zesQe (4g42o0) o 

RESERVEERT ZATERDAGAVOND 10 DECEMBER i 

veor Qe athletiek- en natuurfilms van 

Jan P.St~ijbos en een fonkelnieuw ca

baretprogramma van 11 De Athletiek spui t 11• 

Nadere mededelingen volgen nog, doch 

b.e stel nu reeds toegangskaarten bij 

het secretariaat à f.0 9 65. 

De opbrengst van deze avond komt ge.

heel ten goede aan het olubbladfonds. 

Door onvoorziene omstandigheden ver

schijnt dit clubblad enige dagen la ter 

dan we gewend z~n. 

Redactie. 

~----------------------~ 
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"RO Y AL" HOTEL- CAFÉ- RESTAURANT 

Het trefpunt voor de H.A.V.-ers 
~· Restaurant à la carte. Klein en match biljart 

,...,." 

zeveN 
DAGEN 

OF 

lEVEN EN 
zeveNTIC. 

JÄ..AR 

GEKLEED IN 

KAAN'S WOL 

BLIJ F J E ALT IJ D F I Tl 

qQi[t q{_ netJe" tvonen ? 

Laat dan schilderen door 

Geusebroek & Zn. 

Schilder-
en Behangbedrijf 

Hogeweg 63 - Zandvoort 

Telefoon K 2507- 2804 

Verzeker Uw sportgenot! 

KOOP GOED 

. SPORTMATERIAAL 
' r r,~. 

'KOOP BIJ 

Sporthui6 "~aarleH-1." 

• 

Grote Houtstraat 123 - Haarlem 

T cicfoon 1221 5 

De 
beste 
kleding 

is 

~enn emer kleclinÇJ 

Naar maat 
en Confectie 

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD 

A. Schaap & Zn. 
Zeestraat 4 - Beverwijk - Telefoon 3513 

Verlangt van Uw Winkelier: SCHULER PRODUCTEN 

SCHULER Ltd Budapest 
Fabrikanten van schrijfpennen en potloden 

Vertegenwoordigers: FAKIR Importhandel in Kantoorbenodigdheden - Amsterdam 

Levering uitsluitend via de handel 
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Ger~serveerd voor 

DROGISTERIJ 

HAGTLNGIUS . 
Perseusstraat 31 · Haarlem-N. -

Telefoon 23191 

Q4r' ~a"'"~·~ • • .., ,. 
-..,<:,-t' 

PROF. , .. VLOTENWEG I ~ 

BLOEMENDAAL 
T elef. 23200 

:. ~ ' . ' : '"' 

•• 


