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HET IS ONS EEN GROOT GENOEGEN ALLE LEDEN EN DONATEURS, BEl\TEVENS BESTUUR EN LEDEN 

VAN DE H.F.C. 11 HAARLEM", VAN DE HONKBALAFDELING EN VAN DE H. C.C. rRETTIGE KERSTDAGEN 

EEN GEZELLIG UITEINDE EN EEN VOORSPOEDIG 1950 TOE TE WENSEN. 

~.mT GROTE VOLDOENING KUNNEN Vv'E CONSTATEREN, DAT WLJ IN RET AFGELOPEN J.AAR EEN BE

LANGRLJKE STAP HEBBEN KUNNEN ZETTEN OP DE VVEG DIE TERUGVOERT NAAR DE TOP VAN DE 1'EDER

LANDSE ATHLETIEK. WANNEER WIJ DIT DOEN, DAN GAAN DAARBLJ MET DANKBAARHEID ONZE GEDACH

TEN UIT NAAR DIRECTEUR EN DOCENTEN VAN HET C .I.O .S., NAAR HET G~liEENTEBESTUUR VAN 

BLOE1'IENDAAL EN NAAR HET BESTUUR VAN DE H . F .C. 11 HAARLEM 11 , DIE ONS IN ZO MENIG OPZICHT 

I N HET AFGELOPEN JAAR TER WILLE ZLJN GEWEEST . 

ZOALS DE ZAKEN NU STAAN, ZAL DE BELAf\TGRLJKSTE TAAK IN HET KOiVIENDE JAAR ZIJN DE 

WINST, DIE 1949 ONS BRACHT, TE CONSOLIDEREN. HET }lliEFT ER ALLE SCHIJN VAN, DAT DEZE 

TAAK UITERMATE ZWAAR ZAL ZIJN o WANNEER VJE ONS ER ECHTER EVEN OP BEZINNEN, DAT 1950 HET 

JAAR IS 9 WAARIN WLJ ONS DERTIG-JARIG BESTAAN HOPEN TE VIEREN, DAN ZAL EENIEDER ER VAN 

1 OVERTUIGD ZIJN 1 DAT BOVENGENOEMDE TAAK TEN KOSTE VAN MISSCHIEN HEEL VEEL OFFERS VOL

BRACHT ZAL MOETEN WORDEN o WE ZULLEN HET EENVOU:OIG NIET TOE MOGEN STAAN 9 DAT W1J ONS 

I N EEN JUBILElllilJAAR VAN DE VERENIGING ~~ER TERUG LATEN DRINGENoHET ZAL VEEL KRACHTS

INSPANNING EISEN. WETEN Vv'E DEZE ECHTER IN EENDRACHTIGE SAllliNWERKING OP TE BRENGEN, 

DAN ZAL DE OPIIILARS VAN 11 HAARLEM" I N 1949 BEGONNEN, IN 1950 VOORT WORDEN GEZET o OMDAT 

· W1J HET WILLEN ! 
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NAMENS HET BESTUUR 9 

D. B~GTINGIUS 9 SECR. 



Weer is b~na ·een j aar voorb~gegaan.Een. 
jaar, waarin als we ons tot het vereni-· 
gingsleven bepal en, zeer veel gebeurd is 9 

want 1949 zal in de historie van onze ver
eni gi ng altijd geboekstaafd. blijven a l s het 
jaar 9 waari n vnj voor het eerst na de oor
l og weer grote a thl etiekwedstrijden in 
Haarlem organi see r den. En als w~ in onze 
gedachten dan nog.' even teruggaan naar het 
11Haar l em-terre in" op Zondag 3 Jul i bij de 
11 In memoriam Ril v.d. Mey wedstrijden 11 en 
op Zondag 24 Juli b~ de Internati onale 
Dri ekamp, dan kunnen we met grote voldoe
ni ng const ateren, dat beide wedstr~den 
zonder meer uitst ekend geslaagd z~n.Daar
b~ kwamen dan nog een singel l oop en een 
Nati onale Str andl oop, di e beide moeilijk-· 
heden gaven, maar niettemin slaagden, zo
dat w~ op wedstr~d-organisatorisch gebied 
ongetwijfeld van een goed sei zoe~1 k l'11nen 
spreken. En a l heeft het afgelopen ath
letiekseizoen duidelijk laten zien, dat vnj 
er nog lang niet z~n 9 ook op sportief ge
bied heeft 1949 zeer zeker bevrediging ge
schonken. Vanze l fspr ekend gaan b~ het 
schr~ven van deze regels onze gedachten 
even naar de sintelbaan in de Leidse Hout 
waarop die laatste Zondag in Augustus on
ze ploeg vriend en v~and verraste met het 
behalen van de 3e plaats in de strijd omde 
2 .H . - beker. Al s wij dan nog even het uit
gebreide internati onale contact in herin
nering roepen, een contact, dat tot goede 
vriendschapsbanden heeft geleid 9 'dan kun
nen we in alle gemoedsrust schr~ven 9 dat 
we tevreden kunnen zijn. Tevreden, maar 
absoluut nie t vo l daan. Dat kan ook moei 
l~k9 zolang we b~ de str~d om de P.R.- be 
ker nog b l~ moeten z~n met de derde 
plaats? dat is ook heel moeil~k 9 wanneer 
w~ moeten constateren, dat w~ naar bui 
ten-uit op organisatorisch gebi ed onze 
naam hoo ghouden, maar dat er in het inner
l~k van de verenigi ng juist op die gebied 
nog hee l wat mankeert. W~ schreven het 
reeds in he t vorig nummereOnze vereniging 
wordt door te weinig mensen op gang ge-
houden. Op de laatste a l gemene vergadering 
is ons bestuur tot 9 man uitgebreid, het 
nuttige effext 9 dat ook Wij hiervan v e-:::-
wáchten is uitgebl even. Er zullen ~nge

twijfeld factoren hiervoor aan te wijzen zijn 
maar het is toch dringend te hopen,dat wij 
het nieuwe jaar ingaan met een bestuurs-
college, dat zich voor de volle 100% kan 
geven om de belangen van de vereniging te 
behartigen, want eerl~k gezegd 9 vinden vnj 
het een wat angstig idee 9 da t de club op 
zo ' n klein kader steunt. 

Maar laten wij, nu we aan de vooravond 
van de feestdagen staan, ons niet te veel 
in critische beschouwingen verdiepen. w~ 

spreken de hartewens uit 9 dat zowel Kerst-

,:::-;.: 

mis a ls Oud en Nieuw voo'l." a l len heel ge
zellig mogBn verlopen en koppelen daa r 
direct onze allerbeste wensen aan voor 't 
jaar 1950. Dat w~ in dat jaar al l e leden 
die zich nu nog in Indonesi ë bevinden i n 
goede gezondheid in het Vaderland mogen 

· begroe ten ! 
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Nieuwe ledeng 
J:-;an Gorsel 9 pja C.I.O.S. Dui n l ustweg 9 

Overveen ~ F" van Emmerik 9 pja C.I.O.S . 9 

Duinlustweg 9 Overveen. ( 18- 1- ' 31) 
1heuwjaarsvoetbal g 
Tradit ie-getrouw za l er op Nieuwjaarsdag, 
~s en weder dienende 9 weer tegen de 
Cricketclub gevoetbald worden. Er zul len 
twee elftallen opgesteld worden. Lief
hebbers n r ~.d.8 ë1 zich bij het wedstrijdsecre
tariaat J. Hermans, Ceramstraat 11, Haar
lem N. Wanneer er t evee l leden zich mel
den, zal uit de aard der zaak een keuze 
gemaakt moeten worden. Er zal gespeeld 
worden op het 11Haarlem"- terrei n. Aanvang 
beide wedstr~den 2 uur. 
Attentie trainingg Op de Zondagen 25 De
cember en 1 Januari zal er in verband met 
vacantie op het C.I.O.S. niet getraind 
kunnen worden . 
Op de Woensdagen 28 December en 4 Januari 
a.s. komt de indoortraini ng in het Kenne
mer Lyceum te vervallen in verband met de 
Kerstvacant i e . 
P .H • ...:t>ekerbo ek, 
Het lid Emi l e Bl eysvnjk is bezig met het 
samenstellen van een P.H . - bekerboek 9 waar
in diverse l eden herinneringen ophalen o
ver hun belevenissen tijdens de grote strijd 
om die beker. Het bestuur doet een drin
gend beroep op hen, wier medewerking ge
vraagd wordt, deze ook te verlenen. Al- _ 
lee n dan zal er ove r enige t~d van een 
zeer waardevolle aanwinst voor de vereni
ging gesproken kunnen worden. 

P E R S 0 N A L I A. 

1,i1e 8 J:' noGt en vnj melding maken van een 
s t erfgeval, dat ook de vereniging betreft. 
De vrouw van ons bestuurslid Arie Mulder 
is na een langdurige ziekt e gestorven. 
Wanneer wij hier op deze plaats Arie onze 
innige deelneming betuigen met dit voor 
hem we l ze er zware verlies, dan willen wij 
er t evens me lding van maken, dat Mevr. 
~.Iulder 9 voordat zij op het ziekbed werd ge
worpen een zeer trouw supportster van onze 
wedstr~dploeg was 9 die op practisch geen 
enkele belangrijke wedstrijd ontbrak en die 
niet alleen haar man maar ook de andere 
anthle t en van onze ploeg met haar grote 
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harte l ijkhe id dikwijls uitstekend vnst 
steunen. 

Dat haar as ruste in vrede. 

te daarom geweigerd had aan te nemen. En het 
gaf hem voldoening hieraan te kunnen den
ken. 

He~ l even gaat door. Vreugde en leed 
wisselen erkaar af. Het komt steeds weer 
in deze rubriek tot uit i ng" Vreugdevolle 
momenten bracht het leven bij Mies Ennek:ing 
~n Cor Dekker 2, nu Mevr. en de Heer Dekker 
want op Donde rdag 8 Decerr. oer hebben ze de 
grote stap gewaagd. Het is ons een genoe
gen het jonge paar onze harte·lijk gemeende 
ge lukwensen aan te bieden. 

Een beri cht~ dat voo r a l de redactie
leden me t voldoening hebben vernomen , is 
de melding, da t Ger van Berke l Vrijdag 16 
December gehee l he r s t e l d 11Bre de r ode- Duin 11 

beeft ver l aten. 11Gévébé" 2 ouwe jongens 2 

onze hartelijke ge l ukwensen, waarbij we na
tv.urlijk ook vrouw en ,, junior" i n betrek
ken. 

S P R 0 0 K J E. 

Er waren eens t wee athleten 9 die wij 
naar hun licha~msverhoudingen gemakshalve 
de Langè en de Kleine zul l en noemen. De 
:î.Jange was lang ~ de Kleine wa s ni et zo lan g 
als de Lange. 

De Lange had een meer dan natuurl ijke 
aanl eg voor athl etiek en slaagde er dan 1 
ook in om binnen enkele jaren een flinke 
collecti e prijzen bij elkaar te lopen en te 
spr-ingeno Dit aant a l werd ten s l otte zo 
groot 9 dat hij besloot ex~~ een prijzenkast 
voor te maken waari n a lles zoveel beter 
zou ui t komen dan i n de diverse dozen en 
kistjes 9 zodat i edereen direct(vo l bewon
dering ) zijn prijzen zou kunnen overzien. 

Zo geschiedde en. het kwam zover 2dat h~ 
goèdkeurend zijn blik over de a l dus saam
gebundelde prijzen kon l aten gaan ( en zet
te hij daar ook niet even een hoge borst 
op)? 

We zul l en hem zo even in extase l aten 
staan om eens t e kijken wat de Kleine (di e 
niet zo klein was 9 echter wel kleiner dan 
àe: .. Lange) in ons verhaal voor belangrijks 
te vervullen heeft. 

De Kl e i ne beoefènde ook reeds enkele 
jaren a thletiek doch was steeds 9 wat pres
taties betreft een midde l mat i g athl eet §9-
bleven. Hij bezat inderdaad wel enkeb prij
zen - meest 2de en 3de - en kon soms met 
tederhe i d en heel voorzichtig de medail
les (waarvan hij ook de keerzijde bekeek)één 
voor één· (tot 12) ui t het doosje nemen 
waarin hij ze zo zorgvuldig bewaarde. Het 
ri ep herinneringen bij hem op en hij zag :ie
dere wedstrijd~ welke hem met een prijs è&-
loond was geworden wederom voor zijn gees
teso,,g herleven. En hij dacht ook even aan 
die heel mooi e en grote beker 9 welke hij 
eens ve r diend had 9 doch .als enige deelne
me~ in zijn klasse voor de ee rste plaats 
ge on strijd behoefde t e leveren en deze 

11Bovendien" 9 sprak hij zachtjes voor 
zich met een korte zucht 9 onde rwijl hij de 
prijzen wederom langzaam en voorzichti g op 
hun p l aatsen legde 11bovendien had die be 
ker t~ch niet in di t doos j e gekund 11 en hij 
had hl e r gelijk in . 

Wij keren nu weer terug naar de Lange 
die nog steeds go edke urend mompelend m~t 
zijn handen i n de zakken uit zijn ze l fver
heerl ijki ng gewekt word t door de komst van 
de Kle i ne. 

11Nou 9 hoe vind j e 'm? 11 vraagt de Lange 
aan de Kleine~ di e~ onder de i ndruk _van 
he t · pl,ot sel i ng overwe ldigende tot stomheid 
gesl~gen is 9 wa t de Lange n i e t ontgaat en 
e:n _l etwat genoegzame grijns op zijn ge
Zlcht doet komen. En hij begint met een 
nonchalance - aanvangend bij de grootst e -
de. bekers en .,p l akken" (zoals hij de me 
dal ll, es noemt ) met hun prestaties t e ver
binden en zi et men vo l doening dat de on-
de r kaak van de Kl eine steeds i e ts ve r de r 
naar beneden zakt. 

11Aan de ze 11kui p" 11 ~ wijzend op een r eus
achtige beker 11 ben ik we l heel gemakkelijk 
gekomen. 11 En met een snoeve nde lachg 11Ik 
had geen eens tegenstanders toen man 'k 

d . 9 ~ 
was e enlge deelnemer." 

Gehee l overdonderd vertrok even later 
de Kleine nog een gr oet lispelend; en in 
deze toestand kwam hij bij mij aan. 

En hij vertelde me wat hem zojuis tover
k~men wa~~ ook van di e beker~ we lke hij 
we l verd l end had doch niet aanvaard en de 
beker 9 die de Lange als i ets vanzelfspre
kends aan zijn prijzenmateriaa l had toege
voegd. En of hij niet beter me t athl etiek 
stoppen kon~ hij zou toch nooit ee ns kam
pioen worden enooooo 

Ik heb hem aangehoord en toen hij uit
gesproken was eens over mijn kin gestreken 
en daarna over zijn hoofd en ik zei hemg 
11 Slagen i n de . sport~ jongen , demonstreert 
zich niet in de afmetingen van een prij
zenverzameling. 11 

1 11lli1eent U heus! 11 vroeg hij en zijn ogen 
begonnen weer te schi tte ren. 

11En van die beker, eh •••••• " 
11 Daarin heb je juist gehande l d als een 

groot, zeer groot athieet.'' 

Nog vele jaren heeft de Kleine a thl e
tiek beoefend en (soms) ook we l prijzen 
gewonnen, doch zijn moo i ste prijs heeft hij 
toch al tijd di e beker gevonden 9 we l ke hij 
nooit zijn eigendom heef t kunnen noemen. 

Het leven schenkt den 
mens niets zonder grote 
inspanning . 

- 11 



GOED GESLAAGDE :B'EESTAVOND OP ZATERP..!\GAVOND_ I 

1 0 DECElffiER 0 I 
Onder net motto nLaten vvij vrolijk zijn 11 1 

werd op Za t .erdagavond 1.0 December een ge
zellige avond georganiseerd in de aula van 
het Kenneme r Lyceum met medewerking van de 
ouds bekende artisten var. de H.A.Vo Een 
overwe ldigende belangstelling kondigde 
reeds aan dat het iets bijzonder's zou wor
den o 

Om 8 uur opende, voorzitter van Duin de 
avond met een welkomstwoord in de aller--

. eerste plaats gericht tot enige ere gasten 
en oud-ledeno Ooao zagen we de Heer Dooy
es1 plvo directeur van het ColoOoS.en en
kele docenten van dit insti tuutoVerder ~~ · 
~relid Petrie 1 en diverse lede n van ver
dienste o 

Hierna werd het woord overgenomen door 
Jan ? o Strijbos 9 Ome Jan van de 11 \~Tillem 
Barantz;1 9 die op ongelooflijk vlotte en 

· soms pikante wijze zijn sport- en :c.d·~u.u:r ··· 
films inleidde en tijdens de vertoning ver-
k laarde a De Amerikaanse sportfilm 9 d ie 
hoofdzakelijk bestond uit afb9eldingen van 
echte Amerikaans$ sensatie sloeg dadelDk 
in 9 maar hoe kon dat ook anders9 wanneer 
j~ een rondbuitelende baby 30 verdiepin~ 
gen hoog op het randje van de afgrond van 
een wolkenkrabber te zien krDgt 9 om maar 
niet eens te spreken van het dozDn auto' s 
dat men moedwill.i g ziet vernielen 9 a lleen 
om de sensatiezucht van duizenden te be
vredigeno 
·· Al spoedig bleek de aanwezigen echter 9 

dat deze film slechts een aanloopje bete
kende voor i ets anders nL d.e prachtige 
sportkleurenfilm van de onderlinge veld
lopen in de omgeving van het Coi.O.S. 9van 
de nationale wedstrijden op het i 1Haarlem" 
terrein en van de P oH a---beker wedstrijden ,"1 n 
Sportfilm9 zoals men zelden zi e t 1 Photo 
techniek prima, voor kenners een l ust voor 
het oogo Eenig jong a thleet heeft zichzelf 
kunnen bewonderen op deze film en wat nog 
meer zegt, hD heeft er veel van kunnen 
leren o 

Daarna vertoonde de Heer Jan ? o een 
kleurenfilm over een vacantietocht naar 
Texel en vervolgens eveneens een kleu:ren
film van een kampeertocht naar Zuid
Frankr~k9 op zoek naar de b ro edplaatsen 
van de flamingo' so Moeilijk i s onder woor
den te brengen 9 hoe prachtig de k l eur en-
combinaties in deze film warenoOpna;nen om 
van te smullen, en onderhoudende verkJ.a-
ringen en anecdoten tussendoor d.co1' een 
boei end spreker gesprokeno Dit a J.les was 
in een woord schitterend l 

De Heer van Duin r ei k t e na de pauze de 
prestatiebêke·:rs - 1949 uit o Hoe nuchter 
staa t het hie r ! Maar me t hoevee l span.."l.ing 
gaat zo ' n uitre iking gepaard o Pie zouden 
de gelukki gen ZDn voor deze bekers? Voor
waar "gelukki gen 11 9 want diegenen 9die voor 

r 'l.~·· . / • 

een j aar deze wisselprijzen in hun be zit 
zullen kr Dgen 9 kunnen gelukkig ZDn• Het 
ZDn prestatiebekers1 alleen te verdienen 
door harde training 9 veel werken en zwe
ten9 systematisch oefenen 9 volledig con
centreren van krachten en gedachten~ wer
kelijk9 men krijg t deze bekers nie-t cadeau! 

Ook ditmaal stond het bestuur voor een 
moeilDke taak9 want in elke categorie 
a thleten waren heel wat ambitieuze knapen 
die wel lust in deze ereprijzen haddeno De 
keus van het bestuur is ui t e indelDk op de 
volgende athl e ten gevalleng 
· Henk Kluft 9 voor de Kre igsmanbeker in 
verband met ZDn prestatie op discus nlo 
39 o 96 m o 

Herman Scholten 9 ( ge zien ZDn ongelovig 
gezicht snapte hD er kenne lDk niets van) 
voor de Paulenbeker iov.mo het ve le werk 9 

dat hD aan de verzorging van het materi
aal heeft besteed 9 in het bijzonder tijdens 
de nat i onale en internationale wedstrDden 
op hot "REla:- lem 11 t e rrein o 

Chris Ruse ler voor de van Musscherbeker 
iovomo zijn uitsteke~d teamwork getoond op 
de PoRo-boker wedstrDden 9 maar tevens uit 
e kenning voo r ZDn veelzijdige successen 
op he t athl e tiekve ld gedurende het gehe
le afgelopen seizoeno 

Cakie Wentil!l!k 2 voor de Junioren- Pres
t~tiebeker naar aanl e i d ing van het bDzon
dere feit 9 dat de ze jonge veelbe lovende 
athleet kans heeft gezien 3 x achtereen 
het juniores-clubrecord op de 300 mo t e 
yerbeteren. He l emaal tevreden was de voor
zitte r weliswaar niet op hem 9 maar enfin! 
Een woord uit de zaal geroepen zullen we 
maar als laster beschouwen! 

Al deze athleten oogstten een welver
diend appl aus. Langs deze weg nogmaals 
aan deze vrienden~ ?roficiat! 

Hierna nam het cabaret !!De Athletiek
spuit" een aanvang 9 geopend met het mach
"c ige liedg 11Laten wij vrolijk wezeno" De 
telepaath Sa jetters vertoonde twee expe
rimenten, di e zee r vee l succe s hadden. In 
het schet sje 11De boksmatch" zagen we eni
ge vvel1)ekende HoAoV.-acteurs 9 die de zaal 
deden schater en van de lachaDat was humor 
v~n he t goede soort 9 want men vergat ZDn . 
zorgen daarbij . 

Zeer pre ttig deed het optrede n van on-
7,8 oud--militair l.i\Til Lenselink aan , di e de 
po l onai se in As van Chopin t en beste gafo 
Het nummer 11 Sportrijme l arijen" gaf onze se
CJ..'etari s Dick Hagtingius de ge l egenheid 
zijn vve lsprekendheid t e tonen. Alleen jam
mer9 dat hie r bij zonder microfoon gespr o- · 
ken werdo Veel gi ng nu aan een ge
deelte van het publiek verloren, 
The Prairi e Brathe rs deden ons verplaatse n 
naar het land van de cowboys en vergast 
ten ons met enige aar dige songs oZoal s ge -
woonlijk was ook uDe Athle tiekspuit 11 9 de 
Zondagmorgenkr a nt van de H .A o V." ui t geko
men met een extra editie, waarin ver schil-

/ 
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lende athleten even in het zonne tj e werden 
gezeto De schets 11 trainingsperikelen;' gaf 
Dick Jordens 9 geassisteerd door zijn vrouw 
Tiny en Ad v.do Klashorst te zien in een 
oude r wets 11 Lachen-brul l e n--gieren11 stukje 9 

en ik mag wel zeggen, dat dit stukje het 
succes van het cabar et was. Tonslotte 
sloop Hans Busá in zijn pyama h e t tonee l 
r ond, een kaarsje i n de l.a nd om daarna 1 t 
publiek op de hoogte te brengen 9dat daar
mede het derde gedeelte van de avond was · 
geöindi gd o 

Al vorens mén zich naar de bovenzaa l be
gaf om een dans j e te maken werd ee n ver
l ot i ng gehouden, waarbij een keur van prij -
zen in handen van de gelukki ge winnaars 
ove rgingo 

Orn 12 uur werd een aanvang gemaakt met 
het dansen, waarbij de dansmuziek door hot 
dansarke s t 11 De Narr en" we r d v e r zo r gd" Tus·
s ondoor vond de Hee r Strijbos nog gelegen
heid inte r es sante be leveniss~n aan boord 
van de "Willem Bar e ntzH t e v e rhalen. Om 2 
uur 's nachts we rd de laatste dan s gemaakt 
h e tgeen t e vens he t slot b e t ekende van een 
zeer geslaagde en druk bezo chte feest
a vondo 

Haeso 
--------·---------------- ----------·-·-------

/ 

PERSOONLLJKE RECORDS, GEWAARDEERD VOLGENS 

DE F·INSE PUNTENTELLING" 

de naam ,,Finse telling". 
De puntenwaar dering voor onze c l ubre 

cords spreekt voor zichze lfo Op te merken 
valt dat twee van hiernaast staande pres
tat i e s ook als Nederlands record t e boek 
staan, nl. de 200 m o tijd van Ber ger 9 ge 
maakt in 1930 9 en de po l s - prestatie van 
Cor Lamo ree ( 1946). 

OVERIGE PERSOONLIJKE CLL~RECORDS~ 

Olymp a Tienkamp C)'!'.Lamo r ee 9 5762 p t o '49 
100 yd . (9L4m) ChroBe r ger, 9. 7 sec . ' 30 
i ll'iij l (804.5m) W.Tackema 9 l g59. 1 ' 36 
1 Mijl ( 1609 m) W.v.Go g 9 4g31 o0 '46 
2 Mij 1 ( 3 218 m) Jo Koopman 9 9 g 5 5 o 0 ' 4 7 
200 m ho r de n WoKaan 9 25 o6 sec.'33 

Hiervan staat a lleen nog de 100 ydo 
tijd van Berger op de Nederlandse record
lijsta Hij vestigde dit record op 3 Aug. ' 30 
te Groningen" 

Cor Lama ree was de enige Haarlemmer die 
er i n 1949 in s l aagde een c lubrecord te 

1
7erbote:re:o. 9 a f gezien 
reso 

I ES'I'AFETTE- NU']!TII'lERS g 

althans van de j unw-

I ~ :x: îOO m. . 42 o5 seco 1931 
(vodo Ber ge, Vo 1iVelsenes 9 Benz,Berger) 

l 10 x 100 m. 1 g52.3 1930 
(voWelsenes 9vodoZee 9 Jov odoBoo r en 9 Eyske r 9 

Over- de Linden , Berge r 9 Benz 9 Ri nkel 9 Paulen 
v "d .Berge) • 

4 x 200 m. 1 d 1 o 0 1 9 3 1 
I ( Paul en 9 v od o Berge 9 Benz, Berger) . 

1 o Berge r Chr o 200 mo 21 o1 sec .. 1016 pto 
2. Berger Chro 100 mo 10 o5 11 1000 n 

I 4 x 4oo m 0 3 g 28 o4 1927 
. ( vcdoBerge, Eysker 9 Roogerwerf 9 Paulen) 

3. Kaan, Wo 110 m horden 14o8 11 96~. 11 

4 o Pau1en 9 A o 400 m" 49 o 2 11 922 11 

5. Lamoree 9 C. polshoog 3o975 m 895 11 

6o VoGOg, Wo 1500 mo 4 ~02 o8 889 11 

7 . Hoogewerf Ao 800 mo 1g56.6 878 n 

8o Vo Welsenes A verspro 7 . 27 mo 877 n 

9 o VoGog, litf o 3000 mo 8 g55, 2 858 11 

1 0 o v o Go g 9 Wo 1 000 m o 2 d 3 o 5 8 5 ·1 11 

11 o Klaase 9 Ao 5000 mo '15g40o4 823 11 

12 o Kaan , Wo 400 m horden 57o 2SECo 809 11 

13 o Eysker 9 Go l$:oge l st . 13 o92mo 808 11 

14 o v.L'lussche r So hos.spr o 14 o13 rr,.802 11 

15 o Eysker 9 Go disCUS'"To 42o77 m. 796 " 
16o)VodJW.rk:enbergCohrogspro LSO ffio 786 rr. 

17 o)Lamoree 9 C. 11 ·Jo80 IDo 786 11 

18. Paap 9 A . 10.000 ffio 34o15o7 704 · 11 

19o Visser 9 SoJ.C . speerw. 55o30 m. 688 " 
20o Gras 9E.G. kogelslingo 36 .20mo 578 " 

Het bovenstaande is een overzicht van 
de clubrecords op nummers welke zijn opge
nomen in de ;1Scoring table fo r track and 
field events 1';; dit is een boek je waarin 
voor iedere mogelijke of onmogelijke· a thJ.e-
tiek~prestatie9 of het nu een vertesprong 
van 8.82 mof een 100 m. tijd v an 17.0 sec. 
is 9 een aantal punten wordt · toegekendoDe
ze puntentelling i s bekend geworden onder 

4 x 800 m. 8 g14o0 1943 
(J.Soomer, ThoWernik 9 VoGog 9 de Roode) 

1
3 x 1000 mo 
(JoSoomer, Vo Gog 9 de Roode) 

1 Q , ' ~ 
_,1 ,. ' 

14 x 1500 m. 17~ 02 o 0 1942 

I (voGog 5 Walgien 9 .J.Brijs, de Roode ) o 

Olympische estafette · 3 g37 o2 1930 
I ( Hoogervverf 9 Jo v .d oBooren 9 Benz 9 Berger) 

11 Zweedse estafette 2g 03 o 7 1946 
(Dekker, EoScholten 9 Heyn, Schaap) 

DE JUNIORES, 
:r:r_ het achte r ons liggende seizoen werd 

9 maa l een c lubrecord-verbetering gemeld . 
Waarbij wel bedacht moet worden dat de ju
niore s-·clubrecord s eerst in 1943 zijn in-. 
gesteld en dus in verhouding l ang niet zo 
scherp stonden als de senior-recordsoUit
gezonde r d op het hoogspringen hadden de I verbeteringen uitsluitend be trekking op 
de loopnummers o 

Het lijstje ziet er nu 
80 ;n o E. Scho l ten 
100 IDo Do Sloos 
300 m. K. Wentink 

! 600 m o IC Ebbe ling 
I 

als volgt uit g 

9. 7 sec o ' 45 
11.2 sec o '48 
3 7 .2 sec o '49 

1 g30.1 ' 49 



800 m. R.~n:eyboom 
1 500 m. H .lliieyboom 
Verspringen P .Kievit 
Hoogspri ngen F.Broertjes 
?olshoog ··. -M~Syvart 
Speerwerpen J _. ten Wo lde 
Discuswerpen J.Lejeune 
Kogelst.(5kg)· J.Lejeune 

2g04o4 1 49 
4g 26 0 2 149 
6 ó 10 m. '48 
1.60 rn. '49 
3.45 m. ' 47 

34.39 m. '47 
39.03 m. '47 
14.44 m. '4 7 

4 x 80 m 
( Nieuwenhui z;e'n~ 

42.8 sec. ' 46 
Verhorst 9 L.Br~s 9 E. 

Scho l ten) 
4 x 100 m. ·- 46 • 4 sec • '4 7 
(Sloos 9 L . Br~s 9 G. Scholten 9 E.Scholten) 
4 x 300 m. ' 2d7o4 '49 
(L.Brijs 9 Meyboom 9 Koper 9 1flfent i nk) 

Het speerwerpen schreeuwt hier om ver
'betering ; ook het estafette-record op de 
4 x 80 m staat nog vr~ zwakjes. Voor het 
overige mag deze l~st nu wel gezien wor
den. Nummers die we llicht t.z.t. nog kun
nen worden toegevoegd z~n 9 kogelstoten 
met de 6 kg-kogel (sinds vorig jaar door 
K.N.A.U. voorgeschreven voor A-jun.)en de 
11 0 m. lage horden 9 een nummer da t even
eens de laatste jaren in gebruik gekomen 
is 0 

. WU GINGEN N.li.AR FYN. 

Het was Donde rda g 11 Augustus van dit 
jaar 9 des avonds half elf dat de 1,Haarlem11 

vertegenwoordiging er na 2 uur van wachûn, 
visitatie ( waarb~ van Gog wel buitengewo
ne be l angste lling genoot) 9 11 passen ge 
reed1'9 11 instappen 11 en wat zo al meer des· 
douanes eisen z~n,eindel~k in slaagden om 
de ongeveer 200 M. welke de Hollandse van 
de Duitse douane gescheiden houdt 9 af te 
leggen. 

Voor die t~d was er wel reeds het een 
en ander gebeurd. Waren wij 1 s morgens om 
8 uur uit Haarlem vertrokken naar ••••• den 
Haag om 11 even 11 de permit om door West
Duitsland te rijden aan te halen .Kregen wij 
ook prompt ••••• om 4 uur en daarna ging 't 
dan eindel~k Oostwaarts. En ontpopte Jan 
Groen zich toen ni et weldra als een pit
tig sopraant je 9 lieten we 11Nees" niet ge
l~k Louise op z ' n nagels bijten (wat erg 
vies is) en zocht Henk Geusenbroek niet 
zeker tot voorbij Utrecht naar een lillker:... 
been? (Of h~ dit ook gevonden heeft is 
niet bekend. Red.). 

Grotendeels in het donker dus werd de 
route door Duitsland genomen 9wat door ons 
allen hoofdschuddend en met kleine ogen 
(vanwege die bus en de slaap 9 ziet U)werd 
belee fd 9 steeds trouw gevolgd door 11Ble ijs" 
in zijn Volkswagen (welke zich op eigen bo
dem b~zonder thuis scheen te voelen) en 
die als met elastiek aan de bus verbonden 
nu eens op 59 dan weer op een paar hon
derd meter z~n lampen op ons richtte. 

Maar via Bremen e.n Hamburg en wederom 

:passç.n·t-perikBlen zaten wij dan om half 8 
in Denemarken aan de koffie 9 waar Cor La
moree vveer eens gelegenheid kreeg zijn zo
veelste serie grappen af te vuren 9 nu met 
de niet bepaald knappe Deense ,,schone 11 

als slachtoffer. En zagen we Neesookniet 
even de samba dansen met een Zweeds meis
je? 

Voordat w~ om half e lf in Odensé de 
Markt op reden hadden we reeds kennis ge
maakt met het prachtige go lvende Deense 
landschap met op iedere heuvel weer ver
rassende vergezichten. 

We waren dus in Odensé 9 het doe l van 
onze reis) tot 6 uur het ogenblik waarop 
wij door onze gastheren zouden worden af
gehaald moesten we ons nog maar wat zien 
te vermaken. Een fotq moest gemaakt wor
den van enkele Hgoeie." Voor de krant. 
Het sportveldencompl ex werd bekeken 9 wat 
van gemeentewege aangel egd,in heel Neder
land niet te vinden is. Na een 11 tukkie '' 
in he t gras om 6 uur dan reveille en ver
dween ieder naar z~n t~delijke woning. 

Na de wedstrijd (waarvan U e l ders een 
korte beschouwing vmnd~) een r euze gezel
lige ,,eetpartijl' waar eens goed kennis ge 
maakt werd met het bEnoemde sm0rebrod. 
Lamoree mocht als aanvoerder een fraaie 
prijs overhandigen en in ontvangst nemen i 
waarb~ van beide kanten de wens werd uit
gesproken9 dat dit niet de laatste ont
moeting zou z~n. En in afwachting van het 
ontruimen van de zaal voor het dansen gaf 
Jan Koopman nog een demonstratie fiets
acrobatiek. 

Om 10 uur Zondagmorgen werd gestart 
voor een tocht over Z. O. Fyn. Het hoogste 
punt van deze trip was wel de tot uitk~k
toren omgebouwde molen met uitzicht. over 
de bakken 9 het hoogtepunt het bezoek aan 
De Sporthogeschoolo Om dit korte bezoekm r 
enkele woorden saam te yatten i s ondoen
lijk. In een afzonderlijk artike l hopen vl'ij 
hierop spoedig terug te komen. 

Over Svendsborg ging het daarna naar 
Nyborg waar juist de aankomst van de veer
pont werd meegemaakt; bovendien we rden en
kele opleidingsschepen bezichtigd. 

Om 6 uur keerden we dan weer op onze 
basis terug om elkaar_ 2 uur later in Ti
voli te ontmoeten. Tivoli 9 een samenvat 
ting van dierentuin 9 kermis 9 openlucht 9 
operettemuziek en acrobatiek . Middels _een 
rondrit over het gehele terrein in een 
overbelast treintje lieten we eens even 
horen 9 dat er Hollanders aanwezig waren. 

De daarop volgende Maandag dan wem na
tuurl~k besteed voor de inkopen. Dat een 
warenhuis op vlotte vl'ijze van de voorraad 
trainingspakken àfkwam is wel bekend. 

Vanzelfsprekend werd ook het H.C. An
dersenhuis9 het tot museum ingerichte 
woonhuis van deze grote sprookjesschr~ver 
nie t vergeten. 

Maar ' s avonds werd dan 9 na een harte -

. . 



\ 

lijk r,:f:che id van onze Deense vrienden, de 
terugreis aanvaard. Omstreeks het mi dder
nachtel~k uur we rd de gr ens ber e i kt. 

Van de verdere thuisreis valt niet 
veel te verhalen~ ook al omdat deze groten
dee l s slapend doo r gemaakt werdo Behoudens 
dan de onderbreking dank z~ Ernst Schol
ten die (het was toen 6 uur ) z ' n zojuist 
gem.lttigd _ ontbijt weer prompt naast zijn 
rantso en deponeerdec Van dit oponthoud 
we r d gebruik gemaakt om de aanwezige lege 
fl ,)ssen op vlotte wijze stuk te kegelen 
terw~ l Herben hier nogmaals een staaltje 
van· zijn slaapkunst liet zie n. Wij hadden 
hem re eds zien s lapen o cao i n de bus op 
de grond; zelfs versmaadde hij hier de 
straatweg nieto 

Doodmoe bereikten w~ einde l~k tegen 9 
uur in de avond Haarlem om nog geen t.wee 
waken later op de PoH. te l a t en zien dat 
dit reisje ons geen kwaad gedaan hado 

Wl. 

I ik in 1951 weer op de baan te zijn en weer 
in dusdanige conditie te verkeren~ da t i k 
voor de vereni ging van nut ka n z~no 

Jongens~ het ve llet je r aak t wee r vol o 
I k wens jullie a llemaal ee n heel prettige 
en ook succesvo l le wi ntertraining, ge zel
l i ge Ker stdagen en oude jaarsavond en een 
heel succesvol 1950! 

Ook _Frans Piete rs~ Dick Sloos_en Ab de 

Yri es VArzochten ons a lle c lubgenoten hun 

bes te wensen ove r te willen bre ngen voor 

het komende jaar o 

Een verzoek~ waar aan wij natuurl~k zeer 

gaarne voldoen en w~ vinden het heel 

prettig al onze leden in Indonesiê op de 

ze plaats van harte hetze l fde t oe te wen-

--------------------'--------··-- --------·--·--- sen 9 a l zal het bes t uur de beste wensen 

B R I E V E N 

U I T I N D 0 N E S I Eo 

Co ten Hoveg 

Zo 9 daar ben i k e indel~k dan weer eens 
met nieuws uit Soeraba ja. 

Ja 9 nu i k deze zin geschreven heb 9denk 
i k b~ meze lf 9 j e schr~ft wel over nieuws 9 

maar is dat er eigenl~k wel? 
Ik weet het niet 9 maar zo t~dens 

schr~ven bl~kt dat vanzelfo 
Allereerst dan 9 hoe het hier met de 

athletiek gesteld is o 

het 

Wat dat voor mij zelf betreft g slecht. 
Ik heb de l aats te weken he lemaal niet 
mee r getraind 9 daar ik nogal last van de 
warmte heb tijdens de training o 

Verder is het veld hier ook niet be-
paald schi tterend 9 éJ.aar· we hier 9 zoals 
jul li e we llicht weten de regent~d hebben. 
En r1i.o :r-egen l aat veel pl a nnen nog wel 
eens mislopeno 

Wedstrijden enz o zijn er dan ook ni e t 
meer geweest 9 maar nu _ is 0r dan wee-r een 
in aanto cht 9 nlo op 18 December~ georga
niseerd doo r de burgervereni ging Quicko 

Dat klinkt voor Holl andse oren toch 
nog alt~d vreemd hé 9 midden in de winter 
hoor je daa r 9 da t ze athlet i ekwedstrijden 
houden o 

Ik loop met heel vage plannen rond om 
mee te doen op de 100 mo 9 dat is tenmin
ste niet te zwaaro (Toch wel erg 9 vind je 
niet) o 

- 1i\iat de demobilisatie be t r eft 9 volgens 
de a l gemene verwachting heb i k kans 9 om9 

wanneer a lle s v lot ve rloopt 9 het eind vol
gend jaar thuis te varen o 

mis-

van de vereniging zeer zeker ook op ande 

re wijze aan hen kenbaar doen makeno 

En nogmaals g dat w~ de jongens in 1950 

allemaal gezond en wel wee r i n het Vader

land zul l en mogen begroetene 

En dan nog een gelwcwens uit het 

natorium 11 Unicumn in Heemstedeo 

sa-

Jan Beekhoven zendt vandaar z~n beste 

vvensen o 

Jan van harte hetze lfde en we hopen 
I 
I ten zeerste 9 dat je inderdaad i n het 

voo rjaar weer - z~ het voorlopig als to e

I schouwer - b~ de training aanwezig kan 

zijn o 
Redac ti eo 
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Febr. 2 
Febr. 26 
Maart. 30 
April 5 
April 11 
April 14 
April 14 
April 17 
April 27 
:Mei 1 
Mei 5 
Mei 8 
Mei 20 
Me i 27 
Mei 30 
Juni 2 

Juni 4 
Juni 26 

Juli 3 

Juli 10 

Juli 17 

Juli 24 

Juli 3 1 

Aug. 7 

Aug . 10 0 
0 

Aug . 13 0: 

Aug. 27 0 
0 

Sept. 4 

Sept. 4 0 
0 

Sept . 6 0 
0 

Sept. 11 0 : 

Sept.24/25 : 

··.· .. ~·<::·. 

ONZE VERENIGING I N RE;r AFGELOPEN J AAR ! 

Dick Sloos e n Fra ns Pieters v ertrekke n na ar Indonesië. 
Jaarlijkse Algemene Vergade rinG o 

Einde Indoortraining 1948/ ' 4 9. 
Aanvang Zomertraining 194 9 o 
Filmavond in samenwerki ng met het Coi.O.S. 
Wil Lenselink ui t Indonesië in Nederland teruggekeerd. 
Bea ter Maat en Henk Willeros ;, plegen 11 een huwelijk. 
Onderlinge Prestat i elopen bD he t Coi.O.S. 
Co ten Hove vertrekt n~ar Indone sië. 
Einde wintertraining op t e t C.I .O .S. 
Singelloop . 
Wij winnen in Oasterbeek een t rie.lmeet tegen P .S.V. en 11 De Kometen 11 • 

Jan Booy uit Indonesi ë ~eruggekeerd. 

Het huwelijk tussen Pietje Fesnst ra en Theo Wernik wordt vol trokken . 
Jaap Baay naar Zui d-Afrika ve~trokken. 
Greetje Markus en Ed Soome r ge.an naar het raadhuis in Hoofddorp. Al s ze 
terugkomen moet er van de II8e r en Mevr. Soomer ge sproken worden. 
Nationale St.ra~dJ.oop :.u Z:v'lc~";·o o:: :; • 
Cakie Wentink verbetert te A21st crdam het Jun. clu-brecord 300 m o en 
brengt het op 37.5 s ec. 
11 I n memoriam Hil v.d , ~ff"," 'i'•2:i3trijclo'"'n en h8 t 11Haarlem'' terrein .Wim Slijk
huis wint de ,,Hil v.d . ~lï-:;y 11-beke:;: . 

Cor Lamoree behaal t i n do n ~r2.ag het 11·.1ti onale k a mpioenschap polsstok
hoogs pringen met 3.66 m. 
Henk Kluft bezet b ij he t k8gelctoten me t 13.24 m. de derde plaats. 
Klaas Ebbeling verbe t ert t0 Worr!lcn'veer het Jun. c lub record 600 m. en 
brengt het op 1130.1 . 
Cakie Went ink ve rbs jeer-e tijd.e: . .., d.-:J Ne>. t.:Lo nale J un. kampioenschappen te Be
verwijk het Jun. ch:.br c cord 3CO rn. en b reng t het op 37 .4 . 
Leen Brijs bezet op he tz.e l fd0 il 'ë'll:ne r me t e en tijd v an 38.4 de vierde pJaats. 
Internationa le drieka mp t u :::: ::::en Ode n sé G.F . (Denemarke n ) - Spora (Luxem
burg ) en "Haarlem 11 Op het )J:a'1:-' ler..t 11 t e rre in. Spora wi n t. Wij bezetten de 
tweede p l aa t s. 
Tijdens een internationa.le seskamp iri Luxemburg bezet ten wij de vierde 
plaats. Racing Club d o BrnxsJ.les wint. 
Een Jun. p loeg 9 bestaande L;it Leen Br ijs -- Chris Strijkers - Henk Meyboom 
en Cakie Wenti me verbete r t ttdens d e Na t iona le Es t afette Kampioenschap
pen te Rotterdam het Jun. club~ecord op de 4 x 300 m. en brengt het op 
3d8.9. De ploeg beze t hic1·xr-e de. de ·cweed e p l aats . 
Een Jun. ploeg b e sta.ande ui t Loen B~ij s - Henk M:eyboom - J an Ko per en Ca
kie Wentink verbe t ert te Rotteràflm he t J un . clubrecord op de 4 x 300 m. 
en b rengt he t op 3 : 37.4· 
Joop Verkes behaa l t me t een cpro~g v an 3.40 m. het militaire kampioen-
schap polsstokhoo g sprin gen. r 
In Odensé (Denemarke n ) \rl nnen y;-~i een interna t ional e tweekamp tegen 11 de 
Odensé G ~ F . " . 
Tijdens de P . R. -be k e r vved.strijd.e~1. in Leiden beze tten wij op verrassende 
wijze de d e rde p laa ts met 5~- pu1.1ten. Henk Meyboom v e r betert op die wed-
strDden het J un. clubro corrl op de i500 m. en bre ngt he t op 4 : 26.2. 
Bij de Nati ona le clubkanp:i oensc!::te-:r:.pen -;-oo:: j u!.üore s i n Rot t erdam bezet 
onze ploeg de zev endo 1•~ é .-~-:- <:~. He "':. , ..: :·'' 1 .-:-., ',-er 'oe t ert t ijdens die wedstrij
den het Jun. clubr e co rd c p cle Sco mo en br·engt het op 2: 4.4. 
WD winne n in Ve lsen met g-l.'oo ·:~ veJ~sc!lil de zeskam:p om de IJze ren Bokaal . 
Arno l d Pr esburg naal' Zui d-Afrika ve::c" t rokken . 
Cor Lamoree wint te Utrecht het Nationale Tierucamp- k ampioenscha p met 
5762 punten. Hij ve l'beter-~ hi el~m.eè.e zijn eige n clubre c ord. Theo Wernik be
zet met 4 71 4 p unt en de nege:1do 1)laats uit de ruim d e r t i g deelnemers. 
Onderl i ng e wed s t r ijden op het te:r·c:ein aan de Kl everlaan . Co r Lamoree VIOrdt 
clubkampioen op de tierucamp voo:;,' se:1i o r e s . Leen Br ijs wint de vijfkamp bij 
d e juniore s . Tijderos de ze wedstr ij1en ver be tert F::èeek Br oertjes me t e en 
s prong van 1.60 m. het bestaa~de Jun. clubrecord hoogspringen. 

Sept. 15 g Einde Zome r t r a i n i ng. 
October 3 g Engel van Deursen keert uit Ir."ione sië in he t Vaderland te r ug. 
October 16 g Aanvang wi ntertra ining op het C.LO. S. 
October 1 9 : Aanvang Indo ortra ining. De Heer van Ge lde r en neemt de leiding van de in-

doortraining van d e Heer Hut over . 
N:ovember 14g Joop Ver ke s b ij een motorongeval oB he t leve n gek:)men . 
De cembe r 6: Cock Sto lwijk keert t e r ug uit Indonesië c 

Dec emb e r 8: Mi e s Enneking en Cor Dekkor steken van wa l vo or de vaart op de huwelijks-
zee . 
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"ROY AL" HOTEL- CAFÉ- RESTAURANT 

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

,._ 

ZEVEN 
DAQEN 

Ot= 

ZEVEN EN 
ZEVENTICa 

JAAR 

GEKLEED IN 

KAAN'S WOL 

BLIJ F J E ALT IJ D F I Tl 

qQi[t CU netje~ wonen ? 

Laat dan schilderen door 

Geusebroek & Zn. 

Schilder-
en Behangbedrijf 

Hogeweg 63 Zandvoort .. · 

Telefoon K 2507- 2804 

. Verzeker Uw sportgenot l 

KOOP GOED 

SPORTMATERIAAL 

KOOP BlJ 

Sporthuió ~~~aarlem" 

• 

Grote Houtstraat 123 - Haarlem 

Telefoon 12215 

De 
beste 
kleding 

is 

5(ennemer kledinCJ 

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 



Gereserveerd voor 

DROGISTERIJ 

HAGTINGIUS 
Persensstraat .31 - Haarlem-N. 

Telefoon 23191 
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