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. GARAGE 'i'. e. ;J.lartOif & ~ .. I Magazijn "Nederland" 

* 
Speciaal adres 
voor reparaties aan 
D.K.W.- Automobielèn 
Luxe auto verhuur zonder chauffeur 

* 
Turfmarkt 18en 26, Haarlem Tel.16066 

GROTE HOUTSTRAAT 36 

HAARLEM 

Heren- en Kinderkleding 

Kleding naar maat 
-.... 

/ 

~---------------------------------~----------------------------------~ -

~. CViet" & eo. 
RUWIELSTALLING 

Voor forensen en bezoekers van 

· he.t Frans Hals Theater 

ZOCHERSTRAA T 6. 

VERHUIZINGEN-TRANSPORTEN-VERPAKKEN-VERZENDEN 

Naar: alle Werelddelen 

Cf>. 'j. van 'J)eur"en · 
EXPEDITEUR 

10 
10 

Junoplantsoen 18 - Haarlem - (Holland) 

1-_b_i_jh_e_t_F_r_an_s_H_a_l_s~-l-ei-n------------------~~----~----~-----------------------I CS~. _ Telefoon 22294 
'-

! 

UW BABY LIGT LIEVER 
OP EEN WEEGSCHAAL VAN 

Wat "Karel de Grote" is onder de vorsten, 
I 

Is Booy's 
worst onder worsten! 

Verhuur van Baby- weegschalen 

J 
. \ 

Perseusstraat 31 Telefoon 23191 
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Officieel orgaan d.e r HA V uHA.ARLEM11 • 

Vr;rsch~jnt l.n de 2e ~:elft van iedere maand. 

==~=~=================~============================================ 

r i~BDLC' 'I'IONE::T:G. · Zo h eeft U à2.n vor~:.t,o ma.and ons eerste clubblad in 
cl s r; n u:'._tVGfJ1'~_llf; iJ()::'> ]~ ' CJ 2:Cll rç,eh.e.d, Over J::et algemeen 

lu.id,Jü h-2t oor\}f; ':; l ~ n-DG\7!:' 2dif~'~ [lc1·: 1 • J!i'::'. inrJ.e~_·dae.d, de.t · ~.'..ras het o.i. 
~. o~r -,·ï ~ t ·, ,-l·· ··-..'1 ~i-1... ( ' '' t ; l 'T·'J.·;r(~"'·· ""1' (; r;,'l-.r" r~ "'- 1 ' e::d;c lç""nr :r:: 0 0' di Ve-r' S ~ dingen aan J \.. ~'!t.. o • ).._ • . ;....,_ .-L ~ ·--.. . ). .1 --· t..i ....l • . t ~- . _,l :,. ... - . .• -"-_.. •..; J '-"' •••-' ' "" . • • \.,...., - .J. b -- .. - ""' 

• +- • , · • · ' _:) · • · · .. • -t d · "" s n rd n:-;,s v ::. ::.1 ,:_r;-c c_r_J_~'fJ\7 ~ CL')Gl'd.:rc 11o·c: -c~'n.?t>·'NOTK nle j co:r eJ.gen m-...n 8 we 
'LJ. i:t g8'i' ~"orc'ir :.rc<.~. :.: ... r .r:·'; ü rJ fJ hes:'.:'t; onzs "'t; r_; ,_-~hD.i sch e dienst n de fouten be
snr o~-u.:-c.. en rlr: :,î.F.,:':P.611 7Ln _t.._d. v, 0 .. K~i2.iJb.o-:cst Gn Joop von Drunen staan 
.si• bo:.';;; VO ().t' ~ ci.r •. t d.5 .. -~: ::.x,:;,:',~-~:rt8r 2.E~:JmerJ~elijl>'..: bet:;r;r zal uitvallen. (Dat 
hO}! ~")l'l ".fi.jjJ '~ r'[•j ; ; 1 ) 

Uit de a e.rd. der zaak doen deze mensen de werkzaamhe
den a2.n de 1JJ.:t:•r.::-o r:!.. ::.!.f3 Yon het cluJJl.) lo.d verbonèJ.en,. g8heel in eigen 
tijd~ r~c-t-~eeJ.'.. v1il z e gr;en, da.Jc er~ w:J.ntJeer ee:n nur.n .. mer van ons clubblad 
op 1 t punt stJ.o.t: 'l,)j_-~~ t:e kome·."-, ;~;0 er veel v an hen v1or·dt geëist. Daar
o:.E (~ en d.:r: J.nguLJ.C~ l;:::r.·'Jf.!) op e E::n i ed.:=:l' ~ die ccpy 1n:.z;on è.t ~ Zo:cg er voor, 
ö2.+; U•p bjj cLt·?.ge u~_-:;e~:.."1i_ik Gl'_) de lJc ve.n iedere maand v.p het redactj_c
a~."~:.• e fJ i.s. Dl.t Z3.1 het. v;-0rl::~ zowei "'Jan d r.; JCf;Cr.r.IJiG .~he staf s.le VA.:ël de 
r 2èl::J.ct:i s 1 aamr.erl:v.;lijk verlichte:ü. 

~-::.-----·--"'--~·---·-- .... ------... ·~ 
~ 0 F F I C I E E L g 
~ ··--- -·- ·-·--·-·~-..·--~- -· ---·--..-·· 

Voorf'esteld als lid g · --- ·· · __ _ _ _ 2.:: _________ . • 

Jan Sm5.t 
C1,-p n -1-r,; ik~r"' l;-- . , 0 v . --""---V 
J a.F~p LEül 
fl: 'B :'1.r.t2C8:!.l. 
T ' · -,-~r .l,.1'"an"''1 { 0 ~~-1 C . ~ • . Ç.L-

B ;'Hend.::.•j L:;:; 

:'3 -~ "'J ~~ (l(.- I1€·G st 
tJi . f:\ t o .1. -.., oor ·~~ 

Meeuwenstraat 99 
Ec:n·3_::.'3.cht s C:t'aa·i.ï 11 
I?.ijnstTa8.t L:-3 
3ro~wersDle in 39 
pjrJ. C~~02 -· D.:d.nl:~~stweg 

'' !I 

Haarlem 
tl 

Overveen 
ö1 

pje .. Parklaan 93 Haarlem 
Orë-1..1Jj e:') o,::- mst :raat 61 17 

(22-9-'31) 

( 8-8-'34) 
( l-5-'28) 

( 2-9- I 31) 

• 
He-l.J aanvangsuur van de veldtraining op het ·terrein van het KEN
:m:;:;r,u;n l;yCEUM is met ingang van Juni 7 uur geworden, Nogmaals 
wo:..·\~~ , '2:· oy gewe zen_ het geb!:'lli l{te materiaal ZELF op te ruimen 
eE n:t.lJ l D. gûen geval a<.ü1 de laatste mnn o·FGr 'Co laten. 



DrJ S}:~ o:rt·wr; ek te I-ln3J.'1e:n. feJl ,2/i, J"1~,~ü - ;I. ... T,~li 1950, wo:.-dt ld·nl. tge
zet ITtet een spor·coptocht. Het berycuur hee:tt besloten aan 
onder:d.ee1 deel te nemen, mitr3 nat1.1.urlijk de kleét-:..ng prima in or
de is. Ovr~r cle optocht nog het volgende~ 
Zaterdag 2Ll- Juni a.s. O."J?Stelling Phoenizterrein, afme.rs 19 utU', 
ko~._'te route na.ar d.e Crc-l:;2 MF1Tkt ~ defilé langs het bordes (geen 
op:.:rtGlline;) l3.Ylf:!:J f~') J. •te rrJ",Ite -~erüg naar het Phoenixterrein. 
Vaandels f;n vlag,r~:-2n J~Olll'JE êJJ.?.:':'~:.r.~. ·\'ïcer naar de Grote Markt voor 
do o±'ficielo o:ç.?, :vüng .. 

QQPTJ:1J]3U~IJL~. 

Deze Yveek znl eJ: e ·2n oüg:Li.î. g r) :.D.éiakt worden met d$ inning van de 
car/vri·mrti 2: ·~ D2 "tn.e·:J.rH;r.L 1 düJ nj et regelmatig op de training ko
men, zt:l1rJ.f.L. -~:v.c(t <.=:n l;r.:socbt -... ~()o :r; J tJn Joustra, die de ining we
à;;roTI vrijwilJ.-~r; op sicll. gê::u~..ir!len h8ei:'t. Zorg er dus voor. dat 
h2;+.; seJ.<J · ~r.l~3.c,~:..~ l5.gt .. .D3.t_ ·b (H,;:paé.L:J.."t veel tijd en onnodig geloop. 
Vii: lu:.". -:.~.s~~ ~.::..J.r,}J , die \li."GJ. Tf;~:_S&:.lrirJ.tig de training bezoeken op het 
'!2-:_-J, fl '?t [;.<1. -::J. ' D.C'}ê;lJSLl ë.n; "ë>lj ï70C::r:'baat dank. 

Vo o-r de f:;ci:r)) o J.-., ; e c"l, stri~den 0~9 , l 7 Jurl.i a.s. op het sportt~rrein 
a3.Jl fL'e IC1_ ·2':'2I'Ïe.rH. zjj:L~. ·;J.og 7 É.r::d. J~:cr,;r- :.ede~"'!- nod.i.g. Wi llen dege- ..J 
n2n, d~. e ~:~:..e:r.aE.n wLLJ.c·Ll èr..r;de,:verkü'.l 9 z i ch op geven ao..n J ;Hermans. 
ü2t :L2 '.cj) l:3. t ':~Tdê<~~::aüdd9.f:: ~ aanvang .lJl- m:.r ;· ..._... 

·~- -~~ .. --~~-··---·- ... - .... _ ...... .-:;._ -·---1 ... ~ ' - ... ,:.:. 
~~ IJ v ,.., o n T\f ' ~- -1 A ~ 
~-=- J.:.J .["' f-... '- ~. .;J. .i.J .tl. ~ 
- -•• .__,,_ lllr·t-•'tf'--···- --·-- ·- - ·---.---···---·· 

Co1<: thar.~.s we•.;r }l:t:et·~~ige en mind.er prettige berichten in dezè 
~cü~'J':i. fJk. .&n Olli lT1et h<fL'.ge2.ijl= nieuwn te begim"..en, Zaterdag 27 Mei zijn 
w::.:n ·rl'ül GOG en Suns. H0'l1 ~~n de ecl:'.f; verbonden. E0n van onze me clewer
~t.or rJ W9.8 b~~ df; fJ 1cc:r~t1ghe:ül, dj_e een ecn-l; H.i\ 'l-a3.nzien r.ad, tegenwoor-
,,.~ -.,c. •l- ,. • <.:! , ,_, ., - _. .~ 1"'-"'' \TJ-'.; - ""T ·' - ' a l• ,.' • . ~t:·'-i IIT·" U s S n , .. Lg1 flv.•J C __ (L.::-. J.~ .. D.e ~ :t fi..!.c-I'Ol-_ I. dJ ,, __ D.Q,_.fi .~.rJ [ pJ:-.... ..~v __ g vvJ.ffi e , UU 9 U 

, ....., l '
1 , -'."':'"t 'l +· "el, r~-! .,) "" ,:l } iï·· -, ~ - ( IJ' ("l,,.. , ... -. j - .'" ;::' t' . ;~!. -! 1 ~~~ . 1 '·'] J' 1-.. lr t .. cp . .L.,CC. ,_. __ -''- J · ·-" · - "·.o_ · · -- -,:1'• ö..L OJ_c,_(J ,_Px, . .J . .J.. •' J "'"v'-.J.. J.é'~ C:8 Jj..C ge l.U:>. Je WeD.oJll 

J~J. b c:t ·rc:J.r..: :}.::;.f:8 b •.:> f) '3f 1 rl2.t v;:j JD~<7: 'li':oGrdr;n schcjjv-r;n narnens de ganse 
EU \7 •<i<J Dli J:~ f, ,, 

U5.!.L":.r..;_r :b' .r-' -2 t;-cir, -~~~- '2 i..1SJf, - :-:;~i ~lé/ü dan b0zi en uit het eng vereni
,_ri •)r:rqc ·! - .,,l~,J -. -,,r_ -;- >: r , ·l'- ·re ~-.·c:' . ·p~--.'1;- · -.: -- ·~ ·r "·Pn ·l'"7r· ,:;, (,J-~1 a·l-hlc.+en naar het C J -"" ' '"t.)'-' I JVC.,. . . \.1..· - \. L .. Jt; . ._i:) ... . . V I V ... .. J... --....-Jo. /O.J.J. "("";_, - VJ v ,.,l;C4. l.J \,·;v 

Lrc::.~ ... t er .l2.n.i" JJ~·)b G~~BERi'.l!I~T vurt:rok. Ze.te::.·dag 2'7 Mei naar Australië 9 om 
d2.ar ~=: on. :î_:_i_ s·G'Ne t;oeLoYtl.=;t o_t,: te bo-~xJen . Bob 1 nog slechts kort bij ons, 
hc--.d !3J.cll 'NC:€;GD.fJ zijn f~y.ri~J at:"..isk oyc::.'edsn reeds aller vriendschap ver
Oï;ord, ·coond8 z, l el! dêc<J.r 1Jij eo'J. achloet .r..1r;t meer dan normale aanleg en 
rJ 2.o.rom ..__,_~~t y tt; TO'J.:.i.gJ.nE/3f_;te.r.H.':.;:.mn·c bekeken 9 een gevoelig var lies. ·Maar 
d2.r:..:rr1 2.r.:.s+j h.:-rn:::n wi,, .DE:.tr:.ur:::.ijk van harte 1 .dat het hem in zijn nieuwe Va
ü~:t::·J;:u-.'.d .? -'rocJ .e.a::_s ;(,E:on. en \'Jij 7 _m;l de redact i~ zouden. daaraan eigenlijk 
w1.llm: . ."G·:,) '2""\fê(J (J; r.: ::.t ~ 1 'l1C:.:ï 1:J2i.ï tl\.Jbll.G-... lm--nmmn.er· ~ , daarmede Bob aan een be
lof·~~e hsl·in-:. ~ :e; ·.:'r-.n~.rl • 

. . Er~- r:tan H'Jt?; t:;c::r.' e.t~:l,er;t" die ons gaat verlateri. , Eri e~rlijk gezegd, 
was ei.~~ ::n.7éJ~i.~ill}c;l_~_t G b~:'.~L c;'lt 1]'3.?-.. vertrel~ w~l wat_ schokkend; Want de bij
:In _10 J C.·'JP ,, d E, ; r--~~, :9l'JKKI!i8. nn b :I,l onr:J lld ls, heeft hij zich een fijne 
_J ~,J mD<:-D (!; f.:"'Jno:.;~,rJ " _ c~ 0 de vE::..·erürpng op 9-:ï.verse wijsen ge di ene~ heeft. 
'\T "1·-:>t, 1'1 1~(' -~: Y[l , ' )C"" (f .- (\r• · ,···pr.- o r> ho,c~c,,,,., ill'"lJr·-, onze '"'ers·'c;r-. m"' ·t ._. 
~ · ·'-"" ~ -- -~ - r · ·- -- .J ~ __ --_-··- --··')V _ ·..J.. \ I~-~~ : .. :... J .. -~:Jv ·_. __ ·_l;.,t J.. • • c-j • • J.( .\...-.,!. . • _, ;: V -~n JfJ Zl]U op 
d r; 1r-CO "\ 1 , ·cJj'J fY'J .f".l (Le L-'h· ·.b0K0r-wedrjjcJ:lJd(~n 1 wan:c lJJj in tote.al een flink 
c>.r.:..nt '3 .. ~ o:.r~-~-r.:·~, vo-::::· cl3 _c.lu~b hc::e.ft; ·~orzar1elu. En dU.fJ ging er 'Nel iets 
•,':l.ocr_)8>"'--f:~ 2 -?l ·crJ~n. Ocr:· o:.1K'21'3 weken ge lec~en zo uü:tpr.:: 1 weg f.l2.n:L ondj_ gde~ 
,""l ·TC DJ rJ,; cl·c,J:> tç_,_.n g ve.r'..::1.tsn OTJ1. eE:n betrf;lcking in Indor:.esië te aan
i.":.J?).'0..rH .. . , flE'. IJJ.' 00~<:. YOQ:l.:' Oor s~l rJt' dat hij daar "ootere t oekomstmogelijlc
r.J. ·2_è.~~- zü'<.; en c!.us h~bben wij ons ee~voudigwe g daarbij neer te leggen. 
~1e r, . ~~~- '3C.1.~, r~r nog.rüet z._o. 1re:c· en WlJ . hopen O;>r nog op enkele wedstrij-
f .. :.:;fl. .;;~:. 3.C~~:7_ '~ tF) ZlO'J. ?Dl r:,err: d.narop O'J.r;otwijfeld op zijn laatste trai
n :.C.YlZ,L:.:J.'i<~h.:. ':>8 ·.~- J::'EL::'.fY;r .. d ufscheid ·[:(; lJ ·.n·(J5.den; 



\ 

01'~ r:. E; ··;~; :J:JJJ TI\. I.TDJ!l\f . y an 9 
'l rJen .::cJe.gavond. 2t1 . Juni, C( 
0·-0-0·-0-0 •· CuO•~O·-·C-()-0-0- ('-l 

:Jog ç_:rJ:Lele <iagen reste.'J. ons ~roor de 
JUBII.ETJM--li:EDm~R I.JDEN •.ran .Woensdasavond 
28 ,Juni ~ Vee l werk is reeds verzet; er 
zal echte~c- nog r,1ecr werk gedaan moeten 

. . wo:r:don. JJJ.a.t d aarom een ieder, aan wie 
iets gevraagd vi.OJ:'r:Jt ye doen 1 rUt ook zonder meer op zich nenien. 
Op het mome1:.:tïf, c<.o.t d~q: o T8g~ls ~eséLr?ven wo~den, moet het ons v,an 
11E·-G h prt r1c::~; Fv:::: n o?' ,~o en s :-:.J.ns J.evf.D :-:..n d e sfeer van eer. grot e wed-
····, ~ •• ~- - .~,. J i ... · ... · ~' . t..:> \.:.J. .... .:J , . . ~...! , ; . , .,. . • . • :1 n 4 • ('::! .. t c ,\ l '""~ d; o 
r~ ·r·,~lJr'; o:r, \7 , ( > llc·l) •~, r, ·n u~(' -L:"'P'" - \l·J.G Cc.LC v O:Cl ..:r ]8.8.!.' ano_,Jr,.:> W8. ,::> • .H •. _S ---~. , __ \) .. "- ' .J . ._., ""- \ 1 - .. \_; t. ·""'"4 J ~ -~ --" .... J t"J \,.. I • • 

:~J~.c;~:;_, 2 r LfJ C n:·L,::; -1.; is, cJ2.n ~j·"J.l.leD ~;Jij er vooJ.., 1noeten ~or~en , d o:c d.J_ ~ 
'2!1' ka u:::, DGge:.Y,.Hl1 die . oot: DJ.a~c e\re~J. "..~ ij de orf?ai1ir::>2,tlo· be~:ro~rJ.: :?~l ZlJn, 
~~r.l J_r,; r. z·.i.c;h ~.:.:.-:.. de ::.·sst oreD.è.G daro( en y,)Er.omen vf! de wed.strJ.j'5ml d:.en en 
:Lr. t rJ !Jl.ell t:m. E::" r.12.f.!; ne.n dG ~T1ièi.lo1J.nwod.str~1d van •:p:aaJ:<t.omn :rü.ets, 

, ,-, .. , -'~•. ~ ~ '.; ,..,_ .) • .::< .' "'--'-1- · . ,1 , 1~T , .~ j ·"' ' 'N~•r'!c·tr+i~ aft=> " · Td~'"· 'l r,..,c ,dY l.c'J :r~ v(J K ' l'l . ~ c- .) ... ) · vJ'l ,, l):.Cf:KO.,l . L .. G L> zo.- ' ee.t l. '' -·'' ., ...... mOe· J ~n \!JO _,, ,, 9 
l:Vc.nr').ij men v.;.Jf:::' niet--he-+; chronoJ.o5t~c~1 overz:i_ ,.;.ht in c_'l_o b a.rd llG.t h orlo
[ES t;rJ:.Uji:: 1<JE1 zotten ; YJjj Z\ln hr;t 2él:i'. ,de :eer \~an 11Haarl8m1' en arJn de 
.11E'.f.~ Sd8.c1'.tenü.:> Y3.n IILl y. a. tJ1ey ve:r.'pl.icl:J.t' ds.t wij 2!.' h ·e.t b(~ SJ..i~ van ma-
'1·-",i '1 ,-.,-;-: ·=>J' V "'n î - :.;, - rn~l'"e·.· -'1 · l. c J'.lo-\ •.1; \.. .~\,. \"..· .e V . Jy _l.',O...t .. . .J,. • • Wo D. Hagtingius. 

=~~~=~===~===~=====~================================================== 

VAN I-LET WEDf)'l'RIJDJ:i'RONT . 

MliANDAG j l MEI (Koninginnedag) organiseerde het 
Oranj e-Corü té te JJl'iolluin c~~~ j aarlijk se ronde van 
Drier.1.uü::> ~ vvaaro.an ook dom: eni 1:;r; HAV-- EJ"C'fJ v:GT'd 
d(~ e' ge·~ r m--·n -t·~ ,:"-1- •ra ·~ Co 'J·,r; ~IJ 'Jr: rj' ~ r' ·i r:. 'r' l .: P. ", ~TC ~-. Ul. t 

J ; .L ) .L.I.\) .. V e- l,... l· v·i' ~ ; -;I J.c - · ;:J) . ..LJ . \,;. .. L _, .:.. \1 ,;..L. 

0 1]Ze beste man~"Vrn.s 1 cloo:c ~~n c~e 0-D h::i n.ssu df: t•:vf)e
d·~ ulae.ts te . bcze·cten a<Jf.{; :::-1-._' Pof_rc v&..:..l_ DI;~J.L Cve:.:'i
gr~nr3 ws.s het nor;a.l v:reo:.ri.J. , dat cL; Jury accoo::.'d 
t;:l .n ~z; )Jl f,t h3t StE,rt e:o. JUitr.;n D113d.ed~_ng'lng VEil d e 
A--k l e.sscr en D:Ti\1---e:lt.lee·c Adrir.: :CLGlr..y die "LÜ.t de aard 
è c-']" ?,'). " ! ' P '-" rl c n =-d -=- ci'"'.:>U ' ' 1'F~·f·l~e l'l , lP V80"' ''I~TJ ClUb•-
: ~ · .~~~c ... ~ ~-~ ~ - .).:; ;, P ~.: ~~L·~ ~ ~ ~ _ /··\.. --· - ~ .. ~ / ·; _._-{~ .} ~ ~ · - · - ~ 
b '-:: n Ou"..J ... O • .:>l, '~n 1 u ezo . .:> L.eJ_n OC'K OJ) c.L~ ... Je..~.JJ _..,. c; \J.J JZ:C 

·~-py>·: ~.p ·r ([E., o-,-,..,,~ ~.t r (J "'· ·no ""( L4 ' '1C" "'J" bT' S> (• '~ f ·r~-n n"' f-' t ~-,., nJ• et 1 ..... . .. .1..~ ~ ~ ".11 .... ~ . .J. ... /J } ...).. ___ ~". , .. __ y __ ... , -..... 1. .~ ) ... J. ........ JJ.. ~ .J......, .. .L ..." C'- --- . . ... 

7. 0 lJest af. E F;.-'J.S D,J.sé l :l. r~p eF:n teJ. ,-? ,JTs"cnJ..~l_er.de 
:ea.ce en f;::i_ n dj_gdr: 5.n d e i.r,:'_è.De J_ro.oo·l:ï . H~~ 1\F.c:-:..,_ v s e l en 
v 2oJ bete:-:.,,. Dé..t.:.,:; J:l~ngsl v a.n !Jt21~lrsr~n ( o-;.•.•n .~ d.ocn1Je ge-
i·I~ 'J.J· n ··11 'i''~ c1' ·,"' V;···· c.s 81--- J'·' • J01J C'-i·:r· ·"' -' -,1 Û"'' ·- r· ·;,.,~-"'·., ... · J C - ~ - \.... / ! ......_ \..t,.~ ",_, • ..l.... V . • l • (Á.J. . . . .J J r...: · - l.-

1 
C • C.l.J .o~. . . • ~ \,J .L 

~···o l '' '::l (")""L Q 1}8ll '"' '"·1lr::!E·D Pll) "~ · 0 '(•'" Vi',"'" n-· a t · ,-,.;, VC\"Y>',r,1 ld nn t::> l ; ._... - - '- f_.) - . • -- .1~ v '..J. ' ·· . ...., . . l.....l. L t_) .., .!..'. 7_ • V . ... J • • .J... v J V .....,. 'C"" ;. !.o ... u.. ._. ,.._ ...... ' 

DJ hé:;·ben v;o ~ ·pmlneer 1Tn gs l van Dr:n,:~~'s r:;-o_ voj f;e rd 
seizoen in staat zaJ z~ji'L ·Neer nor m9.a1 te t~_,a:':..:c.er::. D.og u.J_-l;:ijd Yef: l 7e:r
trcu\V8~n in dez.c tel t; ·vLLn dFJ athleten~,.familie Vo.::.1. :2e'H'f3E'J1, 

Z03'if:.1AG r; MEL De Ni eu'trr.d::.ns endé',g Ven het Di strict :Nr.J cJ.' d- IiolJ.and lever-
ft,!.;;~ cJ.e, ge en f3 chok1.:::e:r:Jde gebe-clrtcn~~ s rJ f'n o:J " :Eoo G w 2 .":'Ii1.éL':l en Ja~ 

ll ahacüss e plao..tst:r::n z::.c.h via serie en haJ.ve f ir.a:te ~.Tl de :I::.vécl 8, waar:--
5.:!. :3f; :.r:· e sp~ met ·cjjdon v a:o. l.l.9 sec ~ e n 11 . ? r..~j c . de -:d:~f'?s wo C:.m.d!!l yc-c.c.ze 
J1l aD.t~3 bezett 0n. J an G:ro·en v1erd in de hal ve f i.:r.,rJle [;('\V/;_pt ~:.I'. 12 fi <3C . 

Ti f)·:.;t;(;;IIlin ma c=Jrte !üj ecl'. êWD.n8r k elijk betere incJDü dEn'. l:'J.e t Yo:r.'1ge jaar. 
G-;:,; d 2 20,) m. C we~,de1: cnze clr:i.e athleten He:r:ü~ '1H ll.[.:> n s Î Û '3:r.-,_,j_-t; Schol ten 
c:n ,} f'.lJ. Kop er in è.e r:Je:.:'io.s uitgesehakeld . Hn:nk Wi11:2PIS él.e 3c". I"c ~..:;t J.:og :r.e t 
·c Gst f , él.c o:." ef:::l tijd t e no·~ere:a ve~n 2Li·. 2 sec: Ce r:::.' J_t 2 -JhJ _l:c c.:t he.d 2--i-. 3 
E: '.:H', . 'I oor do . a f stand llC'dlg en ,Jal.l Kop er 25.1 G f, G c re lJ.a<;:c~tc z 'Yclde!J. we 

·,r:r .. d . erJ;::s gr aag e en L~OO m; z ~en c~...._,aai. en , Henl.c Ge1E (;:):r.'c r-;l_( : 1 t.;·.~.,r, :i r.(l . .s-n op 
c'.8z o n:.f r3to:acl . 1~:2j had or 56 sec. voor :c .. odj_ g " Vi:~i 1.: c:tK:el1 om~ -,, ~_ ·:.:: t n2.n de 
j rl .::J,.,-,1·· or ·1·t-r "'l ·ïr r-o"., da-t· r-i "'1'l l r 1l;er··oc-. t1 c· "~ r. :.; ,., rl ,..,- , ·.·, , ~- ~, · , .. ,,,,... -·" .. I.+: · • . ' ~· - ~- ~ 'L .J ,_ \:: ... >..JC'. J.l.kÎ - .J _I_<:- ~ '\, 1..~ - !. x - -L" L; r:;~ .:·_;; .._ _,:;n ZlJ .} .. ~>. c . ... ,:r. ·.::n l ,.Lç fJl., 1 e . .J gJ_ng 
DJf; ·Ge f3Croe:.f ev e:Ll EUS l o:tor· op Q'3 800 m. 0 l n ·- de 'J ~1_yr:rpieche }l~ f:rcafe·(-:te • . 

. !JE,,Jr, BlJr>éen Co W\]n a n<Js star·~-;ten op :de 800 m~- Co ~:on ae.nir81J.ke1\j}: goed 
rN~ -:J.col.Tlr.;n , rf1.c,ar K':vam in dr; l e.a ·cs t rj I'onde ·toch s ::.!.e lfvüd. t e k01.'t O'.n z ich 
~~ ~8 e8~sten te pl&at sen. Hans dairerrtegen bego~ - we zou~c~ ~n~At 
!6 <:.: ;;gen gewooEtesetrou·IJi·- 7 eel te le.SJ-t ën had aa:o. e t.:D l aat~n; ej_n,.;J.~-'l<. eh 
, , ' '° C v c • J o·->ncio O ' Jl <:J'()Dl aat;.:,;t te wo:ccien . Er wa·~ ""' (\ J' c v • ~([i:j,f' T) d"' c-, Y1"0r 
;-_~ :; s~, .: :~~-e:·t ,~ ~n cl~2·s ~ 8oo m·~ J a;. vo.I' . . Go~~s~i. r-lij ;:;~ :{ 7 ·- á;·o~~ë.a t-!a-t "";._ l ·te 

, . "1 "t;" • t ' 
2- •; .~"'.:..:~ .. ~ (!;2YJeoz J Wc"'-B;_; rn e ku nnen Dto.:rten op de 20 C. m.,· C ~ cl.cy_; h ;: a:.n moe st 

I /3 u/ 
~.~ ... 



0~1 z. rx,·. l<Jk"EJ:~L J}JJ."'- rlB.é\l' op C1.r_; <lC\) 1r.1, _, li'ü 1-...ij lic.:~_. op die 80J m~· Hij ~pron?? 
w<:g i:t~ ee:t•_ ?(f) :r." -i;enli)O, Jat !:Jij :."_ntnurlij.k. rüc·t; kon houden en hoewel hlJ 
d.f; ~ rs.ce ui-'v :J_ :~,- :;;:: ~ --~.·af, daa:-:.,~r.ede ooi: é:.il.les gezegd. Het verhaal gaat' dat 
hij de volgew.'.e i'Ia m,_d3.g :Ln pJ. t::t8.ts VC\i!. û.e lessen te volgen_ op het CIOO .. 
rustig op b eJ_ ü; blij\ron u:i_-crustsn? ·l!léi.Br cl.at kan wel wat overdreven ZlJn. 
E:afin1 Jan -Ls e on kn2.f:l~', à.if: 11o_e l v/at he-bben kan e?- deze . 800 _ m. ~erva-
ring ~al hf.:m ger.m kvmad gedaan .c ... ebben, maar misschleD. wel wa~ w1~zer ge-
rr1.::1Rkt; De t~;G'b'-''-'r;Jr.n·r; BerGnJ.f~ kor ... den het op de 1500 en 3000 m. nlet ver-
él.'.7J:· h::'e!Jf::'JJ...._ ;_--l_aJ.~. r~aai:: r>en j_1_1 de ê-cht··er.'ste regionen, waarbij ongetraindheid 
rL1j r_ cr .nstigr; y)::;_;_'·cen §peelde. Bob C~e~rman en Piet Haringhuizen stootten 
'<,~ 1 ~ -- r" "' ., .".,",,..,,.., ·~n / ,r-, ,.,,, -10 ".t-'!1 m·· w"a. hr=>-t;P"oen voldoende was voor de: 1" ( _...., . . )1... \/ ·:-. (, .l ·- .... ..- ;.)l:J "J ~.:.. V 4 îl- V..... 0 J-' f- 0 \:;Ç)' ..., (J V 

CM derde~ pJ..ac-..Lt:: rJó.·, Jammer, dat Bob on s inmiddels wegens vertrek naai' 
h ·3 r:, ·c;uj_ tsnla:c .. ét v2~:·la·c8D. heeft. Jan J ohanisse toonde zijn allroundheid 
c::: c,~-' L):lj het l~.OC' f!S!)ringen eb eerste plaats te bezetten met 1.60 m~' Onze 
r, ·u, -~' r; ~.roo:L' d2 OlyrllpiP.che Estafette was als volgt samengesteld~ Henlc 
C·'.:-r,·: \;:.n· oe~.\.--VJj_m ve.n Go::;:cakic Wentink-Co Wullems. Zoals reeds gezegd liey 
~i :r.L'.( eer . ~t::.'Oel.rG 8 0 0 m~' , waardool' hij a ls vierde wisselde. AAC hadtoen 
,~;r; ·~.r: rüdd.e l van Har-t;ing reeds zo 1 n voorsprong, dat de overwinning voor 
)<; '~:=. veron:.ging vaststond. Op de 400 m:- liet Wim van Gbg echter een uit·
;.;Tr:1:<J..:r:.de;; conditie zien en zowel HOLLAL\fD als SUOMI werden door hem naar 

/UJ 1A 

'J c. 1Jt-,~:c geè..~ongel!.. O:ü?. e sprinters zorgden er toen voor dat de tweede 
':i~~. J. e:l.t.s r,~Let meer in gevaElr kwam, al draaide vooral Cakie Wentil]k nog 
J..c:,':lG rei. et 7JOéÜ.B het r.1oet. Tijd van onze ploeg 3. 44.-. Onze tweede ploeg, 
l)(.~~t.::.t7,,1de uit Van Deursen-Wolters-Johanisse-Groen bezette in 3.56.3 de 
71'('ë'_r:: :r_)loats. Hierin li·ep vooral Wfm van Deursen een bevredigende race .. ~ 

H. ·",..r '-

opende ;1I-IELL.AB" in u~ürecht officieel het seizoen met na
tionale open:L:c.gfvJe dst ~cij <Jcn. Do p1..1.bü.eko belangstelling viel tegen en we 
moeten eerlijl;: s sgp;on 7 da t clr3 wec;b l j_iv r.;rs geen onge l ijk hadden. Een lang
gerekt progTt"J iTJ.J::~. va:..J. 2 DTt::.:' . tci::ï :tv .. i :ri :J •. 30 uur met twee maal een 5000 m~· 
Met zo 1 n :p~ccgrarruD2. t='~'ekt 'P.e:n !1et fÇJ.."'ote publiek niet. Daverend waren de 
p r estE,t:i_Gf, van cnzG mensen ~eer ze:wr niet. Jan van G-orsel was beslist 
onze oo f3tf; man dooJ: met een t ijd VE.t~ 11.5 sec. de derde plaats te bezet
·ceJ.J. op de 100 m. Jun~ Zijn serie had' .Jan eveneens in 11.5 gewonnen en wij 
ill'J.c-l.den eigenljjk wol enigszins de indruk 9 dat hij de finale wat te raakka
lijk op '\ra·cte. Oakie Wentink liep eed s lechte race op de 200 m. Er zat 
werk elijl;: :rüets j_n en hij zal snel moeten veranderen om daar verbetering 
in t0 bren gen"· Ko Koster liep op dehem e i gen vechtlustige · wijze een 800 
m. Het is e cht er zijn afstand niet al doet hij er heel goed aan bij wijze 
\'an ti::"eJ .. nL1.g meer van deze afstanden te ;1pikken1' . Hij eindigde in de 
c-:.chter h oede. V.Jim van Deursen en Jan Koopma.n. speelden geen hoofdrol tij
fL~::rl s de 5000 rJ. Van Jan Koopman lag dit i n de lijn der ver,Nachtin gen 
(.Ja:l heeft de laatste tijd . onvoldoende kunnen trainen), van Wim van Deur 
~T:n !_,_~dd~n we e igenlijk ie~s meer verwacht dan een mooi e eindspurt, waar 
~~:J n _ f.L\J nle~ vee~ meer had. Cor Iamoree had door de sterke wind~ die hij 
_,_~; ·1r.: rug nad blJ het aa.nlopen voor het polsstokspringen eigenl ijk 11wi nd
rd_d ,.;.::1_··•, want hierdoor kwam zijn aanloop niet uit, waar mede zijn 3.50 m. 
v1e l v 2rkla arbaar is. Mart Swart deed het goed door direct zijn beste sei
;""i GDD:CJTestatie van het vorig j aar te' evenaren met 3. 40 m. Wij a chten Mart 
\1it j .:J_G.r constant goed voor 3. 50 m~ De Olympische Estafette gaf een 
f!~' a:v<·?::~~ ~e";~cht te zien tussen '1IDDLLAB;1 en 11HAARLEW1 , dat op de streep 
c1.~ o.r h . .t.!JLlJi\,S werd gewonn en . v. b o , Velt/ar, 11. Gorftl. IXZ!It""'f J : 'fj .J 0 

('~;·0ri~}.:ns een r;:eheel cnnodigf) ne'Jerla ag. Wim van Gog maal-cte op à.e 800 m. 
er;n on jekel"t) :i.nd:t't.u-:: ~ Y'o.arà.oor dr.: •re,:r-wachte gr ote voorsprong slechts z ee:..' 
k l_•2:i .. n ws.s toer.. ~:.ij met CcJ: J)::?kl::e:r.' vvü:> sülde . Ook Cor liep geen a l te beste 
~~00 mo en o;r--:· :,,et rmr~sve or G rr .. a.Ghte r s tand over aan Jan v an Gorsel. Het 
wa-..~ dez u k D.rw.p ~ dJ.9 df) S!_) annilJ.g W8 Gl' geheel terug bracht, want bij pres··· 
-~ e 2~~o liet o~ cti e a ch terstand t egen e on fel l e wind in bijna gehe~l teniet 
t r: d ~j on ; f.Jete::: vc.or met8r ~Liep hlj in en - toen hij met Co Wullems wisse lde 
·(, '.: c~:.'0'3f; d'3 a chters-Go.nd geen habre Eleter ~- Helaas mislukte de wissel met 
~~ ~ 'Ji't:i r::o;?; ins ,, w-'lardoor Co ach ter de nHELL..A.S 11-man bleef en howel hij nog 
(; _' ,~J 1_ ·- /·cv/~j.felde: p rJging deed om over de Utrechtenaar heen te komen, lukte 
;_~ , -~_; n ~u;-~; ~r.r;er: . Tijd. v an onze p loeg 3 -.1~9.3~-

l!r-t~ IJ-S ~c. : ~~ J r ~ ~ ~7.0~ J .J f f ~ Hr~ ~ .. ~ j -{.9<4:c 
I~ , /' .. L ",., 

ld-1vv ,...._ ..i.-.- (e ~ Ir ;?f' c-<~ 
~ / 



ZONDAG 21 MEI. --------------
Zondag 21 Mei zat ik eigenlijk m~t wat gemengde gevoelens te l.dj~en 

naar- de Junioren, die elkaar op de .eerste dag van de clubcompetltle op 
de sintelbaan in Amsterdam bekrunpten.Want tegen de invasie van Junioren ? 
die diverse verenigingen, o.a. onze sta dgenote .·· "HOLLAND;) ons da ar voor 
ogen toverde, stuurden wij eigenlijk maar een pov$r ploegje de baun op, 
u~'-thans wat de kwantiteit betreft. Ik ge loof, dat het werkelijk de hoog
t:;te <;jjd wordt, dat wij aandacht, zeer veel a and::tcht a an onze Junioren
gr·oep moeten gaan besteden. Kwalitatief waren ·de vijf knapen, die daar 
i n. A;_D.r/c erclam voor on s uitk:vJaD.en geJ~ukktg goed, .: de meesten zelfs zeer 
goed; :)a t me;.akte geluktig we er wat ·1 goecl. Han Cats plaatste zich via een 
·cvJeedo plnats in d e serie (12 sec.). vierde in de finale in 12.1. sec., 
ebl tjjd ~ di 8 mi_j , f}3ZiEm het kleine ;.v eT· schil ,met nummer drie te hoog leel:: .. 
:ifJ~'e elc Br om:.'tjcs wolJ. 8P keurige 'Nijz ~ r.J.e-G hqogspringen met 1.60 m. en deed. 
c'l.~L-c op zull\. .eon ::l:'ro.aie -~~~i5j ze, dat i~ met gerust geweten durf te voorspel·· 
JrJ:;_'l, ëLa t het ch:Lb :r:ecord op di -G D.UIDlJ!er ul w,eer zijn langste tijd gehad heeft" 
Tr]gen het eind Vc.n ëlr3 middag kwe.aen e::- voor de HAV-ers n,og enkele hart
'\'e:coterkende momenten r3n wel tjjdens de 1500 m., die i n 2 series op tijd 
werd gel~.p en. Kl aas Ebbeling startt e in de eerste serie. Hij liep aanvan· ... 
k oljjk oo:;.1. tac.tinc he race door in dq k opgroep te blijven zonder zelf de kop 
te nemen;· Kort n e. d.e bel VGil de. la.~~cste ronde nam De Zwager (HOLLAND) re~-

A soluut de kop, direct echter prach4j. g gevolgd door . K.laas, die toen een 
tactische fout Fle.o.kte door direct door te gaan en zelf de kop te aemen. 
De 11HOIJ:Li-\ND;:_man bleef prima volgen. !li de laatste bocht ging bij over 
Ebbolir.g heen, die t oen geslagen leek. Doch toen bleek, dat Klaas, als 

- h ot moet, k a n V8 chten~· llij ~wam weer t erug, kwam n a ast zijn tegenstander 
en 20 m" voor de finish besliste hij de strijd met een laatste krachts
inspanning in zijn v'oordeel. Hier we.rd dus tactische . blunder genivelleerd 
doo:t· een pracht:i_go ve chtmentaliteit. Klaas noteerde 4.25.0, hetgeen be
·cF;k ende, dat hij het clubrecord van ;Henk Meyboom met 1 sec. had verbeterë~. 
J)e t'Neede serie zou oni nog meer ve.rheu gende dingen laten zien. Aller
e ers·;:: wa s da ar Ko Kost~r, die d irect na het startschot er tus sen uittro:i{, 
c<:.s gold het een 400 m~· 11 Do.t houdt hij nooit", werd E;ir gezegd en dat was 
,; ok :.djn mening, doch hoe kan een m~p.s zich vergissen. Ko nam 80 m., ja 
kwam ~ ~ e lfs op 100 m. te zitten en liep tot het ingaan van de l a atste ror.-· 
\.-'l_e o ·~n gewon:;.1.en race. M.a ar toen kwam er uit het peleton plotseling een 
2.1Jè.eru ~~H.AARLEM'~·rathleet : no.ar vore~ , onze jongste a anwinst uit Zandvoort s 
Koos kfnl c'Ler me.n. Het was zijn eerste ·1500 m., ruj ha d dus nog niet direct de 
juist e .inde l i n g van d e r a c e te pal{ken , maar toen de bel ging voor de lo.at··
st e r o:ctde ~ durfde :uj het o.o.n. Hij sp rong nnar voren en wel op een dergelHY: 
ITiiJ. Cht :;_r:;e ·vvij:~ e ~ do.t h:ij zi ensle:':.'O gen o;p Ko Koster inliep, die zijn l a atste ro-· 
sr.n·ve,s moes-!; 8.2.n s:r:n·eke~"~. om o:o.z e Ze.no."~roorter van zich af te houden. Het 

. 1:-:J::te _ :C1~m~ m~~u~ d(~ ~~2 s ë_c ~· , vm.C.::"lr.o.'Je: . h1.i I~oos wist te slaan? bewijst du.i d'J-· 
:- [:'-~~.t: , d.O. u er vo ü de .o.vO m. voorsp::'ong J.n dl e l aatste ronde nlet veel meer 
_- VJ 'J.S overgeblev en. Tijd. Ko Koste;r 4. 25<6 , eveneens ond e:r het oude clubrecc:.x: . 

'I'ijd Koos I-Io. l derma:n '+'. 27 ,3. F~en prima.. race va n beide knapen 
• So long . 

(Voor dez e wedstrijden wa ren divcirse junioren wgens ziekte, blessures 
en s t udieredenen n iet b esch i kbam.". Niettemin blijft dringende a D.Udachi.ï 
aan o:1z e jeugd een gebiedende . eif3. Red.) 

Op die dag n am een p lo?g HA V-ers te.s amen met athlet~n van de AV 1 23, DOYi'f; 
f,n HAV (Den He lder) deel aan propaganda-wedstrijden, die in het plantsje 
.t:r1 :t Veld ~ 8 km ten. _z ~· van Schagen. werden gehouden. Nu is het woord11pro~
p agandawedstrijden;1 we l zeer weids voor de enkele numme r s, g.ie de athlete:J 
V..:.rJ:=r:-,1 ël.e ve l e v oetbalwedstrijden in. en tus sen de kermis door mochten de r:·.' 
r.;-_;; 1:'..<'/c 1{:leine voe~cbal v eldj e van de p l aatsel ijk e voe t bale lv.b :1 Ma o.r goed~ e~.' 
~ è :-~ r::1open en gesprongen en b ovendien n og goe d ook , zij het dan ook , dat 
ö )_i r;·~ ._' 1_1e m..1.mmers doorgang k onden v.inden. Vooral het springen van onze 
r , ,~ L=.h.- )ge-mat adoren Oor Lamoree en Mart Swart oogstte zeer veel bewonder i~.' :·, 
· -. . 'J._<: ~~·.ut1.Sebroek draaide op het 200 m. -baD.Ut j e e en goe de 1500 m. en zou :t·:~ 
· __ : _ ,::> i:~ 'f "':J.J.e r.;l onopzett eljjk , ev en t en v a l gebracht zijn do or Havennar va n ë.~.<= 
'> ~~ - 1 2:~ ~ .wij zouden niet z o zonder meer hebben durven beweren, dat de l aat .. 
. :o r, ·.;; d e I'.:J.c e d~n ook wel gewonnen zou -hebben. Have naar won dus v oor z ijn 



c lub t/~:i.1.o o t Gror:;n , be:ide.n i n l}. ~2 ., 0, tor-vr~jl 1 1 ~:eus :) , ~ie opvalle?-d. ,§oepe 1 
draaide derd e "JI.' o:,.~(J.. i n. .~!- o 30.0. Koopr.12.n werd V1Jfde. BlJ I:et I:oogsp:J.l~ge~ 
zagen we voor JJ) r::) erstc 1w.al \~ an il?·t ~eizoeri Ao.~ Beenullt ~n act~e. HiJ 
werd tvveede rw t 1. 63 m. Gezien het feit~- do.t bij nog pro.ctJ.sch nJ.et ge
traind he eft,, · gr.:erl 'on::;.ar dig i~esu lt c.at; Nees ·v.d. Klinkenberg (tweede 
jeugd) vv erd. Vijf de met 1. 55 m;· Wie spri ngt het op l.J-4-jar~ge l~ eftijd? De 
Olynr.Qische Errcafette " ging wegens gebrek aan belangstellJ.ng blJ onze te
genstanders ntet door 9 hètgeen de heren 2-anmèrkelijk scheelde in de reis~ 
kostenver goe di ng , doch kvJart over _zes ging Mart Swart voor de eerste 
mao.l de J·LÎ'.cht _ in bij het polsstQ)kspringen~· Even later gevolgd door Nees 
v.d. Klinkmiberg, Gor Lamaree en Keyzer van DOVE3. Nees sprdmg 2.90 m. 
M&rt (zeer constant) 3 . 50 m. en Oor 3.70 m. Toen gingen we eten, d.w , z. ? 
trachtten dé keiharde ·broodjes met · onze kiezen stuk te malen, dat elechtr3 
tm1 dele gelukte? , ook al doordat de . koffie behoorljjk zwart was cm danrD.a _ 
r]e 2,utobus (model 1 20) op te zoeke:i,l, die ons niettemin in een zeer vlot 
-:_jr:D.!f 0 naar het station Heiloo brac»-t, waar we :juist de snel trein naar 
~ Irdr:1em in de verte zagen verdwijnei)., hetgeen een uur wachten betekende. 
~' <; y; ~L08f3 van '23 was ge lukki'ger? Wé?-nt die moe st slechts een lD.Nartier 
Txf,( .. <L,~ on. Hier n.amen wij dus hartroerend afscheid van onze Amst(?rdamse 
--rr· ·~ e;,_ l_ c'len · om in 'het Stationscafé te trachten enkele billard-:records te 
V<':::..·'öc:teren. Hetgee-n aan Geusebroek ~Sr. zeker gelukt zou zijn als Co Wul
j_cms niet de s·tand als een kl_ein sqhooljongë~je door de war had gegooid. 
i i;.n ee :;.J.: lol dat die Co had. 1 s ·Morgens om 10.'30 uur waren we vertrokken ~ 
1 f; a7onds om 10.30 uur warert, we we èr .in Haarlem. We waren aoven' 1 de pr0 .. 

. vinc i .e ·in gew-eést ~ - · · H. 
xxxxxx:xxx:x:x 

Dit l•lad vraagt ambi tieuse medewerkers 'i 
voo1~ h r.rc ma~:c on va:a wedst rijdverslagèn. -Ge
gc:.di gè..e :ct worden 'cJ.:ringcnd verzocht zich ten 
Sl)OeQ.igste m .. o-G de redactie in ·verbinding te 
stel:..en. ' · ~: 

xmoaacx:xxx 

===::::!:::::.":!~~~=~=~~:::::::.=::::~~=~:::=:==::::=:=:!:::::::::=======:::=====::::::::::::::::::!::=====:============ 
' ~ .... 

1
00000000000000000000000?00000000000000000~000000000000000000 

Voordat de Heer en Mevrouw Van Gog op dH~ mooie Zaterdag
morgen vóór Pinksteren in een 11moordsleen _het Stadhuis 
achter zich lieten was · er daar wel weer het een en ander 

~ ge9eurd. Hadden zij als Buze Hut en Wim" van Gog tussen een 
· haag van I-IAV-ers in de bekende clowneske trainingspakleen 

~ de trap genomen; beiden een bescheiden ;1jan gemompeld~ 
·Q werd~J+: foto 18 gemaakt' waarvan ééri met- ontploffing, wat 
~1 beslJ..st het . startschot van hun langste. race bedoelde te 

. · 8 zijn en hadden GITA en HAARLEM hun resp; krijgskreten over 

~ 
de Grot,() Markt geslingerd., waarop . de Sint Bavo, blijkbaar 
hierdoor ontstemd enigszins, prompt zijn grootste aantal 
slagen toucheerde, · ,:. 
\'i at' :Ls er overigens van zo 1 n trouwerij mêer te vertellen. 
Of· wi:l.de U soms _nog een beschrijving van "hoe zagen zij er 

1 1J:it?: 1 Wel, Wim ·was in rok met h:oge "Zije"- en Suze.,. ... , maar 
n ee, zoiets laat zich niet op papier zetten, had U be
sJ.ist zelf moeten zien. 
Dat onze b e s te i'ensen jullie, Wim en Suze, vergëzellen is 
ve.nzelfs_1;>reker\d;· · · . HW~' 

ooooooooo ooooooooooooooocoooooooooodooóoooooooooooooooOooooo 
. : ' '. i .·. 

==========~=~===~~==~=~===========~==============================~===== r 

HET KNAU-g edenkb oek.· · Vari de Heer Haitsma, voorzitter propaganda- · 
--------- ··~---- --· -~·--·-- commissie van de KNAU, . vonden we in de Athletiek-
V!0J:>el<3. de mededeling; dat de terrrri.j'n voor intekening op het in 1951 te 
ï"'.:Lscbijnen Jubileum~boek is verlengd. · 
I :..'.(Ï.i. en er nog HAVJ.eX:s · zijn, die zich van het -toekomstig- bezit van dit 
[2,?rJ en1cboek, dat het licht zal zien ter ere van. het 50-jarig bestaan van 
öc Unie? willen verzekeren; . is . daartoe dus nog ~elegenheid;· 

~ (~ ,:J: .. s reGdG bekendgemaakt is moet :rrieh bij de in~-~ening f 2.·- 11 dokken11 , 



t:;rwij:_ bij entvangst van het boek nog een bedr.s_~ van f 2. 90 moet worde~ 
betaald; Ind.ien niet vooruit besteld z a l de prJJS van het boek belangrlJ1: 
hoger 7Jijn, terwij l het boYendien nog de vraag is of buiten de bestelde 
exemplaren nog extra exemplaren ged!'"Ukt zullen worden. 
Wacht niet tot he·t te laat is. Beste1lingen met bijvoeging van I 2.- per 
boek mondeling of schriftelijk bij P .:IfARTirGHU IZEJ.'if ~ UITNEG 37 ,A11STERDAM-W, 
======================================================================= 
ONZE JUNIOREN BitTEEN. Vrijdagavond , 26 Mei was het, dat? bij ontstentenis __ .... .,._ .. ____ , ___ .,... _______ ...., van Mevr. BJ::eijswijk, Huize 11Hilde 11 herschapen werè. 
iri een soort openbare ontsparuiingsiaal (geen 11opiumkit 11 , zoals ik hoorels 

- be-..veren), wat overigens de eerste qunioren-bijeenkomst sedert drie jaar 
_bedoelde te ·zijn. Een 20-tal knapen; bijna onze gehele junioren-ploeg vor-· 
me!l.d en waarvan er over enige· j are.!J. zeker enkele, misschien zël:fs vele 
to-~ de PH-Bekerp loeg zullen pehore:q.~ werden door de gastvrije Emile op 

. ~.wnd:i.ge wijze in een kamer gepràp-1; om na 10 minuten, die in hoofdzaak vool' 
::?f';njamin van Deursen en Han Cats. waren, de bedoeling van dit samenzijn 
1J5::; de mond van dezelfde te horen en waarbij ' 1Bleijs" nog eens duidelijk 
~~'- "")-[:; :r:.ut en belang van het nathleti~;k doenn onderstre~pte. Heel goed ge 
~:i.en was het van Dick Hagtingius (die er natuurlijk ook bij was) om in 
~~(;t kort de geschiedenis van 11HAARLEMu door te nemen~-- Hij had zijn les goed. 
geleerd; jaartallen en prestaties ~amen vlot over- z~n lippen .en hij daa§~ 
d.e E:l' in zijn gehoor tot het eind ge'boeid te houden~· Het volgende agenda·-

' i?1In'l:i wa~ het benoemen van een Junioren-commis~ie. In record-tempo werd 
.. · cJe::;e e;einstalleerd, waarbij pleger dezes zich geflanlceerd ziet door de 

t 'Jiïee :'zware 11 jongens Ruud Kernper en Leen Brijs. De mogelijkheid ·van pro~ 
paganid door onze scholieren onder nun klasgenoten werd besproken, het 
o;r:e;an~r.fr'en '!an schoolwedstr~jde:r; nog, ·eens als heel belangrijk gezien, waar
~lJ he·~ wel Jammer, dat de dlt Jaar -doox· ons te organiseren schàolwedstrij-
rren nlet kurmen doorgaan, omdat de COSA-wedstrijden op dezelfde datum 
plaats vinderJ.. Alsnog wordt getrac.ht door een vrije inschrijving open te 
~te~len enkele numm~::-s op die. datud ( 17 Juni) in te lassen, terwijl HA v
Jun~ oren voor_ de nodlg_e sparm.1n5 ?P. enkele loopnummers zullen zorgen.· .· 
Er lS dus veel ge-~ en Desproken dJ.e avond. Maar nog vele van deze samen
komsten zullfH1 gehouden moeten v;orden (maar dan niet bij Emile thuis an-
ders is hij binnen een jaar van zijn meubilair af), opdat wij o.a. (zoais ' 
Emi~e het zo jui~t zei) niet alle:e.nr. van elkaar weten de athletische pres
tatle, doch ook lets van studie en g1aatschappelijke _pos i tie -, om op die wij.
ze een pracht teamgeest aan te kweken. 
~=====~===================~=================================~~========= 

WEDSTRIJDAGENDA .. ____ .... _________ _ 

25 Juni ~ 
25 Juni~ 
28 Juni~ 

2 Julig 

9 Juli~ 

16 Juli g 
23 uulig 

Sportweekwedstr~den t~ Haarlem. 
Internationale wedstr~den Zwolle. 
"In Memcriaam Hil v. d;Mey-wedstrijden1' Haarlem. 
Nationale wedstr~den Leidén. 
Juniorencompetitie Amsterdam. 
Nationale B-kampioensch~ppen Tilburg. 
Nationale wedstr~den Ro~terdam. 
Nationale Je~gdkampioen$chappen Hengelo. 
Nationale Kampioenschapp en. 

De betaling v an het inschr~fgeld verloopt niet, zoals het eigenlijk 
behoort. Daar moet verandering in komen, anders zal het bestuur moeten 
ber.üui ten, dat degene 9 die n og achterste.llig inschrijfgeld heeft te be
talen, niet voor een wedstrijd i ngesébreven kan worden. Iaat het zo ver 
niet ko:rr.en. 

En d<.:m nog een dringend verzoek • . Bel de wedstrijdsecretaris op Zater
da~ niet overdag cp al.s het enigszi.r:lS mogelijk is. Na 6 üur op die dag 
i2 hij zowel te1ef onisch als pers oonl.J_jk weer te bereiken~· 

Begin nooit aan een wedstr~d zonder het voornemen 
er het beste van te make~wat er van te maken is! 



\ 

:'Koopt bij onze .Advertee;rd.e~~ Uw "'-wap.r, 
Dan helpen wij hen · en ·: elkaarp: · 

· · ..:.o ... o-o:. · 
. ; ' ·. ·~~ .. ' 

~ . ~ . . . ~ ..... . 

. Onder dit inótto, waarde clubgenoten,- wil. -·ik _U,· even .h~ririneren ' aan .. :de 
ellenlange discussies, die op onze laatste Jaarvergadering gevoerd zijn 
over , de kqsten Viill'l: ons lijfblad, die n11 weliswaar door hèt in eigen . be
J:éer · nemen vàn. het blad aanmerk~ lijk gedaald zijn, maar die toch nog; . .al
-1.7:ijd een behoorlijk bedrág· vormen. N\1 wordt een deel van dit bedrag ge~ 
h~1ál c1, ,uit de opbrengst,' die het plaatsen van advertenties in ons blad 
o;;,--Gev~rt . en .nu doen wij m.i. nog veel te weinig voor deze _zakenlieden• 
En nu wë.et ik wel~ dat we zo dikwijls zeggen: noch, waarom zou ik verder 
lopen ~ .'hier ·op de hoek verkqpe:Q. ze · net ook", maar, voor een paar minuten .... 
verder lopen, zijn wij athleten toch niet bang. Bij onze adverteerders kunt
U ·J,.et·terlijk voor àlles terecht ~- Oor deelt zelf maar: 

. ) ' '. - . ' 

, V ooi> Materiaa'l is één . 'di n g . z''ek.er en gewis 9 

dat Sporthuis .HAARLEM hiervoor het ·beste ia! 

. Verhuizen, ciat moet men niet · z.elf; d,oe.n . als leken, 
Nee, ga daarvoor met Van· .Deui'.s~~ :· ~:Pre~en .. ~ 

' (. :.-. ·:. : . 
Voor Uw benodigdheden bp kántoór, · , · · -
Daar zorgt 11FAKIR 11 voor~ 

Gaat U eens echt 11groot 11 doen en flaneren in een slee 
Garage HARTOG . stelt U ·dan absoluut t .evre"'e • 

... .. 
• < 

. Is U een Heer met smaak 9 · . . 
Dan ' voor Uw kleding naar: SCHAAP, 
Die ia hiervoor de b~ste · zaak, 

Voor Uw fiets natuurlijk naar Viets, 
Die staat mi letterlijk · voor niets. 

Wilt U in d.e Sport wat berei ken 11 • 

Gaatv c';dan voor vlees en vet bij S lager BOOY kijk en. 

Nu geen probleem meer van een v ervéloze woning, 
In een huis geverf d door Geusebro~k, v9elt ge U ,ale een Koning.· 

:En komt U voor enkele nachten i n · Haarlem ' è.àn, 
Dan v·anzelfspre}tend '1ROYA L'' aangedé;lan . ·.· .. : :: 

Maar gaat u trekken door .h et hele · land, 
Koopt dan Uw k l eding bij Mag~'t1NEDERIAND11 • 

uAmic i t ia11 l evert drukwerk , dat is af, 
J e staat daarvan gewoonweg paf ! . 

En tot slot nog eenmaal , 
Hagtingius t egen elk e kwaal, 
Alleen er is een grote sof, 
Die knaap levert · niet op de pof •':' ·, 

. '' : 

,.;, . 

J.v.D. 

. . : . .. 
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11 
RIOYAL'' HOTEL- CAFÉ- RESTAURANT 

Het trefpunt' voor df H.A. V .-ers 
Restaurant à la c~rte. Klein en match biljart 

' qoilt · ét{ , netje6 
. 

wonen? : 

Laat dan schilderen door 

G eusebroek & Zn. 

Schilder-
en Behangbedrijf 

De 
beste . 
kleding 

is 

~ennemer kledinfj 
Naar' maat 

en Confectie 

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD 

'. 

· .. . 

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

C7ereseveerd voor 

FAKIR 
) 

Importhandel in Ka~toorbenodigdheden 
\ 

RUSHO 

AMSTERDAM 

SPIKES 
I . 

De juiste Spike, uitgeprobeerd en 
aanbevolen door · vooraanstaande cracks! 
Ontworpen door athleten, voor athleten! 

Leverbaar ht wit, brum en zwart, vanaf 
f 33.20 

Voor sprint, ' horden, werpen, springen en marathon 

Oefen-spikes vanaf f 18.50 

·SPORTHUIS HAARLEM 
Grote Houtstraat 123, Telefoon 12215 

·------------------------------·-----~------·------------------------~---· 

/ 

VACÀNT 

/ 



\ 

Qq,. "a\C.IC ~ .p~ 
• • ? <r 
"''c,~' 

PROF. v. VLOTENWEG I a r 
BLOEMENDAAL 

Telef. 23290 

\ 

... 

\ 


