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.'1---------. -.--~, Onze wedstrijd is achter de rug. Elders in dit nurn
,~~.2:.~--d~Voorzl~ter) mer zal men ongetwijfeld een verslag van het spor-

tieve gedeelte hiervan aantreffen. Aan mij dan hier de taak om een kor-
te terugblik te werpen op het organisatorische gedeelte. Wel, ik meen 
te mogen zeggen, dat ook deze vierde "In Memoriam Hil van der Mey-wed
strijden0 volledig geslaagd zijn. Mèn had het middenveld misschien iets 
n inder drul( bezet willen zien (hoewel het drukker leek dan het in feito 
was, omdat op dit · kleine middenveld alles op elkaar gedrongen werd) · 
maar men zal in de toekom&t toch eens moeten proberen de microfaniet een 
:~ usdanige plaats te geven, dat hij ook iets van de wedstrijden kan zien 
'H1 niet alleen de ruggen van de jury-leden ( Over]fg hierover tussen 
~.rc,orzi tter en microfonist zal zeker tot het gewenste resultaat leiden! 
Red.) Overigens kan niet anders gezegd worden, dat alles geheel volgens 
l? lan is verlopen. Dat betekent, dat :is der, die bij de organisatie~ betro~
ken is geweest dank verdient voor het prachtige werk, dat verricht we~d. 
~ank aan die twee machtige pijlers van ons huidige verenigingsleven Van 
:Crunon en Wullems, die niet éénmaal, maar di verse malen hun nachtrus~ 

. ~n vcrschillende vacantiedagen hebben opgeofferd om alles op t~d kla~ 
te krijgen. Dank aan onze scriba Kooyman, die zo volkomen onverwacht i:{ot 

rbaanmeter 11 werd benoemd toen Haringhuizen door een plotselinge verhu~
Zing verhinderd was en zich toch zo uitstekend van zijn taak kweet, ook 
al door de prima steun van Herman Scholten. Dank aan Koper, die 9 paB 
eru~olu maanden in functie als materiaalcommissaris, voor een uiterst 
ocil~lD opgaaf kwam te staan, waar hij zich voortreffelijk doorheen heeft 

geslagen. Dank ook aan onze oud-praesès en erelid Van Duin voor de ~o
te steun, die we van hem mochten ontvangen om de di verse grote ath].eten 
naar Haarlem to krijgen. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan,maar 
ik wilde ook nog graag over enkele andere onderwe;rpen iets schrijven. 
Laat een ieder er echter van overtuigd z~n -ook onze junioren- dat w0 
dankbaar z~n voor .het vele en goede werk door ·allen verricht. En nu~ 
:1et over de junioren heb~ toch nog even een speciaal woord van d·ank aè,n 
Benjamin, de lcnaap, die op zulk een onovertroffen wij~e het schilderwerk 
éJ.éln do reclame::wagen heeft verzorgd. Dat was zonder meer groots werk! 
Wut do financiele resultaten betreft: ondanks de vrij aardige publiek~ 
opkomst, zullen we heel erg blij mogen zijn, als we er net 11uitsrpingen 11 

Hot organiseren van grote wedstrijden gaat tegenwoordig met zulke beè~a
gen gepaard, dat wè ons naar mijn mening er ernstig over moeten berad~n 
of wo in de komende jaren op deze~fde voet lDI~en doorgaan met het or
gm1iseren van deze wedstrijden. Deze keer hadden we het weer nog betpek
kolijk mee, maar veronderstel eens, dat het geregend had, Niet om aan te 
denken! 

L.'lat ik no.ar een ander ondcrvverp overstappen. De Haarlemse Jeuga.
:~hlotielucampioonschappen op Zaterdagmiddag 21 Juni, al op even vocr
~reffoDjke wijze georgQlliseerd door ons propaganda-duo Bleysw~k-Jor4ens. 
l~lim 150 deelnemers; U begrijpt, daar moeten jongens met aanleg tussen 
;0zeten hebben. Dat was ook inderdaad het geval. Laten we het aan vriend 
Bleyffinjk overlaten die jongens bij onze vereniging te brengen. Dan zit 
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het vast goed. Theo Wornik verzorgde op de hem eigen bokende artistieke 
wijze de diploma t s van de winnaars o 

En terwij l er nog zwaar gesproken word:t over deze wedstrijden, werpt 
de volgende grote gebcurten5.s reeds h.::-,o~' schaduw vooruit. De Steierische 
wichtathletik Verband Qraz komt ons oen tegcmbozo ek brengen. Zij~ die 
het vorig j o.ar de trip no.o..r Oo stenrijk hebben meegemackt, zullen zich 
herinneren op· we lk een .Prachtige wijz e we daar ontvilllgen zijn. :Er ma~ 
dus ao.n de ontvo.ngst hie r in Hno..rlem beslist niets ontbreken. We vnllen 
de Oos tenrijkse go.sten hij onze eigen leden onderbrengen, wo.arover elders 
i n dit nummer een bericht is opgenomen, Ormodig te zeggen, dat we hicrbjj 
op i eders medewerking rekenen. 

. Tot s lot het nllerbelo.ngrijkste. Zond.:1g ~· s o treedt onze wedstrijd
p loeg ó.O.Jl in de voorronde om de P :H . -beker op de Suomi-sinte lbao.n in 

Vc lsen. Do · -strijd om ons in de finale te pltJ.C\t sen, wo.ar nog nimmer ~ een 
nHr.ta rlcm'1-ploeg heeft _ ontbroken~ zal dit keer ongemeen zwaor zijn. Kornon 
\.'Jo oehtor deze voorronde door, dtm l:ru'l hGt wel eens gebeuren, dat we 
voorlopig uit het; mqeras zijn, daar er hard o.on versterking :vo.n onze 
p loe g gewerkt wordt. Komt dus a.s. Zondag nam"" Velsen. Vormt een groot 
11 Hc>.o..rler11n-legioen en laat het daveren van c.o.nmoediginge.n langs de baru.1. 
Het zal voor de jongens vo..n onz.e wedstrijdploeg een grote mor(;le steun 
zi~n in hot zware gevecht. D T - t. ·-
. -·-- ·· --------·-·--- ·- • nag J...l'lglUS. 
ro ·:r-:r·· i ·c; · :c--8-ë~i) 
, __ ··'·--·-··--·------ ---- _ / 

u i_E;Y.:~!_9_j_ç_Q__§.~1 g 

H. Ellens, Tamarindestro.o.t 11, Ho.arlêm (12-2-43); G. Faken, Spnren
oex·gstrcmt 28, Ha a rlem (10-8- 1 37); p; de Groot, Loeuwerikstrao.t 32~ 
::L.u.rlem (8·-7- 1 38); J. v.d. Bosch, Go. sthuisstraó:t lrd, Hc.o.rlem( 1.6-lo- 1 33) ; 
M.Jo Verv~r~ Leeuwerikstro..o.t 16, Haarlem (4-7-t28); A. de Jong, Tijs
terstro..o.t 42, Haarlem {24-4-UH); D. vo..n Zijl; Binnenweg 190? Heemstede~ 
(1-1-'37). . 

Ys;rhuisd g 

P. Ho.ringhuizen, Sarn Burgerho.rtstro..at 20 II.I , Amsterdam-West. 

--- ----·- ---- --·- --·-----'---:'\ CATiffiiEN DE GOEDE en Iv1AR~' SVJ.ART verloofden zich 
( P e rson a lia! f -- __;...;· op 2e Pinlcsterdag. Een bestuursdelegatie hoe t 

de grote r e is ondernomen n c.o.r Ilpendnrn en het verlovingsfeest mode gl<:..ms 
en k leur gegeven . Desondanl-cs willen we hier op deze plaats Ca.thrien 
en Mó.rt n ogmL.-:.o. ls hartelijk gelukwensen met deze grote gebeurtenis. , . . .· 

E . 
Onze trcd nEJr, de Hee r B. Holleboom en Mej. Ans Andriessen zonden ons 
';) ericht vo..n hun voornemen i n het Huv11elijk te treden. De voltrekking za 
p l ::uJts hebbon op Vr ijdo.g 11 Juli om 10 uur in de Parochiekerk 0. L. Vro 
')nl)cvol k t Ontvan gen te Overveen. Wij willen niet nalaten onze tecllllisc 
:.cider en zijn O.. o s. echtgenoten hiermede van harte pr'o:f'iciat toe te wen-
sen. 

BALDENSTE LLING VOORlOPIGE P. H. ·-BEKERPIDEG 
- voor 6 Juli te Velsen. 

.,' 

100 m~ Ho..rtloper Keuze uit Verbrugge, _Sloos, Foldcelmo.n, G. Scholten o 
L:-00 m~ I mthorn - ·v7ullems · 800 m~ Soomer - Vossen 

1~00 ~ : KEJuze uit Meyboom - Ebboling - Van Deursen - Geuscbrook - V~ Gog 
500C m~ Geusebroek- Van Gog 110 m horden~ J o.nsmo. - N.N. 

ve r spr i ngeng Broertjes - vJillems Hoo gspringen: Van Zweeg.en - Br:.ocrtjes 
:Pr;lsho'ogg Il.lmorco - Svvart Kogel~ Var1. Zweedcn - Kluft 
Discus~ Kluft - Smit Sp eerwerpen~ Swart - B; J cu1.sen 
LJ. x 100 m~ Keuze uit Ho..rtloper - Sloos - Folckelma.n - BriDertjes - Ver

brugge - Po..uw-
4 x 400 m: Keuze uit: Imthorn- V:Jul l ems - Soomer - Vossen - Villl Zwoeden 
l?J.oe glcider ~ Hagtingius . Capto..in: Zal no.der 'vJorden o.OJ.'lgewezen. 
·~ sso.go un verzorging: B. Hol lehoom. 
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De genoemde D.thleten 'Narden Zaterdagavond 5 Juli om 8 uur verwacht in 
ge koffiekOJner op het nHaarlom11-terrein voor e.on laatste bijeenkomst. 
Mocht me-n in een uiterste geval verhinderd __ zijn, dan gaarne nfbericht 
o.o.n D• Ho.gtingius. Perseusstro.o.t 31, Tel.'- 23191. Er wordt echter NIET 
op o.fbericht gerekend! 

DE STEIEIÜSCHE LEidHTATHLETIK VERBAND KOMT NAAR I-IAARLEM 
· ''> ll !l ill ! lilllll.l l ll ll lltll ltl i ll lttl\! llll l tlol!\lil !l llill!l ll il!llllt tlll l!l lllillo itll llll ll! olltllt ltilll!l l lllllt lttll ll tllltll l l lillll l l tlllll l!lllllllillllllllll ll l ll l li li l !ll i tlf : illffllilllllltl 01111!1 ll lll t ll <l 

:~on plo.èg· vill~ - de Ste ierische Leichtàthletik Verbo.nd uit Graz zo.l ons 
bi•:.m.enkqrt een te genb o zoel:: komen brengen. De athleten worden op 15 Juli 

· 1 s avonds in Ho.arlom verwacht e:q. zullep zeer wo.arscbijnlijk op 23 Juli 
c1c tcrugroip o.o.nv ao..rden. Het ligt in de bedoeling onze Oostenrijkse go.s

- ' .. ' · tem. bij do l oden onder te · ... brengen en dus is de vraag: Wie }:an gedurende 
· · -· · 8 c'L~J..gen één of meer Oostenrjjlés:e vri enden logies verschaffen? Bij de be

cJnt\voo:cdi ng v an deze bro.o.g rekenen we · in de eerste plO.ats ,op diegenen, 
- d i 2 vorig jaar de trip no.o.r Oostenrijk hebben meegemo.ol-ct cri clie zich on

getwijf e ld zullen herinneren, op wo lk oen voortreffelijke wijze we daQX in 
Gro.z ontvo.n.gon zijn. Vv e zulle n echte:J;- meer .adre ssen moeten hebben. Be
spreek dus met vrouw of met je ouder s of de mogelijkheid vo.n 8-daags lo
gi e s vCLn oen Oostenrijkse, gast be sto.at en zo · ja, meld dit dan dir.eet 
o.an 66n van de onde rsto.o.nde adressen. Spoed is gewenst, doe het dus di
-rect! Dit z a l het werk v o..n de mensen, die met de organiso.tie belast zijn 9 

o..o...nl!lorkelljk. verlichten. Degenen, di~ zich · voor logies op geven, ontvan
gen do.n zo · spoedig mogelijl::· nadere gegevens over de ontvo.ngst · en het 
;verdere 1)rogro..mmo. van de trip vo..n onze vrienden uit ·Gro.z. Bij de :volgende 
o.dr essen ko.n je opgave doeng 

t ...... . . · . I ·. 

J. E. Bleyswijk, 
J ~ vo.n. Drunen, 
D.· Ho.gt ingius, · 
J. J. Wullems1 

Sparenbergstraat 35, 
Vrouwehekstrao.t 23 
Perseusst:r-o.o.t 31, 
Anjeli ~rstrCLo.t 20. 

Tel. - 24683 

Tin. 23191 

~E-aE_~~<?-~Ino.n 1__? ~ _Go e f j e sne 1 op , .·· De- -t;ijd dringt ! 
--------~------------------------------------

JEUG·DCOMPETIT:rn TE AMST:E::RDM~ qp ~ondt1g 18 M~i trok een gr?te groep 
r• : •• n : :: .:nt · ll! ll !l l•t•li l lr lll ltHI! i llo r: • r. nt • llllllllltl! II IIJril i l lllll! l/l llllll! li i P Îilliltil ' : r:!l •l • JUll-=4-0ren per flets nao..r de SJ..nte lbD.Clll 

on do..:.."tr doel te nemen aan de Jeugdcompetiti<?. Met nog vijf nndere v er
c ü giügen -werd de strijd aangebonden. Aange zien de gehele ploeg ·op een 

· -bui t engewone wijz e gevochten heeft, vJillen wij hie r geen no.m~n noemen. 
Btuk voor- stuk hebben hier. onze jarigeren getoond uit het goedo . HA V-hout 
c;c sneden te zijn. Het was dan oo~ v-oor de o.anwezige be stuursleden on 
. cu. gdleiding een grote verro.ssing om de 0 Ha o.rlem 11-j ongens steeds in de 
" o~r·stc regionen te zi~n eindigen. Een ding .Vvas jammer: pra.ctisch -c.l 
o:nzè ' est o.fettès bleven mede- dóór he-t slechte wisselen be·nden de vervmch·-
t ingon. De puri-bentelling i s o.ls volgt ~ · · 

Juni oreJl...! Junioren E . _-.. J.llniore_n__Q_ 

1 Ho.CLrlem 127 pt. 1 AV '23 71 pt. 1 Ho.o.rlem 53 pt. 
2 Hollend 117 2 Haarlem · 5·1 2 AV . '23 26 -
3 EstQfette 96 3 AAC 48 3 Esto.fette 17 
4 DEliJl 72 4 · Esto.fette · 42 4 Holland 9 
5 A V '23 70 5 Hollc..n.d 25 
6 AAC .22 

~g_iQ._c..l_~ wedstr~id_~ 

1. Ha o.rlom 
2 J:Gs t c.fette · 

231 ·pt. 
i 85 

~,r.9.:~1 ... .. gY., ... ,K.~ .1~~}.~~}gffi~.~.ê.t..~E .. ~. 

3 AV '23 
4 Holland. 

167 pt. 
151 

Hi erbij doe ik een dringend b e roep op o.l die 
leden, r10 l ke het eerste ho.lfjo..o.r contributie 
nog niet voldaan hebben, dit te voldoen vóór 
15 Juli o..s. 
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5 DEM 
6 .AAC 

72 pt. 
70 

·I Toeschouwer. 1----------------------
0m CLCJ.'l t e sc lmff.®..g 

HAV-insign.es f 1.10 
HA V-borst emblean- -. 65 
HA V-reglement - -. 25 
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UtrE:cht 2 Juni~ TRIAL-MEET Hellas Ho.nrlem - Pro Patria 
, ' ·• ' • lllfolll' lloiH lll liJttl l •tii>I III Ht 'IJIIItiiiHIItlilllllt l! lltlllillllltl!nllihii'IIIIIIIIHIIltOI IIIIHIII II>IIIIIII II II IIIII I H IIt lll l lll!tl!illl\l l ltlitltillil tHIIII! I II tli tl ll ' ll 

Lo.n l-"l8t einde vo..n dez e r omme lige en onbevredigende we_d?trijd wa s he t . 
l' '.) G1.JJ.tao.t, dat He llas, dat 104 :pt. hb.d verzame ld, ons met 5 pt. vcrsch1l 
cl(; bo.o.s was gebleven en do..t P.P. D.let 67 pt. t o..me1ijk ver was achtergB ble--
7211, 

·:~iG·t:; gehee l zonder oorz a.ak verloren wij v o..n Hellas. Allereerst togen we 
:'. :..c.c~r de Doills t o..d met ü1vo..llors voor Kluft, Vlillems, S loos, Gerri t Sch oJ.tGn 
· - ~·1 Theo Wernik. I n de 2e :p l o.ats o..rrivo erdc onze bus eerst om h alf t wac.lf 
:.-·iJ d.:; Utrec htse sinte lbo..nn , tervvijl de etOJ.1VC\llg vo.n de wedstrijden op ll1.m:c 
1 :rn_;te ~d wn.s :, Hnls over kop mo e sten de onzen hier enkele numners verwor
~~~1~. , t;e r wijl hot eir;enlijk r ouds tijd wo..s om n ao..r het no.bijgelogen Utrechtse 
,; t ::;.d ion te gao.n, wo..o.r de re st vo..n het progrw"'TI.ma (in, hoofdz a o..k de loop
lï.lnncrs) ve:r:werkt zou 'lH Orden. Van 11wa.rming-up 11 vms z qdoende geen sproke; 

(; !' ston d con stormachtige wind en ook moe stei1 somillige vo.n onze mensen 
z.mde:;r . die omst o...."YJ.di gheden o..o.n practisch 2 of 3 nummers te ge lijk deelnemen. 

De uit s lagen waren hier: -
ïerspringen : 4 en 5 Cats. en Broertjes, · beide 5. 79 m 

.C:iscuEvJe rpeng 3 Vo..n Zwoeden 34.83 m; 5 Snit 31.19 m 
T!oc gspringei1~ 1 Vo..n Zweoden 1~60 n~ 3-5 Kooymon 1.55nl 
.\ c gclstoten~ 2 Vo..n ·zvveeden 12.91 m; 4 Sr2it 10.18 m 
4 x 100 m; Hc.rtlopc;;r, Co..ts, Broertj e s en VJulloms 2e plao..t:3 in 46.8. 
J~d . VD....n Zrw eden , die bij kogel op 6 stoten had gerekend (i.v. a. tijdnood 
we:rd er e chter m.:lar 3 El[.'..O.. l ge stoten), behao..lde bij z'n vie rde stoot (die 
èlus n i e t t e lde) een afst and vnn liefst 13.18 m!! Hiermede zou hij echter 
toch o.chtor DeDnink (Hellas) gebleven zjjn (13.26t M) .. 

Buiton d.e puntentelling on werden hier nog enlwle junioren-nm:un.ers v.er
\ :(;r k t. Hiervo..n zijn de ui tslo.gen: 
80 n B~ l e s erie 2 Doornbosch 10.6; 4 Douwes 10.8. 

2e serie 3 Mc.rsmo.n 11. 4 i Finale.: 2 Doornbosch 10.·6 
·~ x 80 n B~ Ho.c.rlen 2e in 40 .• 2 (Doornbosch,Ivlarsïtlo..n~Jcmsen, Douw es) 
300 nA : 1 Ticncyer 2:12.9 

:n een l o..ngd.1.1rig non en or.1-progrm:u:n..:tn (handbo.l, wielrennen achter Doto-
:·- .' n~ rng:b;y , '.'J i ndhonden 7 volley en athletiek) wGrd op de gro..sbaon ·in het 
::.;:.ad. -:.on ~ ~' s n ':..cdc..gs de trial-neet voortgezet. Watll'bij de 11 HAV-scho.re 11 , no.. 
'i t..e .L rr~ ge::~1~)l_:_ i en · en pro te sten, uit e indelijk toch op de (half be zétte!) over
l.:.:kte tr' L'.:J-:.mn D.ocht n eerzo..kl<:en, nado.t o11kele stijfhoofdige wicler-offk-ials 
~~ r:,E:::; J ~.~t:; (-) ge 7·'N1cht ·waren vool ... de overredingskro.cht VD....n onze Utrechtse 
"1.·'.!-'c-:..e-:- ~ 8l: ·.rr:;_ r:;nè.c~n. Enfin, do o.:::mv o..nl:e lijl: tegen Hellas op ge lopBn behoor
li~kc; :.;chte-r.·;:;T:und werd hier door dubbele nno..nr ler.1a-overvvinningen op de 
8C'O n> do 3000 :1 en pols hoog t enslot te geheel i nge lopen. Want net spoe· 
werpen en à.e Zweedse Estc-fette 1105 voor de boog \Vo.s de stand: He llas e:h 
Hc-'J..rlGm 8'7 pt. 9 Pro Po..tria 54 pt , Mi n der goede prestaties op dezè nunners 
le1dden echl.ïer tot het voor ons ongunstige e indresultaat • 
. Jitl?J.Q~ &.E?_:fl: L 

100 n: 3 Ha rtloper 1~ 7 6, 
400 n : 2 Wullens - 54.2, 

. · 1)00 m~ 2 Meyboon 4~27 .4, 
800 n~ 1 Sooner 2:03.4~ · 
3000 n : 1 Geusebroek 9:17.2; · 
Polshoog g 1-2 l c..1.:10ree en Sw<ll't 
Ep c or v.;erpeng 3 Swo.rt 40 n 

6 Cc-ts 
4 Inthorn 
6 De Vries 
2 Vossen 
2 Vm1 Gog 

3.60 m 

54.8 
4:44.6 

"2:04.2 
9:19.8 

6 11 J)_~ __ Sj;oolçp_1_o~g!_ l 32.75 m (het staat 
-werkelDk zo op de uitslagen, Fredl) 

'-0weedse Estafette: 2 Ho..nrlen 2:08 ~2, net de lopers Vo.n Zweeden, Inthorn, 
"hlllens en Ho..rtlo:per, waarbij lll. i. weer duidelijk bleek, dat Ben Inthorn 
c.: on te zwc.:.o.r trainin.gsprogranno.. op zich lo.o.dt, waardoor hij bij de wedstrij
rlen de fi thcid en de losheid nist, we lke nodig zijn om tot no.n de · finish 
~;e ku nnen blijven lürao.ionn. 

P.H . 
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JUBIMuM-VJEDSTRIJDEN van DEM ... ..J Juni 
, 11 ,, j jttt\ltilllllil l lllll l tt t ll lti l t lt ttlltl tll t ll tltl otl l t!tll t ttt lo lt• ol l • t ol il t tl ltlt l t l li t l/t rr ltoll l dr l o• t orrotttlltlltlilttolltt l l tt lt!litl ot lt•••llt!t •llt • t llot• 

Op deze wedstrijden l0J"Van een kle in ploegje HA V-ers aan de start. Bij de 
100 n Junioren won Henk Hartloper op . gonokkelijke wijze zijn serie in 11.6: 
doch in de finale kw~~ hlj na e en a~~vankelDk goede start juist een half 
netertje te kort. Tijd 11.7. Rob Tioneyer wist bij de 800 n Junioren een 
vierde plo.o_ts te bereiken in 2~09 .6. Go en gekke tijd, Elélar net een beterE 
wedstrijdvoorbereiding kont Rob VEJ el verder. Ons grootstet succes kwon 
op de 5000 u, waarbij voor ons Henl\: Geusebroek en Win van Gog startten. 
Door het vrij hoge tenp·o wist z·ich c...l spoedig een stel van 6 lopers los 
te naken, wao.rbij onze nonsen zaten. Tot 4 lcr1 bleef deze situatie onge
wijzigd. rr oen zilgen we Vl in van Gog op eens de baan verlaten. "Pijn in de 
zij 11 , zei hlj. Ik zie het neer o.ls een 1:1entale kwestie; wo.nrbij VJir:1 te veel 
te gen de afstand opzag. I ets, waar hlj Donenteel al enigszins overheen s 
s cü ijnt te zijn. nGeus 11 bleef inniddels rustig de koplopers volgen en in 

• iie l aatste ron dD ontv-Jikkelde hlj een zo verbazend sterke eindspri!ft? dat 
0en -loper a ls Adrichep. van DEM er eenvoudig niet· aan te .PJ.S kWaD. Hij g1ng 
t n 15 ~ 5?.- als eerste pver de eindstre'ep· .. Een prn:chtige overwinning, cii.e 
r_og neer wo.arde kreeg, "toen bleek, dat onze nan bijna .·de gehele weds t rijd 

· op GÓn k npott.e spike ho.d gelopen, waarbij zijn voet volkoi:1en stuk gelopen 
wo.s . Dat wo.s n0m1envJerk . . Bravo Henk! 

KLlliKENDE KLEINIGHEDEN 
), ll tlllllfllilllt l •llllt l lilllliltllllllllll ll lltlll tllllllll t ltltllf!lltll ll tl t llt lti l • lll ill • 

Cor L:.'"UJ.oree, Mart Swart en Henk. Geusebroek werden gekozen in de lan-
1onploeg, die op Zondag 15 Juni in Den Bosch tegen Belgi€ uitkwuril. Voor 
~' 1iart werd het een nooi succes, want hij bezette achter de sterke Belg 
De gens de tweede plaats net 3.70 n. Oor Werd derde net 3.60 n. Henk Geu
sebroek kon het op do 5000 n niet klaren en noest genoegen nenen net de 
6e plm.lts in 16 nin.l9 sec. vJe konden ons niet aan de indruk onttrekken 1 

dn.t het gewicht van de strijd te veel op "Geus n drukte, terwijl hij ois
schien nog niet helenaal fit was na ZDn opgelopeh blessure op de DNg-
sintelbaan. · 

Begunstigd door to.nelijk goed weer v~mden op het i 1Hao..r.len: 1-terrein on

ze nHil van der Mey-yvedstrijden 11 plaats. De Organisatie van de wedstrij

den was geheel in tegenstelling net een uit lating in een krant, die o.a. 

scr...reef van :1ronnelige organisatie u. De verschillende nunners werden in

ners door de puike organisatie steeds stipt op de ninuut a:f verwerkt. 

· ':. :~1en kon er als het ware de klok op gelijk zetten. Dat een klein terrein 
' ? ls het 11Haaxlen; 1-terrein voor . een athletiek-wedstrijd nu eenna::tl is eer-

der de i ndruk geeft ,11ror.melig 11 te zijn dan een norno..le at:qletiek-accono

à..atie, daarnode dient nennet het uitspFken van zijn critiek toch terdege 

rekening te hou.den. Meer willen wij hiervD.n niet zeggen. 

liet verslo.g van de wedstrijd kan kort zijn. Ivlen heeft dit in vele kran

·!;en kunnen lezen. Wij bepalen ons derhalve voorno.nelijk tot onze eigen 

athleten. Op de 800 n bezetten Sooner en Vossen resp. de 3e en 5e plaats 

in 2~02.- en 2~03.4. Geusebroek werd op de 3000 n naar de vierde plaats 

vervvezen in 9~12.3. Eigenlijk hadden we een beetje neer verwacht. Bij het 

p olsstokhoogspringen zegevierde Mc.I.onoree net een sprong van 3. 60 n.Mo..rt 

'\:art werd 3o net 3. 40 u. Op de 300 ·tl voor Junioren werd Rob TieiJeyer 
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in de serie verslagen. Zijn tijd wo..s 41.8. Hij uoet dit no..ar besch ouwen 

als een e;oede training voor l o.ngere afst anden. Wij willen deze korte be 

schouwing beslui ten net de vernelding vo.n de prachtige speerv..rorp van 

de Sisu~nan Fikkert. Hij verbeterde niet o.llcen z ijn eigen re·card no..o.r 

le~o~de tevens eon interno.tiol'lale presto.tic. ''k 
.:..._,.--~---··-··---··-··-·-----------·- -----------------~--

Op 2iol1do.g 22 Juni vond te Leiden bovengenooDde .Trial-neet plc.o.ts. 

De re sultaten vru1 onze athleten wo.reng 
'· 

/2..1 . ~ 
~90_J;.lL. 3 Fokkeln o.n 11.8; 4 Po.uw ..-1?-· 400 q_~ . 2 D1thorn. 54.8; 3 Vossen Ï 

5 .?·G"· .800 p~_ 3 Vos sen 2:o6.!f; 5 V<m D~~r~en 2~09.'-. :L50Q_r:_!~_ 2 Geusebroek ·• · 

'4 i32,g; 3 Vor1 Gog 4g.34.4.· ~_000 n : 1 Geusebroek 9~3_9.1; 2 Van .Gog 9:_'14-.b 
1-Io~_g_springen~ 1- Vo.n Zweede-n 1. 75 tH ' 2 B:roertjës 1. 65 n. ___ Verspringen~ 

2 Broertjes 6.17 n :; 4 Vo.n Zwe eden 5.8J n. ~g-~lstoten: 1 Von Zweeden 

13.05 n; 5 Snit 10.44 n. l)iscusvwrpel}.J l . Vru1 Zweeden 3S.8~ n; 5 Suit 
~ ·. ~oc . .. · ~a 

32.1J n . S_:e_~E!rV~E!~e~2:J 2 Swart 4V.3;7" n ; 4 Broertjes ;98,}!]1 u. J:o~shoog:_ 

1 S.wo.rt .3 . 40 n. Q]Xnpische _;§_stojett~_: 2 Ho.o.rlen (Vo..n Deur sen, lbossen, 
Vo..'..1 Zweeden, · Fokkelrm.n). 

· ~;i.nduitslc..g_~ 1 Po.rthenon 104 pt. ~ ? Ha o.rlen 99 pt.; 3 Bato..ven 57 pt. 

WEDSTRIJDAGENDA JULI/AUGUSTUS 
''''' ''''"'''' ' '' ''''' ''"''' '"''"''''' '' '"'''' ' ''"'''' '' ''"'"'"''''''''''' '''''''''''"''"'''' ' ''' ''' '''' '' '" '' 

6 Juli: SUOMI, voorwedstrijd P.H.· Beker. 

13 Juli : Nederl. Jeugillcru~pioenschappen ( Hilversun) 

13 Juli g No.t .. Bc-o.nvJ~dstrijd~n R:A,O .. Rotterdan +_. Ned.Kanpi~n.schappen 
200 n horden, 3000 n stee:ple e n koge lstoten. 

'<27 J uli·g H. A. C. D'en Ho..ag . Nationo.l e B- kDLJ.pioensc·h appen. 

2/3 Au g . : Te Vèrve llijsvr.ijk Center) No..tiono..le vvedstrijden. 

10 Aug . ~ N.O.C. Ansterdo..n . Ozynp·. Rev ö.nche-wedstrijden. 

17 Aug. g Ei ndwedstrijden P . E. Beker. V~- & L. Den Ho.o.g • 
24 Aug .~ 

30 Au g . g 

Trekvogels fien Ho.o.g . I nter n .Jublleu nwedstrDden. 

A. A, V. 9 36 Alphen o../d Rijn . Nat. Invito..tiewe dstrijden. 
31 Aug . g Nederl •. Esta fette-KD.Dp ioenscho.ppen .Ansterdon. 
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