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- r·1rrq• Als dit nur.mer vn.n het clubbla d uitkomtJ, zijn we 
vAN J J..:::'_~OOü. :..J I J.~.l.Jl no p~ s l .echts enkele dagen van de voorronde van de 

?. H.-!3c<~erweds·tïr:lj d v erwijderd, die Zondag a.s. 31 Mei in Rotterdam wordt 
·•.:-.;.uwerlr.t. Het SJ?J;'C'..;kt dus vanzelf', do.t het accent van dit artikel op de
ze voor onz e vereniging zo belangrjj:i.w ~ebeurtenis valt.· Eerst echter nog 
cvÓ:ï.l i e t o c.m<lers. Op v.T ocnsd.o.gc..vcn çl 10 Juni o.. s o orgo.hiseren wij voor de 
v:ijfdo 1::c.a l do ~; ru I.Ier.i.oriar:J. Hil vo.n der Mcy-wedstrijden° op het t errein 
\ran do voe t balclub. Hoe,i,'el de ; edstr~jd.en dit keer gohouden worden in 
het lG .. là.er vo.:a è.e Cp ortweek, berust do organisatie geheel in onze handen. 
En dit is . ve.nzelfsprekend, want onze vereniging is de enige instantie, 
di e cl.cze · •:,1eclGtrjjden nag e:n kan organiseren. Er zal, o.l vorens we kunnen 
zeggen, d :1t voor 10 Juni o..lles i n l::mm.en èn kruiken is, nog veel en 
:i:.lOGi.JJjk werk vcrzet moeten worden. Er zal hiervoor op veel leden een be
L'0C::_) Vlorden cedJ..o.n, En hu rel;:enen wij er bij voorbaät op, dat er "jan 
· ·, ol~dt gezegd o.ls · dn.t beroep ook ·!op U wordt gedaan.' Latep. we er aDn denken 
CL..:.. t e r op diè Woensdagavond in Juni een tro.di tie van goed ge orgpn:i.s <'?e:ccl :: 
· .. c>dstl'Jjde:l gehémdh:'.1afd dient te wordeno· 

Dan gaan wc dit j aar, ondanks de uinder gunstige. ervaringen in ru1der0 
jaron opgeduo.n , toch v:eer nee lopen in de Sportoptocht. Dat meelopen b e
·hoeft dit ke ·2r e chter iets zoer bijzonders te worden. Want wij gaan dit 
k 12~r ~.e z ame,nli.jk meedoen ree t de voetbalclub, de cricketclub cm. de honk
bala~éleling . Vier sproten, allen verenigd onder de náam 11 Ha.:J.r lem11

• Wij 
h obbc1J. voor deze Ot_)t vcht oen k eurcorps van 12 athle ten nodig. Laton de
[O:üP.ll 7 d i e v oor (!.i-G l:curcorps geV1."'J.~!.gd worden dit a ls een eer · beschou
WG :t.L. II0 t moot ,,,-~t onze goz cw1Emlijke sportcm be treft iets heel b ijzonders 
worC.on. L1at ë!.G a thletie::.cspc:vt dcuirbij goed voor · de dag komen. 

De V·')\)l"l'o:nö.e van d.o P. n;-.r.o~cer. De eerste wedst~ijden vruJ. het seizoen 
zijn o.c ltJ r d,; I'Ut, . Do tr:J..inings-dun.lmoet met Suomi en de trir.ümeet t egen 
? :u'thcn ):.1 en De Bcd;Rvon. Deze woelstrijden hebben een voorzichtig optimis
ne opg·::;}_ :vcrcl •. ü p de 100 r.1 togen Euomi had Herman Hendriksz poch door eerJ 
lichte }··p:j_c:r:r:..i.l·::u:.r.' i n g op te lopen , cloch de goede zorgen va n Holleboom 
zullen h2n h.ope l :ijk z eer s:poodi g weer op do baa::.1. doe2.1. vcrschijnen .' Hcnlc 
Hn:::.·tlop ~;r is nu rJe l zoko r van do o.ndere plaats op dit nur:mer, terwij l Dic11 
Blvos zicJ1 :::. l s c ;3;1 e;oedo l 'o serve ~~nndiende 0 Co ·~:ullen s de u onstreerde eon 
bovredi ~_;; .:; nc.l.l~ vorw op d3 L!-00 m, torwij l Cakie Wentinl\: en Ben rmthom zich 
boic1cn ·•.J.nclicndc~ l voor do t-,,;eed(; J) l o.at s , . de eer ste vooral door een uit
::;i.;oL:cnd.e r a ce i n du 4 x 400 m . Ec.l S ooner en Kees Vossen. Oi"ltbroken · op do 
300 u. , \l.och z ij::.1. ':w l vrij zeker VO.J1 hun p l aatsen. De 1500 m zal r.1eer moei

: . ~·E JJ.,;0.on Leven. U iet n i nder do.n · '+. candido.ton st etan hiervoor op het lijst-
-~ o . En}i:.:-. [.,:c:;rboon~ Koos Hcüder n821. . on I.e o HnrEJ.erdan deden het werkelijk all .. 
I_I'i c 1:.i t . ;tl_.} ;:cnd eH c:tangezion Klaas Ebbe lim.g _,go en openbo.ring bleek op de 

300Q r;, , z :1. l oo~.:. hij nog wo l èen por;ing wo.gon zich via de 1500 .m een pl:J.at· 
.j e. i n c.lJ ·r_1loog t e: veroveren.· Do 5000 n is een groot z or genkind •. VJ iLl van 
(jog t c,o:..ldv no5 gvnn conûitiÇ), dio à.irect ver t rouwen rochtvao.rdigt, hoo VJ-;._ 
i c. he t OJJ oen P. H. -beke:cvJedstrijd net zo'n oude rot nooit weet. En wat do 

Ï.1.x:t::!edo nnn op dit nur.mcr b etreft, Piet v.d. Bosch, was het zelwr niet t jj. 
de:.1s. do 'vvedstrijd to c;en Suoui. Misc,chion is onze öan uit B chage,l Po.ul Vc-:r? 
ra. hier c.lc I.'ün , die uitk6nst k:::tn brengen. VJ ie noe nde dno.r ovori?;Ol! S cle 
::.uc~.u vo.n Joop van Drunen'? Voor de 110 n horden z o..l weer eon "\::J;:; :i.''iep ;;::-;r r: -:: · 
godo.o.n OJ! Chris H1uJc l e r. Een beroep, do.t ook ;m weer niet tev·J r geEfs ~:-: ... 



zijn . Als de 2c r.~EJ.n 9 Thc o v:cr n iJ: , r~u vJerke l ijk de lo.atste weken eens even 
serieus de tro.i nil,.g ter ' llr.nd • . tJ..d vcm ~woeden en Hcnk Kluft staan als 
va st genoteerd voor het l\:ogelsto-Gen. H::mk eveneens voor ~et discuswerpent 
doch wi e hier a l s t weede w.an. nee nrJ.o..r Potterdan zal gaan? Arie Mulder 
s t olde eni gsz i ns tëleur en do.n zou De Loeuw toch ZDn kans krDgen nu Jan 
Beit vcrtrokken is. Th c o Vv ernik en Bop Ebslca np zullen ons in Rotterdon 
we l op he t speervier p en vertcgenvwordifjon. Beiden zullen over de 45 n 
C'j_c:w:~l te k onen oe i n de punten te fjer ':tken. Het zit er in. Ad van Zweeden 
:.::~;::.• .. ::tt bjj het h oor;sprL:gcn even vast genoteerd als bij het koge lstoten, 1. 

Doch uol-;: hier is het vraagstuk vcm de tweede nan. De Leeuw en Freek 
B:r ::;ort jes kwo.non niet hoger dan 1.60 n i n de eerste wedstrijd, doch de 
o~Jls"lï~vtdighcdcn war en noeiljjk. Zou Held:oorn hier nisschien de t vveede r..J.an 
wvrdenMe t het knietje van Mu.rt Swart i s het ge lukkig n i nder ernstig dan 
aafiVa..Vl:kol.ijk 'ger.:eend ·was. Het staO:t we l vast dat Mo.rt kn11. springen en d011 
mec ·:;e ~l het 6 punt cHl worden, r,1c'..rt! En nu Hedde de Vries voor dit seizoen 
c~oor oen kn:te ble ssurc is ui tge scho.keld zal het voor de tweede plo.ats 
tu,3 S ()2.:'1 He21.k Willens en Ne e s v.d. Klinkenborg gaan. Bij het verspringen 
zul l en Henl'.: Hillc;ns en ]'ro ek Broertjes het n oeten uitrmken. De so..nen.stel-
1 i::.l::?; v :..:.:1 d.e 4 x 100 n stao.t voor i . wel vo.st. Dick Sloos o..ls eerste nan 
o: 1 Ile1~ ]~D::tlope r e~:1 Her ö.llli1 He ndiiksz als derde en vierde nan~· De tweede 
Ieper J.ovcJ:·t nog een p roblo en op. Ho.n Fokkol non stelde in de wedstrijd te --· 
gcm suo:·:i v oor c:ü quo. wisse 1 techniek t e l eur-.. Misschien een ervaren loper 
o.ls HeP .. k '-"J illens? De 4 x 400 n geeft nog vele nogelijkheden. Co VJulleos 9 

Co.l::ie Yiontin.k , Kue s Vossen en Ed Sooo.el\ lijken zo op het eerste gezicht 
een stcr~w smjenstelling, doch dan hebben we lopers als Ad va n Zweeden, 
Bon I:~-:.thGrn , Han c ~:.ts en Henlc ï;.iilleus nog achter de band. 

U z i et, cl.e ploeg groali t l c.ngz cto.n no..:J.r 31 Me i toe. \"'J ij hebben een pro..ch
tig r ec ord t e ho..nCL.""la.ven. Het be f ao.nde r~cord, dat 0 HaarleD11 nog nirmer in 
een P.li .... beker wedstrijd heeft ontbroken. Dat record nag niet in gevo..ar 
k m;en. L.'lt en wij d ::mr a lleuaal vanaf heden iedere dag even aan denken~· 
D:1..n lmn en do.n- lflOot het luJ:J:cen, D - FI t · · • ag ~ng~us. 

--- - ---·----·------·-·- ·- - --·--:---------------------------
O FF ICIE E l, 
--·-----------~--

De dan.lct ~ L. Baan, VT ~ - Muller, W. Meyer ( Voetba llid). 
Ni euwe leden~ E. le F~bre, Uilgenstro..at 94 (8-1-'39); D.H.Hoend~erdos, 

Ste enbokstrao..t 28 ( 27-1-'35); H.J. Heynink, A<?;1·de 
Ruyterwe e; 250n ' 1Ansterdan; J .Jansen, Oost Ind~estraat 
18 (27-11-'34); J. Blo.nkwater, Ten Katestraat 85 (15-7-
'35); P • .Praansna, Uranusstraat 41 (4-11-'36); M.Gott
ner, Bestevaerstro.at 12 (24-10-'41); B. v.-Dijk,Juno:plant-
soen 17 ( 28-2-'38) . · . 

Ni euwe dor:..-:-.. t c:;urs g H. Snijde rs, Spo.arndanseweg 566. 

Ad:r7esv1ijz igi:1g~ C. Hijï1.an.ds Scheldestraat 16 
J. de Vos 

Oe o.:J.n. te schaffeng Borsteubloens f _.65, Fietsvlaggen f -.80 

J eu cdwed.strijden g 7 Juni g J eugdconpet itie, Ansterdan. 
18 Junig Estafettes (S luiting Sportweek) Haarlen . 
28 Juni: Je~dne erlw.r.:;.pen KNAU, Ho..nr len . 

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

(tE R S _o !1-A~I---0 co S i nlee en Acl van Zwe.eden zonden ons uit G?es 
hot bc J.:•i cht •ran hun verl Jving op 10 April j .l. ·_,_ Ter· gelegenheld 
h iervan b i cdon wij hen nog onz e hurtelijke gelulDMens en aan. 

--:- - ··--- -- - -- --
_J~J.LfGT!~m~~A~tPEf:l KNAU zondag . 28 Jun i a.s. _organiseren wij op verzoek. van 
d-::; w;:.'C v :.:1.J.1 r: oor cl...h.ol l m1.d do v oorvvedstrijdon vo..n de j eugdneerkanp.:.okn.npl.oen
:-..:.c h::-.pr) e :..·~ van N o:)rdholland. 

I J;: \~Jil nu re ods de aando.cht op deze zo zeer be lan.grijke wedstrijden 
vu r. .diicen . Het pr ogrD..L:.u.a is o.ls volgt ~ 

·~~:_:;_}_ ._ C. Jun._lh 

co u 
lloogspri:ï.'lgen 
Vo :;:.' [.;pringen 

100 D 
600 [1 
TJ • u.oogspr1.ngen 
Koge lstoten 

Jun.A 
100 n; 800 n 
Hoo~s:prir~::;e-::-1 
Ver:?J)r.-·~ :_~Ç?:rJlJ. 
Yor.-,:. ~ ~-:-: ,· .-~: 0 ll 
_ )._ ~ ........ -- ·- .. -
D:Ls c 1.~s 7Jc~·:p::n. 



uOilgeJTS, ~UJ ZiU .J.::J.: t;H LlvV '"'V • v ~ -·- - - u . , . . 
d eelnenen. On echter t:Jt resultï c.ten te k01:1en zullen JUl..Lle dle ona:e~-
de len vo.n de neerkanp, wetarop j e n iet zo goed bent, noeten go..an be
c- ofe nen. l aten vle tre .. cl:Îten bij do finale-wedstrijden in Ansterdan een 
:~JOordj~ ne e te sprek_en. J. van Drunen.---

. , Zond.o...g 29 MaoXt wo...s een aantal van onze 
.FJ:.OPu:-1\.-Pl:. FKLOOP A~1:STERDAM leden na o.r Ansterdan getogen on dao...r deel 

·;- "' - ·;: e r.· e ,~ a:::u.1. de veldloop (.l'e or ganise erd door de "VolewijckerS 17
• Bij de 

"\;; _ .L .J. .l. k "' ' o · D ~ · + 500 n de kop nan ::..oco n v oor B.·- j u n LJTCS was he t , Hans ouwe~, a~e na _ . - • 
Er;.Ls ho..d ecl':rct.JT hui ten de wa ard ge relwnd. ( 111. dl t geval ~e sterke ~v1nd~ 
0,n l'~ ·J il het n i et bolwerken. Hij ·noest toez1en dat er;kele Jongens he n pa,;:.>·
:::r-.; or den9 d ::; c1J. n iettenin. k'Ho...n hij o.ls 5de V3.n de ru1n 40 deelnene~s doer 
Je finish. Hr-:ms, in het vervolg n iet te snel aan kop gaan! JeltJo Doo::;::on 
t ,·.Jsch vïc:rd 9e. JJe mverige junio~es J aap de .Reus, Ben ":"·d· Pol, rpon van .. , 
;~~Y'-• J oop v . d.Bosch, P i e lVhas en Snijders l1epen ook n1et onverd1e nstellJ 
en e L .:.d i gde]J. in de n i dden.r.10ot. 

De l oop voor de A-juniore s ging over een o.fstand van 1900 n. i'J e kre
h1.cn h i er e en he r ho.ling te z i en van de B--juniores, wont ook hier was het 
~.s:1 11h .::·., .. rlen °-ju.n., n.l. Kee s HoogenG:ijk ~ die veel te snel de kop nan eD 
c~c.a-rdoor t:;e vc;e l v rm zijn l(rc..crl.t en vergde. Als Kees over wo.t neer wedst_:L· 
r ·:>~.l!i 5.rke z ctl be scJ.1ü::l:en:; dnn kan ·h ij tot zeer goede resultaten konen.. OoK 
b~j l:"imr: a ls 5e dO 'Jl' de finish. Onze overige juniare s Co Dlgendijk, Arie 
Huv cno.n , Fiet Kleyne en Ab Hc.l der ::.1o.n deden het ook niet slecht en het 
s c~1e e l c!.e EC\.·':'.r een p a :J.r puntj e s of zij wo..ren in het bezit geltonen van tie 
veren igings-p rijs. Deze werd nu gew onnen door Estafette. 

Over de 5500 n kan ik h r; el kort zijn. Onze enige deelnener was Henl\: 
I:1e:r'b t) On . IIe :.il.<: staozte na óén ronde de strjjd. Niet ne~r a o.n dergelijke 
o.fs't G.nden ne edoen He11k 7 het ligt je niet! Jvan Drunen. 
---·----------·----- · ly ...- lt.e-i 

OiTZE JEUGD TIT ENKHUIZEN . .... .. ..... ...... ....... .. ....... . " ...... .. ........... .. ,.... ..... ..... ...... .. ....... . Op Iie11e l vaart sdo.g is een 8-tal ju11.ioren in 
act ie gewee ot bij de wedstr]jden in Enlthuizen. Op de 60 u C startten Bob 
Ste e.VI '~Jorgzn1, Ho.rry J oc..chiu en Ao:t Bro..nderhorst. Bob werd tvveede in zijn 
se r i e i n 7.8 sec. 9 Ho..rry werd i n zijn s e rie eerste in 8.1 sec. en Ao.t 
bracht hot i n zjjn s erie tot de 2e pl.:1o.ts in 8. 7 sec. Alle Haor lenners 
gi ngen dus over n'.l[.tr detfinale. Onze jongens overle efden ook de halve 
f:u1é:..J.e . I n de fi no..le st nrtten dus 3 H:tarleuners. Een heel o.o.rdig succes 
èi."..W. ~J:!e :.:1eer clo.ar er 22 deelnee ers op dit nu:r.nJer hadden ingescln:' even. In 
do f ilu .le 1~, :c.1.r.:: Bob a ls 3e, Ho.rry o.ls 4e en Ac..t als 6e doolr de finish. 
De 80 n B Y!erd ver werkt in 6 ser:ios net toto.o.l 31 deelneners. Onze jon
gçns li'JJ."lS Dou',~J e s, J'e ltjo Doornbosch, Henk Marsnan en Ton van Zijl sto.rt
ton i :a l+ vcrschillende series. Ook hier een aardig succesje, wont zij 
l:wo.ne n ;;"lle vie r in hun s e rie o...ls e erste door de finish. Hans noteerde 
oen t ijd vo.n 9.7 sec., J e l:bjo 10.- sec., Henk 10 , 3 sec. en Ton 10.5~Dus 
0-lle v Ln· over n ::lo.r de ha lve finale. Bij deze halve fino.le werd n.i~- een 
font g·-:; :.. :o. .~~kt door de vwdstr'i.jdle iding. Z~i plaatste n.l. 3 Ho.o.rlenners in 
~ én e.er i e. Door do z eer sle chte c;o luidsinstalla tie wo.s de serie-indeltn~ 
Ltij ontg1~..t.n, O.Eders zou ik hie r ze e r zeker tegen geprate steérd hebben. 
Het gevo l g y;a s ël.a t IJ.1on van Zij l er door zijn eigen clubgenoten werd 1;litge
lop cn~ d t)Ch nietten in sto.rtte :::1 o:ol: hier 3 Haarleuners in de fino.le. 
I n de fi '.l .::". J.e· werd Hc.ns Dou vJe s e e;rste, Jeltjo tweede en Henk Mo.rs nan vijf
de . Hr::ms D:'Ju v;e s hc.d 20 u inuten voor de finale 80 n ook een prina 600 n 
~e lopen. Hij startte in de eerste van de 3 serios 9 welke op tijd ·werden ge
lopen . Ho..ns won zijn s erie in l ~3'1.1 sec en Llet deze prino. tijd legde hij 
be~î..a.g op de eerste pla0.ts in he:t totaal klassenent. Op de technisc ij.8 
n-u~n·i\~rs de den de jongens het ook : goed. Bij het hoogspringen C boekte 
~a:rqr J oo..ch itn e en schitterend succes. Hij werd e erste net een sprong van 
1 .. 59 m.. J:iJo u z e ldz o.on goede sp rong v oor een knao.p van nog ge en 15 jaar. 

A01+- Bra.n.dorh'Jrst: en Bob Ste enberge n de e l den beiden de 3e en 4e plo.o.ts 
w.e,t oen spTong vo.n L 39 n . Bij h e t verspringen . was het ook weer ' 7 Haorler.~ · 
dat' de toon o..5J.n.ga:f:. Jeltjo Do orn·bosch werd hier eerste net 5.76 n.Hon::: 
Do·u.we s t ':wedc nlf..t' .:=;.49 n . Henk Marsno.n kvJan hier t ot de 6e plo.ats. Ons 
pl<.»e<a~ e , z ·ç~D.0.r be laden net 11gouden 11 en 11 Zilve::::-enn plakken, be g on de te-
rur;rels nc·.~.l.I' H ~.ttl'l0.:-~1 . Bie t er'..l(;:ro is werd de enige t eg?n'ro.lle:v van deze 
z o e chte s e z e lli2;e en succesvol le r:.iddllt;. \iJo,_nt de hongr>r·.i.(">e D.o.gen van 
de jon gens J.:ond(:;n de v~o.rne ge b.o.}d(en schol.l etjes van. &J:.:h~.:izen niet wee.,;-:' . 
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staan. Het oponthoud. bij de visko.r deed ons de trein :lissen, hetgeen ons 
eno.r liefst 2 uur 1wstte. -- ----·-- .. ------ - ··------J. vnn Drunen.-------·-·------ ----· 

Jeugdo::.1t EoetL1P. I-Lv;.Iu.E~~1 -EOI.,I!i.'iN:i)IA 
ll rJ<IIIItlj< lj/lj 11Jidlllillti J11rJjfjljllilllll•llll!illi lg,, , ,II111 IIIIII•IIIIIIHiiltiiiiii1 1IIIIIIHHHII11111fll llll•llll,lll!t. •o z Ol1do..g 3 Me i j . 1 0 heef t v de eer st e 

v e ldwedstr iJ d plo.o.t s e;eho.d von 0117.0 jcugdploeg. De jeugdploeg van 7'Hcl
ln.ndiet71 uit Hoor n had de reis n 8.r!.I' de Spo.:ll'nestad ondernonen on als te
gcnsto.ndcr te fungeren. Deze vJedstrijd heeft non getoond, dat onze ·jeugd 
gJed. he u :ft s: overwi nterd17

, het ge on ook we l te verwachten vie 1, gezien de 
schitterende oplco: .:sten van de j ·:mgens gedurende de gehele winter •. De 

-.~; eclstrjjd. n,'l!.·l een o.o..nvD.llg r:.et do nurmers 60 n , 80 n en 100 n. Bij de 60 n 
C vJc..r en h ot drie 11Hao.rlen 1:-jun. ~ d~e o.ls le, 2e en 3e finishten. Bob 
5 t ')cnber gcn le i n 8~ 1 sec., Ha r ry Jonc in 2e in 8.2 en Hans Bokker 3e in 
8 .4 ·s ·.:; c. De 80 D B gnf hetzelfde beeld • . Ook hier wo.ren het drie 11Hetnrlen ~ 1 -
jrm. 7 d ie de eer s te plo.o.tsen opeisten. Hans Douwe s . le in 10.- sec. 9 J anp 

_&:-reev oort 2e in 10.5 sec. en Ben v.d;Poll 3e in 10 •. 6 s e c . Cor van Ere oen 
l ï nisht e o.ls e erste bij de 100 nA-jun. in 12.7 sec. Piet Kleyne werd 4e 
mot 13.- sec. De 80 n horden v oor B-j1.m. was ook weer een 11 Hetar l~nu-nan
goJor.:,c .. mhc id. 1 J e ltjo Doornbosch, ·12.1 sec•. 2 T. Polale '12.8 sec. 3 Ger-
.:ci t i!lug 13.3 sec. Hopo]Jjlc zullen deze knapen in ·de toek onst het bij ons 
z o bloedc:.r r;.e nur:::i .'.8r hordon we er eens wo.t leven in blazen. Do 300 n A 
bracht Piet .'i{ley ll.e i n 1~-1. 5 en Co D:t.ger:.dijk in 43 sec. op de 3e en 4e pl.· 
H~~n J'O.nsen -;u:rd oc:ste op _het nuuner 150,0 n A, tijd 4. 41.-, gevolgd· door 
ZJJn clubgenoton -Arle Havem1an (2e ) 4.55.6 en Ab Ho.ldernnn (3e) 4:57.7. 
Eet h o ·)(jSpl~i::..gon J1..1.11. CvJerd gewonnen door Harry Joacin net een sprong 
vnn 1. 50 n . ~.·Io..tti Me ouwe se werd 3 o ;·1et 4. 70 n. 
l{..Qge lsj~gten:_. C-~~·un_~ 
1 Ho.rry ,J oacin , 13.50 n ; 2HCtl1.S Bolcker -11,- .l ; 3 Menso 9. 83 n . 
Bij de C-Jun. viel het fSOe de werk van Boh Steenbe~gen en Harry Joacin. 
sterk op. 

~~-j~f~~-~1~6~r;bos c1J. 1. 58 u ; 2 en 3 'Jorr'i~t Vlug en H. Baunan 1. 55 n. 
','e rf:?JIT_ingel"l;._] 
1 Hans l)OU\'Je s 5.L~8 n ; 3 Honk 1Ietr suan 5.31 n; 4 Ton van Zijl 5.24 n. 
1. Q_gQ 1 st o te IL . .B. 
1 J'e ltjo Doornbosch 13.90 n ; 2 Gerrit Vlug 9.74 n; , Joop V.d. Bosch 8.04 n. 
f. P.9.Q_:rwor }2eJ}._ ~-· 
1 J ·3ltjo Doornl) osch 47.64 n; 4 Bob Holwerda 28,67 n; 5 J.v.d.Bosch 21?.69 n. 
Bij de B-jun . vwren . Hans Douvves en Joltjo Doornbosch de uitblinkers 

:f[.Q;:_gspr.i~li"2e_n A. Verspringen ~ Kogelstoten A 
::; .Piet K<:t~l-r.55 n 2 Huns Blankwater 5.38 n 1 Piet Kabel 
4 Bob v/d KaThl. 35 n 3 Co ID.gendiJ1c 5.34 n 4 Piet Kleyne 

10 . 66 D 
8.69 Ll 

:Q j._ S CU S}IJ 0 r.Q_§p_À_ Speerwerpen 4 x 60 n Estafette C 
l Piet Knbel 32.23 n 
1~ C :)r v. Breuen 27. 77 n 

2 Piot Kabel 34 . 47 .n 1 le pl4 HaarleD 33.1 
4 Cor v. Brenen 24.89 n 2 2e pl.Haar len 36.8 

4 x 80 n Estafette B 
1Ie--ploe_g_i1Hnarlefl'l 38.- sec. 
2 2e ploeg nH.:.tar le ;~l ; 1 40.4 sec. 

4 x 100 n Estafette 
2 nHn.o.rlen 1

; . 49 . -

De wedr,·~rijd eindigè.e in een ove rtuigende 11 Hetar len•• overwinning net 230 
punten t ege n. 1;Hollm1.di a'; 164 puntén. 

Jongens, we klLrrnen terugzien op een goed resultaat, naar denk vooral 

niet , d[·~t j e er a l ' be nt. Er -v-vachten- ons nog diverse wedstrijden. Laten we 

er ge za:.:enlijk v oor zorgen, do.t we ann het einde van het seizoen kunnen 

J •· van Drunen. 
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