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;•-; ~""-. ---:~ · 1Iet .. is gelu,k:t. De 4e plaats is in de eindstrijd om 
',va~__g.~-~-~FZl tt~) de P.H.--beker heroverd; Het is zelfs offici~el d.a 

) ~- plaats geworden, doch het zou van weinig werkelijkheidszin ge·éïuige:c. ~ 
::'...l.s we zouden menen, dat we nu oOk inderdaad de 3e vereniging van Neder -· 
'! o.nd z ouden zijn. Het is wel prettig hier ui tdrukke'J.ijk ,vast te stellen, 
dat bij een norm:::1.al verloop van de.1 wedstrijd het toch zond~r meer de LJ.e 
!!l.;{a ts zou zjjn geYJorden. En we we·teh het, op die plaats hadden wij dit 
j.J.ar ons 00 3 gericht. Dat de ploeg er ip. geslaagd is tot die verrichj?ing 
t,e komen, betek ent een groot succe s. ])i t bewijs·t, dat we de weg omhoog 
-vJeer hebben betreden en do..arom l eden en re serves van nHaarlem w sn P. n.·-
boL:erploog 1953 ~ ' 1Harte lijk ge lukgewenst met dit resultaat! iy . . 

Indordao.d, we lru.nnen over het :jaar 1953 wat onze s eniorenploeg betrr:.t'î; 
tevreden zijn.~ Tevreden, mo.ar dat betekent zeke r niet voldaan. Willen wij 
net succes t r achten verder omhoog te komen, dan zal er nog v ee l m::ibr ge·· 
\Jerkt nocton ~!Vorden dan nu al is ~edaan. Onze ploeg telde dez.e keer nog 
·te v ee l zwald>::e nummers, wo.arbij we~vooral de:qken o.an d,e 400, 800 · en 1500 m 
en het s~ÇJ eerYJerpen. Dit betekent geensz ins een verwijt nan de mensen., di0 
D.e b et r effende nuDn ors vc~--vv ~rkt hebben. Integendee l. Ik ben er van cve;;..·-· 
tuigd? do.t ze el' net zo hard voor gevochten hebben a ls b.v. een Chris 
~seler op de ho:r.·dcn o:t' een FO..l.ü Verro. op de 5000 m. Mao.r het zat er nu 
(~en.no.o.l n iet in. Doch, do.t bet~ü<;:m:t dan toch wel 7 dat we aan deze rru.mm.e::::=:·. 
extra aandC\.cht zullen moeten g :.l Clll besteden. Wel, de loopnu.nBe~s en spe .... 
c;iao.l de r.li_dden en lo.nge afstanel zullen die anndacht ongetwijfeld krij~en 
nu we in \J i n vo.n Gog, die op de P.H.-bekervvedstrijd een prina . debuut als 
l! loq;l e idGl' mo.:ikte, precies de r.10n gevonden hebbon 7 die Vv e als . coach 

·~ voor deze nunuers n oest en hebben. ".. Moeilijker ligt de zaak ongetvJijfeld '\"Do.:: 
~e techn:i.sche nunners, dus ook voor het _ speerwerpen. Mogelijk, dat de be-

·~ ;:;prekin.g, die binnenl{ort gehoudGJ2. wordt tussen tee- hnisc.he leiding en do.-· 
ge l ijke· he;:3tuui• ó.P. dit ':l;iunt· ook tot een oplos sin€ kan koneri. Lo.ten we e0h-· 

' ·ter allenaal aan één. ding denken ;' We zijn er nog lang niet: De strijd op
, .. <::lo.rt's WOl'dt zonder Beer voortgez E:) t en in feite is de aanval op de 3e 
plo.ats van AAC nu reeds begonnen. ,,W illen 'Ne die aanval in de kortst n~
is; l~kc t~d . nct succes beY~onen, da n zal er -ilc schreef het reeds- zeer 
L~::L·.d ·gewerkt nocten worden~ De z o:_ juist behaalde 4e plaats he eft echt'3:v 
C; v~erd:u.idelijk O.O.n.get OOnd, da:t dit harde 'iV Crken, Di ts eendrachtig ui 'V ge -· 
"Tuerd Bn net een vo.st doel voor ogen, uiteindeli:ik succes zal oplcver.:rc1.. 

Naa s t deze belo.ngr~kste gebeurtenis, de finale P.R.-beker, hadden w0 
. .)p 9 Al..1G:;1J.Btus een uiterst genoeglijke wedstrijd tegen een l{ycurgus/Zaa~.:...
~-'.I.I1d-~o,1.binatie, door onze niet-volledige ploeg gevvonnen. Prettig was 
'~ .:.'.o.::.~blJ het eel"ste optreden van Dic'k Tenpelaar in de ploeg .. Bij het ve::::

:-~·_q ri::t.G<.YU 6. 92 m!Ad van Zweeden hu-ppelde weer eens van het eng nunne:r 
· J.c ~'-l' het undere . b'n dergelijke staaltjes van o.lzijd~;gheid schijn.8n hen b .. -:;+: 
'best te lig~~en. ru.~ kogel kwan a lt]mns zijn best~ s eizoenpr ëstatie er u ·j,-:.:: ~ 
13.75 n. Puur Verra dro..o.ide er zo~der enige tegenstand 15.56.- uit op c~n 
,5000 men a l , de3e verrichtingen g~ven ons hoop op éi.e P.H.-bek.~rfinale. 
~~:a U weet nu, dat die hoo:p gerechtvo.ar digcl was. On2', e j 81.~p;dploeg won d.:!.8·· 
zelfde ni.clclag net er oot versch i.l yo.~J. · staà.genoo·t nHoll::lnd.n. 16 Au gustus 
\'var en we op het fr;"~r.li - D.OJ.J.ge lëgJ.o _{portpark van d~ Meteoor in Ansterdn:o.·-~T. 
Paul Verra won op de p:;:;achtige 1+0.:) ~il-grasbaan de 3000 m in· 9 g 16. 4 na een 



rustige race.r., zuive-r als training bedoeld voor de P.H.-finale. Leo VJaJ>·· 
merdam en Hnn Jansen deelden de le en 2e plaats op de 1500 m B in 4~26.M 
K.:tn van beide beter. Op 30 Augustus verregende helaas tegen de sympa 
tïi~1el:e ploeg van Estafette uit Amsterdam en als U dit nummer leest ii? 
de YJ .G. -beker, het clubkampioenschap voor Junioren, al achter de rug, 
wnru:'bjj we dit jaar de beker nog niet mee naar Haarlem hebben genomen; 
o:udo.t we nog over te weini A-junioren beschikken .. • Ga.:m we echter op 
~.ezelfde wijze voort met ons jeugdwerk, wel dan gaan we binnen enlw.le 
j a r8n die beker veroveren. Dat staat voor mij vast .. (Nu wel"'d het een 4e 

.L) .L .. <..L1.t.s. Hed. ) Onze jeugd.J,a:üing heeft door het toetreden van HenJ::: Wil:J.m~s 
'N 8e:c e Gn a o.nme:r. ... k elijke versterking ondergaan en ook hier geldt, dat do .:;-:; 
r_:: (.nd~·o chtige samenwerking de successen, die er in f'ei te nu al zjjn, 11og 
7ocl g:;:' oter zullen worden. 

Tin dan gaan ".ve op Zondag 27 September op het terrein van het Kenne-

J 

mer [ifceum l:J.e'b seizoen 195.3 met onderlinge wedstrijden, waorover elders 
me er in het nmnmor, besluiten.· ·u:.at i k daurom eindigen met de b.artewens~ 

1 
û.o.t alle leden, he"!Jz jj als deelnemer? a ls jury-lid of als belangstellelld.o 
JGZ~e do.~ tot eei.1 e chte gezellige HAV-do.g zullen maken. Do.n kan het een 

l piü<?lTtimc;c o.fslui ting worden vnn eon ongetwijfeld goed geslaagd seizoen. 
__ h_H.f doorj(,~~. D.Hagtingius. 

OFF I C IEEl, -----------------U ... =i:.QY..We lê@n; II.J . Bouwens, Vosmaers trao.t 2L~ (l-ll-v3-4) ;G.HD.lderma.n. 9 Vo....Yl 
Osto.destrt::.o.t 12,Zandvoort (30-5-'34) ;J. Volker.s,L:mdzicht-

_:i_ c, :m 60,Heemstede (13-4-'36) ;H.Esveld,Kievitstraat 16 (1-7-'34) ;F.Meyerq 
i:leiii. 33,(2'+-12V38). JS:j..euw.~ donó.teur(_trice)...;. B.W.Jo.nsen 9 0ost Indiestr.l3~ 
,:~f .. Nr; Do Reus,Zijlweg 129.· 

~:!:2:9-e ~mer~riJ.i:J;.li_Bg_~ De zomertraining eindigt op Woensdag 23 Septem-· 
ber a.s. Over aanvang der wintertraining volgt 
nog· nader bericht. 

(ó:Js · JÈuG-DFOI!ÏÊ' De actie, die .wij noodgedvvongen op tou',Y moesten zet-
__ !:___ ' _-'!!V ten voor het Jeugdwerk verloopt GUnstlg. Een bedrag 

van I 100.- hebben wij reeds overschreden. Van diverse känten kwn.men gif
ten bin r .. en; zelfs uit het verre Afrika van ... Harry Wernik; Wij vertrouwen 
er 011 dat het bGdrag nog verder zul stijgen; Het gn.at hier om de jeugd, 
.c:.us do t o el{m .. lst van onze Ht •. V 0 Haar lemn! 

Hanile:Ll vo.;n 11 H<:· .. :J.rlemn en verder allo vrienden van de jeugd, stort uw 
bijdr~lf.!;on zo spoedig mogeliJ1c. 

v~:ul Ç.ln.è.erst.:::.ur1de p ersonen mochten wij giften ontvangen tot een totaal 
bed.l"'ag vq.n I 7L~. 80. lVIèt de eerste .vera nt-woording mee van f 46.- k vvomen 
\·:ij reeds tot· een bedrag vun f 120.80. · 

Mevr •. F .Kleync·-~ie Gr<..;.af, Hr. D 'hout , Îir .1iondrilcsz ·;Hr.Ste.enbergen,Hr. Vo.n · Bree
L1 01~91!,am. Doo~nbo E;cl1, Ib. .... De ·Vries,Hr~"l'rao.I:1 srn.a,Hr.Rinl<.::el,Hr. Va..n de Bosch, 
I~.Tiemcyer,Iir.Ver)?oorten,Hr. r:.To.rsnan,Hr.Broertje s,Hr.Meuwese,Hr.Douwes, 
Hr. Ellens, Hr. Uernllc, Hr. Hut, Hr. Bu:;:;é. 

Alle gevers en geefsters zo ggen wij h eel hartelijk donk. Door hun spon
t ane m,ed0·Ne:rking wordt hc:;t; mogelijk gomo..o.ltt om het jeugdwerk voort te 
ze·t7l;on. J.van Drunen. 
-···.:..------"'·· ·· ··· · ·1· ··· ·· · .. .. . 1\1• • ·~· · ·· . . .... ... .. . .............................. ...... .. .. _____________ _ 

Pers onàï1ä. 
Gaitske Knol en Paul Verra zijn op een zonnige Juli-dag de huwe-

1-~il<: sboot ingestapt. VJ el, op de prestaties van Paul heeft het huwelijk 
tot nu toe een zeer gunstige invloed gehad. Dat het zo moge blijven6· ~1 
:z.~r\ wo laat mensen, namens de hele vereniging van harte ge lukgewenst 1 

... .... ... .• .. .. . ·· ···· ······· · .. ... .... ......... .. .......... , .. .. ... ..... .. .. .. ... .......... .. , .......... .... ... .. ....... .. ..... ... .. ........... .. , .. ............. .. ............ ...... .......... ....... .... .. 

-~~~"Y!::!!B_Q~~="E~i!!Y.!S 

De training op het CIOB vangt aan op Zondag 11 October 1953. 

- "2 -



23 Augustus 1953, Amsterdam: 

' 1HAARilEM~_:n!~Q:mg~-~Jf-~~~~-!:ill~-;§!ULE:.!!:.=~ru! 
Paul verr;-;;;b~tert het 25 jaar oude clubre- I Goed werk van 
cord van Klaase op de 5000 m, onze hordenlopers 

De gedachte waarmee onze ploeg op deze voor ons zo belangrijke dag 
naar de Amste~damse sintelbaan trok, n.l. het heroveren van de 4e 
plaats blj de clubkampioenschappen, waardoor we in 1954 zouden w?rden 
vrijgesteld van de voorwedstrijden! is verwezenlijkt. Dat het uite~nde
l jjk zelfs een derde plaats werd ~s, zoals bekend, te danken aan }?.et 
feit dat de "Trekvogelsn zich ?ntijdig terugtrokken, ~e voorsprong .. op 
DOS en AV 123 was echter ·van dien aard, dat, ook ind1en de wedstr~d 
een normaal verloop zou hebben gehad 7 de vierde plaats ons beslist 
deelachtig zou zijn geworden. 

TWee verrichtingen van onze mensen staken boven alles uit, n.l. de 5000 rt 
tijd van Faul Verra en het uitstekende hordenlopen van Chris Ruseler.Eerst 
ryenoemde, die, in zijn eerste "echte" seizoen, al direct tot de beste 
lange af standlopers van ons land is gaan behoren, liep het uit 1928 da
·iJerende clubrecord (15:40.Li-) aan stukken door de fraaie tijd van 15:3~ " 2 
voor zich te laten noteren. De tweede verraste vriend en vijand door een 
ti]d van 15.8 se·c, in de serie en .e en 2e plaats (nu in 16.0 sec.) in de 
:finale. Ivlet zijn 15.8 sec. stae.t Chris op de Ned. ranglijst van dit sei
~oen hoog genoteerd en men kan zich alleen maar afvragen tot welke tijden 
hij zou ~1en komen wam1eer hij zich eens een heel jaar zou voorbereiden 
inplaats van, zoals nu, e en p aar weken. Direct na Verra en Ruseler dient 
dan natuurlijk Ad van Zweeden te worden genoemd. Hij immers leverde op 
twee nummers een p~estatie van uitstekend gehalte,hatgeen twee maal een 
2e plaats en ... .. ....... t wee maal 5 punten opleverde! 
Voor de rest kulînen we kort zijn g 
Op de 100 m werd Tempelaar in de serie derde in 11,4 en zesde in de fi
nale. Fokkelman, kemLeli~c niet in. z 1 n beste conditie, werd in zijn serie 
l aatste, 400 m: Ben .Irothorn ging. in de eerste serie erg stroef en ook 
Co \Vullems wist zich niet in de finale te plaatsen. Hij werd 4e in zijn 
~ erie met een tijd van + 54.0 sec. 
~idden~fstand; In middënafstandlopers zijn we momenteel helaas niet zo 

goed vertegenwoordigd. Vossen en Koos Halderman kwamen op de 800 m 
cehee l achteraan en met Meyboom en Han J~sen op de 1500 m ging het 
niet veel beter . 

2.QOOJ:!l .; Verro. 1 s prestatie noemden wij reeds. Het feit, dat Fekkes van Da::. 
en Keesom vo.n AV '23 nog voor Paul eindigden pleit voor de kracht 
van deze lopers. Le o W G..rmerdo.m. werd tbans nog zeven de in 16: 42. 0 sec , 
Dat za l volgend jo.ar wel anders zijn. 

Ver_~pri~'lge~: Dick Temp~laarhaalde ook hier een puntje binnen. Hij kwDIIl 
'FOt" • 0 m. Henk WJ.llems (6.39 m) kwam juist 1 cm te kort om zich in 
de fina le te plaatsen. Jammer! 

Hoogspr+n_g_en~ Von Zweeden 2e met 1. 75 m. Freek Bröertjes kwam niet hogE-r 
dan "1.60 m. , het geen ver beneden zijn kunnen is. Het is echter niet 
duidelijk waarom :Breek nu de technisch zo moeilijlee builcrol is gao.n 
springen inplo.ats vun de zij-rol, die hem heel goed lag en waarmee h~~ 
een goed j aar geleden nog 1.73 m haalde. 

polsho_Qg!. Al s i nds 20 j aar veJ.."'Wondert het niemand wanneer de HAV op di.t · 
nummer de volle winst behaalt. 1953 vormde geen uitzondering. Ma.J.."t 
Swart en Ben J ansen (beiden 3 . 50 m) zorgden nu voor de traditione: .. e 
11 punten. 

Horden_;. Naast het prima werk van Ruseler viel ook de prestatie van Di·::--.Js. 
Hooglm"ld op , 'die het weliswaar niet tot de finale bracht (b.lij werd ·vi,i ·: 
de in de serie), mo.G..r die met zijn 17.4 sec. toch eigenliJ1\: zeer ve??· ~ 
rassend voor de dag kwam op dit zo lastige nummer. 

We. l~pnuiJuers: Vo.n Zweeden met 13.32 m en Kluft met maar 3 cm minder moe P ·.
té\·~rleëhts in de reus Preusser van V & L hun meerdere erkennen b ;_· 
het kogelstoten. Good old Henk zorgde bovendien op discus nög vo r.~~-

3 punten door een voor zijn doen · overigens matige worp vnn 36.65 n;:· 
Op dit numi1er viel Broertjes 'buiten de punten, en hetzelfde deden ~~J : :~..:: 
VJernik (40.55 rn) en Piet Klo.bou bij het speerwerpen. -

~L ~ lOO_JQJ Gerben HalderL1an (goede race!), Willoo.s, Folti(elman en Tempé·· 
~r brachten tesanen het stokje in 45 sec. over de fi~ish]i.jn,het~c en 



niet sne l genoeg wo.s or.1 de l o.o.t s te plno.t s te ontlopen. . 
L;. x '+00 n : Do ucrste loper, HerJl;: Meyb oon , wissolde n o3 (tls vierde , :r:!.nD . .:r 

de k l e i n e Vossen kon het top;on do AAC- or Kist niet bo l weTken en Br.::~. 
I r:;t horn verloor tegen B~els nog neer t errein . Co vVulleus s t oof, 
a. l s l o.o..t s to non , o.ls een furie i n f r .:'< ::lie stij l de b ?cht door o.lso~ 
het e en 200 n go~d. Ivlo . .J..r de LJ.Q n ac ht er stond · op Btn s vw.s natuurl:1Jk . 
niet \veg te YJor k cn en he t l o.c•.t ste e i n d de ed Co er dan ook geen noc::J:.!.-· 
te neer v oor. Lo..cllend kwo.n l']j~ door do finis·h en d o..t z~e ik toch. o. ~ .--.. 
tijd pao.r liever dan e en V Til inspo.nni n g veri;Jrongen facle op de fln :LU'·· 
lijn . 

De ei:ad.u.it s l ug .. von de zo nog:: .. l sfeerloze wedstrijd, sfeerloos door e er .... 
v oll{o'r:J.Gn genis . o.o.n sponning en ook door het uitvallen van de "Trekvogv.! ;-.. ·· . 
Y'O..S t Gnsl otte rü s volgt~ l Vlug en Loni g 108 pt .·, 2 AAC 54 pt. , .3 11Ho..::.L!'- · 
~.en" 43 pt . , L-1- DOS 36 pt ., 5 AV '23 35 pt. 

En hierr ~ede 1:wo.nen yJij dnn \Veer, no. bij deze wedstrjjden gedurende cL"':' :.:..·:' 
~ ·o.re:o do vijfde p l :.1o.ts te hebben i ngen onen , weer terecht op de plaats 9 

c :to \v]j ook 4 j aox ge leden ( Le iden 1949 ) bezetten. 
I n het bjjp ro gro.nno. z o..gen we Giel Stolvoort in de 1500 n C-D klas se 

een uitgekookte r ace lopen. Mo.kkel~jk l opend finishte hij tenslotte net 
~ ·uine v oor sprong als è erste i n de goe de t ijd van 4g23.0 sec., zowaar go
•: olgd door onze nieuwe De Nieuwe, di e na 4~27.2 bilmEm kwan. 

··- - ~- -- P.Hnrlnghuizen. 

VETEH~~~J:ID:I~-~~=ffi~{N:~:G~D:E~~------------------------------~~~~~~~~ 
.... , .. , .......... ... ... ,,"." ,.,""., .... .............. .... ... " .. ·· Voor de veteranen zijn er VCJl die kleine vreug-.. 

den, die in hun l ev en hetz elfde b e t ekenen als een groene oa se voor eo1.. 
vJOestijnreiziger. Een van die vreu gden is a ls je, ver van af je . club woneD.r• 
de, i n de lrro.nt iets l eest, vwo.rin de n o.m:1 vo.n je club wordt genoen d. 
Do.n 1:.JeJ. l en er jeugdherinneringen i n jo op; do.n herim1.er je je groots e 
çlubgebeurtonissen , waarin je zelf een r ol n eespeelde; da~ vertoef jD 
in de . f;Oe st YJ(j; er op de tra i n ing , op het 11Ilo..o.rlen 11 -Ve ld 9 in de duinen o:f 
het i ncloor-lJko.al of bij zo 9 n 1;HAARLEJ1i 77 - hoogtepunt van het j aar: d;?__g._g_!. 
TI-c n .Jen dit net een tik je over u oedighe id o .. ldus, ondat uit gerek end 
''H~lo..rloL" bij d o histm.'ie VQ.Jl. dez e scho:1e trofee zo 1 n eervolle en belarJ.g--
r~ko rol spoe lde • 

..... -- ---· -- .. -----, Voor v e le H.i\.V- ers van de oude garde, . verspreid ove:r:· 
t. Q~.z-~-~ onc;_eE:fJ) ons l and en è.e 'N creld, z a l het sinpele berichtjer cle.t 

2!1~.~ ~ O!J~:2.e- s _lc.: .. \.118 hcb"uen g~z ien o:1 ~ na jaren va n f?edu~di~ bouwen aar: 
e en vol,,Jo.aralc;o p l :1e (j , weer een IJ::t.":tchtige plo.ats ln do riJen de kapploens-· 
clubs t e veroveren, e en Er ot e vJ·cu •rde hebben betekend.· Aan Dijzelf gaf 
het even dat h e erlijke gevöëi-vän~-~5.:C h ebben vJe 1n t och naar weer :fijn 
ge lev erd. J _l , j o1-:2·0 Hfl..V- ors, z o redeneren jullie als je ·trouw aan or.s,o 
club blijft 9 o,vcr 10 of 20 of 30 j :...u"en 66k. Al doe je zelf o.l jaren niet 
neer n ee 9 j e . bl~ift je ·deel voelen vnn de club, waarin je n0t je tijdt:;e
notc:rt \TJ."cugde -Ön ... I eed, plezie r en succes, het zuur van de nederlagen en 
hot zo o.t vo.n de ov erwi nningen h ebt genoten. Ja, genoten! Ook da t z·urt.:- , 
vJD.nt .•,-Jie het ult\id v oor de wi nd go...:tt wordt week en slap en onverscl·üll~.g 
·c i e , z oc..ls wij, t ijden van. hoogte- en diept epuilten heeft gekend, die blijft 
r,ctief · wakk er, f e l op hers'l::;el vo.n. oude f a.an en, glorie. 

r-. - ·-·---::-,_ 
(_'~;i_~!:L or.1h~.~J Na een dieptepunt vocht en jullie je we er oen pro..chtiGe 

·.cg n ·.1o.r oiJ.hoog. Rustig , geduldig , s olied. Z6 noet ·het. De derde. plao.ts 
ts no:;o li:ik wat g0fla tteerd. &eheid beh oren we echter· weer töt-èïë proni
nonte clubs. Voor di e r e den tot vreugde bij jullie oude en jonge clubge
n~~ten, dank ik jullie. 

Bij v} 1.ZO l o.atste P.R.-overwinning scb:reèf ik een gedicht, waarin zo iets 
· r,t c,nd :;.ls g 11Zij vochten als leeuwen71 • 

·vr ol nn , j on:·; o (en oude ) HA.V-leeuwen , go.3.t noedig en bewust voorwaartE-. 
f.o..r_ kl.~, i k :Jver eeiJ. p :..1.ar jao.r n~g eens een godicht nnken. Want die P. H.
b:.~~.~cr J:.l.'..nnen jullie weer na o.J." cle Sp.::1.o.rne stad bren gen. Mcw.r don ook net 
:·, , ,_1 a l !. \ .. n ~:1!20~!-Y.::~E~~.'E! ~at de vonken or a f vliegen.· Geduldig, ijverig 7 
tJ.·ouw c_l n e1; Iio..rli en z~el. Doo, z6, nannen! 

-------·-~ 
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DE SJ AH EN DE HAV 

Wel,wel, zult ge zeggen. Ge.at de 
HAV-er zich nu al met poli tiel\: be·-·
moeien? Is er al geen narigheid 
genoeg in deze wereld? . 
Neen, geachte lezer! Het is juîst 

onze polit iek om de politiek verre 
':ran ons te houden. Dus toch!? He 
:.:unnen slechts nogmaals met de band 
;Jp ons hart een duideljjlc NEEN . laten 
:.J.oren. Maar wat hebben wij dan met 
i•i.cssadecq of hoe die S jah van Per-
7. î.ë mag heten te maken? Jammer gé
n oeg niks! Anders zouden we eens 
l-s t hem kunnen praten over de fi-

over ons jeugd~onds. 't ~ou weinig 
ziri hebben overigens, want als je 
l eest wat ze daar zelf voor geld 
nodig hebben. Enfin. Oh ja, nu we 
toch iets hebben gelezen over de .Sj:ih 
zal het velen van ons zijn op gevalielj. 
dat Z~ne Hoogheid de terugreis van 
Italië n aar Perzië maakte in een spe. 
ciaal gecharterd KLM-vliegtuig. En 
nu komen we waar we zijn willeng D:L t 
speciale vliegtuig stond onder com
mando van een zekere meneer V. Mo:ns. 
Voelt U de fijne nuance? Deze meneer 
V .Mans deed j-aren ge leden aan athle;, 
tiek en wel in onze HAV 11Haa.rlem 91 • 

x :J.nciering van een sintelbaan of Of V ie Mans dit aan de HA. V te daukel:·. 
heeft willen we in het midden J.a.t:e:L•.J 
Het lcrantenbericht viel ons op en 

---------·-- da~ wilden we even aan de vergGtel-1 he ~d ontrukken. p . . _, 
~~~-~-~-~-~-§-~_ê_~-~-l~-~-~-~ I agan~nL. 

Jeugdne erl'::ampwedstrijden, 2 Aug. Zondag 2 Augustus organiseerden wij 
voor onze A, B en C-junioren de .HAV-meerkampen. Deze meerkampen, d:i..e 
door bestuur en jeugdleiding zijn samengesteld, werden dit j aar voor 
het eerst verwerkt. Het ligt in de bedoeling om deze wedstrjjden ieder 
j aar te herhalen. Er is d8ll ook een jeugdmeerkamprecord- ingesteld en 
de winnaar van dit jaar 'Nerd tevens ree ordhouder. 
De dee lname was goed te noemen. Er w~en 34 jongens naar -de Kleverlaan 
gekomen om daar op de diverse onderdelen van de meerkamp _hun kunnen te 
tonen; het weer was prima en de stemming onder de jongens opperbest. 
Met grote belangstelling volgde~ de jongens de stand, die gemakkelijk 
was bij te houden op het scoring·bord. Na afloop der wedstrijden reikte 
de waar nemend voorzitter, de Heer J.Emile BleyswiJk, de prijzen uit. 
Iedere de e l nemer ontving uit zijn hé1D.den het fraaie H..A..V-diploma, waar op 
de 6emaakte prest~tie vermeld stond. ·De eerste drie in iedere klasse 
ontvingen bovendien een medaille. We kuru1en terugzien op een recht ge-
zellige sportdag. · 
Uitsla~ 0-Junioren: ___ T_Q -

~-~n1 
I
, l II 

2 B 
! 3 J 

~aam 

.Joacim 

.Steenbergen 

. Post 

60 m 

7.8 
. 7.8 
8.7 

hoo~ ver kogel 

1.4-5 m 5.42 m 12.68 
1.35 m 5.38 m 11.81 
1.35 m 4.65 m 8.97 

I 41A 
'. 5, M 

• Branderhorst 8.6 1.25 m ! 4. 76 m 9.01 

6 1J 
7IF 
8 D 

1 9 B 
p_o B 

&~1~ 
lP-31 H 
I 

.Meu\vese 8.6 

.Kraan 8. 7 

.l\'leyer 9.2 

.Beentjes . 8.9 
• i\n:t oniuBe 9.3 
• de Vries .9.4 
• r: ar merdn.m \9.3 
• 1/ersteeg 19. 3 
. \J8y 9.4 

Uitslag B-Junioren~ 

1.35 m 
1. 25 m 
1.35 Til 

1.15 m 
1.30 m 
1~20 m 
1;oo r;J. 

1.15 Til 

i --
h. r=rr __ _N~~~- ----------- ~--_9-0-..:D-- -,---8-0 B 

, 1 J.Doornb .Jsch 12.5 12.1 
i 2 11-:f. 1\:YUW eS 12 , - 12 , l 
l 3 1 ,J. d.c Heus 12. 9 12. 2 
i 4 J. Breevoort 12~ 1 13.5 
I 5 T.V. ~ji l 12 0 8 13 .l 

6 : B • V. d. _ 'o l 112 • 4 13 . 9 
7 iH.Sieffers 13.4 14.6 

1 S ' J.v.d~ Bosch 14.1 15.4 
I 9 ~LMaas 14.9 16. o 
110 A.Snijders 114.4 , 15.é. \ 

4-.80 m 8.82 
4.48 m 8.33 
4.08 m 8.92 
-4.18 m 9.46 
4.16 m ~.21 
3.93 m 7.76 
4:48 m 7.09 
;.87 :I 5.95 

I 3. L~9 7.40 

hoog ver 
·l.50n 5.80m 
tl. 45m 5.40n 
L55n 5.l5n 
l.35n 5.19m 
1.50n 5~33n 
1.35n 5;22n 
1.50n 5. 36n 
1. 30n 4.59n 

11. 40n L~. 45n 
11.35n 4.68n 

discus I totaa l pt. 

m 28.74 m I 2-434 t>, f ,.; 

m 28.15 m 2185 
m 25.42 m 1555 
m 24.4-2 m 1493 
m 20.35 m 1482 
m 19.26 m 1254-
m 18.10 m 1189 
m 2l.52 m 1169 
m 18 .• 70 m 1100 
m 18.55 m 924 ' 

m 22.~m 814 
tl 17.52 m 637 
m , 15~6 m i 568 

kogel disc"t-ls totaal pt. 
12.59n 36.26n 3-~ :J!'. 

8.75n 26.9%:a 2726 
8.72u 27 ~lOm 2585. 
8.39m 22.~ 2207 
8.17u 18 . '\__,.z n 2198 
8.98n 24.95m 2198 
9.lln 27.54-n 2194 
7~58n 24. 7.Sn 1609 
8.l3D. 21. 9l.~IJ lL~ll 
7.24D , 18. 68rJ 11398 

I 
I 
l 
' 

\ 



~~1 B.Holwerda 14.9 16.5 1.30n 4.46n 7.86n 21"62-l 1260 
"!;2 F. van Looy 14.- 15.9 1. 2lr:l 3.95n 6"83n 17.80 1089 
L~-3 B. Hou we ling 14.- 17.2 1.16n 4.13n 6,93 D 21.03 1070 
:-4,G.Faken 13.5 1.26n -- -- 19.63 ?89. 

Tritslag A-J11nioren~ ,- û'ä"ffi1 _______ lo_o_ 
.,.--1 ''P::Ko.bel 12.3 

n hoog ve';[! kogel speer 110 n.h. 
1.53n 5.22n 10.90n 42.70n 17.4 0018 ? r, 

2 G. H::tldernan 12. 1 1.38n 5.95n 10.08n 39.640 18.5 2835 
~ P:Kleyne 12. 2 1.38n 5.47n 8.84n 37.03n 21.- 2388 
.!,_ C • .D:ic;endiJ1C 12.7 1.28n 5.37n 8.20n 32.75n 19.9 2145 
5 C.v.Breen en 12.7 1. 4.3n 5.lln 8,54n 26.44n . 21.4 2065 
6 A. ~-Io.venan 12.8 
7 1 J.J~nsen 13.-

1~3.3n 4.84n 7.82n 27 .oen 20 .. 9 1890 
I 1.-23n 4.59n 6.49n 30.29n 22.- 1615 

Zondag 9 Augustus j .1. or·ganiseerden wij gelijktijdig net de Seniores
~.; lubG>ntuoeting een treffen tussen onze jeugdploeg en de ploeg van onze 
stadgenote.,. de RK AV uHolland". Het '.J-vas wel te voorzien, dat onze jon
gens hier een overwinning zouden gam1 boeken, doch dat de einduitslag 
:zo v n groot verschil zou aantonen hadden wij toch niet gedacht. De eind
uitslag was 2'7rl pt voor nHaarlena tegen 187 pt. voor "Holland". Bij 9 de 
A-junioren kon "Holland0 een puntenvoorsprong boeken van 22 pt., doch 
bij de B- en C-junioren was het uHao.rlen", do.t sterk in de neerderheid 
was. Jel'tïjo Doornbosch slaagde èr in on het clubrecord 80 n horden te 
verbeteren. Het record stond op z]jn n aan net 12.1; hij bracht het terug 
tot 11.7 ~ · mms Douwes en Jaap de ReUp bleven net een tijd van 12.- ook 
onder het ouge record. Jeltjo kw~1 ook buitengewoon goed voor de dag 
0p het speerwerpen; net een worp ~an 51.40 n verbeterde hij z~n record 
mat b~jna 3 nr De C-juniorenploeg 4 x 60 n estafette noteerde een nieuw 
•.; lubrecord van 28. 2. De ploeg was1 sD..llengeste1d uit de volgende jongens: 
~·L steenbergen,A. Versne1,M. Meuwese, H. J oacin. 

~itslagen C-jon~~ns: 

~-» 
1 B. Steenbergen 
2 A.Versne1 
.3 H.Joacin 

R~i A. Branderhvrst 
J .Post 
D~Beentjes 
J. Versteeg 

~Q(~e lsio~~-:l~ 

1 H.Joacim 
.3 B.Steenbergen 
5 A~Versnel 

BM A. Branderhorst 
G.Martin 
M.YJ armerdam 

hoogspringe;n. 

7.8 1 H.Joacim 1.50 m 
7.8 2 M.Meuwese 1 • .35 m 
8 • - .3 B .k1tb.cnia:B 1. 3 5 m 
8.4 BM G.Martin 1 • .30 m 
~ • .3 A~Versnel 1.35 m 
9.- B.Stee~.30 m 
9.5 

11.42D 
1ö. 29 m 
8.70 m 
9~02 m 
8.5.3 m 
7.55 m 

4 x 60 Ll - ----- -- ·· 
1 ° IIaarlem" A 
5 "'lio.:1.r1en" B 

V,$rsprin~A. 

1 B.Steenbergen 
2 A. Versnel 
3 M.Meuwese 
BM J.Post 

J.Versteeg 
B.Anthonisse 
M. VJ armerdam 

~~têJagen B-jon~ens: 

$Q._g §0 m horden: 600_!!. 
1 H.Douwes 9.6 1 J. Doo11D.bosch 11.7 1 H.Douwes 
?. J. BÏ·eevoort 9.8 2-.3 J.de Reus 12~- 2 B.v.d.Pol 
j B.v.·a..Pol 9!.9 :H.Douwes 12.·- 5 J. v ·. do Bosch 

. ~ . ·. '.;trsman BM T~·Polak 12.2 verspringen 
J:. : .. \ .;,leen 10.·2 T. v,Zijl 12.9 
F .I .ooymans 10.9 1 J.Doornbosch 

hoogsEringen 2 H.Marsman C.de Boer 10.- 3 H.Douwes T.Polalc 10 ~ .3 1 T.v.Zijl 1,50 m BM C.de Boer 
H.Batliuann 10.2 2 J. de Reus 1.50 m T.van Z~1 

3 A .Snijders 1.40 m G.Faken 

5 • .34 m 
5.05 m 
4.94 m 
5.01 m 
.3.64·m 
4.48 m 
.3. 93· m ; 

1:.30.2 
1:32.2 

~·~4m . ~m •. m 
~.22m .05m 
4.68m. 



~or;elstQ:g_~_g §l?__eerwer.Qen 

1 J.Doornbosch 
2 G. Vlug 

12/?7 m 
10.77 m 
8.37 m 
9.32- m 

_9.iêCUS\'{Q~en 

J.Doori:bosch 35.01 m 1 J.Doornbosch 51.40 
2 G.VJug , 28.23 m 2 G.V1ug 34.40 

5 J. Breevoort 
m~ W .Maas 

3 J.de Reus 26.44 m 3 B.v.d.Pol 27.09 
fl~ J.v.d.Boah 24.57 m BM J.v.d.Bosch 28.4-0 

i ~ x 80 m 
lli'E.ai'lem A 

V.Maas 21.58 m 
B.Holwerda 21.88 m 

B.Holwerda 31 . 20 r. 

37.4 
2 Haarlem B 39 .2 

TL~~_§}:~~.~: - [i. ~j_~ni oren 
l _Q9_rn ~oo __ m !500 ~-

1 P . r: J.c;yne 11.8 2 P Kley~1e 41. 4 1 J. Jansen 
4 2 .- 3 C. I.agendiJ1c 
42.9 4 A. I-Ialderman 

4g29.6 
LH41.3 
LI-g L.J-5. 4 

4 W.v.Breemen 12.1 4 C.v.Breemen 
5 H. Blo.rikwater 5 H. r.Jail:;:water 

6 H.Bakker 

hq ~g§.p~_:!._!.Lgep_ 
2 H.Bal:ker 
3 C. T .::i t_:;endiJ1c 

1.50 m 
1. LJ-5 m 

v:~r ~1?~J.Q.g_~ll 
4 c: Iae;endJjk 5.30 m 
5 J. J a nsen 4.78 m 
6 C.v. Breemen 4.77 m 

.. ~9l"YJf;ç'J?_QD:_ 

kogelstot el)._ 

4 P.Kleyne 
5 W .VV ?ntink 
6 C.v.Breemen 

~_100 ~ 

9.59 m 
9.13 m 
8.16 m 

ç1.iSQïJ. f?V7~!J?en 

3 F . KJ.e:,-r e 27.80 m 
25.58 m 
22 .• 27 m 

3 W. Wentink LJ-1.33 m 
4 P.KJ.eyne· 35.07 m 
5 C.v. Breemen29.09 m 

1 °Haar1emn 48.2 
5 ·N. Wentinlc 
6 C.v.Bree:men 

HEJ:EIJ:IRIJDEN TE ·u 'l'HECHT Zondag 16 Augustus zijn we naar Utrecht ge-
-----------~----------·-- reisd om daar deel te nemen aan vvedstrjjden, 

c eorganiseerd door de Utrech'l:;se Athletiek Vereniging. 
On de 100 m voor B--~iuniores startten: - Hans DouwespBen v.d.Pol~Jaap 

T\ree.v oort . en b.m. Fans Versnel. Hans, Ben en Fons gingen met tjjden van 
:~·· f: S{-' • 12.1, 12 .6 en 12 . 6 over naar de halve finale. Met tijden van ·resp. 
l1 .• 6 en 12 .3 bereikten Hans en Fons vervolgens de finale. Voordat deze 
fin:1l c werd geJ.open voud. eerst de 600 m voor B-junioren plaats. Op dit 
nurili"'l.e:r' e,t artte Hans ook. Hij mankte bij de start een behoorlijke buiteling, 
wa a r door· hij e en a chtel'stand oplie:p van .± 30 m. Toch slaagde ruj er nog 
in on a le. 3e te e i ?ldi gen. Hij had zich echter m.i. na de va l beter l:t1nnen 
verwijde:c·on, wc.nt h ij moe st zich nu al te veel inspannen. Bij de finale 
100 hl we::rJ :u:<:.'llS 3 e en :G'ons 6e. 

Jeltjo Dool ·nba:ch slao.gde er in op 3 nummers de 2e plo.ats te bevechten . 
Bij het k ogelstoten en speerwrepen deed hij mee bij de A-junioren; niettemin 
slo.ugde hij er in om als B--junior de 2e plaats te bezetten. Het clubre
co:.."J ko ï;a lstot en vo.n li'reek Broertj e s sneuve-lde, -want Jeltjo bracht het 
van 12.41 m op 12. 50 m, tcJ.:-wijl hij ook bij het speerwerpen een zeer goede 
pres·L;atie l e\Terde met een \-,·orp va;l L.J-6.53 m, hetgeen tevens weer een · 
nieuw club:eecord bet;oLende. Dij het verspringen kwam hij met 5.92 m even·
eens op de 2e plQuts. Op de 4 x 100 m voor B-juniores bezette onze ploeg 
do eerste p laats i n L.J-7. 6. · 

Co L~gen~jk probëcrde het dez e middag eens op een niet zo 9 n alledaags 
nummer, n.l. hin,_;;: "" sto.p-spr ong'.· ~·-Met 11.88 i!l werd hij hierop 2e. . 

Fans Versnel boekte een overvJilming o_p h et verspringen voor C-j ongen.s 
Met 5.09 m. J · .van Drm1en. 
·- ·-- ---·----- ·~------------------------------------------------------------

niiAARLEl\lf 1
- ZAANlAND /LYCURGUS 

O '.l Z G ploog wist de dualmeet tegen een Zaanland/llfcurgus-combil?-atie, 
:: z ,)n.ël,ag 9 Augustns gehouden op het veld aan de KleverlaGn, ru1mscho~t -

•; i_, · _~l.cn. De e indstn.nd was 64 pt voor "1Haarlem, 47 pt. voor 2aanla nd1 
v '<..U.' , \.~ .8 • 
Do l' ~: lo.:agrijkst e uitslagen volgen hieronder: · 

_100 Ll 400 n 1 800 m 

l!' okke l nan 
Hendriksz 

11. 6 E. S oouer 
12.1 

53.- H.Meybooo 

1500 m. 
2:0~.~ H. Meyboon 4~22.7 

G.Stolv~ 4~29.3 



5000 m ~OOf:2Sprin€2en yerspringen 

P.Verra 15:56.- A.v.Zweeden 1.70 D D.Teopelaar 6.92 Ill 

L.Warnerdanl6g30.8 F.Broertjes 1.65 IJ H.Wil,leLlS 6.35 D 

g.iscuswerpen kogelstoten s42eerwer:pen 

A.v. Zwecden 34.56 IJ, A. v.Zweeden 13. 75n P.Klabou 34.90 L1 

A.Mulder 31.39 D F.Broertjes ll.Olo A.v.Zweeden 42.75 0 

4 x 100 m: Willer.1s - Fokkelnan - ' Broertjes - Hendriksz 46.5 
·----
-·- ··---~--

A':i:HLETIEK-ALLERLEI bb · d 1 d d t .. d t n' ." .. ,, .. ,",,, ....... ............... ,., ,. .. ...... ", .. .. ",, .,, ...... ".. ..... Mart en Ben he en ~n e an enwe s rlJ ege ,.-1 ; 5 Duitsland beide 3.40 n gesprongen. Een nat ige prestatie dus. BD de .'t 

aili to.ire kanpioenschappen raaakte Ben een sprong van 3. 70 m, terwijl .tt><' .~ 
Mart bD de Nederlandse kanpioenschappen een sprong van 3.60 n naakte 

Herü~ Willens heeft op 16 Augustus te Oostzaan bij het verspringen we
deron 6.34 n gesprongen; hij deed dit n.l. ook op 25 Mei. Tijdens deze 
wedstrijden liep Paul Verra een 3000 o in 9:16.2 op een nog al zware 
gr asbaanT 

Leo WG.rnerdao en Han J ansen deelden op dezelfde datun de eerste en 
de tweede plaats op de 1500 n in 4:26.- en tenslotte liep Paul Verra 
bij de internationale wedstrijd,en van nTrekvogels'' de 3000 n in 8 g58.8 
en eindigde daarnee als vijfde. 

------
Van HIER en DAAR U:tB> 

{7 . 
~=~~~E!2~~~~~~EE~g-1~!s~g~_2_I~1!2_ 

Ten behoeve vo..n het no.geslacht hier dan nog even de voornam~ste re
sultaten: 1500 n: 1 P. Verra 4 :12.4t K.Halderoan 4:21.5. 5000 n: 1 L. 
War oerdan l6 g33.-, 5 M.Stolvoort l6g42.-,800 n: 4 Ben D1thorn 2:04.2, 
l.J-00 n: 4 H.Meyboon 54.3 

' I 

~=~2gE!2~g~~~~EE~g_1~~~-li~~gL_1ê_~g_12_I~1!2 
Ben J ansen zorgde er voor dat, nu reed$ ,Voor de 14e achtereenvolgende 
nao..l, het polshoog-kOJJ.p i oenschap bij "Haarleun terecht kwan. Min of 
neer verrassend eindigde hij voor M~rt Swart, die tweede werd. Beiden 
haalden 3.60 n. Een der~e plak werd in ontvangst genonen door Henk 
Kluft, die ik glunderend op het ere-sc~avotje zag staan. Een stoot 
van l2.91.J~ n net de kogel had ' hen de ' 3e plaats opgeleverd. Paul Verra 
tenslotte, eindigde op de 5000 n als zesde in de uitstekende tDd van 
15:54.L~. 

Van het internationale front -----------------------------Bij Nederland -Zwitserland (Rotterdan, 12 Juli) was van ons alleen 
Kluft in de l andenploeg gekozen. Van de 4 deelneners op kogel sloot 
Henk de rij net 12.78 n. 
Op 2 l: .. ugustus, te Antwerpèn t egen België, ging het beter; direct ach
ter de drie Belgen bezette Kluft ·hier, als besté Nederlander, de vier
de plo.ats net een stoot vn.n 13.1.3 n. Op polshoog waren wij nu ook ver"t" 
tegenwo ordigd en nog we l net twee na.n . . Mart Swart werd 3e net 3.60 n 
en Ben Jansen vijf~e net 3.40 n. 
Een ' week later, tegen Duitsland, traden te Treebeek van ons dezelfde 
oensen i n het strDdperk. Resultaten hier: Polshoog:4 Swart 3.50 n, 5 
J ansen 3.40 n, kogelstotent 6 Kluft 12.65 n . 

~f~~1!gg_!~~~!Y~E! 
' 

Colle~o. Paganini vertelt U elders in dit blad op zijn nanier van de 
vlucht v.o..n onze e::ç.:.clu'brecordhouder op de tienl-canp, Victor Mans, net 
de Sjah van Perzie.· Wij lezen dnt Mans, gezagvoerder van de "Tilburgn 
van de KLM, .dez e Oosterse nonarch van Röne naar Bagdad vervoerde. Ma~· 
hebt U ook gehoord wat Vic Mans op de terugreis heeft neegenooen? Zes 
ton schapenào.rnen, besteLld voor Atlerika, waar ze er worstjes van uake:r:.. .' 
Gelooft U het niet? Als ik het zelf niet in een radio-interview door 
I\~ans had. horen' vertellen, zou ;1k het •ook niet geloven. P.H. 


