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van de voorzi·cter Op het Boment, dat ik deze regels schrijf 9 l:i gt 
..... .. .. .. . .... , ... . .. . .. . .. . . .. .. ....... k . . .. ...... , . .. , . .. , . de eerste wintertraining op het CIOS :çtog gesn 

ll.ur acht er ons. Wel, de eerst:3 indruk is,· dat deze training- behoorlijk 
ges laaGd is. Bjj de jeugd liep allès 1 onder de vertrouwde leiding van 
Joop van Drunen, · Jan Koper en Co VJullems op rolletjes. Wanneer ik dan 
nog zeg 7 dat ook Henk VJ illems, die deze keer nog door de leiding de:!:' 
~-;enioren-groep opgeeist werd; ·aan dat nop rolletjes lopen11 deze winter 
z jjn aandeel zal hebbep., dan behoeven we ons over de gang van zake-n bij 
è.G j eugd geen zorgen te maken. 

Wa:1I'.eer we dat wel enigszins moeten doen over de senioren-training 
en da;_,_:rbij' speciaol aan de training van onze wedstrijdploeg denken, dru1. 
uetek2nt dat niet, dat we geen vertrouwen kunnen hebben· in· de mensen, 
die da ::u· leidine; geven9 Het absolute tegendeel is het geval.· Maar het 
wil w0l ze ggen,, dat we nog te wEünig mensen he "bben, die daar onder su-
pervls ie van coach lleboo leiding willen geYen. En toch zullen we 
die mensen moeten vinden 7 willen we in staat zjjn de groepstraining 7 zo
als w0 di e de laatste jaren hebben gehad zo veel mogelijk te vervangen 
door e e ·::1 individuele training. In :feite i:s het momenteel alleen Wim 
van Goc 7 die met zeer veel enthousias1no zijn taak. als sub-coach bjj de 
wed.str~jdut:hleten voor de midden eJi lange afstand heeft aangevangen en 
Bap v-.d. Pol, die onze gasten 7 de ·kanovaarders, leiding gaat geven bij 
hun pogingen de conditie voor het .volgend seizoen zo hoog mogelijk op 
te voeren. Ni aal' voor onz e a 0 s. L~OO m-lopers, waarvan wij er momenteel -
weer enice bezitten, ontbreekt. op dit moment een behoorlijke sub-cöach~
Voor o::: .L~3 c s_p e cH'\IIterp q:;·s en sprin:;ers i s -het in feite al het zelfde ,:Er 
z ijn natm_lj:lijk wel enige 1ici1tpunt j e s, Als straks Henk Kluft weer 
k omt, lD,_n:ncn ::J.lle a ;s ;kog(.:: lstoters van zijn grote ervaring profiteren 
en zod:::'u (' J.: e ~: u gc:::child:; terre in gevonden is, zal Ar ie Mulder onge
tvnl.jfold de dienswerpers met ::;,ijn wijz e ras.d terzijde stao.n en indien 
é\.cuî.wezig zullen wij te· allen tijde. e en beroep kunnen doen op Piet Ha
r inghuiz on, die wc met zijn grote ;konnis en ervaring in feite voor ie
der nummer kunnen inschakelen~· Niettemin, me er hulp bij de training 
uel' Senior·en blijft een gebiedene eis. wanneer er dus oud-athleten zijn, 
clie op deze wijze menen iets voor hun club te :kunnen doen, laten zij 
or dan van overtuigd z:ijn, dat zij van harte welkom zijno· Zelfs als we 
c :lZe huidige plaats in de Nederlandse Athletiek alleen maar willen be-
. ~ - ::. (le l, is een goed doorgevoerde individuele training zonder meer nood--
~- ~-J,_eJ.i ~jk; We willen echter meer, we willen tenslotte weer ~enrnaal de 
·co:p ·Dore iken. Welnu, dan zullen we de groepstraining, waar dat maa r 
e.''len ke1.n , door die ind;Lviduele trclining dienen te vervangen.,· Misschien 
ten kosto v<.:m wat gezelligheid-hoewel dat helem.D.al niet noodzakelijk 
is- mo.. \r 1JJ8 moetem wel~- ~ - ~ 
Gezelli r::~hcicl. Och1 da o.r krijgen we evengoed wel ons portie van b~·v:· 

op ~~ a't 0 l' d.i.l g<.vvoncl lL~ _ November o...s.- Noteer deze datum en houd die avonel 
in ieèl.er l,;cva l vrij .Went d'Jrih8bb-en -we in de KroorDao.l van B~'inkmn.nn de 
ju:1rli jkse fo ostavoncl ,' Di tm.aa l 1)estacmde uit kienen, enke ~e sketches, 
vvat muziek, uj_tr eil:ing prestatiebekers en tot slot; don.seno· Er komen 
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natuurliJK nog nadere berichten over, maar over êfln d~ng zou J.K ne-u rru 
toch graa g even hebben. Wij gaan dus kienen. Maar wil dat kienen sla
gen, dan zullen we over e en behoorlijke collectie prijzen dienen te 
bes chikken. Nu heeft de vereniging in feite nog wat te goed van U allen 
op dat gebied. Want wegens het niet door gaon van de onderlinge wed
str~den, hebben we da Jrvoor niet om prijzen .behoeven te vragen, Nu gaa~ 
we ze heus niet dubbel vragen~ maar het bestuur en zeker de prijzen-
80!Dlnj.ssie, bestaande uit Jogp van Drunen, Co Wullems en ondergetekende · 
:::'ekent er wel op, dat alle leden voor deze avond met een aard.ig prij S• n 
j e voor de dag zullen komen.' Alles is welkom, etenswaren, gebr~Jksvcc.'i.'
wcrpens boek en of om het korter te zeggen: nvan de reep chocolaçle van 
de kleine junior tot de taart of fruitmand van de grote senior~~ f!j~ Wru.Tt 
rncnser.:. ~ de meestie van U weten dat wel, zoals bijna alle athletiokv·ere
n.:tgingen in Nederland, balanceren VJij ook nog áJ: I:ïijd op de rand van de 
::'inonciele afgrond. Wel, een behoorlijk batig saldo van de 14e Ncvem
beravond, zou ons weer een stul{jè van de gevaarlijke afgrond terug
dringen. Veren~g dus het a a ngename· (in dit geval wel het heel aangena
me) met het nuttige, Stel oen pr~ j s b e schikbaar en kom-op 14 November 
naar Brin.kmarin·l)· Tot dan! D;·Hagtingius. · 
-------~----'·-· 

0 F F I 0 I E E L Nieuwe leden: -
""':""'"'" '"""""''"'""'"."""'""'"""'""""'''""" · J. v·~ · d ~ ·Brink~ Pop ij n$ t raa t 3 3 

1 
Ha a~ le m ; H ~'Sm i t s Tromp-

stra::.t 54,Ha;:;.rlem (1-6- '37); M;de Rácdj, Zonnelaan 35 ,Hao.rlem (11-2- '35) ~ 
J .-s childwacht, I1i ;j s terstrao.t 51, Haccr l em(2-12- 1 38); B ~'Schildwacht-, Lijs
stnrstraa t ~1, I:Iaarlcm(l2-10-'41); s .·Bakker, '!'imorstraa.t 68tHo.o.~lem 
(5-7-'39); L.MJ.ezenbeek, __ Radboudstro.o.t 12,Hna.rlem (l-2-'37J; P~Xorze ; ... 
l:LusiSpaarndamseweg 570,~narlem(ll-9- '40); W .VJetering, Indischestraa t 2Li-:. 
Ho.o.r em(l8"il2-'40); Corn~·de Boer, De Ruijterplein 18,Hao.rlem(27-5-'37) 

}.a euwo _doho.t eu~_i T. Pape. 
Bë do.nkt~ 
~~~KÖ.Óijmo.ns; A~'do Vries; :H.-J. Bouwens ; G ~'Silvis; R~'vnn Dijk; M ~Molenkam:rn 
iL v .d. Kroft; J .W oudenberg~' 

Om aan te schaffen : 

HAV-fietsvlaggen f -.80 
Borstemblemen - -.65 
Vraact inlichtingen over 
het specia le lffi V-trainings
pak bij ~ én der be stuurs le
den. 

veen. Junioren ~ 9 .. 30-11 uur. 

r rainingsuren ~ -

;I;~dOQ~::traintng · Senioren~ Woensdagavond 
8.3Q-9.30 uur in de gymnastiekzaal van 
de school Weltevredenplein. 
r_n_Q,_gor-training Junioren_; Donderdagavond 
7-8.15 uur in de gymnastiekzaal van de 
school Tetterodestraat. · 
~~Ate~~trai~ing~ Zondagmorgen CIOS90ver-

Senior en : 10-12 uur. 

Wederom mochten w~ enige giften ontvangen. Dat ook 
.QUê .... ~: ;mV.:G;P.FQHlli. onze l oden, -cli è zich ver buiten onze l andsgrenzen 

bevinden ons n iet ver geten 9 bcv.Jijst ,Wel dat we vorige maand melding kon~ 
den mak en van een gift, die Hnrry Wornik ons stuurde uit Zuid Af'rika. 
Deze maand ontvingen w~ een scl1r~ven vru~ He1ik Geusebroek uit New Zea
land. Heru{ f e liciteerde in het b~z onder onze jeugdploeg met haar prima 
prestaties ~n. ·liet zijn brief vergeze ld' gaan van een gift voor ons _ 
jeugdfonds, wa ardoor w~ het totaal · b edrag weer konden verhogen met 
f 33.50. Voorts ontvingen w~ giften van Mevr. Bouman~dhr.Stouten 9 dhr. 
Willeros en dhr. Lanting. Er is nu een totaal-bedrag van f 154.30. Willon 
wij ochtor de r e sterende maanden van dit jaar en het volgend j aar nor.·
maal door kunnon ·gaan met ons jeugdwerk; dan zal het bedrag nog moeten 
st~gen tot tenminste f 250.- ' 

I k weet dat er nog verschillende leden zijt!-, die hun ste entje willen 
1\~,_j dr :lgon. Een oud spreol{Woord zegt: nv.Jat in het vat zit, verzuurt niot1

', 

·_::.r tJch zijn we meer gebaat, wanneer U het b ewuste vat openbreekt en 
"'·~-: b:;. idrage stort op giro-nummer 35555- t en name van d~ Nederl-Midden
s t :'.r:.,\ sbo..ru;;: te Haarlem met vermelding~ t .b.v. BAV "Haorlem". Of dnt U 
Uw gift op de tra ining aan een .onzer ·be stuursleden ter hand stelto· 

J.van Drunen. 
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~~i·Jf ·:)t~r .·;~;· .. ... t . : ;~ ).~, ":-{ ~\; ... ~~-:-·: .~~ .··)·· .. ;~ ... 1,.. · - ... ·· .~·~ .. ~- ·-···: -~ •... ·.;: :-:· .·· . .. :}v~ ... ~:!.~: · ~~ ~ . -l :?~-7 <·'- ~,r' 
VAN 1945 t t ' i953 ·' " .- ~- r'.'--·;: · ......... ~ (. :t, , . .... ,:,,I :· ... · ' •.• · ,. :"!:,'' ·_;'1 ~': ... '· ''· 1: :·;·:;~ ~ .::-.·.··· -:"·~··i · J 

0 
. . Acht ~ áa~- dus ;--- heeflt '\Wie.t-:m~i:P.~lîl:~i~~~~:'~ê.e~:'~~~-·J._t.i: 

· gemáakt van- de redo.ctib - vmi öns clubblad. ·Met ZlJn · be,kende stJ.pt
heid zal Piet mê ·1 e:r natuurlijk diract op wijzen, dat dit niet helemo.al 
juist is, wo.nt hij is er zo m1f~oveer .~rhalf jaar tussen uit._gew~_est, 
toen de militaire dien·st·-hem opei-st'ê. -Maar. laat ik hem dan ~lJ voorbaat 
zeggen, Q.a:b ik dit niet accep.teer, want in die tijd is hij als nvaste .. 
medewerker" toch wel zo nauw aan ons blad verbonden gebleven,. dat hiJ 
ook die periode veel meer voor de "HA.V-ern betekende, dan menig redac
tielid, die ons orgaan in de loop ·van de acht jaren van z~n bestaan 
gehad heeft. En hieruit kan men dan direct ~leiden., dat Piet vP.n. de 
oprichting van ons l~fblad af deel uitgemaclct heeft van de redactJ.e
commissie. I-eder, die Piet kent, w.eet, dat als hij lid van een commis
s ie is, hij eok een belangrijk lid is.· Iemand naar wie graag geluisterd. 
wordt en wiens wel overwogen oordeel soms van doorslaggevende betek enJ.s 
is en in de redactie-commissie is .het al niet anders geweest. Van de 
bijna 7 jao.r, dat ik met Piet Haringhuizen in onze orgaancommissie. heb 
mogen samenwerken, bewaar ik persoonl~k de prettigste herinneringuLt 
de i:)eriode, toen w:ij beide, samen met Ger van Berkel de scepter over 
h e·b clubblad zwaaiden. De lantste moest zich wegens ziekte nà enkele 
j a ren terugtrekken en verliet later zelfs de vereniging. · Toen ik in 
1952 een dusdnnize funétie in het bestuur kreeg, dat deze naar wjn me
ning niet srunen kon gaan met die l{an redactielid, was alleen Piet nog 
van het oude driemanschap over en thans h eeft dan ook deze _wegens in
derdac.d z eer dr:ukke werkza o.mheden ·-ook voor de vereniging~ het b~ltje 7 

wat , .. .ll.et ; .club:ql;3...d betreft , er bij, ne.ergelèg_d. nAan een papieren _ comnissie
l.ïêL ·~heb .. ·:·.ja,.":n~c~p,:", ·'' f3c.h,r~,è.;f Ha:r·~:nghuizeh- .i .n: zijn bedanlcbriet a o.n. ,het ~q_e ... .. 
SifllUf.:'~ ·' ::~na~rëlä~d~_ .. · dat .'.P~~h . jJ{. 'vo:;tkomen''m.e':t;'·:,herll'' ee_nE?:. ·A:J;p '• me~r m,ensep.'· r. 

in · he~ ··vereniging'S·lève'ri 'é.i' ::z.o. óV'er ·~aachtèilt hoevee.l ·· : mo'e.±l~jlWe.:d~n :J~PtJ:Q;en 
er dan vermeden kunnen wordenT ·lriettemifi'LPi:ét ; .:.·p:er.s:oonlijl~ i "had dl\; .;;..~1 . · 

· was hetballeen maar om je grote ervb..ring in het ·clubbladwerk- ·Je als 
zgn. papieren c'ommissielid gra a g nog een tijdje in de redactie gezien. 
Het !itial moeilijk worden om voor die ,.91 Iffi. V-er", wadJ."' we toch o.llebei wel 
een beetje ons hart aan ·-verpo.nd hBhben, een goede opvolger voor je te 
vinden. Heel moeilijk zelfs. We hebben elkaar in die lange periode van 
so..m.enwerking wel eens behoorlijk in de huren gezeten en ik geloof, dat 
we in de toek omst als bestuursleden ook nog wel eens de degens zullen 
kruizen. Mn.ar wat doet dat er in feite toe, als de vriendschap en het 
respect. van elkaars meningen onveranderd bl~ft, zoals het tenslotte 
ook bjj ons geweest is. · · 
N~ans allemaal h ee l h~1rtel~k d~ voor je prachtige werk voor het 

clubblad en schrijf zo af en toe n-eg eens 17 een stukkie" . · . . • D:irik HDgt:ingLUS. 

Onz_g_j_eugd op de VIERDE ' plaats bij dè wedstrijden 
om de 

W. . .QV..~~ .... ~.E.Q~N.;m .'J.'JJt.lN.::::~~g 
·Als de vraag gesteld zou worden: nKunnen wij tevreden zijn met deze 

J.." vierde plCtats? n, do..n zou ik do..o..r zonder ,dro.len direct op zeggen: 1"!VJ.eer 
dan tevreden zelfs! ~a . Want wat wij do..a.r die middag gezien hebben in Hil
verzum was werkelijlc primo.. Dat · onze ploeg ~én plaats terugviel ten op-

~ zichte van verleden jo.ar, was z eer zeker geen achteruitgang. . 
De b ezetting was dit j aar zeer sterk; 12 verenigingen waren met haar 

jeUgdp'l :begen· n n.o,r ·_ de Marine:-sinte-lbaan gekomen. Onz~ ploeg sla,p.g.de er 
in 3 5 ... :r>m1t.en· t :e ._yerov.er:en •. ; E~.n:. punt ~np.q:ntal ~ dat~ 'i10g :o.o oi't .. ,e erçler. door 
e 0'1.1 11 H.:io.r l'em 0 ...:.. j Q\(gdp·lo.~ § .' ~ij ~0 ~~ vV .e !~9.~~i~fiE?:rl ,_'±.~. :: b~h,Y:,.a.lq ~ 'N_~j · -~~a4tJ?è~ : nog 
steeds met een tekort aan .A:.~:JU"n:torfPp .. ~ :f!i~_,n .. ,te~Q:Qt, .. do.t :"Yolgen.Çi "Jaar 
r eeds minder · za l zijn. Nu moesten wij op d.i:ve-r.s·e ;mimiri.èrs ··:&-junioren op
stollen, zo o.1s ,bij J:;te-p hoogspringen, verspringen en discuswerpen; ook 
onze 4 x 100 m-p1oeg bestond uit één A-junior en· 3 B-junioren.· De jon
gens h ebben zich n.1lemq,al stuk v.o~or ... stuk uitst~kend geweerd, ook . zij 
die niet in de pur~en · konden komen en dat is toch wel de schoonste lof 
die men ko.n ve~vCtchten. 

Hans Douwe s, de .capto.in vo.n de ploeg, leverde een unieke prestatie 
door de 600 m t e winnen in de schitterende tijd van 1: 28.1; Jao.p de 
Reus, voor het e erst eens op een ochte 110 m horden-wedstrijd, schaarde 
zich direct al b~ de 10 beste junioren-hordenlopers van Nederland.Met 



de prima t~d van 16.5 werd hij derde in de finale. Jeltjo Doornbosc 
trok zich nlets aan van de A-Junioren. llij plaatste zich als tweede op 
het discuswerpen met een uitstekende worp van 39.95 m. P,im Wentink, die 
als voorbeeld voor voetballend Nederland, zomers zijn voetbalschoenen 
voor de spikes verwissèlt, wist een puntje te behalen b~ het speerwer
pen met 41.66 m. Gerlach Halderman werd na een serie-overwinning, een 
tweede plaats in de halve finale tenslotte derde in de finale met 1~.8. 
Han Jansen liet zien, dat hij heus niet "van de kaart" was. Hij finishte 
~·-Is derde op de 1500 m in 4:28.-. Cees dë Boer, nog maar kort bij ons, 
·Jezette de derde plaats op de 80 m in 10.·-. Van Wezel pikte noç; net een 
puntje ~ee op polshoog met 2.40 m. Onze 4 x 100 m ploeg werd Vlerde in 
46.5. Stuk voor sttlk dus goede prestaties. Eén resultaat echter zou . ik 
gaarne even apart voor het voetlicht willen halen en dat is de prestatie 
verricht door Ben v. d.Pol. Als er deze middag eens gel:ijk als in de Tour 
de Franoe een suj~erprijs ware te verdienen geweest voor de meest vecht~ 
lustige athleet, dan zou die prijs ongetwijfeld bij Ben terecht zijn gekomen. 
Hij startte voor ons in de tweede serie van de 600 m. In de eerste serie 
l1ad hij juist clubgenoot Hans Douwes zijn tegenstanders van zich af zien 
schudden. Ben kwam tot-en-met geladen aan start, er op gabrand ok ook 
zo iets te doen voor zijn "Haarlem". Direct M de start ging bij er met 
een razend tompo van door, nam direct de kop en bleef aan de kop. Die 
hem zagen lopen zullen als ik gedacht moeten hebben; n,nat houdt hij 
nooit!" Macw Ben hield het wel. Met oen steeds grotere verbetenheid 
klauwden zijn spikes-punten in de sintels en· zo_ ging bij QP de f;tnish af, 
waar hij gelijk als Hans ÇI.l eerste finishte. Hij noteerde een tijd van 1:31..6 
waarmede hij in het totaa1-klaSS8m-ent op do 4o pla"ats terecht wam. Dit 
nummer _leverde ons dus 9 kostbare punten op. 

De Zaterèagavond voorafgaande aan de wedstrijd was de gebele ploeg bij
een in -de koffiekamer van het gastvrije nnaarl-em". Toen is er o. m_ gezegd ,. 
dat w~, afgezien van de te bezetten plaats, dan alleen tevreden konden 
zjjn, als we na afloop kormen zeggen: De jongens hebb~ zich volkomen ge~ 
geven. En dit was ongetwijfeld Zondagavond het geval. · 

Het moet wal een heel grote voldoening zijn voor de voorzitter, die 
toch DE me-n ·1s, die alles op alles zet om zijn vereniging op die plaats 
te brëngen, waar deze thuis hoort, dat hij over enkele jaren op een der-
celDK stel knapen kan rekenen. ' · 

D~t de jongens ook dik tevreden waren bleek wel op de terugWeg. Er 
heerste een puike stemming in de bus en menigmaal klonk er dan .ook: 
11 De HA.V zal nooit verloren. gaan"', en dat zal zij ook niet. Nooit! 
~ota~l·]Litslag luidt: . 

l V en L 62 t;t 
2 AAC 55 
3 Pro Patria 49 " 
4 "Haarlemtt 35 " 
5 Estai'ette 27 n 
6 Zaanland 20 " 

?-8 

9 
10 
11 
12 

Trekvogels 
PEG 
LDA 
Holland 
GAC 
Holland.ia. 

12 pt 
12 n 
7 n 

6 " 
5 u 

4- " 
J. van Drunen. 

Deze Ere-wedstrijd welke door het District was uitgeschreven en 
e;e organiseerd door de vereniging une Meteoo~" uit Amsterdam,was tevens 
de laatste ·w:edstrijd vç1n het seizoen voor onze jongens; Welk een be- -
lan5rijke plaats onze jeugdploeg inneemt, :werd deze middag wel bewezen~
Liet tdnder dan 15 junioren van onze vereni-g_ihg_, werd de eer waardig 
:) ;."'!l:eurd om aan deze wedstrijden deel te ·nemen.· Wij leverden daarmede 
\"C'rx·ewog de meeste jongep.s per vereniging_ voor deze wedstrijden; 

Da·t de districts tec~iscb_e commissie een goede keus had gedaan, 
". 2wijs"i; wel het volgende~ Onze jongens slaagden namelijk er in, 6 eer
r-; te, 7 tweedei 1 derÇle en 1 vierde plaats te bezetten~· Bovendien werd 
de 4 x 60 MP oeg vari. de C junioren eerste; in deze ploeg, liepen maai;' 
lie·f's·'v ~· EA V•e-:os mefj:- Tertaal eleep.tén onze~ junioren 51 van de 110 be
hao.lde puntén bim1en~· Een groot' sueces dus;· 

..r: .. *"' • • 
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Hier volgen de uitslagen: 

Q_:j_\~~:t:o_J?_ep : 

60 m,· Versj.2..I_in§~en! Heo g_sp ringen. -, 

1 '\.Versne l 1 H.Joachim 5;69 m 
( nieuw cluhrec.) 

l.li. Bakke ;r: 1;50 m. 
2 H.Joa ch im 1.45 m. 

2 B. St e e:nbergeri 
5.-41 m 

J?..=-j}.m.ioren: -

(~OOm . VE}_E sp r i gsen 

l.J.-Doornbos ch 6.18 m 
(nieuw c1ubrec.) 

Q.oogspringen 

l. !:I. Douwe s 1~29.6 2 H. Sieffers) 1 •55 m 
3 J. de Reus ) 

_k Q_g~ J:§_t <?.i~E: 

1 J. Doornbosch lL~. 01 m 

A-juniort::m ~ 

800 m 
--· · ~- ·-·· 

kop;elstoteD:_ 

2 P. Kabel 

3_000 !!! 

hoogspri ngen 

4 P. Kl eyne 

. <}i:scuswer p9P--
2 P~ Kabe l 

11.86 m 2 P. Kabel 1.55 m 

J. van Drunen 
34.70 m 2 J.Jansen 10:07.8 

___________ ..,. 

Tjjdens de afgGlopen zome rm2.n.nden is·. er wederom een onderlinge jeugd
conmeti tie verwerl~t op de tr:,_i n:Lnc;savonden. 

De uitslagen wcu·en~ 

A-j~~.Q~~.:~-
1 C. Tagendijk 
2 G. Hul dermrul. 
3 P. Kl eyne 

Q-:-_j_:q~grQ~. 

1 H. J oo.cim 
2 B. Steenbergen 
3 H.DDJ.{ker 
4 A. Vcrsnel 
5 rL Meeuweso 

3169 :pt 
2879 11 

2168 ° 

~_::_junioren: 

1 J.Doornbosch 
2 J. de Reus 
3 H.Douwes 
4 B. v.d. Pol 
5 J. Brecvoort 
6 T. van Zij l 
7 J.v.d. Bosch 
8 T.Polak 
9 H.Marsman 

10 B.Holwerda 
6 B. A.ntonisso 
7 R. de v·ries I n het èerstvolgende clubblad 

c cerd worden welke jongens er 
zi.jn het j eugdv o.J.rdigheidsdiploma te behalen. 

4038 pt 
3716 11 

3573 n 
3426 u 

2521 n 
2125 n 

1562 tl 

Vcrl)c.;t; crd~ e n niGuw geve stigde j eugdre cords: 
. ~UJU._Q4-"Q llj. .. . ~--·--------r-
- ~tti1mer s·I:Jon Lt op n aam v o.n p ·r:-ëst. J:aar Nu op nao.m van 

5110 pt 
3693 fl 

3401 n 
3278 1 1 

2754 ft 

25}3 n 
2151+ n 

2118 n 
1854 u 
1608 n · 

zal gepubli~ 
i n geslaagd 

J.van Drunen. 

prest. 
·Truriï) ·- - -:~---·--· -·-- ·---- · 
horden.) J ..-D9ornbosch 1 7~6 1953 J i·de Reus (B jun) 16~'5 

k ogo l FiBrocrtj os 1 2 .4Jm 1951 J ."Doornbosch (B jun 12.'50m. 

discus J. Leû oune 3 9 ;03rr 1947 J. Doornbosch (B junJ 39. 95m 
[-lp eer J . Do0n~bosch L ~4 . Ö5rri 1952 J.Doornbosch ( B jun 46.5.2m 

------------z,_ .,lSk~"!:_IQl~ 
Junioren B 
16ö- m--ir: Douii!cs 1 

hA V-- --- -- P.Ko.be l 3018 p~· 
----;--

2.- 1953 H.Douwes 11.6 
80 m h. J . Doornbosch 1 2.1 ' 1953 J.Doornbosch 11.7 
v erspr. J.Doo~noosch 6 
discusw J.Doornbosch 38 

.14m l953ï J.Doornbosch 6.18 m 

.69m 1953 J.Doornbosch 39.95 m 
speerw. J. Doornbosch 48 
HAV-6k. ------------

.47m 1953 J.Doornbosch 51.40 m 
-- I -- J. Doornbosch 3329 pt. 
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cti;~~;~.,~ il: J~~~i~ _ j2s:74 ;I ï953 :S:st~~nbergen 129.57 m 
4x60 m B.Steenbergen- 1 

A. Versnel--HTBak 
B.Steenbergen-A .Versnel-

lker-JK.Joacim 29.8 1953 
M.Meuwese-H.Joacim 28.2 

HA V-5k. 1 --------------- : -- H.Joacim .2434 pt. 

~ . Over het algemeen genomen is het seizoen 
0 v e r z 1 c h t 1953 1953 wat· het aantal athleten betreft, dat 

".; ::m wedstrjjden heeft deelgenomen, tegengevallen. Een blik op onderstaan.
C:.1c! rur..r~lijs"l:ijes bevestigt deze mening. Er zijn beslist minder namen ver
· . ~ :~ ~-d dan b.v. vorig jaar. Als verzachtende omst:ondigheii.d. geldt, dat het 
rüetï doorgaan van de onderlj.nge wedstrijdèn mede de aantallen namen on-
gunstig beJ:nvloedt. 800 m -

En nu de prestatie~: 
100 m 200 m 

1 D.Tenpelaar 
2 H. FokkelrnélJl 
3 G.Halderman 
4 D.Slöos 
5 H.Hartloper 
6 H.Douwes 
7 P.Kabe1 
8 P~Kleyno 
9 H.Meyboom 
1500 m 

11.1 1 J.Wu1lems 
11.2 400 
11.3A m 
11.3 1 B.Imthorn 
11.5 2 E.Soomer 
11.6B 3 H.Meyboom 
11.8A 4 J.Wu11ems 
11 . 8A '5 C.VJentin1c 
11.9 6 H.Wil1ems 

3000 m 

1 P.Verra 4:12.- 1 P.Verra 
2 H .. Meyboom 4:14.9 

1
2 J.J-ansen 

23.5 

52.8 
53.-
53.3 
53.5 
55.5 
56.-

1 H.Meyboom 
2 J.Jansen 
3 E.Soomer 
4 C.Jiossen 
5 B. rmthom 
6 H.Douwes 
7 P.Kleyne 
8 C. Lagendijk 
9 B.v.d.Po1 

10 W.van Deursen 

5000 m -----
1 P. Verra 
2 L.Warmerdum 
3 G.Sto1voort 
4 W.van Gog 

2:oo:·4 
2:03 ;-A 
2g03.3 
2:03.6 
2:071.Jf:" i:oy.~ 
2:10.5B 
2:10.5A 
2:12.5A 
2:14.-B 
2:15.1 

15:31.2;t 
16:30.8 
16:39;2 
16:42.2 

3 J.!Jo..nsen 4:1G.2A 
1 

3 L.Warn:erdam 
4 G.Smlvocrt 4:23.-

1

4 G.Stol voort 
5 L5WDX!nerc'bm 4:26.- 5 W. van Gog 
5 J. de Nicu.r\84- : 27. 2 1 6 K. Ebbe1ing 
7 K. H3lderWDn4:: 35 2 ~ I 

8:58.8 
9:09. 
9:21.8 
9:39.-
9:40.8 

10:10.7 ~ is nieuw clubrecord 

• 'I ; 2,1. 3 
~ooe§P!nge~ . 

1 A. va1 Zwoeden 1. 75m 
2 F. Br·oertjes 1.65m 
3 J.Heldoorn 1.65m 
4 J.Doornbosch 1.65mB 
5 I-I. VJ il1ems 1. 60m 
6 P.Kabe1 1.60mA 
7 Jode Reus 1.f30mB 
8 .. H:s ieffors 1. 60mB 
9 H.Joacim 1.59mC 

_spoorwernen 

J. Th.Wernik 
2 n:Ebsko.mp 
3 A;v. Zwoeden 
4 P.Klabou 

44.90m 
42.9im 
42.75m 
40.85m 

verspringen 

1 D.Tempelaar 
2 H.Willems 
3 F.Broertjes 
4 J.Doornbesch 
5 G.Haldermah 
6 H.Douwes 
7 rr;Joacim 
8 T.v.Zijl 

6:92m 
6.39m 
6.21m 
6.18 
6.11 

. 5~'m. 
5.69m 
.5.63 

discuswerpen 
1H.K1uft . 
2 A;van Zweeden 
3 J .:Smit 
4 A.Mu1der 
5 F.Broertjes 
E. q-.de Leeuw 
l{ogèlstoten 
1 A;van Zweeden 
2 H.K1uft 
3 F,Br·oertjes 
4 A.Mulder 

polshoog · llO m - hor~en 

1 B.Jansen 3:6om 1 Chr.'Rusoler 
2 M.Swart 3;60m j 2 D.Hoogland 
3 CN.d.Kl.i!im:ibe: 2.8Qm I 3 J.Heldoorn 
A = A-junior. B = B-junior C = 

Estnfettes 
~-XlÖÖ 1-1:- G. Haldorman-H.Wi1lens-H. Fokkelman-D~'Tempelaa;r 

4- x 400 m~ 
H. Folckelman-H. Cats-H-.Hart1oper-D.Sloos 
J.Jansen-B.Imthorn-E.Soomer-H.Meyboom 

' 

39.77~m 
34.56 m 
34.03 m 
33.57 m 
32.37 m 
31.?9 m 

13.75 m 
13.48 m 
11.22 m 
10.83 m 

15.8 
17.4 
18.-

C-junior 

Op-en/of aQllllerkingen te richt~n aan J. WULIEMS 

=-k:: ::::+~:-1-X+X+X+:X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X.f.X+X+X+X+X+X+X+~ 

-~ ~- Zat<n·dagavond 14 Novewber Brinkmann· Grote Markt Kienen- t 
:·K-_ '·if)?i Vroljjke sketohee-:Dansen x Zaterdagavond 14 November Bri * 
i ~-~ -~ nkn~.nn Grote Markt Kienen-VroliJke sketches-Dunsen x Zat 5t 
Y erdagvond 14 November Brinkmarm Grote Markt ~ie:nm:-Vralij .:;: 
i+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+~ 
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