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g eorgarlisee:ra doo;r onze vereniging en wedstrijden ge organiseerd doe·:::.' 
. andere . verenigingen. En toch, we )$:urmen bij lange na niet tevreden 
zijn over .de wedf:!trijdgelegenhéid.t: die qnze j ongen,s krij!S9n. En daar·bij 
d,enk ik d~ speciaal aan onze se:riio.ren. Het is we~kellJK een· hele . t oe:;.:-..: 

. ;\róor, çms wedstrjjdsecretariaat. om ,een wedstrijdje . ~voor hun te ontdekk(:- n.~ 
·" "·,die. rii·et a.l:.:.te . ver van huis is en dus niet te veel reiskosten met 

:•:zich meèor'e'n'gt • . Amsterdam b· •. V. heeft dit jaar nog geen enkele wed-
.. ; :.:strijd ·gehad.; waài'aan p.lize lede.b. èioor vrije inschrijving konden deelnG

~en. Wanrie.er het inde.rdaad zo. is ~ wat ik me heb laten vertellen,dat 
·IDOeiJ.ijkqeden . tu$Sen .. de .. A-. c.A • . (Amsterdamse Athletiek Commissie) en 
div~rse verenigingen aan deze toestand hebben b~gedragen, wel, dan 
is het voor ons Haarlemmer~ te . hopen, dat deze A.C.A. maar spoedig 
begraven wordt. Veel nut voor de ~~hletiek l~kt ze me niet t~ , hebben, 
gez i·en de meer dan slechte organis~tie van de jeugdcompetitie-wedstrij-

. él en op Zondag 3 Juli J .1. nat zou ;t..edere Amsterdamse vere~ging er 
afzonderl~k beter hebberi afgebracht~ Een schromel~k gebrek aan wed
strijden voor · onze j ori.gens dus, hetgeen ik misschie.n niet . een enkel 
voorbeeld mag staven. S.inds 23 Juni is het onmogeliJK geweest onze 
discuswerper .van Deuren· voor een wedstr~d in te · scbr~ven. Ja, toch1 
Er wàs één wedstrijd, de Jubiletimw~dstrijden van Pro Patria op Zondag 
.3 Ju1i, maardeàr werd on.Ze man , di e vorig seizoen toch tot · de best8 
10 werpers van Nederland behoorde niet goed genoeg geacht.· En nu ma.g 
Le o van Deuren dan wachten tot 31 Juli, wan,neer de districtskampioe:r:.
schappen worden georganiseerd. In Vijf· weken geen enkele wedstrijd voc::: 

-een goe.de A-klasse.r ~ Wedstrijdorga.hisàtie kost geld. We 'Weten dat mr..t..ar 
. al . t ~ goe.d. En ee·n . nummer ale discuswerpen i's nie:t zo 9n attractief . J. 
nummer. Maar willen wij er werkelijk weer komen met de athlet·iek in 
·ons landje, dan zal men er töch .in de eerste plaats voor moeten ·zor
gen, datver voldoende wedstrijdgelege.rilieid komt. Wedstrijdgelegenheid, 
wa arop wen ook 'ÓP. minder ligangbare·•: nummers' kan insc;hrij'Veh. · Onze lan
delj)ke organisatie krijgt momenteel financiele re .geringssteun.· Het zou 

1 m.i~. tenz~erste aa.nb~vel~ng verdi~hen o . a.. oo~ · ver~n:Î.ginf?en, die ~ed
strlJden WJ.llen orgrouseren, ma~ daartoe de fJ.nancJ.ele mJ.d,delen m~s
sen, althans met dat geld enigszin s tegemoet te . komen. Daar kan van
zelf de VerPlichting aan toegeVo~ gd worden enk~le nUmmers; die prae- · 
tisch nóóit op het programma pr~"k~h, in te lassen •. ijoe moe~en we b.v~ 
onze A~juhioran er tóe kr~gen om èens voor polsstokhoogspringen tè 
g~an ~ t:r;ain~n .t 1~anneer er , ~odi~ .Pols~~okhoç)gspringen voor deze catego-
r~e ~s. Het .~è .. :de geidt it1;.. feJ.te . v oor de llO m hordeh. Dat laat·ste 
is b.v; vo~omeri begrijpeliJk, waht het. huren en vervoeren van de hor
den k ost ge1d; · maar hier zou aan de financiBle steun van de KNAU 
h ee l goed werk kunnen doen. · 

Iezien we de situatie bij onze eigen vereniging, dan is er in de a:f
ge:i.o-L)en 6 weken een verblijdende activiteit geweest. Wedstrijden tegen 
'l'E:i. t'l t r achtn ·uit Minden (Westfalen), Trial-meet voor onze j~ugd tegen 
V .e..... TJ en DOO, schoolwedstrijden, georganiseerd in opdracl).t van de 
~IQ<l:rl ()mse S.choolathletiek Commissie, de prachtig geslaagdetweekamp 
t~9cn de Zweedse ploeg Kamraterma , de goed verlopen onderlinge wed-
5t :L'ijél.en met bevredigende -hoewel ·nog niet overweldigende- . deelname. 
H;t i s een respect.abel lijstje en U zult begrijpen, dat er.! _wel wat ge-
vergd is van ons steèds ·veel te kleine kader. . ·· 



"'"' ~v=v ....... .nv v .l.ö uo.c:u:olll 15oeu, uau we · u even van ·q.1.e . wedstrijdorganisa
tie af zijn • . Er doemen al weer . andere belangrijke dingen op, zoals b :v; 
de trip, die · onze ploeg van 14 tot 21· Augustus in West-Duitsland gaat 
maken.· Maar voor alles dient nu toch de aandacht g_ericht te zijn op de 
P.R.-bekerwedstrijden van. ZoÀdag 11 September en de W.G.-bekerwedstr~den 
van Zondag 18 September. Wat de eerste · wedstr~den betreft: elders in 
dit nummer zijn de namen opgenomen van de athleten, die voor de P.R.-
bekerploeg in aanmerking komen. Laten deze mensen goed begr>ijpen, dat 
zij de taak hebben er voor te zorgen,· dat onze vereniging juist in dit 
jubileumjaar van ons 35-jarig be"taan zich kan handhaven tussen ''de gi:'o
-r;e viern vereniging~n in Nederland. Dat kan, neen, dat moèt juist nu 
i.1c: emaal lukken. En wat de W .'G. -bekerwedstrijden betreft; de wedstrijd 
"t:e.:.;cll onze grote concurrent AAC op Zondag 19 Juni werd weliswaar met . 
fJ.ink verschil verloren, maar dat verlies ontstond door onze momenteel 
VJ.'ij zwakke 0-juniorenploeg. En juist die C-junioren doen nu op de W .G;
·:H.ü:ervvedstrijden niet mee, Waarmee maar gezegd is, dat er een kans in 
ï'.:'Lt. 

Ondanks de uiterst moeiliJKe wijze, waarop hier in Haarlem de athle
·cieksport b.eoe:fend moet warden, gaan wij dus door en wij zullen niet 
~tersagen, voordat we weer de toppositie hebben bereikt. Ondanks neder
lagen en teleurstellingen, dieonvermijdelijk zullen komen • . Doch die zul
len onze wil om er toch te komen slechts versterken. ·D.Hagtingius. 

0 F. F I 0 IE EL Trairiingsavonden~ Maandag- en Vrijdagavo~d vän 
.. ,",.,, .. "lf""''h""'tlf ........ ",.'""'"""ll'llllllllll'"'' ? tot 8.45 uur vOor senioren en juniorell.Terrein 

HFC r:Haarlem'1
• Zaterdagmiddag van 3 tot 4.30 uur voor adspiranten 

t/m 12 jaar op het Gem.Sportterrein, Kleverlaan. 

Om aan te scha:f:fen: "Haarlem':-embleem f -.65. Fietsvlaggen 1 -.80 
Vraagt inlichtingen over h.at speciale ::Haarlemt:

trainingspak aan de penningmeeter. 
Onze wedstrijdkled.ing: .. Op verzoek vermelden wij hier nogmaals de juiste 

"Haarlemn-wedstrijdkleding ~ Wit broekje mei7-röàë 
bies; wit shirt eveneens met rode bies en voorzien van een 1'Haarlem0

-

embleem. 
Deze maand roepen wij een "harteliJK welkom11 toe aan de volgen

de nieuwe 1:·Haarlemu-leden en -donateurs. 
;;·unioren -leden: · 
H.H~RËi.ken~ '(7~10-1940) Spaarne 47 A ,Hrl.N .'R~·Rélken, (18-5-1939) Spaar
:> •.c; 47A ,Hrl. J. P. V oogt, ( 24-3:...1936) Landzichtlaan 37, H' stede. H. Vlotte s, 
('~S~-· lÖ-1940) Middenweg 96F,Hrl.H.Wetterhabn~ (3-l-i937) Brouwersstro28~ 
:t.'J. .J;v;d.Bos, (11-5-1940) Westerparl(straat 21, Zandvoort.K;v.d.Bos, 
;:-:.9--5-1941) Westerpark straat -21, -zandvoort.J ;verburg, (1-8-1940) Haar
-: s1~merstraät 38, Zandvoort .P. v ;d. Wer:ff ( 4-7-1941) - Bos en Vaartstraat JS' 
;~~é. -~lem: N .Nauta, (15-8-1936) Leidsevaart 448~Hrl~· P.R.Spoor (10-l0-z3E 
~3 enkoelenstraat 3l,Hrl. R.W. Kedde, (30-l-1940)Schotersingel 9 , Hrl . 
W . Iï . Beu nder (13-~1941) Kl. Houtstraat 41, H.rl; ' 
t d spirant leden; 
R. dè-Bakker-[6~2- 1 42) Hof van Egmond 42,Hrl. R. den Boer, (20- 9-' 42) 
De Ruyt erplein 18, Hrl. 
Voetballid : 
M._Ë-:' .. Mathot, (12-11-'38) Rijksstraatweg 95, Haarlem. 
:Qg_na t eur_; 
J.Lazones, Schermerstraat 16rd, Haarlem. 
Bedankt als li<'t~ R~Alma., M;Morsink, W ,Maas, L~·Miezenbeek~ R. de Mooy ~ 

B~ 'Groot. 
A~eswijzigingen: 
G- .N . Rinkel, Purmersteenweg 18, Purmerend. J .T.Koper, ·väendelsstraat 
'/5, Den Haag. M:Verver, Rijksstraatweg 86e, Haarlem. A:J .- Kaan, Lorentz
J ~'.an 11, Heemstede 

t · .. ten de volgende athletëp. ·er rekening mee houden, dat . zij in aanmerking 
·)men voor "Haarlem 1 sn-p ;H;-Bekerp1oeg 1955: 

: -0P Veenendaal, Mac de Ra.ay, Cees den Boer, Herman Hendriksz.~ Fred 
Scmsen, Gerlo.ch Halderman~ Co La.gendijk, I.lldwig de Bandera, Hans Douwes, 

® 



Hen:!: Heyboom, Piet Tromp, Piet Kleyne, Han Jansen, Leo Warmerdam, 
Po.ul Verra, Chris Ruseler, Dick Hooglo.nd, ,Jaap de Reus, Hans Sieffer~~ 
Ton van Zijl, Ad van Zweeden, Mart ,swart, Dick Wezel, Ben Jansen, JeJ.~
tjo Doornbosch, Nanne Nauta, Henk~ Kluft, Leo van Deuren. 
Aon deze ploeg kunnen natuurli.J1{ nog andere athleten worden toegevo~ g:J. , 
Maar laten deze . mensen reeds nu r 'èlcening houden met . de datl).III. 11 Se;:-~ 
~ember. En dat geldt dan speciaal voor de militairen. Houdt dus de~e 
dag onder alle omstandigheden vrij ~ ___ .. __ _ 

PERSONALIA Ons oud':""lid Jan Koop~neldde _ons. de geb<;>orte van " ~~:?-;· 
:3 . "" '"'""""""'""""'" '""""" zoon René. Wel, d~t lS heugelljk n1euws Ult HeemskL.u ... ~ 
waarmede we An en JDI;l van harte gèlulcwensen. 
Vo or prettige berichten in deze trant behoeven we echter niet . zo VGr 
van huis te gaan, want Cn.rmen en tudwig de Sanders gaven ons kenn~~.. ::-
van de geboorte van hun dochter eh dat betekent ook, dat onze bar-~"~.;,; 
ltjl:e gelukwensen gaan naar onze Sv.rinaamse clubgenoot en zijn echt~r:·:,_o~ 

Maar nu zoeken we het toch weer verder. van huis. We gaan helemaal ~0.G.D ~~
Qoes. Co en Ad van Zweeden zonden ons een kaartje, waarop vermeld 
stond, dat Mart is geboren. Wanne~r Mart een even goed athleet gaa:t· 
worden als zijn Pipa, dan kunnen ze -daar in Zeeland plezier aan hem l 'S· 
leven. Inmiddels Co en Ad, heel 11 Haarlemn schudt jullie ~rteliJ1{ de 
hand b~ deze blijde gebeurteni_s_._·~-------------·-----------------------

DE TIJD GAAT SNELl Het is zo 22 October. 
' 101 illlt l l l ! l llll l ll l !illll ottlll lll101 ! 11" oi ot olttl li t l llll l il liti11U i lt t i11111t iiii i1111111 1111IIIII JI UI'IIIIIIIIIIIIII IU1 111111111111111111iii i ii111IIIJIIIIIIIIII 1 

Al zitten we dan momenteel nog volop in het wedstrijdseizoen, toch 
zullen we ook even stil moeten staan bij wat ons te doen staat na het 
wedstr~d-seizoen. Het is voor onze vereniging een~bileumjaar en dus 
gno.n Y-' e nu .eens een echte feestavond hou.den.Die feestavond zal gehou
den. ' .. 'orden op Zaterdagavond 22 octobar in de grote zaal van ~ ~ ne I.ffi"l.We
ri~::: en vele HAV-ers en niet-HA.V-ersvzullen daaraan meewerken. Alle
maal m,ensen, die op de plunl:en hun sporen al hebben verdiend. Maa.r 
dan.~aee z~n we er nog niet. Want ,we hebben nog meer mensen nodig. En 
wie iets aardigs kan brengen op het gebied van muziek en/df sketsjes, 
wel, l a ten die het dan laten weten aan be-Stuur of jeugd.leiding. Voor 
de rest zorg De dan wel. 

De t~d gaat snèl en er moet nog veel, heel veel gedaan ·worden. Ik 
!'eke.~ e chter op aller medewerking. _p;Jordens._--

Van hQt JUNIÖREN~WEDSTRIJDFRONT 
------------------------------~ Hemelvaartsdag, (l9 Mei) nam een aan
t a l jongens deel aán de regionale wedstrijden van de RKAV ::'Hermesn= te 
Utrecht. Via de series 80 m B wisten 6 onzer jongens zich te plaatse11 
in de . finc..le van dit nummer, wellee bestond uit 8 deelnemers. De DOO
man v.d.Wielen trök zich van deze :;Hao..rlem:~-invasie niets an.n ·en fi-

/ nishte als eerste.· Fons Versnel werd 2e in 9. 8 ~ Bob Steenbergen 3e 
in 9.99 Hans Bald-eer 4e in 9.9. Op de 100 m bond Jaap Veenendaal de 
zoveelste ove~~inning aan z~n zegekar. X~d 11.2. Jel Doornbosch greep 
d~ zege op het speerwerpen met een matige worp van 46 m. Op het kogel
s~oten B kwamen onze junioren als volgt uit de bus~ H.Joacim 11.32 m, 
H.-BDkker 10.9~ m,B,Steenbergen 10.52 m, J.Letzones 9.53 m5 J.Barendsen 

7.88 m. ~g-~~~!-~~~~~E~~~~--Y~-~~~-~~-~~y~~~~ 
In z ijn serie 100 m wist Jaap Vèenendaal (met rugwind) onder de 11 sec~-
grens te komen. Z~n tijd van 10.9 is gelijk aan het Ned.jeugdrecord. 
J o.ap7 we verwchten diezelfde of nog een betere prestatie zonder rug
wind. Kee~ Overgauw werd 3e in totaal met een tijd van 11.6. Jeltjo 
Doornbosch moest op het verspringen na één sprong van 6.28 m de str~d 
TJ;c r.: u:!_.:J e en blessure staken. Deze goede sprong leverde hem toch nog de 
2e plo.at s on . ~·-:a ..,.,...1 n M. d ·· ~ · n.u..1. em - J.n en 

~--------------Lo ·:or ste internationale jeugdontmoeting, die wij in ons bijna ·.35-jo.rig 
ke rt-ctan op _ Mo.IJ...ndag 30 Mei j .1. te Zandvoort organiseerden is in een 
o·.rer \J ilming voor onze jeugdploeg geeind:lgd. Het eerste nummer van deze 
n i dè.o.e; , de 100 m leverde direct al een dubbele overwinning op. Cees 
-~ r-m. Boor finishte als eerste in 11.5 met Fons Versnel vlk op zijn hie
len in 11 . 6 . OP de 800 m kreeg Harr,y Joacim de zware opgaaf . om de 
:C' l o.ats van 1-ïans Douw es in te nemen; Ha:rry, die hier voor eigen publiek 
liep, wist op een k eurige wijze te ·overwinnen in de tijd van 2:1.3.2 



Armond Snijders werd derde ·in 2:l6.-. De 3000 n werd volkómen beh :;.~ · - · ~-~; 
door onze Mindense go.sten. Huud Kitseroo n a al<::te di.rect na de si:: a .... ".' · _, 
grote fout door er ge lijk in een h oo[) tempo van door te gaan. Dit ~ :\:·::.;; .. 
hem duui te staan. Hii..werd terislotte L:.e ac hter Hans Eggink (3e). r r:i.: · ~ 
Hans 10.57.1. Tijd Ruud 10.59. 8 . Het hoog spring.en leverde weer ee11. (1

:: ;.·._:. .. 

bele ovyrwi _nning op voor nua n.rlen·.t. Ton van Zijl werd hier eerste r.tc·~·· 
1;65 m. J ·a ap de Reus~ die tot nog toe enigszins tegenviel op dit !':t....>~ 
mer bewees deze middag echter zijn ktumen. I-lij werd tweede, evene ens 
met 1. 65 m. De Duitse athleet Hothländer wist het verspringen te . V''Jn
n~n net 6.37 r:1 , doch Bob Steenbergen (B-junior) kvia.m als t weede m~+ 
·een sp rong va n 6. 23 n ook goed voor de dag. derde werd Fons Vernür-:;I 
oo2: c.. l een B- junior Het 5.96 m. Jeltjo Doornbosch~ waarschijnlijk g.s- · 
i 1snireerd door die blonde Mindense M~del, was deze middag . wel h eel 

• c:c:ci op dreef. Hij wist op drie numners de erepalm in de wacht t e aJ. ~_:. ... 
l) C J.l en wel op de n:urnaers kogelstoten 9 discuswerpen en speenierpen r' .. Jt 
r o J:r_) . 13 .52 m ~ 40.40 rn en 50.95 n • .FriLla prestaties.Jan Schildwac.lrr 
·\ '·'--l S op dez e nunmers als t weede man op gest eld. Jan sloeg als B-junior;.~ 
t·}.:.ic on deze A-jongens geen .. slecht figuur; Hîj kii'J [IIJ ·tot de volgende 
p:rcsto.ties g k ogelstoten 10.'71~ m, discusvverpen 29.·30 m7 speerw erpen 
38.10 m. Onze L~ x 100 n-I>loeg:Fons Versnel, Kees Overgauw~ J eltjo 
Do "rr.nb os ch en Cees den Boer wi s t ook het l aatste mrn.mer · 

te VJinnen in de tfji van 46.1. 
De totaa l uits l ag van deze internationale jtUlioren-clubontmoeting 
; : ~a~-:._1~-~-~- --=--Ml:nden was 54 te gen 42 P'C!nten. 

ZgR,-9: .~.~ ... .. !. .... ~.~~:?::.~ ~OED~ ~R~~{!.J_~f~ .. . OP de Noordhollandse Je~-.: . 
ka~:e..?- oenscha pp en.~ 

0~) de Noordhollandse jeugd.kanpioenscbappen, vJel ke op de sintelbaan te 
Ansterda m geor ganiseerd z ijn, werden door onze jongens enkele zeer goe ... 
de prestatie s ge leverd. In de f i nale 100 m startten vöor ons J aap 
Veenendaal en Cees .den Boer en bovendien de sterl~e AAC.rloper otten. 
Cee s den Boer 7 die dit seizoen i n J aap Veenendaal steeds zijn meerdere 
bad moeten zien, wist deze middag zijn club.genoot te kloppen in de pri
rm t ijd van 11.1. J aap werd achter otten 3e in 11.5. Dat Jaap deze mid
da g niet i n die vorm wus 9 zoa ls w~ van hen gewend zijn, lag ongetwij
feld aan het kfl.D.peren 9 dat hij juist in die weelc van school uit te Ve lp 
moe st r.'leemoken.- No. de 110 :m horden mocht J aap de Reus zich Noordhol
lands lmmpioen noeE1en op dit nulirrler. Zijn grote concurrent Hurry Bar
c;er (AAC) lo.g bij de eerste horden,:üets voor op J aap . J aap zette ech:.. 
t er op l ::eurige wijze door . De 5e horde numen zij gelijk. Het wa s ' erg · 
j o.mFer d.."'..t Borger toen geblesseerd r o.okte eU. de strijd moest staken. 
J c,t'.:) fin ishte e.ls eerste in 16 . 1. . Ton van Zij l werd 3e in 17.- Armond 
S.r:.i <.1ors zorgde voor een goede verra ssing door op de 800 m als t weede 
t e ei ndi gen in de tijd van 2 ~ 07.4 . Hans DolNJes, die op bet zelfde n~
I lt:J l ' stcu'tte viel. iets te e;en. Hij finishte a ls l!-e in 2:09.3. Ho.rry Jo
:··:~ic. v; er d r:et een ui tstek eri.de sprong vo.n 6. 34 m derde op het versprin
t;;én ~ H~l.n Sieffers 5e met 6. 09 m; Bob Steenbe.rge n 7e met 6 .·04 m. Het 
hoogs~;>ringen werd een tegenvaller voor onz e jongens. J aap de Reus 
V?8rd 3e met 1. 60 m. Ton van Zijl, Harry JoaciLl en Han Sie:ffers bleven 
b eneden do vervw.chtingen ·door D.let 1.55 m re sp; a ls 6e? 7e en 8e te 
eindi gen. J el tj o Doornbosch kwari net een st oot van 12.93 m op de 2e 
p:o..c.ts b ij het J,togelstoten. Jeltj o Doornbosch en Nanne Nauta werden 
op het discus\-Jerpen resp. 3e en 6e met 38.76 m en 30.60 m. Het speer
werpen l e"ilerde een dubbe le PHao.rlem17-overwinning op. Jel tj o Doorn
be:och wer d r:.1et een uitstekende worp van 53.31 m eerste. Onze nieuwe 
aeonwi nst N.:mne Nauta k ; ve\!Ill ook heel · goed voor de dag door met een .worp 
Vt~n 50.81 m o.ls 2e te eindigen. De 4 x 100 m-1) loeg best aonde uit 
Csc s den. Boer 9 Fons Versnel, Bob Eteenbergen en J a op Veenendaal le
ver de een ve.rwoed gevecht met de p·loeg van AAC • .Al\.C werd tenslotte 
eerste in de t ijd van 44.8. Onz e ploeg evenaarde bet clubrecord met 
de 't jjd vnn 44.9. Vooral het lopen van onze B-junioren Fons Versnel en 
Bob Steenbergen was bijzonder goed . 

Sportweekwedstrijden~ 12 Jun~ sportmiddag öp bet EDQ-terrei~ 
••' l•• '• i l l • !ilö ' lhl !ll l l l t . u ot >.i l l lll l l ! ! l • ll ! lt t ol lt ' l o! I OI/ I t llo •t •• 

FJ~_12)o_§Q m Esto.fette 4x80m op de sluiti!?§isavond: 

3e Gusti GrÜnfe ld 9 ;4 l 11Ha arlem;; 9 2 Suomi, 3 HolJ.and. 
5e J o.n Schultz 10.-
6e J <:.~cq . LL'.Zone s 10.-
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He-t v:ms Zondag 12 Juni nu niet ·· 15ep<Îald .. o..o.ngeno.o.rJ. te vertoeven op het. 
Gem. Sportterrein aan de Kleverfo.o.n. Gèdurende de gehele . wedstrijd vie~~ 
het hemelwater nuo.r oLllo.ag. Hoewel onze ploeg niet op z:n sterlr.st o..an 
de sto.rt verscheen, wij L:.isten o.o.. Doornbosch, Douwes en Sief'fers, . z~j:·.J 
de '.1Ho.arlen01 -jongens er toch in ge slo.ngd de overwinning te beho.len~· De 
wedstr~d had ongeveer hetzelfde verloop als vormg jo.ar te Den Hao.g. 
V&:L ·nam in het begin van de wed9trijd evén de leiding, doch speelde wel · 
drn. voor de eerste plc..ats ge en :z;-ol LJ.eer; De strijd ging toen tussen DCf\ 
en nHo.n.rlem1; . O:o. beurten no.Llen deze ploegen de leiding, doch nu een du'~
hbele overwinning op het hoog- ~n verspringen b:ij ~ de B-junioren romen 
wij voor goed de leiding en zegeVierden tenslotte 1net 10 punten voor
sprong. Onze 0-groep, waarvan wij niet veel verwachtten, is echter aar
di ·3 vóor de dag gekonen. \i./anneer deze groep jongens maor regelmatig d~ 
We:EJ ~~c;tr het 11Ho.o.rlemn-terrein zal blijven weten te vindenp do.n zullen 
ov.a.z e j engste jongens oolc in de ~o.r:1ende wedstrijden nog renig puntje ve:!' 
fj~ren . Bjj de 0-junioren behuo.lde V & L 23 punten, t;Hao.rlem1t 21 punten 
en DOS 19 punten. ~ · . 

' ' 

Zondo..g 19 Juni: AAO - 1;Haarlemn 149.1. - 12lt punten 
·-··--·-- ·---- • 1 1 ' 1 ' 11 1 1 1 111ll l •~ll llli l lo ou<ltl llfllll o lllll""lllllllllllhl r • l l 111!tllll?.tlllollriiii ' IIIIUtUUIHIUtiiiiOII I! ftlltiHtltlll ll ll lll l t • 

Op de grotë Pont.iac-cup zo.l van ·_z ondo.g 19 Juni j.l; af ook de no.om. "'J'a jl 
&\0 pr iJ1wn; Na t\vee ::Haarlem:)-overwinningen is het AAO <J_eze keer go-
lul>:t onze jongens net een nederlaag naar huis te sturen.· Bij de 0-jl:r..t~ 
oren wo.. s het op bijna alle nurrmers -AAC wat de klok sloeg~· Alleen op de 
60 m tergde Rudi van Rijsw~k voor een ~veede plao.ts. De uitsla~ was 
hier AAO 39 pt. uHao.ilem:r ,18,_.pt. . 
Resultaten ~ 60 m:2 R.'v.RijswiJ1c 8.2;5 J.Verburg 8.6; 6 A.Joacim 8.8. 
Hoogspringen: 4 P.Voetelink lBO m; 5 J.stutvoet 1.30 m; 6 J.v.d.Bosch 
1. 39 In; Verspringen ~ 5 P. Voet elink 4. 68 mt 6 J. Verburg 4. 57 m. Kogc l·· 
stoten : 3 S.Stutvoet 10 ~ 82 m~ 4 H.Halderrnan 10.28 m. Discuswerpen~ 3 
R.v;RijswiJ1t 30.22 m: 4 H,'Ha lderman 23.11 m; 4x60 m 2 °H8.arlem' 1 33.1 
De B-junioren kvJalllen beter uit de bus. In deze categorie werd het een · 
nHo.nr lem::_overwim+ing. AAO 4lt pt, 11Ha.orler:e 5n pt. Harry J oacin ·Was 
topscorer met 10 pt. ; · · 
Re~ultaten: .80 mi H. ·B<ikker -9.8; -~ A. Versnel 9. 9; 3 B.Steeno~rgen 10.-
80 m horden: ,1 H;Joacim 11.4~ 2 ·M.MéUwese 11.8. 300 ni~ 1 A.'Versnel 
3S?;-; 4 J.'Schoute 41.6; 600 nÜ · 2 .H.JOélcim 1 ~ 32.61 3 W,'During 1:33.
Ho.ogspringen ~ 1 -M.Meuwese 1 -.60 m:; ·2 H.Joacim 1.55 m; Verspringen: 1 
B.Steenbergen 6;10 m: 4 A.Versne1 5.50 m; 5 G,"Grünfeld 5.34 m. Pols
hoog~ 3 M.MeuvJèse 2.50 m.· Kogelstoten: 3 J.Bëhildvvo.cb:t 11.77 m; 4 H. 
B~lcker 11.32 m. Discuswerpen: 2 J .Schultz 33;24 m; 4 J .Schildwacht 
30.76 r.i . Spéervverpen: ·1 J ;schildwacht 43.50 ~ 2 J, Visser 41.50 m; 3 
B. Steenbergen 39.50 m. 4 x 80 m .1 °Ho.nrlem" 38;1. · 

De A-junioren moesten hun :o.eerde!-e erlwnnen in de AAC-ers. AAO 69 pt, 
: ;n~}_lll'leni~48.pt. NietteminvJerden er en0-kele uitmuntende prest0ties ge
boel:;:t. Hans Douw es d.raoide op een fantastische manier de 300 m. in 35 ;8 
Han Sieff ers kwam bij het verspringen tot 6.51 m. Ook jaap· de Reus 
lD.iV/JlT: goed voor de dagg hoog 1.65 m; ·110 m horden 15.8; 
ResuJillten~ 100 m~- 2 J.Veenendäo.J. l' ll;2, 3 O.den . Boer 11.3; 300 m: 1 H~· 
Douwes-35. 8 9 4 B;v. d.Pol 39 .1; 800 Iil:3A;Snijders 2 :l4.8, 4 H. Eggink 
2:15.-; · 1500 ·m: 3 A.Snfjders 4 ~ 27o4~ 4 R.K:Hseroo 4~32;2; Hoogspringen: 
1 J.de Reus 1;65 m, - 2 H. S ie:ffers.~ l.65 m, 3 -- F.van Zijl 1,60 m.· Versprin
gen: 1 H.,S ieffers 6,-51 m; 4· L. Miezenb~ ek 6~'26 ra.; 6 O.den Boer 5;77 Ll. 
Koge l~toten: 3. N~No.uta 11.88 m; ~ H~v." Bockhoven 1+.48 m. Discuswer
pen ~ 3 N;No.uta 34.70 tl; 4 H,'v.Bocl:hoven 25 .• 22 m; Speerwerpen: 2 N.Nau
t :;. 47.80 m; 5 H.Egginl-c 38.40 m. 4xl00 -m Est.: 2 s 1Ha~ lem:: 45.2 
110 m horden: 1 J,de Reus 15.8; 4 T.v;Zijl16.9 , 
'~ ondag 29 Augustus is de return-~vedstrijd te Ho.orlèn; Vl e zullen do.n re
"'v-.:mche moeten ne:o.en. Houd nu reeds deze datum vrij. 

Ct:.lder stralend zolllerweer werden deze dag de meerkanpen verwex-kt op het 
Cen.Sp ortterrein aan de Kleverla un. Precies 40 j~Ulioren namen aan deze 
\. edstrijd deel, hetgeen + 50% varu.:...onze jeugdploeg betekende. Een aan.tal1 
vvo.nrover i k derho.l ve · niët bepaald tevreden kan. zijn. Deze wedstrijden 
zijn bij uitstek ·ge schikt voor iedere jongen. Je neent nu eens deel acm 
m1dere onderdelen vm1 de athletiek, waarvoor je in overige w edstr~den 



nie·c zou inschrijven. De sprinter stoot eens een kogel enz. En 11D..tU1.:!.)::'· ··· 
l ijl'.: ook or.u.gel'::eerd. Jongens, Ben volgende keer verrJo.cht ik een grotcl'e 
opkon st. · 

D-Jl::'mioren 
1 · A :·J oucin 
2 .i.t. den ·Boer 
3 R . d8 Dokleer 
4 H.·v. Ko.r.J.pen 
5 · D.J . Abspoel 
6 B:de Visser 
7 A :v. HlJ,Ystee 
8 J . VL Ees 
9 J:V'J. Wicherink 

10 D.SrJebke 

1046 pt 
822 :.. 
773 -
74-4 -
Lf·95 -
353 -
305 -
24-0 -
231 ~ 
221 

... -.. ------------
0-Junioren 

1 H.H~ldernan 1528 p t 
2 P . VoeteliTilt 130~ 
3 K .v.d~Bosch 1196 -
4 J. v.d . Bosch 1171 -
... -- .... --·· ----"----

' ... f ( 

B-junioi·en 

Harry Jonc i w was in deze groep wel b~zond0x
goed op .SJ-reef. Bij he~ hoogspringen kvva:n .~J::j 
tot de zeer goede sprong van 1.68 n, het g-:::r~~~ .. 
een verbetering betekend e van het clubree c:~>l 
A~ en B-junioren. Bovendien snoepte hij od e 
het HAV-meerko.r.:rprecord vnn Jeltjo Doornbos,:;b. 
af. Hij bro.cht het van 3329 pt. no.ar 3488 pt . 

1 H.'J OD.CiLl 3488 pt 7 ïjJ • During 208L!- p~~ 
2 J. Sch~ltz 2716 8 N.Rrucen 1900 ~ 
3 B.SteenbE!I:'§m 2595 - 9 J :schouten 182~ ·-
4 J. Vissers 2372- 10 G;Grünfeld 1619 -
5 J.La zones 2341- 11 J. Versteeg 1213 -
6 A. Versnel 2245- 12 R.de Vries 1089-

~-

Jeltjo Doornbosch verbeterde bD de A-junioren 
llij br ~lcht het van 3583 pt naar 3767 pt. 

zijn ei gen clubree mrd; 

:qfi~_§1ug~p.j·. •. c · ..-t; · . ,, 

1 J, Doornbosch 
2 H. Si effers 
3 ~ J.de Heus 

3767 pt 
3205 -
3103 -
2907 -
2853 

6 L. Miezenbeek2708 pt 
7 H~Eggink 2319 -

11 R. Kitseroo 1684 pt 
12 D. P etterho.hnl464 -

4 C ~- den Boer 
8 H, Bo.ur:JB.nn 2226 - 13 H.Wnlew~n 1449 -

14 H,'Voogd 1395 - · 9 J ;v .Dort 2136 -
5 'I' • van Zijl 
·-- ··- -

lOn:G. Vinkesteyn 1870 -
." 

Z 9I~40g. ," .2 ..... J..Y;l;i. .. ~. Twe·ede we dst r ijd vcm de jeugdconï)etitie te Ar.~ster<J.a.q. · 
He l o.as kn r.;.nen wij nu niet bepaald spreken van bijz onder geslaagde wed
strijden; Er ontbrak nog al VJat a o.n deze door de ACA (niet te verwar
r en uet .AAC ) georganiseerde wedstrijden. Enkele verenigingen 9 waaron
der ook de onze 9 n oesten het nna.r zonder startnuElf2ers stellen. Voorts 
had men doodleuk en1cele nuru~1ers c.f gelc.st. Dit laatste ec hter k on doo r 
een . .Protest van enige ploegleiders nog onge dD.o.n gemankt vvorden. 
\;Jil nen de jeugd voor de athletielc winnen - en do..nr zijn deze specio.le 
j eu gdvvedstrijden toch voor · in het leven geroepen - dan zal r,J.e n. er ook 
voor. -n oe te J.l zorgen, do.t het voor de j eu gd een genoegen is or..~ aan 
zulk e ·wedstrijden deel te nemen. VJjj ho.dden echter het vernoeden~ dat 
men er zi eh i n Ar.1sterdam 1:m.o.r z o gauvJ nogeliJ1~ door h een vvi lde wurnen; 
Toch . ~v erden er enkele zeer ver heugende prestntie s door onze jongens 

, verricht op hocspringen en spee~v erpen. 
A::.JuniorenJ 100 mg 1 C,den Boer 11.4. 300 ru 1 J o.n van Dort 40.4 
800 El ~ 2 Ar n ond Snijders 2 g08.1; 5 H.Egginlc 2 ;12.8. Hoo gspringeng 
1 Han Sieffers 1. 69 m; 3 Ton van Zij l 1. 69 n (Dnt betekent voor beide 
een nieuw clubr e cord) Verspringen g 4 Han Sieffers 6;21 n; 5 Cees den 
Boer 6,'08 m. Kogelstoteng 2 Jelt jo Doornbosch 13.32 n . Discuswerpeng 
4 Nam1e No.uta 34.76 :o.. Speerwerpeng 1 Jel tj o Doornbosch 55.39 lil 
( Ni cm'l clubree ord); 3 Nnnne N.::mta. No.uta was niet zo goed op dreef ~ 
zoa ls Wij van. hem. gewen d zijn. Volgende keer beter 7 No.nne! 

.. l3~ juni oreng .SO n~ 4 Bob Steenbergen 9.7 ; 600 ng 1 Ho..rry Joacin lg29.2; 
3 V!ii.l During 1 ~ 34,'6_ . Hoogspringeng 1 Mat Meuwese 1.60 Llj? Joop Vis -~ 
sers 1.45 m. Verspringeng 2 Harry Joa cin 5.90 n; 3 Bob 8teenbergen 
5. 84 n; 4 Mo.t ·Meuwese 5 9 67 n. Kogelstoteng 2 J m'l Schildwacht 12.68 n 
2pcc n ·verpen g 1 Jan 8chijljdwacht 46 .45 n ; 6 Joop Vissers 35.68 u . 

De r e sulto .. ten vo.n de C-junioren zullen in het volgend ëi ubblc.i. d ver-
· .::_)..._ÇL\ .· ..Q.~.x1~n. L..J .'van Drunen. 

J~_::~l.,_Çi.e __ ..i9-r;z-le den van de VJ edstrijd :~ H<:1or leun- V&~-Dg?._ 
een woord van e;rote däJ:îl[_~ 

:1et is voor ons prettig te wet en dut wij bij de talriJ1{:e wedstrijden 9 . . 

(1-i_e wij j o.arliJ1-cs organiseren a ltijd op een trouw jury-corps n ogen re'ke
' . ~en. Dit J::wD.Ll vJ el overduidelijk tot uitdrukking op Zondag 12 J1,1ni j. J .. . 

Onder YJe1 zeer slechte vveersomstandigheden was ons jury-carps prae.-



tisch cor,.wleet. Een vvöord. van zeer grote dank zijn wij na.rJ.ens onze jeu~:s,:i 
aan deze da1:1e s en heren verschuldigd. Zij hebben hun taak op een bu:!.~,;;~:-.~~-
~er;or~ __ .. dijze vervuld. · ~· 

J. Doornbosch 
J. Doornbsoch 

C. den. Boer--IL Dou-
wes-A. Versnel-M. 
de Raay 

J .. Doornbosch 

J. Doornbosch 

44.9 

l 
NarJ.ens bestuur en jeut:;ël_ ... 
leiding: J. van Drunen. 

Nu oe de op naam van 
C.den Boer-A..Ver- 44.9 
snel-B. Steenber§en 
J. Veenendaal 

X' .1ThliCENDE KLE.INIGICDEN Paul Verra en Henk Klu.ft vverden gekozen in 
................ .. ... ..... ........ ....... ... ... .. ......... - ...... .......... ..... ... de rotionale ploeg, die op Zondag 12 Juni 

i n L ntw er~en tegen België uitk.vJá.D, resp~- op de 10.000 El en kogelsto
ten. Paul VJerd derde (le Nederla nder) in 32 ;9.4.· Herik vierde (2e Ne-
der l e.n der) net 13. 44 m · 

' - 'I • 

Paul Verra vverd gekozen in de nationale ploeg, die op Zondag 26 Juni 
i n Bern teg€n Zwitserland uitl<Wam. Hier werd Paul derde (le Nederlan
der) i n 32 ~ 51.-

En i n de Nederla~'J,dse ploeg9 die eind van deze na and te gen IJs land 
uitlcor.1t i n Reylcjavilc 9 zal wederortJ. Paul Verra onze vereniging vertegen
woordi gen op de 10.000 n . 

VJ\~~T. ... r~::r. .. .. Y.{J!!,;g?,:~ .B,~~.f.l:S,Q~.~ -~ 212-~~~-~~E~cl-~~. 100 1:1( D ~ lCo Lagmxü)· ·jir 12. 4$ 
. D~CK nqog an~ 12.5 te genvind • 400 m~Jan 

t 1 -.. ~ichhorn 3 in 56 .. - (serietijd 55.2). Piet Kleyne in serie U:itgescba-
lre ld in 56.8. _ . .. _ 
?~ ·Mei ~ Beve:rW-iJ1~ lQO m C ~ ~ H~rro.n Hendril~sz 11. 2; 2 Gerlach Hald~1can 
~::':0"_,. __ .... ____ .... ____ 11.5 (serl etlJd ll.·2) Ru gvnnd. 800 n C ~ 3 Co LagendlJK 
2 dJ8.2.· 1500 n B 1 Leo Ua.rLlerdan . 4 ~ 12.8)(Een sterl~e race van onze r.-an 
uit Vogelenzang) 15.00 El c ~ 3 H2..n JDJJ.sen 4 ~ 23.2 (Het .begon er weer op 
te liJ1>:en bij Hun) Kogelstoten D ~ 1 Gerla c h HalderrJan 10.67 n -(En dat 
ondanks een hinderlijk griepje) . J c.n Eicbhorn en Ben I uthorn werden 
beide i n_ de · serie 100 El D gewipt. · 

j . 

z.J::~!.!;!:_g~~1:~JE . Koppelrace g het k_opp el Leo Harnerdom-Co LagendiJ1~ be-.. 
z .ette de t weede plaats achter het l: oppe1 SIJ.it-ÇCö3ter--

8 -'1.11 v e.:1 s uon i. Henk Meyboon-Pie~ Kleyne werden derde. Henlc van Esveld bf*. voor de 'iJ edstrijd een uur l c...ng naar een k oppelgenoot lopen zoe
~W . '"r'enslotte bleek Cock StolwiJ1t bereid net heu in zee te gaan. En 
Orcl.:. wi st z o wao.r nog behoorlijk rieé te l~o11en, totdat Henk twee ronden 
V(J'Qr - het einde er de brui aanfJlf. Er-.. wordt beweerdp dat . sergecmt
·~r ~-tolvliJ1t een a anbod wn korporaal Vél.Jl . Esveld on het op de s1ui
t i llt;sav ond van de SfCI'tWeel~ nog eens te proberen I18. anpele OV8X"'ivegingo.n 
'1::8-:ft :::::f (:;e s :W.gen. · .:..., · 

•. ,, 



d:~-::!~~~-§.~~~"!~~~~~~!.2!2-~-êE.?.~~~~~ Li- x 100 n~ 0:1fie ploeg
7 

besto.unde uit __ _ 
C-usti Grünf'e 1d ( j m1ior )-Gerrit Scholten - Lio.c de ._J Ho.o.y en J o..o.p Veenendo..o:::.. 
(jun ior) werd t v1e ede o..chter de p;Lpeg vL:..n Hollm:td in 46.3. De koppel~ 
r :::.ce over a c ht ronden werd vJederor.:. een overwinni~g voor Suoni, wo.nt 
ool-;: nu bleel~ I1e o '7c.rLlerdo.n geen idea l e loper voor ko_ppe l:ra..ces te z~·jn; 
Co. Lc.c;ondijl:: I.w.ol;:tè een bete re L1dl.!Jk en is on.:,;et wijfold ook ueer voG~ 
dit ·,7erl;: ge schikt. Ons lid Piet Tronp zorgde er voor, d Ctt de OIOS
p Joe g de derde plaats ilmG.n, ten"Jij l het koppel Ho.n JOJ.'lsen-Piet Kley:ne 
be s lug legde op de vierde p la. Q.t s • . 

19 J un i Ol~r:.:.Eis che Da.1l' H t lt 1 1 --1 · t d .~- ··d · h ---·----------------.lol e vc.. __ vJerw lJ< nle r.lee oE \J e surlJ _overzlc .. -· 
ten tïo sc hr ijven. Schreef i t : hierboven_, do.t Leo n o.roerdon nu niet di-
rect oo:.1 l oper voor een k oppelrace is, .. .oP de Olynpi.sc_he Da.g liep bij 
s n.;..en : . .Jt ~i:>aul Verra uitstekend en WD.B er niet een n isverstand ont-· 
~:r'c e:.~~.n tussen die twee, wç,o.rdoor Pc.ul o.lleen bijna. de l aatste -b:1ee rcrJ.
den r.we st lopen, een ·t ',Jeede plo.o..ts \ ï C\.S binnen hun bereil:: geweest o liïu 
\J e re."!. een overigens nog a.l tijd eervolle vierde plc..o..ts ingeu onen. 

~3 Juni /;.. vond\iedstrijden Leiden. . . . -~ 
:--:~-------~::--:.-------------------- Qp e en sprJ.nttvJeelcanp t lJdens de nvond-
é:ï ecL:::tr~jden i n Le iden k ;:m:l J c.Ctp Veenendaal tot e en t weede plo.o.ts op de 
100 r:.: i n 11 . - _ e:.1 t ot een derde p1o.o..ts op de 200 D in 23.-. In tot.o.a.l 
-.;rerd hij derè.e geldo.sseerd. Co Lo.gendiJ1: werd vljfde op de 800 D in 
2 gQ8-;47 terwijl Henlc Meyb oon . in LH15.6 zich zes.de plaatste OlJ de 1500n. 

~- Juli Jubileur:rrJedstriiden p.p. . r ·- • r ·;;. 
~-------------:-------:;.! ________ Onze _y olsstol,.,hoogsprJ.ngers bleLen noe:, 
1m:g niet i n vorn , getuige een d erd.e en vierde plo.a.ts w.n. Dick Wezel 
e:.1 Eo.rt Svm;rt. Beide sproagen 3 ol7 n. J :J..o.p Vee2.1endaal (o.i . ten onncll.
te in -de zwe.lc~::e sprintserie geplo..o..tst) le<:JD.n r;-Jed.eron tot 10.97 ondo.nl:s 
ee:_ zvmld::e st1ll.rt o I-Iet v1 erd e en t YJeode plaats . :?aul Ver ra bo.d kerme lijk 
de trip nL.<..ar Bern n og i n zijn benen, ge tuige de 15 :, 32.- 7 wao.rnede hij 
vijfde werd op de 5000 n_. (So __ ~on~r---

I~~~. ,, ~!.,~,(~P,,lli,. l~r'l•tY.J,!g,~f?.tÇ,~I±~rrrt;,~Q~~g~lllly~ltt~rtlll~l ~l;mJ!,~W.Q,~?;~,~ ~~~~~rrl(,~4rP.~P.I~I), 
·~-:;_) het z eer fro..o.ie Kennen er Sp ortpark in Zandvoort, dat echter o.lle 
i :c1tL.:i teit rüste? hebben wij 2e Pinl[sterdag de Duitse vereniging 1'Ein
t:~·c'-cht : : uit Mi ndon ontvo..ngen.. Tegen de vervvachting in -ov papier leek 
cl.e Duitse ploeg ee•1· zacht eitje voor o_ns- is het een. zeer spc.1u1.ende 
s-tr :jd :;c·,1 orden, die uiteindebjl;: net twee punte:.1 verschil door ons 
VJorcl e;cn70l1l1en. De strijd ze.tte ove:rigens. goed i n , w.ant Ma.c de Haoy won 
i u de goeëLe t ijd von .11 . 2 de 100 n en Gerlo. ch Ho.ldcrLlD.ll. deed het voor 
z}jE eigGn Zo.:.1.dvoort s e publiek (nou pub1ielt! ?-Red.) . ool;: goed door __ in 
11.4 de ·b.:1eed.e plo.o.ts i n te ner.1en.· Ludwig de E.m1.ders~ slaagde er n ie"tï -~ 
in.op de l c:.o.tst.e vijftig neter ven de L~-00 n een. beslissende aanval w..n 
de_ Duitser V on Biirgen o.:f te sln a.n.. Vo~1 Bo.:rgen \"J erd le in 53.2 voor 
Ol1Pe 1::a.n 7 die 53.-6 noteerde .. _Co Lo.cendijl:: weerde zich do..pper~ doèh ~con 
c1esondo..nlrs toch niet de l ac.tste plo.o.ts ontgo.an. Tijd .. 55.3o Op de 800 n 
\ïas ool: voor Piet JCleyne de l o..o.tste pla.D.ts ·w eggelegd, doch ook .Piet 
c;~f' zic:1 pas gem onnen 110.. n oedi e;e tc ge ::.1stand.Tijd 2 ~ 11.-o Piet Tronp 
deb ,_t eerde voor o~1s op deze afstand en bezette i n 2~06. 2 de tweede 
plo.G..ts . De Duit ser Berlel;:anp gaf .Honk Beyboon ge en schijn vc.:tn l:an.s op 
do 1500 n, doch ·Ha.n J :-:.nsen gc f de tvwod.e Duitse loper ge.en uitzicht 
op een succesje.- 1J:jjclen vnn oU-ze J.opers res~(:) . LH25.2 en 4 g 35.3~ - De 
5000 n 1;ms weer een dubbel succes voor ons. Tot op de hel:ft vun de 
r o.ce bleven Po..ul Verrn en J.1eo \Jo.rnerda12 broeder.lijk b~j ell::o.a r. _ .'l'oen 
trol',: Paul. ool:: bij Leo vc..t1do.o.n. ~i.ij Y!on ::.:.o_t grote voor_aprong i n 15 ~ 48 .• --· 
Leo bnd vJC lisvw.o..r een gt'ote achterstand op Po.ul~ doch z jjn 16 ~ 19.3 
nag wegens de zware gJ.:'o.sbo.on ongetvJjjfeld gezien \-'!orden • .Dick lj.Jezel 
won e et 3 ... 25 r.: het p olsst okhoogspringen, te:r"~:J ij l Lud'iïJ ig de Sonders o.nn 
óê.:1 s prong genoe g b.o..d ou de t\"Jeedc p l o.o.ts i n te ner.1cn n.et 2. 60 n , _ 
'T.1.o.:c1ü·iï o l ijl'::t 7 do.t .. de :JuitsersvJel zeer Z'i.-JO.k wo.rcn op dit nut2uer. a enl::: 
K'luft en Le o vm·l Deuren vmren heer en neester op het discuswcr~9en. · 
voora 1 Henlc ~ die c.lw_eer over de L~O n kwnn, n.l. 40 .. 44 n. Leo de.c.d 
hei \'l.jet zo goed. Zijn 36.es n verro.o.è.de te v1einig -training. Hot ver
s~ri.V1:ffel \!D. S n iet best. Gorlo.ch Ha1deriJfl.n en i nve.ller Dick Hooglo.n.d 
shr·on .~on resp. 5.97 D en 5.67 n en da t betekende een t vJeede en derdo 
hlOtDt.+s. Hot ~ee._~'<J er-_pe D..vms nog n i nder. Een ge b lesseerde Luo:vJi g de. 

$alt'T.do:rs ili1 DlcJ.:: \Jezel Yncrpen 38 .,61 · L!. en 36o 28 n , hetgeen een dubbele 
ncderle.a~ ;inhield. Ven de 10.000 L: v o.lt ook al geen opw~::.d n.ieu'r s 



·-

{;c voruelden. ·Bo.s I1'em1.is 1;;erd derde in 38~25.-~ en Gerrit V.d.Bosch 
vierde i n 42 ~ 1 2.!1- • .niet : Hooglo.np. _won het hoog sp::ingcn net 1.65 Tl, t0·. ~ .. 
vJijl Ludvlig ... de sm1.ders éé'n sprant; ' no.akte on een punt voor zijn ve.re !;..j, .. 
ging veilig te ste,J.len. ' Een vol}conen e is lul::te -wissel ~ussen de eel""'!'" ' :;._ 
en t weede loper zorgde er voor, · da t ons .ondnnl:s een I..ln.chtige lao.t ·s~_;c; 
100 _n vo.r1 ïiin.c de Raey de overwinnine; toch nog ontging • . De tijd~ ·die 
Gerrit Scholten, :D,red J cmsen, Gerlach Hc..lderr.nn en Mo.c de Ro..ey wi s\ï8::J. 
te lopen was 46. -. Ool: de 4 x 400 n lev-erde een nederlaag op, d_och 
di t v was zek er niet te wijten ac.n Co LagendiJ'2.:~ die pro.cht ig liep en · 
uit een scbijnbao.r ge slo.gen po si tie t 9ch zijn ploE?g aan de kop wist te 
br.engen. Het n ocht echter niet baten, want tegen de rJachtige race van 
Berleko..np was een niet geheel f;Ltte Ludwig J:r ... ruJ.sloos. Tijd van onze 
ploeg, die bestond uit~ Piet Trcmp, Be:o2: Meyboon, Co la_gendijlc en Lud
wi g de Scmders bedroeg_ 3:3.6.7. :]11.1. zo wo1uwn wij de wedstrijd u et 75 _p-G. 
tegen 73 pt. Een tegen de ver~JaÇhting in zeer bena.uvJde oven-v:Lnning . 

-----------------------·_ S_9 ___ Long. ---

BAS FEFfHIS EN GJ~RRIT v. d.i3CBCH 
'I "11/II I"" '• H/IHIII Ili /IO:I o ~l/l ltllt•ttlfll ljl lh !JI IIIII!/I ll ll l lit/liol l tllfiiiOollllllllll)ll llllllll llo ll ll/111 1 1 

doen prachtig werk b~j de Rotterdanse Marothen 

- . 
Dat W.:l.S weer eens een · :prina clubwedstrijd op het veld ao..n de Klever
l aan op Donderdagavond 23 Juni· te g-en de syDpathieke Zweedse ploeg 
K.O.Llr ~"'.:Gerna . Ui i:"SlB~:ende prestat ie s, veel spanning ? heel :prettiga sfeer~· 
•:el 1 wo.t zouden wij Eeer willen wen sen. Jo., toch wel iets. Ee\1 betere? 
vee-..L betere athletiekac.couodatie, waarop een hoogspringer van 1.·95 n 
ooli: i '1derdaad die hoot,l""j;e knn. s:pringen en niet door de slechte afzet 
bC: dv·oj::;,gen is zijn. pogingen bij 1."85 n te stn.ken. Overigens toch een · 
prachtige presto.tie v.arL.d i.e Zweed. Onz e J aa-p Veenendac.l had voor ons 
c~:e vJ edstrijd p rLn. ingezet door in 10.9 de Io_o _r.1. te ~~innen en zowaxr 
},_,;;a:l Metc de Rc..o.y J.n 11.1 a ls t<;7eede over de funshlJJn, doch deze 
dubbele overHinning deden de ZTneden direct weer teniet, . door de 800u 
t';ehee l voor zich op te eisen. HeJ.il>;: Heyboou l-t\70J:.l tot 2 ~05.1 en Piet 
Kleyne tot 2 ~ 08.9 en dat betekende een derde e:i.l vierde ;plac.ts. Het 
deerde LudvJi g de Bonders niet, datohij de bui ten ba on. bo.d r:;e l.aot op de 
4-00 n . Hïj gaf zijn te gensto..naers .• .. ge en lmns en. finishte als eerste in 
53. 4. En Co lagendiJ1c vocht zich nD.o.r de derde pl.::.ats in 54.1.- En dat 
was heel._goed vun die Co. D;ie kleine Zweed J oho.nsson. . op de 3000 n 
]:8ek eerst vJel even be_:LJ.o.uwd, toen bij die klei:t"lë Hollander Wo.rïJ.erdor.~ a 
c .. :.:.Irvo..nlcelijk nn.ar niet van zich o.:f kon schudden... Do:t luJ.rte pàs toen 
b::_i :na · 2000 n nogr.1aals i n staat bleel{ zijn tenp o drastieL te verho~ 
gen. '11oèn kon je oolr i ;nderdaetd zien dat JobD.lJ.s son uit de Zweedse 

i tlè.è:lafstondschool stant. I!iaar. ook I_.eo deed he:t .prina, want zijn 
SJ ~ OB. 6 op . de Z"~iJare grasbao.n betékende een verbetering van zijn ]:)er
soon1iJ1~ record. Cor Dro..ayer, o.ls zoveelste i nvaller, liep n oedi. g de 
~:..\1Ce . uit in lo ~ l3.4 en dat betekenc1e toch ook een kostbaar puntje • . 
'")"ï. cr.het hoogp:pringen h'1.dden v,• e .het reeds. Nornann sprong de respec-4 

ta!) ele hoogte ven I. 85 n , doch ' zijn lanlfigenoot Saaf bracht het slechts 
tot 1. 65 n , wn.o..rr.J.ede hij tor1h genoeg ho..d voor de t weede plaats, '.tXUJJ.t 
:Qick Hoo~lo.nd en J c.up de Reu s, die deze hoogtie oolc hao.lden hadden : . ..:::~.: 
n eer uf sprongen.. Ho.n Sieffers verro.ste r1.en.igeen bjj het v.ersJ)ril~en 



door :>·.:;.ct 6.37 :ü t e ze~nviercn • Ons verro.st e ::lij ni et, wrurèi ·.;vij weten 
d o.t deze Hcu1.s nqg v ee.t ::.:leer in zij n ~enen hoe:ft. Chris Huseler 1;:-:·w;·.l 
pro.ctisch ongetr Di nd tot 6.20 · n,. uQlo.r stopte toen, do.o.r hij weer l .J.;-t.; 
v o11. z ijn l::nie l:r oeg . l~o.o.r niet .. i::ecr springen voor de P. H. Chris! Na.~· :.~:-.-~ 
Nnuta 1.1o.dcte l)jj het speerderpon een goed debuut i n de seniorenploc·}~; . 
door i.lGt L~5.15 L1 de t weede. plc.c..ts i n te IlC:CJen ' en Dick VJ ez.el md zn ,.;: ; .. ~ .. 
o.a.n 36.35 n genoeg voor de derde plo.o.ts. Hen!;: Kluft stootte de kV):;:~ 
13.71-1 n en d o:t .. \'Ja s nn.t uurlijJ>~ :voldo ende voor de eerste ph o.ts . Leo ··;<~r
Deuren kon hier z.ijn dro.o..i nog niet vinden en zijn lo. 50 D kon slec hT-s 
n et de vierde p1o.o..ts worden beloond. En ::1et het discuswerpen nog ao..n 
de ga ng en :c..et de Zweedse Esto.fctte nog i n het vooruitzicht wo.. s toen 
§.e st c.. nd LJ-4 te (Sen 44 pt. VJ e.l, die z~:Jee dse Est~d:ette bracht pri ::-.iE!. sport 
.I ·pd'.'.'i 0 de f;o.nders gnf vwderou. zijn Zweedse con9urren.t geen ko.ns en rr..o.f 
f1A et o:·'- '·;;cveer vier neter verschil over aan Co .l..Jo.gendiJ1t . En toen hier
,c1~ i1 we cv eJ?- dc _ _aden inj_ vnmt de. Zweedse 300-L'..._..loper kwcn heel dicht 
u:::; Uo 9 zet·ce ZlJll O.D.l1Vc:'. op her: 1n. Doch toen ledereen do.cht, dat Co 
itCtOt.r de tweede w.si tio ver;Jezen zou ·rJOrden verhoogde onze :J.a;n . het ten
~~ o; hie ld de Zr;eed. even nao.st zich en veriilees be n toen definitief naor 
de ·hw ede p ositie. lHet twee neter voorsprong n acht Uo.c de Ro..cy o.cn zijn 
200 u l)e s i nnen. en dat deed hij zo prino.~ do.t J'o.o;Q Veenendao.l o..1. vier 
:ï.lGt er v oors:;Jrong h...ad toen deze ~ de lao.t s t e lOO D gro.sbo..o.n. onder 
zijn voeten liet weg:fiitsen. In 2~0L~.8 wonnen wij deze estafette en toen 
stond de overwi m1i ng vc:.st. Doch de dubbele overvilinning vn.:n HenJ:;: l\:J-ul'O\t 
en Lo o van Deuren op discusvv er·oe.n ncwJ.~te het uunten.o.ontal nog wat gr (·-· 
ter.- Hen2.: ltVJO.Ll al weer over de- 40 :·_l. Ou precies te zijn 40.07 D en Leo 
(en ëLt.n> 'aar en wij erg blij nee) liet de ronde schijf no. 38 . 44 n weer . op 
cle r;rond kon en. En dn.t betekende do.t Leo \Veer nLl.Dr zijn oude vore ac.n 
het toe sroeien is. - · 

Het viD. S een pr o.chtige athletieko.vond do.or a<::m de Klever l o.an.. · Een 
~y-~:.ld_ ~ __ die n~~ ne er>:· ~[:no.kt. 1.B_Q long . 

. :VQJ:f ..... 9,.~ .... E~Çl..f'::Y..t..1~ Het clubblo.d, do.t U tmns doorgeworsteld hee:ft 
- c.. lthf1 ns dnt hopen wij- heeft U ongetv1ijfeld de activiteit ao..n getoond, 
die onze vereniging in de l o..o.tste weken heeft ontwi kl{eld. ~1 deze a c
tiviteiten hebben 11.3.tuurlijk zeer veel gevergd vn.n Uw redactie, v <m.
d::.o.r do..t d_it clubbla d U even lnter bereikt heef t do.n \7Ï.j in het vorige 
nummer ann.gek ondigd ho.dd.en . L l s U er erg kvJnc.d over bent, schrijft U 
er do.n eens een leldeer ~: stu...ltl::ie: 1 over in het vol gende nUElEJer. Hebben 
we o. l direct wo.t copy. Het volgende nuiD..ruer z o.1 _don eind. Augustus/be
gi n 8C]?teBber uitkomen. Rekent u ftlO.. o..r op mlf s .eptember. Nee' dat 
l:c.i1 niet 7 vJo.nt het •,7ordt_...e,en nY.DllJ.El r~ d n.t vooro.l ~v;ijd is o.CJ.1 wedstrij_ 
del1. OLl de -P-H- 1:>elter en. VI outer _Groene steyn-beker. En die Vledstrijden 
··: o:::den r e _ap geh ouden op 11 en 18 September; Dc..t a om te onthouQ,e:rd 
Tot oesü 1 SepteBber dus.\.: En- o.ls U~JJ.et vacantie gaat s don. wens en ~vJ.ij 
U (:)en heel prettige vaco.ntie toe . Een vn.cantie.1 "i:'Jn2.rin U mogelijk ook 
even t ijd hebt or.1 een kJ.ein artikeltje te schrijven voor het jubile'l.llil.
numi:1er7 clat in October gao.t verschijnen ter g;elegen..:Qeid van ons 35-
j o..rig l)efto.o.n • . }~ ls U dit .. dan voor l5_Bep tembe r vá lt inzenden. - U ziet 
U krij gt ruin schoots de tijd - nao.r de o..d.re ssen Po.rklc..on 90 of Perseus
strc.o..t 31, v:Jel, do.n zullen wij U heel dankbaor zijn. 

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

Ül'lderstam'1de o.thleten zijn thru.ls in de navoJ.gcnde kl8-sse ingede el.d .~ · 

- H.· Beens 800 m van. D n o.o.r c 
H. Beens I 400 D c m van. n o.ar 
J'. Doorü-bosch Speerïverpen van c n o..ar B 
J. Doornbso eh Kogelstot en van c no.ru:- B 
J. Door:ö.bosch Hoogspringen van D naar c 
J ~- Lagendijk 400 m. van D n o..ar B 
p Kleyne 400 L1 vo..n.. D naar c . . 
G. Ho.lderuan Kogelstoten vun D n o.o.r c 
M.de Ra.ay 100 m va.n c no..o.r B 

A.- vun Zijl · Hoogspringen vnn. D na m:' c 




