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Het laatste clubblad van .él.it jaar. 
I~n da t betekent·, dat ik alweer voor de 
tradit ionele - Qaar daa rom niet minder 
hm .... telijk s emeende - taak sta, alle le
den en donateurs benevens alle andere 
belangst ellenden in onze vereniging 
heel p rettige · ;kerstdagen, een buitenge-

·"l,v-oon -gezelli&e: oud~-!jaa~è~vond e;n zéer 
veel g oeds in ·1956 i":t.oe· te wensen·. rfat dat 
l aa-tste betrèft, d"ápirb.ij , gaan onze ge
dachten vvel ~ :tn het'~ .. bijz onder -ûit.·naar on
z,e moeder-vereniging ~ de H.F.-c~· ;:.:aaar:J..em::. 
d ie momenteel in zo'n zware strijd" ge~v.:il:-

. ke l d i s voor een p l aats in de eerstè"~:di
._.·J..::-.üc . l-:.:::c C.eze strij d met succes be
kr oond moge '}!Orden is onze hartev~Jens ,· 

~-_r at ons zelf betreft, over het afgelopen jaar, het jaar., waarin we 
ons 35-j arig bestaan hebben gevierd·, mogen v1e ongetvlijfeld-niet . onte
vreden zijn. Ondanl~s. alle sombere v oorspellingen k onden we in de strijd 
om de P. H.--beker de vierde plaats en daarmede onze fina le--olaat s voor 
1956 behouden. Onze juniorenploeg ~oldeed voll:omen aan de verwachtin3en 
en veroverde de t•aeede plaats bij de strijd om. de Y!. , G. -bek~r. ;illn. d9.t 
betekent dus, dat v1e op het 3ebied van d e wedstrijdsp ort onze naam va n 
wedstrijdverenigins eer hebl) en aangedaa n. Ook op organisatorisch gebied 
is er 3 0ed werl: ·geleverd. ;_·• ant, ondal1l:s de Q;r Ote handicap van het ont
b reken van een behoorlijke athleti0kacc omodatie in Haarlem : is er een 
groot aantal v1edstrij den georgru:li seerd. Daa rnaast ontving~ wij twee 
buitenlandse ploegen, waarbij voor~l de wedstrijd tegen de Zweedse 
ploe g Kw...raterm.a, · zovJel organisator isch a l s sportief een succes was.-
De trip, die een t:;;edeelte van de :.:aaarlem::ploeg naar Duitsland maakte, 
behoor.ë1e tot de best ::;eslaagde va n 'na-de-oorlog.- En hieruit zult U dan 
l:unnen concluderen, dat '.7e over het, jubileumjaar 1955 tévreden lrunn~n 
z ijn. Laat we er echter we l heel goed voor waken, dat v1e ons door <feze 
t evredenheid niet in s laap laten ·:Jï cgen? want da.n zougen v1e in 1956 \·Iel 
eens p ijnlijk l::unnen ontwal.:: en. 1.-·;ant 1956 zal alweer een heel zwaar jaar 
voor ons vJOrden.. Ludwi3 de 2 anders vertrok rJeer naar Suriname en daar
mee rao.kt en we èen héel goed athleet kwijt . Daar staat teGenover, dat . ,. . 
A . A. C. versterkt ':Jerd met een a t h l e et van. uitzonderlijk formaat, Joop 
Fi kJ.cert en dat verlies van ons en de viinst V8J.1. A~J'i.~c .- · k an in feite 
reeds het gehele beeld van de P.H . -bek èr-strijÇl v..r ijzigen~ .TI: schrijf 
met opzet :.kan i: ; . I"Jant het behoeft natuurlijk niet z o te gaan. F e hopen . 
i n 1956 nog te 1:um1en beschit:l:::en over Dick r_; ezel en Hans Douwes, ter
rJij 1 Ad van Zïa eden te k ennen heeft g e geven in het k omende jaar in ieder 
geval voor zijn oude club te blijven uitkomen.· En Ad is weer in trai
ning~ r~ axmeer · captain Henk Kluft nu we~r in tr<;Uning zou gaan en Leo 
van Deuren vvat re gelmatiger z ou ku.nnen gaan. trainen, dan zouden we v1at 
discus•:verpen en . kogelstoten b.etreft ook voqr 1956 gedekt zijn; En dan 
denk i !.: nog eens aa.n Jeltj o Doornbosch die, . j,.n traini ng voor de Tien
kamp , voor de ·wer :pnumElers Gecoacht vvordt d oor Gerri t L'ysker en op de 
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ZlJn ze niet in de '~Raarlem~~esch.i&denis-• .In:tegend..eel. Doch, dat we de 

__ namen van Gerri t eysker en Vl im Kaan nu naast die van Steph van Duin, \"!im 
van Gog , Toon van Helsenes en Henk VJ illems aan onze technische leiding 
hebben kunnen toevoegen i s ongetwijfeld een zeer grote aanwinst te noe
men. Laten we hopen, dat ook Henk Kluft heel gauw weer op zondagmorgen 
de jonge athleten van zijn grote ervar ing op de werpnummers zal laten 
profiteren. · 

Alleen a l de opsomming van deze indrukwekkende rij van coaches zou 
je wat rustiger moeten stemmen omtrent de vooruitzichten voor 1956. Maar 
laten we er dan v1el goed om denlten, dat de coach alleen het niet doen 
kan . De athleet moet in de eerste p laats willen.· En dat ;;,juist ::. , dat 
willen, ontbreekt nog wel eens bij onze athleten. Al is het in dit ver
band verheugend om op te merken, dat speciaal onder onze jongere leden 
er enkelen met talent schuilen, d ie ook dat heilige "v.Jillen11

· in hun be
nen of armen hebben. En hiervan i s de reëds genoemde Jel Doornbosch 
zeer z ek er het meest treffende voorbeeld; 

Over ruim een week stappen vJe dus 1956 birinen. Y! anneer onz e senio
renploe g hun positie van 1955 daarin zouden consolideren en we met de 
juniorenploeg einde lijk eens de nationale titel zouden kunnen grijpen, 
i k geloof, dat we dan dik tevreden zöuden z ijn; Hel, dan vveten we hier
mede onze taak voor het k omende jaar; ·· 

Tot vrijdagavond 30 december a.s. in ::eultura:: , als we nog eenmaal 
bij elkaar komen in het jubileumjaar, dat nu bijna vqorbij is. 

~.!_8.-_ i_p_i_n_g__e _ _P: 

~~~22~~~~~~~~g-~~~~~~~~ 

D; Hagtingius; 

~ ! &~n -~c s chaf f en ; 

H~-A :·v ~--insignes 
H:·A~-v ;-borstemblemen 
H.JL-V-fietsvlaggen 

t ... 1,25 
0,65 
o,so 

Vraagt inlichtingen over het speciale 
r:Haarlerii' 1trainingspak bij de penning
meester; 

woensdagavond zaal Lorentzlyceum Santpoorterplein: 
jonge:as -t/m 15 jaar 19;00 uur jongens t/m 19 jaar 2o~·oo uur 

g~~iQ~~~!~~~~~~g=~~E~~~~ 

9.'30 uur junioren t/m 19 jaar 10;00 uur s enioren. 

BELAl\1_9-RIJK !-

In verband met de kerstvacantie van het c;I;o.-s~- gaat de training 
niet door op de z ondagen 25 december 19.5.2. en 1 januari 1956 ; 

De indoortraining heeft geen doorgang op wgensda g 28 december 192~ 
en vv oensd~ 4 januari 1956. 

A T T E N T I b ' r 
- ·~- ---- -- _!_ .~-

Maandas 26 december a.s. (2e k erstdag) vertoning van de Olympi
sche film Helsinki t: ontmoetin g der werelden\; in het Lidotheater, Hout-
Plein, aanvang 11 uur.- -

Kaarten verkrij gbaär bij J ; van Drunen, Olycanstraat 40, uitslui
tënd tussen 18.00 en 19 ~ -oo uur en t ot en met woensdagavond 21 december 
a;s;; daarna kaarten uitsluitend en tegen verhoogde prijzen aan de 
cassa van het Lidotheater; 

Vrijdagavond 30 december a;s. gaan wi j ons jubileumjaar afslui
ten met een oliebollenfuif ; 

De avond wordt gehouden in gebm1v1 •:cultura 1
:, J ansstraa t, Haarlem. 

Aanvang 20 . 00 uur; einde 24 uur~-



r:·Q..,.-9o~bij-Y. · .;:~~;~~' ~oî;Y;;~~t;;~;t ~46~ c:-tagendijk, soutnia~~raat · 23-
en D. _ Hagtingius, Perseup-straat 3 l, r· tel.· 23 191. 

.' ' . 
yi i_Jp __ I _S _ _N_O G _]IO~QG.EJp _ _-IT11B§· CiiY~I__Q-_:Q_j~j!._ LU:QY!__lCl_de SA.}I_D]l]§_?_ 

Van de Duitse trip zijn er bij Ludwig de [:. anders diverse f oto's 
besteld. Daar het niet bekend was, dat deze foto 1 s ~og betaald moesten 
worden, zij n deze via de voorzitter gewoon doorgegeven aan die leden, 

· die op het bij gevoe gde lijstje voorkv•Jamen. Er is dus geen enkele f oto 
aan Iudwig betaald.· De genen, · die foto's op deze rnanier van De ~~ anders 
hebben gekre gen worden verzocht, zo spoedi g mo gelijk hierover contact 
op te nemen met ondergetekende, die deze aangele genheid met Ludwi g zal 
re ge len. 

J un=L_oy_e_E: ; 
A~ H.A • . · ·· · Leeflang 
H;\'.ï .J. Leuvvener . 

Ad_?.J?Jr ~p_t_ ~. 
H. lllulder 

( -~ED.ANI(g:_ :.A_'ks__kiJt·. · 
H. Nauta en · J; Frankema. 

19-6-1940 
28-11-1942 

!I:.PJ~T@.Yj_ I<!._Z_ +.~:çN_@.P .. :.. 
M. de R?-ay, Van Ereestraat 132, 
A.· v • Zweeden, Kerkhoflaan 25 

Emile Bleysvdjk, 
Par k laan 90, 

Te le.foon 21858. 

: ' 

. ·- ' ·~ . 
Voorne g 15 , Heemstede 
? i et er Ï\J.ari tz str. 42zw., Haarlem 

Middenwe g ·167, · Haar·lem. 

Amsterdam (zuid) 
Emmen. 

--. ~--·-- - -~, -~ -,.---~ - - - 1 - -, - - - .-, ,....., ·-· r-i-• l-

vun Gor Boslöp er. 

Het is al weer een tijd-
j~ ~~leden, dat ik eeri . . 
H;A;V;-er ontving . Het was het 
j u li-nummer, waarvoor dank~-

Alles i s goed hier; hope
lijk bij j1iülie ook. Het is 
ahJeer meex• dru1. een j aar ge
leden, dat we voor de tweede 
keer naar Chili reisden. De 
tijd gaat vlug; Dit jaar heb-

--" ben jullie in Nederland een 
~lli!Jz.:Jiti:'1!5f pracht zomer gehad, naar wij 

hoorden. Dan hebben wij vorig 
j aar dus behoorlijk pech gehad.· 
Hoe zij n de P o·H;-beker-wedstrij
den verlopen, dit jaar? Hebben 
we ons kunnen handhaven bij de 

· ~: .-, :~ 1: éé.1 de:c rJeini-
·~ . - -~-- J:::;.; .Lc_,__';, crelden , die mij 
hier bereik en, las ik de uit

slag , doch welke plaats 1:Haarlem1
; innam, kon ik er niet in vinden.- Hoe 

is het met de S int~lbaan in Haarlem? Nog s\;eeds proj eet of nu \-~Jerk elijk
heid? Zal het eerste wel zijn! Vorig jaar had ik no g plannen om de eer
ste morgen van de wintertraining bij te wonen en mee te malten, doch de 
vele rompslomp met papieren en dçmane! instanties etc. ( sa.'k:ker loot 

1 
wat 

zijn ze lastig in Nederland), verhinderde dat helaas. Jammer, ik had 
zo'n morgen graag nog eens meegémaakt; 

Eind oktober, be gin november hebben we hier in Antofagasta opnieuw 
de jaarlijk se zonale athletiekkampiqenschappen gehad; Een van onze beste 



middenafstandmensen 9 Luis Campus~o (hij behoort tot de beste van Zuid
Amerika) , i s niet uitgekomen door een blessure en n og twee g oe d e lrr>ac h 
ten mi sten v1e , doordat z e vlerken ffioesten. Daardoor kwrunen we dit jaar 
maar tot de vierde plaats, maar niettemin ontpopten zich eru{ele g oede 
nieuwe lingen . De athletiek h i er i n Chili heeft de laatste jaren een goe
de t:push': omhoog gehad. Niet a l leen d oor de buitenlanders .Edgars Laipe
neks en \! a lter Fri tsch , maar door de · laatste jaren ook . do ar de Fransman 
Albert Mainella, die hier . een 3-jarig ë ontract heeft gekre gen als trai
ner van de Fedachi (de Chi leense K .N ~ A .u.-). Hij doet het heel goe d en 
heeft een paar goede mensen naar v oren gebracht. ~e jong e Hugo Kraus 
liep eru{ele weken- terug de 300 m. in 34- sec.!!!. :Jat wordt een goede 
4-00 m. man straks.-

Hoe · gaat het met de 11 Haarlem01 jeugd? Al enkele kampioenen in de 
dop? Kom, i k moe t weer eindigen, mannen. Hartelij k e groeten aan a lle
maal en t ot de v olgende keer. Een stevige vijf . 

Cor. 

Voor wie er be l ang in stelt: hier volgt het nieuwe adres van ons 
lid van verdienste Cor Bos loper in het verre Chili: 
c. Bosloper, Correo Chi l ex 1 Chuquicamata , Chi le ; ( Red.-) 

1955_.SI!S Ii_E.P..P_lWid Jj_E]'l _l_4_!R VAN GRO~:jE __ J~_~DAC_T_I_\~).TJ:_I_~. 

Ook ons jubileumjaar is wat het jeugdwerk betreft voor 100% ge
slaagd. Bestuur en jeugdleiding hebben a lle s in het werk 3esteld om 
ook d i t jaar weer voldoende wedstrijdgelegenheid voor onze jeugdp loe g 
te scheppen. 

Vanaf zondag l me i t/m z ondag ll september hebben de .· junioren ge eJ..!. 
wedstrijdloze zondag gekend. . . 

Negerunaa l kwam onze jeugdploeg aan de start voor een dual- of 
trialmeet, waaronder driemaal tegen Duitse tegenstanders. De overig·e zon
dagen namen onze junioren dee l aan zgn.· vrije v;edstrijden; 

Ook •.aerden er een tweetal contact-avonden ge organiseerd en ti,•_ree 
dansavonden. 

J aarover_~_i_çh~. 

Dinsdag 4-
zaterdag 5 
zaterdag 19 
zondag 6 

januari 
februari ... 
maart 

dansavond 
contactavond juniore~ A 
contactavond junioren B 
veldloopdualmeet A~A ~·c ; Haarlem 

Bosbaan Amsterdam.-

Elaandag 30 
z ondag 12 
z ondag 19 
maandag 15 
z ondag 21 
zondag 28 
zondag 4-
z ondag ll 

zaterdag 19 

mei 
juni 
juni 
augustus 
auQJ.stu s 
augustus 
september 
september 

november 

.. ·- -
·~Haarlem:: - Binden 54 -
Häarlëm - V en L - D.-o.-s ~-132 -
A.-A;c.- - : .. Haar lem: : 14-9-t-
Minden -: ': Haarlem: : 38 
Bad - Hersfela - ::Haarlèm:'38 
::Haarlem•: - A .A.c. 129 
:: Haärlem11 

- He llas 149 
l_ï . · G~· bekerwedstrijden 
· 2e :: Haarlem'; 
dansavond.-

Naast een actief-vol j aar ool;: een succesvol jaar; 

L~2 punter. 
122 - 103 '" 

1 . 1212- pu_"l'lte,"Y' 
52 ;;, 
58 .. 

138 ... 
76 .. 

73 

Zouden we ons ook in de t oekomst kunnen handhaven onder de sterle-
ste je1..1.gdploe gen van Nederiand? . . 

Niets is er z o wisse lvall i g als een jeugdploeg, enkele zeer sterke 
troëven o.·a . J el Doornbos ch, Hans Domives, J aap Venendaal - Nanne . N:anta 
e. a.· zullen in 1956 geen deel meer uitmaken van de ::Haarlem:. :. jeugdp loe g; 

Daarnaast hebben we echter -de beschiklüng over jongens zoals Ton 
van Zijl, J a ap de Reus, Cees den Bper, Armand Snijders, Gussi GrÜnfeld, 
Harry J oacim~ Bob Steenbergen en I1.'1at Meuwsen, om er s lechts enkelen te 
noemen, lcnapen die oot: het v olgende seiz oen de : -Haarl em;' k l euren we er 
tot het uiterste zu l len verdedigen.· 

He zullen ons. echter met ingang van liet -nieuwe jaar weer volk omen 
moeten gaan instellen OlJ het k omende seiz oen~-

In overle g met de te cruLische commissie is bepaald, dat met ingruLg 



( 

van ö J anuarl a.s. ae 1-l.-J:t..u.t..Lu-~· c:J.J.. lLLk:! uo.o.J.:
voor ·-in aanmerking kom.en 1 zullen gaan deel
nemen aan een Syeciaal training. 

Jongens ik vertrouw er op, dat alle 
junioren? de maanden die ons nog scheiden 
van het seizoen 1956, de trainingen onder 
alle omstandigheden zullen volgen . .: 

Jongens laat ook 1956 weer een klin
kend : ; Haarlem'~jaar worden[ 

Ik wil dit laatste artikel in 1955 
niet beëindigen alvorens jullie en je fami
lieleden een buitengewoon prettig Kerstfeest 
en een-genoeglijke jaarwisseling toe te 
vv ensen," 

Joop van Drunen 

JU_!iJ)_O_~~..-:_Ç TI!_B_JlE_ÇOHJ!S _PER ~ DEÇ_:[p1'.1BE_R 19 5 5 _ 

A. junioren 

100 mtr. J ~- Venendaal 
110 !; horden J • . de Reus 
300 .. H. Douw es 
800 t ~ J." Jansen 

1500 . .. J; Jansen: 
3000 ... J~ Jansen· 

hoogspringen T~- van Zijl 
verspringei.1. H." Sieffers 
polshoog hl , Svmrt 

~· • k oge lstote:ii J~ Doornbosch 
speerwerp el). J; Do ornbosch 
disëusv-verpen J .· Doornbosch · 
H;A;V; zeskamp J; Doornbosch 

.. r 

c~· den Boer - R:· Douvves - A; · Versnel - M; 
c; den Boer A~- Versnel - B. St~enbergen 

de 
-

10,9 sec. 
15,5 \i . 

35,8 '; 
2,03 11. 

4,16,2 n. 

9,09,1 i .• 

1."75 mtr. 
6,51 il 

3,45 !.:.. 

13 ? 81-± I i 

57,94 ... 
40,75 ..•. 

3767 punten 

Raay 44,9 sec. 
J; Venendaal 

4L~, 9 sec. 
c; den Boer - B; Steenbergen -- H; J;)_ouwes - J; Venendaal 

44,9 sec. 

1955 
1955 
J-955 
1953 
1953 
1953 
1955 
1955 
1947 
1955 
1955 ' 
195Li-
1955 

1954 

1955 

1955 
L~ -:_0_00 .P_tr~ es"t_a_f_e_t_t_e_~ 

~J.i ; de Raay - B; v."d. Pol H; Douwes 2,32 sec. 1954 

lh__ juniorerl::. 

80 mtr; c~· den Boer 
100 ll H;· Douvves 
600 .. H ~ Joac im 

80 mtr. horden J~ de Reu ~. 
80 ., ~ horden H~· Joacim 
hoogspringen H:· Joacim 
verspringen H~: Joacim 
koge lstoten J 0. Doornbosch 
discuswer-oen J~ Do ornb osc.;h - - J ·:· Doornbosch speerwerpen 
H;A.V; zeskamp Ho. Joacim 

4 -x _§O I!tr.~sta:t~tte~ 
A; Versnel- J; de Reus - H; Joacim-- C; den Boer 
4 -- x lQ_Q mt~~_§_s_tafe_t_t_~; 

9,- sec. 
11,6 i;. 

1, 28 ,6 sec. 
11,4 sec; 
11,4 I ; -

1,68 mtr; 
6,44 ..... 

14,01 
39,95 li 

51,40 t ;. 

3488 punten 

37.3 sec. 

1954 
1953 
1955 
1954 
1955 
1955 
1955 
1953 
1953· 
1953· 
1955· 

1954' 

J ."Doornbosch - J ~ - Breevoort - B." v.ii." Pol - H~· Douwes 46,7 sec. 1953 

~-__j}lnioren~ 

60 mtr; 
80 ;; 

B:· Steenbergen 
B; Steenbergen 

7,4 
9,4 

sec. 
t ; . 

1954 
1954 



verspringen B. e teenbergen 6~04 mt_r. l95L~ 
hoogsrpingen H. Joacim 1,59' ' " 1953 
kogelstoten B. ft eenbergen lL~~ ll ;J 1954 

195LJ. discuswerpen B~ e teenbergen 33,75 - ·-·z 
34,40 . speerwerpen B. E' teenhergen 11 . l95L~ 

-~ . _:x;_ __ 6 Q __I!l_t]' ._ e st af e tt e_ : 

B! f?t~enbergen- A.- Versnel- M. Tl'î euvJ'3Se - H.- Joacim .- 28,2 sec.l953 

H.-A. V.- vijfkamp B. 2-teenber 0en 2767~ pl..Lnten 1954 

J. v. Drunen 

~~~~9~~!~1~-~22~-~~-~~~-~~~~~~ 
De tussen haakjes geplaatste . prestatie, is qe beste prestatie op dat 
nummer in 1954. · 

Junioren A 100 mtr. 
-r:-·J-~--v enëndaa l 

(11, 3 _sec.)_ 
10,9 sec. 

2. C. den Boer 
3. c. Overgamv 
4. A. Versnel 
5 . B • v • d • · .Pol 

300 mtr. A 
l. -ïr;- ·b-àu vje s 
2. A:· Versnel 
3 ~ J ~ - v. Dort 
4~- J -~ - Venendaal 
5. B. v.d. Pol 

800 riitr. A 
1:---Ä--:'"" S-nijders 
2: H.- :Jouwe s 
3 : · G~ Vinkesteyn 
4; H. Eggink 

1500 ·mtr. A 
1.---A-:-~c: :riij ders 
2. R, K;i.tseroo 

3000 mtr. A 
L H; -Egginlz: 
2. R. Ki tseroo 

80 mtr. horden A 
T. - -j-• .,..-c=ce--Rêus-- -
2. T, v. Zijl 

11,1 .. 
11,6 i: . 

11,6 ~~ -' . 
11,7 

_(36,4 sec.) 
35,8 sec. 
38,- j; , 

38 ,2 t ;. 

38,2 , .. 

39,1 i: 

L?.JQ&L§__§~C • ) 
2 ,4,5 sec. 
2;9,3 .. 

3,12,2 .. 
2_, 12, 8' . ! i 

(4 14 sec.) - ~---- ------ ---
4 ,27,4 sec, 
4-,32,2 ;. 

..(3_,_55_, _3 __ s_~ _c_~l · 
10,5'/,l sec, 
10.59,8 - n 

11,3 sec. 
11,9 

110 mtr. horden A · 
1.-J. de Reus 

(15 7 sec.) 
--~------ ... .. -

15,5 sec. 
2. J ~ - Doornbose-h 
3. T, v. Zijl 
4~ H~ Sieffers 
5.- L. Miezenbeek 

H.A.-V; zeskamp A 

16,1 ' 
16,4 :; 
17,4 1

' 

19 , 4 . . 

Hoq_g__springen A ~? 5 ~--1?-~_.j_ 
l. T.- v. Zijl l' 7.5 mtr ., 
2.- H.- Sieffers 1,69 lo 

3. J .- de Reus 1,67 ... 
4. H. · Baumanh 1,60 ... 
5. J. Doornbosch 1,60 i :. 

VeJ;" sP.~ i_ngen _A (6 3 2 mtr. j 
-~----- - -- · 

l. H.- Sieffers 6,61 mtr. 
2. u. ·den Boer 6,36 ... 
3 . J. Doorn~osch 6,34 ... 
4. L~ Miezenbeek 6,26 ~ '. ' 

5. J. Venendaal 6,- ---

Ko~elstoten A ( l 3 ,7o} m~ r.·) 
1.~-D-oornb osch 13, In.;. mtr7 -----.. ---·· 
2. N. Nauta 12,85 ... 
3. H. v. Bocl:hoven 11, 48 -- -
4. J; Schildwacht( B) 10 s 71~ · · 
5. H. S ieffers 10.65 ... 

Di s cuswerpen A (40,75 mtr .·) 
·1. J. Doornbosch 40 ~ 'l.j.()--ffi-tr; __ __ .. _ 
2 . N. Nauta 34/?6 --
3 . J ~ de Heus 32,89 .. . 
4. J ~ Venendaal 28, Li-2 .. 
5. H. S ieffers 26,53 " 

Speer-werpen A ( 51 L~2 - mtr _) r.-.. J .o-Doornbosch 57 ~ 9i[.-~tr7--- - · · ---
2 • N • N au t a 50 ~ 81 " 
3. J. Schi ldvvacht(B) 44,74 " 
Lj . • Ho Eggink L~l, 95 1

: 

5. J. de Reus 38,02 .. 

Polsstokhoogsprin~en A/B 
1-:-T.. Doornb osch --2~80 intr; 
2. M. Meuwese 2, 70 ,. 
3; N. Nauta 2,70 :.;. 

1. J; Doornb-osch 
2. H:- S ieffers 

3767 
3 205 
3103 
2907 

punten 4 x 100 mtr . (L~4 9 sec " ~ 
" c:--dèn :Boer -..:. A.- Versnel ~--- _·-· :-- - - ~ - --

3. J ~ - de Reus 
4.- C. den Boer 
5. T.- v. Zijl 

j . 

. 2853 

4 x 300 mtr. A · 
x:-vërsneT-=-J' ~ · 
J. V enerida.a.·l 

B; SteenbergenL J. Veenendaal 3 4~9 0 · 

c; den Boer - B~- Steenbergen -
IL- Douwes - J~· Veenendaal 

~:2933 sec.) 
Do ornb o'sch ~-1-[.,.J · oaë im 

2, 37,7 sec. 

- - h~ 



B~ jÜnio:J;_'_~P: 80. mtr. j_( 9 sec~-_) 
1; B. f.teenbergen 9,4 s ec. 
2~ G~- Gru:nfeld 9 , 4 
3 . H; Bakker 
4. H~ Joacim 
5. J; Lazones 

100 mtr . B 
1:---a:-Grurïf e l d 
2~ B~· Steenbergen 
3. H~: Joacim 
4. J ~ - Lazones 
5 . J. Visser 

300 nitr; B 
·1. J ; Laz oÏie s 
2; J ~ - Castien 
3 . G; GrÜnfeld 
4 . r· .· ~ring 
5. J; Schouten 

600 mtr. B 
l. B • . Joacim 
2. B ; · :;:m_ring 
3 • 8 • H arme rda1t1 
4. H: Bakker 
5. B; Steenbergen 

80 mtr . horden B 1:-H; J Ö-ac im - --
2. M ~ - ~-~ euwe se 
3: J :· f,chul tz 
4; J ·:- Visser 
5 . \ï •· During 

9 ,5 .. 
9,5 1: 

9,7 

iJ)., 7 sec~)_ 
12,- sec. 
12,2 
12; 4 ... 

12,5 \I 

12,5 ~ ·. 

40,5 sec. 
40.9 
41,- '" 
41,5 : .. 
4-1,6 ,~ 

( 1, 2 9 , 8 sec .) 
1,2B,6 sec. 
1,31,5 ;; , 
1, 39 ,6 \ó 

1, 39,7 .. . . 
1, L~2 7 5 1

; 

(11,4 sec.) 
11, 4 s e c. 
11,7 ,. 
11,9 ;; 
13' 4 " 
13,8 

H.A;V; zeskamp B 
l.H~J oaci~-
2. J:· Schul tz 
3 . . B'~- Steenberg en 
L~ . J ~ - Visser 
_5 . J; Lazones 

C. Junioren 60 mtr. (7,4 SPe.) . 
Y. --1C --:v·. RiJsvvÏJl: · · ------ '/; ~fséc- .-
2. A, J oacin 8.1 
3. R; · Hal derman . 8 ~ 2 
4. S tu t v o .s t S ; 8 ~ 2 .. 
5 . . H.· Nauta 8 ~ 3 '· 

Hq_q~.§.P~-~I!_g_en C 
1. · '-' " S-u-utvoet 
2,' H:· Vlottes 
?. p:· Voetelink 
4. A". Joacim 

( 1.~ 55 mtr.-) 
L36 mtr. ·· 

·1~ 36 ,. 
1, 3 1 , _ 

5. J. v . d. Bosch 
1 ~30 . · ~· 
1,30 ... 

Versprin(2;e n C 

;Hoor:;sprinr:;en B 
l. H. J oacim 
2. Il'i • 'f.:i euvvese 
3. J. Lazones 
4. Steenbergen B; 
5. :t-L· Bélld:er 

Verspri:gJ;_e!J:. E. 
1. H. Joacim 
2. B; S teenbergen 
3. Iü . Meuwese 
4 . J. Laz ones 
5. G. GrÜD :r: e 1 d 

Kogelstoten B - ----~-- --

l. J; Schild;wacht 
2. H; Bakker 
7 H; Joacim :Jo 
L~ • B; Steenbergen 
5. \11 . 

' .. Du.ring · 

Discusvve r pen B 
1. J • PJ,chi ldw acht 
2 . J. Schultz 

. 3. B.· Steenbergen 
4.· H~· Joacim 
5. lil ~ During 

§p e~rwer:2en B 
l. J. Schildvmcht 
2. 
3. 
4. 

H; Joacim 
J ~ - Visser 
B; Steenbergen 

31.~88 punten 
2716 . :: . 
2595 ' .. 
2372 ... 
4341 î i 

Koge lstoten C 
T.-~ .. Haiëferman 
2. s. Stutvoet 
3. R;· v ,' Rijswijk 
4. H." Nauta 
5. P. Voetelink 

Discumverpen C 
T~-R~- -·:v·.--R.TJs·wijk 
2 . H; Vlottes 
3. H ~- Nauta 
4. 'I' ~ · V.Qetelink . , 
5" Ho. Halderman 

4 x 60 mtr." c.-
.;. 1L . Naufa-:~- H • .,.. -Vlottes 

(_1.:65 mtr , ) 
1 .68 mtr. 
1~62 
1,55 . .. 

1,55 ~ ... 

1,53b \i 

( §_,_1_2_. I!l t_F -~ j 
6,L~4 mtr; 
6,38 .. 
5,93 . . 

5,64 .· • 

'5,36 . .. 

{.12 ,_84 mtr .-: 
12,88 mtr; 

. 12' '37.1. ;; . . , . ". 2 . 

11;99' t· ~ 

11.53' 1• 
. ' 

:u' 13" 
; · .. 

(32 65 mtr o' 
--~-- -------' 

34,37 mtr.· 
33 ,24 '" 

32,68 
.. ... 

30,16 .... 
25,43 ... 

(43 ,80 mtr .-; 
48,64 mtr.· 
43,74 . ~ 

41,50 '" 

39~50 i :. 

(14 ll .mtr ; · 
--~--·-- -----' 

11, 54 mtr ". 
11 '43 Ol . 

9 
10,86 , , 
18,11 •. 
9~53 ·-

(35.75 mtr.· 
30 ~ 22-mtr--:--·-'-' 
27~04 ,. 
2_5 , 04 ... 
22 ~95i .. 
23 2 77 . ' 

I. R. v. Rij s\rv ijk 
2; p; Voetelinlc 
3 . J; Verburg 

( 6 ,04 mt :?_J 
4. 99 mt r o. 

4-~68 .. 
4.57 ;;, 

· A; J oacim - S; Stutvoet 
' . 31,7 

4- ., s:· Stutvoet 4~50 ;. 
5. H.· Halderman L~, 44 I; 

~.5 ~§-~E. :B.~J2.ERJ.Jl\ND!S~_h-_fJ:_H~~-m:I:.~}i~AT I~G~ .-l955. 
~ -~~~~??~§~~;~-~2Q~-~~-g~~~-~ .:- ~·- -}~Q~~~~· 

De v olgende namen van ';Haarlém: :. junioren komen .in dit boekje voor. 

B. jun i oren 
• ___ .,..!. . - -- ------· 

80 mtr. 8-14 B. f:;teonbe :;:-gen 9 , L~ s . 600 TTdï l~, 9 .. -10 H.Joacim l,28,6 sec~ 

A . ___ _j_:-l_~i_q_r_en 
1 00 mtr. 1 J. Venendaal 10, 9 s. 6-8 c; den Boer 11,1 sec . 



:--oo m-.;r. ·~· 800 mtr:· 
~ouwes 35,8 . sec. .. -· '1'/:18 A7 S nijders · 2 ,04- , 5 sec • 

110 mtr.· ho~den 3- J .· ae Reus 15,5 sec. 
7-8 J. Doornbosch 16,1 .. 

Vers~rin~en 12 T. v. Zijl 16,8 i: 

-5- H.· Sieffers 6,51 mtr; 
8 - 9 H~- J oacim 6,44 

, . 

Hgogs~ringen 12- B~- Steenbergen 6,38 ... 
5-6 T; v. Zijl 1,75 mtr~ 

lL~l5 c:· à. en Boer 6,35 
, . 

14-16 H:· Joacim 1,67 .. 
20 J:· Doornbosch 6, 28 .. 

H.- Sieffers 1,6? ... 
20-30 J. de Reus 1,65 i : 21-23 L~- Miezenbeek 6,26 

§.peerwerpen Hoge 1sto_te_n.: 
l J ~ - Doornbos 57,94 mtr. 3 J; Doornbosch 14,43 mtr. 
3 N~- Nauta 50,81 t; 10 N ~ - Nauta 12,85 ' " 

7 J' .- Schildvmcht 48, 64, ~ . 

23 H; . Egginl~ 41,95 . 
,; 

.. ··4 x 100 mtr~- estafette ... 
2 H~A;V .- •:·Haarlem: 44,9 sec. 

Discuswer12en 
6 J; Doornbosch 40,40 mtr; 4 x 300 mtr. estafette 

9 H;A ~v. ::.Haarlem;· '2 m. 37,7 sec. 

Die clubredacteur van ons kan het Yersieren. Schrijf je eenmaal 
iets in het jubileumnummer en direct valt hij je alweer op je dak. 
'; Scb,rijf even een verslag over de feestavond': .• Over die feestavond , 
die ongetwijfeld tot de beste na-oorlogse gerekend kan worden ~·even•:. 
iets schrijven; Tic zei het al, die. ·knaap versiert het. Enfin, hij heeft 
•: massel;: want il:: moet hier in Utrecht drie kvvartier op een aansluiting 
wachten. Zal proberen het in die drie kwartier voor elkaar te krijgen. 
Maar eerlijk Dick , de eerste maanden krijg je me hier niet meer voor. 
(hoeft ook niet; we komen toch pas in maart weer uit. red;) 

De feestavond dus.- In zijn openingswoord kon 
voorzit t er Hagtingius naa st de diverse ereieden 
en leden van verdienste;s~e6iaal mevr~- v.~.- Mey, 
en het bestuur van de H;F ;c .- ~ ;Haarlem:: .. welkom 
heten. Dat bestuur had zijn komst vooraf laten 
gaan door een p rachtige bloemenmand hetgeen ho- -
gelijk op prijs werd gesteld. Ook de afva.ardi
ging van de ;:Eintracht;; uit Minden mocht in 
hun eigen ·J.anè.staal ·welkomstwoorden aanhoren, 
vervat in enkele vloeiende Duitse volzinnen. 
Je moet tegenwoordi g als captain van het bestuur 
wel wat in je mars hebben. 

Er waren behalve de bloemen van de voet
balclub nog meer cadeaux. De Mindenaren boden 
;naast bloemen een prachtig schi.lderij aan en de 
nieuweling onder de Haarlemse . Athletiekvereni
gin.gen ;; Atmode s:: debuteerde bij ons met de aan
bieding van een sierlijk vaantje. 

Gita had telegrafisch haar gelukwensen aan
geboden. 

En toen gingen de lichten in de zaal uit voor het cabaretprogram
ma ):zeven maal vi2f ': . De opening hiervan was toevertrouwd aan Dick J or
dens en zo waa r tlijn oude vriend Ab v. d ; Bel, die ook weer inde gele
deren is teruggekeerd, hetgeen me mac~tig veel genoegen doet; Dick 
Jordens en Ab v.d; Bel vormen samen een tof stel en die opening was per
fect; Trouwens, dit kan min of mee~ . van het gehele programma worden ge
zegd. In de sketchjes vond ik Dick Jordens voor de zoveelste maal voor
treffelijk; Het dient gezegd, dat hij goed ·werd bijgestaan door zijn · 
vrouw Tiny en door Bea Willems, Emile Bleyswijk, Hans Busé en Ad v;d; 
Klashorst, al leek het soms even of de . laatste niet helemaal ::rolvast ::. 
vvas; Maai Ad bezit nu eenmaal het vermogen zich door zulke situaties heen 

· ; I 
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te slaan. Zeer ve~ma.k~lijk was het solo---opt".ceden van Dick Jordens als 
danseres •. Vriend Bleys die kor.t tevoren .Tiny Jordens had gezoend 
(in een sketchje 7 red.) lag bijna dubbel. De zingende zusjes waren bij 
hun eerste optreden beter dan bij hun tweede, doch bleven uiterst char
mant en da:t is tenslotte ook wat waard; De spelende - en zingende cowboy. 
vond il\: wat zoetiga TI\: stel me die koeienjongens wel een beetje vuri
ger voor. Overigens had die handjesklappende Ywrraap wel een goede voor
dracht. André Kamperveen was heel goed. Dat was wel vanzelfsprekend voor 
degenen, die hem in Minden en Hersfeld hebben meegemaa..."l{t. Maar toèh 
miste zijn optreden nu dat spontane van de Duitse trip; De sintelbaan
kwestie moest er natuurlijk ool\: we_er aan te 'pas komen. In -zijn inlei
dend praatje hierover was Dick Hagtingius behoorlijk sche:r:p. Waarom ook 
niet? Ieder jaar 'ilordt tenslotte de schande groter, Overigens heel goed 
gevonden, die verschillende koppen door het gordijn heen, die ieder 
zijn mening verkondigde over 4et ontbreken van een sintelbaan ... Vooral 

·· Ad van de Klashorst als Russisch journalist was prima. Je · bent toch 
geen echte ·Rus, Ad? Ik vertelde reeds, dat : ~Bleys '··· dubbel lag bij het 
optreden van Dick Jordens als danseres. Maar hij lag driedubbel~ toen 
Thee ï.-r ernik (verduveld fijn, dat je er ook weer bij bent, Theo), Dick 
J ordens en Ab v.d. Be 1 als de drie acrobaten opla;Jamen. Nu 7 het dient 
gezegd, dat de drie J.rwrrapen hun nummer inderdaad voortreffelijk braèh-
ten. Voor ve19lvuldige herhaling vatbaar!" . · · 

Tussen de bedrijven door vond voorzitter Hagtingius gelegenheid 
om in een uitstekènd speechje afscheid te nemen van Carmen en Ludwig 
de Sanders~ die nu inmiddels al weer in het lel(kere warme Suriname 
zitten. Voor LudvJig -vvas er als afscheidsgescheru: een ets van het Haar
lems stadhuis, voor Carmen de traditionele bloemen. Vermakelijk was het 
om van Ludwig in zijn afscheidswoord te horen, hoe hij al ··Haarlem•· 
lid was een half uur nadat hij op ; het CIOS was aangekomen. Het trio 
Bleysv"Jijk - Hagtingius - V! ezel schijnt daar van geweten te hebben! 

Na de .verloting met · prachtprijzen- a lleen voor ·mij met 30 . loten 
was er weer niets bij - gingén we f dansen. B:Lj dat dansen ontbralc deze 
l~eer een balleider, maar dat deed eigenlijk niets ter z_àl\:e' want de 
band The Red Stars o.l;v. Jac. ~!i'oone 7 speelde ·zo goed, dat een derge
lijk hoog1;persoon: niet eens ge~:ni st werd. En zo moe st ik node .om kwart 
voor twee vertrelcken om mijn vermoeide lichaam nog wat rust te gunnen 
voor de training van de volgende dag. · .. 

Het v.Jas - dat dient uitdrulü:elijk gezegd - een z·eer geslaagde 
avond en de hulde, die aan het· eil1d van het programma aan alle medewer
kenden maar Speciaal aan het echtpaar J ordens Gebracht VJerd 1 was dan 
ook zeer verdiend.· · 

Eert; 

1\.ii .. N f![~T ETITDE. ·VAN · 1mT JUBILL,Ul\IJAAR. 

. Het is zo · de gewoonte om -bÏJ een bedrijfs- of vereni,gingsjubi-
'- leum diverse personen, die zich op een of andere WlJZe. verdienstelijk 

hebben gemaakt voor he.t voetlicht j te halen. Zo ook bij ons verenigings
jubileum. Het c;eschiedde zowel op de feestavond als in het ,jubileum-
nummer. .- l _, . 

Eén man~ of liever geze gd~ één echtpaar is daaT echter niet ge
noemd. Maar. ja, je kan ook moeilijk je el[?;en persoon in het zon1i.etje 
gaan zetten. 

En toch moet het zonnetje gaan schijnen en wel voor het echtpaar 
Hagtingius~· l.lant wat . deze mensen v oor :-Haarlem"· doen is werkelijk fan-
tastisch. " 

Ondanks het feit, da t de zaak hun steeds meer gaat öpëisen, is de 
Pers~usstraat - 31 nog altijd het hqofdl{war·tier va n onze H~A ~-v o. _·Gebeurt 
het we l ·eens, dat er één avond ge~n H;A~V.-er van de thee slurpt . bij 
Hag? Komt het v1e l eens voor, dat onze voorz,itter niet op een training 
te vinden is? 1.7 ie heeft hèt a:fgel6peri jáar geheel alleen de rèdactie 
van ons clubblad vmargenomen? Hoeveel_ ni·A,V •. e.rs zouden de afgelopen 
jaren één of meerdere dagen · de · gaêt zijn geweest yan dit sporti-eve . 
echtpaar? Nel en Dick, ik ben ervan overtuigd, dat de stralen van: het 
huldigingszonnetje jullie meer toek omt dan 1iüe dan ook; TI\: hoop, . ·en 
met mij de ·gehele H.A~ii!. ·-familie, -~:dat jullie nog laP.g het middelpuilt 
van ons verenigings leven mogen zijn; · · - .· 



N-'l,Çl.\L._y_al.L<ie __ ;~,::~dac~ie. . 
· · . ~· ·· Het is al tij "1~~, _als er iets over j .~ze..l:f. · gescbreven wordt en je 

dat voor plaatsing eerst o.nder --..ogGn l:.:.J;'.ijgt .• · Kan Je tenminste .. · direct com
mentaar 1ëveren.· Er slurpen - dat is het enig juiste vJoord - ind$.rd.aad 
wel eens clubgenoten thee bij ons thuis, maar ik lust geen thee, die 
drie uur oud is en -die moet tenslotte ook op.· Van weggooien houden wij 
niet. Als de voorzitter .niet meer re gelmatig op de trainingen . zou kunnen 
komen, dan zou hij ·VJeggaan als voorz itter. \~I ant als er één persoon moet 
weten, VJat er omgaat in de vereniging , dan is het deze functionaris. 
Het redigeren van het clubblad is het leukste vafu al het verenigings
werk.· En i~ts wat je leulc vindt, ·doe je louter voor je genoegen. :ûie 

· gasten, die we zo af en toe wel eens hebben, wel, dat doen v1e alleen 
maar uit berekening. - Dat worden straks aL) .. emaal c;ratis vakanties ' in 
Emmen en Schagen enz; Met de kerst · zitten we al in Schagen. Paul heeft 
er het hele jaar voor gespaard. En nieruit zult U dan wel willen aflei
den, dat bovenstaand artil~el beter niet geplaats had kunnen worden; 

:GEN JUNIOREN CONTACT-AVOND. 

Evenals verleden jaar had de jeugdcommissie besloten ook nu weer 
een contactavond voor de oudste junioren te organiseren; 

Op zaterdag 19 november j;l; had zich dan ook menig junior met 
•·vrouw :~ naar de gezellige zolder .van C'ultura begeven. Tot vreugde van 
de alleenkomende junioren bleek, dat er deze keer beter voor dames wa. 
gezorgd dan vorig jaar~· Er waren nu zelfs dames over, dus werd het ge
lukkig geen zogenaamd ::.hengstenbaln. 

Na het openingswoord van de opperhoofdman der junioren, Joop van 
Drunen, begon men met een paar rustige foxtrotjes. Hoe ideaal het is 
om in het ·bezit te zijn van een tape-recorder bleek deze ·avond, want 
men behoefde nu niet telkens te wachten totdat er een nieuwe plaat was 
opgezet. Het was nu taujours muziek en in de pauze werden er een paar 
spelletjes gedaan, met voor de winnaars een aardige verrassing; Vooral 
de speciale attractie van deze avond, een vermaa~d jazz-nummer op de 
band. .öpgenGmen en gespeeld door het toen nog onbekende orkest n.The 
H;A;V;Bobbers:·. viel zeer in de smaak~ :be -meeste aanwezigen wisten ech
ter niet, dat er onder de jeugdige H~.A~'V;-ers zull\:e virtuoze jazz-
musici scholen. . · · 

De tijd ging natuurlijk weer veel te snel en zo kwam het, dat de 
Engelse walsen en tango's tot de volgende keer moesten wachten.· Hoe 
goed .de muziek wel was, blijkt wel uit het feit, dat de finale gedansd 
werd pp muziek van The Dutch Swing College, dat die middag via de 
radio was uit gezonden. 

Na het slotwoord van de voorzitter gingen allen voldaan naar 
huis. Toen ik mijn j?-S aantrok, hoorde ik iemand zeggen: nik hoop 
alleen maar, dat v1e nu niet een heel jaar moeten wachten tot er weer 
eens zofn avond · komt~·t: . En hieruit · blijkt wel, hoe geslaagd deze avond 
was. 

Jaap de Reus~-

P :i!: ll S 0 N A L I A 

Verloofd .: ----
Juist te laat voor opname in het jubileumnummer zonden 'l\largo 

· i.~j esterhof en Hilco Beens ons bericht VWl hun verloving. 
Al zijn v1e dan ook wat laat, de hartelijke gell.lk:wensen gaan hier

bij toch naar Gantpoort; 

Getrouvvd: 

Ook de aanko~diging van het huwelijk van het jaar tussen 
Rie de Vri~ . en Jo_op van Drunen bereikte ons te laat voor plaatsing.· 
Nu zult U zeggen: Maar dat vvisten jullie toch al lang, dat de plech
tigheid op Z?-terdag 26 novembe-r zou plaatsvinden en dat is ook- wel zo, 
maar er had tenslotte nog van al~es kuru1en gebeuren; Tenslotte -vvas 
Joop enkele dagen voor de grote dag behoorlijk ziek~· :•van de zenuwen::. 
zeiden ze; 

1(\ 
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Eaar laten -wij U dan mogen zeg(5en, üat hij op 26. novem
ber een ve.rduv.e.ld net'te·-bru.idegom was. En Rie, nou ja9 
die behoeft niet eens in bruidstooi te zijn om er al 
stralend uit te ; zien.· Die ···.uas sevvo.onw.e.g· fant_asti:sch; 
Er waren veel clubgenoten in het stadhuis, die G$l:!ni
genis waren van de grote . gebm.:trtenis. 

r s Middags op de receptie heeft Emile Bleysv1ijk 
het bestuur officieel vertegenwoordigd en we weten 
zoiets is vriend Bleys wel toevertrouwd. 

Mogen wij hier dan onze bescheiden maar hart r:: lij-
ke gelul\:WEmsen aan de trouwe medewerker van onze club
l:rant toevoegen bij de vele die hij reeds heeft ont
vangen. Gelu1D.,-jensen 9 die vru1.zelfsprekend ook voor 

zijn charmante echtgenote gelden. 

Rie Klav~~ en Jo~van ~er Lee geven ons kennis van hu~_voor
genomen huwellJk op 4 Januarl 1956 en daarvoor gaan nat-uurllJk ook 
hartelijk gelul:cwensen naar hun adres. 

!'fog meer Ko~..Q.. . .E_i~].~-~· 
Ed de Vries is . terug uit Australië. Stevigeren bruiner .dan vroe

ger, maar hij is nog net zo j'oviaal. De eerste keer, . dat hij "~aeer kon 
trainen, was Ëd- ~a,l vJef?r . aanwezig en dat betekent, dat hij nog riet zo'n 
ras-echte H;A ;v ;-er is als vroeger. · 

Hartelijk weThom in het vaderland en wie weet, misschien blijf 
je wél Ed? Er valt hier ook wel wat te. verdiene·n; 

Een minder prettig pericht 

bereikte ons van Theo van Egmond. Hij heeft bij de judosport 
een lichte hersenschudding opgelopen en ligt in het ziekenhuis St.· 
Johannes de Deo; 

Deze v1ens voor j ou 9 Theo; Kom e:r gauw weer uit r 

Mede namens mijn vrouw, wil ik hierbij alle H~A.Y ;-ers hartel ijl;: 
danl\:zeggen voor de prachtige kloostertafel, die VJij bij gelegenheid 
van ons huweli-jk mochten ontvangen, benevens voor de prachtige bloelileno 

Joop vru1. Drunen; 

Zijn we niet even vlot? 
Op het jubileumnummer hebt 
U enkele maanden moeten vw.ch
ten, maar dit kerstnummer 
heeft U twee weken na dat 
feestnummer al weer ·in 
huis; U ij - dat zijn re
dactie, :; drukker'; en verzen
der - vinden het zelf fan
tastisch. Als U dat nu ook 
vindt, dan kunnen we ten
m.inste de kerstdagen me t ·· 
een gerust geweten ingaan; 

Overigens is er vJel 
het een en ander gewijzigd 
bij de clubbla d-or ganisatie . 
In de eerste plaats is er 
een nieuvve stencilmachine 
c;el:omen, maar dat heeft U 
natuurlijk al gemerkt , want 
het jubileumnummer vvas wc i '··-

kelijk te lezen. E-.a. dan is er ook een nieuw '; opperhoofd1 · van de sten
cilmachine. v'Jant wij schreven we].. in het vori c nummer, dat we de samen-
werking met onze vriend Ad niet graag zouden willen missen, mam: dat 
gebeurt nu toch, want Ad is opeens nam-. IJmuiden verhuisd. Viel zeker 
meer te verdienen! Maar hoe het o;ak zij, nu kunnen we nooit meer naar 
dat lekkere 0 gekanl:cer; :. van hem luisteren. Als v-Je hem nor;- P'auw een 
beetje kopie na kwamen brengen. En eerlijk ~ezegd mense~~

0

dat zullen 



We miseen, wo.ntr· jo l::on.. er t;och altijd weer iets van meenemen. 
En:fin 9 Ad, het ga je goed- daar -in IJmu.i.d.en~· ;Bedrulict voor de samen

werking, die ondanks de lelijke dingen, die je altijd alleen door de te
lefoon tegen me zei, in feite toch prima is geweest. Ruim een jaar gele
den hielp je ons uit de nood, toen vve plotseling zonder ''drukker::. :k\vamen 
te zitten. \ï e weten zeker, dat als we nog eens een keertje in nood z ouden 
komen te zitten, je ons zelfs. vanuit je ::-viskrantstalletje• :. in Igmuiden 
zoudt helpen.· 

Overigens, laten we · je direct geruststellen, veel kans daarop is er 
niet, want je opvolger heeft de vuurproef al Glansrijk doorstaan i · , · 

Dick Jordens, is toch de man geweest , die op prachtige wijze:· je 
werk van het jubileumnummer z onder meer heeft overgenomen, toen je zo 
plotseling ging verhuizen. En de manier, waarop hij dat gedaan heeft, 
is wel zo goed geweest, dat we er allemaal van overtuigd zijn, dat dit 
een beste greep is gevJeest. Gekan~-: erd, heeft hij nog niet op ons, maar 
dat k omt nog wel, maar de koffie van Tiny Jordens was al net zo goed 
als de thee van June van der Klashorst; dus 'aat dat betreft is de situa
tie eigenlijk wel hetzelfde gebleven en dat is ook veel waard. Yi ant 
zelfs een clubredacteur moet om zijn mater iële we lzijn denken. 

U heeft nu in dit nummer de junioren-ranglijsten gezien en alles 
wat daarmee sa,menhangt. U zult zich afvragen; r! aarOm geen senioren
lij sten? .Wel, het antwoord is heel simpel.· ;:Plaatsgebrek11

• Die zullen 
we dus t ot het volgende nummer moeten laten wa' ·hten. Nu is het de be
doeling, dat het volgende nummer pas in maart uitkomt. Maar :tot maart 
de jongens op de ranglijstjes laten wachten , dat gaat ·toch niet~ penning
meester? Zeg nou zelf? Zullen we nus in januari met een, laten we ze ggen 
klein ::tu ssennummEátje '· uitkomen? :Oat geef je ons wel, hè? Zo bij ~t~iijze 
van kerstgeschenk; Bedankt,ouwe centenbaas. 

Tot januari dus!' 

Oh la, la!· :Bedenken we ons daar, 
dat het dan al 1956 is? Moeten we jullie 
dus nog een hele hoop dingen toewensen. 
Nou, daar gaa t ie dan. 

Eet ze -lekker m~t de kerstdagen en 
op oudejaarsavond! I1i ocht U iets teveel 
hebben, dan kunt U de tel.nummers van Jel 
Doornbosch en Uw clubredacteur in de tele
:foon:;ids vinden. En dan allemaal heel veel 
goed in 1956. Vele nieuwe records, veel 
overwinningen, veel genoegen en vooral 
veel vriendschap~ 

E~_E-~_ .. _}lEpA.QJ.)~_QN_~-~- _Q~/l]!:pK :Q'L~EJf __ o_v_E_R __ ~T_ _<DJ_B}_IiE_UJ.~.lJ'lJ!:J.t.! 

Op pag. 27 is bij de srunenstelling van het bes~1ur 1955dè naam 
van Dick J ordens weggevallen. Sinds februari 1955 maal-ct ook Dick' J order 
narnelijle deel utt van het bestuur. 

Op pag. 33 staat vermeld, dat het stencilwerk werd verzorgd door 
A. J. v ;d. Klashorst. Daar moet echter de naam van Di cl';: J ordens aan toe
gevoegd worden~ die het laatste ge deelte van de verzorging van het 
jubileum.numruer voor zijn rekening nam. · · . · 

Op dezelfde pagina staat ven:1eld, dat Co; Lagendyk mede ve:çantvvoor
delijk vvas voor de verzending . Door werkzaamheden k on Co echter dit 
werk niet op zich nemen en werd zijn plaats bij de verzending toen in
genomen door Tiny Jordens. 
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