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VAN DE VOORZITTER.,
We hebben de finale van de Prins Hendrik-beker wedstrijden weer bereikt .. Dank
een goede tw eede plaats achter P.-S .. V. in de voorronde in Dordrecht op Hemelva artsdag. Een tweede plaats~ die bereikt we r d ondanks het feit~ dat we Mart Swart
in Ilpendam en Jaap de Reus in Haarlem moesten laten wegens bl essures en we inval~er
Hans Sieffers - tijdelijk in het verre Limburg werkzaam - niet tijdig konden bereiken., Het is een uitstekende wedstrijd van onze ploeg geweest daar op die fraaie baan
in de Jagers- en Windhondenpolder in Dordt. Elders in dit nummer zal ongetwijfeld
een verslag van deze wedstrijd worden opgenomen .. Laat ik hier volstaan met te zeggen,
dat all e jongens in de onvervalst e "Haarlemn sfeer de strijd hebben gestreden, da.t
wil dus zeggen~ dat er van het begin tot het einde werkelijk "geknokt" is.- Laten we
ons echter voor één ding hoeden~ voor overd.reven optimisme .. De weds trijd in Dordt
heeft aangetoond~ dat we op de goede weg zi-jn, meer niet! Er zal nog veel moeten gebeuren, voordat we ons zonder meer van een automatische plaats in de eindstrijd weer
hebben verzekerd. Laat staan voor het innem en van een toppositie., Maar- en dat is
toch wel zeer verheugend- er zitten we er mogelijkheden in deze sterk verjongde ploeg.
Want behalve onze 11 good old" Henk Kluft, bestond h et team verder uit jongens, die
..r:..
nog jaren mee kunnen en zelfs voor een gedeelt e uit ee rstejaars jun ioren A. En met ~ . ..
een dergelijke ploeg e r toch maar weer in slagen de finaleplaats t e bereiken, dat
betekent dan toch ook, dat we de toekomst niet helemaal met pessimisme t egemoet be - . ~
hoeven te zien., Wat ik dan ook beslist niet doe ..
De Pinkstertrip naar Iserlohn is geslaagd geweest, op één punt na.- 'En dat was
de wedstrijd zelf~ waar we met ruim verschil op onze witte "Haarl em" broek gekregen
hebben~ Het is verre van mij om ook maar iemand van de deelnemers daarvan een verwijt te maken. Bij een de rgelijke trip gaat het toch in de e e rst e plaats om de gezelligheid. Maar toch hoop ik,dat we h et in de naaste toekomst n og eens kunnen verwezenlijken, dat we met eeh werkelijk representati ef "Haarlem" t eam een buitenlandse trip
kunnen maken~ Contact en in het buitenland zijn daarvoor in voldoende mate aanwezig~
Het gaat e r in feit e slechts om hoe een en ander financieel te organis e r en valt ..
Het a tletieks,eizo en 195 7 loopt zo'n b ee tj e halverwege. En nu moet êên ding mij
van het hart~ De wedstrijdgelegenheid voor de meeste atleten is bijster slecht.- De
topmensen komen doorgaans nog wel aan hun trek , de overigen e cht er zoeken naarstig
naar een wedstrijdje~ doch doorgaans zonder r esultaat .. Zo kon het gebeuren, dat diverse van onze l eden op die bloedhete zondag van 16 juni, bij gebrek aan wedstrijdgelegenh e id, naar het strand zijn getrokken en zich daar he e rli jk hebben laten braden .. Nu is het geenszins mijn bedo el ing de vrijheid van handelen van onz e l eden aan T
te tast en, maar een i e ts mee r inzicht in het feit, dat zij door e en dergelijk zonne- ~
bad minst ens een maand acht e rkomen bij het we rk, dat hun coach met zoveel moeite en
opoff e ring voor hen do e t, dat had ik bij sommigen toch wel v erwacht. Enfin, de wijs ~
heid komt met de jaren en dat geldt natuurlijk ook voor de zonnebadende atl eten ... / ·
De onderlinge wedstrijden - wegens gebrek aan ande re wedstrijdgelegenheid maàr
midden in het s e izoen gehouden - waren zeor geslaagd., Vooral d e opkomst bij de seniorengroep was goed t e noemen, terwijl de v eteranenm ee rkamp voor de vrolijke noot bij
d eze wedstrijden zorgde,. Dat maakt e deze onderlinge me e rkampen z o verrassend leuk en
gezellig ..
Nu richten we het oog op de komende belangrijke wedstrijden, zoa ls B-kampioenschapp en, Districtska mpioenschappen, Na tienale kamp i oens chapp en en na tuurlijk sp eciaal de eindstrijd om de P.,H.-b eke r en de strijd om de W~ G.-b eke r~ De strijd om de
P~H~-beker zal uit e rmate zwaar wo rden, maar - in het verled en is al z o dikwijls gebleken, dat een vechtlustige "Haarlem" ploeg t ot grote dingen in staat is. Op de sintelbaan in de Leidse Hout wordt op 15 september de strijd om de W.. G.-b eker gehouden"
Een strijd, waarin we al di vers e malen acht e.reen de tweede plaats wisten te beze tten •.
Om nu niet de bijnaam van de " eeuwige tweede" te krijgen, zou het misschien niet
onaardig zijn deze keer eens een serieuze aànval op d e ee rst e plaats t e ondern emen·.
Helemaal kansloos lijkt me daarbij onze ploeg niet, al zal er dan toch nog wel het
een en ander moeten gebeuren, speciaal wat de werpnummers betreft.
ZlJ
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Om a a n te schaffeng

"Haarlemll emble em f - '0~65.

Inlichtingen omtrent h et

11

ITaa rl emlf trainingspak kan +, U ïnwinnen bij de penningmeester.
-~-

WEDSTRIJDKLEDING•
Nog stee ds starten er ''Ha arl em 11 a tlet a n, dfe blijkbaa;r:- ni e t weten hoe on~e wedstrijdkleding b e hoort te zijn., Vo o r deze le den z e,ggen wij dit n ogrna§:iJ,s g wit broekje me t
rode bies, wit shirt e veneens met rod.e bies. e n voo rzi en van het 11 Haa rl em" embleem ..
Het bro ekj e en shirt ·zijn v erkrij ghaar bi j Sporthuis "Haa rlem", 1 Grot e Hout s traat '123,
Haarl em. Laat ieder 11 Haa rl em 11 atl eet er nu eens voo r zo r gdragen dat zijn z ijn ·w edstrijdkleding in orde is ., Voor we ini g ~e ld .kaE men genoemU.e kleding aanschaff.en.
-~-
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DE -~I._NDSrr· R!Ip_Y:\_:"i__p~__R-~ :f!.c.:~?KE_~-. ~-RD .~ER_"!3_EREI~T ~Zo toge n wi j op Hemelvaartsdag: Dcirdtwaarts om t e tra chten ee-n "Haarlem" traJitie t e behouden, n,.l ~ he t de e lnemen aan de eindstrijd om d e P .. H. beker., Nadat vriend
Ltees ons op 11 mee sterlijke 11 wijze d e weg in :q.ordre cht had g ewezen, kwamen wij desonchnks toch zowaar nog op tijd bij de baa n, a;ie e r daar in d e Jagers- en v~indhond enpol
der h eel goed bij lag • liet "voopost engevech J.;" __ ee n pro te st tegen het chronologisch
ove rzicht - we rd v e rloren en ook d e inzet wq.s niet zo d.a.vere nr'l van onze ploeg,. Want
~awel Joop Vi-ssers als A:rmand Snijde rs w ist ~n zich ni et t e plaa tsen op de 800 meter.,
~g,ar tijden van resp., 2 m,.3 o4 sec en 2 me2. 7r se c~ b ew ijz en ove rduide lijk, dat d ez e
t wee jonge atl e ten het in de nabije toekoms t wel zullen ldaren,. De s e ries 110 meter
horden, cHe daa rop volgde n, maakten v eel goe d~ Een e e:v.·ste pl aats in de eerste s e rie
voor Dick Hoogland i'n 16 seco en zowaar in d e tweede s erie ook een ee rste plaats voor
~arry Joacim in 15o5 sec~ Dat b eloofde wat voor de finale ~ Het is inderdaad een goede
4 inale g ewo rd en, maar een dubbele ove~~ inning , waaoTp all e Haarlemmers hadd en gehoopt
~ sommige n al op hadden gerekend, we rd h e t niet, wan t de Minervaan Boere lovam juist
~~n deze finale tot de b e st e ti j d ·van zijn loopbaan n~L. 15 ,.4 sec, en daarmee kwam

te likkebaard.en., Dick Hoogland d eed Zl.Jn plicht door d e dorde plaats in te nemen in
16c- secc Een tijd, waarover hij n~et bijst er te spreken was. We l dat mag waar zijn,
maar dio vier punten deden het deze keer eri die t elden we l degelijk mee.
Bij h et verspringen kwam Ma t Meuwesè tot een goede vierde plaats met 6o34 m.,
doch Bob St eenbergen had de pech, dat hij - juist op deze wedstrijd bij wijze van uitzondering ni e t boven de 6 mr kon komen en n~t voor d e finale werd gewipt~ Toen kwam
echter ook weer h eel goed nieuws binnen, want Henk Kluft, even uit Beverwijk overgewipt, stootte de kogel 13.03 me en dat was voldoende voor de ~veede plaats. Hij
sleepte Jel Doornbosch mee naar de derde pci·s i tie. Jel bracht het tot 12.89 m., en dus
pikten wij op dat kogelstot en 9 punten mee : · Da t was nu wee r echt zo'n meevallertje,
zonder dat daarbij van geluk gesproken kan worden.
Inmiddels had Co Lagendijk zich , via een ee rste plaats in de serie in 52.5 s.,
geplaatst· voor de finale voor de 400 meter~ Jan van Dort -- veel te langzaam van starthad h et zover niet kunnen brengen. In de finale werd het voor Co een vijfde plaats
in 51.3 sec, ofschoon ik~ op êên lijn staande met de finish, hem duidelijk als vierde
zag doorkomen. Door disqualificati e van een andere finalist werd he t tenslotte toch
nog een vierde plaats.
Jaap Veen endaal plaatste zich via een derde plaat s in de serie i n 11 .. 7 sec~
nogal moeizaam in d e 100 m. finale ~ Op dit nummer had Bob Steenbergen alweer pech,
want hij werd in de serie in .11 .4 sec" net uitgeschakeld., I n de f ina le li et Jaap e en
goed he rstel zien en d e z esde plaats, die af geme en ven~acht wor d na de s eries, werd
zowaar 1n 11.2 s eco nog een vi e rde plaa ts. Me t 49 ~ 56 mQ li et Jel Doornbosch bij h e t
sp ee rwerpen wee r 4 punten bij ons totaal aaptekenen en da t wil dus zeggen, dat het
een de rde plaa ts op dat numm e r voor hem werdc Invaller Joop Vissers wist zich hier
niet t e plaatsenQ Op de 1500 meter startten voor ons Paul Verra en Henk Meyboom . Het
werd. t eg en de verwachting in een vrij snell ê race, waa ri n Henk Moyboom door een re
.r
plaats ne t niet in de punten viel, maar Paul, met de 5000 me t e r nog voor de boeg,
kwam tot een v e rdienstelijke vijfde plaats in 4 mc8c2~ sec en daa rdoor b ehaald en we
toch nog twee punt en op dit numm er. En toen nog g een half uur lat e r de 5000 meter
,
met dus Paul Verra en Joop Prins en voor ons ; in de baan~ Nadat Joop diroot na de star'..
aan de l eiding was gekomen, nam Paul al spo ~ dig van hem ove r e n he t t empo lag toen
~
direct zo hoog, dat a-ll e en Dekker s van Pro J(a tria Pau l nog wi s t te vol gen. Na 3000 m,.. J
probe e rde Dekke rs met een tuss ensprint uit t e lopen, maar dit moest hij even lat er
z elf be zuren, want na deze mislukte poging deeä Paul het b eter.,En geleidelijk zijn
voorsprong v crgrot end ging onz e club r ecord er .. qp de 5000 met e r d e laatste ronde in ..
En deze ging nog zo snel, dat Paul bij het Óverschrijden van de finishlijn zowaar zijn
r ecord met bijna vier seconden verbet e rd bleek t e h ebben .. Hij bracht h et op 15.6.2 soc.
De 15 minutengrens komt voor hem i n zicht. Gnze ~veed e man Jo op Pri ns en, voor het
ee rst de 5000 me t er lopend, dee d het ook heel go e d~ Hi j b l eef st ee ds h ot groep je, dat
achter Paul en Dekke rs was gevormd, aanvo eren en moest pas i n de laatste ronde in een
P~S~V~- o r zijn me erdere er kennen., Hij li e t e en tijd van 16 min.,9 sec~ afd ru~cen ., Een
dergelijk e tijd b ewij st toch wel overduidolijk de grote a anleg, di e deze jongen voor
de lange afstand h oeft., Als hij nu nog eons . voor e e n degelijke training t e krijgen
Nas., ,

'

\

Een geblessee rde Leo van Deur en wi erp d o dis cus 37c56 m~ ver en dat was tochty
~ og voldo e~d e voor d o vi e rd e plaats, t e Tivijl z~vaar Henk Kluft me t 36.09 nog in de
~
1unt on vi e l~ Hij werd zesde,. Dick Wezel mo est door he t ontbreken va n Ma rt Swa rt . e n
,
Ienk Kaaks alloen de 11 Haarlem 11 ee r hooghoud,pJi bij het pol ss tokhoogsp ringen e n di e e~f
.s nu eenmaal op dit nummer ni et mis., Maa r Dick de ed vol komen zijn plicht, met S-te1 ,..o._,. _:
ran Duin als d o man op de achtergrond. we rd Hofm oeste r van P ,.P ~ wat je noemt van de
·;:aart geveegd en me t 3.58 m.. won onz e man op p rima wijz e.,
· Bij het hoogspringen bereikte Ha r r;i Joacim een v:;.<nde plaats met 1.70 meter,
~e~v ijl Ton van Zijl enigszins t el eurst elde door niet hoge r t e komen dan 1.,60 meter,
1aannee hij de z esde plaats bezette • .
In 46.,-sec~ werd onz e 4 ~ 100 met e r ploeg 5e in de volgende samens t ellingg
3ob St eenbergen, Herman Hendriksz, J aap Br eevoo rt en Jaap V ee n e ndaal~ Wede rom viel
1et go ede lop en van Jaap Br eevoort op. Wat e~n prima es t afette lop e r is deze knaap
toch. Henk Meyb oom, Armand Snijde rs, Jan va n Dort en Co Lagendijk wist en onze ploeg
7p de 4 ~ 400 met e r tot een derde plaats t e brengen in 3 min ., 34.,9 s e c.,
Dit was dan d e ges ch i edenis van di o tweede plaats in de . voorronde van de
?.,H~-beker we dstri jden in Dordrecht., We behaalden er 63 p unt en en hadd en een vrij
ruime .acht e rs tand op P .s.V., 9 dat tot 80 pun'G'en b iV am., :Maar vve stonden bijna 10 punten
voor op P.P., dat 53t punten veroverde .. Mine.rva kwam tot 45t punt en, Hellas tot 26,~stafette tot 15, en Celebes tot 9 punt en .,
SO LONG.,
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ONDERLINGE WEDSTRIJDENe
' I
,
,
Op zondag 23 juni organiseerden wij o~der goede weersomstandigheden onze jaarlijks e onderlinge wedstrijden~ We kunnen te,rugzien op een goed geslaagde sp_ortdagcEr heerste een prima sfeer op het sportter:f'oin aan de Klevorlaan., '
De belangstelling was behoorlijk en vooral bij de senioren was deze groter
dan de laatste jar e n~
Ook onze veteranen bonden in een vijf~mp de strijd met elkaar aan~ Dat deze
strijd voor onze mannen uit het roemrijke vcrleden van 11 Haa:dem" vermoeiend was, blQek
wel overduidelijk bij het laatste onderdeel van hun wedstrijd., Ad v.d~ Klashorst
versch een n.,l., gemotoriseerd aan de start 1[8-n de 400 me.t er, hij kwam zowaar per
auto het veld oprijden.,
Na afloop van de wedstrijden kon onze .voorzitter gewoontegetrouw aan ieder een
prijsj e uitr e ik en~
JOClP VAN DRUNEN.,
!'
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JUNIOREN A..
1 .. H.,Joacim
~...-: J., Vissers
• B.,Ste enb ergen
'+• M.Meuw ese
~ , l. ;p ,.Spoor
.." Gr van Zijl

100
11 .. 9
11 .. 9
~

12.,12.,9
13.3

600

;Hoog
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__:h§Gf
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11"4
11.,2
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1 .. 5Q_
1.,25
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1. 35
1.30
1 .. 35
1 .. 30

12.64
11.86
9.27
9 .. 24
8 .41
7 .. 68
7.,24

:10t02
28.45
22.,25
30.50
28 .. 98
20.-18.77

Q
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_L_SO

1.,40-

..h5.0·_.
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5.2 2
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4 .. 72
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30.87
25 •.22
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JUNIOREN D 9-10 jaar.
1 ~ H., va n Goor
2 ., P .Hagtingius
3 .. C.,Mant je
4 .. H.,Nouris
5" J.,Dekker

6 ~ 4:_

6., 9
7o 9
7 ·5
7o9

J UNI OREND 11-12-13 jaar
1 .. H., van Kampen
2. A.,Huyst ee
3 . T.,Koolen
4 .. J ., Stam
5.- H,.Prins
6., K,. de Moel
7 .. A.,Di nkelb erg
8" J .,Buis
9 .. H., Mulder
iO., J .,Meeuws en
3M,. M.,Viss ers

7o7
7.3

7.6"8

7 .,1
7 .. -

Kogel

totaa l p t n .

3~7 1-

!9
15
12i
8
5.1.
2
t ota3.l ptn.,

1 . --

2 .. 87

~
. 5 e44
6 ..03
5 ., 83
5" 40

Hoog

Ve r

Kogel

1 .. 20
_1 ~

40
6.,2
·- 6.,5
6.,8
7.1
7 .. -

Ve r

î ,.-1 ., ---

3 ,,5 4
2 .,9 2
2 ~7 0

-.-

1 .. 35
1., 30
1 o25
1 .. 30
1 .. •j 5
1 0 2'5
1 <30
1 ~ "15
1 .. 10
1, 20
1 .. 30

~4.2_

- .. -

4 ,. 2J
3 .. 64
3 .. 94
3 .,0 1
3 .. 49
3.3 8
3.,60
3 .. 14
3 .. - 3. 92

9 ~ 85

43
37
29i
28

î Ov6 8

8.,.-- 7 .. 64
8 ., 86

1~

Bc3 9

18
17
16
13i
11
3?.1.
- 2

7 .. 53
6 .. 98
5 .. 86
6 .. 85
8 ., 90

~

~ .r

'

VAN HET J Ulifi OR..t!;N WEDSTRIJDF RONT.,
ROTTERDAM 19 meig
Verspringen junioren Ag 1., M.,Meuw ese 6~43 m., 2 . B.,Ste enb e r ge n 6 .. 21
10., G., va n Zijl 5., 32 m9
3oo meter junioren A ..
8 ., Junioren:

600 meter 1. J .,Kiewiet 1m. 29 ., 6 sec .,

7 • D. Habes

m~

3 .. P., v ., d ., Werff 1m.. 34 .. 1 sec.

1m.,3 9 .. - s ec ,

1500 meter 7., H.,Vlotte s 5. 23 .,6 s ec.,
t.L

A, oge lstoten:

10 .1 5 m.,
12., D.Habes
16 R. v.Rij sw ij k9.,3 6 m..

14 .. P.,Mas cini
9.75 m..
18., ],.de G.raaff 8.,9 1 m..

Sp ee:rwerpen:

7., P .. Ma scini
32.,32 m.
12., R., v .. Ri jswij k 25.45 m.,

·Jo., ] ,,de Graaff

27 .5 7 m..

C Junioren:
I

00 meter:
k'Jgel stoten
U ogspringen

~

.2 ..
3.
10
7o

M.,Weyers
H.,Leuw ener
A.,Joacim
C.. Vermeer

1 .3 2. - s ec 3 .. A.,Joa cim 1 .. 34. 5 s ec .,
11 • 65 meter 11 .. C.,Ve:::me er 9. 86 me ter .
1., 50 me~e r 6 .. M.,W eye r s 1 .40 me t er.,
1 o35 meter 19 .. ..:.\ o van .A bs1 ., 15 met er.,
T"'

.Q_~ Junioreng

-bo meterg

Ve rspringen

2. H,. van Kamp en 8.,6 se c .,
2., A., va n Huys t ee 4·.,27 :ntr,.

~ 3 erlohn (Duitsland) 9 juni.

t e>oo met er :
K::>gelstoten
Ve rspringen

5 c H.. van Karnpen

3 ., 84 mtr.

- ., -

3o J . Kiewiet
2. 41. 2 se c .
7 . H.Leuwene r 10 . 12 me t er~
3 Ct Lo v.d ., ] e r g 5 .9 6 mt r .

5· J.Vi s sers

2~ 4 5 ,-

sec.,

- .. fli:<:EN 10 juni

DRIE "HAARLEW' J UNIOF.EN I N DE 1iJEDERLANLSE

J ~!:UGTIPL OEG.

==== • ======= = == == = = = ==~~=~===== === === = = =~ = = = = = = === = = =

l~p. rry

Joacim, Bob Steenbergen en Ma t Meuwese, maakten de e l uit van de Nede rlandse
j eugdpl oeg, d.ie op 2e Pinksterdag de s tri j d aanbond t egen de j eugdp lo eg van Westui ts l and~ Onze jongens kwamen goed voo r d e dag, b l i j kens onderstaande uitslagen g
Harry Joacim 3 .. op de 110 m ~ horden i n 1 5 ~ 8 sec .
Harry Joacim 3. op Hoogsp ringen
1~ 7 5 mtr~
Ma t.,Meuwese 3., op v er sp ri ngen
6 ~ 52 mtr.,
Bob St eenb ergen maakte deel uit .va n de 4 x 100 met er estaf et t eploeg •
...J ongens, nog van ha rte proficiat me t jullie ve:çki e zi ng in de Neè.e r lands e jeugdp lo eg.
(..

DEN HAAG 10

juni~

Verspringen B junioreng
600 met er B.,
Ve rspringen C.,

2 .. P.Mascini 5.6ot mtr ..
4., K. v.,d,.Bos
3. M.,Weyers.., g.,t.
4 .. R., v~Abs 4 .. 26 mt r"

g.,t.,

-.HAARLEM 13 juni g
11.,8 s ec.,
BeSteenb e rgen
J .. Vissers
2.-- c- sec <•
B.,Steenbe rgen
6.,19 mtr ..

100 meter Ag
Boo meter Ag
Verspringen

H.,Joacim

12.- sec.,

H.Joacim

sec.,

De tijd van 2 min.- op de 800 meter b e t ekent een niemv clubrecord junioren.,
Joop 1 van harte gefeliciteerd.,
~ARLEM

- "-

SCHOLIERENN EDSTRIJDEN~

12 juni.-

100 met e r A ..
Verspringen A
Sp ee !'Nerp en A
600 mter B, junioren
Ve r springen B
Hoogspringen B
Kogelstoten junioren

l

't:f_oogsp ringen

c

c ..

1 J G J sec,.

..I

1 • :e ~st e enbergen
1 .. Be-Ste enb e r gen
3 .. P .spoor
1 " J .,Ki ew i et
1 " P .. Mas cini
2 ., P.,Mascini

6 61 mtr.!! !
35 .. -- mtr.,
1 .. 31.,- sec.,
5.69 mtr.
1 .. 63 mtr ~

1 " H.,Leuw ener
2c Be de Graaff
1 .. M..Weyers
3 ., AcJoacim

11.,22
11 "13
1o63
1 .. ss

- .. -

I

(>

mtr"
mtr.,
mtr_.
mtr.,

~~

Yt c.-<-<-

J .. van Drunen.,

IVERSE UITSLAGEN VAN ONZE SENIOREN g
~ERDAM

400
1500
1500
100

met e r
meter
mEDter
meter

19 mei regionale wedstrijden .,
52.2 sec..,
Be 2 .. Co Lagendijk
Annand
Snijders
Cc 1 ()
4.21.,4 sec.,
D., 1 0 Hans Eggink
D., 1 0 Henk Hartloper

I

4.32 .. 4 s ec.,
11.,8 se co

ROTTERDAM 19 mei Nationale wedstrijden ..
Hoogspringen B.,
200 mtr horden C.,
200 mtr horden A.
1500 mtr B.

1 To van Zijl
1.J.,Doornbosch
4 J de Reus
1 Paul Ve rra
0

- .. -

1 .. 68
27 c...:
27 .,..;.·
4.06 .,1

meter..,
s e c.,
s ec ..
s ec .,

- o -·

DUAL-MEET A .,A ~c., -"Haarlem"

op 26 me i t e Amst e rdam.,

·11 .,2, sec.,
2., B.,Steenbergen
100 meter
400 met e r
2s C.. Lagendijk
51.,9 sec.,
... Bob met er
1 .. J., Vissers
2.,03
sec.,
4 • 14 ., _ J sec ,,
)00 met er
2., H.Meyboom
3000 met e r
1 .. P.Verra
8.40 .. - · sec ..
110 met e r Horden 1~ H.Joacim
.3 .! se c "
4 x 100 mtr
2 Haarlem
__M.c:5. sec "
Hoogspringen
2 T .. van Zijl
1.73'mtr.,
Ve rspringen
3 M.Meuwes e
___§_D_4" mt r ~
Polsstokhoogspringen 1 ., D.. van We zel 3.40 mtr.
3., J.,Doornbosch 12.,81 mtrc
Koge lstoten
Disc~swerpen
2. J.,Doornbosch 37"02 mtr.,
Sp ee rwerpen
2, H.Joacim
42 .. 5 5: mtr ~
Ei ndstand g
1~ A.,A.,C.,
63, ptn.,

"8;

4• H,.Hartloper
4., J.,van Dort
4 .. H.Eggink
A.,Snijders
3 .. J .Prinsen
2. D.. Hoogland
3 .. J., de Reus

4c B"Steenbergen
4., L.,Miezenbeek
4~ Lo van Deuren
3 .. J~Kan
2 ., Haarlem

-.,-

11.,8 sec.,
54.3 secf'
2.,13.,9 seCo
niGt uitgelopen
9.,20.,2 sec.,
15 .. 7 sec.,
1.63 mtr.
6.45 mtr ..
10.,75
36 .. 13
38 . . 62
58

mtr.,
mtro
mtr.,
ptn<·

TESTWEDSTRIJDEN TE UTRECHT g
110 meter horden
Spee rwerp en
Kogelstot en
5000 meter

3 H.,Joacim 16 s ec ç (s eri etijd 15.,7 sec)
4 J.Doornbosch
4 JoDoornbosch
3 P.Verra

6~D,.Hoogland

49o67 mtr~
12~87 mtr.,
15o21~2 s ec.
- (') - .

'.

-========-------===-~--~==-----]

16.4 sec,.

ISERLOHN 9 juni ..
12 .. 2 sec.,
100 meter
7o G.,Grünfeld
7., A~Snijders
54o8 So
54.2 sec. 8~ J.,v.,Dort
400 meter
7. - H.,Meyboom
1000 meter
2~41.5 s.e c.,
8 .. R.,Kitseroo
3000 meter
9 .. 53<.6 s.e c,1 .60 mt r . .
Hoogspringen
7. T., van Zijl
1.,70 mtr. 8., J.Kan
Verspringen
1" J .,Doornbosch
6.,65 mtr,,
2., J.,Doornbosch
Kogelstoten
13 .. 56 mtrt
Discuswerpen
2. J.,Doornbosch
36.,55 mtr ~ 8. R.,Kitsoroo 22 ~96 mtr . .
4 x 100 meter estafette
4 .. Haarlem
47 .. 1 sec~
Einduitslag ~ 1 Menden 111 ptn . . 2 Finnland 103! ptn~ 3 Iserlohn 80 ptnr 4 Haarlem 55 p.
TRAININGSWEDSTRIJDEN H.,A.,V . .
100 meter g

11

Haarlem 11

-

-.-R.,K.,A.,V .. "Hollandtt - ,Siegen EV 1899.-

B.,Steenb ergen 11 v8 sec.,
3 ..
6.,
12.2 s ec ..
400 meterg 1 ~ C.,Lagendijk
2~
)2 .. 4 sec.,
8oo met e rg ' 2. J.,Viss ers
2.,00 .. 0 s ec r
3 ..
3000 meterg 5 .. R.,Kitseroo 10.,02.2 s ec.,
2.,
Vers:pringen. 1., J .,Doornbosch 6 6 mtr._
4 x 100 meter estafette 1e_. Haarlem 46.0 seç.,
1

(>

5· D.Hoogland

12." - s ec .,
12 ·5 sec.,
52 .. 7 sec~
2.02.4 s e c .,

H.,Joacim
J .,Breevoort
A.,Snijders
H.,Meyboom

6 .. 19 mtr.,

B.Steenbergen

VAN DE REDACTIE.,
In dit nummer hebt U dus alles over en · van de wedstrijden gelez en. Het
was over het algemeen geen slecht nieuws, dat wij U voorgeschoteld h ebb en, met als
meest verheugende, het verslag dat ges chreven word over de voorronde der P.H.,-b eker.
"Met een jonge ploeg werd de tw eede plaats 'beh'ae:ld:", staat er., Inderdaad, met een
heel jonge ploeg, waarin desondanks toch de twee uitersten elkaar raakten, want
Honk Kluft is de vier kruisjes al gepass ee rd, terwijl Bob Steenber en no 18 jaar
_ moet worden.,_ En wee t U, wat nu zo leuk is? Van deze -ciiversë jonge knapen van de P.H.
bekerploeg .1957 zijn er v erschillenden als piepjong juniortje bij ons gekomen., Wij
Jo c·m, Jel Doornbosch,
noemden al ~ob Steenber en, dan v erder Mat Meuwese, Har
Armand Sni 'd~s. En met dit tastbare bewijs in handen h eeft onge~fijfeld de specifiek e jeugdatleti ek het wel in onz e vereniging gewonnen, hetgeen een compliment inhoudt voor jeugdleider Joop van Drunen, die bij zijn werk heel vaak gedegen critiek
heeft weten te overwinnen.,
·
En nu krijgen we dan het proble em van de welpenatletiek. Bij ons in de
vereniging ook al geïntroduceerd door Joop van Drunen., Aan deze welpenatleti ek klev en natuurlijk verschillende problemen., Tenslotte v e rschilt de atletieksport daarvoor teveel van een teamsport, waar men de mee st j eugdige leden rustig tegen elkaar
oen partijtje kan lat en sp e len~ In d e atleti ek zal het ook wel op sp el en neerkomen,
maar hoe doet men dat en hoe houdt men de knaapj es dan goed bezig? Het zijn niet
deze problemen, die wij willen oploss en, want daarvoor zijn we niet deskundig genoeg
en het is trouvvens een probleem, datvoor all es onze technische commissie aangaat,
r
waa r, naar ons weten, voor- en tegenstand ~ rs, ve renigd zïjn.'
Wat wij wel ernstig naar voren willen brengen is het feit, dat h
steejl.s
oeiliiker zal worden~ jongens van 17 jaar en ouder - hoe groot hun aanlog ook zijn
ag, naar onze sport te trekkano Deze jongens- als ze althans een beetje pit in hun
f ichaam hebben- zijn altijd al lid van een andere sportvereniging en dan doorgaans
11
onder .me er verloren voor de atl e tiek~ De resultaten van de schoolwedstrijden der
afgelop en jaren h ebben dit overduidelijk naar voren gebracht. En dat is vanzelfsprek end oen sterk argum ent voor h ot voeren van 11 een welpenbeleid~ als · Yve het zo eens
mogen no emenq Waarmede overigens niet gezegd is, dat de tegenstanders hiervan niet
met nog mee r gedegen argwnenten naar voren kunnen komen.
1

8

