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VAN DE VOORZITTER. 

Er is wel wat gebeurd sinds hèt vorige club
blad u itkwam. Schorsingen, waarbij onze vereni-

._- ging ten nauwste betrokken was; internationale 
dualmeet te gen een Zweedse ploeg; voor het eers t 
sedel· t vijf jaar weer een "In memoriam Hil v.d. 
IVIey-wedstrijd"; daarbij diverse wedstrijden, 
waarbij onze jongens lauweren oo gstten - denken 

we daarbij b.v. aan de jeugdkampioenschappen in Til
burg - stof genoeg dus om over te schrijven. En toch 
zou ik voor alles graag iets anders naar v oren willen 
brengen. Ik mocht in de afgelopen weken de. kennisma
king met het stadion in Tilburg en het Diekman-st a dion 

in Enschede herni e uwe n. Vooral hier kwam t och wel hee l stc 
de ge dachte bij mij naa r voren~ da t wij in Haarlem l angza
merhand niet alleen op atletiekgebied, maar op sportgebied 
in het algemeen, een achtergebleven gebied gaan vormen. 
Want iets dergelijks als in Enschede tot stand i s gekomen 

- een prachtig voetbalveld met daa!omheen een eveneens prachtige sintelbaan, om
geven door uitstekende zit- en staantribunes met daaraan verbonden een restau
rant en ·daarnaast een prima geoutilleerd zwembad~ - zo iets had in een stad als 
Haarlem toch ook reeds lang klaar moeten zijn. Is het een wonder, dat b.v. een 
sportweek hier in Haarlem wel bijna volledig moet mislukken, wanneer een werke
lijk eoede accomodatie voor het houden van de sportmanifestaties volkomen ont
breekt? Het zou misschien nuttig zijn de leden van de Haarlemse sportraad eens 
een reisje naar Enschede te laten maken om daar met eigen ogen te aanschouwen 
hoe achterlijk hun eigen stad op het gebied, dat zij vertegenwoordigen, n.l. d~ 
sport, is geworden. Het is nog net geen buitenlandse reis; pers en radio zouden 
er dus geen aanstoot aan nemen en men zou er machtig veel van kunnen leren. 

Wat de schorsingen betreft, de strafcommissie heeft zijn uitspraak g edaan 
en daarmede is voor ons deze kwestie volkomen van de baan. Moge ik slechts één 
ding tot mijn vreugde vaststellen: de verhouding tussen de verenigingen 
Hollandia en Haarlem is ondanks alles volkomen vriendschappelijk gebleven en 
dat vind ik persoonlijk toch wel een heel belangrijk winstpunt in deze beroerde 
aangelegenheid. 

Sportief zijn de wedstrijden, die we op 2 juli j.L tegen de "Heleneholms 
Idrottsförening" uit Malmö organiseerden op 9 juli (De Hil v.d.Mey-wedstrijden) 
ongetwijfeld een succes geweest. Vooral de we dstrijd tegen de Zweden was een 
voortreffelijke atletiekshow. Financieel zal de penningmeester waarschijnlijk 
minder t e spreken zijn en of wij in de naaste toekomst nog tot dergelijke grote 
wedstrijden kunnen overgaan~ lijkt mij toch wel twijfelachtig. 

De opkomst op de training heeft de laatste tijd nogal van de vs.kantie te 
lijden. Zowel bij de junioren als bij de senioren maken wij momenteel weer het 
jaarlijkse dieptepunt mee, wat de opkomst betreft, waarbij het overigens goed is 
te memoreren~ dat dit dieptepunt bij de senioren gelukkig aanmerkelijk minder 
laag ligt dan andere jaren, waaruit blijkt, dat wij de crisis van onze senioren
ploeg langzaam maar zeker aan het overwinnen z ijn. Verheugend was de terugkeer 
van Leo Warme~dam in onze gelederen, terwijl we hopelijk aan Theo Wernik een 
goede hulp hebben gevonden bij de werptraining van onze junrO:r~ 

Nu ik het toch over trainingshulp heb, eve n de hoeden af voor Jan Schulz, 
die op zo'n buitengewone wijze de welpentraining op zaterdagmiddag weet te lei
den. Het is een werk, dat bijna geen enkel lid opvalt, maar het zou over enkel 0 
jaren wel eens kunnen blijken, dat die Jan daarmede bui tengewoon nuttig .-.-e rk 
voor de vereniging heeft gedaan. 

Ja, en dan de P. H.-beker op 7 september mensen. Halen we, ondanks de voo ~:
uitgang bij de seniorentrainin~, de finaleplaats? Dit is de alles ov erheersende 
vraag. Veel zal er natuurlijk vanaf afhangen, of wij over onze polsstokspringers 
kunnen beschikken. Veel zal er echter ook vanaf hangen, of wij inderdaad een 



ploeg op de been kunnen brengen, die in staat zal z~Jn onverwachte puntenwinst 
te behalen. Extra punten winst op de 100 m., de 400 m., het discuswerpen, de 
110 m. horden, kortom bijna ieder nummer komt ~aarvoor in aanmerking. Zeer bin
nenkort zullen de daarvoor in aanmerking komende leden een aanschrijving ont
vangen om zich gereed te houden de eer van "·Haarlem" op de belangrijkste club
wedstrijd van het jaar te verdedigen. Laten deze mensen zich dan ook volledig 
instellen op die wedstrijd van 7 september, want het kan van een enkel punt af
hangen of wij blijven behoren bij de sterkste vier verenigingen van Nederland. 
Zo'n enkel punt kan van een kleinigheid afhangen en zo'n verwaarloosde kleinig
heid komt meestal voort uit een onjuiste voorbereiding. De bovenstaande rege~s 
gelden natuurlijk ook voor de junioren, die een week later aantreden voor de 
strijd om de W.G.-beker. Opnieuw gaat A.A.C. als de grote favoriet van start, 
maar de dualmeet, die we op Hemelvaartsdag tegen onze Amsterdamse vrienden hiel
den, toonde toch ook aan, dat we niet helemaal kansloos zijn. Wel, dan geldt ook 
voor ohz~ : junioren het parool: Stel je nu reeds in op 14 september, begin nu 
reeds te knokken, d.w.z. laat aan je voorbereiding niets on·tbreken. 

~an kan het ongetwijfeld mogelijk zijn, dat het bestuur na afloop van het 
seizoen in een wat vreugdevolle stemming de eerste maatregelen ·gaat bespreken 
voor de viering van het veertig jaren bestaan van de vereniging straks in het 
olympisch seizoen 1960. 

D. Hagtingi'U:s• 

0 F F I C I E E L. 
Vanaf heden adres secretariaat gewijzigd: A.H. Presburg, Thomsonlaan 49, Haarlem. 

Om aan te schaffen: "Haarlem" insignes 
11Haarlem"borste mb leem 

f 1,25 
f 0,65 

Vraagt inlichtingen over het "Haarlem" trainingspak met 
101~ korting. 

Hartelijk welkom in 11 Haarlem 11 : 

H.N. Middendorp 27- 7-1941 Kluiskenslaan 21 Santpoort. 
A.A. Mulder 1 5- 7-1944 Middenweg 67 Haarlem 
C.R. v.d.Broek 26- 5-1936 Brederodestraat 25 Zandvoort 
w. J. Bosman 22- 5-1946 v.Dalenlaan 95 Santpoort 
R. J. Kooymans 6- 3-1945 de Ruyterpl. 18 Haarlem 

· D.L. Siemens 26- 7-19 44 Vrouwehekstraat 56 Haarlem . 
H. Vos 24- 4-1934 Badhuisstraat 22 Haarlem 
J. Brouwer 10-12-1 94 1 We t h. Roodenburghstraat 33 Haarlem 
R. Kooymans 4- 8-:945 Kruisweg 20 Haarlem 
J.M.T. Belterman 9- 1-1949 Vinkenstraat 55 Haarlem 
J.F.G. Prang 22-10-1949 Vinke nstraat 59 Haarlem 
c. Bierman 2-10-1946 Pegasusstraat 26 Haarlem 

Bedankt: 

W.F. Hanneberg (donateur) 
H. Meyb oom - P.A.G. Rageman - J~ Venendaa l - 1. Miezenbeek - J. Sperling (leden) 

Adreswijziging: 

w. van Deursen, Pontianakstraat 34 zw., Haarlem. 

Belangrijke data: 

31 augustus: 
7 september: 

14 september: 
21 september: 

Estafette-kampioenschappen. 
P.H.-beker weds trijden . 
W.G.-beker wedstrijden. 
onderlinge wedstrijden. 
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Gingen de vlaggen vorige maal omhoog voor 
Rie en Joop van Drunen; deze vlaggen zijn aan de 
hoogste mast blijven wapperen, hetgeen U eigen
lijk niet bekend kon zijn, want net te laat voor 
opname in het vorige clubblad bereikte ons het 
nieuws, dat Cathrien en Mart Swart een zoon had
den gekregen. Namens ons allen gaan de hartelij
ke gelukwensari voor Cathrien en Mart naar Ilpen-

dam en WlJ h~pen, dat deze zoon, genaamd Martin, over een jaar of veertien in 
staat zal -zijn zijn vader op het numm~r polsstokspringen te vervangen. 

Met een klei ;ne . onderbreking ging ·de vlag weer aan de hoogste mast, want no g 
~eer heuglijk nieuws bereikte ons. Pietje e·n Theo Wernik hadden ook het genoegeri 
~e ooi~vaar op b~~6ek te mogen ontvangen, wa~rmee dochter Elsje haar intrede in 
dit gezin beves Ügde. J'ietje en Theo nu· nog een jongen en-wiJ zijn ervan over
tu:i,gd, ... dat onze vereniging over een veertien jaar een zijn v:·ader vervangende 
tierikamper in haar miclden . !l!.al .. hebben. In i -eder gev.al gaan onze welgemeende ge
lukwensen vqqr deze do'c~ter en .ouders naar de Meeuwenstraat. 

Ja wij weten het al! De verschijning van dit clubblad is niet aan de vroege 
kant. Maar wij hebben ditmaal een excuus om van te watertanden. Onze mede-redac
teur, Ab v.d. · Bel, was zo onfortuinlijk tijdens zijn vakantie zijn been op twee 
plaatsen te breken. Nu bent U natuurlijk wel zo vriendelijk om al Uw minder vrien-

- delijke opmerkingen aan het adres van de redactie terug te trekké'il en niets ' meer 
·:te . .. z~ggen •• of misschien ·toch nog wel iets, "De beste wensEin voor beterschap!", 

zegt U, dat zijn wij direct met U eens. Ab, wij hopen, dat ja poot bij de aan
vang van het winterseizoen weer dusdanig in orde is, . dat Emile · en Wim je weer ·als 
de gevreesde teg_enstander op alle afstanden mogen beschouwen. 

Naar . wij vernamen heeft ons lid Co Koster in het zieken
huis een ooroperatie ondergaan. Ook jou Co wensen w~j een zeer 
spoedig algeheel herstel toe! 

HEit - is onze secretaris en med~-reda~tielid Arnold Presburg 
eindelijk gelukt een vrij huis tot zijn beschikking te ·kunnen 
krijgen·. Nü deze huizenjacht voor hem· voorbij is, hopen wij hem 
weer, zoals gewoonlijk, regelmatig op het veld te mogen begroe
ten. Gelieve goede nota te nemen van het nieuwe ·adres: 
A.H. Presburg, Thomsonlaan 49, Haarlem. 

i 

Tot slot willen wij voor degenen, die het nog nie t wisten 
algemeen bekend maken, dat onze Co Lagendijk zich verloofd heeft met Paula van 
Egmond. Wij wensen jullie een plezierige en gelukkige v.erlovingstijd toe. 

VAN HET JUNI OREN WEDSTRI JDFRONT. 

26 mei Hollandia - Hoorn. 

Onder wel zeer slechte _weersomstandig
heden werden deze wedstrijden verwerkt. 

Door de niet goed functionerende ge
luidsinstallatie zijn niet alle uitslagen 
genoteerd. 

Junioren A: 

100 rn. finale: Ger Duits klopt - de niet ge
heel fitte Bob Steenbergen; 
Ger 1e - Bob 2e • . 

I' 

300 rn. Joop Vissers win t zonder enige tegen
stand deze 300 rn. in 40,8 sec. 

-
··' . 

Verspringen: 1e Bob Steenb~rgen 6,34 m. 
2e Mat Meuwese 6,13 m. 
Mat heeft zijn vorm, waarmede 
hij het seizoen 1957 afsl~ot, 
nog steeds niet te pakken. 

4 x 100 m.: onze jeugdploeg bij de heren 
gestart, finishtals eerste in 
47,8 sec. 
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Junioren B: 

Oorspronkelijk zouden hier twee se~ies van 600 meter op tijd gelopen worden. 
Deze 2_ series werden echter vlak voor dê start samengevoegd, waardoor er regle
mentair te veel jongens van start gingen . Jan Kie wiet protesteerde nog tegen deze 
gang van zaken, maar zijn protest vond geen gehoor (nooit zelf protesteren, Jan!) 
De gevolgen bleven niet uit. Reeds direct na de start trapte Mons Weyers met 
zijn spikes in de voet van Jan Kiewiet. Mons kwam hierdoor te vallen en Jan raak 
te gewond aan zi~n voet. Hij liep echt~r toch door en wist als 1e te eindigen in 
1,3&5 sec. ~ndré Mascini, die ook aan - ~eze 600 m. deelnam, kon oorspronkelijk 
goed bij blijven, maar moes t uiteindelijk de kopgroep toch los laten; goed gepro
·beerd in je eerste 600 m. race! 

Hoogspringen: Gewonnen door Pieter Mascini met 1.60 m. 

Junioren C: 

600 m.: Op deze 600 m. kwamen vier "Haar lem" junioren aan de start. Rob van Abs 
behaalde hier de zegen, met op de 3e plaats Gerard Molenaars, 4e Paul Trap, 5e 
Chris Christiaanse. 

Zondag 8 juni Rotterdam: ·-~ 
Op deze massa-atletiekdag, waarbij k oud weer en een felle wind goedw pres

taties onmo gelijk maakten, kwamen de volgende resultaten uit de bus: 

Junioren A: 
~. 200 m.~ 6e J. Vissers 22,5 sec. 

Verspringen: 1e M. Meuwese 6.59 m. 
7e B. Steenbergen 6,21 m. t 

Junioren B: 

1500 m.: 1e J. Kiewiet 4,178 sec. 
2e M. Weyers 4.36] sec. 

Polshoogspringen: 4e P. Mascini 2. 40 m. 
Hoogspringen: 1e P. Mascini 1.62! m •. 
4 x 100 m.: 3e "Haarlem" 50.1 sec ~ 

Woensdag 11 juli: SPORTWEEK HAARLEM: 

110 m. horden: 1e M. Meuwese 15.7 sec. 
100 m. 1e G. Duits 11,5 sec.; 2e B. Steenbergen 11.6 sec. 
1500 m. B 2e J. Ki e wiet 4.38~ sec. 

Zondag 15 juni Amsterdam: 

100 m. A: 1e G. Duits 11.2 sec. 
Hoogspringen B: 1e P. Mascini 1.60 m. 
Kogelstoten: C 3e. R. van Abs 10.94 . m. 

Zondag 22 juni: Nederland-West Duitsland: 

In de Nederlandse jeugdploeg, welke deze dag in Hilversum de strijd aanbond 
tegen de jeugd van West-Duitsland, ware:r1} "Haarlem" leden opgesteld: 
Mat Meuwese, verspringen; H. Joacim, 110 m. horden; Bob Steenbergen 4 x 100 m. 
Harry liep een keurige 110 m. horden, finishte als 2e in dezelfde tijd als nr.1: 
16 sec. Mat kwam bij het verspringen op de 4e plaats 6.45 m. Bob, die als laatst e 
man in de 4 x 100 m. ploeg liep, had bij het wisselen èen niet meer in te halen 
achterstand. 

Zondag 29 juni: Kampioenschappen afd. 'Kennemerland: 

D.eze kampioenschappen, welke dit jaar voor het eerst zijn georganiseerd, zijn 
wel zeer tegengevallen door ee~ slechte bezetting op alle nummers. 
100 m.: 1e G. Duits 11.3 sec. 

2e B. Steenbe rgen 11.4 sec. 
3e M. Meuwese 11.9 sec. 

Verspringen: 1e M. Meuwese 6.32 m. 
2e B. Steenbergen 6.30 m. 



Hoogspringen: 1e P. Maacini 1.50 m. 
2e M~ Weyers 1.46 m. 

·Polsstokho·o-gsprihgena 1 e P. Mascini 2. 50 m. 
. '. .. . , 

6· Juli Amsterdam:. 4 x 100 ·-m. ploeg verbeterd clubreoord. 

Onze 4 x 100 .m. ploeg slaagde er dit jaar voor de tweede maal in het club~ 
F~cord te verbeteren~ In een prachtig gelopen race met praktisch feilloze wis
sels finisht·en onze ·jongens als. ·.eerste in de goede tijd van 44· 5· sec. De ploeg 

.bestond uit de lopers: Mat Meuweee - Bob Steenbergen - Joop Viss.ers en Ger Duits. 

Verdere uitslagen: 

200 m. s 1 e · J. Vissers 23:6 sec·. 

Verspringen: 1E- J. Vissers 6.05 ~·' 8e Th. Lauwerene 5·30 m. 

Speerwerpen. r 6~:. Th. Lauwerens 3 5· 98 m. 

4 x 300 m.: 1e "Haarlem" 2.33·3 sec. 

Junioren B: 

Polstokhoogspri~~en: 2e R. v.d.Bovenkamp 
3.e p, Masoini 

Kogelstoten: 1e H. Leuwener 
7e A. Mascini 

Junioren C: 

600 m.: 3e. R. van Abs 1.353 sec. 

Verspringens 5e. C. Christiaanse 4•87 m. 
7e R. v.Abs 4.60 m. 

4 x 80 m.: 2e. "Haarlem" . 41. 2 sec. 
' - - ... 

/ 

2.40 m. 
2. 30· ·m. 

13. 11 m. 
10.36 m. 

Woensdag 9 juli Haarlem: "In memoriam Hil v, d. J.tey-wedstri·.jden". 

Bob van Steenbergen was deze avond d.e meest succesvolle atleet. Me.t .ee:l 
vertesprong van 6.85 m. nesteldé hij zich bovenaan de Nederlandse ranglijst 
junioren op dit nummer. 

Voor deze puike prestatie ontving hij uij .handen van ons lid van verdienste 
Cor Lamorée de "In memoriam Hil v.d. Meybeker" •·· 

Verdere uitsla gen: 

1500 m. B: 1e J. Kiewiet 4· 19.5 sèc. 
4e M. Weyers 4·39 sec. 

80 m. horden B: 3e p, Mascini 12 sec. 
5e M. v.d.Bovenkamp 12.4 ·sec. 

100 m. : 1e G. Duits 11.3 sec , 
2e J. Vissers 11 • 5 sec. 

Verspringen: 1e B. Steenbergen 6.8 5 m, 
4e P. Mascini 5-7-3 m. 
5e .Th. Lauwerens 5· 50 m. 
6e p. v.-Bueren 5 ~ 24 m. 

4 x 100 m.: 2e 11 Haariem" 46;2 sec. 

Zondag 13 ,iuli: Nederlandse jeugdkampioenschappen te Tilburg: 

Toen wij deze zondagmorgen per auto, met de altijd hulpvaardige .heer 
Meuwese aan het stuur, vanuit Haarlem vertrpkken, waren we eerlijk gezegd niet 
pessimistisch gestemd over de afloop van deze kampioenschappen. 

We hadden immers wel een enkele kanshebber voor een goede plaats in ons 
midden. . .. 

Eerst trokken we in de richting Hilversum, alwaar we .bij de familie 
St eenbergen voor een invasie zorgden. We kwamen met maar liefst elf mensen . op 
de koffie. Familie Steenbergen nogmaals onze hartelijkedankt · 

Na enig zoeken bereikten we het prachtige sportpark te Tilburg, een sport
park om van te watertanden. 

De wedstrijden namen een aanvang met de series 110 m. horden. Drie minuten 
voor de start bezorgde Mat Meuwese ons, wat ze noemen de zen~wen, want die knaap 

' 
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was nergens te vinden. vp het allerlaatste moment kwam hij dan opdagen. Achteraf 
bleek hij verdwaa ld te zijn in de vele in- en uitgangen. Hi j rnaakte al les echter 
goed door zijn serie t e winne n i n 16. 3 sec. Joop Viss ~rs nam de tweede serie voor 
zijn rekening in 15.6 s~c. . .. 

De series 100 rn. verliepen ook al zeer gunst ig voor onsJ in de eerste serie 
van dez e 100 rn. ging Ger Duits als eers te ove r de finishlijn; de tweede serie 
werd een overwinning voor Bob van Ste~hbergen. 

Twee "Haarlem" j ctniore:c. over . :•laar de halve finale. 
De kleine supportersschare ging e r eens goe d voor zitten, het ging ho opvol . 

I 

In de halve finale van de 100 rn. kwamen zowel Ger als Bob. als 2e door de 
finish in resp. 11.4 en 11.5 sec. 

Op de 300 rn. kwam -Joop Vissers weer aan de start. Het eerste stuk me t wind 
mee ging Joop er fantastisch tussen uit. Met een behoorlijke voorsprong kwam 
hij door de bo cht voor de laatste 100 rn. Doch toen kwam de sc~rik van ons leven. 
Met nog + 30 m. te lopen leek het of hij stil stond; zijn grote rivaal, de Lei de
naar Smit, kwam vlak op zijn hielen. We zagen Joop al geslagen, maar nog net me~ 
een borstlengte verschil kwam hij als eerste en als kampioen over de finishstre ep . 
De vol komen le eggelopen Vissers had voor dit karn~i oenschap wel heel zwaar moeten 
vechten. · 

Drie kwartier later moest dez e zelfde Vissers weer aantreden voor .de finale 
110 m. horden. De finale van dit nummer bracht ons dus twee "Haarlem" j uni oren 
aan de start. Mat Meuwese nam in deze fïnal en na het startschot direct de leiding , 
raakte echter één der horden aan, waardoor hij uit zijn balans raakte. Joop 
Vissers kwam toen naar voren en behaalde op keurige wijze in 15.7 sec. oo~ het 
kampioenschap op dit nummer. Jammer voor Mat, die nu met de vierde plaats genoe
gen moest nemen in 17.2 sec. 

De spanning steeg ten top bij de "Haarlem" supporters. Twee karnpioenschappen 
waren reeds in ons bezit. Ger Duits en Bob Steenbergen knielden in de blokken 
voor de finale 100 m. 

Ger veroorzaakte een valse start, doch de tweede keer liep alles gelukkig 
goed af, en stoven de finalisten van deze .100 m. over de baan. 

Ger Duits in prima positie, met nog i 25 rn. te lopen. Ger neemt een kleine 
voorsprong en wat we dan ook van hem verwacht hadden, toch no g geen kampioen
schap, maar een laatste krachtinspanning van onze man, en ook hij mag zich 
jeugd-k~rnpioen van Nederland noemen. Bob, hoewel prima gestart, moest zich ge~ 
wonnen geven en eindigde op de vijfde p~ aats, tijdens resp. 11.2 sec. en 11.9 
sec. t 

Tussen de bedrijven door ha~ inmiddels ook het verspringen een aanvang ge - · 
men. Bob Steenbergen en Mat Meuwese kwamen hier op uit, beiden favorieten voo r 
de eerste plaats. Hoe het kwam, kwam het ~ maar de eerste plaats was niet voor 
onze jongens. Niettemin kunnen we nog dik tevreden zijn, een 2e . plaats voor .Bo8 
met 6.55 m. en een 3e plaats voor Mat met 6.38 m., een zeer verdienstelijk resul
taat. 

Pieter Mascini, die op het hoogspringen uitkwam, eindigde op de 9e . plaats 
(-' met 1. 55 rn. Als B-junior heeft hij nog twee jaar de gelegenhe id om het over te 

doen. 

L 

. . 
We kunnen deze jeugdkampioenschappen voor onze . jongens dus als zee~goed 

geslaagd beschouwen. De vijf "Haarlem''-junioren, die aan de · start verschenen, 
behaalden drie kampioenschappen, één tweede en één derde plaats, prima werk!!!!! 

Zondag 20 juli: Jeugdkampioenschappen van NoÓrd-Holland. 

Op de fraaie sintelbaan te Beverwijk werden geze district karnpioenschappen 
verwerkt. 
Uitslagen: 

100 rntr. : 1e B. Steenbergen 11 . 1 sec. 
3e M. Meuwese 11.3 sec. 

300 m": 1 e , J. Vif?sers '3 6. 8 sec. · 
Verspringen: 1e B. Steenbergen ... 6. 43 mtr. 

I '<lo. • 

6.3Dt rntr. 3e J. Vissers 
Hoogspringen: 3e P. Mascini 1 • sst rntr. 
Polshoog: 3e P. Mascini ·'."2.30 rntr'. 
4 x 100 rnt r . 1e "Haarlem" 46.3 sec. 

.. . ~ . 

... 

~ - '"' 



Zondag 27 juli - Zaandam. 

600 m. B~ 3e J. Kiewiet 1.31.6 . sec. 
5e M. Weyers 1.32.5 sec. 

Speerwerpen B: 5e H. Lauwener 39. 17 mtr. 
6e A. Joacim 38.08 mtr. 

13e M. Weyers 29.05 mtr. 

80 meter C: 4e G. Moelenaars " 10. 1 sec 

Kogelstoten C: 4e G. Moelenaars 10.92 mtr. 

J. van Drunen 

Aansluitend aan de verslagen van de juniorleider Van Drunen, kunnen wij nog 
berichten, dat i~v.m. de goede prestaties tijdens de jeugdkampioenschappen onze 
navolgende junioren in de Nederlandse Jeugdploeg tegen België d.d. 17 augu.stus 
zijn gekozen: · 
Ger Duits 100 meter en 4 x 100 meter; 
Bob Steenbergen verspringen en 4 x 100 meter; 
Joop Visse~s 110 meter horden 
Harry Joacim 110 meter horden• 

De. Redactie. 

N E E S. 

Het is mij niet bekend of U mieschi~n ook al eens met een been in het gips 
gezeten heeft. Zo ja, dan .zult U met mij kunnen beamen, dat het helen van een 
breuk werkelijk een ge.duldskwestie is. Een bezoek gebracht aan een "beenbreuke
rige" is dan ook meestal een bezoekaan een gezond mens, blakend van levenslust, 
die · door genoemde omstandigheid tijdeli.jk aart .één plaats gekluisterd is. 

Dat de voorzitter in hoogst eigen persoon, vergezeld van zijn eerste adju
dant Nees Klinkenberg, mij met eën bezoek vereerden, was dan ook een bijzondere 
eer. 

Persoonlijk kan ik geen kwaad woord van Nees horen en na alles, wat ik die 
avond geestelijk heb moeten doorstaan, nog .niet. Nees is een persoon, die ieder
een kent en. door iedereen gekend wordt. Men heeft mij wel eeris verteld, inder
daad er wordt zoveel verteld, da·t Nees e i genlijk geen ouders heeft gehad, maar 
min of meer door de H.A~v. is geboren en zodoende met onze vereniging is opge
groeid en ds.nr onze vereniging steeds blaakt van strijdlust en jeugdig ,vuur, 
ook hij ·de eeuwige jeugd schijnt te behouden. 

Enfin; om -op. dat bezoek terug te komen; allicht wordt er dan gesproken over 
het wel en wee ·van .zo'n gebroken been. Na mijn relaas verteld te hebben van het 
hoe en waar~oor en dat de dokter de genezingsperiade op ongeveer zeven weken . 
schatte, bleek Nees zijn grote kennis van de heel- en -geneeskunde even te willen 
doorgeven~ . r 

In vloeiende verteltrant noemde hij diverse gevallen, die hetzelfde hadden 
gehad als ik· en die zeker een halfjaar tot een jaar rondgesukkeld hadden met 
behoorlijke pijnen, waarmee hij maar even .wilde zeggen, dat je dergelijke breu
ken nooit te licht moest opvatten en maar nopit alte optimistisch moest zijn. 

Geestelijk geradbraakt wacht je dan maar op de nog resterende drie weken in 
het gips en denk je alweer aan de vijfenveertig weken van narigheid, die dan 
vol gens een man van de praktijk zeker ~og kunnen volgen. 

Ziezo de eerste 11 dreun" was door Nees uitgedeeld. 
Ha.gtingius, had het, na dit aangehoord te hebben, kunnen weten, maar on

danks dat liet hij in volle onschuld de verheugende mededeling de ronde. doen, 
dat hij zich ~o gelukkig voelde, daar hij kans had gezien van zijn vele tekor
ten het geld voor een wee·kje vakantie over te sparen en daar dan de komende 7 
dagen van wilde profiteren. Via Luxemburg, Vogezen, Zwarte Woud en Eifel hoopte 
hij zijn gezin met wagentje weer in behou4en haven terug te brengen. Duidelijk 
is door mij het woord "vakantie" waargenomen, dus moèt elk gerucht, dat hij 
voor een leden-wervingsactie deze landen bezoekt met klem worden tegengesproken. 
Zodra Nee s 7an deze reis vernam, voelde hij zich geroepen ook de voorzitter 
even het gro en en geel voor zijn ogen te toveren. 

Of \Tiend. Dick de laatste, tijd ook van die ontstellende auto-ongelukken 
in het buitenland had gehoord? Of vriend Dick de gevaren van de heuvels en 
bergen kende met zijn verradelijke S-bochten en levensgevaarlijke afdalingen, 
die meest e l op een drukke verkeersweg of in een dorp eindigden? Of vriend Dick 
wel zeker van zichzelf en zijn wagen was om dergelijke risico's te kunnen aan
vaarden? 

Zie zo 1 v-riend Dick had cok zijn "dreun" te pakken. 



Het eigenaardige van alles is, dat Nees dergel ijke "dreunen" in een _echt gezel
lige verteltrant weet rond te delen en zijn spontane persoonl{jkheid ·elk vleugje 
van opzet achterwege doet blijven. 

Na zijn hartelijk afscheid · en beste wensen voor Hagtingius zijn reis en 
mijn been, zakte vriend Dick als een gebroken mens achter zijn stuur en ik .op 
mijn stoel. 

"Nees, bedankt hoor!" 

BELEVENISSEN ROND EN OP DE SINTELS. 

Ab. 

Ze praten er niet veel over, Bas en Gerrit. Ze doen! En meer nog, ze doen 
net als.of 1 t heel gewoon is om even 25 km te lopen op een Marathon . Zo even in 
de stijl van "tot stráks, ik ga even een straatje om!" 

In Baarn liepen ze "even" een 25 km' en eindigden als 13e en 14e, broederlijk 
bij elkaar. Liepen o.a. nog een Marathon "+ 42% km (ga even verzitten, als je het 
per auto doet) in Zaandam, waarvan Gerrit-v.d. Bosch mij vertelde, dat hij wat 
te hard begonnen was, hetgeen zich later wreekte in het tempo. Kan men bij zo 
iets nog te hard gaan. Ik word al doodmoe bij de gedachte het te moeten wande
len . Een eresaluut voor deze 'lkerel's" van de weg! ze ·lappen het toch maar en pra• 
ten niet, maar doen! Een voorbeeld voor anderén. 

TILBURG 13 JULI. Ik heb ze weer zien vechten, de Haarlem-junioren, de jongens 
van Joop. Machtig, als een volleerd atleet won Ger Duits de 100 meter, liep Joop 

"- Vissers een zéér sterke en gedurfde 300 êR!eter en won en passant ook nog de 100 
\ meter horden. 

Mat Meuwese en Bob Steenbergen sprongen zich naar de . 2e en 3e plaats bij 
verspringen, hetgeen zij niet voldoende ~vonden. 

''- Ja prachtig, deze geestdrift. ·Nogmaals senioren, neemt er een voorbeeld aan! 

( 

' - - -
Ja, en er z~Jn dingen, die je beleeft en ••••• overleeft!! 

Zoals een auto zit met Nees als chauffeur. "Ne es 1 je banden · zijn véél te zac·ht". 
Welnee man, dat · hoort zo! Even later, (na · het volladen) ·: -"Nees, zie je banqen 
toch, ze liggen plat!" "Oh ja, ja natuur :):. ijk, · die moeten bijgepompt worden~ dat 
zei ik toch al!" Hij kan nog al tijd lie.gèn, . of het gedrukt staat! Een kloppende 
motor onderweg, "Oh, hindert niet f". (Nees). Wat hindert ' dan wel? Bij 100 kin be
gint een -schril en schurend geluid de stil te van het inwendige der bus te ver.sto
ren (groot woord "bus", voo~ dat prieel op wielen!). Volgens Ton v.Zijl was dit 
lawaai het doorbréken van de geluidsbarr~~re! No~ zo ge~egd, ik beleefde e~ over
leefde deze ri·t, maar als . Nees in zijn handçm spuwt en gaat verzitten •••••.•.••. 
pas dan op, hij haalt er uit wat er in zit en nog véél meer, zodat een prieel 
op wielen denkt een straaljager te zijn! . 

HARRY' S EERSTE TIENKAMP. Polshoog en 1 500. meter, . de nummers waar de beginnende 
- tienkämpers het meeste moei te mee hebben. ·1500 m • . zat wel goed, maar po;Lshoog en 
~ Harry hadden elkaar nog niet gevonden. Op enkele trainingsavenden was het hem 

nog niet gelukt om . "hangende 11 over de 2. 20 meter te komen, "·maar 1 t zat er in!" 
onder ons gezegd, alleen de durf ontb:r:ak •. Na een slechte hordenrace (waar de 
tijden niet klopten) en dito discus, kwam het polshoognummer. Bij het inspringen 
zat het al helemaal fout en z'n 1e sprong op 2.20 meter ging dan ook dwars door 
de lat. Waar Harry op alle nummers tot .hier reeds beneden z'n niveau was geble
ven, leek ons nu de debacle voltooid te ~orden. Een Tienkamper is géén tienkam
per ·als hij één of meerdere · nummers mist! 

Doch hoor tqe! Het publiek, ook o.a ~ Harry's .ouders, in grote getale opge
komen, leefde mede en onder hen vele kleine jongens. Deze laatste begonnen te 
fluiten -en hartelijk te klappen en dat deed 't 'm. Uet "wonder" voltrok zich. 
Op dat moment werd Harry "kerel" en pakte resoluut de stok, liep aan· en sprong . 
(ja werkelijk, sprong!) de 2.20 meter als of het reeds 2.50 meter was. Een dave
rend applaus van de jeugd was z'n beloning. Onnodig te zeggen, dat hij toen maar 

' "doorging"' tot 2.60 meter. Bravo Harry, _: dit maakte .alles goed. De mentaliteit om 
te willen is belangrijker ûan welk resultaat ook_, doch, en dat is 1 t hem juist, 
ze geeft altijd een goed resultaat! 

' . ' 

2._.-"- ••• 
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DE WEDSTRIJDEN DIE IK ZAG. 

Rotterqam 8 juni: Jel Doornbosch verwierf zich een 2e plaats bij 1 t kogelstoten 
13.25 meter achter Rebel 14.05 meter. Jel, je zit nog niet .lang genoeg achter de 
kogel, je wilt hem te vroeg kwijt. Gelukkig weet je het! Met de dit jaar sterk 
verbeterde actie + vermindering van bovengenoemde fout, zit je constant boven 
de 14 meter. Je weet, wat er als''beloning" op 1 t spel staat. Jel liep nog een 
uitstekende serie 100 meter in 11.2 sec. maar moest door een oude blessure van 
verder lopen afzien. 

Harry Joacim liep zich (als training) op de 200 meter via serie 23.8, 
demi-finale 24.- naar de finale. ·Dit werd een uitstekende 4e plaats in 23.6 sec. 

Dick Hoogland had géén zin in polshoog. Daarom sprong (nou, worstelde) hij 
zich over 2.70 meter. Dat wordt wat Dick, als je wèl zin hebt en het "worstelen" 
springen wordt •••• Bij het hoogspringen werd Dick 1e met 1.70 meter en Harry 
faalde door slechte afzet. Niet erg Harry, de 200 meter was dit keer belangrij-
kar. 

Joop Prinsen liep als "warming-up" een 800 meter D in 2 min. 9.3 sec. Ge
zien de keiharde windvlagen een uitstekende prestatie. 40 minuten later startte 
hij. voor de 3000 meter steeplechase (ook als training bedoeld) en kreeg dusdanig 
de smaak te pakken dat hij als 9e in totaal en als 3e D-klasser eindigde. Daar 
de tijd aan de eerst· aankomende A-klasser vèr boven de 10 min. lag, mag Joep's 
tijd .van 11 min.2.6 sec. gezien worden ~ a.s. Dinsdag wordt het op dezelfde af
stand menens Joop! 

AMSTERDAM 10 JUNI: In het kader van de Sportweek werden op de Kruislaan enige 
atletieknummers ten beste gegeven. Joo p Prinsen nam hier deel aan een hindernis
loop over 3000 meter. Tijdens de loop werd 21 x een lage horde genomen. Joop 
liep een uitstekende race en eindigde als 2e na harde strijd met Verkade, doch 
voorBezemeren Hoorn in de tijd van 9.51.2. Een puike trainingsavond, Joop! 

HAARLEM 11 JUNI: Een slechte 100 meter horden van Joacim en Hoogland; 3e en 4e; 
tijden van ••••• 16.- en 16. 2!! 

Ton van Zijl deed het in zijn klasse heel wa" beter met 17.6 sec. 
Armand Snijders werd goede 3e op de 400 meter in 53.• 2 ( 51,- sec zit in de 

lucht, Armand!) 
I - - ~ -
1 

AMSTERDAM 15 JUNI: 200 meter. Harry 1 ~ - 24.1 sec. en Dick 2e- 24.2 sec. Als 
jullie de waarschuwing van niet vecht e~ tegen elkaar niet in de wind hadden ge
slagen, ·waardoor je beiden muurvast li~pen, wa8 een tijd van 23.5 zoniet beter 
mogelijk geweest. 

400 meter. Armand Snijders A-klasser. Uitstekende serie 
51.9 sec. finale 3e plaats in 51.3 sec ~ Bij een snellere 1e 100 meter was 50.6 
à 50.7 sec. zeker gelukt. Enfin, wat i~ een goed vat zit, verzuurt niet, moet 
je maar denken Armand! 
Vèr: Dick Hoogland, 6.45 meter en 2e Pt aats D-klasse. Uitstekend Dick, al schrok 

je er zelf van. Met "je hoofd" erbij kan het ook 6.80 meter worden. 
Vèr: Harry Joacim: 1e plaats in C-klas ~ e 6.23 meter met Herman Hendriksen 3e 

met 6.07 meter. i 

- - ·-
I 

HILVERSUM 22 JUNI: Ned~rlan_<! __ ::..__'!est ~i tsla~_ti__j_9.!!K_~· Met een start vanuit 
het water zag Harry Joacim kans vrijwel gelijk te eindigen met Bos (V en L) 
in 16 sec. op de 110 meter horden. Een igo ede race Harry (de omstandigheden in 
aanmerking genomen). 

•I 

Joop Prinsen liep een 5000 meter ~-klasse in 17.06.4, 2e plaats. Niet om 
over te roepen, Joop! 

VELSEN 29 JUNI: 
- - ~ -

Jel Doornbosch 2e speerwerpen 48.74 m.; kogel 1e 13.35 m. 
en discus 1e 36.92 m. 

Joop Prinsen: 3e 5000 m. 16.32.6 en 800 m. 2e in 2.9.3 
Henk Willems 2~ verspringen 6.10! meter 

11 11 2e hoogparingen 1. 50 meter 
4 x 100 meter senior~n, 2e achter de H1 lem junioren 
400 meter Armand Snijders 1e in 52.- sec rond. 
100 meter Jel Doornbosch 2e in 11.6 en Jaap Breevoort 3e in 

12. 2. 

- 10 -



. 
HAARLEM 2 JULI : HAARLEM- MALMO: De best georganiseerde wedstrijd van het jaar! 
Het is prettig dat te kunnen zeggen van je eigen vereniging, als altijd: weer 
het werk van Joop van Drunen en Dick Hagtingius. Door hun werk bewees Haarlem weer 
eens hoe het wèl kan en moet. Het was als een oase in de woestijn van kermis-
wedstrijden. 
110 meter horden: 
Hoogspringen: 

800 meter: 

Discuswerpen: 
100 meter: · 
3000 meter: 
Verspringen: 
Kogelstoten: 
Speerwerpen: 
400 meter: 

Harry 1e - 15.9; Dick 2e - 16.1. 
1e Peter Krans 1.80 m.; 4e Ton v.Zijl 1.60 m.(een vergis

sing, Ton!) 
Armand Snijders 1e in 2.2.8; Jan Kiewiet ·2e in 2.7 

(moedige race, Jan!) 
Jel Doornbosch 2e; Henk Kluft 3e. 
Ger Duits 2e in 11.3; Bob Steenbergen 3e in 11.5. 
Oesterman 1e in 9.09.9; Joop Prinsen 2e in 9.41.3. 
Mat Meuwese 2e; Bob Steenbergen 1e. 
Jel Doornbosch 1e; Henk Kluft 2e. 
Jel Doornbosch 1e; Harry Joacim 2e. 
Armand Snijders 1e in 53.1 sec.; 
Henk Willeros 4e (bedankt voor de goede wil, Henk!) 

4 x 100 meter Haarlem 1e met · Mat Meuwese -Bob Steenbergen- Ger Duits en Harry 
Joacim. 

ROTTERDAM 6 JULI: De Nederlandse kampioenschappen brachten voor onze kleine deel
name enige succesjes. Jel Doornbosch een 3e plaats op kogelstoten met 13.80 mtr. 
Gezien de te langzame actie Jel en het véél te vroeg loslaten van de kogel + een 
te vroeg inzetten van de stoot, geeft toch deze 13.80 meter aan, dat de 15 meter 

- voor het oprapen liggen. (Dit is géén drukfout, ik bedoel inderdaad 15 meter!) 
Het is niet de eerste en ook niet de laatste maal, dat ik dat zeg. En nog wat 
onder ons: Zie niet altijd op tegen anderen, maar zeg eens bij jezelf . •••••••• 
"en hier ben ik!" 

Harry en Dick startten voor het eerst dit seizoen "serieus" op de 110 meter 
horden. Tenminste dit was de bedoeling, maar met 2 valse starts kon Dick zich 
weer aankleden. Al was bij de 2e start Van Boven van "Zaanland" de aanleiding. 
Het is een keiharde les, Dick, onthoud 1 m! 

Harry won z'n serie in 15.3 sec. De laatste 50 meter bijna volmaakt lopend. 
Een hele race zo is genoeg voor de 15 sec. grens te p~sseren, Harry en dat kan! 
Dit jaar nog! Alleen je krijgt het niet cadeau. Er moet zwaar voor en aan ge
werkt worden. De weg naar de top is hard en lang, maar het loont de moeite! 
De finale bracht een 4e plaats in 15.2 sec. Een toucheren van ~én der horden, 
door iets te laag zitten, gaf als tol voor (balans-terugwinning) 2 te hoge hor
den, dus snelheidsverlies. Die 15 sec . waren er al bijna, Harry. Dick en jij 
kunnen nog dit jaar die grens ·bereiken en of overschrijden en ik wil het beleven 
ook! Anders missen we de aansluiting naar de top! 

Jel gooide nog 50,66 meter speer (een 6e plaats) wat gezien z'n blessure 
zeer goed was. Over aanloop en werptechniek praten we niet en het woord "conoen

_, tratie" is hier helemaal een luxe. Wèg speelse slordigheden en de 60 meter is er! 

110 meter horden: Jcacim 1e in 15.8 sec. 
Hoogland 3e in 16.3 sec. 

Hoogspringen: Krans 2e met 1.75 meter 
Van Zijl 3e met 1.70 meter. 

Verspringen: Bob Steenbergen 6.85 meter (prachtig Bob!) 
100 meter: Ger Duits 1e in 11.3; Joop Vissers 2e in 11.5; 

Hoogland 4e in 11.6; Doornbosch 5e in 12.-
Versnel 6e. 

400 metert Armand Snijders 4e in 54.6 sec.serie 54.1. 

AMSTERDAM 20 JULI: Distric_ts.~arn_p_:!,gensch~!J?pen: 

400 meter: Armand Snijders 
Kogelstoten: Jel Doornbosch 
200 m.horden: Dick Hoogland 
5000 meter: Ruud Kitsera 

3e in 52.2 
2e met 13.37 meter~ 
2e in 26. 4· 

13e in 18.48.4 
(goede traning, Ruud!) 

Verspringen: Henk Willeros 7e met 6.18 meter. 
110 meter horden: Dick Hoogland 3e in 17 sec (het kan nog 

slechter Diok!) 
D~scuswerpen: Leo v,Deursen2e 37.82 m.; J.Doornbosch 3e 37,26 ro. 

Commentaar overbodig! Waar is 't Haarlem van weleer!!!???? 
----~~~~~-=-===~--~-------A 1'~-----------------------------------------------



~NSCHEDE 27 JULI: E-kampioenschaEpen: 

Verspringen: Joacim 5e met 6.08 ~eter 
110 mtr. horden: 4e Ton v.Zijl in 17.5 (bravo~ Ton, je gaat vooruit!) 
Speerwerpen: 5e Joacim met 45 meter . 
400 mtr. horden: .Jaap de Reus 4e in 60.3 

11 11 11 Dick Hoogland 5e in 60.6 
Hoogspringen: Joacim 1e met 1.72 meter 
Hink-stap-sprong: Meuwese 2e met 13.09t 
Commentaar: Eén, zegge en schrijve, één kampioenschap bij de B.ers!! 

EINDHOVEN 2 en 3 AUGUSTUS: TIENKAMP-KAMPIOENSCHAPPEN: 

Harry Joacim 5e: 4665 punten. Goed geprobeerd Harry! 

100 meter: 
Verspringen: 

11 • 8 
6. 03 m. 
9.68 m. 

Hoogspr.: 1.65 m 
400 meter 54.8 

Discus: 27. 55 m. 
Polshoog: 2.50 m. 

Speer · 46.26 m. 
1500 m. 4.38.-

Kogelstoten: 110 m.horden: 16.1 

WIESBADEN 8 en 9 AUGUSTUS: EUROPESCHE POLITIE K4~WIOENSC~~~N. 

De wedstrijd die ik niet zag, maar · telefonisch vernam. 110 meter Horden: 
Dick Hoogland; kwam, zag en •••.•••• faalde, In een gezelschap, waarin hij pre
cies paste, wat prestatie betreft, startte hij met •••••• een valse start in z'n 
ser~e. De tweede start (geen risico willen nemen, bleef hij praktisch zitten 
en begon de race met meters achterstand, 4e in 16.3 sec. en uitgesloten voor 
de finale! 

Twee man maakten 15.4,verder 15.7 - 15.9 enz. Al deze mensen startten wèl 
in de finale. Hier ging een Europees kampioenschap verloren! De les is nog har
der als die van de Ned. Kampioenschappen op 6 juli j.l. 

In hemelsnaam, ik heb al grijze haren gekregen, ·ze behoeven niet spierwit 
te worden Dick!! 

w. Kaan. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

D E N K I E D E R E D A G É É N K E E R A A N D E P. H. - B E K E R 
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