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JA~i DE VOORZITTER. 

Het is dus gelukt. Voor de eerste maal in toch 
al met roem beladen historie van onze vereniging, 
hebben wij de prijs voor het winnen van het junio
renclub-kampioenschap van Nederland binnen de muren 
van de stad Haarlem gebracht. De Wouter Groenesteyn
beker is ons. Een prachtige beloning voor jaren van 
geduldig en stug volgehouden arbeid. Arbeid, die 
onder soms zeer moeilijke omstandigheden verricht 
moest worden, want _voor een sintelbaan schijnt een 
stad als Haarlem nog altijd niet rijp te zijn. Het 
is voor alles natuurlijk Joop van Drunen, die de 
eer toekomt deze arbeid verricht te hebben, Ik ben 
ongetwijfeld éán van de weinigen geweest, die de 
arbeid van Joop van jaar tot jaar, van maand tot 
maand, van ~eek tot we~k en in het seizoen heel dik~ 
wijls van - dag tot dag heeft kunnen volgen. 
En ik kan U zeggen, wat deze knaap presteert; grenst 
af en toe ~an het ongeloofl-ijke. Zonder ·iemand dan 
ook maar iets ' te kort te doen, mag toch gerust ge
zegd worden, dat deze W.G.-beker de beker van Joo~ 
van Drunen is, Het ·is een prachtige bekroning na 
jaren van j_eugdwe:r;k. Jeugdwerk, dat door de officië-
le instant~es helaas nog altijd niet op de juis~e 
waarde wor~t geschat. 

En dan natuurlijk ook hartelijke gel~kwensen op deze plaats aan de gehele 
W.G.-bekerploeg 1958. Zij hebben er daar in Den Haag een wedstrijd van gemaakt, 
die iedere Haarlemmer, die hem heeft bijg!;:lwoond wel nimmer zal vergete-n. "Dat was 
nu atletiek op zijn mooist", zei een map. ~la Wim Kaan na afloop en deze man heeft 
toch wel iets van het internationale atletiekleven meegemaakt, Toegegeven , . het 
was een wedstrijd, waarin ons alles meezat., maar aan de andere kant groeiden bijna 
~11~ jongens boven hun normale vorm uit en daàrmede demonstreerden zij een typische 
;'Haarlem" eigenschap, die hun later in andere grote clubwedstrijden nog wel· eens 
heel goed te pas kan komen. 

Een woord van hulde aan de verliezer.s. van dit . kampioenschap, de A.A.C., mag 
hier zeker niet ontbreken . Op zeldzaam .sportieve wijze accepteerden zij de neder
laag, die t~ch wel behoorlijk hard moet z~jn aangekomen, want onze Amsterdamse 
vrienden gingen zeker als favoriet van st~rt. 

En d.an nog iets over die andere belangrijke wedstrijd, de P.R.-beker. Hadden 
wij sle.chts over enkele middenafstandlope;r.~ van enige importantie beschikt, .we zou
den een gooi hebben kunnen maken naar de t.weede plaats. Een tweede plaats, waar we 
overigens lang voor in de strijd hebben gelegen. En daarom was het dubbel jammer, 
dat wij juist in het laatste nummer doo r Vlug en Lenig naar de vierde plaats wer
den verwezen . _Een vierde plaats, die overigens onze finaleplaats voor het v~lgend 
jaar veilig stelde op een manier, die aan duidelijkheid niets te wensen ové.rliet. 
Mocht er vorig jaar nog beweerd kunnen worden, dat de onverwachte derde plaats 
zwaar geflat teerd was, deze vierde plaats is op volkomen normale manier bereikt. 
We behoren definitief tot. de sterkste vier verenigingen van Nederland. Die positie 
zullen wij ons in de komende jaren voorlopig niet mee:r; laten ontnemen . Daar staat 
onze WcG~-bekerpl oeg borg voor. En voor 1959 luidt het parool: "Op naar de 2e 
plaats! 11 " · 

Overigens brengt het veroveren van de W.G.-beker zware verplichtingen met 
zich mee. Want onder geen voorwaarde zal er over drie à vier jaar · gezegd mogen 
worden, dat die gehele ploeg, w~armede we ~ e ens het clubkampioenschap voor de 
junioren veroverden, volkomen verdwenen is , Het zwaartepunt van ons beleid zal in 
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de komende tijd er vooral op gericht moeten ZlJn deze jongens bij de vereniging 
te houden. Dat zal moeilijk genoeg zijn: Want de maats~happelijke positie van de 
junior verandert, zij gaan in militairé dienst, er komt verkering in het spel en 
zo zijn er nog andere. dingen op te noemen, waardoor è.e aandacht voor de_ atletiek
sport verloren kan gaan. Slagen wij eet ter in dit beleid, dan is . de verovering van 
de P .• H.-beker misschien toch nog wel dich terbij, dan we in stoutste dromen ooit 
gedacht had~en. . 

Inmiddels zijn we de wintertraini~g ingegaan o Een wintertraining, waarbij 
Joop van Drunen, Wim Kaan en Henk Will~ms we derom de scepters zullen -zwaaien, 
geassisteerd door Theo Wernik en mogelijk en hopelijk nog andere assistenten. 
Wanneer deze wintertraining evenveel succes oplevert als de vorige, wel, dan ge
loof ik, dat we ook aan het eind van het seizoen 1959 meer dan tevreden mogen · 
zijn. 

0 F F I C I E E L ·_ ·.f ·. 
======~========== 

OM: AAN TE SCHAFFEN 1 

··"HAARLEM" boratembleem • • • • • ... • . ~. • • • · f 0, 6 5 
"HAARLEM" insigne • • • • • • • • •• ! • . • f . 1, 25 

Vraagt inlichtingen over ·het 11 HAARLEM'i'1· trainingspak 
bij de penningmeester. I-

TRAINING: 

D. Hagtingius. 

J Woensdagavond , zaal Lorentzlyceum: 
~ 18 : 30 ..:. 19;30 uur welpen en D-juniore~ . - 19 •. 30 - 20.30 uur B- en C-junioren, 

20-30- 21.30 uur A~junioren en senio~~n . 

uuintraining: ·------------
~ondagmorgen C.I.o.s. Overveen (ingaan~e 29 oktober 1958) 
iuniQren 9.30 tot 11 uur senior~n 10 tot 11 . 30 uur. 

. ~ - - ~ { 
fiEUWE LEDEN, DIE WIJ VAN HARTE .WELKOM HETEN: 

'• de VOS, geb .• 29'- )il 1946 
·.c. de, .RIDDER " 6- 6-19·46 
·.G. BROUWER " 9-·10_1. 1945 
:. DIJKHOFF " 8- 51. 1949 
•J• v.d. ZWAN 11 31- 1-1942 · 
• KUIPERS " 23..: 6:.:.·1942 
• BUENTING " 19- 7 ~ 1944 
• KOERT· " 25-11:-1942 

. . c. SCHUURMAN " 25- 7..:: 1946 · 
WARMERDAM " 28-12~ 19 3 3 

-: . SPOOR " 10-10'""1939 
' • CALJOUW " · 11-12;-1945 
.. . H. SCHWAB:ZLER tt 10- :3.e 1948 
• W. SlEMONS " 22- 3':~ 1946 
.A. MANTJE 11 21-12-1948 
• H. J. G REV·E · " 1 6- 1 2a: 1 9 ~-4: 

.• J. SWINKELS " 21- 2'-1 937 
1. J.OUSTRA u· 19- 8~1 944 
1.R. BERKHOFF ti 18- s·- · 194~-
;.B. SAMSON " 22-1Ó_.::1939 
~.J. OVERGAUW 11 1-12~1 937 
~. :KAMERBEEK 11 28- 6•--19 tt 6· 

3EDANKT ALS LID: 

~\ o Vo do 'WAALS 
i?. J. BURGGREVE 
J.'P. VOOGT 
A.J. MULDER 

"" :n· 

R.A. OE1DRIOÈ 
K. de HAAN ,. 

ADRESWIJZIGINGEN ·, . , 
P.J~ de VOS, Heemsteedse Dreef 66, He~~stede. 
W. KA.AN, J.P. Heyenstraat 87, Amste.rda.:~• ;. 

- 3 -

Meidoornplein 42, Haarlem 
Pegasusstraat 10, Haarlem 
Pegasusstraat 33, Haarlem 
Vinkenstraat 69, Haarlem 
Bantamstraat · 5, Hàarlem 
2e Eromastraat 7, Haarlem 
Schoterveenstr.29,Haarlem 
Buitenrustlaan Haarlem 
Vrouwehekstr. 57, Haarlem 
Vogel'enzangsew·. 318, V:ogelerizang 
Bcnk0elenstraa t 31, Haarlem ' ' 
Vrouwehekstraat 40, Haarlem . 
Roerdompstraat . 69~ : Haarlem 
Vrouwehekstraat 56 ~ -. Haarlem 

· Y. Raéphorststraa t 3~1'., . 'Haarlem 
Tamarindestraat 8, Ha~rlem 

_Spaarnzichtlaan 21, Heemstede 
Pleiaè8nstraat 110, Haariem 
Ni'c .. Beetsstraa·t 6, H~a;rlem 
Havenstraat 2, Heemstede 
v. Nesstraat 87, Haarlem ' 
Berkvlietstraat 5l Santpoort 

B. à.e GRAAFF 
H. J . G • . KilAKS 
R. , W. VENEMA 
H . N~ MIDDENDORP 
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I. Uit Schagen werd one de geboorte van J 0 K E gemèld. Deze dochter van harte 
zijnde d~ gelukkige ouders, onz e 
weer wat tijd vinden om in 

II. 

I 

I 

welkom geheten en voor Gaitske en Paul Verra, 
hartelijke gelukwenee_n. Misschie:t;J. kan ~aul nu 
training te · gaan •••• misschien! ,., 

Onze grootste pechvpge1, de daaraan verbonden troostprijs is reeds toegezonden, 
is NEES v.d. KLINKENBERG. -Geheel en nauwelijks hersteld van een hersenschud
ding deed een ongelukkige val hem weer l'tot zitten doemen, daar zijn gewrichts-
banden in zijn knie scheurden. -
Toch hopen wij je strak~ wèer op de wintertraining te zien. Spoedig herstel 
gewenst! 

"HAARLEM" 

WINNAAR!! 

"Eindelijk .:is net dan zo ver", schreef ons oud
bestuursli d Piet Haringhuizen in zijn schriftelij
ke felicitatie. Ja, inderdaad, eindelijk zijn wij 
erin geslaàgd ~e ·zo fel begeerde Wouter Groene
steyn-beker met daaraan verbonden het Nederlands 
clubkampioenschap junioren te veroveren, en de 
wij ze waaro1p dit gebeurde, was zonder enige over
drijving f ~ntastisch. De vechtlust, die onze 
jongens deze dag toonde, zal ik nimmer vergeten. 
Een ploeg J Ongens die zich stuk voor stuk gaven 
tot het ui~erste. Juist deze middag leverden ver
schillende ' jongens hun beste seizoenprestatie, 
verschillende clubrekords, ~én district-rekord en -
een NederlEi.nds rekord werden om zeep gehracht, een 
bewijs temèer hoe· er voor gestreden is; een wed-
strijd vol 'van spanning. · 

Het eerste nummer de series 110 m. horden; 

l 
-~ .:• 

=0= 
... ' 6 1e serie M~t Meuwese é~n in ·1 · geo., tweede seri e 

Joop Visse~~ eerste in 15.5 sec., tweemaal "Haar
lem" naar cfe finale. Dan komen de series 80 mtr. 
1e serie Rttud Spoor hoewel prima gelopen kon -zich 
niet plaat~en voor de finale, 2e serie Henk Le~we
ner finish t 'hier als tweede en dat betekent ~e~ 
finale pla~_ts. } 

.. .. :~ .. . In de series 100 m. zien we Ger Duits achter 
Noorderbos op de tweede plaats door komen, ook 
Bob Steenbergen wordt in de volgende serie tweede, 
weer dus t wee finale plaatsen. , 

Het volgende nummer de series 300 mtr. brengt 
:een winst; Paul v.d. Werff en Han Vlottes ; welke laatst 'e door ' twee valse starts 
ordt uitgeschakeld, worden niet gepla&tst. Ook het kogelstoten levert ons geen 
unten op, hetzelfde vergaat het ons OiJ de _3000 mtr. 

Het speerwerpen daarentegen wordt een vo l komen verrassing voor ons • . Theo 
·auwerens weet hier met 44.47 mtr. de eerst e plaats in te nemen en bemachtigt 4aar
ede zes kostbare !lunten. Peter Spoor doet daar nog èen puntje bij door als ze$de 
e eindigen met 39.60 mtr. 

Peter start d_aarna voor de 1500 mtr. Op dit nummer weet hij zelfs 2 p1.p1ten te 
ehalen,prima gedaan! / 

Met spanning wachten we op het startscho t voor de finale 110 mtr. horden, waar
n Joop Vissers en Mat· Meuwese uitkomen. Het resultaat behaald door Joop en Mat 
.on niet bet.er. 1e Joop, tijd 14.8 sec • . (nieuw districtrekord), 2e .Mat 15.5 sec., 
.lf punten, PFima werk! · 

In de 80 mtr. finale bezet Henk Leuwener de vierde plaats in 9.9 sec., weer 
.rie punten. 

Bob Steenbergen en Ger Duits laten onser nog eens 7 punten bijtellen door 
1en derde en vierde plaats in de finale 100 . mtr., tijd Bob 11.3 sec., Ger 11.3 sec. 

De spanning stijgt ten ~op, we ko~en steeds 'dichter bij onze grote rivá~l 
~.A.C. 

Dan komt er weer een tegenvaller. Op qe 800 mtr. komt A.A.C. verduiveld -goed 
voor de dag, 10 Funten behalen zij op dit ~mmer. Onze man Theo Lauwerens deed wat 
hij kon, m~ar slaagde er niet in om punten te behalen. 

Na de 600 mtr. kla~de de gezichten VB.rf al -wat ."Haarlem" was weer geheel op. 
Deze 690 mtr. in twee series op tijd gelopen~ leverde ons 9 punten op. Mons Weyers 



w9st ds eerste serie op prima wijze te w~nnen in 1.29.2 sec. In de tweede serie 
een zeer sterk lopende Jan Kiewiet, die eerst in de laatste meters zijn meerdere 
moet erkennen in de sterke Leidenaar Been. Jan finisht als tweede en verbetert 
met een .tijd van 1. 27.1 sec het Clubr@ko'!-d van zijn vriend Joop Vissers. Totaal 
klassement 2e Jan 3e Mons. 

Het wordt een nek aan nek race tuss &.n A.A.C. en "Haarlem". De uitslag van het 
polshoog komt door. Ook 9P dit nummer weer dik in de punten, Rinus Bovenkamp 3e 
met 2.87 'mtr. (nieuw clubrekord B-juniore, n) Pieter Mascini 4e met 2.65 mtr., ook 
hier weer 7 punten. t 

.Intussen zijn Bob Steenbergen en M~t Meuwese aan de finale bezig van het 
verspringen en het iijkt wel of die laatste sprongen uren duren maar dan kunnen 
wij ons schrijfgereedschap weer hanterenoom 11 punten te noteren, Mat 1è- 6.64 m. 
Bob 2e - 6.~5 mtr. Prachtig gedaan! v · ? 

Enkele meters verderop zien we Piet~r Mascini en Joop Vissers in actie bij 
het h~ogspringen. Er zijn nog maar enkel ~ jongens aan waaronder o~k Pieter en 
Joop, de l .at ligt op 1. 70 mtr., dan zijn, nog aan twee jongens van D. 0. S. en de 
tw~e "Haarlem" junioren; drie van de 'lier man halen de 1.70 mtr. niet, alleen 
Pi.eter slaagt erin, hetgeen alweer e§)n e ~ rste plaats oplevert. ·Dan blijkt J"'op 
zowaar de 2e plaats te bezetten, fantast * sch weer 11 punten. · 

De microfonist geeft de tussenstand "; 1.e Haarlem-· 68 punten, 2e A.k.C. - . 
. ~ - . 

57 p'l:lnten, de nummers disO't;lBWerpen en de -1 4 x 100 ·mtr. estafette moeten dàn nog ·ver-
werkt worden. · 

Op .het discuswerpen slagen A. joac'il~ en H. Leuwener ér niet in om pun.ten ·t ·e 
behalen, al scheelde dat niet veel. Een , e en Be plaats: At 33.82 mtr., Henk 
33.65~ mtr., een goed. resultaat van deze ·' è jaars B-junioren. 

A. A.G. kwam volgens de verwachtingè,~ op dit nummer heel goed voor de dag."' 
10 punt~n :kunnen zij bij hun totaal bijt~llen. De stand· na dit nummer is dan 
1 e "Haarlem" 68 punten, 2e A. A.c. 67 punten. 
· Dus het nummer 4 x 100 mtr.. estafette zal de beslissing moeten brengen, een 

. ~ outieve wissel kan alles nog bederven, Je spanning wordt wèl haast ondraaglijk, 
1en kon hier werkelijk een speld horen v~llen toen de jongens in hu~ startblokken 
:nielden voor de start van deze 4 x 100 mtr. Dan klinkt het startschnt', :·de hekse 
:etel breekt los, de aar:_moedigingskreten ~zijn oorverdovend, daar gaat Mat. "Prima 
;elopen, Mat", een vlneiende wissel .met· ~ qb, Je korte pootjes van Bob gaan sneller 
an ooit tevoren, dan neemt Joop het s·t<')~je cvar, me.t een ruime voorsprong gaat 
.et stokje naar Ger, deze loopt ook werkèlijk geweldig. Hij vergroot de voorspromg 
og, dan finisht hij en ••• '. "Haarlem" is KAMPIOEN. Het middenveld wordt é€$n .. . ~ 

uichende "Haarlem" kluwen. . . 
Dan de uitslag 4 x 1.00 mt.r. één "Ha~rlem'' in de nieuwe Nederlandse· rekord-

ijd va.n 43,7 sec. het hek, is nu helemaa_~ v:an de dam, dubbel feest ~ · 
EIN,PELIJK IS HET ZO VER". "H9-arlem" GLUÈKAlh.'?IOEN l)ij. de jeugd na vier jaar ach ... 
ereen tweede te zijn geweest. 

p~ terugtocht werd áán grote triom~~ocht; dit was de beloning voor een groep 
. ~>ngens, . ~i~ er zeer hard voo.r hebben gew'erkt ondE?r moeilijke omstandigheden, 
.:mder sintelbaan, maar met een niet te stuiten wil. Die wil om ook eens . kampioen 
~ worden, ik zou hier talrijke ·namen kunnen noemen, van jongens die praktisch 
d gehelé jaar · 3 ja zelfs 4 maal in de y(eek op de trainingen te zi~n ,w!:!.r~n; jon
lns dit is jullie beloning. Een gYandioos K~~IOENSCHAP! 

Hier hebben dus een stel jonge kerels laten zien, dat .ook de hedex;Ldaagse jeugd 
>g pit bezit; het tegendeel wordt maar a~ te vaak beweerd. 

Jongens, mijn hartelijke gelukwen~en ~n •••..•• 
· houen zo! 

J'.v.Dr'!J.nen. 

• H. BEKERWEDSTRIJD 1958 • Amsterdam, 7 september 1958 • 

. Hèt werd dus niet, zoals we gehoopt :hadden, ondanks dat we maar 1 punt mînder 
erzamelden, dan vorig jaar, konden we de 3e plaats ni~t opnieuw voor ons opeisen. 
och niet gek, die 40 ptn. als we bed<:>YJ '!.r.en, dat we de tra·H tionele 5 óf 6 puriteri .. 
an Paul Verra dit keer misten. Tevens dus een bewijs dat we op andere nummers voor
itgang boektE)n. }~laar la ten we de nummers '. even de revue laten passeren.· 
00 mtr. : Voor het eerst si.nds 199 5, dat~. we op de sprint weer iemand in de finale 

hadden; Prima werk Bob! Het ·Wé!rQ. een 6e· plaats · ma~r meer hadden we echt 
niet verwacht. Ger Duits werd 5e in z'n serie in 11.4 Bob noteerde 11.2 
in z'n serie .(3e plaats) en 11•,. 5 sec~ in de finale. 

lOO mtr. . Ar~anè. Snijders en Joop Visse,:p'S werdén beiden met e·en 4e plaatl? · in hun 
serie uitgeschakeld . Tijderi re~p • . 52 . ~ec. en 51.4 sec. Veor Joop had 
.er· m.i. wel een finale p1aats là n kunnen zitten .. Afwacht~.nd lopen op de 
bui tenl;>aan is nog stee)ds niet tta-e juiste . strijdwij ze, ook. ~1 loo_pt in 

- S-=---------------------------------------



baan 5 de nat~onale kampioen op dat nummer. 
Tenslotte nog even wat histori~. In 1949 haalden we voor het laatst 
punten op dit . nummer tijdens d~ P.H.-finale, ,dus wat dat betreft, mag 
het nu wel wéer eens. · ~ -

soo· mtl!'.l Hi.erover zijn we gauw ui tgespró~ken, aangez-ien hierop geen Haarlemmers 
en van s~art gingen. 
1500 mtr. 
5000 mtr. Hierover is ook al niet veel t~ vertellen. Haalden we vorig jaar, door 

Paul Verra, hiel'op nog 6 punten, ditmaal JI!Oesten we met lege handen 
naar huis keren. Joop Prinsen ( ongetraind) werd 9e en Leo Warmerdam 
(pas weer begonnen) mo~st n~ ±. A ronden opgeven. Niettemin hopen we 
jullie van de win'ter weer trouw· op het c.I.o.s. te mogen begroeten. 

l . 
Dus geen valse schaamte mannen.~ _ 

110 m.hor-Diok Hoogland en Harry Joacim allebei in de finale. Natuurlijk rekende 
den. iedereen daar al op. Wel hielden we onze adem even in toe~ Harry in 

z'n serie plotseling niet uitkwam. Voor beiden een 3e plaats in resp. 
15.9 sec. en 16.6 sec. In de finale . werd Dick 4e in 15.9 sec. en Harry 
5e in 16.- sec, · ,. · . 

hoogsprin"Een goede wedstrijd van Ton van. Zijl, die resulteerde in een 3e plaats 
gen. (1.70 m.) Ook Piet Karels haalde deze hoogte, maar met meer fout sprin

gen, zodat hij 5e werd geklasseerd. 
versprin- Evenals op de sprint, werd hien het werk door junioren gedaan en dus 
gen. werd er goed werk geleverd. ·· . 

Mat Meuwese. 3e met 6.46 m. en :Bob Steenbergen 4e met 6.35! m. 
pol~hoog. · Alhoewel Dick Wezel dit jaar nog geen wedstrijd had gesprongen, werd 

· het een uitstekende 2e plaats met 3~50 m. Ook Mart Swart bleek het nog 
niet te zijn verleerd, getui ge ·~ijn 5e plaats. Je wordt anders wel dik, 
hoor! Hier nog even je prestatie: 3.30 m. 

kogelsto- Keurig Jel, dat hadden we niet verwacht en Van Wees van A.A.C. waar
ten. schijnlijk ook niet. Dat was dus een 1e plaats eri de enige 'dit keer. 

prestatie: 13.45 m. Captain Henk Kluft pikte ook nog even een punt 
mee en s~ootte de kogel daarvo~r 12.78 m. 

discus-· Op dit nummer kan ik helaas ·geen triomfkreten laten schallen. Leo van 
werpen. Drunen en Henk Kluft werden Se en 9e met resp. 36.02 m.en 35·34 m. 

Vooral Leo had toch wel in de pu~ten kunnen ~omen. 
speer- Ook hier toonde Jel tj.e Doornbosch zijn kwaliteiten. Hij werd 3e met 
werpen. 54.57 m. en dit is een persoonlïjk rekord. Proficiat! Volgend jaar nu 

eens dat "roestige" clubrekord van 1930 aan de kant. Harry Joacim kon 
zijn draai niet vinden en werd 12e met 39.15 m. 

4 x 100 m.Hierop verdedigde de juniorenploeg van Joop van Drunen onze ~euren. 
Mat Meuwese- Bob Steenbergen~ Joop Vissers enGer Duits werden · 4e in 
43.7. En dit zou een nieuw Ned·. junioren-rekord zijn geweest, als. • •. 
Maar alles is op zijn pootjes terecht gekomen (zie verslag W.G.-beker). 

4 x 400 m.Co Lagendijk - Armand Snijders - Dick Hoogland en Joop Vissers gingen 
als 6e over de streep, maar zelfs .dat punt werd ons ontnomen, want de 
plöeg werd gediskwalificeerd. · 

.En zo kwamen we dus tot een totaal ·van 40 punten of anders gezegd, 2.punten 
van de 3e plaats en die hadden toch makkelijk te overbruggen geweest. Slechts 
aan de 4 x 400 m. behoeven we te denken,- · äan Leo van Drunen of Piet Karels •. 
Maar dat is nakaarten. Over nakaarten gesproken, weten jullie dat we tot 1931 moe
ten terug gaan in de P.E.-geschiedenis van onze vereniging om een snellère 4 x 
100 m. te vindenî Toen won onze ploeg in~ 43·5 op de Haarlem-grasmat, maar toen 
beschikten we ·nog over ~ergen en Benz~ W~ wonnen toen dat "jaar de P.H.-met S9i 
punt voor de Se maal. ! • 

P.K. 

VAN HET JUNIOREN-WEDSTRIJDFRONT. ' •( 

Zondag 3 augustus Amsterdam. 

Jóop Viss~rs was hier de sprint-driekamp voor A-junioren 100 mtr. 11.7 sec., 
200 mtr. 24.9 sec. 300 mtr. 37,1 sec. 
Hoogspringen A- 2e P. Mascini 1.55 mtr. 

Zondag 17 augustus Nederland-Belgi~ te Vlaardingen. 

In de Nederlandse ploeg stonden vier "Haarlem" junioren opgesteld, t.w.& 
Ger Duits: 100 mtr. - 4 x 100 mt~. 
Bob Steenbergen: verspringen - 4 x . 100 mtr. 
Joop Vissersz 110 mtr. horden- 400 mtr. - · 4 x 100 mtr. 
Harry Joacim: 110 mtr. horden. 



On~e jong~ns kwamen tot de volgende pr~stàties: 
110 mtr. horden: 2e H. Jo ~cim 15 sec. - '3e J. Vissers '5·3 sec. . . 

"400 mtr. Joop Vi s s ers liep hier zijn eerste 400 mtr. raoe. 
Hij zorgde gelijk voor.· è.en puiké prestatie door 

· , als twee de te finishen in de zeer goede tijd van ... . 
50.6 sec ·._ 

100 mtr. Een zeer matig lopende , G~r Duits werd hier 5e in de 
tijd van 11.7 sec. . 

verspringén Bob Steertbergen. belandde op de 6e plaats met een 
sprong v'án 6'. 42 mtr. Bij de estafettes zagen we 
een goede 400 mtr.van Joop Vissers. 
De 4 x 100 mtr . waarin Ger en Bob uitkwamen eindig
denin eeJ N~derlandse zege in de nieuwe 
NEDERLAND-SE REKORDTIJDVAN 43.8 sec. 

J 

24 augustus 1958 Rotte~~ 

Ger Duits 2e bij de 100 mtr. in 11.1 s ~c • . 
Bob Steenbergen werd eerste op de 200 mtr. heren B tijd 22 ; 9 sec. 
Mans Weyers do 2e plaata · op · de 600 mt~ ~ in 1.28.8 sec •. ' 
Gerard Moolenaam.vierde op het hoogspr~ngen 1.47 mtr. 

31 augustus 1958 Estafette kampioenschappen te Amsterdam. 
' Onze 4 x 100 mtr. ploeg bestaande uit de lopèrs Mat Meuwese - Bob Steenber-

g en - Joop Vissers - Ger Dû.i ts slaagde ., erin Öm met ru~. me voorsprong het kampioen
schap te behalen in · de tijd van 44 sec~~' hetgeen een n~éuw club~ekord ~etekende, 
een prachtige pr~statie, hartelijk gel~kgewenst. 

~r De 4 x 300 mtr. ploèg kwam op de 5e plaats. 
r.. 

. '\ 

5 október · 19 58 

200 mtr. A: 
verspringen A: 
hoogspringen C: 

Dis cuswerpen C: 
Kogelstoten B: 
1500 mtr. B: 

12 oktober • 1958 

Hoogspringen B: 
Polshoog B: 
1500 mtr.Ba 

Den Haag ·' 
' ·~· 

3e J. Vissers 23 SeCêo 
1e B. Steenbergen- 6 ;:·65 
1e c. Christiaanse ·1· .~50 

2e G. Moelenaars ·1. 45 
2e Go Moelenaars 3 t . 10 
3e H. Leuwener 1 ~. 99 
1e J. Kiewiet 4·15.9 

r 

Rotterdam 
-

1.67' ffi . 1e P. Mascini 
1e P. Maséini 2.6o ·ffi. 
2e M. Weyers 4· 261 ' sec. 

')<' 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 

sec. 

Jel Doornbosch kwam op deze 
wedstrijd uit op 3 nummers t.w. 
kogelstoten - discuswerpen en 
speerwerpe~. Hij ' kwam 3 x tot een 
.2e plaats. 

en speerwerpen 50.38 m. kogelstoten 13.75 m. - discuswerpen 36 ; 84 m. 

J. van Drunen. 

r.\( VAN 1943 
I 

' (Piet HA~INGHUIZEN) ( 

Het was op een karneT in de Wilhelminastraat, waar in 19.43 
werd besloten tot qpric,hting van een juniorenafdeling. van . 
de H.A. V. "Haarlem'~~~ Tot die tijd had onze vereniging het 

via 1946/48 

(Ab. v.d. BEL) 

nog steeds zonde~ ~en . aparte jeugdafdeling gedaan."· Maar omdat 
verjonging van de "Haarl~m" ploeg, die in datzelfde jaar 
voor de 12e maal . de P.H~ -beker veroverde, dringend noodzake~ 
lijk was, gaf de "big boss", voorzitter Hil v.d.Mey er zijn 

. fiat aan. Piet · Haringhuizen nam het initiatief en in ,~4~-
~~ al nam een ''Haarlem" junio:renploeg deel aan ~ie clubkampioep.-

.'J schappen, die toen in het Oly'mpisch Stadion 'in Amsterdam wer
den gehouden, met als resultaat een vijfde plaats • . 

Direct na de ·oorlo'g lie·t de jeugdploeg van "Haarleip11 ' al van 
zich spreken. Want in 1946 werd het bij de clubkampioenschap
pen in Beverwijk een · tweede plaats achter DOS. In 1947 bezet
te de ploeg in ~el.~en wel],swaar e~n vijfde plaat.s, echter me.t 
slechts vijf punten~ achterstand op het winnende Shot. Had 
ploegleider Ab v.d~~ BEL toen niet onyerwacht een invaller 
voor Mart Swart ·moeiten opstelle·n, dan had onze tegenwoordi ge 
polsstokhoogspr~nge~ ongetwijfSld voor de ontbrekende zes 
punten gezorgd. 
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In 1948 had Ab echter .tooh nog een fraai succes. Want onder Z1Jn 
leiding werd de 11Haarlem 11 ploeg bestaande uit Leen Brijs~ Gerrit 
Scholten, Ernst Scholten en Dick Sloos kampioen op de 4 x 100 m. 
estafette tijdens de jeugdkampioenschappen. 

naar 19 58 

(Joop van 

En dus precies vijftien ~aar na de oprichting van de juniorenaf-

D n ) deling, werd voor de eer~' te maal het juniorenclubkampioenschap 
ru en N d 1 d d · · · · · · 1 d t d van e er an verover • a v1er Jaar Z1Jn p oeg naar e wee e 

'· 

plaats · te hebben gebracht, bereikte jeugdleider Van Drunen einde-
lijk zijn doel. De WoG.-beker werd veroverd. Een prachtig resul
taat, waarbij we natuurl1jk ook de uitstekende assistentie van 
Wim Kaan heel even uit de schaduw naar v.oren mogen halen, 
1958 zal ook geboekstaafd blijven als het jaar, waarin we over 
een prachtige jeugdestäf ~tte-ploeg beschikten, die erin slaagde 
de 4 x 100 m. in de Nederlandse jeugdrekordtijd af te leggen. 
43.7 sekonde. penamen v~n het viertal ' zult U ook wel elders 
aantreffen. In dit artikeltje mogen zij echter ook niet ontbre
ken. Mat Meuwese - Bob St eenbergen - Joop Visser - Ger Duits. 
Zij werden getraind door ~Joop van Drunen. 

BIJ .HET WINNEN VAN DE WOUTER GROENESTEYNBËKER.: 

Jan Hut t "Dat deed me allemachtig goed:' .. 

Jan Stri~boac::h: "Een prachtig re sul ta~t". .. 

Ste·ph van Duin:"Wat jammer, dat ik daar n :i!et bij 
geweest ben!" 

Gerard Rinkel: "Feliciteer allen, die aan ' dit 
resultaat hebben meegewerkt." 

Andriee Hooger-"Dat hadden ze nou weer net niet 
werfa van ons gedacht!" 

Nees v.d. 
Klinkenberge 

Piet Haring
huizen: 

Ab v;d. Bel: 

Dick Wezelr 
Atmodes: 

"Altijd als ze wat heel goeds 
do~n, · ben ik er niet bij. ~ · 

"Dat is het werk' van Joop v-an 
Drunen!" 

"Machtig werk, broeders!" 
·, 

11 Ik wist niet wat ik hoorde,•'' 
"Harteli j k ge felic:.. t ec.cd !" 1 

R. K. "Holland": "Geen sintel b :~.~{~l in onz e stad en toch la~dskampioen. Het · is een 

A.A.C. r 
dubbele gelukwens waarJ: . ·'' · 

11Mogen wij U met dit prachtige resultaat hartelijk gelukwensen en 
speciaal Uw jeugdleiding. ' ~ 

Dick Jordensr "Ze waren bijna net zo goed als wij vroeger. 11 

Afdeling Kennemerland 
der K.N.A.U. r "Ontvang onze hartelijke g~lukwensen met dit bijzondere fraaie 

· rèsultaat.n 

J E L T J 0. 
. . . 

Als er een man is, die de eeuwige dankbaarheid van de penningmeester had 
kunnen verdienen., dan durf ik zonder schromen de naam Jeltjo Doornbosch te noemen. 

·· Was hij niet de man, die na afloop vàn de wedstrijd in het kader van :de 
Sportw&ek de massa in geregelde volgo~de het terrein heeft weten· te! doen .verlaten. 

Was hij niet de man, die door zijn· w~lskrachtig en imponerend optreden in de 
meest -kritieke minuten voorkomen heefli, dat de hekken als strohalmen tegen de 
grond vermorzeld zouden wcirden! ~ 

· 'Was · hij niet de man, die in die wild .-dringende menigte zijn kalmte wist te 
bewaren en daarmee vele aanstaande slachtoffers voor zwaar lichaamlijk letsel be-
spaard heeft! · 

Was hij niet de man, die de plaats van onze penningmeester zeer juist zag en 
reeds bij voorbaat het ontredderde gezicht en de geruineerde kas door herstelwerk
zaamheden in zijn beeld zag opdoemen! 

Was hij niet de man, die na het laatste atletieknummer de gehele ,situatie · 
overzag en als een waar ve ldheer voor de massa opdook en met -een sprekerstalent 

- A -



··. 

een Demosten0s 
legde! 

I 
I 

waardi~ zijn wil aan de bruisende horden op-
' 

Nog klinken in mijn oren zijn magische woorden: 
"achteruï t; niet dr.~ngen; laat de mannen het voorbeeld geven; 
koffie tegen gered~ceerde prijzen verkrijgbaar VOOF wachten
_den, één voor alleh en allen voor één! Vrouwen en kinderen 

hebben voorrang. Vobr .12 uur kan iedereen thuis zijn. Laten 
·wij . niet het enige : winstpunt in deze wedstrijd bezoedelen •• 
enz." ' 

Nederblikkend &P dé massa stond er ,alleen een kleine man , 
voor hem. I 

"Achteruit ••• hoort ~ U mij niet •••• ac:tlteruit en uit elkaar!~ 
Ik ben maar alleen' meneer!!", klonk het benepen. 

"Kan me niet schele.n ••• achteruit -en verspreiden •• !" 
"Mijn vrouw wacht mêt koffie op me, meneer!,,. . 
"Zo, zo, en waar he.b je de rest van' de· massa dan gelaten?," 
"Heb ik niet gezien} meneer, ik was de enige toeschouwer hier . " 

ónze Jel tjo sp'i·ong met een ontmoedigd gezicht van zijn 
~erhoging en liet het mannetje zonder hem een blik waardig te keuren passeren. 
·Nog hoor ik hem mompelen, "Heb ik mij weer eens door mijn toekomstvisioenen met 
atletiek en een sintelbaan en ·een waardt ge accomoda.tie voor werkelijk _goede wed-
st:ti j den la ten . UtEfeslepen! 11 ·1 · · 

Toc.h liep ik ·nog even achter hem a~n en vroeg hem met een stem vo.l begrij
pen: "Wat bedoeld~ je eigenliJk met - da~ enige winstpunt in deze wedstrijd -, 
Jeltjo?" Er kwam ·een ondoorgrondelijke blik in zijn olijke ogen en met een ' hemel
~e uitdrukking op zijn overigens al vriendelijk snuitje, kwam het lispelend over 
t> ijn lipjes: 
"D'er hebben toch ook . meissies meegE?daan ••••• " 
l? ? ? ? · ? " 

L. Zanickpodt. 

:.ANDSKAMPI OEN . 

Persoonlijk ben ik er een voorstand~r van en dat vooral in de sport, het he
len meer te waarderen dan het verleden. N~tuurlijk moet ieder dat voor zichzelf 
1itmaken, maar ik heb het hier over mijn . mening. Ik vind het niet zo leuk om te
~en vriend en vijand te moeten horen verkondigen : "Onze vereniging Meneer - een 
·erleden - niet gewoon meer. Wij durven U allen te zeggen, dat wij het zelfs roe·m.:. 
·ijk mogen noemen." Inderdaad hadden wij een ploeg, die het .in zijn tijd tegen de 
·est van Nederland kon opnemen. Ontegenzeggelijk een buitenge~oon knappe presta
-ie, die onze volle bewondering en eerbiê d verdient. Maar om nu nog te terên op 
.ie mannen van weleer met hun alles overheeT :3 ende prestaties vind ik op zijn 

· achts gezegd gebrek aan eigenKunde en kracht. 0~ een tegenstander in het oor- te 
luisteren, dat als ze toevallig twintig' jaar. eerder tegen ons in het strijdperk · 

· aren aangetreden, dat wij dan de gebruikel ijke gehaktbälletjes van ze gemáakt 
adden, kan hoogstens een meewarige glimiach. op zijn gezicht toveren. En die roem-

I - · ijke mannen van weleer kijken in de spo~tbladèn en in de H.AóV, -èr en zoeken naar 
~ardige opvolgers voor hun HAARLEM. Vin~en zij die niet, dan zullen zij een ze-
3re genoegdoening scheppen in het feit, dat zij we l ouder zijn geworden, maar 
~n gelijken nog steeds ~ie~ naar voren zijn gekomen . En zij zullen welwillend 
limlachen om dat gedoe .van tegenwoordig~ Maar wees ervan overtuigd, dat zij te
ens de eersten zullen zijn, die vol trots en vreugde een werkelijk prima presta
ie van hun oude HAARLEM weten te waarderen. Zoïn prestatie, die hen doet terug-

- enken aan hun jaren als jong strijdend atleet, en dan juist aan die ene medaille, 
ie hen het dierbaarst is, daar zij die altijd nog de mooiste beloning vonden voor 
é wedstrijd van hun leven. Met een vol;L f3 dig begrijpen zullen zij die hedendaagse 
rastatie aanvoelen, die ook 1:5ereikt is na lang zwe·ten en vechten. En met een 
.arteklop zullen zij blij z:i,jn, dat juis;t hun HAARLEM weer .. aan het terugkomen is. 

Die•.·hedendaagse prestatie ·is geleve1!'d door onze Juniorenploeg onde:!' leiding · 
·an Joop van DRUNEN. ~Deze combinatie in $amenwerking met bestuur en helpers is 
!rin geslaagd het junioren-clubkampioens ohap van Nederland op hun naam te brengen. 
Je Wouter-Groenesteynbeker is dit jaar ver&iend door HAARLEM. Jarenlang voehten 
dJ tegen AAC om het bezit van deze begeerde beker en jarenlang moes ten onze jon
~ens met de tweede plaats genoegen nemeni Elk jaar kwamen onze jongens terug met 
Jen nog groter portie geestdrift en kunnen, doc h ook AAC voerde dezelfde wapen~. 
fel, eergierig, verbeten werd deze wedstrijd beleefda Doch eerlijk, spontaan e~ 
ie gulle vriendenhand als feli citatie vop,r de winnende ploego 

]i t jaar geniet onze juniorenploeg de eer zich de s t erkst-e v an Nederland te 
mogen noemen. 1 

Zondagavond · 21 september vierclan wi(j met onze .junioren dit feest mee. 
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De vereniging ":aa.a.rl.emH heet't haar suocefn"ijke jongens getrakteerd op een diner 
en gebruikelijke toebehoren, dansen. Een welverdiende beloning voor dit jarenlang 
volgehouden bouwen en vechten. 
~ Dat de besturen van beide verenigingen uit hetzelfde hout gesneden zijn als 

hun juniorenploegen, bleek uit de aanwezigheid van drie bestuursleden van AAC, die 
officieus de beker nogmaals overhandigden met het verzoek er zuinig op te zijn en 
hem goed te poetsen, daar ze van plan waren hem een volgend jaar terug te winnen. 
Zelfs aan tafel blijven ze lachend doorknokken. Een lang hoooeeeiii-geroep der 
junioren · toonde ook hun blijvende strijdvaardigheid en .tevens een groet aan hun 
sportmakkers in· Amsterdam, die zo spontaan door hun bestuursleden vertegenwoor-
digd waren. · · -

Het diner verliep zoals het behoort ' e ·verlopen aan tafels met jonge mensen, 
blakend van gezondheid. Snel en radikaal . In een 11eetjezat 11 -wedstrijd zouden deze 
knapen ook een stel niet te onderschatten tegenstanders vormen. Alleen mijn lan
ge etenservaring in militaire dienst heeft mij voor een hongerige avond kunnen 
behoeden. Er is vanzelfsprekend veel gespeeched, dat hoort nu eenmaal zo, dat 
houdt de eetlust gaande. Op speciaal aandrin-gen voelde· de heer J. DoornbQsch zich 
nog geroepen spontaan enkele woorden tot de · aanwezig~n te spreken. Misschien is 
Toon Hermans familie van hem of hebben zijn ouders een televisietoestel, maar iets 
in die richting moet er . toch wel gezocht worden. Overigens een klassiek staaltje · 
van "voor de vuist wegspreken" van genoemde heer .J. Doornbosch. Tafels gingen aan 
de kant . en een schoolband van een HES, vermoedelijk zonen van vissers op de grote 
vangst, daar ze divers~ aanwezigen in de zaal met een hartelijk "haaaiii" herken
den en groetten, bekietelden en bebliezen ' hun · inetrumenten met een gretigheid en 
vermetelheid, die een nog betere beloning "waardig zou zijn geweest. Hun gehoor 
vermaakte zich best met het dansen en de aanwezige 'dames, zodat wij mogen zeggen 
"geslaagd". 

Gaarne zeer gaarne·, zou ik het volgend jaar weer bij zo'n dinertja willen 
aanzitten. 

VAN 

DE 

Een Baveland. 

En zo wonnen wij dus voor de eerste 
maal de Wouter Groenesteynbeker en is er 
een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de 
grootse geschiedenis van onze vereniging. 
Dat dit hoofdstuk geschreven kon worden, 
hebben wij zeker niet te danken aan de 
mèdewerking van het gemeentebestuur van 
onze stad. Werkelijk, als ras-echte Haar
lemmers spijt het ons zeer, dat deze re
gels ,geschreven moeten worden maar op het 
gebied van sport-beleid, geloven wij, dat 

het moeilijk zal ZlJn een andere gemeente in ons · land aan te wijzen, waar men zo 
hopeloos heeft gefaald. In de wintermaanden geeft men de atleten behalve een ge
legenheid voor indoortraining in het geheel geen trainingagelegenheid., ook in de 
zomermaanden blijft die gelegenheid absoluut ver beneden peil. 

En toch ondanks de negatieve medewerking van het gemeentebestuur wonnen wij 
de W.G.-beker ,en konden wij ons wederom . handhaven tussen de sterkste verenigingen" 
van Nederland bij de P.H.-bekeratrijd , Dat di.t mogelijk was, hebben wij naar onze 
mening ongetwijfeld ook voor een deel ' te danken aan de praèhtige medewerking van 
de voet-balclub "Haarlem". Zonder die voortreffelijKe medewerking zouden wij' vol
komen op het gemeentebestuur aangewez.en geweest zijn en of wij dan ook tot deze 
prestaties· gekomen zouden zijn, wel wij menen het ernstig te moeten betwijfelen. 
En daarom vanaf deze plaats woorden van heel hartelijk dank aan de HFC "Haarlem". 
Laat de voetbalclub ervan over-tuigd zijn, .J dat wij nimmer zullen vergeten, wat zij 
speciaal in de na-oorlogse jaren voor ons heeft betekend en nog betekent . 

En moge het gemeentebestuur toch eindelijk eens gaan inzien, dat men de at
letiek in Haarlem niet ee~wig op sleeptouw kan houden, zonder zich in het gehele 
land belachelijk te maken. Spreken over het aanleggen van een honkbalstadion, 
terwijl een atletiekaccomodatie nog volkomen ontbreekt, ondanks meer dan dertig 
jaren plannen, is in feite toch al een beetje lachwekkend. 

P.s. De uitslagen van onze onderlinge wedstrijden d.d. 21 september zullen -in het 
volgende clubblad worden opgenomen. 
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