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De vakantietijd geeft altijd clubbladproblemen. Want door de verschillende 
vakanties komt het juli-clubblad doorgaans veel later uit. Dit is nu ook het 
geval en het gaat er dus op lijken, dat dit tevens het laatste clubblad wordt 
voor de W.G.- en P.R.-beker-wedstrijden op resp. 6 en 13 september. 

Alvorens ik mij met deze twee - voor onze vereniging altijd zo altijd 
uiterst belangrijke wedstrijden ga bezighouden, eerst even nog iets anders. 

Op de bestuursvergadering d.d. 10 juli j.l. is besloten Wim Kaan te be
noemen tot coach van onze seniorenploeg. Dit betekent, dat Wim Kaan de gehele 
verantwoordelijkheid voor de training van de seniorenploeg op zich heeft geno
men, zoals Joop van Drunen dat nu al tal van jaren en met succes bij de junio
ren doet. De bedoeling van het bestuur is daarbij duidelijk. Onze vereniging 
moet in de korts t mogelijke tijd ook weer beschikken over een sterke senioren- 1 

' ploeg en niet alleen bekend blijven om zijn sterke jeugdploeg. Een sterke 
jeugdploeg houdt trouwens in, dat men na verloop van tijd toch ook over een 
sterke seniorenploep, moet kunnen gaan beschikken. Tot nu toe is dit bij onze 
vereniging - ondanks dat we ons tussen de sterkste verenigingen in het land 
wisten te handhaven - toch eigenlijk niet helemaal het geval geweest. In de be
stuursvergadering van 10 juli werd dat vooral geweten aan het feit, dat er ei
genlijk niemand verantwoordelijk is voor de training van de senioren. Het feit, 
dat Wim Kaan verantwoordelijkheid op zich heeft willen nemen is niet alleen 
zeer verheugend, maar kan ook zeer belangrijk worden voor de toekomst van de 
vereniging. Want nu kunnen de atleten van onze jeugdploeg, zo voortreffelijk 
opgeleid door Joop van Drunen, zodra ze senior worden, onmiddellijk opgevangen 
worden door Wim Kaan. Wim Kaan,i~ wie velen één van de allerbeste clubcoaches 
van Nederland zien. Welnu Joop van Drunen heeft reeds overduidelijk bewezen één 
van de beste Nederlandse jeugdleiders te zijn. En daarom sprak ik daarstraks 
over de belangrijkheid van Wim Kaan's bereidheid de seniorentraining op zich 
te nemen. Want de combinati·e · Joop van Drunen - Wim Kaan zou wel eens tot zee;r 
verrassende resultaten kunnen leiden. 

Natuurlijk mogen we nu niet direct die resultaten verwachten. Weliswaar 
heeft Kaan kans gezien binnen een maand inderdaad een seniorenploeg uit de 
grond te stampen en zijn er reeds enkele incidentele successen geweest - ik 
denk aan de prachtige come-back van Jel Doornbosch - maar werkelijke resultaten 
kunnen pas het volgend jaar, ja misschien pas in 1961 verwacht worden. En na
tuurlijk zal ook Wim· Kaan het in de toekomst niet allemaal alleen kunnen doen 
bij de training, maar zal hij evenals Joop van Drunen ongetwijfeld assistentie 
nodig hebben. Assistentie b.v. van een Henk Willems, die het nu ook zo goed 
doet bij de junioren. Maar nogmaals, ook dan blijft de verantwoordelijkheid 
voor de training bij Kaan berusten • 

. En dan nu de W.G.- en P.R.-beker-wedstrijden. Het is geen schande om te 
moeten erkennen, dat we de W.G.-beker dit jaar niet zullen kunnen behouden. Ik 
heb het reeds eerder geschreven, het gebrek aan A-junioren doet ons dit ja~r 
verliezen. Maar het kan toch nog al tijd een nederlaag met ere vrorden. Jongens 
als, Piet Mascini, Ger Duits, Jan Kiewit, Pom Beelen, HenkLauwener - en nu 
noem ik er slechts enkelen - moeten toch in staat worden geacht met hun overi
ge clubgenoten tot een eervol resultaat te komen. Een resultaat, dat Joop moed 
zal geven het volgend jaar - ons jubileumjaar - met een glanzende ploeg terug 
te komen. 

En wat de P.R.-beker betreft: De voorronde bracht in plaats van DOS het 
Maastrichtse Kimvria in de finale. En dat was nu niet bepaald gunstig voor ons. 
Wil dat nu zeggen, dat we kansloos zijn om ons in de finale voor 1960 te hand
haven? Geenszins. Wanneer de beide polastokhoogspringe~s Mart Swart en ·nick 
Wezel beschikbaar zijn, dan kan het b.v. mogelijk zijn, dat juist de springnum
mers, dus ook ver- en hoogspringen wel eens doorslaggevend zouden kunnen zijn 
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Wanneer ieder lid, dat in aanmerking voor de ploeg komt, zich vanaf dit mo
ment volkomen geeft op de training, op elke training aanwezig is , als dat ook 
maar even mogelijk is, dan zal na deze P.R . -bekerwedstrijd, "Haa;rlem" zich 
opnieuw hebben kunnen handhaven tus.sen de sterkste verenigingen van Nederland • . 
En dan kunnen we met een sintelbaan in het vooruitzicht en met de regels in de 
gedachten, die ik hierboven schreef, de weg naar de top gaan bewandelen. 

D.Hagtingius. 

OFFICIEEL NIEUWS. 

Om aan te schaffen: 
''Haarlem''- embleem voor wedstrijdshirt . • . • . f 0,65 
11 Haarlem11 -embleem voor trainingspak . . . • . • f 2, 25 
11Haarlem 11-insigne . . . . . . . . • . • f 1,25 
11 Haarlem 11 -trainingspak met embleem : maat 3 . . f 29' 25 -

maat 4 • . f 29,25 
maat 5 • . f 30,25 
maat 6 • • f 31,25 
maat 7 • . f 31' 25 
maat 8 • • f 3 2, 25 

Een welkom in de "Haarlem"-familie aan: 

H. J. Plet 
R. v. Schaik 
A. J.M. Veenendaal 
P.w. Rijntjee 
H. Fiebig 
J. T. Bron 

, S. K. Lodder 
' J. H. Rabenberg 

A. Weyers 
J.M.A. de Haas' 
V. Stuur 

13-12-1.939 
14- 9-1944 
17- 9-1938 
27-10-1943 
10-- 5-193 8 

Orionweg 35 Haarlem 
Meidoornplein 12 Ha-arlem 
St~enbokstraat 9 Haarlem 
Pladellastraat 14 Haarlem 
Rijksstraatweg 74 Haarlem 
Jan Gijzenkade 117 Haarlem 
Hoeufftstraat 11 Haarlem 
Floreestraat 29 Haa~lem 

Winterlaan 6 . Heemstede 
J.v.Ruysdaellaan 44 Heemstede 
Rome i nenstraat 14 Haarlem 

l\..C. M. Houtema 
W.E. v.Gelderen 

·6- 3-1946 
27- 9-1945 
25- 5- 1944 
6- 7-1949 

14-11-1946 
3- 9-1946 

16- 5-1941 
5-10- 1940 

Julienastraat 18 Noordwijkerhout 
Gijsbr.v.Aemstelstr.189 Haarlem 

Bedankt als lid: 

G.P. v.Wezel - H. Schultz - H. Vos .. A. de Graaf - P.G.J. Consent - J. Stam 
C. Boekel - R. Caljou~ - D. Joustra en A. v.d.Pol jr. 

Adr eswijzigingen: 

J. Sandijck, B. v.d.Zwaan, 
~uys de Perezlaan 44 - Aardenhout Leonard Springerlaan 61 - Haarlem 

TRAINING: 

'iiaandag- en vrijdagvon~ terrein H.F.C. 11Haarlem 11 ~ aanvang 19 uur; junioren 
13 jaar _en senioren. 
woensdagavond terrej_n Kleverlaan alleen voor junioren en senioren, die daar
voor zijn uitgenodigd. 

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN ======================= 
Zo~dag 6 september a,s . zal te AmEterdam de wedstrijd plaats vinden om het 
jongens clubkampioensch'ap van Nederland met als inzet de Wouter Groenesteynbe
ker. 
Houd dus 6 september a . s. vrij. Fadere berichten volgen. 

Eer! week later, · 13 september a.s. te Den Haag, waar de P.R.-bekerwedstrijd 
pl aat s zal vinden. 

~en leger van supporters zal ook deze dag onze ploeg tot steun moeten. 
zi j n ; 13 september a.s . voor alle H.A.V.-ers ''n doel : op naar Den Haag~ 

No g_;n·A;als de clubkleding!! Tot onze grote spijt en ergernis moeten wij helaas 
steeds weer constateren, dat talri jke leden van ons · op de wedstrijden weer 
11 lak" aan hun· clubkleding hebben. Voor he:;:t, die het nog niet weten: ' wit broek
j e m.J t rode bies, wit shirt met rode rand en voorzien van 11Haarlem"-embleem. 
(~:J:" o el: ,' e en shirt verkri · baar bi· s- orthuis "Haarlem"- Grote Houtstraat. 
K l.oJ. P.e:n te verkrijgen bij de penningmeester . 

Het bestuur , 

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



BESTUURSBESLUITEN. 

Bij bestuursbesluit d.d. 10 juli 1959 is de heer w. Kaan benoemd tot 
trainer van de senioren. Dit houdt in, · dat de gehele ~ verantwoordelijkheid voor 
de training der senioren b.erust bij de heer Kaan. 

Bij bestuursbesluit d.d. 10 juli 1959 is een Technische Commissie be
noemd, bestaande uit de heren Van Drunen- Hagtingius en Kaan. 

- -----:- -==:::1 -----=- - -

~D~r~i~n~g~e~n~d~--~v~e~r~z~o~e~k. Vermijd zoveel mogelijk de voorzit~er overdag 
op te bellen. Indien enigszins mogelijk bel 
dan nr~52207 na 18 uur. 

P E R S 0 NA L I A. 

De heer en Mevrouw Aret meldden ons de geboortevan hun zoon R 0 B E R T 
Hartelijke gelukwensen . n~mens de gehele vereniging en moge Robert de voetspo
ren van zijn vader op ~tlatisch gebied drukken. 

INTERLAND VillDSTRIJDEN. 

Mat Meuwese en Joop Vissers viel de eer .te beurt 0m enkele malen in een 
Nederlandse ploeg te worden gekozen. 
Gelsenkirchen 21 juni. Mat en Joop maken beiden deel uit van de Nederlandse 
jeugdploeg, die op deze dag uitkomt tegen West-Duitsland. ~at be-
haalde bij het verspringen een 2e pl~ats met 6.51 m- Joop eindigde op de 400 
m. als 4e in 50.7 sek., in de 4 x 400 m. zien wij hem als laatste loper van de 
Nederlandse ploeg van start gaan; deze ploeg finisht achter de Duitsers in 
3.28.2 sek. 

Totaal uitslag van deze wedstrijd: 1e Duitsland 98.5 punten, 2e Neder
land 66.5 punten. 
Antwerpen 28 juni. 

Joop Vissers, die deel uitmaakt van de Nederlandse senioren-ploeg voor 
de wedstrijd tegen de Belgen loopt de 400 mtr. horden in 55·9 sek. en beze.t 
hiermede de 4e plaats. Totaal uitslag: België 218 punten, Nederland 200 pun
ten. 
Manchester 25 juli. 

In de Nederlandse ploeg die het tegen Engeland B opneemt , loopt Joop 
Vissers de 440 yards horden. Hij finisht als 4e in de tijd van 57.8 sek. 
1e: Engeland B 127 punten, 2e: Nederland 83 punten. 
Tilburg 26 juli. 

Mat Meuwese springt te· Tilburg 6.10 m. ver en wo~dt daarmede 6e in de 
jeugdlanden-wedstrijd 

{ Nederland-België 
--t> Deze wedstrijd wordt door de Belg·en gewonnen met 171 punten; voor Neder

land 130 punten. 
J.v.D. 

OVER ONZE SENIOREN. 

Nu door omstandigheden enkele uit- en' ver~lagen van de seniorenwedstrij
den niet in dit nummer verschijnen, werd mij gevraagd een zo · goed mogelijk 
overzicht te geven van de diverse senioren-resultaten. 

En als je een dergelijk overzicht gaat schrijven, dan· valt het je eigen
lijk nog duidelijker op, hoe slecht we in onze midden- en lange afstandlopers 
zitten. Of liever gezegd, we zitten er helemaal niet, we hebben ze eenvoudig 
niet. Ton Veenendaal kan mogelijk de man zijn, die ons straks in ieder geval 
weer mee laat doen op de 1500 m. en mogelijk op de 5000 m., maar daar zal dan 
toch zeker nog een flinke serieuze wintertraining overheen moeten gaan. 
Niettemin, zijn 2 min.8.9 sek, waarmede hij in Amsterdam een 800 m won , is 
moed- en hoopgevend. Voor Armand S~ijders moet ook dit seizoen door diverse 
omstandigheden als verloren worden beschouwd, wat na zijn aanvankelijk gron
dige training zeer jammer is. Zijn 52.5 sek. op de 400 min de dualmeet tegen 
A.A.C. in begin juni was lang niet onaardig. Joo Viss~oet het met zijn 
~1 se~ op dè 400 m. en zijn uitstakende 400 m. hord;n resultaten heel goed 

en hij is aardig op weg één van onze top-atleten te worden. Dat geldt zowaar 
ook weer voo~ Jel Doornbosch,_ die na zijn sukkelpartij met blessure s, werke
lijkprima terugkomt: . 14.10m. kogel, 6.9A m_. verspringen, 39.48 m. discus
werp~n, 11.2 sek. op de 100 m., het zijn resultaten die er niet om liegen en 
hem zowaar uitzicht geven op een prima Tienkamp-prestatie. Jaap Kan zag ik In 
Den Haag tot 'tweemaal ioe een goede 400 m. in 54 sek. lopen en gezien Z1Jn 
serieuze training komt er straks nog veel mee~ uit. Voor Co Lagendijk geldt 
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natuurlijk, dat hij ·pas van vooruitgang kan spreken, wanneer hij onder zijn 
51.3 sek. van enkele jaren geleden komt. Ondanks zijn eigenlijk nog te korte 
periode van grondige training , zie ik daar wel mogelijkheden toe. En als het 
nog niet lukt dit seizoen, na een goed bezochte wintertraining komt het dan 
zeker in 1960. . 

Harry Joacim wisselt goede - met minder goede resultaten af. Mogelijk is 
de JUiste instelling op de wedstrijden nog niet altijd helemaal aanwezig. 
Zijn 15.2 se • op de 110 m. horden bij de kampioenschappen vond ik goed, en 
dan natuurlijk die 1.81t .m. hoog in het begin van het seizoen in Leiden. 
Trouwens ook zijn Tienkamp-prestatie op '''de onderlinge wedstrijden mag genoemd 
worden. En toch Harry, er zit nog veel meer in. Hans Sieffers grossiert in . 
kampioenschappen. Kampioen van de luchtmacht op ver- en hoogspringen, nu ook 
B-kampioen op deze nummers. Goed werk van deze atleet, van wie wel eens be
weerd is, dat hij de juiste wedstrijdmentaliteit miste. Hij is nu hard op weg 
om het tegendeel te bewijzen. Jaap de Reus zag ik alleen nog maar in actie 
bij de onderlinge wedstrijden. Hij deed het daar zeker niet gèk, maar zou bij 
een werkelijk serieus opgezette training tot nog veel betere ~errichtingen in 
staat zijn. "Dat gaat komen", zegt Jaap. Wel , ik hoop het van ganzer harte. 
M~~M~e=se begon heel goed door met. 6.85 m kampioen van de Landmacht te wor-:
den. Daarna is hij wat teruggevallen, do ch hij heeft zijn training inmiddels · 
zeer serieus hervat. En dan zijn er weer zeer veel mogelijkheden voor Mat. 
Die mogelijkheden zijn er nog niet direct voor Bob Steenbergen, die doór de 
militaire dienst wel de 5rootste tik van Joop van Drunen's fameuze 4 x 100 m 
ploeg heeft gehad. Weet hij echter door te zetten, dan zien we Bob het vol
gend seizoen ongetwijfeld terug. Je kan nu laten zien, dat je inderdaad weet, 
wat doorzetten is, Bob. Ik heb er veel vertrouwen in. Dick Hoogland zag ik 
nog niet actief. Hopelijk kan hij voor de P.H. nog wat wedstrijdroutine opdoen. 

Î De conditie lijkt er zo bij de training wel te zijn. Ton van Zijl is heel wis
selvallig. Zijn 1. 81t m in Leiden was uitstekend. Daartegenover s taat weer een 
1. 69 m bij de ka"iii'P!!ensÖhappen. Weet hij de weg naar een regelmatiger training 
te vinden~ dan hoeft het zelfs dit seizoen niet bij de 1.81 m te blijven. 
Peter Krans, gehandicapt door het feit, dat hij op aanmerkelijk minder wed
strijden kan uitkomen dan zijn concurrenten, hoop ik dit seizoen nog over de 
1.85 m te zien springen. Het zit er "geheid" in. Van Gerrit v.d. Bosch en Bas 
Fennis-; onze super-lange afsta1.dsmensen, hoor ik deze zomer weinig. Ik zie ze 
ook weinig op de train)ng. Mogelijk zijn ze hard op de weg aan het trainèn 
voor een goede Marathon in Enschede. Dick Wezel sukkelt nog steeds met een 
hinderlijke blessure en dat bracht hem b.v. bij de kampioenschappen niet ho
ger dan 3.21 m. Bekijk het rustig Dick. Dan zit er straks bij de P.H. heus wel 
meer in. 

So Long. 

UITSLAGEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN ROTTERDAM 12 juli 1959· 

Serie 110 m. 1 horden 2e H. Joacim 1 5· 3 sek. 
f inale 110 m. horden 4e H. Joacim 15.2 àek. 
400 m horden 3e J. Vissers 5~· 8 sek. 
versEringen 6e MT Meuwese 6. 3 5 m. 
kogelstoten 3e J. Doornbosch 13 -99 m. 
hoogsEringen 9e T. v. Zijl 1. 70 m. 

10e H. Joacim 1 .6 5 m. 

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN TILBURG 12 JULI 19 22. 
100 m. 4e G. Duits 11.8 sek. 
hOOfiSErine;en 4e/5e P. Mascini 1. 60 m. 

NEDERLANDSE B-KA11fPIOENSCHAPPEN LEIDEN 26 JULI 1929· 

100 m. 
serie 1e J. Doornbosch 11.4 sek. 
finale 3e J. Doornbosch 11 • 2 sek. 

110 m. horden 2e J. Doornbosch 17.1 sek, 

hoogsEringen 1e H. Sieffers· 1. 73 m. 
4e J. Door;nbos eh 1. t s m. /.flJ /)4-1 versEring:en 1e H. Sieff·ers 6.41 m. /~ 11e B. Steenbergen 5· 7 4 m .. --

1/J,. 

SEeerwer:Qen 3e H. Joac ru m 44-43 m. 

J.v.Dr. 
- 5 -



ALLES IS BETREKKELIJK. 

Zonneschijn, droogte, klagende boeren, vriendelijk ·kijkende vakantie
gangers, puffen, zwemmen, transpireren •••• na vele mislukte pogingen van 
het K.N.M.I. in ~e Bilt is het dit instituut uiteindelijk gelukt tot eind 
juli een dusdanig weer te voorschijn te roepen, dat we van zomer mogen ·spre
ken. Waarvorr de desbetreffenden onze hartelijke dank. 

Ook in het grijze verleden zijn dergelijke perioden wel eens voorgekomen 
hetgeen ook toen een bijzondere gebeurtenis was. Ook toen was het normaal 
als men zich gehuld in een wolk ~an zonnebrandoliegeur en gekleed in een 
minimum hoeveelheid textiel ter . zonnebrande dagen lang voor "Pampus" liet 
liggen. Mits ••••• men niet lid was van de H.A.V., alwaar wijlen Hil van de 
Mey dergelijke verregaande atletische zelfverloochening onder geen beding 
wilde toestaan. Zelfs de beste der besten onder ofis reeds in het ' volledig 
bezit van de toen bestaande engelenvleugeltjes (priv~ bezit der toenmalige 
topatleten der H.A.V.) werden door hem na een dergelijk ongehoord vergrijp 
als boetelingen ter orde geroepen, Het bruin laten branden der onderbenen 
behoorde reeds tot het meest geniepige -wat je de atletiek kon aandoen, laat 
staan als je eventueel door het dolle was gegaan en tevens al bakkende je 
bovenlichaam eén lekkere brandbeurt had gegeven. Met bulderende stem werd je 
als afschrikwekkend voorbeeld voor de hele troep ter verenigingsschandpale 
gevoerd. . . 

Een bruingeworden nek en handen was toegestaan indien beroepshalve ver
kregen. Maar dan moest de rand tuss~n bruin en blank ook zo onmiskenbaar dui
delijk zijn herkomst vertonen, dat er geen twijfel maar dan ook geen enkele 
twijfel mocht bestaan. 

Persoonlijk vond ik onze Jan Koopman uit Beverwijk altijd het meest spre
kende voorbeeld in het toegestane. 

Hil van der Mey was keihard voor zichzelf •••• maar ook voor zijn atleten 
als" het om ZIJN sport ging. Hij kende die sport door en door. Ook wij wilden 
dat ni.et al tijd erkennen en toch had deze sport-grootmeester volkomen gelijk. 
Een atleet in de zomer, die meedoet aan zonnebranden en zwemmen hoeft er niet 
op te rekenen zijn werkelijke topconditie ooit te bereiken. Integendeel zijn 
reactiesnelheid zal zelfs afnemen en een zekere loomheid van de spieren zal 
daar o.a. het gevolg van zijn. Alles is betrekkelijk inderdaad. Sinds er een 
paar atleten geweest zijn die ondanks zonnebaden en zwemmen toch tot toppres
taties gekomen zijn, denken velen dat al dat gezeur over conditiebederven 
maar een overlevering uit de ouwe doos is. Vergeet dat echter maar rustig •••• 
wat de ene. atleet goed verdragen kan, ~ou voor de andere atleet fnuikend kun
nen zijn. Elk mens heeft zo zijn eigen gestel. En juist in een zo streng in
dividuele sport als de atletiek is, kunnen de kleinste "foutjes" het betere 
verhinderen. Mocht je het misschien niet geloven ••• ga eens een lekker tijd
je zwemmen en probeer daarna maar een pittige achthonderd meter te lopen, 
kun je eens voelen, dat je z.g. "lood'' in je benen hebt gekreg~n. O~k nu -
net zoals vroeger - zUllen ~r atleten zijn, die ~achtkens gaan borrelen van 
kwaadheid als hun het nadeel van deze zomerse vreugden onder het oog wordt 
gebracht, maar zeker is, dat Hil van der Mey wist wat wèl en niet goed voor 
een atleet was en dat hij een kenner van de atletiek was, zoals er niet veel 
in Nederland geweest zijn - nu niet en vroeger n~et! 

Ben Baveland. 

J1JNI()REN-NI'EUWS. 

Daar door verschillende omstandigheden ons clubblad wat lang op zich· 
heeft laten-~chten, is het . niet mogelijk- om alle wedstr i jdverSlagen op te 
nemen. Ik zal dan ook volstaan met het publiceren van een ranglijst, welke 
is bijgewerkt tot en met 2 augustus j.l. 

A-junioren 200 m. 

100 m. 1 • w. Beelen 38.7 sek. 
2. G. Duits · 39.2 11 

1. G. Duits 11 • 2 sek. 3. P. v.d. 'iierff 40. 1 11 

2. w. Beelen . 12.- ,, 
4· P. Mascini 41.4 11 

3. J. Brouwer 1 2. 5 " 5· H. Vlottes 42.3 11 

4· J. Kiewiet 12.6 11 

5· P. Mascini 12.6 11 800 m. 

200 m. 1 • J. Kiewiet 2.09.2 sek. 
2. J. Brouwer 2.19·7 11 

1. G. Duits 22.9 sek. 3. c. Winkel 2. 20. 5 11 

2. w. Beelen 24·4 11 

4· w. Beelen 2.24.8 11 

5· P.Mascini 2. 29.3 11 



1 500 m. 
1. J. Kiewiet 
2. c. Winkel 

Hoogspringen. 
1. P. M;ascini 
2. P. v.d. Werff 
3. J. K.iewiet 

Kogelstoten, 
1. J. Kiewiet 
2. Th. Jjauwerens 
3. W. B.eelen 
4• P. Mascini 

B-junio;ren: 

80 m. 
1 • M. Weyers 
2. H. Leuwener 
3. p, v.Bueren 
4· B. ter Horst 

300 m. · 
1. P. van Bueren 
2. M. Weyers 
3. B. Bestenbreur 

1 500 m. 
M. Weyers 

Hoogspringen. 
1. M~ Weyers 
2. A. Mascini 
3. c. Christiaanse 
4. c. Vermeer 

VersJ2ringen. 
1 • c. Christiaanse 
2. H. Leuwener 
3. P. v.Bueren 
4· M. Weyers 
5· B. ter- Horst 

C-junioren 

60 m. 
1. J. Thuis 
2. G. Moelenaars 
3. A. Mulder 
4· A. v.Huystee 
5· F. Buenting 
6. V. Mascini 

6oo m. 
1 • J. S an dij c k 
2. F. Buenting 
3. A. Mulder 

Kogel stoten, 
1. G. Moelenaars 
2. J. Thuis 
3. A. Mulder 
4• A. v.Huystee 

Discuswerpen 
1. G. Moelenaars 
2 .. A. Mulder 
3. 0. Berkhoff 
4. J. Thuis 

4.21.1 sek. 
4·54.6 " 

1. 7 2 m. 
1. 52 '." 
1. 45 " 

10.07 m. 
9-97 " 
9·94 " 
9·75 " 

9.8 sek. 
9-9 " 
9·9 " 
9.9 " 

38.5 sek. 
38.6 11 

41.3 " 

4.25.6 sek, 

1. 67 m. 
1 ·45 " 
1. 45 " 
1.45" 

6.22 m. 
5· 7 4 " 
5. 59 11 

5· 56 " 
5· 50 11 

?.8 sek. 
8.- 11 

8.- 11 

8.1 11 

8 ~ 1 11 

8.1 11 

1_. 3 7. l sek. 
1.37·7 11 

1.39.2 11 

13.3~ m. 
' 11.42 11 

10.25 11 

9.82 11 

36.67 m. 
31. 28 11 

26.40 11 

25.50 11 

3000 m. 
1, c. Winkel 
Polsstok: P. Mascini 

Ver.springen. 
1. J. Brouwer 
2. G. Dui.ts 
3. P. Mascini 

èSJ2eerwerpen. 
1. Th. Lauv.erens 
2. J .• Kiewiet 
3. H.· Vlo.ttes 
4· P. Mas.cini 
Discus:1.H. Vlottea 

2. P. Mascini 
100 m. 
1 • IVI. Weyers 
2. H. Leuwener 
3. P. v • Bueren 

. 4· A, Mascini 

600 m. 
1. M. Weyers 
2. P. v.Bueren 
3. B. Bestenbreur 

kogelstoten. 
1 • H. Leuwener 
2. A, Mascini 
3. M. Weyers 
4· c. Vermeer 

Discuswerpen. 
1. A. Mascini 
2, H. Leuwener 
3. M• Weyers · 
4• c·. Vermeer 

Speerwerpen. 
1. A. Mascini 
2. Hv Leuwener 
3. H. Blom 

80 m. 
1. J. Thuis 
2. G. Moelenaars 
3. A. Mulder 
4· A. v. Huystee 

Ho.ogsEringen. 
1 • G. Moelenaars 
2. J. Sandijck 
3. A. v.Huystee 
4· v. Mascini 
VersEringen C 
1 • J, Thuis 
2. G. Moelenaars 
3. J. Sandijck 
4· A. v.Huystee 
5· A. Mulder 

- 7 -

10.38.-8· sek. 
2.92 m. 

5.82 m. 
5.6o " 
5· 60 11 

43,39 m. 
38.97 " 
38.25 11 

35.64 11 

28.65 m. 
26.48 " 

1 2. 1 
12. 2 
12.3 
12-3 

sek. 
11 

11 

11 

1. 26.3 sek. 
1. 29.7 11 

-1.31.3 11 

13.67 m. 
12.79 11 

11.32 11 

9.31 11 

36.41 m. 
34.44 11 

30.74 " 
23.9 2 11 

42.82 m. 
41.18 11 

3 2. 40 11 

9.6 sek. 
9·9· " 

1 o. '2 11 

10.4 11 

1. 63 m. 
1. 45 11 

1.36 " 
1.36 11 

5· 34 m. 
5· 29 " 
5· 29 " 
5· 23 11 

5· 11 11 



D-junioren 

60 m. 
1 • H. v.Goor 
2. p . v·. Beèk 
3. H. Mulder · 
4· P. de Vos · 
5· P. Hagtingius 

Ko gelsto t en 
1 • H· Mulder · 
2. P. de Vos · 
3. H. v.Goor · 
4· P.v.Beek 
5· H. Reiber 

CLUBREKORDS JUNIOREN. 

8.4 sek, 
8.7 11 

8.8 . 11 

8.8 . 11 

8.9 11 

8. 55 m. 
8 . 43 . 11 

8.25 ' 11 

7. 28 . 11 

7.18 " 

hooggpringen 
1. P. Hagtingius 
2. P: de Vos 
3. P. v.Beek 
4· H. Mulder 
5· H.v.Goor 

Verspringen 
1 . P. de Vos 
2. H.v.Goor 
3. P.v.Beek 
4. H. Hooyberg 
5· H. Mulder 

1. 3 5 m. 
. 1. 3 5 11 

1. 25 11 

1 • 20 11 

1. 20 11 

4·45 m. 
4·39 11 

4·30 11 

4- 15 11 

4,10 11 

J. van -Druno.n 

In de loop van dit seizoen ·zijn wederom enkele clubrekorde verbeterd. 
Mons Weyèrs slaagde erin om te Leiden ( 10-5-59 Y. het 600 m. rekord voor de . 
B-junioren scherper te stellen, na een prachtige race stonden de "klokken" 
stil met een tijd van 1.26.3 sek., het oude rekord stond op naam van Jan 
Ki~wiet in 1.27.1 sek. 

24 mei AMSTERDAM was het Gerard Moetenaars die zijn rekord discuswerpen voor 
C-jongens" ve-rbeterde met 18 cm. ·Hij. bracht het van 36.49 t:1 naar 36.67 m. 

14 juni HAARLEM. Gerard Moolenaa:ns spring.t 1. 63 m hoog en wordt op dit num:
me r qij .de C-junioren mede rekordhouder, Mons Weyers sprong dezelfde hcogte 
in 1957· · · 

12 Juli. Mons Weyere loopt te Amsterdam een 300 m. voor B-junioren in 38.6 
sek. Dez e tijd betekent een ni~uw clubrekord in deze groep. Paul v.d. Werff 
was tot deze datum de snelste in 38 ~ 8 sek . . . 
2 augustus DEN RAAG. Peter van Bue~en loopt na e~n 38·7 sek. op de 300 m. 
B-junioren serietijd, 38.5 sek. in de finale van hetzelfde nummer, hetg~en 
een ver betering beteke~t van het rekord van Mens Weyers. Gerard Moolena~rs 
verbetart tijdens deze wedstrijd het clubrekord vqor C-jongens. Kogelstoten: 
Henk Leuwener werd in 1957 hiervan de bezitter met een stoot van 13.36 m• 
Gerard maakte er 13.39 van. · 

CLUBREKORD3 SENIOREN. 

Zondag 10 mei LEIDEN. Rarry Joacim en Ton van Zijl springen 1.81 m. hoog en 
dat be tekent dat het =ekord op d~t nummer, dat mej 1.80 op naam stond van 
Neès v.d~Klinkenberg (1935) Cor ~ampree (1941) Ad van Zweeden (1952) Ton 
van Zijl . (1956) Peter Krans(1957), ~indelijk verbeterd is. . . 

Woens dag . 3 juni AMSTERDAM. Een heel oud rekord werd deze avon~. om ••zeepit 
gebrach t em wel het rekord van Wim Kaan op de 400 m. horden, dat met 57~2 
sek. dateert uit~; Joop Viss~rs liep deze avond voor het eerst in zijn 
atletiek-loopbaan een 400 m. hor~en-race. Onder wel bijzonder fraaie weers
oms t ~ndigheden werd hij derde op dit nummer en liet een tijd noteren van 
55. 2 sek. Een keurige verbetering van di t rekord dus. 

ZatE:~r d~ ,g- 4 juli HA.ARLEM. Tijdens onze onderlinge tienkaJPp wedstrijden was 
he t ~ e ter . Krans, die bij het hoogspringen tot 1.81 m. kwam, en die met deze 
prest a tie .mede-rekord-houder werd op di t nummer • . Het clubrekord staat nu op 
naan van Harry Joacim, Ton van Zijl en Peter Krans. 

J.v.D. · 
OND~RLINGE V~DSTRIJDEN 4 en 5 JULI. 

Daar vrij in sept~mber niet meer ovar aen gemeentelijk sportterrein kun
nen be s chikken, waren wij genoodza~kt om onze jaarlijkse onderlinge wedstrij
den op een vroeg tijdstip te organiseren. Na vele jaren niet te z~jn ver
werkt , stond er r.u weer een onderlinge t ienkamp op het programma en we heb
ben J ~unnen vaststellen, dat het geen verkeerde 11 gooi 11 is geweest deze tien
kampte organiseren. Naast de 10-kamp was er voor de sen~oren een 6-kamp, 
veteranen 4-kamp, A junioren 6-kamp , B junioren 6-kamp, C junioren 5-kamp, 
D juniore~ 4-kamp en tenslotte voer de welpen een 4-kamp. 

Er was oo k dit jaar weer een behoor lijke belangstelling voor deze 
onderl inge we dstrijden. De temperatuur was echter tropisch, vooral in de 
midda~lren werd het haast ondragelijk. Een speciaal woord van dank aan de 
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talrijke. jurylede_n, die onder deze verzengende hitte de gehele dag in touw 
waren is zek~r op zijn plaats. En nu de resultaten. 

10-kamp 100 110 h. {00 12Q.Q. hoog ~ ~o_lli disc. speerw. polshoog 

1. H.Joacim 5119 ·pt.11.4· 15.9 53.6 4.47 1.71 6.40211.0~29.41 45.10 2.5.0 m 
2. J.de Reus 3997 ·'' 12.216.9 56·.5 4.591 1.616.06 9.68 26.75 35.12 2.65 11 

3. A.v.Zi jl' 3~52 "' 12,:3 18.1 59.- 5.06 1.71 5.81 8.34 21.81 30.60 2.- 11 

,r,J 4• H.Eggi nk 2795 · ll 13.1 21.6 59.6 5.05 1.46 5.52 9.65 25.93 37.21 2.20" 
t ' 5. R,Kitseroo 2437 ·11 13.- 20.4 60.9 5.0861.36 5.36 8.86 19.52 33.72 2.- 11 

Yatv6 §.1---B.M.R!' Knol 3646 11 12.2 18.5 6).6 5.3141.81 5.71 10.32 36.75 3 2.- 2.40 11
• 

~ ----------~-------~---------------~------------------------------------------
6-kamp senioren 

1. c. Lagendijk 
2. M. Méuwese 
3· B. Stee~berga~ 
4• H. Sief:fers 

'-- ----5· Th. Aret 
6. A. de Vries 

2612 
2475 
2464 
23 59 
2018 
169 5 

. . 

pt. 
11 

11 

11 

11 

11 

100 m. hoog. speer.kogel. 

12.-
11.7 
11.7 
12.4 
11.7 
13. 2 

1. 60 
1. 55 
1. 55 
1 ~ 6 5 
1.40 
1.40 

3 4.12 
3 2.65 
33.12 
32.44 
28.65 
-,-

8. 7 4 
8.81 
9.64 
9-93 
8.84 
7·37 

ver • 

5·83 
6.37 
6.25 
6.34 
5.69 
-.-

1000· m. 

2. 55· 2 
3. 22. '1 
3 ~ 27.9 

-----------------------------------------------------------------------------
6-kamp·junioren A 

1. J. Kiewiet 
2. P. Mascini 

. - -3 . G, Duits 
4· J. Brouwer 
5· H. Vlottes 

. . 

2460 
2316 

' 215'1 
1961 
1889 

pt. 
11 

·11 

11 

11 

100 ' m. 800 m. hoog. ver. ko gel. speerw. 

1 2. 6 
12.6 
11 • 5 
12. 5 
12.8 

2.10.8 1.45 
2. 29.3 1. 6 5 
2. 31 1. 40 
2. 19. 7 . 1 • 40 
2. 31. 2 .1. 40 

5· /~3 
5.60 
5.6o 
5·48 
5.11 

10.07 
9.70 
8.44 
8. 10 
8. 58 

38.97 
3 5· 64 
28.60 
25.47 
38.25 

-----------------------------------------------------------------------------
6-kamp junioren B 

1. M. Weyers 
2 ~ ·H. Leuwener 
3. A. Mascini 
4. R,. v.Abs 
5· c. Christiaanse 
6. c. Vermeèr 
7• P. v.Bueren 
8, B. v.d.Zwaan 
9. P~ Rijntjes 

2794 
259 2 
2296 
2270 
1701 
1647' 
1579 
1012 

pt. 

" 
" 
" 
11 

11 

" 
" 

913 . " 

100 •m. 500 m. 

12.5 1.12.8 
12.2 1.25.3 
12.3 1.33-7 
12.5 1.18.3 
13.2 1.25.2 
13.5 1.31.8 
1 2. j 1. 20 
14.3 1.30.5 
14.4 1.37.8 

hoog. ver. · kogel. discus. 

1. 60 
1.40 
1. 45 
1.45 
1. 45 
1. 4 5 
1. 40 
1 .,30 
1 •. 3Q 

5·55 
5· 7 4 
5.04 
5·31 
5·-79 
4·94 

. 5·. 59 . 
3.90 
4· 10 . 

10. 57 
1 2. 1.6 
12.39 
10.23 
7 
9.31 
8.35 
7.03 
6.62 

30·74 
31.17 
3 2. 28 
24.44 
17.36 
?3. 9 2 
22.12 
20.21 
17.91 

-----------------------------~-----------------------------------------------
5-kamp junioren C 
~. G. Moolenaars · 
2. J. Thuis 
3. D. Mulder 
4· J. Sandijck 
5· F. Buenting 
6. o. Berkhoff 
7• V. Mascini 
8. R. v.Schaik 
9. A. Pieke 

10. M. Roede 

217 2 
1880 
1594 
1551 
1318 
1299 
1267 
706 
697 

?· 658 

pt. 

" 
" 
" 
" 
11 

11 

11 

!' 
11 

60 m. 500 m. hoog. ~ ko.g.:Jl. 

8~-

8. 1 
8. 1 
8.6 
8.2 
8.3 
8.3 
9.6 
9.2 
9·5 

1. 21. 1 
1.18 .• 8 
1. 24 
1-. 24. 1 ' 
1. 20. 5 
1. 26 
1. 26.8 
1.33.6 
1. 3 4. ·2 
1.34.2 

.1.60 
1-.3 5 
1.30 
t.45 
.1. 20 
1.30 
1.30 
1. 20 
1 •. 20 
1. 20 

5· 21 
5· 3 2 
.4·99 
5· 05 
4.41 
4.48 
4· 46 . 
4·-
4.09 . 
4· 10 . 

. ' 

1 2. ~ 2 
10.55 
.9.88 
9. 28 
7.80 
8.49 
8.31 
8.-
6.-
6. 7 5 

-----------------------------------------------------------------------------
4-kamp D junioren 

1. ·P. v. Beek 
2. P. de Vos 
3. H. v. Goor 
4· H. Mulder 
5· c. Mantje 
6. P. Hag+ingius 
7· H. Hooyberg 
8. G. Cornet 
9· w. Sloos 

10. H. Reiber 
11. J. Dekker . 
12. c. Noordermeer 
13. B.G. S chuurm~n 
14. ;a:. de Haas 

964 
961 
933 
851 
658 
655 
567 
539 
420 
398 
3 58 
307 
29 2 
219 

pt. 
11 

11 

ft 

11 

11 

11 

" 
" 
11 

11 

" 
11 

11 

60 m. _Qoog. .ver. kogel. 

8.7 
8.8 
8 . 9 
9. 1 
9. 1 
9-3 
9.8 
9·5 
9.8 

10 
10 
10 ,4 
10.6 
9·4 

1.25 
1.30 
1. 20 
1. 20 
1 • 1 5 
1 •· 25 
1. 15 
1.-
1. 10 
1 
1. 10 
1 
1 

4.30 
3·79 
4· 20 
4· 10 
3·49 
3.80 
3·73 
3. 7 2 
3. 2~ 
2 . 73 
3 ~ 26 
3. 6 2 
2. 17 
2.49 

7. 28 
8. 28 
8.25 
7. 87 

. 7. 02 
5-6 5 
6.83 
6. 23 
5·83 
7.18 
5·~ 12 
5· 55 
6.8 5 
5· 12 



!1;-ka.m;e wel;een 60 m. hoos:. ver. kogel. 

1. J. Schwartster 3 5 pt. 9.8 1. 05 3. 51 4·95 
2. R. Mant je 

361 
11 9~5 95 3.41 4.98 

3- H. Souverein 3 2 
11 9.5 1.05 3.31 4-76 

4· H. .Dijkhoff 29 . " 9.6 95 3-37 4· 93 . 
5· J. van Drunen 2tJ 11 9·7 1 .05 3.07 4· 7 5 
6. N. Weyers. 23 " 10.1 95 3. 20 4.89 
1· M. Belterman 22 11 10.2 s"5 3. 13 4-99 
8. E. Mascini 10 11 10.7 8_5 3-05 4.68. 
9· H. Sloos 10 11 10.8 85 3 .oe· 4.06 ' • 

10. P. v.Zalm 5 " 10.4 2-99 

----------------------------------------------------------------------------
4-kam;e veteranen 100 m. hoo~. ver. kos:el. 

1 • Th. Warnik 1394 pt. 13.3 1,40 4-80 8. 58 
2. E.J. Bleyswijk 1163 11 13-4 1. 20 4.68 6.96 
3. A. v.Huystee 829 : tt 4.63 8. 13 

J.v.D. 

HAAGSE SUCCESSEN. (1) 

Onder vrij ongunstige weersomstandigheden werden op de toch al niet zo 
erg tegen meer ·dan een briesje bestande baan aan de Zuidlarenstraat in Den 
Haag zondag 2 augustus prima georganiseerde wedstrijden gehouden, waaraan 
ook een uit twee senioren ( + dames) en vijf junioren bestaand 11 Haarlem'11 

ploegje deelnam. Onder het voor atleti'ek. talrijke pu'bliek (minstens duizend 
man) zagen we nog o.a. dG ploe.gleider.s Kaan en Van Drunen, verder de heren 
Meuwese (me.t echtgenote) en v.d. IÜinkenberg, benev.ens Henri Plet, die zich 
te stijf voelde om mee te d0en en zich daarom, vergezeld van een lieftallige 
vrouwe, op de tribune· neervleide. 

Onze ploeg, waarin we een diepe leegte proefden door het zich in Zweden 
of elde;rs op den aardbolle bevinden van talrijke vakantievierende rÇ>od-wi t-ten·, 
was niet met tè hoog gespanhen verw·achtingen naar Den Haag gereisd ("we · 
zullen wel zien •.•• 11 ) ·, maar de prestatie, die onze jongens leverden, hebben 
duidelijk het geweldige nut van een· serieuze training aangetoond. 

Bij de senioren b.v. sprong Jel Doornbosch maar eventjes 6.94! m., 
hoewel we niet uit het oog .moeten verliezen, dat de wind juist bij het ver
springen wat behulpzaam was, door precies in de ~anlooprichting te blazen. 
Vanz~lfsprekend was de .aprong goed voor een eerste plaats. Jel liep ook een 
200 m. als B-klaseer en hier kwam hij ook prima voor de dag. Hij won zeer · 
rustig zijn serie in 24.1 sek. en in de finale ploeg lag hij z6 lekker in 
het schot, dat we niet aan een overwinni ng twijfelden. Helaas bleek de eind
sprint van een andere loper (hoe heette-ie nu ook al weer?) iets scherper dnn 
die van Jel te zijn, maar rnet ·zijn tweede plaats en de knappe 23.- eek. heeft · 
onze tienkamper zijn blakende ·vorm toch wel dui~elijk laten zien. De andere 
senior was Jaap Kan, die allereerst eens keek wat hij eigenlijk wel met een 
discus kan. Een bescheiden 7e plaats werd zijn loon door een worp van iets · 
meer dan 27 meter. Op ·de 400 m. voor C-klassers ging het heel wat beter! Na 
een prachtige serie, welke ·hij won in een keurige 54·- eek., leek de finale 
aanvankelijk wat minder te ·worden, doch in de laatste bocht nam Jaap een 
voorsprong, die hij onder ge.jüich va:ri alle 1!Haarlem11 -support-èrs behield. 
zijn tijd wa& 54.3 sek. 

De junioren kwamen eveneens uitstekend voor de ~ag. Twee clubrekorde 
werden, niettegenstaand_e de koude storm, verbeterd. Bij de C-junioren stootte 

. Gerarci Moelenaars de kogel 13.39! m., waarmee hij 3! cm. verder kwam ~an 
het oude rekord van Henk Leuwe~er. Op ditzelfde nummer werd Dolf Mulder vier
de met 10.03! m. en Onno Berkhoff vijfde met 9.96 m. Moelenaars behaalde ook 
bij het hoogspringen de e~rste prijs met een sprong van 1.50 m. De 80 meter 
tenslotte bij de C-junioren leverde in de series twee 2e plaatsen op, n.l. 
door Dolf Mulder in 10.6 eek. en (wéér!) Gerard Moelenaars in 10.7 sek. 
Onno Berkhoff liep eveneens 10.7 ~ek., maar helaas was hij in een dermate 
sterke serie inged~eld, dat hij -met een vijfde plaats genoegen moes~ nemen. 

_In de finale werd Moelenaars vijfde en Mulder zesde. Het tweede clubrekord 
dat er deze middag aan moest gelcven, was het 300 m B-rekord van Mons Weyers, 
dat op 38.6 sek. stond. Peter van Bueren liep verrassend goed. (ook hier 
een zuiver voorbeeld van hard trainen!). Hij won zijn serie in 38.7 eek. en 
in de finale stierf Mons 1 rekord. In 38.2 eek. snelde Peter door de finish. 


