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VAN DE VOORZITTER.
De grote wedstrijden Z1Jn gestreden. De P.H.- en W.G,-beker-wedstrijden
zijn weer achter de rug. Het werd een derde plaats voor onze juniorenploeg en
een gedeelde derde/vierde plaats voor onze hoofdmacht. Of we tevreden moeten
zijn over deze resultaten? Als ik me eerst tot de juniorenploeg bepaal, het is
natuurlijk jammer hier te moeten constateren, dat een tweede plaats zonder ~eer
mogelijk zou zijn geweest, als het ons een tikkeltje mee had willen zitten. Ik
denk b.v. aan het polsstokhoogspringen. Maar ook dan had de achterstand op
A.A.C. zeer groot geweest. En juist die achterstand zal sommigen van ons toch
hopelijk wel aan het denken gezet hebben. Hoe kunnen we die achterstand in de
kortst mogelijke tijd inhalen? Twee dingen zijn daarvoor uitersy be~ngrijk'
1e grote aanwas yan nieuwe jeugdige leden en
2e d·e juiste opvang van deze leden. Wat het eerste betreft, we zullen propaganda 11 tot en met" moeten maken. Op alle mogelijke - en misschien ook wel onmoge- 1
lijke manieren. Over enkele maanden hebben we 1960, ons JUbileumjaar te pakken.
Ook het ·
van de .01 m ische S elan. Dat wordt onze kans om de Haarlemse ·eu d
_ weer atletiek-minded te maken. We zullen werkelijk het volgend jaar doorlopend
aan de weg moeten timmeren. Maar dan wordt het nu dan ook hoog tijd, dat daarvoor de nodige maatregelen worden genomen, en niet straks in januari. En de opvang van de nieuwe leden als de propaganda werkelijk eens succes mocht hebben?
Dat schrijf . ik fout. Die propaganda moet succes hebben. Wel, voor die opvang
hebben wij mensen nodig. We mogen ons heel gelukkig prijzen in Joop van Drunen
een jeugdleider bij uitstek gevonden te hebben; alles alleen kan ook hij niet
doen. Hij moet werkelijk hulp hebben. Hulp van oudere leden, die heus niet
allemaal met een jeugdleidersdiploma in hun zak behoeve·n te lopen, maar die
alleen wel iets van het atletiek-metier afweten, doordat ze zelf vroeger io
onnoemelijk veel van die sport hebben genoten. En die nu de kans krijgen iets
daarvoor terug te gaan doen, door b.v. Joop één, maar liefst twee avonden te
gaan assist~ bij dat dankbare werk: leiding geven aan onze jeugd. Wat daarbij belangrijk is, dat is het feit, dat Van Drunen er ook werkelijk van op aan
kan, dat men op die afgesproken avond aanwezig is. Ik besef heel goed, dat
daarvoor wel eens offers gebracht moeten worden, maar ik geloof nog altijd,
dat onze vereniging, die nu al bijna veertig jaar lang zo 1 n vooraanstaande
positie in de Nederlandse atletiek inneemt, die offers meer dan waard zijn.
Dus nogmaals, willen wij de achterstand zo snel mogelijk wegwerken: volop propaganda en grondige opvang van nieuwe jeugdige leden.
En dan die gedeelde derde/vierde plaats van onze seniorenploeg. Er zulle :'
er natuurlijk onder U zijn, die , mogelijk toch iets meer hadden verwacht. Wannc c:
U mijn mening echter vraagt, dan antwoord ik dat ik tevreden ben. Wanneer wij
bedenken, dat wij eigenlijk aan het begin van het seizoen absoluut geen ploeg
hadden, alleen wat •1loslopende 11 atleten die, bij elkaar gehaald een flink pe k
slaag kregen van het Leidse 11 Holland 11 , dat we half juli pas serieus begonnen
zijn aan de opbouw van een seniorenploeg en dat die seniorenploeg met een
fractie meer geluk ruim drie zou zijn geworden bij de P.H.-bekerstrijd, wel
dan mogen we toch waarlijk niet ontevreden zijn. Coach Wim Kaan heeft die seni- _
orenploeg eigenlijk als het ware uit de rond estam t. Hij heeft er zelfs voor
gezorgd, dat er successen kwamen. Ik denk aan deootafettekampioenschappen, de
Tienkamp, de Districtskampioenschappen. Het zou natuurlijk prachtig geweest
zijn, als we nu ook bij de P.R.-bekerwedstrijd direct een rli~k succes hadden
geboekt. Maar zover kon het dit jaar nog niet komen. Maar wanneer we op de wee
blijven doorgaan, die we de laatste maanden zijn ingeslagen, dan zal onze seniorenploeg toch in staat moeten zijn de vereniging in 1960 een prachtig
\ jubileumgeschenk aan te bieden in de vorm van een uitstekende klassering bij
~ de strijd om de P.H.-beker.
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En van nu af aan moet dus ons oog gericht ZlJn op 1960. Dat jaar moet .in álle opzichten een glanzend jaar voor ons worden. Het jaar, waarin we de gehele
Nederlandse sportwereld ervan moeten doordrin gen, onder wat voor moeilijke omstandigheden onze vereniging in de laatste vijftien jaar heeft moeten we:J;ken .en
wat voor prachtige prestatie het toch eigenlijk van onze technische leiding is
geweest om onze ploeg nie ·t alleen te handhaven . tussen de ,.,beste verenigingen in
Nederland, ma.ar dat zelfs ook eenmaal het juniorenclubkampioenschap kon worde.n
veroverd.
De jubileumcommissie is reeds enkele maanden bezig met de voorbereiding va n
de jubileumviering, de redactiecommissie zal ongetwijfeld binnenkort een aanv: ang
maken met de samenstelling van een___,jy.bileumnummer e.n ook op andere manieren.w0 r lt
op dit ogenblik ree~s fl{nke aandacht bestee aan de viering van ons veerti gjarig bestaan het volgend jaar.
Laat een ieder, aan wie gevraagd wordt medewèrking te verlenen aan deze
jubileumviering ook zonder meer die medewerking verlenen. Ik schreef het hierboven reeds en ik wil nog eens herhalen: onze vereniging is altijd een offer
waard en in een jubileumjaar misschien wel een dubbel offer.
D. Hagtingius.
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Zaaltraining ingaande woensdagavo?d 14 oktober a.s. Lorentzlyceum Santpoorterplein:
·19 uur jeugd _t/m 13 jaar
20 uur overige junioren
21 uur senioren
c.r.o.s.-training ingaande zondag 25 oktober

a.s.

9.30 uur alle junioren vanaf 12 jaar.
~·45

uur senioren
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ADRESSEN:
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voorzitter:
secretaris~

pennin gmees t er:
weds t r i jdsecretaris:
commissarissen:

seniortrainer:

31, Haarlem, tel. 52207.
A.H. Presburg, Thomsonlaan 49, Haarlem.
J. van Drun,e n, Olycanstraat 40, Haarlem, tel. 20798.
J. van Drunen , Olycanstraat 40, Haarlem, tel. 20798.
M. Meuwese sr., Scha t erweg 206, tel. 53546.
J.E. Bley s wij k , Pa r kl aan 80, tel. 21858
Fabriciusstraat 48, Haarlem.
D. Hoogl and,
w. Kaan, J.P. Heyenstraa t 87, Amsterdam, tel. 86380.
J. van Drunen , Olycanstraat 40, Haarlem, tel. 20798.
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jeugdleider:
De vol gende le den z ijn hartelij !c wel kom in de "Haarlem familie.
Haarlem
Kanariestraat 70
W. M. Schoon
7-9-1943
Ha arlem
Merwedestraat 15
L. Vermeer
21-8- 1947
N.H.T. Mendes da
Haarlem
Clav isstraat 55,
Cos te
11-9-1946
Heemstede
Ti mor st raa t 62
M.P.A. Labeur
3-8- 1940
Haarlem
J. Gijz enka de 192
c. J. Kitseroo
29-9-1946
Haarlem
J ., G ij ~ en k ade 190
J. Heus
4-12-19t~ 6
Haarlem
J , Gi jzenka de 146
J • . deVos
1-9-1941

J. V. . Scheerder
A.R. Sontag
G. Zwart
P.J. Keesstra
E.W. Gaytenbeek
P.B. de Jong
B. Deutekom

27..:8-1937
23-9-1948
17-10-1946
10-12-1941
10-8-1942
27-7-1946
2-2-1943

J.Gijzenkade 146
Ger.v.Eckerenatr.7III
Archipelstraat 5
Gen.B othast~aat 43
2e ~uid Polderstr.13
Voorweg 21
Thorbeckestraat 38

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede ·
Zandvoort

Bedankt als lid:
G.H.J. Greven - s. Beurgonje - c. Bierman- A. Dinkelberg- K. Lasschuit
H. Vos - J. Schildwacht - R.J. Pieke - R. Ruygrok- B.w. v.d.Hoven.
Bedankt als donatrice: mevr. Schildwacht.
HERHAALD VERZOEK: Bel de voorzitter als het even mogelijk ia niet voor
6 uur 's avonds. Bij voorbaat zijn dank!
DE P.R.-BEKERSTRIJD
Dat atletiek niet alleen een mooie, maar ook somtijds een adembenemende ·
sport kan zijn, dat heeft de strijd om de P.H.-beker 1959 weer eens overdui- _
delijk aangetoond. Elders in dit nummer zult U een artikel eantreffen, dat de
sfeer tijdens het laatste nummer, de 4 x 400 m.,duîdelijk in beeld zal brengen. Moge ik dit verslag over de wedstrijd beginnen met een woord van hulde
aan onze 4 x 400 m-ploeg. Aan Co Lagendijk, Armand Snijders, Jaap Kan en
Joop Vissers. Ze hebben daar aan die winderige Laan van Poot weer eens overduidelijk laten zien, dat een 11 Haarlem 11 -atleet, als de vereniging dat van hem
eist, vechten kan tot het laatst. Een Co Lagendijk liep stukken beter dan in
zijn persoonlijke 400 m. Armand Snijders en Jaap Kan bleven prachtig "los"
draaien ondanks de zware 800 m., die ze al in de benen hadden en Joop Vissers deed net of het zijn eerste optreden van de middag was, in plaats van
~ijn vierde. Die 3 min. 30 sek. was niet alleen een goede tijd, maar het betekende ook de derde plaats en daarmede het veilig stellen van onze finale
plaats 1960, al moest daarvoor ook Kimbria, dat niet verder dan de zesde
plaats kwam op dit nummer, en A.A.C. , dat P.s.v. nog net naar de · tweede plaats
kon terugdringen, hun medewe.rking verlenen.
.
Overigens was deze P.R.-beker niet zo best voor ons begonnen. Harry
Joacim kon bij het verspringen doorlopend niet uitkomen en zag zich gewipt
voor de finale; Joop Vissers kon die finale maar net halen met een sprong
van 6.12 m. En in die finale kon J oop niet verder komen en zo behaalden wij
uit dat verspringen maar één simpel puntje in plaats van de vijf, waarop een
beetje was gerekend. En dan te weten, dat ·Harry en Joop regelmatig ruim over
de 6. 50 m. zijn geweest, en mèt hen diverse andere "Haarlem"-atleten. Joop
1
herstelde zich werkelijk schitterend op de 400 m. Na in 51.2 sek. zijn serie
te hebben gewonnen, plaatste hij zich derde in de finale in 51 sek. En ook wat
Joop daarna in de 4 x 100 m. en 4 x 400 m. liet zien stempelde hem tot één
van onze grote uitblinkers tijdens deze P.H.-bekerstrijd. Co Lagendijk kon
zich niet voor de 400 m.-finale kwalificeren. Hij liep daarvoor te verkrampt.
Maar hoe goed hij zich in de estafette herstelde, vertelde ik U al. E~n te
langzame start schakelde Cees de Boer uit voor de 100 m~-finale, doch ook
hij zou zich prachtig herstellen in de 4 x 100 m. Ger Duits plaatste zich zeer
normaal in de sprintfinale door als tweede in zijn seri~ te eindigen in 11.1
sek. Een valse start in de finale beroofde hem van zijn· zekerheid en dat werd
toen tegen de verwachting slechts een zesde plaats in 11.2 sek. Jammer,
want na de ui t .s tekende serie had er eigenlijk veel meer ingezeten. Het plaatsen op de 800 m. was voo~ Jaap Kan en Armand Snijders n6g een te grote opgave
maar beiden verdienen niettemin een pluim voor hun dappe~e race en eerlijk
gezegd viel het mij honderd procent mee en zie ik waarlijk niet in, waarom
wij het volgend jaar nog steeds puntloos moeten blijven op dit nummer. Dapper
was de race van de eenzame Jan Kiewiet op de 1500 · m. In deze race kwam hij
er nog niet, maa-r let eens op deze jongen het volgend seizoen! Werkelijk Jan,
je begint weer lekker te draaien. En ook voor Ton Veenendaal en Kees Winkel
niets dàn lof voor hun dapper volhouden op de 5000 m. Een werkelijk serieuze
training en Ton is het volgend jaar een "puntenmannetje".
Harry Joacim en Dick Hoogland deden hun plicht op de 110 m. horden. Het werd
geheel volgens de verwachting eenvierde- en vijfde plaats in resp. 15.6 en
15.7. Hetgeen me van Dick met zijn weinige wedstri jdroutine, bar meeviel ~n
eerlijk gezegd van Harry een tikkeltje tegen. Gezien ook het verspringen zou
je zeggen, dat de tienkamp hem nog een beetje in de benen zat. Maar het waren

toch maar vijf kostbare punten. Jammer, dat de wissel Jel Doornbosch - Ger
Duits, net niet helemaal klopte.· .Anders was een tweede plaats op de 4 x 100 I!·.•
zeker geweest, het werd nu toch nog een verdienstelijke 43.7 sek., want Joop
Vissers en vooral ook Cees de Boer wisten de positie van de ploeg prima .te
herstellen. Jel Doornbosch ging ni~t zo lekker als bij de Tienkamp. Niettemin
wist hij toch maar weer zeven punten .voor zijn ploeg te veroveren en daarmede
was hij ook nu weer topscorer. Bij het speerwerpen 'werd het na een nogal aarzelend begin toch nog een vierde plaats met 54.50 m. en bij het kogelstoten
ein~~gde hij in derde positie met een stoot van 13.91 m. En wat te zeggen
van "goodold" Henk Kluft: 13.04 m.en daarmede de vierde plaats. Machtig werk
van een "Haarlem"-lid, dat zich inderdaad een waarlijk 11 lid van verdienste"
toonde. Henk, mijn respect! En dan heb ik het er nog maar niet over, dat je
ook bij het discuswerpen bijna de finale te pakken had• Ton Van Zijl wipte
ondanks de hinderlij ke ' wind en nio t al te beste ~fzet, feilloos over de 1.75
meter, bij het hoogspringen. Dat deed geen enkel ander atleet hem na, ook
tienkamper Timme niet, die zelfstwee foutsprongen meer had dan Ton. En zo
werd onze man winnaar van dit nummer. Moest hij ook winnaar worden, omdat hij
werlrelijk de beste hoogspringer was. Beter · ook dan Han Karels, die nog steeds
zijn beste wedstrijden niet op P.R.-beker-wedstrijden spri~; 1.70 m was wel
wat aan de lage kant voor een springer, die regelmatig de 1.80 m. . weet te halen. Het werd een ietwat tegenvallende vierde plaats. Onze polsstokspringera
Dick Wezel en Mart Swart deden precies, wat van hen werd verwacht. Een vijfde
plaats · voor Dick met 3.20 m. en een zesde plaats voor Mart met 3.10 m. Wanneer
beide atleten het volgend seizoen een paar wedstrijden voor de P.H.-beker weten te · pikken en daarmede · vooral meer vastheid aan hun aanloop weten· te geven
-dat laatstegeldt vooral voor Dick- dan moeten ze toch met hun routine in
staat zijn het volgend jaar dit puntenaantal tenminste te verdubbelen.
En dit was het verhaal van de P.R.-bekerstrijd 1959. Dat deze jonge ploeg
zich wist te handhaven lijkt me ongetwijfeld het beste compliment voor ploeglei _d er/coach Wim Kaan, die zeer zeker toch wel voldoende perspectief in het
team zal hebben gezien om het volgend jaar met een glanzende ploeg te voorschijn te komen. Want dat er perspectief inzit, daar ben ik absoluut van overtuigd.
En nu wilt U nog de einduitslag: A• .A.C. won met 82 punten; V. en L.tweede
met 52 punten; Kimbria en Haarlem derde en vierde met 41 punten; P.S.V. vijfde
met 40 punten en Trekvogels zesde met 38 punten. En uit de cijfers van de
laatste vier ploegen zult U wel kunnen opmaken, hoe we hebben zitten beven
daar op de winderige tribune in Dên Haag.
So long!
ZONDAG 6 SEPTEMBER: WOUTER GROENESTEYN-BEKERWEDSTRIJD TE .AMSTERDAM.
Deze ongetwijfeld belangrijkste jeugdwedstrijd van het seizoen is voor
de "Haarlemn ploeg enigszins teleurstellend verlopen. Na het behaalde kampioenschap in 1958, moesten wij nu genoegen nemen met de derae plaats.
A.A.c. heeft geducht revanche genomen, en eiste met een rekord-aantal
van 108 punten het clubkampioenschap 1959 voor zich op. Het Nijmeegsche Union
wist ook voor ons te eindigen met 49 punt~n, onze jongens kwamen tot 46 pt.
Aan vechtlust heeft het zeer zeker bij onze jongens niet ontbroken,
maar het wilde niet lukken deze mid<3.ag.
Toch waren er ook enkele hoogtepunten te noteren, en wel in de allereerste plaats de 10.9 sek., die Ger Duits eruit "draaide 11 op de 100 meter, hetgeen een eerste plaats betekende. Op de 600 m. zagen wij een fantastisch
vechtende Mons Weyers. Hij moest weliswaar o, het laatste rechte eind zijn
meerdere erkennen in de Zaanlander Rob Kat, maar zijn tweede plaats in
1.26.5 sek. was toch zeer verdienstelijk. Ook André Mascini verr Qste ons IT.et
een discusworp van 38.68 m., het geen een 4e plaats opleverde . De t otaalresultaten waren:
100 meter
800 meter
.,.
2 pt.
1e Ger Duits
2.18.4 selc.
6 pt.
10.9 sek
5G u. Brouwer
6e A. Houtema
1 pt.
2. 20. 1 sek.
62. IL Vlottes
1 pt.
200 meter

6e w. Beele n
110 m. horden
6e.Th.Lauwerens
600 meter
2e M. Weye.rs
6e P.v.Bueren

1 pt.
1 pt.
1 • 26. 5 sek.5 pt.
1.31.1 sek. 1 pt.

1500 r-: 3-ber
23 J . Kie wiet

4·17·- sek.

5 pt.

3000 rreter
5e c, Winkel
6e G.v.Halem

10. 27.- sek.
10.35.6 sek.

2 pt.
1. pt.

hoogsEringen
4e P.IVIascini

1 • 6 5 m.

3 pt.

~springex:':

3e

c.

Christiaans e

6 .02 m.

4 pt.

2 . 57~- m.

4 pt.

polshoog
je R.v.d.Bov enkam::_J

s ne erwerpen
4e l t. v.Gelderen

42,93 m.

3 pt.

4 x 100 mt.
H. Leuwener - A.Houtsma
w. Be:elen G. Duits 4e 46.8

-

3 pt.
discuswerpen
4e .A. Mascini
38,68 m.
Totaal aantal 12unten 46.
3 pt.
ZIE VERDER: .PAG.12
Deze zo belangrijke wedstrijd is dus weer voorbij. Dit keer dus voor 9ns
niet zo "denderend" verlopen, een reden temeer om het volgend jaar, het jaar
van ons 40-jarig bestaan, ervoor te zorgen, dat wi~ weer behoorlijk voor de
dag komen, want een derde plaats is voor een "Haarlem"-jeugd;Eloeg toch eigenlijk b~neden haar stand.
J.v.Drunen.
CL UBREKORDS.
In de afgelopen weken ZlJn er weer enkele clubrekord~ gesneuveld. De
meest opvállende verbeteringen kwamen op naam van Jel Doornbosch en Joop
Vissers. Jel verbeterde het rekord speerwerpen van Kees Vissers, dat dateert
uit 1932 met .55 m.30; Jel bracht het op 6 september tijdens de tienkamp-wedstrijden te Vlaardingen tot 56.90 m.
Joop Vissers wist op zondag 20 september te Amsterdam het rekord 200 m.
horden van Wi.m Kaan, dat ook al dateert uit 193 2, .van 25.6 sek. naar 25. 4· sek.
te brengen •.
~an Kiewiet wist zijn eigen rekord op de 1500 meter van 4.15.6 sek. naar
4.1-5.1 sek. te brengen, dit gebeurde tijdens wedstrijden te Malmö (Zweden).
Gerari Moelenaars gooide de discus al weer een stuk verder,41.50 m. liet
hij opmeten tijdens wedstrijden te Leiden op )0 augustus j.l.
Jel Doornbosch bracht zijn eigen rekord op de tienkamp op 5/6 sept. j.l.
t"e Vlaardingen op 5925 punten. Een pracht resultaat!
J.v.D.
DE TRIP NAAR ZWEDEN.
27 juli, 's morgens om 6 uur, was het groepje jongelui (11 jongens en
20 meisjes), da~ het enthousiasme en het geld had weten op te brengen om naar
ZwedEn 't~ gaan, op het Kennemerplein bijeengekomen. Na~at door de ma's, die in
ruime getale aanwezig waren om dochter- of zoonlief uitgeleide te doen, de
laatste adviezen gegeven waren, vertrok het gezelschap.
In de bus voelden de HAV-ers zich in het begin tussen de overheersende
hoeveelheid Atmodes-meisjes als katers in een vreemd p~khuis. Maar het moet
gezegd worden, dat er spoedig een vert'broedering" plaatsvond. Het reisdoel
van de eerste dag was het Neturfreundenhaus te Harburg (D), waar we zonder
al te veel moeilijkheden 1 s avonds om half acht aankwamen. Na ons geïnstalleerd en de prachtige omgeving bewonderd te hebben, gingen . we aan tafel om
eens flink wat naar binnen te slaan. Tot onze grote teleurstelling kwam er
alleen een enorme pan soep, een rode massa bevattend, afkomstig van t.omaten ·,
rijst en nog enkele niet te definiëren bestanddelen, naar men mij verzekerde.
Al .gauw bleken de Hollandse magen hiertegen niet bestand en werden de borden
met opgetrokken n ouzen weggeschoven. Alleen Han V. onder~cheidde zich door
het verö~beren van niet voor mogelijk gehouden hoeveelheden.
De volgende dag maakten we een tocht naar het op 20 km. verder gelegen
Hamburg, waar cle haven werd bekeken:. 's Middags werden we in .groepjes de stad
ingestuurd met 1. 50 D.M. om eten te kopen. De ellende met de soep herhaalde
zich die avond ••••
Enfin, de volgende morgen ver t rokken we welgemoed naar Malmö. Door
enkele kere n opon t houd en twee lekk3n b~nden, kwamen we echter pas tegen .11
uur 's avo~ds i n Kopenhagen aan, t erwijl we om half 6 in onze plaats van bestenming werden verwacht •••.
Tot over~aat v an ramp stuurde men ons naar de verkeerde pont en toen we
tenslotte bij dE eoede pont aankwamen gebeurde er iets .zeer tragisch. Er kwa ~
n.l. een grot e trei ~ aanrijden, di e v oor onze ogen het ruim van de laatst
pont van (lie da.:; langzaam maar ze ke :- ge heel vulde. Onmiddellijk gingen onze
twee 11 opperhoo f<.Je:1 11 en de chauff eur naar bui ten om hier het hunne te weten te
korrien. In de bus we rri de stemming steeds vrol i jkeT, ondanks he t opdoemende
vooruitzicht ie n[ ~ cht slapende in d e bus ••• er Gens in Kop onhagen, te moeten
doorbrengen, niet in geringe mate door het zingen van "oud-vaderlandse liederen. Nadat -de p0n t tenslotte zonder ons was afgevaren, werd besloten, dat wij
met de laat ste ?ersonen-overvaa rt naar Malmö zouden gaan en dat de bus plus
chauffeur dez e n a c':lt in Denemarl:ens hoofdstad zou blijven. In Malmö was er,

1 s nachts om half een, uiteraard niemand meer om ons af te halen. Een vlot
Duits sprekende politie-agent hielp ons uit de brand. · Hij wist het telefoonnummer van de secretaris van Helenehelm op te duiken:· taxi's rukten aan, die
ons naar het club_gebouw van de vereni12;ing brachten·, waar we al of niet slapend de nacht doo.rbrachten. Dat clubgebouw was ove'rigens iets fraais; grote
kamers, met radio en televisie, . enz. enz. In het iaarverslag; dat op de W.C.
hing, kon men lezen, d~t aan het clubhuis 2000 Kronen (1 Kroon is plm. 75 ct)
besteed waren. De vereniging houdt er zelfs een eigen busje op na. Dit kon
allemaal, omdat men 10.000 Kronen uit de toto ontvangen had.
De morgen werd besteed aan het verkennen van 'de ·omgeving, waarbij ofize
gast van "Zaanland", C;hris K., zich onderscheidde ·door de snelle manier waarop
hij "contact" kreeg me~ de plaatselijke Achonen. Nadien gingen we de stad in
en 1 s avonds woonden we een plaatselijke wedstrijd in het atletiekstadion
van Malmö bij. H~er ongeveer hetzelfde beeld als 1n Haarlem: een perfecte organisatie, maar bijna geen publiek. Alleen deaccommodatie is er veel beter.
Er werd zelfs gekogelslingerd.Behalve dit sta~ion, dat plaats biedt aan
10.000 toeschouwers zijn er in Malmö (een stad met ongeveer 230.000 ·inwoners)
nog 3 sintelbanen. Helenehelm beschikte zelf ook over een sintelbaan met
een ~eer f~aai restaurant en zoiets was er ook in het prachtige, hypermoderne
stadion, met plaats voor 30.000 mensen, dat speciaal voor de wereldkampi~en
schappen voetbal werd aangelegd. Hier zagen wij ook de voetbalwedstrijd Zweden-Finland. Het stadion was echter lang niet uitverkocht. (Over het algemeen
trekt het Zweedse publiek niet gauw naar grote sportgebeurtenissen; zo waren
er vorig jaar bij internationale wedstrijden met o.a. Herb Ellioo slechts 20
toeschouwers!) Wel hingen er overal in de stad foto's van Ingeman Johansson
en zijn boek lag in alle etalages. Er waren zelfs bioscopen, die al wekenlang
alleen maar Johansson-Patterson vertoonden, de bokswedstrijd wel te verstaan.
Onze . eigen wedstrijd was zaterdagav~..md. Vooral voor de dames. van "Atmodes"
werd ze een groot succes. Zij wonnen met uitzondering van net hoogspringen
alle nummers. Dit staat dan ook op een zeer hoog peil in Zweden. Naar men mij
vertelde is de Zweedse jeugd veelal te lui om zich op het midden- en langeafstandslopen toe te leggen (?!-red.), maar wijdt zij zich, gestimuleerd door
de successen van de . Zweedse hoogspringers (1e en 3e bij de Europesche kampioenschappen), vooral aan het hoogspringen. De resultaten zijn er dan ook wel
naar. Zo sprongen bij de Zweedse jeugdkampioenschappen 6 jongens over de 1.90
meter en 3 zelfs over · de 2 meter.
Na de wedstrijd (voor de . uitslagen zie elders) hadden we een avo:!:'l.cl.je ;:wt
de Zweden, dat heel gezellig was. Vooral dank zij de voorzitter van He l enebolm
Sven Erik Granehall, een onbetaal bare figuur, hebben we ons best vermaakt.
Vermaakt hebben Yr e ons ook, toen bleek, dat Harry J. gev.oon was in zijn
slaap zeer opzienbarende onthullingen te doen. Onthullingen, die echter,
daar wellicht ook jongere leden dit blad lezen, niet voor publikatie vatbaar
zijn.
Dinsdagmorgen zijn we met de pont van 6 uur weggegaan. De bus leek die
dag meer op een slaapwagen daar \'T e die nacht om 3 uur naar bed waren gegaan.
en om 5 uur opgestaan. Na nog e en nacht in Harburg overnacht te hebben, kwamen w.e woensdagavond 6 augustus precies op de afgesproken tijd, 10 uur, in
Haarlem aan.

· Door deze enkele flitsen hoop ik aangetoond te hebben, dat de buitenlandse trip zeer geslaagd is en als er weer een georganiseerd wordt, kan ik
iedereen aanraden mee te gaan.
M. Weyers.
Uitslagen van de wedstrijd op 2 augustus te Malmö.
100 meter
400 meter
1500 meter
verspringen
hoogspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen

5.Chr.Konings
1 • G. Duits 11.4 sek.
4.W. Be el en
1 • Chr.Konings
5.J . Kiewiet 4.15.1 sek. 6 .:M. We-;y·ers
4. ~1. Weyers
1. H. Joacim
6.15 m.
1·. H. Joacim
1. 7 5 meter
11. 20 meter 6. w. Beelen
3.H . Joacim
4· H. Joacim 2} .- meter
3. H. Joacim 43.- meter.

11.9 sek.
57 sek.
4.19.3 sek.
5· 30 meter
8.91 roeter

23 AUGUSTUS: NOORDHOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Op de sintelbaan Kruislaan te Amsterdam ZlJn onder fraai zomerweer de
Noordhollandse k ~mpi oenschapp en verwerkt. Onze atleten maakten een zeer goede
indruk, vooral op de nummers hoog- en verspringen. Uitslagen:

1·00 meter:
200 meter:
400 meter:
110 meter horden:
400 meter horden:
hoógspringen:

~

3 e.
2e ~
3 e.
1e.
1e.

"..

1e ..

2e.
3e.
- 4e •
' 2e.
' 3e.
' 4e.
. . . 5e.
2e.
2e.
3e.
3 e.

~
~

verspringen:

ko gelstoten:
speerwerpen:
discuswerpen:
H.-s.s.

J. Doornbosch
J. Vissers
c. Lagendijk
H. Joacim
J. Vis.sers
A. v.Zijl
P. Karels
H. Joacim
H. Sieffers
J. Doornbosch
J.Vissers
:a. Si effers
H. Joacim
J. Doornbosch
J. Doqrnbosch
J. Doornbosch
M. Me uwe se

11 • 1 sek.
22.5 sek.
52. 1 sek.
15.7 sek.
56.6 sek.
1.8i meter
1. 81 meter
1. 71 meter
1~66 meter
6.68 meter
g.bO meter
6.42 meter
6.41 meter
13.18 meter
52.40 meter
36.r;o meter
12.38 meter
J.v.Drunen.

DE SINTELBAAN.
Onder dit hoofd troffen we een rubriek aan in het jaarverslag over 1958
van de CCSA (Centrale Commissie voor School-Atletiek). We vonden het stuk te
belangrijk om niet op grotere schaal ter kennis te brengen. Daarom nemen we
het in zijn geheel over.
"He t is onbegrijpelijk, hoe in ons land nog zo weinig het nut van een sinte l baan wordt ingezien, vooral voor het geven van goed bewegingsonderwijs in de
openlucht. Die c esloten ronde lijn, die een prikkel is tct continu bewegen,
die bochten en smalle loopbanen, die zo fascineren om 'e lopen, die rechte
of g ebo g en lijnen even zovele eve ~wichtsbalken om zijn balans bij te leren
b~waren met afwisselende paslen g~a , be~ensnelheid en tempoverandering, alleen
of me t kleine groepjes elkaar t e pasneren of te laten passeren , die sintelbaan is h e·~ uitsluitend geëigende l e ermiddel, dat prikkelt t ot soepel, "mooi" ,
stijlvol : eren b e~ e gen.
·
Het g eeft houva nt .bij het lere n krijgen van fijn bewegingsgevoel en van ·tempo gevoel, he t voorkomt door zijn vaste indeling bij juiste opdrachten het
overmatig hardlopen . en doelloos dr ave n , hollen, sjokken of waggelen en geeft
toc h ook een juiste stimulans voor oefenen in het nodige uithoudingsvermogen,
de ·gymnastiek voor hart en longen, om maar niet te spreken van de ontwikkeling va.~ ~e t geY o8l .v oor ruimt e , het aankweken ·van ruimtebegrip, wanneer .men
al lopend met een groepje dicht op elkaar aan alle zijd.en "worn.t begrensd 11
en links en rechts do or een levend muurtje wordt begelein..
Wanneer we dan nog bedenken hoe de ronde baan het orde-probleem bij het
veldgebruik bevordert, ja· oplost , doordat velen er ongestoord op kunnen oefenen zonder slijtage van de kwe t sbare grasmat, terwijl het middenveld tegelijk
voor a ndere doeleinden als h et onder wijs in werpen of spelen ongestoord kan
worde u ge Qruikt, dan zijn daar me e . wel weer eens enkele punten opgesomd, die
aantonen~ dat een sintelbaan voor de lich. oefening aan scholierén vanaf 12
jaar in de buitenlucht cnontb ee rlijk is. Nie t dus uit een wedstrijdoogpunt,
doch ui t le er-, orde- en onderhoudsoverwe gingen is de sintelbaan het leermi n.del bij ui t neme ndhe i d om buiten te oefenen zonder direct naar een spel
te grijpen.
Daarom no gmaa ls: 0nbe grijpelijk dat de sintelbaan als oefenbaan nog om
zove el sportvel de n on t breekt . ''
Nu, di t is klare t a a l, di e eT ni e t om liegt. En dan te bedenken dat
hi er ge d oeld .~o r d t op he t g0 b r ui ~ van e e n sintelbaan door scholieren. Hiermee wJrd t dus gJzebd $ da t ee n si11t~ lb aan heus nie t alleen bestemd is voor
een, ~i e t a l ti j d zo'n groot, a a ~t~l at leten ~n a t le t es, ma ar dat ze voor de
spor t be oe fenin g van een v ee l ~~vangr ~ . j ka re gro e p jongeren en ouderen, uitermate belan g~ ij k i s.
I et s voor ger: e ent ebestuur ë.. er s c m in è.e oren te knopen?

w.

MASSAWEDSTRIJDEE IN DE LEIDSE HOUT.
Een dag voo r de v erj e.ar d-"g ·v an Prinses Wilhelmina trokken wij tezamen
met "Atmodes" na.a r L s id e~ , O J..1 C.aa.r t ot de meer dan 500 deelnemers te gaan
behoren aan de r egi onale ba amve dstri jden van "De Bataven".
In t ot a al ~u &m er 49 m2al een n a am van e en H.A.V.-er voor in de uitslagenlijst, wa t ons noopte t ot 36~ s electie hiervan en het ge v en van alléén de

t'

belangrijkste resultaten.
Senioren,
Onze Duitse Haarlemmer Horst Fiebig liep zijn eerste w~dstrijd in de
H.A.V.-klauren (hoewel dit slechts figuurlijk bedoeld kan worden) en zijn
eoo m. in de D-klasse was .zeer verdienstelijk. Ondanks een wat ontaktisch
gelopen race (steeds maar aan de kop!) eindigde hij tenilotte op de 5e plaats
in 2.14. 5·
Ton Veenendaal liep een grandiose 3000 m. D. In een groot veld wist hij
een prachtige tweede plaats . te behalen in 9.34.4(1)
Henk Willeros w~s de ~erde Haarlem-senior en hij bracht het met een sprong
van 5· 59 ·in. tot een 5e plaats in de C-klasse.
Junioren.
Onze junioren hebben het rood-wit weer flink laten schitteren op de zoals altijd weer zeer gezellige Leidse baan.
Bij de A-junioren e~n overwinning van de juist uit Engeland teruggekomen
Pièter Mascini bij het hoogspringen. Zijn 1.70 m. wekte goede . hoop voor de
a.s. W.G ••
Ger Duits bere~ kte onder het toezi.e'nd oog van zijn familie ~en fel bevochten tweede plaats in de fraaie tijd van 11 sekonden, hoewel we de rugwind
niet helemaal vergeten mogen.
Wim Beelen (serietijd 11.8) bracht het hier niet verder dan de halve
finale en .de debuterende Adelbart Houtsma sneuvelde reeds in de series.
Jan Kiewiet liep een goede 800 m. in 2.06.6, hetgeen de 5e plaats betekende. Op de 300 · m. maakte Wim Beelen ·een tijd van 39.3 sek., maar moest
toch met d~ derde plaats in de serie genoegen nemen.
Walther Van Gelderen kwam bij het verspringen na een luchtreis van
-. 5. 87 m. weer op .de grond en kon daarvoor een "bronzen" medaille gaan ha;Len.
Bij de B-junioren maakte Ben ter Horst in zijn 100 m-serie een prima
tijd van 12.- sek.en was in de finale uiteindelijk op vier na de beste.
Henk Leuwener stootte de kogel 12.62 m. van zich weg. Hij werd hiermee
d~rde, v66r o.a. Andr~ Mascini (vijfde), die 11.97 m. stootte.
Zowel Kees Christiaanse als Mons . Weyers sprongen over de 1.55 m. Kaes
werd 6e en Mons Re.
Mons 1 tai.enten straalden op een ander nummer, n.l. de 1500 m., . echter
veel feller. Hier werd het een prachtige overwinning ondanks . de vrij sterke
wind in een goede tijd van 4.20.8.
Peter van Bueren bleek, ondanks een 4e plaats in zijn serie toch nog
~iet helemaal rijp te zijn voor e en dergelijk zwaar nummer.
Bij de C-junioren verbeterde Gerard Molenaars voor de zoveelste keer
ZlJn clubrekord. Nu wierp hij de discus 41.50 m., hetgeen op 13 cm. na precie~
4 meter meer was dan zijn oude rekord.
Op de 600 m. won Jaap Sandijk zijn serie in 1.37.6, maar kwam hiermee
uiteindelijk op de vierde plaats. ·
Bij de D-junioren was de 1e plaats voor P. v.Beek op de 60 meter in 8.5
sek. P. de Vos werd hier 3'e in a·. 7· se_k.
De overige Haarlemmers hebben ongetwijfeld gedaan wat zij ' konden; maar
meer eervolle plaatsen zaten er niet in voor ons. De estafettes tenslotte
1 everden een overwinning op bij de 4 x 60 m. D in 3 4. 5 s·ek. Een 2e plaats
bij de 4 x 100 m B (met een sterk v-erzwakte ploeg) in 49.6 sek. En onze estafetteploeg bij de 4 x 80 m. C kwam -eveneens als 2e door de finish, doch werd
gediskwali~iceerd.

Pas om over zessen vonden deze. prettige wedstrijden, die om twaalf uur
begonnen waren, een einde, hetgeen misschien wel e·en bee.tje teveel van het
goede was.
P.v.Beyeren x)
x) misschien een broer van Jacoba? !. - Red.)
DISTRICTS-ESTAFETTE-KA1WIOENSCHAPPEN.
Op de fraaie, als een ijsbaan. aandoende, verlichte sintelbaan aan de
Kruislaan in Amsterda.m-oos·t, werden op woensdag 9 september . de districtsestafette-kampioenschappen gelopen, waaraan ook enige· ploegen van onze HAV
meededen.
We hadden 2 seniorenploegen ingeschreven, die beide een titel behaalden.
De 4 x 400 m. wonnen we zelfs met twee h drie klas~en verschil.
Co Lagendijk nam als eerste man al · ras de kop en spurtte zo rap heen, dat we
het ergste vreesden. Doch Co deed of het de gewoonste zaak van de wereld was,
bleef in hetzelfde tempo doorgaan en gaf het stokje met tenminste 70 m. verschil over aan Armand Snijders, die de voorsprong nog iets vergrootte, evenals onze derde man·, Jaap Kan .• Toen kon Joop Vissers, als laatste man, met een

gerust hart aan ZlJn 400 meter beginnen, en hij maakte het verschil nog wat
ruimer tot zo'n 150 meter. Tijd over deze 4 x 400 m. was: 3.29.9 sek.
De 4 x 100 m. was wederom een staaltje van de uitnemende conditie van
onze ploeg op dit ogenblik. Jel Doornbosch, Ger Duits, Joop Vissers en Cees
de Boer zetten alle · A.A.C.-ers in hun hemd en noteerden 43.7 sek.
Onze juniorenploegen deden het iets minder, maar de tege~stand was ongetwijfeld groter en in de 4 x 300 en 4 x 80 m. ploeg misten wij Mons Weyers
toch wel zeer.
· De 4 x 100 m. A bracht ons een 3e plaats in 46.6 sek. De lopers van deze
ploeg waren Henk Leuwener, Adelbert Houtsma, Wim Beelen enGer Duits.
De 4 x 300 m. ploeg werd helaas gediskwalificeerd. Paul v.d. Werf, Wim ·
Beelen en Peter van Bueren hadden zich keurig op de (verwachte) 3e plaats genestel d , maar Jan Kiewiet bleek door zijn vele acht- en vijftienhonderdjes de
300 m. ietwat "verleerd'' te zijn, zoda t we als 5e door de finish gingen.
Een misverstand tussen Wim en Peter was de oorzaak van onze diskwalificatie.
De 4 x 80 m. B gaf een felle strijd te zien tussen de A.A.C.-ploeg en
onz e jongens, welke tenslotte A.A.C. de overwinning bracht. Tijd van de onzen
(Ben Terhorst, Andr~ Mascini, Peter van Bueren en Henk Leuwener): 38.4 sek.
Vermelding verdient nog de 3000 meter van onze vriend Arie Kortekaas van
"Holland", die wij luide hebb en bejubeld.
Coen Baljon.
INTERLAND-wEDSTRIJD 13 september 1959.
Mons Weyers .( 1500 meter) en Pieter Mascini (hoogspringen) kregen een uitnodiging om aan de interlan1-wedstrijd tussen Nederland en Mittelrhein (Dtsl.)
te Linnichs deel te nemen.
Deze wedstr~jd was voor de 2e jaars B-junioren en eerste-jaars A-junioren.
Mons bezette op de 1500 meter de 3e plaats in de tijd van 4.16.1 sek. Pieter
kwam ev~neens tot een 3e plaats bij het hoo g springen: 1.65 metei. · '
20 september 1959: SLUITINGSWEDSTRIJDEN AFDELING AMSTERDAM.
Op de sintelbaan aan de Kruislaan organiseerde de afdeling Amsterdam
sluitingswedstrijden.
Er bestond een zeer grote belangstelling voor deze wedstrijden. Ruim
1000 inschrijvingen kwamen er bij de organisatoren binnen; de wedstrijden waren prima ge organiseerd, de resultaten behaald door onze mensen waren als
volgt:
~enioren:

400 meter:
200 m. horden:
800 meter c:
verspringen A:
lt
B:
tr
B:
B·:
"

"
"

c:
c:

discuswerp en D:
polshoog C:
lt
D:
kogelstoten C:
lt
D:
lt
D:
4 x 400 meter:

5e
6e
1e
2e
1e
3e
2e
4e
5è
5e
7e
1e
2e
1e
3e
1e
7e
1e

52.- sek.
52.1 sek • .
25·4 sek. (nieuw cl ubrekord)
26.1 sek
2~; 3. 2 sek.
6.43 meter
6.15 meter
5·9 2 meter
5·90 meter
5.68 meter
5.61 meter
28. 10 meter
2.70 meter
2.90 meter
10. 57 meter
10.3 5 meter
8. 7 5 meter
3.31.7 sek.

Armand Snijders
c. Lagendijk
J. Vissers
J. Doornbosch
J. Kan
J. Doornbosch
B. Steenbergen
H. Joaciin
c. den Boer
Ä. van Zijl
H. Willerus
J. Kan
H. Joacim
P. Mascini
H. Joacim
c. den Boer
H. Fiebig
"Haarlem"

Junioren:
300 meter A:
600 meter B:
speerwerpen A:

3e G. Duits
3e M. Weyers
3e w. v.Gelderen
10e J. Kiewiet
11e H. Vlottes
2e A. Mascini
discuswerpen B:
5e H. Leuwener
19e c. Vermeer
60 meter D:
3e P. van Beek
80 meter C:
3e J. Thuis
11e
H. Mulder in 7.49 m.
ko ge lstoten D:
hoogspringen C:
1e G. Moelenaars

-

36.7.- sek.
1. 27.3 sek.
43. 22 meter..
33.84 meter
31.42 meter
37.30 meter
32.49 meter
22.78 meter
8.8.- sek.
10.1.- sek.
19e P. 'v. Beek
1. 60 meter.

7. 3 5 meter
J.v.Drunen.

H.A. VEERTIGER
Veertig jaar is een heel lange tijd. Volgens velen gaat het leven dan
pas beginnen, .maar alvoreps zover te komen is er wel het een en ander gebeur1. Ga maar eens na wat Br zo al over het hoofd van onze· vereniging in
de afgelopen vier decennia heeft plaatsgevonden.
192} Nurmi brengt het wereldrekord 1500 meter op 3·53~-·
1927 Lindbergh vliegt over de oceaan.
1933 de H.A.V. viert haar 12!-jarig bestaan.
?
Gina Lollobrigida aanschouwt het levenslicht.
?
het geperfectioneerde aardappelmesje wordt uitgevonden.
1945 de H.A.V. viert zijn 25-jarig bestaan.
Landy brengt het werelàrekord 1500 meter weer eens om zeep.
Raketten worden de ruimt.e i!l.geschoten.
1955 ooH.A.V. viert haa~ zevende lustrum.
Enfin, teveel om op te. noemen. En al die lange tijd is qnze vereniging
maar blijven bestaan.
Dat feit is voor het bestuur aanlelding geweest om het jaar 1960 een
feestelijk tin~je te gaan geven. Er werd hiervoor atilzwijgend (vanzelfsprekend met ~ntzettend veel gepraat) aan het werk getogen en stelt 'zich ten
.
doel om ook buiten .onzG sport aan onze leden enkele plezierige dagen en avondjes te bezorgen.
Wij hebben ons gerealiseerd dat dit wel eens ontzettend veel w~ik m~t
' zich mee zal kunnen brengen. IVIocht het nodig blijken, kunnen wij dan te
zijner tijd eve.ntueel een beroep op enkele van _jullie doen?
Schaam je vooral niet om eens met ~en aardig i~ee bij ons aan te komen!
Wij zijn op dat punt haast niet te verzadigen!
Reeds bij voorbaat .dank voor Uw goed~ voornemens en misschien komen~e
medewerking!?!?!
Nou, en zodoende! Nadere berichten kunnen jullie in de komende
H.A.V.-ers verwachten.
Het secretariaat van de JuCom is,
Th. Wernik, Meeuwenstraat 20, Haarlem
Tel. , 52106.
VIER MAAL VIER IS VIER.
J.l. 13 september was weer eens een dag om te boekstaven in de al zo
rijke geschiedenis van de Nederlandse atletiek. Al de gelukkigen, die in
staat zijn geweest deze P.H.-wedst~ijddag te volgen, hebben al de "verschrikkingen en heerlijkheden" van deze strijd van "bloed én tranen" . van "vreugde
en geluku . we.er .e.ens in alle hevigheid gevoeld.
Men zal toch denkelijk wel een tijdje in de historie m~~te~ térugga~n
om een P.R. tl3 vinden, waar de bezetting van de 3e, 4e en 5e ; alsmede 6e
plaats in het laatste nummer, de 4 x 400 meter, moest worden beslist. Voor
de aanvang vah dat laatste .nummer .. hadden pnze gediplomeerde puntentellers zo
even vastgesteld, dat het voor ons aloude Haarlem· ·een kwestie van de der!le ·
of vierde plaats zou worden in de einduitslag. Trekvogels en PSV kwamen volgens dez.e wandelende telmachine.s in het stuk niGt meer.. voor •••• totdat de
microfonist bekend maakte hoeveel punten de.ze bei.d e verenig:ing'e n behaald h a dden bij het nummer discus en polshoog. "Goe.d e daag", zou Bartels zeggen.
Niets gee·n vaste derde of vier'de plaats voor ons. Die zesde plaats lag om zo
te zeggen ook nog voor het meenemen gereed. De standen waren dan offici e.e l
(onze puntentellers hebben afgedaan- te chauvinistisch). Kimbria 40 punten,
Haarlem 37, Trekvogels 36 en PSV 3 5· All_es maar dan ook alles was nog moge·lijk·~ Struikelen ·- vallen - - het verliezen van het. estafettehoutje :.. val"se
wissel en weet ik al ~iet meer, zou betekenen, dat wij onze diverse feestartikelen en muziekinstrumenten (nou ja!) wel in de echoput zouden kunnen
werpen. Een laatste plaats of een vij~de met alle narigheid -van dien- voorwedstrijden in ons jubileumjaar om er de koude rillingen van te krijgen en
dat terwijl onz e voorgangers veertig jaar lang HAARLEM aan de top hadden
kunnen houden,
Onze voorzitter liep te draven en te hollen ~n maar puntentellingen opvragen; pracht conditie heeft die Heer, ... punten .... punten, ben je zenuwachtig. Dick •..• ik, waarom •••. nee,Dick niet, zijn knieën kiapperden _zonder orkestbegeleiding een wel zeer bekende melodie!
·
Ach laat ik eerlijk zijn, het ging mij geen draad beter. En met ons iedereen!
Hoe zouden de diverse lopers zich op dat oger-blik wel gevoeld moeten hebben.
Om de bibber van te krijgen.
Overal lawaai, toeters, trompetten~ tuttertjes, clubvlaggen, die door

zich heesschreeuwende supporters als symbool van strijdlust boven de hoofden
werden uitgestoken. Sportverdwazing?.; sportwaanzin? ••• Nee mensen, dat is
sportenthousiasme. In onze sport verdientniemand é~n cent; onze sport kost ons
alleen maar geld. Gelukkig zijn wij no g amateurs in onze sport~fhebberij.
Onze NederlaLdse atleten en hun besturen zijn nog vrij van dat alles verpestende geldsysteem. Daarom kunnen wij onze sport nog beleven als sport, in
vriendschap en sportiviteit. Een krachti ge handdruk van d8 verliezer voor de
winnaar.
De starter roept de atle t en hat 11 0p Uw plaatsen" toe. Kerels wat een toestand! Een speld kon je horen vallen. ''Klaar ... Pang!!! 11 Weg waren ·de lopers.
En meteen begon de heksenketel van toeters en scflreèuwende supporters eerst
in volle hevighP-id. De tribunes werden verlaten, alles stelde zich rond de
baan. Zij, die nog achterbleven klommen op de banken.
Onze Co Lagendijk startte als eerste. Có ... có ••• brulde het door de Haarlem-kelen. Co was niet meer te houden. Fantastisch wat ltep hij. Co, nu nog
eens een echt goede film bij het Oliebollenfeest en je kan bij mij geen kwaad
meer doen. Ja •.• over dat stokje •.. . Armand ••• Armand ••• wat een stijl! Armand
Snijder~ ~elfs met die balk in zijn hand wist hij van geen wijken. Ik ben er
sterk voor in Haarlem een straat naar hem te noemen! Hup ••• over dat stuk
houtwerk •••• Jààp ••• Jààp •••• Kan- maar wat Jaap Kan kan, kan ·Kan niet. Een
menselijke wervelwind stormde over de baan. Hoofd naar beneden, hoofd nog
verder naar beneden ••• als hij nu maar bijtijds zijn hoofd weer opricht anders
ramt hij door hekken en hagen •••• Jaap, jonge "asjeblieft" ••• ja het lukt ••.•
over die boomstam •..• vierde plaat s ••..• Jèèp •..• Jbbp, gierde het uit het
Haarlem-legioen. Ok •.• 0h, zou hij het houden? Reed~ had hij al vergesprongen,
serié 400 meter •.. finale 400 meter ••. 4 x 100 met~r ... zou hij nog kracht
over hebben? De enige, die kalm bleef was Joop Vissers zelf. Rustig bleef hij
tot de voorlaatste bocht als vierde 11 haneen 11 en toen er overheen. Uitgekiend
keurig! Derde plaats ••.• maar ••.•.. als •••.• bens, klap op mijn scho~d~r
boem, klap op mijn hoofd. Mi~n meelevende dierbare medesupporters lieten
hun geskandeer d gekrijs gepaard gaan met de daarbij behorende begeleiding van
armen en benen. Hinderde niet! Niets .deerde me meer! Nog honderd met E:r •••
derde plaa~s ••• nog vijftig mete~ ....• derde plaats •••• Jèèp •••• Jèèp ••••
nog tien meter ••.• derde plaats •••• als dollen zaten zijn tegenetanders hem op
~e hielen •.•• jjjóóóóópppp! !! ! ! Derde in de 4 x 400 meter. Wat een race!
Haarlem vierde in de totaal-uitslag van de P.H.-1959·
In de bus naar huis hoorden WlJ nog even het voetbalcommentaar. "Scheidsrechter gemolesteerd •••• spelers gekraakt •••• elftal het velM. uitgel"open ••••
protesten •••.• protesten. ·
Wat kan ATLETIEK toch m66i zijn!!!
Ben Baveland.
-------------------------------------------------------------------~·-~-~~--
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Buiten de punten kwam~m de volg'e nde prestaties uit de bus.
2e serie 110 m. horden
4e M. v.d.Bovenkamp

18.A sek.

80 meter
1e serie: 4e B. ter Horst 9.8 sek.
2e
4e H. Leuwener 10.- sek.
"
discuswerEen
7e H. Leuwener

3 3. 17 meter

SEeerwerEen:
7e Th. Lauwerêns ·

38.81 meter.

hoogsEringen
10e M. Weyers

1. 50 m.

versEringen
Se w. v.Gelderen

5· 7 4 m.

kogelst;,ten
10e W. Beelen
11e J. Kiew:i_et

9.60 m.
9·55 m.

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

Voor een verslag van Je NATIONALE ESTAFETTE KAMPit JE.NS'":HAPPEN EN DE TIENKAMP
kreeg Uw verslaggever precies tien regels toegemeteil (overvloed van kopy
noodzaakte ons hier inderdaad toe. Red.) Daar het prachtige werk van ons zestal (Harry Joacim - Dick Hoogland - Cees den Boer - Jel Doornbosch - Co Lagendijk en Jaap Kan) tijdens de Estafette Kampioenschappen en het meer dan prachtige werk van Jel Doornbosch - Harry Joacim en Joop Vissers tijdens de Tienkamp niet in tien regels is te schrijven, moge · ik dit verslag uitstellen tot
het volgende nummer.
Hèt goede werk van onze jongens tijdens de Estafette-kampioenschappen en
de 5925 punten van Jel Doornbosch plus het grote aantal punten van Harry en
Joop op de Tienk~mp hoop ik dan uitvoerig te mogen belichten.
So Long.

Reeds in ·oktober 19)5 werd dit gedicht in "De Roodbroek" geplaatst;
in oktober 1941 nam de "Atletiek-Wereld" het over en wij vinden deze gerijmde
woo~den van onze vriend Piet Spoor sr. nog altijd zo aardig en actueel, dat
wiu ze gaarne ook nu weer onder Uw aandacht brengen.
Piet stelde voor ons clubblad meerdere gedi chten zowel oude als ni~uwe
t er beschikking, waarvoor natuurlijk on ze hartelijke dank. Of wij ze alle in
het clubblad opnemen ••• ? Ons jubileumnummer .1960 vraagt ook wel naar dergel ijk "nieuws". Al deze gedichten hebben betrekking op de atletiek en op onderdelen daarvan. Ja, Piet, inderdaad, je zei het ons ook al: Oude Liefde Roest
Nooit!!!
Als de Winter komt!
Rust uit nu atleten van 1 t woelige spel
In de 30nnige zomerse dagen!
B~rgt iiekus en polsstok in 1 t winterse hok
De spikas naar de zolder, heel hoog in de nok;
Zij kUnnen niet langer behagen.
~n zijt gij tevreê met 1 t voo!bije seizoen,
Kom rust dan atleet, ga Uw winterslaap doen!
't Gazwoeg deze zomer was meer dan genoeg,
Verzadigd van strijd en van eerzucht!
Reeds dorren de bomen en winter komt aan
Die raast over velden en springbak en baan,
Verlaten! nu ieder er wegvl~cht.
En is het niet net of de winter U wenkt:
"Komt mee naar mijn stal, rust zolang het U denkt."
Doch, "Neen" luidt het antwoord van ieder atleet,
Die terugkeert uit wedstrijdse sferen.
"Wij némen geen rust, on ze taak is nog groot.
Wij wèr~en niet moe van een sprong of een stoot
Daar wij 's winters nog veel moeten leren."
En al ligt er ook sneeuw, of al vriest het aat
't kraakt,
Geen enkel atleet die daar zorg over maakt.
0 winter, o leerstoel van zomerse sport!
Wij moeten U nuttig besteden.
Er is dan geen tijd voor een beuzelarij,
Na afloop der training, dàn zijn wij pas vrij.
Elk verzuim moet dus worden vermeden.
Als eep ieder zo denkt, heus, dan komt er succes,
Want de kern wordt gelegd, in de winterse les.

Aan "Haarlems'' atleten de volgende raad:
Toont Uw opkomst in gr ote getale!
In Uw prettig en gastvrije winterverblijf.
Traint Uw body daar flink, want dan blijf je
niet stijf!
Er zijn kilo's gez ondhe id te halen.
En vroeg in het voorjaa~, v66r een ander bezint,
Uw triomf voor een succesvol seizoen reeds begint!!

LONGINUS

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