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"De H.A.V.-er" 

Officieel orgaan van de H.A.V."Haarlemn 

Redactieadres: 
Bellamyst raat 3 

Administratie: 

~edactiecommissie: o. Hagtingius Olycanstraat 4C 

--- H. Willems Stencilwerk: 
A.H. van den Bel ' · 0. Jordens 

maart 1960, 

Oe deze keer net enige spanning tegemoet geziene jaarvergaderir.g is voor
bij. Oe belangstelling concentreerde zich kennelijk ook op de bestuursverkie
ziening, waarbij Co Lagendij k tegenkandidaat was tegenov er Emile Bleyswijk, 
·die als aftredend bestuurslid door het bestuur wederom kandidaat gesteld was. 
Oe ve r·gader:ng sprak zich met een kleine meerderheid uit voor Emile Bleyswijk. 

Er is in de boezem van de vereniging v66r de jaarvergadering wel zo het 
een en ander te doen geweest over de bestuursverkiezing. 

Deze keer kon Co Lagancli jk nog niet zijn come-back in het bestuur maken, 
maár dat wij hem in de nabije toekomst wederom als bestuurslid zullen zien 
optreden, lijkt mij toch wel waarschijnlijk. 

Dit nu vond ik persoonli jk toch wel een heel prettig verschijnsel; Het 
bawAes, ~at on ze l eden heus r. lat z' onverschillig staan t egenover hun vereni
ging, 2 l ~ ui j ~ !· bestuursl1d ~rl ce11S men en en dat zij wel degelijk interesse 

hebben in het verenigingsleven. Nogmaals dct vond ik een prettig en ook lf erheugend verschijnsel. 
Wij zijn dus het jubileumjaar 1960 ingegaan. t!:111 neer ik deze regals schrijf, is het nog steeds onzeker of wij de 

20 km-loop, die zou gelden als vnorselectie voor de Olympische Marathon, kunnen houden, nu het circuit in Zandvoort 
als wedstrijdgelegenheid volkomen nnverwachts is uitgevallen. Ook Haarlem zelf kan ons geen mogelijkheden varschaffan 
voor het uitzatten van een goed parkoers en onze hoop is nu.nog geves tigd op de gemeente Bloemendaal, waarmade n~g be
~ r rekingen gaande zijn. \Hj hopen n,g altijd tot de organisatie in staat te zijn, vooral ook omdat van N. T .C.-zijde op 
dvî rgaan van de wedstrijd zeer veel prijs gesteld wordt. En mocht dat inJerdaad zo zijn, dan spreekt het vnnzelf, dat 
wij op ieder lid een beroep doen om bij de organisatie op alle mogelij ke - en als het mret onmogelijke - manieren be-
hulpzaam te zijn. ' 

En verder zal er op wedstrijdorganisatorisch gebied in Haarlem in ons jubileumjaar niet veel te beleven zijn. Oe 
afdeling Kennemerland en het district hebben pra ktisch de gehele wedstrijdkalender reQds bezet en er blijft wel zeer 
weinig ruimte over voor het organiseren van een eig e;n Hedst :-ijd. En aangazien de Hadstrijden voól de afdeling Kennemer
land zich hoofdzakelijk concentreren op Beverwij k en Vels ç:-~ , kan ik me de verzuchting van een lid o~ de jaarvergadering 
wel indenken, toen deze zei: "Wat hebben wij eigenlij k 2an die afdeling?" Het zijn hoofdzakelijk de verenigin.gen in 
Beverwijk en Velsen, die wel varen bij de afdeling en dit kan toch ni mm er 0e bedoeling geweest zijn, toen deze afdeling 
werd opgericht. '' 

Gelukkig gaan de voorbereidingen voor de jubileuoviering rustig door. Oe jubileumcommissie or~aniseerde reeds een 
uitennate geslaagde avond met Frits de Ruyter en Cor Lo:noree ; in het seizoen zal men natuurli jk minder activiteiten 
van deze commissie merken, maar in oktober zal de j ubileumv~ering voll edig eon feit worten, doch daa:rover zal de J.C. 
zelf wel meer vertellen. · 

Het zou natuurlijk een prachtig jubileumgesr.ha:1:< zijn, als onze atleten juist in dit sei zo en tot opvallende resul
taten zouden kunnen komen. Oe kans hiervoor zit er zee r zeker in. Wim Ka an bij de senioren , Joop van Drunen bij de 
junioren, tw ee personen, die voor successen kunn en zorg en ! Zij behoeven slechts één ding: de volledige medewerking van 
de onder hun leiding staande atleten. Dat deze meerw erking dan ook indPrda3 d volledig wcrdt gegeven, lijkt me juist nu 
zonder meer een gebiedende eis! 

0 F F I C I E E L N I ·E U W S. 

Cm aan te schaffen: 

S PORT KE URD~G. 

"Haarlem 11 -embleem ''oo r •eclstrijdshirt • 
trainings~ai< • 

insigne , , ••••• • ••• 
n t r<linin g~p ak ·met embleem: maat 4 

r:" at 5 
r.~aat 6 
naat 7 
maa ·t 8 

. f 0, 65 
11 2, 25 
11 1,25 

, " 29,25 
• IJ 30,25 

11 31,25 
" 31, 25 
11 32,25 

D. HAGTINGIUS. 

Hij doen een zeer dringend beror.p op al anze leden om zich zo spo 8dig mogelij~ op te gev e~ vuor de jaarlijk s~ 
~p~ rt k euring. Al die l eden welk'e in het k0merde seiz."en aan de weds t:oi jden wensen deel te ne!l'~; n , moet c:l •:6: r 1 mei 
a.s. medisch gok eurd worden. Formulieren voor dc:c J.:eurirgen v e ~k rijg b'i a r bi j J.v.ORUNEN, kosten t /m 16 ja .1r f 2,-, 
17 jaar en ruder f 2,50. 
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EEN WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN: 

K. BAKHUIZEN 
E. L. de GRAAF 
W. T .M. CHRISTIAANSE 
R.J. de BUYZm 
A. HEYTINK 
A.H. GROOTVELD 
Q~J. KROEZEN 
A. v.SCHAIK 
R. T.O. de HAAN 
A.J.C. H. JOACII~ 
J. de GRAAFF 
H. v.d.BERG 

BEDANKT ALS LID: 

17-11-1945 
27- 7-1946 
13-12-1946 
18- 5-1943 
26- 7-1946 
8-11-1946 

18- 1-1934 
10- 4-1947 
4- 6-1941 
1- 5-1942 

29- 1-1945 
13- 6-1947 

Bloemendaalseweg 321 
Radboudst raat 30 
Middenlaan 35 
Rijweglaan 21 
Indischestraat 180 
Rijksstraatweg 24 
Kruisweg 1079 
Meidoornplein 12 
Atjehstraat 65 rd. 
Dr. C.A.Gerkenstraat 95 
Hoofd st raat 95 · 
Oe Carpe.ntierlaan 3 

Overveen 
Haarlem 
Haarlem 
Bennebroek · 
Haarlem 
Haarlem 
Hoofddorp 
Haarlem 
Haarlem 
Zandvoort 

· Hillegom 
Haarlem 

H. Sloos, W.P. Sloos, W.E. v.Gelderen, R. Bronkhorst, N.H.T.d1endes da Gaste, J.W. Scheerder- J.C. Meeuwsen, J. Dekker, 
G. Cornet en J.A. Breevoort. 

AORfSIHJZIGING: 

P. VERRA . 
C, IHJNANOS 

Noord 38 Schagen 
Westerhoutstr. 19 Haarlem 

BELANGRIJK TRAINING. 

'1 

,, 

Eindezaaltraining: Oe laatste zaaltrcûning junioren wordt gehouden op woensdag 30 maart a.s. 
. A· 

Oe zaaltraining van de welpen gaat gedurende de maand april gewoon door, echter met· uitzondering van 
de paasvakantie; hierover volgt nog bericht. 

EindeC.I.O.S.training: " 
· Oe laï~tste C.LO.S.-training van het sei zoen 1959--19,60 zal plaatsvinden op zondag ·10 april a.s. ,, 

Aanvang trahing "Haarlem 11 -terrein: .. 
Oe veldtraining op het :'H~arlem 11 -terrein : vangt op maandag 11 april a.s. om 7 uur aan; de trainingen 
dez~ zomer vinden plaats op maandag en ~rijdagavonden. 
Deze training is toegankelijk vnor junioren vanaf 14 jaar. 

I 
a•CQ~Q•aaoaaoo~e eoQao= 

JO MOERMAN VIJFENTWINTIG JAAR N, T .C.-seeretaris.-

lijdens ,een receptie van intecna ·~ionaal formaa"t herdach~ Jo Hoerman op zaterdag 13 februari j.l. het feit, dat hi j 
vijf--en--twintig jaar geleden was benoemd tnt secretaris vàn oe Nationale Technische Commissie. Tijdens deze receptie 
kondigde de vicevoorzitter van de K.N.A.U., d€ heer Oijks·tra1 aan, dat op de komende jaarvergadering van de Unie voorge
steld zal worden Jo Moerman "te benoemen tot erelid ·van onze 'organisatie. Dat dit voorstel bij acclamatie aangenomen zal 
worden, staat wel bij voorbaat vast, En dat wordt oan inderdàad een prachtige beloning voor het meer dan schitte·rende 

· werk, dat Moeman in de afgelopen kwart eeuw voor de atleti ek in Nederland heeft gedaan~ Er is 'n deze periode enn o emlij ~ 
veel veranderd in ons atletiekwerelcije. Oenken wij bij voorb!eeld alleen maar eens aan de opkomst van · de damesatle ~iek rn 
de jeugdatlehek. Het is vöoral Moerman geweest, die aan di'e opb·loei zéer VE)el heeft"· bijgedragen. 

Natuurlijk, men j,s het lang ni et altijd met zijn beleid', eens geweest, men he~ft hem wel eens dictatoriale neigingen 
in de schoenen willen schuiven, maar dat is· iets, dat men maar· al te gauw doet bij mensen, dia voor een organisatie heel 
veel werk verrichten en die daardoor vaak ~;nbewust ook een z'ekere macht naar zich toe trekken. 

Overigens, het zij hier met vreugde vastgesteld is de verstandhouding tussen Neerman en· onze vereniginÇI altijd heel 
prettig geweest en ik geloof \iel te· mogen zeggen, dat onze vereniging van Jo Moerman vaal vriendschap heeft ondervond ~n. 
Vriendschap, die hij eigenlijk altijd heeft gegeven aan de Nederlandse atleten, daarover kunnen de atleten en atletes 
meeprt~ten, die onder leiding van ~loerman · in buitenlandse wedstrijden zijn uitgeko111en, want zijn taak als teamleider ver
vult hij voortreffelijk. 

~logen wij daarom Jo Moerman nog tal van jaren als N. T .C. -secreiaris blijven zien. Tot heil van de Nederlandse atJ.e
. hek! 

0. HAG TI~GIUS. 

V ~N DE JAARVERGADERING 
Voer de verandering hielden wij dit jaar onze alge

rno ne ledenvergadering in 11 0omi 11 te Over"Jeen en wel op zondagmorgen 21 februàri j.l. Oe presentielijst .vermeldde 57 namen, 
De heer Duits sr, woonde als donateur de verqadering bij. 

Voorzitter Hagtingius opende om half 12 met het bekende woord van welkom. In de eerste plaats vestigde hij de aan
b cht op het a.s. 40-jarig bestaan, waarover later op de vergadering de voorzitter va.n· de· jubileumcommissie nade11è mede
ü.- lingen zal doen. In 1959 kon de H.A. V. 11 Haarlem 11 weer voor· het eerst sinds vele jaren een behoorlijke seniorenploeg 
op de been brengen, Evenals het vorige jaar moesten wij op de P.H. genoegen nemen met de vierde plaats, hetgeen juist 
voldoende was voor een automatische plaats in de finale van 1960, ons Jubileumjaar. Onze juniorenploeg kon het niet ver
der brengen dan · de derde plaats op de H.G., maar dit jaar zullen onze jongens een goede gooi doen naar eeri beter resul-
taat. ,. 
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Zowel bij de junioren onder leiding van Joop van Drunen ais bij de senioren o.l.~. 

\iim Kaan wordt er behoorlijk getraind, zodat wij met vertrouwen de wedstrijden in het .ko
mende seizoen tegemo et k ~ nnen zien, 

Er waren in het afg 0lopen jaar spanningen tussen jeugd- en seniorenleiding, W.i1. in_ogen 
aannemen, dat deze nu goedduels zijn opgelost, zodat wij de komende periode meer aan.dacht 
kunnen besteden aan de opbouw van de vereniging·· en vooruitgang van het prestatiepeil van 
de atleten. 11 Haarlem" is gekenmerkt door een ·groots verleden, maar wij moeten ·nu in .de .. 
toekomst zien! 

De jaarv·erslagen van de secretaris en de weds-trijdsecretaris, die de leden tij.dig.met 
de convocatie werden toeg ezonden, leverden geen punten van discussie en werden bij -accla-
matie goedgekeurd, .. . .. 

Hetzelfde geschiedde met het jaarverslag van -de penningmeester, nadat enkele vragen 
uit de vergadering waren beantwoord. Dat er aan training over het gehele jaar slechts f 266,82 was gespendeerd .Pehoefde 
de leden niet te verontrusten. Onze trainers werken geheel con amore voor de vereniging (applaus) en deze post bestond 
hoofdzakelijk uit gedeeltelijke reiskostenvergoeding. Ab v.d. Bel vroeg naar de mogelijkheid om de hoge post Huur CIOS 
dief 920,50 bedroeg en voor 1960 zelfs op f 1.000 1 - begroot· moest word'en, to.t een meer dragelijk bedrag. terug te br.en
gen, Is er een mogelijkheid van een rijks- cf andere subsidie voor deze training? De voorzitt-er antwoordde, dàt dit .een 
moeilijk€'post is, die de aandacht van het bestuur heeft. Het verslag van de kascommissie, waarin hulde en dank werd. ge
bracht aan de penningmeester, werd goedgekeurd, waarna de beheerder van onze financiën door de vergadering werd gedechar-
geerd. De begroting voor 1960 werd eveneens, nadat enkele ' punten waren toegelicht volgens plan goedgekeurd. . . . 

Het voorstel tot een geringe contributieverhoging leverde een geanimeerde discussie op, De noodzaak hiervan werä 
wel ingezien, daar er werkelijk nergens valt te bezuinigen zonder het verzorgingspeil vnn de vereniging en de trainingen 
aan te tastem, Bovendien bleek uit de cijfers, die de penningmeester op tafel legde, dat de contributies aanmerkelijk 
lager liggen dan bij de andere grote verenigingen in de l ande, Tenslotte nam het bestuur een voorstel van Jaap de Reus 
over om de contributieverhoging van 25 cent per maand te doen ingaan per 1 januari 1961 •et de aanvulling, ·dat de tijde
lijke toeslag voor het jubileumfonds dan zal worden verlerrgd tot eind 1960. Aldus werd besleiten met :dien verstande, dat 
de contributie voor onze -leden, die hun militaire dienstplicht vervullen, gehandhaaft blijft op f 9,M per jaar, Een 
amandament van Eggink om de contributie van buitenleden (leden, die meer dan 20 'km van het 11 Haarlcm 11 -terrein wonen) ver
der te verhogen dan met 25 cent per maand wordt door het bestuur ten sterkste ontraden. Bij stemming gaat de vergadering 
akkoord met het bestuursvoorstel deze contributie - uiteraard o~k per 1 januari 1961 - vast te stellên op f 12;M per j. 

Het bestuur steit verder voor, dat de z.g. winter-leden voortaan de normilre ·cöntributiè :gaan betalen. Na~at de verM 
gadering ook hiermede akkoord is gegaan, kondigt de voorzttter een k~rte pauze aan, . · 

. . r . . 
Bij het samenstellen vàri het nieuwe bestuur werden 2 ,plaatsen bepaald .door enkele kandidaatstelling: de voorzitter, 

Dick Hagtingius, werd voor een nieuwe termijn van 2 jaar h~rkozen en Ruud Kitseroo werd als nieuwe commissaris van mate
riaal geïnstalleerd. Voor Emile Bleijsw{jk, die aftredend ~as en door het bestuur opnieuw kandidáat was gesteld, was een 
jongere tegenkandidaat, Co lagendijk, Hier moest dus voo ( d3 verandering een stemming de beslissing brengen, Deze had 
tot resultaat, dat Bleyswijk werd herkozen. Lagendijk kr~eg echter ook vele ste~men, zodat wij bij een volgende be
stuursverkiezing de rentree van Co kunnen verwacht en, Het sportieve gebaar van Cii'Càgendijk, die na de uitslag van de 
stemming Emile Bleyswijk kwam feliciteren met zijn herb en~eming dient vermeld te worden! Joop van Drunen had in het af
gelopen jaar het wedstrijd-secretariaat waargenomen, maar 'gaat zich concentreren op zijn 2 andere belangrijke functies, 
jeugdleider en penflingmeester, zodat er · een nieuwe w.s. mqest worden benoeind •. , De bestuurskandidaat Hans Busá, die -vroe
ger ook als eens met dit bijltje heeft gehakt, werd als w.·s. aangesteld. De voorzitter sprak een woord van dank tot 
de afgetreden commissaris Oick Hoogland, die zich voorlopig weer gaat concentreren · op zijn vorm als wedstrijdatleet en 
de studie. · , , . . . 

Vervolgens was de uitreiking van de Prestatie Bekers ·over 1959 aan ·de orde. De van Musschar Beker voor een verras
sende prestatie van een jong "Haarlem 11 atleet op de P.H. gilig naar Joop Vissers voor zijn prima prestaties op de 400 m 
en de 4-x 100 m. De Jan Hut-bokaal ging voor een jaar naar André Mascini! Het W.G. Prestatieschild kwam in handen van 
Ger Duits voor zijn uitstekende eerste plaats op de 100 m; in 10.9 sek. tijdens de W.G.-wedstrijden. ~1ons Weyers leg~e 
beslag op de Junioren Prestatie-beker vo~ r zijn 600 m in Leiden met 1 min. 26.3 sak.! Oe Kriegsman-beker voor diJ beste 
senioren-prestatie belandde bij Jel Doornbosch voor zijn tlitstekende derde plaats bij de Nationale Tienkamp·,. waar hij met 
5925 punten voor een nieuw clubrekord zorgde! De Paulen-beker werd uitgereikt aan de senioren-coach \-Jim Kaan! ·· 

In de kascommissie werden benoemd Han Fokkelman, Pief Kleijne en Jaap de Reus. De redactiecom111issie voor het club
blad, reeds bestaande uit Ab v.d. Bel, Dick Hagtingius en Henk Willems, werd uitgebreid met junior Mans Weyers. ·Voor de 
ballotagecommissie werden aangewezen Hans Busé, Dick Hoogland en Theo Wernik. 

Oe voorzitter van de jubileumcommissie, Ab v.d.Bel, v.ertelde ons over de wérkzaamheden en plannen van deze f eest-
commissie! ·: · 

Bij de rondvraag bleek, dat wij binnenkort de Koninklijke goedkeuring op de nieuwe statuten tegemoet kunnen zien, 
Piet Kleyne een nieuwe lijst heeft opgesteld van de boeken, die tezamen de H.A.V,-bibliotheek vormen en de heer Verbeek 
senior, een mooie Zuil beschikbaar heeft gesteld, die het uitstekend zal doen als wisselprijs op de onde.rlinge wedstrij · 
den. Tenslotte werden de leden erop gewezen, dat men zich bij de secretaris kan opgeven voor deelname aan een te houden 
jury-cursus. Het was reeds bijna 2 uur toen de voorzitter met een opwekkend woord de Algemene Jaarvergadering sloot, 

BESTUURSSAHENST ELLING na de jaarvergadering d, d. 21 februari 1960: 
Voorzitter D. HAGTINGIUS Perseus st raat 31 Haarlem tel. 52207 
Secretaris A.H. PRESBURG Thomsonlaan 49 Haarlem 
Penningmeester J. v.DRUNEN Olycanstraat 40 . Haa:--lem -.tel. 29807 
Wedstrijdsecretarii H. BUSÉ Godfr.v,Bouillonstraat 67 Haa·rlem 
Commissaris v,materiaal: R. KITSEROO Jan Gijzenkade 192 Ha-arlem 
Commissaris M. ~1EUHESE Schaterweg 206 . Haarlem tel. 53546 · 
Commissaris J.E. BLEYSWIJK Parklaan 90 Haarlem tal. 21858 
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Redactiecommissie clubblad. Archivaris . 

A.H. v.d. BEL, 
D. HAGTINGIUS 
1-l. I·IEYERS 

secretaris, Bellamystraat 3 P. KLEYN E, Gen. )I Bothast raat 78. 

· Jubileumcommissie. 

U.J. WILLEMS A.H. v.d. BEL, voorzitter 

Ballotagecommissie. Th ~ \'I ERNIK, secretaris, Meeuwenstraat 20, tel. 52106 
J. v.Orunen, pennin~meester 

H. BUSá, secretaris, Godfr.v.Bouillonstraat 67 
D. HOOG(ANO 
TH. HERNIK 

Kascommissie. 

H. FOKKEU1AN 
P. KLEYNE 
J. de REUS 

BESLUITEN VAN OE BESTUURSVERGADERING d.d. 2 MAART J.L. 

M. MEUWESE 
J. E. BLEYS\HJK 
J. JOUSTRA 
J. SCHUL TZ 

.' C. LAGENDIJK 
T. v.lrJL 

Elke eerste dinsdag van de maand zal het bestuur vergaderen, 

J. de REUS aangesteld als coach bij de jeugdleiding. 

Onderlinge wedstrijden zullen gehouden worden op zaterdag 28 en zondag 29 ·mei a.s. 

Oe zuil, aangeboden door de heer Verb8flk, · zal de naam "HAARLEM"-zuil' krijgen en bestemd worden 'voor de winnaar ~an 
de jaarlijkse onderlinge wedstrijden bij de senioren. 

OE H.A.VEERTIGER. 

Zoals allen, die op de jaarvergadering aanwezig waren, uit ons verslag hebben kunnen opmaken, 
zijn er in dit jubileumjaar verscheidene festiviteit~n, of hoe je 1t ook maar noemen wilt, op 
stapel gezet. Voor al de andere leden hier nog eens een beknopt overzicht: 

Na de gezellige avond van 17 februari j.l. gaan we verder (en noteer deze data) op 7 en 21 
maart. Dan worden er twee instuifavonden gehouden in de kantine op het sportveld aan de Klever
laan. Er wordt daar o,m. voor mensen, die interesse hebben ·voor de historie van onze vereniging, 
en wie heeft die niet, veel en interessant materiaal uit ons archief, ten toon gesteld. Dit is 
vaak zeer belangwekkend en leerzaam, neem er dus eens een kijkje en dan weet ik zeker, dat je er 
geen spijt van zult hebben. In het wedstrijdseizoen zal er uiteraard minder activiteit van onze 
zijde in die richting zijn, zodat we dan op de 1e oktober ons eigenlijke feest pas beginnen met een gezellige middàg 
voor onze. jongste atleetjes. We beloven er iets leuks van te maken. · 

Oe weuk daama op de 8e is dan de grote dag aangebroken, 1 s thddags zal in hotel lion d1 Or van 3-5 uur de recep
tie worden gehouden en vandaar is het nog maar een klein sprongetje naar gebouw St.Bav11, de enige zaal in Haarlem, die 
voor ons dtJel beschikbaar bleek, na het uitvallen V:Jn de Leeuw·erik, He verwachten daar zeker wel zo'n 300 mensen; die 
we zullen vergasten op een daverende sh'lw! Oat kunnen ·we nu alvast verklappen. De grote man is onze vriend Piel: Spoor, 
die ongeaerkt reedc erg veel -werk verzet heeft.; Vanzelfsprekend sluiten we deze avond met een groot bal, · dat onder 
leiding zal staan vaR een professionele balleider en ook dè muziek heeft onze bijzondere· aandacht en zal ' dus ook uit-
stekend vertolkt worden, ~ · 

Des anderen daags ontmoeten we elkaar weer op net CIOS . om eerst in intieme sfeer wat na te babbelen en waarbij de 
Jucom ieder een lunch zal aanbieden, waarna we dan met gezellige onderlinge wedstrijden zullen starten. Met meer na-
druk op gezellige dan np wedstrijden. · !' · ' 

's Av11nds wordt er een groot diner in restaurant Brinkmann gegeven, dat helaas in verband met de al te h~ge k·osten, 
voor eigen rekening zal komen, Maar daarom als sluitstuk va1n ons feest niet minder plezierig zal worden. Er is gelegen
heid om hiervoor te sparen bij Joop v.Orunen. En let wel, meld je tijdig als aanzittende, in verband met de opgave aan 
·Brinkmann. Oe kosten zullen zeker niet meer, eerder minder dan f 10,- mogen zijn. · · 

Over kosten gesproken, om i.n de algehele begroting enigszins tegemoet te komen start zeer binnenkort onze, de ook 
op de vergadering aangekondigde, LUCIFERSACTIE, d.w.z. er tullen door jullie 1000 pakken lucifers van ons ej ?Pn merk 
(een buitenkansje voor de verzamelaars) aan de man of vrouw of tante of neeffie enz. gebraçht moet er. 'dorden, Dat L .. _ 

kent ongeveer 5 pakken per lid en dat lijKt ons niet onoverkomelij k. Oe prijs is gesteld op f -i,- per pak , Ons devies 
is dus IEDER PAK, rrN GULOEN lN DE -JUBILEUMZAK. We r~kenen op all er medewerking, afgesproken? Ik besluit dus maar dit 
nogal zakelijke praatje met: veel succes met de lucifers , .t 

Th eo \·lernik, secr. JUCOM. 

GROTE VERKOOP ACTIE VAN LUCIFERS t.b.v. HET JUBILEU~lFONOS. 

Onze jubileumcommissie heeft naast de twee jubileum-loterijen, die inmiddels met succes verwerkt zijn, nu een der~ 
de actie op stapel gezet namelijk de verkoop van doosjes lucifers,· Oe doosjes zijn bedrukt met ons jubileumembleem en 
kosten per pak van tien doosjes Mn gulden. In totaal zi jn ,er duizend pakken die aan d~ man, of zoals je wilt, aan de 
vrouw, gebracht moeten worden. Inderdaad een flinke hoev e e~heid, d.-.ch als wij allemaal,maar dan ook allemaal, onze ui
terste best doen om aan familie, vrienden . en kennissen , enz. zoveel mogelijk te verkopen; zal net beslist meevallen. 
Wij hopen binnen enkele maanden het b~rdje 0 Uitverkocht 11 te ,moeten ophangen, dat is voor ons vanaf heden een zeer be
langrijk doel. De financi'êle voordelen zijn zo groc.t en zÓ belangri jk voor ons clubwerk, dat het eenvou.dig moet slagen. 
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Bovendien is met deze verkoop nog wat te verdienen ook, want de Jubileum-Commissie stelt enkele bijzonder aantrekke-
lij~e prijzen beschikbaar voor die leden, die de meeste pakken weten te verkopen: 

1e prijs. een °Haarlem"-trainingspak of armbandhorloge 
2e prijs een paar spikes of armb2ndhorloge 
3e prijs wedstrijäshirt en -broekje 
4e prijs wedstrijdbroekje 
5e prijs wedstrijdshirt. 

~1ocht de verkoop van een heel pak niet direct lukken, dan kunnen jullie ook losse doosjes verkopen, die kosten 
tien cent per stuk. Alle beetjes tellen en worden net zo goed gewaardeerd. 

Oe pakken zijn verkrijgbaar bij: 
Joop van Drunen, Olycanstraat 40 en Jan Schultz, Bantamstraat 22. 
Verder ook bij ieder, die om te beginnen reeds tien pak heeft genomen. 

Beter twintig doosjes .verkocht, dan nog á~n pak in de voorraad!!!! 

Zorg ervoor, dat dáze lucifers vele harten binnen de kortst mogelijke tijd in vuur en vlam zetten. 
Joop v. Drunen 

KLASSE-INDELING "HAARLEM"-ATLETEN. 

100- 800 2 t/m ver- hoog- kogel- dis- speeF- 110 m 200- pol~- 10.001 
200 m 400 m IEM 10 km spr. spr. st. cusw. w. horden 400 m stok- H.S.S~ 

C. den Boer 
G.J. v.d.Bosch 
J. Ooo rnbosch 
G.F. Duits 
B. Fennis 

A 

A B 
B 

J.W. Fakkelman B 
0. Hoogland B C 
H. Jnacim B B 
J.J.B. Kan C C 
P. Krans 
C. Lagendijk 8 A 
P. Mascini 
M. Meuwese C 
C. Overgauw . , B 
J.H. Prinsen 
J. de Reus C 
H.J. H. Sieffers 
.11. H, A. Snijders C A 
8. Steenbergen A 
M.H. Swart 
J. Vissers A A 
D. Wezel 
H.J. Willeros 
A. v.Zijl C 
T.B.J. Aret A A 
W.J.A. Sealen C 
H.J. Plet C 
A. J,f-1, Veen enda·al 

OLIE80LLENAVONO. 

c 

B 

B 

B 

B 

c 

B 

A 

B 
B 
c 

B 

B 

A 

c 
8 

B 

8 
A 
c 
A 
c 

c 

B 
B 

c 

8 
A 

A B 

c 

A 

B 

c 

B 

A 
A 

8 

horden hoogs, marathon 

A 

A, 

B 

B 

A 

8 

c 

c 
c 

B 

A 
c 
A 

c 

c 

B 

B 

J,v.Dr. 

De 20e de~ember j.l. waren wij met onze lieftallige ~po rtcollega 1 s van Atmodes weer te samen in Cultura om de ge
zellige jaarlijkse filmoliebollen- en dansavond te beleven. 

Het afgelopen jaar heef.t Co Lagendijk herhaalde malen een poeiertje gehad i.v.m. een film, die hij vorig jaar 
(1958) voor ons vertoonde. Co, je hebt je met je collrga, die wij bij deze hartelijk dankzeggen voor zijn medewerking, 
prachtig gerevancheerd. Het applaus na afloop bewees, dat .de aanwezigen je High Noon ook van harte meebeleefd hadden. 
Van mij geen kwaad woord meer over een vertoonde film (ook van Zaenickpodt niet!). Dat het v66r-programma in orde was ••• 
Co, dat was steeds prima, hetgeen o~ zich een compliment inhoudt. 

1'1evrouw Meuwese en mevrouw Van Drunen een· speciaal woord van dank voor het vele werk, dat zij met het verkopen van 
oliebollen hebben gehad. 

Als chef-lotenverkoper gaf Hans 8usé een staaltje van barmhartigheid weg. Het door hem eerlijk gewonnen fototoestel 
werd spontaan beschikbaar gesteld voor een Amerikaansê verloting, Inderdaad een jubileumjaar kost geld en verhoudings

gewijs eigenlijk teveel geld voor een amateurclub zonder verdere ir1komsten, .Han.s bedankt voor alle moeite gedaan t.b.v. 
de loterij. . · 

Dat het dansen meestal als een natuurlijke reactie volgt op het horen van een in bepaald ritme. voortgebrachte mu-
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ziek bleek ook deze avond. Persoonlijk vind ik deze avJnden gezellig, knus en veel geh jkend op een familiefeest, waar 
ook de kleine jongens mogen opblijven om te kijken 

Tot eind1960 zullen wij onze oliebollenhonger mo 8ten opsparen en ook dan ze~er met onze beide verenigingen weer 
tezamen komen in het kader van ons j_ubileum de vreugd e ten top te voeren door b. v. sukade, kre;1ten en rozijn en in de 
bollen te· verwerken. 
Ik zeg: bijvoorbe&ld!!! !! 

Ben Bavelan( 
PRESTATIELIJST 1959. 

De junioren zijn opgenomen met de prestaties, geleverd in seniorenwedstrijden. Bij gelijke prestatie is de volgorde 
alfabetisch. 

100 meter 1500 meter Verspringen 

Jol Doornbosch 11.1 sek. Jel Doornbosch 4 m 23;2 Jel Doornbosch 7 m 07 
Ger Duits 11.1 Ton Veenendaal 4 m 30.4 Mat Heuwese 6 m 85 

:Bob Steenbergen 11.2 Harry Joacim 4 m 37.3 Ha rry Joacim 6 m 77 
Cees den Boer 11.3 Joop Vissers 4 m 40,5 Joop Visset ·s 6 m 77 
Harry Joacim 11.4 Jaap de Reus 4 m 59.1 Cees den Boer 6 m 47 
Co Lagendijk 11.4 Hans Sieffers 6 m 42 
Han Pokkelman 11.5 3000 meter Bob Steenbergen 6 m 41 
Teun Aret 11.6 Ton )-aenendaal 9 m 34.4 Henk \hilems 6 m 13 
Joop Vissers 11.6 Jaap de Reus 6 m 06' 
Mat Meuwese 11.7 5000 meter Co Lagendijk 5 m 83 
Cees Overgauw 11.7 Ton Veenendaal 17 m 26.2 Ton v.Zijl 5 m 81 
Ton v.Zijl 12.3 Kees Wi nkol 18 m 38.3 Teun Aret 5 m-69 
Hans Sieffers 12.4 Gerrit v. d,Bosch 18 m 41.2 Hans Eggink 5 m 52 
Ru·ud Ki.tseroo 13.- Bas Fennis 18 m 48.8 Ruud Kitseroo 5 m 36 
Hans Eg.gink 13.1 
Ab de V.ries 13.2 110 meter horden Polsstokhoogspring en 

Harry Juacim 15.2 sek. Dick Hezel 3 m 21 
200 meter Joop Vi ss.ers 15.5 Mart Swart 3 m 10 

Joop ·Vissers 22.5 sek. Dick Ho og land 15.7 Pieter t~ascini .2 m 90 
Cees den Boer. 22.7 Jel Dorrnbosch 16.6 ~_el Doornb:J3Ch 2 m 81 
Jel Doornbosch 23.- Jaap de Reus 16.9 Joop Vissers 2 1'1 81 
Harry Joacim 23.2 Dick Haagland 2 m 80 
Ceés Overgauw 23.8 200 meter h. Ha rry .îoaêim 2 m 71 
Co Lagendijk 24.5 Joop V i ss ers 25.4 sak. Jaap de RC)us 2 m 67 

Jel Doornbosch 26.1 Hans Eggink 2 m 20 
400 mehr 

Joop Vissers 50.1 sak. 400 l'leter h. Discuswerpen 
Armand Snijtlers 52.- Joop Vissers 55.2 s~ Jel Dournbosch 39 m 48 
Co "Lagen dijk 52.1 Jaap Kan 62.2 Harry Jüad ::J 30 m 22 
Jel Doornbosch 52.7 Joop ';i ssers 29 m 67 
Ha rry Joacim 52.8 4';0 ~a rds horden Hans Sieffers 28 m 99 ·· 
Jaap Kan 53.4 Joop Vi ssers 57.8 sek. Jaap Ka.n 28 m 75 
Pom Solen 55.2 Jaap de Reus 28 m 06 
Jaap de Reus 56.5 hoog springen Hans Eggink 25 hl 93 
Ton v.Zijl 59.- Harry Joacim 1.!J1! 
Hans Eggink 59.6 Ton v.Zijl 1.!JUt Kogelstoten 

Peter Kran'> 1 m 81 Jel Doo rnbJsch 14 m 10 
800 meter Hans Sieffe r·s 1 m 73 Henk Kluft 13 m 04 

Jaap Kan 2 m 02l,8 Jel Doornbosch 1 m 70 Ha rry Jo a cim 11 m 20 
Armand Snijders 2 m 03.- Co Lagendijk 1 m 65 Cees den Boer 10 m 3~ 
Ton Veenendaal 2 m 08,9 Mat Meuw ese 1 m 65 Jaap de Reus 9 m 98 
Horst Fiebig · 2 m 14.5 Jaap de Reus 1 m 61 Hans Sieffers 9 m 93 
Jaap· de Reus 2 m 15.- Joop Vis se rs 1 m 60. Hans Eggink 9 m 65 

Bob Steen bergen 1 m 55 Bob Steenbergen 9 m 64 
1000 meter Ju cp Vis sets 9 m 48 

Co Lagendijk i m 55.2 Hink-stap-springen Co . LagenL!5 k 8 m 95 
Joop Vissers 13 m 12 Pom Beelen 8 m 91 

Speerwerpen Mat Meuwese 12 m 38 Ruud Kihe 1oo 8 m 86 
Jel Doornbosch 56 m 90 Teun Aret 8 m 84 
Ha rry Joacim 47 m 31 4 x 100 mtr. estafette t~at ~leuflese 8 m 31 ·---

. .. Theo Lauwerens 43 m 09 Ooornbosó - D;· Lts - Vissers - Horst Fiebig 8 m 75 
J~· op Vissers 41 m 30 den Boer 43.7 sek, Th eo vlerr, , k 8 m 58 
Hans Eggink 37 m 21 Aret - Vissers - Duits - Ton v. Zi jl 8 m ; 4 
Jaap de Reus 35 1(1 12 den Boer 43.8 sek .• i_~_4 0G r:~ , .~.i~+ette Co Lagendijk 34 m 12 Doornbosch - L~qendijk -
Ruud Kitseroo 33 m 72 ,loacim - d8n Boe r · 44 ,3 set~. LagendiJ ~ - Sni jders - Kan Bob Steenbergen 33 m 12 Aret - Viss ers - J oacim -
Mat Meuwese 32 m 65 - V~sse rs 3 m 29 ,9 

den Boer 44.8 sok. Doorn bo s r~ - ~Jogla~d - Kan Hans Sieffers 32 m 44 
Ton v.Zijl 30 m 60 •· Lag e~o~ j i~ 3 m 33.8 

., 
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(vervolg uitslagen) 

Olympische Tienkamp 

Jel Doornbosch 
Jaap de Reus 

5925 pt. 
3997 pt. 

Herry Joacim 
Ton v.Zijl 

5274 pt. 
3152 pt. 

Joop Vissers 4946 pt. 

(Samenstelling: P. KlEIJNE) 

.o.o.o,o.n.o.o.o.o.o. 

"Coentje" lagendijk. 
Mocht U geen verstand van beter voetbal hebben, slaat U dan dit artikel rustig over. Het zij zo! 

J.l. Nieuwjaarsdag waren wij de gasten van onze sportvrienden van de Atletiekvereniging "Holland". Niet zozeer de atle
tiek zou deez' dag de boventoon voeren, doch de na het schaatsenrijden meest beoefende sport in ons dierbare vaderland: 
v;etbal. Zoals wij dat van een Haarlemse vereniging gewend ·zijn, was de orga,lisatie priRra verzorgd incluis natje en 
droogje in de pauze, waarvoor wij "Holland" nogmaals vriendelijk bedanken. 

Deze wedstrijd zou gespeeld worden volgens de vrije spelregels, daar gezien de herhaalde botsingen op vele voetbal
velden de z.g. FIFA-spelregels de beide technische commissies enigszins gevaarlijk voorkwamen. Het weer werkte prima 
mee. Geen sneeuw - geen vorst - geen plassen - geen orkaan - nee nee, geen klachten ~ver het weer hoor! Dat beetje regen 
da t zo gezellig dreinerig neerkwam, mocht geen naam hebben· dat pittige windje ook niet- en kou •••• kom kom, vrienden, 
2 à 3 graden is nog altijd een temperatuurtje, dat de longen doet prikkelen, en temeer geen klachten, daar wij kijkers 
heerlijk warm in de kantine achter een kleintje koffie zaten en van een vPrblijdend uitzicht mochten genieten zowel 
naar binnen als naar b~iten. Nee nee, geen ~lachten over het weer! Vroeger hebben wij het bij dergelijke wedstrijden 
veul en veul slechter gehad - laat jullie dat gezegd zijn! 

Reeds vijf minuten voor de officiële aanvang {twee uur) kon je de spanning in de kleedkamers snijden, dat 1 gevoegd 
bij de tot berstens verbeten gezichten der strijders, deed de onverzettelijke wil tot winnen in alles uitkomen. Vnetbal
sc~oenen werden geruild - shirtjes gewisseld - scheenbeschermers omgedraaid - enfin je proefde de concentratie, E~n 
speler had zelfs in zijn overconcentratie w~l zijn vrouw maar geen voetbalspullen meegenomen - mensen geladen waren ze. 
Deze grasmatadoren aan de vergetelheid te ontrukken voel ik als een plicht: 
Piet Kleyne, Armand Snijders, Ruud Kitseroo, Engel van Deursen, Hans Bakker, Ruud ·van Elk, Ad Klashnrst, Pom Sealen, 
Bab van der Pol, M. labeur, Henk Willems, Ton v.Zijl, Bas Fennis, Jan Schultz, Co Lagendijk, Jan Joustra. 

~kcht ik iemand vergeten zijn, laat hij het mij niet kwalijk nemen, het razende switchen maakte een duidelijk 
overzicht vaak onmcgelijk. Gaarne had ik~ deze geweldenaren onder de loep genomen plus een wedstrijdverslag gegeven, 
maar de redactie staat mij slechts toe enkele figuren aan te tippen, waarbij dan leiding en grensrechter niet vergeten 
mochten worden. Akkoord, daar gaan we dan •••••• . 
~an Joustra is voor een voetbal-minded persoon een lust voor de ogen. Deze voor zijn leeftijd jeugdige speler beschikt 
over een balcontrole, die het woord voortreffelijk over veler monden d.eed glippen. Welk een uithoudingsvermogen en dan 
dat opstellen! Jan, in é~n woord crimeneel. Spaar je voor het volgend jaar, dan zien wij je heel gaarne weer met en 
nabij 'het bruine monster. 
Jan Schultz. Helk een technisch hoogstaand speler. Zijn openingstraffer mogen JIB gerust vergelijken met een lenstra
doelp unt uit zijn beste jaren·. Even dat geraffineerde oplichten van het been tot schouderhoogte en de bal verdween met 
een maximum aan effect in de uiterste benedenhoek. Iemand zei nog: aoaar weet hij zelf niets vanln z~nder meer een stom
me opmerking. 
Ruud Kitseroo. Hij is een ware rots in de branding. Soms vermetel, doch zich in het heetste gevecht weer herstellend 
als ~:en waar bolwerk van vaste trappen en ongekende energie. Een personificatie van de Nederlandse Spoorwegen - Vlug -
Veilig -Voordelig (betaalde zijn eigen theo!). 
Ton v2n Zijl is ge'ln voetballer - hij is een balkunstenaar. Razend snel zowel met als zender bal. Als he.t hem na een 
snelle rush gelukte de bal ook nog mee te nemen en hij gaf een voorzet tot in de doelmond •••• prompt was de basis voor 
P. en doelpunt gelegd. Bij één van de vele sjoelbakscenes voor de goal was hij h9t, die zijn hoofd en voeten koel hield 
en de score opvnerde met een droge schuiver. Een treffer van het "zuiverste water•. 
Henk Willems is een begaafd v~etballer die, zoals de kritieken reeds voorspelden, in staat is van elke door hem bezette 
plaats (en dat waren er heel wat) iets bijzonders te maken. Daar waar het gevaar dreigde nf lauwerer. aan het vereni
gingsbanier qevoegd zouden kunnen worden, kon je Henk vinden. Zijn fabelachtige koptechniek en het ven?orzaken van een 
zeer dubieuse penalty deden hem reeds bij voorbaat in aanmerking komen voor zijn verkiezing d.d. 1-1-1961.Gefeliciteerd! 
Bas Fennis zou ik de raad willen geven een ietsje meer te trainen op de z.g. "ballen boven kniehoogte". Nooit heb ik 
een speler ontmoet, die zo vaak en zo regelmatig met een dergelijke onvermoeidheid voor elk~ op hem toekomende tt~l bukiP . 
Eigenlijk ben je voor mij ~~n van de meest begaafde bukkers, die ik ooit op het groené gras zag strijden. Dat je later 
last van je voet had, is mij nog een raadsel. Ik had een dergelijk ongemak meer in je rug gezocht! Maar ja •••••• ! 
~n der Pol, ja, daar heb je nu het prototype van de meester op de halve meter! Dat hij kon manoevreren zagen wij 
reeds met zijn auto, maar dat hij daar tevens toe in staat was met het bruine monster, was voor ~ns kenners werkelijk een 
openbaring. Zijn typisch Engels broekje - U weet wel zo net op de knie - had voor ons toch echter in Rat begin al een 
aanwijzing mvaten zij~ Dat een zeer hooggeplaatst persoon in onze vereniging je spelindeling niet kon volgen ••• ach ••• 
toen die nog 11 1oetbalde 11 , rukten wij van do-lle vreugde de palen uit de grond, als hij eens per ongeluk een bal raakte! 
Zoals je al zei: 11 Nidt op reagere, lena!n 
Piet Kleyne bezit zo zonder meer of minder een weet'galoze valtechniek als doelwachter. Een loeiende schuiver - een zacht 
rolletje - een wirwar van ~enen met daartussen een bal - een tegenstander 21leen met bal voor het doel - geen bezwaar. 
Piet gooide zich met nimmer aflatende doodsverachting tegen en bovenop het bruine monster of het een briefj& van duizend 
gulden was, dat eerlijk met zijn tweeenhintigen na aEoop verdeeld m11est worden, maar waar niemand iets van wist. Dat 
je eenmaal gepasseerd werd, was de schuld van je pet- dus cvermacht! Als de "leeuw van Haarlem" sta je voor deze wed
strijd te boek. 
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Armand Sbijders .de tweede doel~tachter heeft een zwerversnatuur. Zelden, maar dan ook alleen indien het absoluut niet 
an ders mogelijk was, stond hij .tussen de palen .• "Vliegende keep 11 noemden. wij dat vroeger op de vele pleinen en grijze 
zandj es,. Veldslagen zijn er .om .dergelijke figuren ontstaan of hij nu _wel of niet buiten het _11 penantieu-gebied de bal met 
zijn handen had aangepakt. D.ie .penalty (indllrdaad toen stond je in de goal) stopte je zoals .een doelwachter van j_ouw . 
klasse betaamd. Fier! 11 Schont die knaap recht _in zijn handen!" zei zo.1n _lij'lhjker. Dank je ,de koekoek. Dat was ionder 
meer een kwestie van uitgekiend opstellen. Voor hetzelfde gold had je ergens anders kunnen ~an staan, De bal, die je 
door je benen in het doel liet glippen ..... fijntjes Armand, wij begrepen deze geste. Je Dulcinea heeft zoveel zorg'en 
om je uitgestaan, dat ik er heel V!lll voor voel ook naar haar een straat te laten noe11en. Geen dank! . 
11Coentje11 Lagendijk. Coentje is VOCJr ons, dierbare clubgenoten en voo_r allen, die het oprecht met de vestbalsport menen, 
de ontdekking van deze eeuw. Heeft U wel eens .iemand gezien met zo 1n _linkerbeen? Over zijn ~echter wil ik het niet ~eb~en 
want dat hij dat ook bij zich had, wist hij waarschijnlijk zelf nietl! Ik heb het hem tenminste niet zien gebruiken,_ , 
(evt. getuigen tweede deur links - gang donr-: derde deur rechts!) Mélar dat linkerbeen .... _w a t e e n b e e .n l ! . ! 
Drie klokgave gloeiende sissers, waaruit evenzovele doelpunten, bezo~gen Val Kokhuis tot op .heden nog de rillingen •. 
Co en Dillen ••• , een weke trapper vergeleken bij onze Co! . 
Heer de Zwager als grensrechter. Dat hij verstand van voetbál heeft, staat voor mij vast. Zijn psychologisch besluit 
ongeacht de situatie de spelers van beide partijen om d~ beurt te laten ingotien, duidt op een groot ~pelin~icht, Dat 
hij na .afloop zonder aangevallen te worden zijn kleedkamer ,kon opzoeken, zegt reeds boekdel~n en is in ~;s huidige . 
voetbal een vermeldenswaardige gebeurtenis. ' 
Piet van Oeenen als scheidsrechter en voetballer zijn sporen reeds 'allerwege verdiend hebbend6, mezht dan die dag flui
ten, w,nneeu het hem uitkwam en hij adem had • . Eerlijk is eerlijk, het was zijn opdracht de spelregels der FIFA ~iet te . 
volgen, hetgeen hem heel wat moeite kostte als rechtgeaard fluitist • . Slechts eenmaal kor. hij zich niet goed houden en 
ging hij maar blazen voor een penalty. Hij kon het gewoon niet hebben, dat alles zo in pais.en vree verliep, waarbij 
het hilm .schijnbaar genoegen .deed enige meningsverschillen . te horen, Als fluitf-;t heb je een grote toekomst - gaaf go
luid - ·fraai timbre- je passages met overgave meespelend- een aanwinst voor kunstminnend Haarlem, Een .scheidsrechter 
naar mijn hart. Je kent nns .standpunt: wat je .moet zien, zie· je niet. en .wat je niet ziet 11 " 11 ,.,, ...... Je Oud-Clubge-: 
n o~t en-tegenstander, 

L. Zaenickpodt • . 

·RANGLIJSTEN JUNIOREN H,A.V. nHAARLEM" 1959 (de tussen haakjes geplaatste prestatie is de beste prestatie gemaakt op ·dat 
nummer in 1958.) 

JUNIOREN A 

100 meter (11 sek,) 
1. G. Duits 
2. W. Beelen 
3. A. Houtsma 
4. R. Spoor 
5. J. Brouwer 

10.9 sak. 
11.8 
12.2 
12.3 
12.5 

1500 meter (5,06.6 sek,) 
1. J. Kiewiet 4.15.1 se~. 

2. H. Vlottas 5.28 
3. C. Winkel 4~56.6 

Hóogspringen (1.65 meter) 
1. P. Mascini 1, 72 m 
2, P. v,d,Werff 1.52 
3. J, Kiewiet 1.45 
4.en 5. J,Brnuwer 1.40 

G. Duits 1.40 

Speerwerpen (44.47 m~ter) 
1, 14. v.Gelderen 43.87 m 
2. ·Th; lauwerens · 43.39 
3. J. Kiewiet 38.97 
4. H. Vlottas 38.25 
5. P. Mascini 35. '4 
B.JUNIOREN 

80 m.eter (9.7 s.ek.)' 
1. P.v.Buren 
2 •. B, ter Horst 
3. M.Weyers 
4. H, Lqywener 

600 meter (1.27. 1 sek.) 

9.a sak 
~.8 . 
9.8 
9.9 

1'. M • W ey ers t 26. 3 s ek. 
2. P. v.Bu~ren 1.29.9 
3. R.Bestenhreur 1.31.3 

300 meter (36.3 sek.) 
1, ·11 . Beelen 
2~ - G. Duits 
3. P. Mascini 
4. H. Vlottas 
5.o R. S:>onr 

i . 

3B.5 sak 
39~ 2 
41.4 
42.3 
42.5 

110 meter horden (14,8 sek;) 
1. P. Mascini '· 18.7 sek, 
2 • . R. v.d.Bevenkamp 18,8 
3-• . Th. Lauw eren s 19. 9 

Verspringen ( 6~85 meter~ 
1. W. v.Gelderen . 6.18 m 
2. J. Brouwer 5.B2 
3-4 G, Duits 5,60 

P. MasGini 5.60 
5. J. l<iewiet 5.43 

Polsstokhoogspringen (-) 
1. P, Mascini 2.92 m 
2; R. v.d.Bovenkamp 2.57! 

100 meter (12.2 sek.) 
1. B. ter H(lrst · 12.- sek. 
2. M. Weyers 12.1 
3. H, Lauwener 12.2 

4.+ 5. P.v.Buren 12.3 
A. Mascini · 12.3 

80 'meter' horden ·{11.5 -sek.) 
l.,Uiascini 11.7sek. 
2. M, Weyers ~ 12.3 
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200 meter (22.5 sek.) 
1. G. Duits 
2. W. · seelE>n 

800 meter ( 2.22 sek.) 

22.9 sêk. · 
. 2(4 

1. J. Kiewiet 2.06.6 · s~k. 
2. J. Brouwer 2. 18.4 

-3. H •. Vlottes 2.20.1 . 
I 

3000 meter ( - ) 
1. C •. Winkel 10.27 sak. 
2. G. v.Haalem 10. 35.-6 . 

Kogelstoten (11.52 meter) 
1. J. Kiewiet 10,07 m. 
2. Th. Lauwerens 9.97 
3. W •. Beelen 9.94 . . 
4. P •. Mascini 9.75 . 
5. H •. Vlottes 8. 5B 

300 meter (38.8 sak.) 
1. M. Weyers 38.1 sek. 
2. P.v.Bueren 38.5 
3. B.Bestenbreur 41.3 

1500 meter (4.15.6 sek.) 
1. M. Weyers 4.16 sek. 



Ho~gspringen (1.70 meter) Verspringen (5. 78 meter) Kegelstoten (13.11 meter) 
1. M. Weyers 1.67 m 1. C.Christiaanse 6.22 m 1. H. Leuwener 13.67 m 
2. C.Christiaanse 1.55 2. H. Lauwener 5.74 2. A. Mascini 12.79 
3.4. 5. R. v,Abs 1.45 3. P. v.Bueren 5.59 3. M. Weyers 11.32 

A. Mascini 1.45 4. M. \~eysrs 5.56 4. R. v. Abs 10.23 
C, Vermeer 1.45 5. R. ter Horst 5.50 . 5. C. Vermeer 9.31 

Discuswerpen (33.82 meter) Speerwerpen (46. 76 meter) 
1. A. Mascini · 38.68 rn 1. A. Mascini 45.76 m· 
2. H. lauwener 34.44 2. H.Leuwener 41.18 
3. M~ Weyon JO. 74 3. C. Vermeer 34.65 
4. R. v,Abs 24.44 4. H. Blom 32.40 
5. C. VRrmtJor 23.92 5. M. Weyers 24.28 
• - - - - - - • - - - - • • M - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - - • - • - - - - - - - -

C.JUNIOREN 

60 meter (7.8 sek,) 600 m~ter (1.35.3 sek,) 
1 • • J. Thuis 

2. G. Moolena~rs 
7. 7 sek. 
7.8 

80 meter (10 sek.) 
1. J. Thuis 
2, G, Mooienaars 

9.6 sek. 
9.9 . 

10.2 

1. J. Sandyck 1.37.2 sek. 
2. F .: Buenting 1·. 37.7 

3. A. Mulder 
4.5.6. F.Buenting 

A. v.Huystee 
V. ~1ascini 

DiscuswArpen (36.49 meter) 

7.9 
8.1 
a. 1 
8.1 

3. A. Mulder 3. A.v.Huystee 1.38.2 
4. A.v.Huystee 10.4 4. · A. Mulder 1.39.2 
5. V.Mascini 10.6 

Verspringen (·5.13-! meter) 
HoogsprinSen (1.50 meter) 1. J• Thuis 5. 78 m 
1. G. Mooienaars 1.63 m 2. G. Moelenaars 5.42 

1. G. Mooienaars · · ·41;50 m 2. J. Sandij ck 1, 45 3. J. Sandijck 5.29 
2. A, Mulder 31,2~ 3. en 4. A.v,Huyster. 1.36 4. A.v.Huystee 5.23 
3. ·J. Thuis 29.18 V. Mascini 1.36 5. A. Mulder 5.11 
4. O,Berkhoff 28.19 5. J. Thuis 1.35 

K~gelstoten (11,52 meter) 60 meter hordên 
1. G, Mooienaars 13.39t 111 1. G. Mooienaars 9.2 sek. 

10,4 2. J. Thuis 11.42 2. J. Sandijck 
3. A. Mulder 10.25 3. 0. Berkhoff 10.6 
4. 0. Berkhnff 10.19 4. A. Pieke 12.~ 

5. A.v.Huystee 9.82 
------------------------- - ·---- ~---- -·-------------- --------- .--
JUNirREN 0 

60 met er 
1. 2. P. v.Beek 

H. v,Goor 
3.4. H, Muldar 

P. de Vos 
5. P. Hagtingius 

Kngelstohn 
1. P. de Vos 
2. H. Mulder 
3. H. v,Goor 
4. P. v.Beek 
5 H. Reiber 

Hoogspring en Verspringen 
8.4 sak. 1.2. P. Hagtingius 1.35 m 1. P. de Vos 4.45 m 
8,4 P. de Bos 1.35 2, H. v,GQor 4.39 
8,8 3. P. v.Beek 1,25 3. H, Mulder 4.36 
8,8 . 4.5. H. v.Goor 1.20 4. P. v.BeP.k 4.30 
8.9 H. Mulder 1.20 5. H.Hooyberg 4.15 

8.83 m 
8.55 
8, 25 
7.34 
7.18 

• J. v.Orunen 

EEN •MIJLPAAL" IN DE GESCHIEDENIS VAN DE VERENIGING. 

Allen, die op de training van dinsdagavond 12 januari niet aanwezig waren, kan ~ i k 

mededelen, dat ze een mi) paal in de geschi ed enis van onze ver~riiging gemist hebben. 
Nu is het gewoonlijk zo met palen, dat men ze het hest kan ontwijken, Met mijlpalen 

is het echter zaak met de neus er bovenop te zitten. Gelukkig is de H.A.V. 1er er nog, 
zodat dP.genen, die op deie gedenkwaardige avond niet op het C.I.O.S. waren hun verdere 
leven niet helèmaal onwetend .ho even te slijten. 

Op deze avond is n.l. d ~ spanning, die al enige tijd in ~nze vereniging heerste met 
een geweldige knal verleden ti jd geworden. Velen zal het zijn opgevallen, dat de hear 
Hagtingius, voorzittèr van de H.A.V. "Haarlem" zich al enige zóndagen in zwarte tnuien, 
trainingsbroek en gymschoenen met gele veters op het c.r.o.s. heeft vertoond en dat hij 
tussen hst houden van zijn befaamd0 toespraakjes door nog tijd vond om wat·te dribbelen. 

"H6", zal tnen de met kritische blik begaafde atleet gedacht hebben, zoals deze lieden. "h6" plegen te denken, wanneer ze 
iets niet begrijpen, •wat doet een eerbiedwaardige · drogist en huisvader ~•ndags in de vroege morgen in trui, trainings~ 
pak en schoenen met gele veters hier?" (Wat deze schoenen met gele veter5 betreft, kan ik mededelen, dat · hij ze na enige 
uren ingespannen onderhandelen voor f 9 ,73 van de heer Van Drunen heeft gekecht.) Ook de heer Van Drunene, penningmees-

t er, jeugdleider en tot voor kort wedstrijdsecretaris en tevens eerbiedwaardige huisvader, bevond zich in trainingspak 
op het C.I.o.s. 

. 1n _ 



~u· .u ... ~ . U.O.J"" "u"'' LU.L.L"" .~. .. " .. u" r <> ""YY""· lllutn-uaau . arn.J 'J n rarn1ng-spaK. t.r lS !nlJ zelts ter are gekomen, dat 
de heer Van Drunen in trainingspak te hedde pleegt te gaan! Maar helaas heb ik hiervan ~og steeds geen offici~le beves- ' 
tiging kunnen krijgen. Echter wel vreemd is het feit, dat de heer Van Drunen enkele malen ~P slinkse wijze achter zijn 
pupillen aanholde, Als dan toevallig een van de andere bestuursleden keek, remde hij onmiddellijk af en deed net of hij 
even drop wils gaan halen bij de kruidenier. (Een drogid zegt hier: alleen drogisten-drop is drop! - redactie) \~elnu, 
al deze mysterieuze gebaJrtenissen zijn op voornoemde avond opgelost. Nadat beide heren enige tijd met zichtbaar genon
gen elkaars lcopcapaciteiten hadden afgekamd, was 'ie er opeens, Wat was er? De weddenschap! 

De heer Van Drunen betoogde de heer Hagtingius op de lange afstand makkelijk te ku~~en verslaan en toonde zich zelfs 
dermate zeker van zijn zaak, dat hij zijn tegenstander een voorgift van 500 meter op de 5000 meter gaf, iets wat de 
heer Hagtingius natuurlijk niet kon afslaan. Nu ging het er nog om wat de inzet zou zijn. Oe heer Hagtingius stelde een 
doos repen voor, maar daarop kwamen er van alle kanten zoveel minachtende kreten over de kwaliteit van 1s voorzitters 
repen en verontwaardigde uitroepen van ·lieden, die nog enige tientallen repen tegoed hadden, dat hier maar vanaf werd 
g-ezien. {ouwe truc van hem, kennen we- redactie) Na enig geharrewar kwam van de kant van debheer Van Drunen het tenslot
te .geaccepteerde voorstel: vijftien gulden voor het jeugdfonds. 

Op de laatste CIOS-training, zondag 10 april, zal de grote gebeurtenis plaatsvinden. Ik stel voor het jaar 1960, 
dat tot nu toe het Olympisch Jaar werd genoemd, voortaan het jaar van de strijd Hagtingius-Van Drunen te noemen. Laat 
iedereen zich op de bewuste dag met spandneken, toeters en meer van dergelijke attributen op het CIOS bevinden om aan te 
moedigen. De jarenlange ervaring in toeteren, schreeuwen, bellen in talloze W.G, 1s en P.H. 1s opgedaaR, zal nu goed van 
pas komen, Of U voor één of geen van heiden of alleen voor U zelf schreeuwt, doet er niet toe, als U maar schreeuwt. 
Kijkt U niet vreemd,op als er enige tijd voor de wedstrijd u!t een hoekje van het CIOS opzwepende geluiden komen, waarin 
bij aandachtiger toehoren de woorden: Puit de aard der zaak en P.H.-beker11 duid6lijk te herkennen zijn! Het zal dan de 
voorzitter zijn, die zichzelf met een laatste speech moed staat in te spreken, 

Dè heer Van Drunen wil ik een goede raad geven. Indien zijn tegenstander hem de dag voor de strijd uitnodigt om te 
zijnen huize nf in een openbare gelegenheid een kopje koffie of een ander vocht te gebruiken, laat hij dit dan vriende
lijk dnch beslist weigeren. De voorzitter beschikt in zijn kwaliteit van drogist ongetwijfeld over spierverlammende en 
slaapverwekkende middelen en togen die tijd misschien tevens na herhaald oefenen over geraffineerde middelen ~m deze 
stoffen in enigerlei drank te verwerken, Tenslotte zou ik de heer Van Drunen nog toe willen voegen: Vreet 1m op Joop!" 

Hopelijk zal deze weddenschap voor andere bestuursleden en prominente figuren uit onze vereniging het sein zijn om 
_ te laten zien, dat hun 'ltletiekglorie nog niet zo ver vergaan is, als wij zouden mogen veronderstellen, 

Hoe staat b.v. de heer Bleyswijk hier tegenover? 
Van een clubrekordhouder op de 440 yards mogen wij toch ook nu nog wel wat verwachten. Wat zou men b.v. denken van 

de match Kluft-Bleyswijk? De heer Kluft heeft ons op de jaarvergadering kennis, laten maken met zijn retorische gaven. 
Zijn gevatheid, de wijze waarop hij zijn mening te berde bracht en het gemak waarmee hij de moeilijkste problemen uit 
de weg ruimde bestempelden hem tot een eminent spreker. Met de kogel kan hij overweg, dat weten wij, maar hoe staat het 

met de steeplechase? 
N. ~endelaar. 

PERSONALIA 
~ccc•=ccc::a:==ccDC 

Grote gebeurtenissM werpen hun schaduw vooruit! 

Reeds bij de voetbalmatch viel het spel van Bab van der Pol dusdanig op, dat we mochten spreken van een gebeurte
nis. Inderd~ad bleek dat al de "schaduw" te zijn. 

De 12e februari j .1. werd het gezin van Bab verblijd met de geboorte van een zoon P A U L genaamd. 

Onze hartelijke gelukwensen gaan naar nnze sympatieke ~ud-secretaris en zijn vrouw. Oe toekomstige secretaris heeft 
zich dus inmiddels Rl in onze H.A.V.-er aangekondigd. 

De eerste ma:>.rt trad het Haarlems stadhuis weer eens op zijn best naar voren, daar het de eer genoot MIEKE 
DOORNBOSCH en HANS EGGINK onder zijn dak in het huwelijk te zien treden. · 

Voor de redactie is de eer weggelegd Mieke en Hans namens alle H.A.V.-ers geluk te wensen. Jongens van harte! 

HANS VLOTTE$ was de grote pechvogel bij de training kogelstoten. Hij scheurde een drietal baden achter de knie 
en is zeker voor drie weken uitgeschakeld. 

Van harte beterschap, Hans! 

TREKKINGSLIJST 2e JUBILEUMLOTERIJ H.A. V. 11 HAARLEM 11 • 

lot nr. 9 6 drinkbekers lot nr. 16 Inf~aphillamp lot nr. 45 doos zeep {groot) 
11 11 57 dons zeep (klein) 11 11 91 rol ch:1colade 11 11 107 rekje met drinkglazen 
n n 189 siervis 11 11 211 plllshorlGge 11 11 296 theeservies 
11 n 211 polshorloge 11 11 296 theeservies n n 441 hor logeband 
n 11 602 doosje chocolade n n 645 kaarsstandaard n 11 811 doosje chocolade 
n 11 839 fototoestel 

De prijzen kunnen worden afgehaald bij J. van Drunen, Olycanstraat 40, Haarlem. 
•O=O•O=O•O•O•O=O•O•O•n• 
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