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Het seizoen is al weer ruim een maand aan dé gang en de eerste wedstrijdresultaten zult U ongetwijfeld in dit 
nummer kunnen le ren , Bij dit l szen zult U ervaren , da t er zeerzeker al enige verdienstelijke verrichtingen zijn ver
richt, zowel bij de junioren als de senioren. Inderdaad ook bij de senioren, 11ant al zijn we nog slechts in het begin
stadium, we hebben weer naast een juniorenploeg eén s eniorenplo~g. En dat is natuurlijk de grote winst in vergelij
king met andere jaren, Of we ·nu ook direct tevred en mogen zijn? Zeker niet. Daarvoor ontbreekt toch nog te veel aan 
de juiste instelling van diverse van onze atlet~n. Zo lang men het doodgewoon vindt op een training~nd e r bericht weg 
te blijven, waardoor in feite het gehele trainingsplan van de trainer in de war wordt gescho;Jt, zo lang zal het \lerke
lijk moeilijk blijven een waar•lijk sterke ploeg op te bouwen, laat staan een topploeg. 

\~anneer dit blad verschijnt, zijn de ond erlinge wedstrijden al weer achter de rug. He zullen dan bijna al ons 
materiaal V3n het 11 Haa rlem 11 terrein naar het gemeent elij k sportveld aan de Kleverlaan hebben vervo erd en terug, ben e- · 
vens de polssbkho-v gbak hebben uitgegraven op het 11 Haarl em 11 terrein en ing ag raven op het Kleverlaan-terrein. \Vant .de 
gemeente Haarl em wil ons wel een t errein ve rhuren om atletiek te 11 plegen 11 , n:en wi l er zelfs nog banen op t rekken, maar 
verder gaat men beslist niet en ve rh uur van ma t eriaal is er niet bij. Ik betwijfel zelf t en zeers~ e of de afd el i~g 
lichamelijke opvoedi ng wel ooï.t va:1 een polsstokhoogbak of van een betonnen kogelring heeft gehoord. Het is 11erkelijk 
diep treurig di t in een stad als de onze te moet en ervaren en het lijkt me toch eigenlijk wel cnmogelijk dat de afde
ling sport en lichamelijke opvoeding dit kan rechtvaardigen. 

Ons jubileum nadert nu met rasse schreden. Over 4 maanden is het zo ver en zullen we ga&n herdenken, dat on ze 
H.A.V. "Haarlem " veertig jaar geleden werd opgeri ch t. Een brok Nederlandse atletiekgeschieden is zal dan ongetwijfeld 
nog eens uit de doek en worden gedaan. ~.tletiek g e s chi e d enis, 11aaruit duidelijk zal blijken, hoeveel onze vereniging in 
het verleden heeft gep reste ~ rd. Het is aan onze atleten van nu om te bewijzen, dat "Haarlem" echter een nog grotere 
to ekomst t egemoet ga at, De voorwaarden daartoe zijn ru imschoots aanwezig. Goede jeugdleiding, goede coac\ prachtige 
medewerking Yan de voetbalclub 11 Haarlom'l! Het woord is nu aa n de atleten zelf als zij de verrichting en \il n vroeger wil
len laten verbleken door de prestaties van hed en! 

OFFICIEEL NIEU HS. 

Om aan te schaffen : "Haarlemri-embleem vo or weds t rijdshirt •• 
"Haarlem"-embleem voor train i ngspak •• 
11 1laarlem 11-insigne • , • • , •••• .••• , 
11 Haarlem11 -trainingspak met em bleem, .maat 4 

DE VOLGENDE NIEU\I E LEDEN MELDEN ZICH AAN: 

ll.P. Vlam , geboren 3·9-1942 , p/a Kleverlaan 65 rood , Haarlem . 
H.E. Stuur, geboren 17-1-1949, Ron:ei nenst raat 14, Haarlem. 

E. v.Bree, Schatersingel 8, Haarl em , 

maat 5 
maat 6 • , 
maat 7 
ma at 8 

C. A, J. G rc e~veld, 9eboren 17-J-1943, J. J . H a'll elincks~ raat 77, Haarl em . 
J. C. v. Putten, gebore;'l 14-1-1945, Spaarn c:amseweg 280, Haarl em. 
ToP. Corn et , geboren 6-1-1943, Grote H o~t stra at 108, Haarlem . 
M.A. Hitt e, geboren 24-7-1942, Iepen laan 5~ , Blo emr1daa l . 
G;H. de Rooy, geboren 13-8-1944, Bankastraa t 3, Haa rlem, 
R. Thuis, gP- bcren 31-10-1949, Sc~~ t e rw e g 80, H~a rl~m . 

E. de Roode, geboren 4-5-1944 , Corantijnst raat 17, S adpo~ rt. 

BEDANKT ALS LID: 

. . 

H. Oijkhoff 
J. Buis 

J. F • .• Belterman 
E. H, Gayt en be ek 
G. '! , Haal em 

J , Fuhelaar - A.C.N. lloutsma 

C .. Noo rde rme er 

ADRES\HJZISING : 

M. J. Voogd, Oen enburqw eg 2, Nunspert. 

K, S churn be rgen 
H .ti , Reynde rs 
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11 2,25 
11 1,25 
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• u 30,25 
• 11 31, 25 

" 31,25 
11 32,25 



DE LUCIFERAKTIE. 

Bij het schrijven van dit artikeltje zijn er nog een 130 pak lucifers aan de man te brengen. Enkele leden hebben 
zich wel bijzonder actief getoond bij de verkoop. Het is niet mogelijk alle namen te noemen, maar €6n naam wil ik 
hier toch wel in de volle schijnwerpers plaatsen, én wel Vincent Mascini, die kans heeft gezien 130 pakken te verko
pe~ een grote prestatie van deze junior. Zoals reeds gezegd: 130 pakken zijn er dus nog in voorraad, deze pakken 
moeten zo snel mogelijk verkocht worden. Ik weet dat er nog talrijke leden zijn die nog helemaal geen lucifers hebben 
afgenomen, kom mannen, laten we gezamenlijk nog eens onze uiterste best doen, dan zal .het ongetwijfeld gelukken om 
ook dit laatste voorraadje r.oy weg te drukken. 

AO~ESSEN DIE VAN PAS KUNNEN KOM EN. 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Wedstrijdsecretaris 
Commissaris van materiaal : 
Cammissa ris 
Commissaris 

PERSONALI A 

0. HAGTINGIUS 
A. H. PRESBURG 
J, van DRUNEN 
H. BUSé 
R. KITSE RGO 
M: MEUWESE . 
J. E. BLEYS\HJK 

Persausstraat 31 Haarlem 
Thomsonlaan 49 Haarlem 
Olycanstraat 40 Haarlem 
Godfr.v.Bouillonstraat 67 Haarlem 
Jap Gijzenkade 192 Haarlem 
Schaterweg 206 Haarlem 
Parklaan 90 Haarlem 

MARIJKE HARTSTRA en KEES DEN BOER hebben zich op 4 juni j.l. verloofd. 

J. van Drunen, 

telefoon 52207 

telefoon 20798 

telefoon 53546 
telefoon 21858 

Namens ::Jlle jongens gaan heel hartelijke gelukwensen naar Marijke en onze snelle 100 m.-man. 

HARRY JJACIM hebben we na lange afwezigheid 11egens een knieblessure weer volop in training gezien. En ook dat is 
verheugend nieuws. 

PIM van BEEK verblijft nog steeds in het ziekenhuis. Zij, die hem eens willen schrijven of opzoeken, hij ligt in 
het ziekenhuis Johannes de Deo. 
Pim, namens de gehele vereniging van harte bet erschaP.!! 

. ' 

MEDEDELINGEN VAN HET \j EDSTRIJOSECRET ARIAAT. 

Atleten die voor een wedstrijd inschrijven en deze niet gestand doen, worden · beboet met f 1,-. Deze boete kan 
vermeden worden dour, als men verhinderd is, hiervan tijdig de wedstrijdsecretaris in kennis te stellen. Oe navolgen
de boete werd tot nu toe opgelegd, 
Q. Kroezen voor de wedstrijd op 18-4-1960 te Den Haag f 1,-. 
Deze boete dient door Kroezen te worden verrekend met de penningmeester. 

Hocht het gebeuren dat een atleet twee ·keer achter elkaar zonder opgaaf van reden wegblijft van een wedstrijd, 
da~ wordt hij voor de volgende wedstrijd niet meer ingeschreven. 

At:eten, die niet gekeurd zijn, kunn~n niet aan wedstrijden deelnemen. 
Atleten, die niet tijdig hun inHchr~jfgeld voldoen, worden eveneens uitgesloten van het deelnemen aan ~edstrijden. 

PROMOTIES, 

De navolgende atleten zij~ ~~promoveerd (waarbij onze felicitaties) en zijn thans in de navolgende klasse inge-
deeld: · 
J. KIEWIET 400 m ven D naar C 
P. van Bueren 
A. van Zijl 
J, Doornbosch 
J. de Reus 
J. Kiew:i:et 
J. Kan 

400 m van D nc:ar C 
400 m van· o ~naar c 
polshoog van C naar B 
polshoog ·van 0 naar ·c 
800 m. van 0 naar C 
1501 m. van 0 naar C 

prestatie 
prestatie 
prestatie 
prestatie 
prestati e 
p rastatie 
prestatie 

56.- sek, 
54.9 sek. 
55,5 sek . 
3.00 meter 
2. 80 met er 
2.6.4 sek. 
4.19,4 sek. 

wedstr. 
ftedst r. 
wedst r. 
wedst r. 
wedst r. 
wedstr. 
wedstr. 

18-4-1960 . Oen Haag 
24-4-1960 Amsterdam 
24-4-1960 Amsterdam 

. 24- -1960 Amsterdam 
24-6-19.60 Amsterdam 
1-5-1960. Rotterdam 
8-5-1960 Delft 

Uitslagen van onze suparlange-afstandlopers. 

20 maart 
20 maart 
3 april 
·J april 
10 april 
10 april 
16 april 
24 april 

Hoorn 20 km. G. v,d.Bosch 6e in de C-klasse 31 totaal 
Hoorn 20 km. B. Fennis Be in de C-klasse 33 totaal 
Overveen 20 km. G, V.d. Bos ch 3e in deC-klasse .23 totaal 
Overveen 20 km, B. Fennis 4e in de C-klasse 24 totaal 
Den Haag 15 km, G. v.d. Bosch ~e in de C-klasse 57.42,0 23 totaal 
Oen Haag 15 km, B. Fennis 69 in de C-klasse 59.37.8 28 totaal 
Reeuwijk 5 km veteranen B. Fennis Je .achter Van G~nkel e~ Overdijk. 
Krommenie 25 km. G. v.d.Bosth 26e tota,l 1.43.23 

tussentijden 5 km. 19.23, ltk.m. 39.11, 15 km. 1.00,16 
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24 april Krommenie 

30 april Blaricum 

30 april Blaricum 

8 mei . Halsteren 

25 km B. Fennis 2~a to taal 1. 43,37. 
tussentijden van Fennis waren dezelfde als van - ~.d~Bosch. 

· 25 km G. v.d.Bosch · 

25 km. B, Fannis 

26a totaal 1.1+5.30 ... Je i~ deC kl. 

32e totaal 1. 51.17' · 5e in de C kl. 

25 km (hiervan zijn ons de uitslagen nog ni~t bek'end) 
Hieraan namen ook weer G, v.d.Bosch en B. Fennis deel. 

15 mei Hilarlenunermeer 25 km distr,kamp,sch, (hiervan is ons ook de uitslag nog niet bekend) 
Gerrit V.d.Bosch werd wel eerste in deC-klasse (ondanks zijn blaren!) 

E~n eenvoudig optelsoMmetje leert ons dat deze knapen tot nu toe al de navolgende _kilometers der op hebbAn 
zitten. 

G. v.d,Bosch 155 km; B, Fennis 160 km. Mannen we nemen nog steeds heel diep onze hoeden voor jullie af!! 

NIEUW CLUBREKORD. · 

Speerwerpen. Onze eerste rekordverbetering, Oe primeur daarvan had Jeltjo Ooombosch, die kans zag in ·oen Haag op 
paasaaandag met wind mee zijn eigen rekord van 56.90 te brengen op 57.28. Jeltjo onze gelukwensen en dat dit niet 
het laatste rekord îs; dat je verbeterde, daarvan ben je toch zelf ook wal overtuigd? 

TARIEVEN TREINREIZEN. 

Voor de atleten die regelmatig na~r wedstrijden gaan, laten wij hieronder de tarieven volgen van de voornaamst~ 
plaatsen: 

Haarlem - Amsterdam 
Haarlem - Leiden 
Haarlem - Den Haag 
Haarlem ~ Delft 
Haarlem- Rotterda~ 

f 1,30 
" 2,15 .. 
11 3,30 
n 3,95 
11 5,GO 

UIT 1diSSELING MET BUITENLANDSE PUIG. 

,/ 

Haarlem - Hilversum 
Haarlem - Utrecht 
Haarlem - Alkmaar 

. ~aarlem - Den Helder 
lla<!rlePI - Zaandam 

f 3,60 
n 4,30 
n 2,60 

. u 5, 75 
n 2,15 

\üj zijn momenteel in onderhandeling met Turnerbund Unt ertürkheim (Stuttgart). Zi:j zijn van plan 0111 v.m. 20-24 
augustus naar Haarlem te komen, Zij hebben ons uitgenodigd om het volgend jaar een tegenbezoek aan Stuttgart te komen 
breng'ln. Voor het onderbrengen van deze mensen doen wij weer beroep op de medewerking van jullie. Oegene.n, die in 
bovenstaaude periode een gast kunnen ~nderbrengen worden verzocht zich nu alvast in verbinding te stellen met Hans 
Busé. Over het definitief doorgaan van deze uit\lisseling komen nog nadere ·berichten, maar het is wel noodzakelijk, 
dat we nu alvast e_e.n overzicht krijgen hoeveel mensen we onder kunnen brengen. Geef je dus zo spoedig mogelijk. op. 

Hans Busé. 

VAN WEDSTRIJG TOT WEDSTRIJD GOOR VETERAAN. 

2e Paasdag, '!laandag 18 april. Op die dag had Oen Haag de premi'bre van het optreden van de 11 Haarlem 1 ploeg in het 
seizoen 1960, plaats, Bob Steenbergen liep de serie 100 mA in 12 sek., waar~ede hij net werd uitgeschakeld (sterke 
tegenwind!), Het gelukte Ger Duits zich met een tijd van 24.6 in de finale 200 m B te plaatsen, 11elke finale hij 
won in 23.5 sek, Ton van Zijl liep een goede 200 m in 24.9 sek. en Ton Veenendaal deed verdienstelijk werk op de 

· 800 111: c, Tijd 2 min. 10 sak, Jel Doombosch bereikte een · de"de plaats bij het verspringen m'et 6,47 m in e~rste posi
tie bij het speerwerpen, Met 57.28 m had hij geen o~tzag voor zij~ eigen clubrekord speerwerpen, dat dus op de 1e 
wedstrijddag al sneuvelde. 
24april, zaten we op de zeer winderige en gure ~ruislaan in Am sterdam. Jaap Kan bereikte een 2e plaats op de 400 m C 
in 53.4 sek, Jel Doornbosch werd derde bij het varspringen met 6.;1 m. In de B-klasse won Bob Steenbergen met een 
goede sprong van 6.61 m. Een eerst~ plaats wa~ voor Jel bij het polsstokhoogspringen 3 m,betekende een verbetering • . 
van zijn beste persoonlijke prestatie. Een 2e . plaats .met 13.90 m leverde hem het kogelstoten op. In de 0-klasse 
stootte Jaap de Reus 9.23 men Ton .van Zijl 8.56 m. In de o~klasse bij het polsstokhoogsp~ingen kwam Jaap de Reus tot 
2.80 m. Ton Veenendaal kon een tweedA prijs gaan haleQ na de 1500 m C, tijd 4 min,28.3 sek. Op de 3000 m. moest 
Krijn Kreszen ditmaal met een acht~rhoede-plaatsjP genoeg en nemen, Dankzij een handige mani~ulatie van Bob Steenber~ 
gen en Joop Vissers met het astafattestokje, mochten we na de 4 x 100 m. de tweede prijs _in ontvangst ner.~en. Tijd . 
45.3 sek. Ploeg: Jel Doornbosch - Ba~ Steen~ergen ~ Joop. Vissers - Henry Plet, . 
Zondag 1 mei bereikte dezelfde Henry Plet een b1eede plaats op de 200 m B in Rotterdam, Tijd 23.8 sek. Jel Doornbosch 
finishte na de 110 m horden in 16.6 sek., hetgeen een 1e plaats ·betekeride. Krijn Kroezen liep op de 5000 meen aan
merkelijk betere wedstrij~ dan in Amsterdam op ce 3000 m. Jel Ooornbo~ch _sprong met de polsstok 2.70 men met ds .ko-
gel bereikte hij 13.92 m. . 
15 mei liep Bob Steenbergen in Amsterdam een uitstekende 100 m in 11.2 sek. Joop Vissers vonden we heel goed op de 
400 m. Hat denkt U van 50.8 sek voor zijn eerste wedstrijd? Het gel~kte jel Doombosch de kogel 14 m ver te werpen. 
14.27 r.!tr. was goed voor e~n ~weede plaats. Achter van Hees doch voor .Eef Kamerbeek_, 
22 mei won Jaap Kan de 400 .m Ç in Leiden na serie en halv e finale. Tijd 53.1 sek. Joop Vissers, Cees den e~er en Bob 
Steenbergen werden _in resp. 11-11,1 sek. en 11.6 sek, uit geschakeld voor de 100 111 finale A. Tijd van Bob kon daarbij 
onmogelijk ~eed zijn. Bob Steenbergen en Jaap Kan sprong en beiden 1.65i 1 hoog, hetgeen voor Bob een nieuw persoon
lijk rekord betekende, Ton van Zijl sprong ge,nakk_elijk .1. 75! m hoog en .faalde op het nippertje op 1,84 m. Dat club-
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rekord komt toch wel Ton! Jaap de Reus dacht 3 m gesprongen te hebben met de polsst~k, doch het was 2.90 m, Niettemin 
een nieuw persoonlijk rekord. Joop Vissers kwam tot 2,80 m. Denk om de aanloop Joop. Ton Veenendaal ca~itule~~d~ i~ts 
te vroegtijdig op ·de 1500 :·m ·en Krijn Kroezen maakte na een reuze snelle ronde op dit nummer een indr'uk van een . 
echte Ma·rathonloper. · · 
Zondag 8 mei liep Jaap Kan ·4 nrin, 19.4 sek. in Delft over de 1500 m. Ton van Zijl ·sprong 6,20 m ver, Heel goe-d, ·Ton! 
Trouwens de 6.59 .m van Bob. Steenbergen vonden w.e ook heel acceptabe.l. Ton van Zijl deed over de 400 m _54.8 sek. en 
Ger Duits noteerde 11.9 se_k •. over de 100 m. Henry Plet deed er 1.2 sek. over •. Oe 1q0 m, lopers hadden de ,wina ,Pal t~g en. 

HOE WORO-:IK EEN KM1PIOEN. 
~ . . . . . 
. Oa .laatste Hjd versc.hij,nen er in tijdschriften en kr.a.nten s t eeds meer artikelen, die de eenvoudige burg_er .een 

manier aan de band doen waarop hij binnen de kortst mogelijke tijd Olympisch kampioen, wereldrekordhouder en derge
lijke kan _worden. Het za1 de insider hierbij opgevall en zij'n, dat de 11 experts 11 elkaar herhaaldelijk tegenspreken. Om 
irr deze zaken opheldering i:e verschaffen; hebben wij ons nu tot -ean· werkelijk d-eskundige op dit gebied g·ewend-, n-.l. 
de- heer Jan Willem NeutebO'Om,· De heer Neutéboom· is reeds zes jaar ongeslagen ma·rathnnkampioen van Pappelveld tJn ~ Pappel, 
velds rekordhouder met een tijd van 2 uur, 12 minuten en 43 sekonden, --·· · 

11 Vertelt U eens mijnheer Neuteboo.m11 , .beginnen we ons gesprek, .als we gezel-lig irr zijn eenvoudig, doch sinaahol 
gemeubilellrde huiskamer in Pappelveld zitten. 11 Zeg maar gewoon Jan \üllem~ onderbreekt de heer Neuteboom ons, want 
hij is een bescheiden en eenvoudig mens gebleven, OTldanks i ijn zes kampioenscfiappen· en Zijn. rèkord, deze Neuteboom, 
11 Wat is vo.lgens U,." beginnen ~+e optdtuw, ''·de beste methode om .binpen de , kortst mogelijke tijd succes. te hebben in de' 
atletiek ?11

• • 

nEr tijn vers.chill~r.de fad~ren, di.e· ieman.d· t-ot een goed a.tl~et maken 11 , antwoordt de heer Neuteboom. 11 Het zou ons te 
ver voeren om hier op al deze factoren in te gaan, daarom zul~en we ons tot enkele beperken. Allereerst de voeding: 
het hoofdvoedsel .voor .de atleet -is; .worteltjes. Er zijn lieden die beweren, dat beschuit. ~et muisjes het voedsel bij 
uitstek voor de atleet is, maar dat moet U niet geloven, r.at is niet waar. Oe weg naar succes-is geplaveid met wortel
tjes, ofwel, zoals ze in de volksmond genoemd worden: penen, Zij gev en de atleet alle vitaminen, di e hij nodig heeft 
en vormen door hun fel oranje kleur tevens een mentale prikkel. Door jarenlange ervaring is mij dit duidelijk gewor
den, Neemt U nu eens dat geval vah Geert va.n P~len,Eeh j'ong:eh met veel talent·, altijd hard getraind, maar nooit iets 
bereikt. Hat was de oorzaak? Geert lustte ge·e~ ' worte1 jes. · • . 

Men moet, indien men wat berei'ken ~il, i~ de aUetïek,' fllinstens een ·maali:ij'd. per dag, geheel bestaande uit ~ortel
tjes tot zich nemen •. Behalve de dag voor de wedstrijd, dan ete'n we uitsluiten·d sla met een schijfje appel. 1 s Morgens 
sla erbij met een schijfje appel, 1s middags sla met een schïjfje'appel en 1s av·ands sla met een schijfje appel. ·Een 
glaasje water om de' mond te spoelen', mag, maar da~ m~et ook alles zijn. Voor 'de ~arathonlopers V.J rdient het tevens 
aanbeveling om vast aan het z..g. kilometervrete'n te wimoeh door oe week voor 'de ·wedstrijd wat van .de grond, waarop 
gelopen moet worden in het eten te ~erwerken f .Dit' zal waars~hijnlijk tot enig'e m'oeilijkheden met de spijsvertering 
leiden, maar dat moet U er voor pver hebben. ·· · · · · · 

Een ander belangrijk punt is de. concentratie. Men. m~~t a.h.w. naar 'ee'n w·edstrijd toeleven. Voordat ik naar een 
wedstrijd ga, heb ik hem van tevoren al in gedachten gelopen, t1eestal doe ik 5 kilo meter per d:ag en-·al~)k in vorm 
ben, 7 'à 8 kilometer. Voor h-et ·naar bed gaan conc-€ntreer ik me al-tijd eers.t .ev.en ~P de finish. Is de finish. bij .een 
bank, .dan ga ik even op een bank zi.Hen; . is .de. finish bij een boom, dan. ga ik even bij een boom staan. \-l at ook uiterst 
belaogrÜk is, is het t~kÜsche inzicht. die jongelui van tegenwoordig kunnen soms \fel aardig lopen, maar dat ouder
w'etse doort.~apte hersenwerk, dat zie je niet meer.· Vroeger \fas het ·1el de· gewoonte 0111 een .uurtje voor de ~o~edstrijd 
nog een paar kruiswoordpuzzeltjes op te lossen, als een opfrissertje voor de hersenen, Marathonlopers kan ik aanraden 
om na 10 kil.ometer een paar honderd meter op de handen te gaan lopen, Het bloed stroomt dan naar de hersenen, zodat 
deze in conditie zijn, wanneer in de tweede helft van de wedstrijd de belangrijke tactische beslissingen genomen moe
ten worden. Maar nu moet ik me gaan ~·ncent·reren want ·er -staat weer een belangrijke wedstrijd voor de boeg. 0• 

De heer Neut~boom ging zich concentre.ren eri wij spo-eden- ons naar huis om. het geleerde in praktijk te gaan .br;engen. 

Binnenkort zult U onze na.am .wel in. de kranten v·inde.n, I_s ·hef .niet als Oiymp:isch kampioen, dan toch mirTstens als 
het slachtoffer van een maagkwaal! 

\~ENDEL. 

HET ST ARTSCHOT VAN EEN NIEU.H ATLETIEKSEIZOEN IS. _G EVALLEN EN DE: EERSTE RESULT ÄTEN: VAN ONZE JUNIOREN \·lAREN: 

18 aeril Den Haag 

100 meter series A: 
3e B. ter Horst 12.5 sek. 
4e. M. \~eyers 12.6 sek. 

300 mtr. seria;A: 
2e. M. \~eyers 38.4 sek. 5e finale 39 •. 1 sek. 
3e. P. van Bu eren 38.8 sek. 

400 mtr. heren 0: 
1e. J. Kiewiet . 56 sek. .. 
Vers~ringen A: 
3e C. Christiaanse 6.23 mtr. 

Kogelstoten A: 
4e. A. t1ascini 12.96 mtr, 

.!!.Q.Qm ring en A 
3e C. Christiaanse 1.55 mtr. 

- 5 .-

24 april Amd erdam 

Serie 110 mtr. horden- A: 
5e. A. Mascini 

400 mtr. heren 0: 
1e P •. van BI! eren. 

800 mtr. A::: 
4e. 'j, iüew'iet 
5e. t1; Heyers 

.Hoo.gsp ringen A: 
4e. P, t4ascini 

A. l'lascini 

Dïscuswerp'en: · 
· Se. A. t1 ascini 
.13e. M, \~eyers 

15e. G. l·l oolenaars 

22.6 sek : 

55 sek, finale 4.e 54.9 sek. 

2.05.4 sek, 
2.05. 7 sek • 

. 1. 66 mtr. 
1.46 mtr. · 

H.s.s. heren D: 
34.86 mtr . 

2e. J. KiEwiet 11.54 30.95 mt r • 
29 ')I) mt r ·' m.t r. 

o)l. • 



1 mei ROTTERDAM 

100 meter series A: 
4e, B. Ter Horst 
4e. J. Brouwer 

1500 meter A: 
: 6e. M. Weyers 

Speerwerpen B: 
7 e. G. Moo lel) aars 

19e. :A, Mulder 

60 meter C series: 
.2e. G. Zwart 
demi finale 6e-
3e. H. Hulder 
demifinale 6e . . 

12.5 sak. 
12.6 ·sak, 

4.26.8 sek~ 

37.53 meter 
31,67 meter 

9.2sek, 
9.2 sak. · 
9,3 sek. 
9.3 sak. 

800 meter heren 0: 
1e. J. Kiewiet 

· Hoogspringen A: 
6e, J. Brouwer 
7e. ~1. \1eyers 

Speerwerpen A: 
3e. A. Mascini 

11e. J. Kieviet 

60 meter 0: 
4e. P. Hagtihgius 
demifinale 5e ~ 

Hoogspring en 9: 
4e. ·p, Hagtingius 

20.6.4 sek, 

1.51 auiter. 
·1.51 meter 

41,75 meter 
34,93 meter 

9-.4 sek. 
9. 7 sak, 

1.25 aehr~ ' 

Verspringen A: 
4e. B. Ter ~orst 

. 9e. J. Brouwer 

Discuswerpen heren 0: 

5.64 meter 
5.33 !Deter 

11e, ·A. Mascini 26~64 aeter 

80 meter horden B series: 
1e • . A. Mulder 12.2 sak, 
5e. G. Mooienaars 12.5 sek. 

· 6oo 111etar C: 
2e. G. Zwart 

10e. H. Mulder 
î.44 sek. 
1.54 sak. 

,Trialmeet junioren D.O,S. - A.A.C. • HAARLEM 8 mei TE ROTTEROAI1. 

Oaze eerste clubwedstrijd van dit seizoen werd verwerkt onder zeer goede weerso111standigbeden, . op de 
Nenyto-sintelbaan te Rotterdam. 

Oe wedstr:i:jd eindigde in een overwinning voor A.A. c·. met 228' punten, tweede ·werd o·.o.s. 180fP.nt., terwijl wij 
. :met de derde plaats gerroe~en ®eten nemen 141! punt en, · · · · 
· Over het algemeen vielen de prestaties van onze jongens deze middag wat tegen; bovendien hadden wij de pech 
dat enkele goede krachtens verstek moeshn laten gaan, · 

-Uitslagen junioren A: 
-100 meter 
110 meter horden 
lQO meter 
800 meter 
4 x 100 mater 
Hoogspring en 
Verspringen 
Kogelstot en 
Discuswerpen 
Speerwerpen 

Eindst~nd . 'un·oren A: 
1e. D.O.S, 75 ptn. . 

1. 0. Vlam, 11, 7 ;ek.; 5. B. T.er Horst 12,6 sek, 
2. A. Joacim, 16~5 sek,; _5. P. Mascini 18 sek, 
4; o. Vlam 38,1 sek; 5, P. v.d. Werff 38,5 sek.-
4. J, Brouwer, 2.17 .1 ~ek. · · 
3. "Haarlem" 47.4 sek. : . 
( P. Mascini 1,75~ m. (prima prestatie); 6. A, Joacim 1,55i •· 
5. 0. Vlam ·5,69 m.; 6. B, Ter Horst 5,59 ·111. · · 

3. H. Lauwener 11,64 meter; 4, A. Mascini .11,64 m.ele'r 
3. A. Mascini 35,72 meter, 6, H. Leuw·ener 31,28 meter 
2, P. v .• d. l'lerff 41,84 meter; 5. A. MasCini 39,34 meter. 

, . ' ' · 

2e, A.A.C. 73 pnt, 3e. "HAARLEM 11 • 51t pnt. 

Naast de uitstekende prestatie van P~eter Ma sein i bij het hoog~pringen: 11aakt.e oek- 0, Vla• een ge ede indruk op . 
de 100 meter, ook een tweede plaats van A.A. Joacim op de 110 lilater horden was e:en aangena_me verrassing. Paul v.d. 
\/erff deed het heel aardig op het speerwerpen, · · · . · 

UITSLAGEN JUNIOREN B: 

80 11ete-r 
80 meter horden · 
600 111eter 
4 x 80 meter: 
verspring en 
kogeistoten 
Discuswerpen 
sp eerwerpen 

Eindstand junioren B: 
1, A,A.C. 78 pnt. 

UITSLAGEN JUNIOREN B~ 

60 meter 
60 mete·r hordim 
600 meter 
hoogspringen 
kogelstoten 

3. J. Thuis 10,1 sek,; 4. ·T. Co met 10,5 sek, 
2; A, Mulder 12,5 sek,; 6, . V. Mascini 14,8 sek, · 
4. J. Sandijck 1.36.2 sak.; 5. A. Mulder 1.39,4 sak, . 
2, "Haarlem" 38.8 sek. · 
2. J, Thuis 5,87 meter; 5. V. Mascini 5,04 meter, 
3. G, Moelenaars 11,05 meter; 6. J. Thuis 9,69 meter 
4, G. Moelenaars 29,03 meter; 6. A. Hulder 27,31 meter, 
2. G. Moelenaars 41.- meter; 5. R. Oeutekom 36,83 meter. 

3e. D.O.S, 35 pnt. 

5. S. Lodder 6,8 sek.; 6, H. Mulder 9.- sek. 
5. s. Lodder 11,8 sek; 6, G, Zwart 11,8 sak, . 
5. G, Zwart 1 .• 47.7 sek.; S, Lodder g.t. 
4. J.W. Schrer 1.35 meter 
5. H. Mulder 8,59 ineter; 6. G. Zwart 6, 78 meter 

Junioren C (eindstand): 1, O,O,S. 55 pnt. 

UITSLAGEN JUNIOREN a·: 
2. A.A.C. 45 pnt. 3. "Haarlema · 16 pnt. 

60 meter 
4 x·60 m~ter 
verspringen 
koQ'üstoten 

1. H. v.Goor 8,8 sek.; 4, P, Hagtingius 9.5 sek, 
2, "Haarlem" 35,9 sek. 
1. H. v,Goor 4,86 ineter; 4. P. Hagtingius 4;29 aeter 
1. H. v.Goor 9,51 meter; 6. P. Hagtingius 6,77 meter 

- 6 -



Eindstand Junioren 0: 1e. A.A.C. 32 pnt. 2e. 11 Haarlem 11 29 pnt. 3e. O.O,S. 14 pnt, 

Hans van Goor was in de 0-groep met zijn drie eerste plaatsen wel bijzonder goed op dreef. 

UITSLAGEN BIJNUMMERS: 

speerwerpen A 
verspring en A 
hoogspringen A 
kog elstot en B 
verspringen B · 
60 metêr 0 
kogelstoten 

2. P. Mascini 32,74 mtr. 
1. J. Brouwer 5.87 mtr, 
1, J. Brouwer 1.50t mtr. 
2. Groenveld 9.06 mtr. 
3. J, Sandijck 5,40 mtr. 
6, R. Mantje 10 sak. 
2. R. Mantje 6,29 mtr. 

22 mei At•1STEROAM - PRIMA 800 Mtr, RACE VAN 1-lGrlS WEVERS . 

Om gelijk maar met de beste prestatie te beginnen, dat was de 800 meter race van l~ons Weyers. Na het startschot 
van deze race, een gedrang van jewelste. Mons belandt in de achterhoede, na l 30t meter enige resolute stappen en 
hij nestelt zich ~an de kop, om daarna het tempo danig te verhogen, Hij neemt een grote voorsprong en finisht in de 
uitstekende tijd van 2,1.3 sek.verdere 
Verdere uitslagen: 

300 meter junioren A 
polstokhoogspringen 
speerwerpen 8 
verspringen B 
60 mtr. jun. 0. 
kogels tot en 0 
hoogspring en 0 

P. van Bueren serie 38.2 sek, halve finale 38,7 sek., finale 38,2 sek, 
5. P. Mascini 2.80 meter 
3, G, Moelenaars 42.56 mtr., 4. J, Thuis 37,58 mtr, 
3. G, Moelenaars 5,6() mtr. 
1. H. v.Goor 8,5 sak, 
1. H. v,Goor 9,56 mtr. 
1. P. Hagtingius 1,35 mtr., 2. H. v,Goor 1130 mtr. 

4 x 3CO mtr. estafette A/B 
M. Weyers- J. Thuis- A. Mascini - · P. van Bueren 2~tijd 2,39 sek. 

Vooral het lcp~n van Jim Thuis maakte een bijzonder goede indruk, 

L E Z E N 

J. van Drunen. 

Nijvere lezers van de H,A,V.~er. Hij hebben de moeite genomen de krant (Oe Grote Krant) voor U te lezen en dan 
met name de advertenties, Wij hebben er versteld van gestaan dat het met een minimum aan fantasie mogelijk is 
slogans tot voor ons bruikbare lijfspr&uken om te buigen. V"Bel veranderen hoef je niet. Oordeel zelf. 

Een atleet met weinig conditie zou ne een 400 m. in 54,9 sek. vermoeid kunnen zuchten: 
"zorgen dat je bijkomt". 
Een trainer ûie dat constateert zel met een overtuigend handgebaar zeggen: "zie je wel, de training kun je 
niet missen; geen dag!! 11 • 

Als we het daar mee eens zijn kunnen we meegaan met de tawering yan een groot magazijn dat 11 al 90 jaar een stap 
voor is". Nou, wij zien onze tegenstanders liever een straatlengte achter ons, maar toegegeven, ~én stap is ook 
voldoende. Een constatering dus die we best in ons vaandel kunnen aanbrengen, 
Dat roken voor een .atleet slecht is, weten we maar al te goed, Onze eminente secretaris Arnold Presburg, zei 
dan ook uit de volheid van zijn gemoed: "ook al aan de sigaar? Begin er n66it mee!" 
En dan deze, door 11 een H.A,V.-er 11 gezegd tot Jeltjo Ooornbosch: "Ik dacht dat mijn shirt wit was, tot ik het 
jouwe rook!"· 

Enfin, zo zou je nog een tijdje kunnen door fa.1taseren. ProLeer het eens, of hou anders voor ogen, dat "liegen 
makkelijker is dan je denkt! 11 

Theo Bias. 

VAN OE REDACTIE. 

Ingevolge bestuursbesluit d.d. 3 mei j.l. heeft de redactie de opdracht ontvangen het clubblad voortaan eenma3l 
per maand te laten uitkomen. (ALS DIT TECHNISCH OOK t10GELIJK IS! Drukker) . . 

Dit besluit heeft de redactie aangenaam verrast, daar wij tot nu toe de opdrar.ht hadden onze H.A.V,-er ongeveer 
zeven } ac~t maal per jaar te latm1 verschijnen. Zo ~erkt U maar weer, dat het financiêle gedeelte van onze vereniging 
in stijgende lijn is. (?) 

Wij zullen ons best doen elke maand ons clubblad in Uw bus te loten belanden, opdat U zo actueel mogelijk het 
nieuws V3n onze atleten enz. zult kunnen bijhouden, 

Overigens houden wij ons te allen tijde aanbevolen vaar arti ~elen over het wel en wee van onze atleten en vereni
ging. 

- 7 -



Redaktiecommissie: D, Hagtingius 
H. Willeros 
A.H. v.d. Bel 
M, Weyers 

VAN DE VOORZITTER. 

3 

11 De H.A.V.-er 11 

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

Redaktieadres: 
Bellamystraat 3 

Administratie: 
Olycanstraat 40 

Stencilwerk: 
D. Jordens 

Juli 1960 

Wij zij~ een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging gepas
sèerd, Op de laatste bestuursvergadering deelde Joop van Drunen mede, 
dat onze vereniging nu meer dàn 100 junioren heeft, Dit is ongetwijfeld 
verheugend nieuws, want de toekomst van de vereniging lijkt hiermede 
voorlopig tocll wel verbeterd, Het brengt aan de andere kant zorgen met 
zich mee. Want aan al die junioren zal leiding gegeven moeten worden, 
En hiervoor is een uitgebreid kader nodig, En daarom nogmaals van deze 
plaats een beroep op speciaal de oudere leden, die in feite hun atletiek
loopbaan achter de rug hebben. Volgt het voorbeeld van Han v.d. Putten 
en komt helpen bij de training, Jeugdleider van Drunen zal U met open 
armen ontvangen. 

Wanneer wij op één week-end ploegen in aktie hebben in Amsterdam, 
Beverwijk en Hilversum en een volgende week op één zondag teams hebben 
in Hengelo, Delft en Amsterdam; dan mogen wij constateren, dat wij op de 
goede weg zijn, Onze vereniging is op weg om duidelijk aan te tonen, dat 
ze nog altijd behoort tot de meest vooraanstaande verenigingen in 
Nederland. Om dit juist in het jaar van ons 40-jarig bestaan te mogen 
constateren is heel prettig, Het is eigenlijk ook opvallend dit te consta
teren, Want nog steeds zijn de omstandigheden, waaronder in Haarlem de 
atletiek beoefend moet worden uitermate primitief. Ware het niet, dat 
onze vereniging nog steeds op de prachtige steun mag rekenen van de 
H.F.C, "Haarlem'', dan zou het b,v, voor een tienkamper als Jel Doornbosch 
in feite onmogelijk zijn om in zijn eigen stad te t~ainen. En eigenlijk 
geldt dit voor al onze atleten, En dit v~rschijnsel is na 40 jaren 
atletiek toch wel uitermate triest. 

Maar goed ondanks alles hebben wij de juiste koers zonder twijfel 
weer te pakken. Laten wij echter vooral niet denken, dat wij er al zijn. 
We hebben slechts de ~ erste ronde afgelegd van de lange baan, die ·wij 
nog gaan moeten. Maar die eerste ronde .ging dan ook in prachtig · tsmpo, 

Bekijken we nog even de wedstrijd resultate.n van de afgelopen weken, 
dan zien we een tweetal goede tienkampen van Jel Doornbosch~- er zitten 
absoluut 6000 punten in -, enkele aardige, maar toch nog niet opvallende 
400 m. ho rdenr~ces van Joop Vissers en een goede 4 x 400 m, race van onze 
ploeg bij de Noord-Hollandse kampioenschappen. Ook het B-kampioenschap 
van Mat Meuwese op hinkstap met 13,18 m. en de eerste drie plaatsen op 
het verspringen van Hans Sieffers , Mat Meuwese en Bob Steenbergen mogen 
zeker niet · onvermeld blijven. Bij de jvnioren viel Horatius Vlam op met 
een 11 sec, race op de 100 m., terwijl Mons Weyers op de 800 m, duidelijk 
liet uitkomen dat hij er veel voor voelt spoedig onder de twee minuten 
te komen. Ook het herstel van Jan Kiewiet zet onmiskenbaar door, terwijl 
we in Arie Schaper een nieuwe aanwinst schijnen· te hebben op de 600 m, 
Tijdens de Noordhollandse kampioenschappen genoot ik van de 4x300 m. race 
van onze ploeg, 

En zo gaan we straks de laatste twee maanden .in, die ons neig scheiden 
van 8 oktober, de grote jubileumdag. Moge iedereen die ook maa~ iets 
met het jubileum te maken heeft, ervan dpordrongen zijn, dat twee maan
den zo om zijn en dat, , wanneer de jubileumviering inderdaad wil slagen, 
zoals we dat ons voorgesteld hebben, er nog onnoemlijk veel gedaan zal 
moeten worden. Jubileumcommissie, wij rekenen vokomen op U! 

D. Hagtingius. 



0 F F I C I E E L N I E UW S . 

Om aan te schaff en: "H a arl em" - embleem voor we ds t rij d shirt 
n 11 11 t r a iningsp a k 
11 i nsign e 

f 0,65 
" 2,25 
" 1 '2 5 

11 tr ain i ng s pak me t e mbl e em maat 
maat 
maat 
maat 
maat 

4 "29,25 
5 "30,25 
6 "31 ,25 
7 11 31,25 
8 "32,25 

ADRESSEN DIE VA N PAS KUNNEN KO~E~ . 

Voorzitter 

Sekretaris 

Penningm ee st e r 

Wedstrijds e cretaris 

Commissaris va~ mat e riaal 
Commissaris. 

Commissaris 

DE LU'C I:FERAKTIE. 

D, Hagt i ng i .us 

A. E . P r e sburg 

J , v , Drun en 

H. B u s ~ 

R, Kitseroo 
M. Me u we s e 

J.E.Bleys wij k 

P e rsausstraat 31 Haarl em 
t e l e foon 52206 
Thorneonlaan 49 Haarlem 
t e lefoon 40995 · 
Olicanstraat 4rr Haarlem 
t e l e foon 20798 
Godfr.v.Bouillonstr.Haarlem 
t e lefoon 19624 · 
Jan Gijz enkad e 192Haarlem 
Sch.oterwe g 206 Haarlem 
t e l e foon 535.46 
Parklaan 90 Haarlem 
tel e foon 21858 

Om ee n ov e rzicht t e v e rkrij g en van d e v e rkoop di e nt een ieder v66r 
15 augustus a.s. afg e re ke nd t e h e bb e n. Ni euwe l e d e n ma ken wij e rop at
tent dat met dez e akti e aantr ekke li j k e prijz en t e ''verdienen" zijn, · voor 
hen die de · me este pak ken we t e n om t e zet t e n, zijn e r de volg e nde prijzen: 

1 e prijs trainingspak o f armband ho rlo ge , 
2 e prijs 1 p a ar sp ikes 11 u '' 

3e prijs s hirt en b r oek j e . 

Lucifers Z1Jn v e rkr i j g b aar b ij Jan Schul t z en Joop van Drun en 
~ f 1,-- p e r pak . 

NIEUWE LED EN , 

G. Sm i t 
A.C.Roggev e en 
A.H.J.Stuur 

11-11- 1 40 
19-10- 1 46 
24-10- 1 4 3 

G,C • . Ho enderdos 
J.C.v.d~Heuvel 29-6- 1 43 
A.A.J.M,Schaper 12-2-'43 
J.W.Schnerr 8-9- 1 46 
R,v.d. Putten 10-7-'47 
R.N. Folmer 29-11-'41 
Th. de Ridder 13- 4 - 1 50 
C.A. Reuter 19- 1-i46 
A.L. Saeys 28-12-'39 

BEDANKT ALS LID ~ 

Ha z epate r s l aán 2 6 
Pa r a maribos t r. 22 
Rom e i nenst r a at 14 
Alb.Thijml a an 57 
Flor e es t r aat 3 2 
Ov e r t oo mweg 32 
Schal kw ijk e r we g 145 
Scha te rweg 116 rood 
Va n Zeg g e l enpl e in 85 
Pegassuss t raat 10 
Duinwijckweg 8 
Adr; Sto Óplaan 130 

J.C. de Ridd er- Th. v a n Hee ms k erk- P. d e Vos 

ADRES WIJZIGING. 

C.N. Nagtzaam Duindoornl aan 4 Bentv e ld, 

Haarl e m 
Sa ntpoort 
Haarl e m 
Hee msted e 
Ha ar~ e m 
Haarl em 
Haarl e m 
Ha arlem 
Haarl em 
Haarlem 
Blo e mendaal 
Ov e rv ee n. 

Jeugd-aktiviteit e n op b aan, in ring , a an bak, uitslagen van hier en daar. . . 
11 juni meerkamp-w e dstrijd Am s t e rdam : 

Hier kwam aan de start Coo s v •. d, 'Pu t t en; bij de groep c .• jong e ns wist 
hij de eerste plaa ts t e b ehal e n me t 2 326 punten, ruim 500 punten meer 
dan de tweede prijswinnaar. Re sultat e n: 80 m. 10.7 s e c. hoogspringen 
1;55 m., ko ge isto te n 1 1 . 2 5 m. 



12 jU!l.i Rot..t9_~§:~ 

Massale we ds trijd e n - 750 de e ln e me rs - go e d e org anisati e , 

Junior e n -'L~ 2 00 m._ Ss ri e s 1 e H. Vlam 2 4 se k " 
h a lve fin, 2 e H . Vlam 2 2. 8 s ek , ( g o e de tijd) 

v e:r__1:1 pr i nge n: 

3 e A . Masc.:~. n i 
Se J. BrO\!:·.re r 

:!} .-:!.2m i o r ~ö :t1.!-

final e 5 e H. Vl a m 23, 4 s e k. 

5-92 m. 
5.34 m. 

10 e J . Brouwe r 2,21 · s ek , 

koge l st o~r.!_;_ 

3 e A. Ma s c i n i 

.9- is c u s~er~_n :_ 

1 5e A. Mascini 

12.10 m. 

30 .8 2 m, 

j _Q_O m~~i..Q.ê. 1 e ;;, 'l'llui ::> 1 2.5 sek. , 5 e V. Ma. scini 12,9 ' s e k, 
4 e " t: ·1 2 • 2 s c k • 

· ~ Q_Q_ m • 5 e J • S a n d i j c k • 4 • 3 9 • 4 s e k • 

~i'-~r d ~)\ 
se r ies o :p t:.. jd 
4e A. Muld e r 
- 8 G. Mo el enaa rs 

:7 e R. D e u ·f; e 1< '"lm 
/ Je v. Mas cini 

11, 3 Gek . 
1 2 .- se k. 
13.7 sek , 
14 .. - sek. 

j5__j_un i avondwed s' tr ij de n Amst erdam" 

( ' m • .1 u n i c r e n A 2 s e r i e s op t i ~ d • 

§_9_~1 st o_j_~n 
Se J, Th u i s 
9e G. Mool e naa rs 

1 5e G. S a ncl ijck 
1 6e F. Ba der 

. .. .'!1-s cuewe r p e_!!_ 
1 4e R. De ut e kom 
21 e J. Moel e n a ars 

10.35 
10.34 
8.53 
8.26 

27 m. 
26.46 

m. 
m. 
m. 
m, 

m. 

Mons We y e r s en Jan Ki ew i e t li epe n in de ee rst e s e rie. Van a f d e start ging· h è t in 
ee n hoo g t empo. De ee rste rond e we rd a fge le g d in 56 s ek, Dit hoge t e mpo had i e ts te 
veel ge vergd van onze jongens o Mo ns we rd uit e ind e li j k 4 e in de g o e de tijd van 2.006 · 
sek ., e e n verb e t e ring v an zi j n ~er s oonl i jk r eko rd. Het clubr e kord van Joop Vi ssE rs, 
h et g ee n st a at o:p 2 mi n. r ond, kom t dan i g in g e vaa r. J an Kiewi e t eindigde in d e midden
gr oep. 

18 jun i A alsm ee r~ 

Op d eze blo edhete z aterdagmiddag tro k een klein e a f vaar d i gi n g v a n onz e j e u g dplo eg 
.r..aar het "mekka " van de blo amenwe r e ld. Aals meer , De bus "b r a c ht on s ~ _s tu!~ o p weg , 
want d e c hauffeur was ~o vri en d e li jk om ons erge ns af te zet t en op ± 3t km . v e r wijderd 
van h e t ~ port veld ; e n ma a r s jo k k e n in d e hit te , De v eric h tingen hi e r wa r en: 

Hora tius Vl am kwam 2 ls ee r st e ov e r d e s t ree p bi j d e 100 m. j o n g ens A, in d e 
uitstokende t i j d van 11 sek . rond. Een k n aap me t e e n b e hoor l ijke dosis a an leg. 
R e n Te r Horst we rd h ier 5 e . 

Op de 600 m, R j· .rli ur.en :>ag Gn Wl J onze nie uwe aan winst Ari e Sc h ap e r voor h e t e a r st 
~ n akt i e ; hij maakts eo n ui t ste~ende indruk e n fini s ht e als 2e in d e tijd van 
·J , 3 2 , 3 s e k o n d e • 
U . f Mulder p l aatste z i c h a l s d e r de bij he t ko ge ls t o te n voor B junioren. 10.77 m. 

,ré Mas c ini vr&rd o p h e t zel fd e n uwr.e r biJ d e A jun io ren 4 e me t 10.71 m, An J r é 
wierp de dis o ud bij de A j u n i e r e n 3 3.4 9 m. en we rd daarm e e 6 e . Ge rard Mo elena a r sprong 
i"SO h0og e n be l andde OD de 3e p laats . Bij h e t d is c u s we rp e n vo o r - h om ee n 4e plaa ts: 
31 , 92 m. Hee f t Ge r a r d me t de a tl e ti ek z ijn vo r m van vo rig jaar nog ni e t b e reikt, me t 
het é ten i A hij o :p we g a ll e r eko r d e v an een z ekere dr ugi et t e g a a n br e k e n. I e d e r e wink e : 
in Aalsmee r we rd een a anlegp l aats voor he m om :p rovi an d in t e slaan om zijn nu niet 
be p aald kl e i ne l ic h aam t e vull e n. 

] 9 ,jun i De n Ha a g 

All ee n Jan Ki e wi e t k o mt hi e r a an d o s tart en we l op de 800 m. A jur.ioren. Hij laat 
z i ch v erle i de n tot een h e el tamm e ee rst e rond e e n fini s ht tenslot te op de 2e plaats i n 
~ i jd van 2 .07 s e k. 

~ 5 juni scholieren at l etiek wedstr ijd e n te Haar l em ~ 

van uit s l age n not eer den wij h e t volg ende: Uit d e r i j steb rijber g 

~roep 1 7 /18 j aar 1 00 m, 
-- 800 m. 

3e 
1 e 
2 e 
3 e 

P . 'V . d. We rff 
We y e r s 
A. Sc ha:;;>e r 
P. v . Bu ren 

1 e P. v , Bue r e:-1 
2 e P . Vod . Vlerf f 

lE 9 .2.-e. . ..:.?.!J 6 __ L8:.~I'. 

- -~1~~~~rp e~ 2 o G. Moo l t-l~:-. ars 3 9 .75 m. 

12.3 s e k. 
2.1 0 . 7 s ek . 
2.12 . 9 s e k. 
2.î 5 se ke 

~eer~yn en 1 e A. Ma s cini 4 6.15 m, 
h oogspr i nge n r. Masci n i 1.73 m. 

kcu;e ls t ot e n )e c. v.d. Putt e n 

100 m. 1 e J. W. Sohnerr 12 . 9 se k. 
~~::..r':._: ~iiii~~~ I e J. W. U~-~~:_~ r r 5.53 m, 



.?.§__,; un i Konn Gme r kamp io ens cha p pe n t e Haarlem. 

De z e we d s trijd e n werd Gn ge houd e n ond e r go e d e we e rsomstandigheden, en blonken uit 
door oe n ui ~s t e kende organi s ati ~ . 

Uitsl a g en: 

1 00___!:.1~ 1 e H. Vlam 11 • 8 s ok. 
3 00 w. . 1 e :M. Weye rs 39 s e k. 

2e P. van Buor e n 3 9 .4 s ok. 
8 00 m , 2c L Ki ewiet 2.06.1 s ok. Ee n goede tijd voor deze zware 

gr a sbaan. 
hoog_§_pring en. 2e A. Mascini 1 • 6 0 m. 

3 e G. ::vrool e naars 1 • 60 m. 
v e rspri~g e n4 2 e R. de Ha a n 5o93 m. 

3e P. van Buo r e n 5.82 m. 
kog e lstot e n. 1 0 H. L e uwener 11.25 m. 

2e A. Mascini 11 • 0 2 m. 
3 e R • . de Ha a n 9.84 m, 

discuswerp e n. 1 e A. Mascini 35.50 m. 
2e H. Louw e ner 32.05 m. 
3e G. Moel e n aars 31 • 5 9 m. 

s-p ee r we rpen. 1 e A. Mascini 43.75 m. 
3 e J. Ki ew i e t 3 7. 11 m. 

Van de acht kampio entitels k~amen e r vijf bij "Haarl e m" junior e n in handen. 

Zat G.l'd ag 2 ,jult Ams t e rd a m. 
="'- · ,junior e n , 
Hans v an Goor moet wel ee n h ee l grote me daill e kast g aan a a nscha ffen. Ook op 

d e z e door d e afd e ling ADs t e rdam g e organise e rde wedstrijd e n kwam hij we er met drie 
e erst e prijz e n uit d e bus. Na eo n ser ie overwinning e n op de · 60 m. in 8.2 sek, 
w0rd hij ae rst e in d e h a lve fin a le in 8.3 sek. om v e rvolg e ns ook als e erst e te 
e indig e n in d e f i~ala 8. 5 Rek •• 
Oo k bij h e t k ogelE t aten ging hi j me t d e zege n strijk en: 9.78 m. om daarna h e t boog
s pringen in u e ee ~st e g ro e p ook voor zijn r e k e ning te n e men met 1,3J m. 
P e t e r Hag ting ius we rd op h e t z e lfd e numm e r 1 in de t wee de groep, even e ens met 
1.31 m. d e ov e r winnar. Bij d e 60 m. we rd hij in d e s e ri e e erste 9 s e k. d e rde 
in de hal v e final e 8 . 8 . s Gk., om daarna in d e final e in zijn blokkon te blijve n 
zitt e n zonder o ok maan ~é n st a p t e v e rz o tten. 

V0rd c r e u itslage n: C .i u nior e n : 

s e ri e : 80 m. 1 e s e ri e 2e G. Zwart 11 • 6 sok. 
2e " 3 e c. v.d. Putt e n 10.6 sok. 

fin, Be G. Zwart 
_discuswe r:Q e n: 5e c.v.d. Putt e n 30.99 m. 

12 e G. Zwa rt 22.20 m. 
v e rs:Qringen :. 5 e c.v.d. Putt e n 4.86 m. 

17e G. Zw a rt 4.24 m. 
S:Qeerw e ry e n B. 7 e G. Mo elenaars 34.81 m-

S e R. Deutekom 33.97 m. 

~ond ag 3 jul i Be v e rwijk. 
Op d e z e do or d e a f d eling Kenn e merl a nd g e or g aniseerde we dstrijd e n, was vooral 

Andr6 Ma scini b i jz ond e r g oe d op dr ee f. Bij h e t sp ee rw e rp e n b ehaald e hij d e ee rste 
plaat s me t 45.14 m. He t di s cus we rp e n bracht v o or h e m o e n tw ee de plaats op mo t 38.39 ~ ' 
Ook o p h e t k og e ls t ot e n kl assee rd e hij zich a ls t weed e met een stoot v a n 11.97 m. 
H o:~ a tius Vl am pro e fd e h e t zo 0 t de r ov e r winning op de 100 m., we lke afstand hij me t 
t og enw ind a f lagd 9 in 11.4 sa k. P e t e r v an Bu e r e n na lang e tijd ook wee r eens ak ti e f 
(kwam di e kn a ap maar wa t r e g e lm a tig er!! ) , plaa t s t e zich in de finale 300 m. A als 
vi e rd e , tij d 3 9.7 se k. 
Ruud de Ha an h a d à e z e d a g k ennelijk i e ts me t het get a l vijf t e do en. 5e op h e t hoog
springe n 1.50 m. De 5 a p laa ts bij h e t v e rspringen 5.70 m •• De z e lfde plaats oo~ bij 
h e t ko ge lstot e n 9 . 76 m. 
Jim Thu i s kwam bij d e fin a l o 300 m. voor B junior e n als 2 e door d e finish 38.7 sok. 
~aap Sa n d ijck e e n vi j fd e p l aa t s op d e 1 50 0 m. 4.38.9 s e k. Ge rard Moelenaars vijfd e 
o p v 0r s p ri ngen B 5 . 58 m. lians van Goo r on Pete r Ha stingius werd e n r e sp. 2 e en 5e 
op h e t n ilmme r hoo gsp r i~~en D mot 1. 45 m. e n 1.30 m. 

De afde li n g Amste r dam o rgan isee r de d e z e avo nd d o distrikt e stafett e kampio e nschap 
pen. Onze 4 x 1 00 m. pl oeg Puud d e Tiaan, J im Thuis, Be n Te rhorst en Horatius Vlam 
f i n i s h te a l s t wee d e acht or Lycur g u s in 46.9 s e k., in de 4 x 300 m. plo eg li e p e n 
?aul ~ /d Ws rff, J i m Thui s , Hor a tiu s Vl am en Mo n s Wo y a rs, na e en ze e r spann e nd e 
r ace waar i n v oo r a l J jm Th u is e n Mo ns Weye r s z ee r s t e rk li opn werd e n wij t enslotte 
d e rd e i n de t i j d v an 2 .3 3 . 4 . s e k. 
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la iuli amsterdam. 
Öndër-zeër-sï"ëëFïte vlaersomstandigheden li ep .n.ri e Schaper een prima 6oomtr 
bi j de B.juni o ren hij finiste.; als eerste in de goede tijd van 1.27. 8sek. 
Hans van Goor behaalde twee eerste plaatsen bi j de D. junioren 6omtr 8, 5. se:. 
ve r sp ringen 4.88!l1tr . 
Jaap Sandi j ck werd derde i n de SJ:.Irirl tdri ekamp 8o-loo- 3oomtr. 

J oop van Drunen. 

I nl_s~.§:I.tt . .§Il ng.!. 
Voor- h e t onderbr engen van onze Duit se gas ten in de periode van2o-24 aug., · 
a . s. h ebben wij tot op heden nog maar een paar aanmeldingen binnen gE;)kregel: . 
Er moeten. ongeveer 2o mensen ondergebracht worden.Opgaveh worden ingewact ~ 
bij Hans Busé,G.v.Bouillonstraat 67,tel 19624. 

De navoJ_gende l eden van onze ver eniging werden gekozen i n. de Nat. plo·eg 
voo r onderstaande wedstrijden: 
J. Poornbosch , 12-6-6o :F'rcehen Duitsland- Nederland 7 voor h et numme r speer w. 
J. Doornbosch 7 2 5/ 26-6-6o Adam .lo kamp landen~:veds tri j d N ed-Bel gi e- En geland . 
J. V i ss ers 7 1 2--6-G.:; .l!'r ~chen Duitsland-Nederland, voor het nummer 4oom ho r den, 
J.Vi söers,l7- 7-Go Lu.i.k Belgi8-Nederland- Zuitserland,voo r ket nummer 4oomho 
P . llllascini , 26- 5-·:-;o Scha r.;:) sbe rg Ned-W. Dui tsland jun. voor het nummer hoogs.Jr . 

Waarbi j on~e felicitnl:cs en daarbi j spreken wij de wens u it, dat nog maar 
vele atlet en lilan onze v ereniging in de Nat .plo eg gekozen mogen worden. 

J.Kan Boom van C.naar B. prestatie 2.1.8.sek wedstrijd 6-6-6o den Haag 
M.Meuwese van B.naar A. hinks . sp r. pres t a ti e 13.18m . wedstrijd lo-7-6o. 

Eromc ties bij keu~e : 
rr:-J?:ret·--loom=2oÖÏÎ1- door deelneming aan de Nat.B.kamp. te Hengelo d .d. 

J o- 7- c . 
B. Steenbergen hoogspr '' 11 tl 11 11 11 

A,van Veenendaal 2-lokm , · 11 11 tl 11 tl 

Onze geluk\vensen aan alle gep r omovee rden . 

H-ier mede hielden de Rome inen het Volk hezig,onze verenig i ng meende dit no ,çr 
eens i n moderner vorm te herhalen en organisee rde op zondag 29 m --~ i onder
linge wedstri .i den 7 die onderbroken werden voo r het ul tr e iken van een brood~. ·. 
fiV e:·!llaat 11

, J.)ez :~ geste val1 het bestuur werd doo r deelnemers en juryleden op 
hoge pri js w.~steld. Toen alle broodjes uitgereikt v:aren bleken er toch nog 
en i ge mensen b ro deloos te z ijn,maar de onderlinge verstandhoudi ng i n onze 
vereni g i ng i s van dien 8.ar d ,dat dit maar van korte duur bleek te z ijn. 
Helaas hebben vii j niet kunHen konstateren of de He.P.r Wendel,bij wijze van 
uit zon.derinr:: 1 ~>i ~h ook nog tegoed heeft gedaan aan het broodj e 11 Vermaat 11 

i. p.v .een broodje ?centjeA . 

lUchten vlij ons 8Trc n n2ar de wedstri jden z elf,de l eden had men voor de~e 
wEds tri jd 1 ~rdc cld 1n ae navolgende groepen . . 
.Y.tt;JJ~.~g (t.j.karnp )i.~ ~?:.:..~ · (4 kamp );I~9_:_(5 kamp) .:I~g._Q.J..Ju:Qh~!!!-~~(6 kamp ) en °en 
lo, kamp. . 
I::1t tot',tal heboen 68 l eden aan deze onderlinge wedstrijden de el genomen. 
ïiinn.e.ars in de di 'Jer se groepen we rden de nav . leden , 

l o kamp. sen . A.van Zijl, 
6 " '1 J. Doorno,osch 7 

,)6 11 juno. . P. Ma:-:>c ini (Eet 1 punt verschil. op J. Ki e•rl i et ) 
6 ti jun.b..G,lVfolenaars( Ben geli jk aé'.ntal punten had cJ.Thuis,maar door 

meer overwinni ngen werd G. Moolenaa rs winnaar ) . 
j1.;.nc J. W, Sclme rr. 5 

4 

4 

11 

" . d TT G . ( lV· "- 1 t h. 1 ~R· d p tt . d k J Jun .n.v. OOL, te.., -2 pun v e r se. 1 op J. .v •. u en 7 pas s1n s en e .e 
weken lid, mac~r hoe kan '~het ook anders met een oud 
HaarleB Atleet als v&der. ). 

welpen H. S0uve r ein. 
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Enkele in het ooglopende prestaties waren H.Sieffers verspr.sen.6kamp.6.89m. 
J.v.d.Putten hoogspr.jun.C.5 kamp.lm5o.J.Thuis,5oom 6 kamp· jun.:S.l,l3.6.sek . 
P.Mascini.hoogspr.jun.6 kamp.l.m7o, 
Vcor de verdere uitslagen verwijzen wij naar onderstaande ranglijstjes. 

Tienkamp segi~· loom, 4oom;l5oom ,1lomh, hoog, v:er, ko.gel, discus, speer ,pols, 
I A.van Zijl 12,5 5_~1~ 5.o8~2.17.4. ~._12.6.25.8.23.27.o9.35.lo.2.2o. 
2 J.de Reus 12,7 '6"ë),4.5.12.9 18,- 1~5.86 1o.16.27,5~.35.43.2.8COJ 
3 H~~ggink 13.4 62.6.5.o7.- 22.- 1 • .5o 5.51 9,'/8.27.59.32.or/.2.2o. 
4 A.van Veenendaal 13.2 ~7.6.~~.21.3.1.45 5.19 8.26.17.41.25.4o.----
5 R. Kitseroo 13.4 1.8.5.o4.5.21.-.145. 5.59 8.55.21.57.31.18.----

··· Het puntentotaal was alsvolgt~ .van. Zijl 41.2l.pt,de Reus 3998.pt.Esgink 3o9';· . 
van Veenendaal 2729 ,Ki tseroo 2659. ,. 

~eskamp seniorem 
1 J. Doornbosch 
2 H.. Sieffers 
3 B. Steenbergen 
4 J. Kan 
5 c. Lagendijk 
6 M. Meuwese 
7 W. lleelen 
8 H. Willems . 
9 H. V1ottes 
lo C.v.d • .é'erg 
11 t'l . Labeur 
12 H. Plet 
13 E.v . Bree 
14 C.v.d~Klinkonberg 
15 J. Bleijswijk 
-
Zeskamp ,Junioren A. 
~-· .. ·-
1 P. Mascini 
2 J. Kiewiet 
3 A. Mascini 
4 R.de Haan 
5 J. Brouwer 
6 P. v. Bueren 
7 r-1. Weijers 
8 H. Vl.am 
9 H. Leuwener 
1o .B. tèr Horst. · 

Zeskamp Junioren B. 
-1 G. Moelenaars 
2 J. Thuis 
3 D. Mulder 
4 R. de Bui j zer 
5 R. .ueutekom 
6 J. Sandijck 

41. 

7 • v . I:luyst ee 
8 P. Rijnt j es 
9 T. Cornet 
lo T.C. Labeur: 
11 J.BeGrthuis 
12 A. Pieke 
Viifkamp Junioren c. 
1 J.Schnerr 
2 C.v.d.Putten 
3 S.lodder 
4 G.Zwart 
5 H.Mulder 
6 V.Stuur 
7 M.Roede 
8 J.Bron. 
9 H.Hooyberg 
1o G.Schuurq~.an 

loom, looom, hoog, ver ,kogel, speer, to,t. punten. 
12.2 2.51.5 1.7o 641.14.15 5o.73. 3887. 
12.6 3.16.7 .. 1.75 ~8~ 9.84.~32.39. 3o24. 
12.1 3.21.6 ï:b5 3 lo.o8 37.78 2946" 
12.7 2.51.2 1.65 579 8.44 37.31 2847" 
12.4 3.oo.8 1.55 583 9.23 33.25 27o2. 
12.5 ------ 1.65 665 9.o8 31.39 2465. 
12.5 3.o8.1 1.4o 578 9.26 33.25 2362. 
13.6 3.o6.- 1.5o 589 7.49 32.59 2255. 
13.3 3.16.- 1.45 531 7.8~ 32.8o 2o76 • . 
13.1 ------ 1.45 6o9 8.19 39.41 2o7o. 
14.- 3.o5.6 1.45 5o2 7.27 25.87 1854. 
12.3 ------ ---- 537 9.80 31.45 1656. 
14.7 ------ 1.2o 44o 9.69 37.45 1358. 
14.6 4.37.5 1.5o 466 7.6o 25.17 1342. 
13.9 4.o4.2 ---- 7.25 ----- 537. 

loom,8oom,hoog,verspr,kogel,speer,rnot.punten. 

13.- 2.23.7 1.7o 5.74 lo.o5 35.35 2753 
13.- 2.oe.1 r.5? 5.48 9. 37 37.86 2752 
13 . - ~73474 1.45 5 :87 11.83 ~~ 2648 
12.9 ·2.14.7 1.5o 5.88 9.83 27.79 2585 
13.5 2.15.6 1.5o 5.78 9.43 22.95 2488 
12.8 2.J.3.9 1.4o 5.93 7.63 33.68 2451 
13.- 2.lo.4 1.4o 4.8"5 9.31 32.81 2359 
12.3 2.3418 1.5o 5.91 9.-- 17.93 2272 
f3:? ---~-- 1.4o 5Ç.68 lo.66 33.5o 1967 
13.2 ------ l.lo 5.92 8.71 29.77 16lo 

1oom,5oom,hoogspr,verspr,koge1,discus, · tot punten 

13.- 1.22.5 k12. 5.84 îHt 32.22 2865 
12.7 1.13.6. l5o 5.71 lo.2 28.32 2865 
12.8 1.18.8 1.45 5.58 lo.32 25.58 257l 
13.4 1.22.-~ 4.87 1o.37 24.88 2335 
13.5 1.25.8 l.5o 4.82 9.12 28.82 2175 
13 • 5 1 • 18 • 7 1. 4 5 5.32 9.28 19·. o6. 2169 
13.8 1.22 . - l.4o 5.36 9.15 18 .. 43 1988 
14.- 1.23.4 1.40 5.~8 7.6.1 21.51 1842 
12.9 1.32.4 1.35 -.-- 1o.24 23.49 1691 
14.4 1.29.- 1.35 5.28 8 .. 44 17.75 1648 
14.3 1.29.2 1.35 4. 54 7.48 18.38 l455 
14.8 1.35.6 l.4o 4.33 6.o3 15.12 1144 
6om ,5oom ,hoogsp~,verspr,kogel, tot punten 

M 1.29.4 1.35 ~.21 8.85 1576 
8.9 1.54.3 1.5o 4.88 J-1;.1o 1567 
8.8 l.29.6 Ï.35 4.76 9.41 15lo 
9.2 1.29.5 1.3o 4.5o 7.o4 1166 
9.1 1.36.3 1.20 4.4~ 8.36 1o92 
9.- 1. 22.:_~ 1.15 4.41 '7,.29 lo89 
9.4 1.31.7 1.2o 4.53 8.o2 lo88 
9 .2 1.46.1 1. 2o ~.98 7.21 797 
9.8 1.34.9 1.15 3.97 71.23 785 
11.2 1.48.8 1.-- 3.27 6.o6 272 
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Junioren D 4 kami!t Gom, hoog, verspr, kogel, punten 

1 H .van goor 8.9 1.25 4.93 9 .. 6o 2H· 

2 n ,.v.d.Putton 8.8 1.15 4.68 ~ 21. 

3 P.Hagtingius 9.4 1. 25 4,.1o ?.o? 17-"!· 

4 AoHeeremans 9.7 l.lo 3.85 7vo1 12 

5 A.Mantje loll. 1.-- 3.38 6,18 8 
a o..J 

6 .van chaik lo.? o,9o 3.31 5.21 4 

Welpen .1. kamp. 60m, hoog, verspr, kogel, punten -
1 H.Sou.verein 9.1 1,05 3 .. 83 6.€5 34-i . 
2 R.Thuis 9.8 1.-- 3.69 7.69 32. 

3 R.Mantje 9.9 0-95 3.79 7.62 29-l-

4 H.v.d.Lindon 1o.2 0.95 3.65 6~68 25. 

5 H.stuur lo.4 0.90 3.74 6.52 22t 

6 N.Weije:r;os 9.7 0.95 3.50 6.25 20-l-

1 H.Sonntag lo.3 3.30 5.99 17. -.--
8 E.Masoini 11 ,,2 -~-- 3.11 6.33 9-l-

9 R.v.Schoonhoven lo.9 -.- 3.55 ~.-- 8. 
f . . 

12.5 2.81 4.3o 4t lo .de Ridder -.--
... 

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

De verregend e Nationale Jeugdkampio enschappen. 

Pluvius,de God die de Grieken oudtmjds plachten aan te roepen in tijden van 

grote Aroogte,ka n niet m9er mikkanoHij wor dt oud,ze1fs voor een Regengod. 
s Ja,in Sapperme er, bij de Ope n a pp e rme er se Hengelkampioenschappen,daar hadden 

ze hem nodig~ 
lJ 
at wordt een lekker visweertje,had boer Anthonissen in zijn openingawoordje 
~als voorzitt er v an de organiserende vereniging"De Hengteuters",tijdens de 
juryvergadering gezegd,die ,naar iedere hengelkenner weet,altijd vier dagen 
Hoor de wedstrijd plaatsvind. 
et r eg ende al ru~m dr ie weken in Sapperrueer.Maar zie,op de wedstrijddag(lo july 

kw~n er een bl~ek zonnetje door de d~urste wolken g1uren,goed,nog wan sohuchtert 
maar weg was de regen,en de vissen zochten weer dieper water op, 

·Dó'Oh wat gesè'b.i'èd(l:e ·e:.r .-ö:P. ttetz~J.I'de morire-u'f ·te Del'ft·· in 'het' w0Ü:endek dat zi~h :. 
ui twt'.i."ekte ~G"~t" het··' v/é~-~.:J•k · ful'l'~~t1~b:e Snortpark ·aan de .Bra.sserka.ile ( daarhee 
meeat de gemBen~àa-d 'v't:tR ~lem eens ~en èxëursie maken)? 
Om kl.akslag 6án (het aanvangsuur van de wedstrijden in Sapperrua€r) ontlaadden de 
grijsgrauwe wolken zich in een regenbui,die ons 7 toch met dit natuurverschijnsel 
bekende Nederlanders,de monden wagenwijd deed ~pensperren. 

Teen om_half twee het eerste startschot van de Nationale Jeugdkampioenschappe 
viel,stonden er nog stee ds groepjes mensen(zo ook de juist uit Californië terug
gekeerde Henk Visser) naar het eindeloze regengordijn te staren. 
Maar de weds trijdleiding besloot êe wedstrijden toch doorgang te laten vinden. 
De hele middag bleef het plenzen. m kwart over drie moesten de eerste ~ op 1 da baa 
zwemmende eenden weggejaagd worden. 
Om half vier wa s het aantal verdronken atleten gestegen tot 34(7 meisjes en 27 
jongens due de meisjes hadden willen redden). 
Om tien voor vier was het voor de deelnemers slechts mogelijk zich in een roei
l)OOtje naar de start te begeven(áén Kimbria atleet probeerde het met l ànge stelt 
hij gleed uit en er was weer werk voor de dregploeg) en de finale 3oometer jonge 
moest zelfs ti en rr inuten worden ui +. gesteld,omdat de buitenboordmotor van de 
startersboot ond0rweg was afge slagen . 

:;:·!1derdaad moet l:'luvh; s ;:; i ch vergi · t hebben.Ma.ar ja,vanui t dehemel gezien ligg 
' SappermEJer·.:en Delft heel dicht -bij elkaar en dan is het echt heel moeilijk mikke 
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Om vijf uur,precies tien minuten na afloop van het laatste nummer,was het 
dro og. 6 ou de oude Pluuf het dan toch met opzet. gedaan hebben?i-l.ls pesterijt :-:-> 
voor Jan van Uden bijvoorbeeld?Overigens was schaesbergse Jan de enige 
deelnemer die peddels had meegenomen van thui§ . Logisch dat hij won ...•. 

Wat hebben de enkele HHaarlem-Atleten", die ?.onder ehige pretentie 
waren ingeschreven, gedaan op de?. e kamplioenschap!pen'f zal een verstokt H.A .. • V. 
§Upporter vragen . 
~el,er is door onze joLgens gestreden voor elke tiende sekonde en halve 
ëenti:::neter"En 11 ,zo hoorden wij j eugdleider van Drunen zeggen,een vertrouwd 
zinnetje van Dick van Rijn bezigend. 11 We .mogen best tevredenzijn!" 

Allereerst de ~~chgi:_§._ç_h~~gm!J!~r.§. , 

A!!~I~ __ Mas_Q_igi zorgde voor een klinklar e verrassing bij het discuswerpen 
met een 3e plaats,dank zij een worp van 38m.55.Met de speer wierp de tweede 
t elg van de bekende artiestenfamilie uit Heemst~~( dat steledse dorp) 39m75, 
hetgeen hem een dertiende plaats op~everde. 
Br<ber fi~~--~I( de W.G. ploeg-aanvoerder-is de beloofde halfuursspeech al klaar':' · 
stelde een weinig teleur bij he~ hoogspringen;een 8e plaats(lm58) was hem 
beschoren.Die enkelblessure bleek toch niet geheel verleden tijd! 
Q~rard MQQ1enaars ontsnapte 1,53 aan de aardkost en deze overwinning op de 
zwa artekracht bracht hem een 21 e plaats. 

Op de loopnummers verschenen drie Haarlemmers binnen het strijdperk. 
!!2.r.ati U§._ Vl.§..ffi. (Oh, hoe schJon klinkt U\-T naam en hoe rap snellen uw leden) 
zag jammer genoeg geen kans zjch te plaatsen ve,ï}or de halve finales loom. 
Maar daarom . niet getreurd.Bij de W.G.. neemt hij revanche! 
~ons~eiiers liep bijzonder goed,hij won zijn Boom serie na een afmattend 
ge7echt Ct egen o.a. de la tere kam pi oen Sm i ts) in. 2. o4. 7 .ln de finale deed hij 
wellicht het ,iets te veel zware werk,zodat hij in de eindsprint genoegen 
moest nemen met een desondanks prachtige 4e plaats in 2.o2.5. 

t,enslott e ·Pe._jJe.r_ __ :?:.§:!!-_:§.~er e:_g ,die vriend en vijand(het meest zichzelf) 
verraste op de 3oo meter.Tn de series werd hij 3e in 37,4 sek,en in de halve 
finale 4e in 37,3 sek,één tiende tekort voor de finale(waarin37,3 eveneens 
een 4e plaats zou hebben betekend !) 

En wie durft er dan nog tezeggen,dat deze kleine nHaarlem"-ploeg tegen 
viel? A.A.C. b.v.dee d het b8paalà niet beter . .J.Je mare,als zou de H.A.V. nog 
enkele ze <O r ,3rote tro.8ven onderbtafel verbergen,heeft onlangs A.A.C. een 
extra morele dreun. gegeven, De woorden "ons terugtrekken van de W.G. 11 en 
11 aankopen in het buitenland,anders halen we het niet" waren enkele flarden 
die wij op7ing8n uit h et A.A.C.-kamp. 

Belleblaas. 

Y.§XL ::d'f.!?.§.:t.~:Lid, tot wedstri.id door Veterac;tn . 
}'{oer~§.g:.ê:!3§YOnd_Ç3_j~~gi werd het eerste gedeelte van de Open-A. damsç:he Kampio er:.. 
schappen verwerkt.Joop Vis se rs ·Hon dellom horden in deB. loop . ..:.ijd l5.8s e::· . 
En dat bet eken~e voor hem het kampioenschap van Nrd.Holland,dat van deze 
loop de in2et was.Kees de Boer werd in de serie loom net uitgeschakeld in 
11,4 en hetzelfde lot onde r gingen ook Joop Vissers en ..êob Steenbergen. 
Jel Doo:bnbosch moest verstek laten gaan op het kogelstoten, daar dit numme:;,· 
meer dan een half uur te laat begon en onze man door werkzaamheden niet zo 
J .. ang kon wachten. 
Een wee~ l ater,op 15 ~uni,zagen wij het tweede gedeelte van deze kampioen
schápp-e·n::-'Ei:ï-rrîöch-ten-wë~ër-· eenzGge van Joop Vissers aa.Yltekenen,nu cp de 4oom 
horden. '~ij d 55.4. s ek . .l!Jen betere hordentechniek en Joop wordt een .:op er onl:.o J 
dev 54~sek.Jaap Kan- niet hele~aal in konditie,not .eerde 2min.o.5 sek op de 
8com.Joop Vi s sers mocht als invall er voor J el Doornbosch de derde prijs i~ 
ontvangst n emen op het verspringen. ~ ... ij kwam tot 6, 27 m" Een geblesseerde 
::t-on va:!:l Zijl kwam deze keer hij het' hoo gspringen niet hoger dan 1.7om en 
bleef daarmede toch nog Pete r Krans de baas,die met meer foutsprongen ook 
tot J.7om.kwam. e 4 x loom?l everde een "tweede plaats op in .44.2 sek.De ]ÜO (~ <:= 
bestond uit Heni;y Plet-Bob Steenbergen-Joop Vis s ers-Kees den Boer. "' 
l9._ .. :i~!2~ bezette Gees deh Boer de vijfde plaats in J_l,l sek de loom A. 
tijdens de nationale wedstrijden van V en L in den Haag.Cees startte geheel 
onverwacht op dGze afstand en daroru · vonden wi j het een redelijke prestatie. 
Joop Vissers kwam in een matige l6.2.sek tot een derde plaats op de llo~ . 
horde:1. Joop had voor de 4oom horden 55,9 sek nodig en dat leverde hem een 
t•.-;eede plaats OP'· J el Doornbosch kon deze ke er de 14 meter grens bij het 
kct; elstoten niet overschrijden.I~let 13.94 kwam hij op de derde plaats terech·· 
Co Lagehd.ijk bezette tijdons zijn eers t e wedstrijd in dit seizoen de vierde 
plaats op d~ 4oom B.klasse.Tijd 53.6.sek, 
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In de samenstelling Jaap Kan-Joop Vissers-Co Lage~dijk-Cees_den Boer 
bezet t en wij de tweede plaats op de Zweedse Estafe~te ifi 2ml~ .5.A_ sek. 
~lQ_juli werd H~ns Sieffers tweevoudig militair Kampioen van Nederland. 
Op verspringen met 6m68 en op het hoogspringen met lm.75,en dat vonden we 
zeer goed werk van Hans. 
uoop Vissers en Jel voornbmsch maakten deel uit va~ de Nederlandse ploeg 
die op 19 .juJ.i tegen duitsland uitkwam.Joop kwam door een valpartij niet 
vèrder dqn tot 61. 4 sek op de 4oom horden,maar maakte niettemin een uit
~tekernde indruk.J el bezett e op het kogelstoten de zesde plaats met 14.lom • 
. ijdens de internationale ti enkamp,die op· Z2~n 26 juni in Amsterdam werd 
gehouden kwam Jel Doornbosch tot een derde plaats met 592o punten,waarmee 
hij vijf punten onder zijn eigen klubrekord bleef.zijn prestaties waren als 
volgt: loom 11.3. ,verspringen 6.4om;kogelstoten. 14.o6 m;hoogspringen 1.11; Ll 
4oom.5 3 .3sek; llom.horden 15.9sek;discuswerpen 3.3.94m;p:olshoog 2.9om; /\ 1 
speerwerpen 54.85m;l5oom 4min.36.8sek; 
tron vah Zijl de ed na de onderlinge wedstrijden zijn twe ede tienkamp op 
11 en l_g-juni in .l:treda.Het werden 3739 punten. . 
De prestaties van Ton waren als volgt;loom.l2.3sek;versp:ringen 5.94m;kogel- ~ 
stoten 8.54m;hoogspringen 1.8om; ' 4oom.57.l.sek;llom.horden 11.-sek;discus- ~ 
werpen 23.69m;polshoog -.-.--.;speerwerpen 35.25m;l5oom 5.oo.8sek; 
Zaterdag 2 en zondag 3 juli namen niet minder dan vier atleten deel aan de 
nationale tienkamp van VIF in H~lver§um.Het waren Jel Doornbosch;Harry 
Joacim;Ton van Zijl en Co Lagendijk.De laatste als vervanger van Joop Visse :·.· . 
De vrij harde wind en de koude werrsomstandigheden lieten geen grootse 
p:restaties toe.Nietemin kvmm Jel met 5939 punten toch aan een· nieuw klub
rekord toe.Harry Joacim,die de eerste wedstrijd na zijn blessure maar direk·t 
een tie:d:àmp liet zien,kwam tot 4516 punten.Co lagendijk debute erde heel 
verdienstelijk op de tienkamp en vooral door e en goede 4oo en 15oom,liet 
hij een totaal van 3818 punt en aanteken.en. Ton van Zijl-iets uit vorm
behaalde 378o punt en. 
Frest~!ies~el: loom 11.4sek;ver.6.39m;kogel.l3.82m;hoog.l.15;4oom.53.-sek; 

lloill,horden 16.7sek;discus 36.93m;pols 2.99m;speer 52.58m; 
15oom.4.27sek. ' 

Prestati e Har[Y: 6 - · loom 12.s ek;ver.5.98m;kogel.ll.l7m;hoog.l. 5m;4oom.55.5sek; 

Prestati es Co: 

Erestaties Ton: 

llom.horden 16.-s ek;discus 3l.o3m;polsh.2.68m;speer.37.9om; 
15oom.5.oo.8sek. 
loom.ll.6.sek;ver.5.-82m;kogel 9.33m;hoog.l.55m;4oom.53.4sek ; 
llom. hord en 19. -sek ;-discus. 21. 64m; pols.--.--; speer. 35. 88m; 
l5o om .4.36.9sek. · 
loom.l2.-sek;ver.5.68m;kogel.8.63m;hoog.l.75m;4oom.57.4sek; 
llom.horden 17.-sek;discus.26.o7m;pols.2.18m;speer.33.2lm; 
15oom.5.oo.4sek. 

Wo~~~g~~---6_juli werd onze 4 x loom.ploeg bestaande uit Mat Meuwese
Bob Ste enhergen-Joop Vis s ers en Jel Doornbosch gediskwalificeerd tijdens de 
Nrd. Hollands e estafette-kampio enschappen.Bij het derde w~ssel vertrok Jel 
te vroeg.JJe tijd bedroeg 44.2.sek.Mat maakte als eerste loper eenzeer goedf 
indruk.De 4x.l4oom.leverde achter A.A.C. een tweede p::Laats op in 3 min.33.5s ~? i 
De ploeg hestand uit Co Lagendijk-Armand Snijders-Jaap Kan en Joop Vissers. 
Vooral 0 o en Armand deden. beide uitstekend werk.Het was koud en winderig we o: 

Na de B.kampioenschappen op ~da_g lo ,juli waren wij drie B.kampioenen 
rijker.Jel Doornbosch won het discuswerpen met 38.29m;Hans Sieffers het ver 
springen met 6.3 3m,en Mat Meuwese de hinkstapsprong met 13.18m.d,eze laatste 
prestatie bet ekende promotie naar de A.klasse. · 
Harry Joacim werd uitges chakeld ïn de serie loom. en kon wegens zijn blessu.
nog niet voluit werp en bij het sp§Qrwerpen. 
Mat Meuwese kwam tot een tweede plaats bij het verspringen met 6.3~m.enBob 
St eenb ergen bezette de derde plaats bij het vers pringen met 6.~8m.En dat 
hetekende dus,dat op dit nummer de e erst e dri e plaatsen voor "Haarlem" 
war en.H~ns Si ef fe rs faald e enigszins op het hoogspringen.Met 1.7om.kwam hij 
op de vi erde pl aats . Zowel J el lJoornbo s ch als Ton van Zijl kwamen niet .. tot 
gro mo verri cht i nt?;en cp de l lom. hord en. J el werd vi erde in 17. 5. sek. en :ton lt. 
met een flink e gri ep i n de O.enen,vijfde in 17.6.sek.Jel sprong naar een fi. 
ni euw p e~soonlijk e pr estati e op polshoog 3.o7mten dat was voldoende voor de 
der de plaats . Bij het hoogs pringen kwam onze beste tienkamper over de 1.65m, 
even.2.ls Bob Ste cnb ergen.Ton van Ve en endaal liep de 5ooom.in ,l7.28.sek,en 
rtat was nog ni et voldoende voor een er eplaats. "Haarlems 11 li jfschauffeur, 
Eees v ., d. ~"-l ink emberg zorgde voor een safe vervo er van de ploeg naar en van 
He:1gel o .Het we Gr was .s:t.echt.Regen en veel wind. · 



Z2.!!.9:.ê:K . .2._j_~li startt e Joop \li ssers in Enschede op de 2o om .hordcn om het 
kampioenschap van Nederland.Het werde een derde p~aats in 25.4.sek. -

"HOE WORD IK EEN KAJYIPIOEN" 

I n het l aatst verschonen orgaan der "HAV" he 0ft vooral het artik el 
"Hoe word il: e en kampioen " van uw redakteur (?)Wendel mij zeer geboeid. 
Mijn rivaal Jan WiJ .l em Neut eboom , die op een geniale wijze zijn atletiek
ka:L"riere heeft opgebouw,is dan ook vo or ied c; r,di e zich met d&z:e tak van 
sp:ort bezighoudt,een tr effend voorbeeld. 

Gaa.rn.e zou i k, u- e·2rt van Palen, die het trainingss chema van "Jan Willem 11 

r ee:ds meerdere malen heb b.estude r; rd,de nadelen van zijn vo eding nader 
onder de loup e wi llen nemen.Allereerst zijn houding.Wie hem wel eens heeft 
zien lopenzal het ongetwijfeld zijn opgevallen,dat "Jan Willem" teveel 
r echtop loopt,hetgeen to egeschr e~en moet worden aan het overmatige kebrui k 
van wo rt eltj es . 

rJiocht men het in de 11 atletiek-mond"veel besp.roken beschui tproc edee in 
zijn schema hebben opge·n"omen, dan volgen hi er onder enkele belangrijke ge
gevens . 
Eet vooral geen beschuit belegd met muisjes.Allereerst is vle es niet goed 
voor h atleet en t en tweede vert eert het haa~ van deze beestjes niet. 
U zult hi erdo or moeilijker kunnen ademhalen.~r zijn zelfs mensen geweest, 
die aan deze zi ekte,de 11 ademtecortus" zijn overleden. 
Nuttig dus all een droge beschuiten ! 

Dan de sla- met--s chij f j e- appel-ges chi edenis. 
Voo r een wedst ri jd kan men inderdaad als bes t e voedsel"sla" eten. Tot zover 
ben. ik het met "Jan "-"Jan , Willem" is zo lang,(de naambsddl<!lel ik)-volmondi g 
eons. 
Maar bij dat schi~fje appel lop en onze meningen uiteen.Al het kwaad en 
slechte begint tenslotte bij 'n appel.Werd Eva ni et door een appel v erl eid 
en stierf Sneeuw-Witje tenslotte niet,doordat zij een stuk j e van eeh appel 
afheet?Neeru,vrienden 1 wel s la, geen appel. 

Rest mi,j nog u medé j&e del en ,dat ik het met één uitdrukking vanllJan" 
n.i et eens ka·o. zijn n, 1 " 11 Geert he eft nooit i ets ber eikt 11

• Nu mag "Jan Will em 11 

zesmaal k2mpioen van Pappelveld zijn gewe est ,wat hij hier zegt is n i et waar. 
Verled0n jaP.!' nog heb ik in Fr ankrijk de el genomen aan de Cross de Madai!le 
en ~ui st in c'L e z e .",r c~d3t ri j d wist ik een eer volle 48e plaats te bereiken. 

~k wacht nu op de dag , dat ik t egen 11 Jan " zal uitkomen. U kunt m:i sschi en 
voorsteller:, dat ik gepJrikkeld ben . 
Mi sschien zu2:t u onze "koppen" dan in de krant zien, 

so long 
Geert van Palen. 

I'e Hee r en Mevromv Prinsen melden ons de geboo rt e van hun 
zoon Tom. En--'där-b:ëteknt--; dat-·har"tëTI}":ke gelukwensen gaan naar J oop en zijn 
vrouw. 

Pim van BGek h eeft het ziekenhuis kunnen verlaten.Hartelijk 
gelukge'r:enst._PîmTVoorlopig nog kalm aan , dan zien we . j e st raks wel weer op 
de t:Laining. 
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