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K ER S T N U MME R 1960 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

Bij de afsluiting van ons Jubileumjaar en met het laatste clubblad van 

1960 willen wij niet nalaten al onze leden en donateurs een zeer prettig 

jaareinde en alle goeds voor 1961 toe te wensen. 

Onze moedervereniging de H.F.C. 11 Haarlem11 wensten wij vorig jaar een 

snelle weg van het dal naar de top toe. 

Gezien de uitstekende prestaties van het eerste elftal zouden wij dit 

jaar voor de H.F.C. Haarlem als hartewens willen besluiten met: 

seizoen 1960/1961 Haarlem terug in de eerste divisie! 

= = 

VAN DE VOORZITTER, 

Moge ik dit artikel in het laatste 
nummer van dit jaar beginnen met e'en woord 
van dank en hulde? Dank en hulde áan de 
Jubileumcommissie, die op zo'n voortreffe
lijke wijze de vi~ring van ons 40-jarig 
bestaan heeft georganiseerd. Voortreffe
lijk! Dit woord is hier inderdaad volkomen 
op zijn plaats. Alles was tot in d~tails 
geregeld. Receptie, feestavond, koffi~maal · 
ti jd 1 onderlinge wedstrijden en het diner, 
al les ademde die feeër:i.eke . 11 Haarlem"sfee:r: 1 

alles 'i-Tas volledig in overeÈmsten.).ming met_-' 
de stijl en de traditie vah ~nz~ ~~reni~ 
ging. Jubileumvoorzitter Ab v.d. Bei kan 
trots zijn op zijn jubileumteiim. , ·: 

Na het jubileum zijn we in gewope 
doen weer gestart met de -wint.ertraïriing• 
En toch had ook deze trainipg ~ eigenlij~ · 

iets fe esteli jks, want de Opkomst is tot ·· 
nu toe heel goed geweest. Er i~ · daarbij . 
ook hee l s erieus getraind o. L v. Joop ván, 
Drunen en Wim Kaan, geassisteerd door htih 

diverse assistenten. De jeugdige werpers kregen - dank zij de aanschaffing 
van een speciaa l vang~e t - een extra werptraining in de zaal op zaterdagmid
dag, de senioren-tienkampers gaan op zondagmiddag op het C.I.O.S. door met 
hun speciale training. 

In de figuur van Rein Knol kreeg onze wedstrijdploeg een belangrijke 
versterking en gezien het algehele beeld van de training, zie ik ondanks de 
zesde plaats op de P.R.-beker en de vijfde plaats op de w.G.-beker - goeds 
perspectieven voor onze vereniging. Dan zal de training echter zo bezocht 
moeten blijven als tot nu toe en zal men zich niet door storm en regen moeten 
laten weerhouden te komen. Hardheid is een zeer belangrijke factor in de 
sport geworden. Hardheid krijgt men beslist niet in bed op de zondagmorgen, 
hoe verleidelijk het miss chien ook mag zijn zich nog eens lekker om te 
draaien, als de storm langs het huis giert en de regen tegen de ruiten klet
tert. 
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Ook dàn gaat bij ons de training door. Ook dàn komt de jeugdleider na eerst 
nog gewerkt te hebben op zijn fiets naar het C.I.O.S, ook dàn staat een be
stuurslid extra vroeg op om de trainer van de senioren uit Amsterdam te ha
len~ zodat deze op tijd aanwezig kan zijn om te coachen. 

Wij gaan straks weer wedstrijden houden. Eerst die altijd oer-gezellige 
onderlinge kerstveldloop op 2e kerstdag op het c.r.o.s, dan de nieuwjaarsvoet
balwedstrijd tegen "Holland" en vervolgens gaan we ons al weer voorbereiden 
op de westrijden in het seizoen 1961. Het staat b.v. reeds vast, dat wij op 
Hemelvaartsdag de vereniging "Holland" uit Leiden in een dualmeet zullen ont
moeten, mits het terrein aan de Kleverlaan beschikbaar is. Zeker is dat nog 
geenszins, want in Haarlem houdt men doorgaans op Hemelvaartsdag - een sport
dag bij uitstek!- de gemeentelijke sportvelden gesloten. 

Nu ik het toch over die gemeentelijke sportvelden heb, er komt straks 
een voorstel bij de raad om de tarieven voor het huren van een speelterrein 
te verhogen van f 15,- tot f 50,- per zondag. Ook voor de avonduren gaan de 
tarieven zeer drastisch omhoog. Nu was f 15,- per zondag bepaald niet te veel, 
maar omdat maar direct met ruim driemaal zo veel te verhogen, is toch eigen
lijk een beetje .al te gek; f 50,- voor een sin.telbaan met toebehoren, dat 
zou ik kunnen begrijpen; f 50,- ~oor een terrein, dat feitelijk ongeschikt 
is voor de huidige atletiek, wordt wel wat te gortig. 

Straks gaan we het kerstfeest in. Moge het voor ons allemaal een heel 
prettig kerstfeest worden, een heel gezellige oudejaarsavond! en mag ik dan 
besluiten alle leden en donateurs benevens allen, die het wel menen met onze 
vereniging een bijzonder goed 1961 toe te wensen. 

D. Ragt ingi us. 

Voor Co Lagendij~ en Paula 
van Egmond is de 22e december 
een buitengewoon belangrijke 
dag~ Met ingang van die datum 
is Paula Mevrouw Lagendijk ge
worden en is onze Co opgenomen 
in de rijen van gehuwde mannen 
Namens alle H.A.V.'ers wensen 
wij jullie erg veel geluk en 
voorspoed. 

Als forens wensen W~J jullie nog 
vooral naar de H.A.V. Haarlem. 

vele jaren een goede reis toe en 

0 F F I C I E E L 

Om aan te schaffen: 

TRAININGSTIJDEN-

N I E U W S. 

''Haarlem"-embleem voor wedstrijdshirt 
" " " trainingspak • 
11 

11 

-insigne . . • • • • , . 
trainingspak met embleem maat 4 

11 5 
" 6 
11 7 
" 8 

. •' 

f 0,65 
" 2y25 
11 1 '25 
" 29,25 
11 30,25 
11 31 '25 
" 31 ;25 
" 32,25 

Zondagmorgen : C.I.O.S.- Overveen 

junioren aanvang 9.30 uur senioren aanvang 10.00 uur. 

Woensdagavond: indoortraining Lorentzlyceum Santpoorterplein. 
tot en met 14 j. 19.00 uur 
15 t/m 19 jaar 20.00 uur 
senioren 21.00 uur 

Overige trainingsmiddagen en avonden worden ingedeeld door onze technische 
leiders. 

BELANGRIJK ! Wegens de kerstvakantie komen de volgende trainingen te ver-
vallen: 
C.I.O.S-training: zondag 25 december (1e kerstdag) 

zondag 1 januari (nieuwjaarsdag). 

Indoortra.ining : woensdag 28 december en 4 januari a.s. De werptraining op de 
zaterdagmiddag gaat niet door op 24 en 31 december en op 7 januari a.s. 
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~KERSTDAG ONDERLINGE VELDLOPEN OP HET C.l V.l .S. 

Maandag 26 december a.s. ( 2e ker s tdag ) zullen 
langzamerhand traditioneel geworden kerstveldlopen 

op het c.r.o.s. de zo 
plaatsvinden. 

Er wordt gestart om 10 uur. 
D junioren 12 en 13 jaar ± 750 meter (waarvan ± 500 meter achter 

een jager) 
C - junioren + 1000 meter. 
A en B - junioren: + 1600 meter. 
Senioren sprinters - springers en werpers 1600 meter. 
overige senioren : 3200 meter. 

Na afloop prijsuitreiking van een collectie prijzen om van te watertan-
den. 

Zorg dat je erbij komt! 

1 JANUARI VOETBALWEDSTRIJD HAARLEM - HOLLAND. 

Wij vangen het nieu~jaar aan met de voetbalwedstrijd tussen atleten
elftallen van de H.A.V."HAARLEN" en de R.K. A.V. 11 HOLLAND 11

• 

De bal zal"rollen" op een der terreinen van het v/d Aart-sportpark in 
Haarlem-noord. Er zal een junioren- en een seniorenelftal worden opgesteld. 
Aanvang der wedstrijd om 12.30 uur. 

SUPPORTERS · GEVRAAGD . !!t! !! 

CLU:SAVONDEN . 

Op de' maandagavonden 2 en 16 januari, 6 en 20 februari en op 6 en 20 
maart a.s. zijn er clubavonden in de kantine van het gem. sportterrein aan de 
Kleverlaan. Deze avonden worden georganiseerdin samenwer~ing met de D.A.V. 
"ATMODES''. Je kunt er een kaartje leggen, schaken, dammen, sjoelen enz. enz. 
Ook is e:r; gelegenheid voor een dansje; aanvang der avonden 20 uur. 

CON~RIBUTIEVERHOGING. 

Volgens besluit van de algemene jaarvergadering, gehouden' op 14 februari 
1960, zal met ingang van 1 januari 1961 de contributie worden verhoogd tot 
de volgende bedragen: 

welpen en junioren t/m 15 jaar f 1 '- per maand 
junioren t/m 17 jaar 11 1,25 per maand 
jun:j.oren t/m 19 jaar 11 1 '75 per maand 
senioren 11 2,25 per maand 

buitenleden 11 
1 '- . per maand 

militairen " 0,75 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN ONZE NIEUV/E LEDEN. 

'\{elpen: 

R.A. Cordes 
B. v. Borkum 
F. Bouckaert 
A. l1ollema 
H.J. Scholtz 

Junioren: 

vl. Aardse 
w. Akkermans 
E.R. H. Blom 
R. Elsinger 
A. de Graaf 
C. Heemskerk 
A.J. Hupkans 
J,J. de .Mooy 
C.K. Numan 
F.A. de Reus 
J.G. de Reus 
z. v.d. Stelt 
vl.N. v.d.Werff 
F.W. v.d.Lippe 
F. Kales 
R. v.Nimwegen 
H. Minholtz 

23- 9-1948 
10- 6-195 
13-1-1949 
28- 8-1950 
28- 9-1940 

29- 1-1946 
18- 3-1946 
29- 3-1945 
11- 7-1943 
10- 9-1946 
18- 9-1946 
21- 9-1946 
11- 8-1943 
4- 3-194~~ 

16-11-1946 
16-11-1946 
22- 3-1943 
26- 8-1941 
6- 5-194 ~i 

18- 4-1 94~! 
24- 7-1944 
10- 1-194 ~~ 

Julianala.an 22 
Delftlaan 351 
Fr . Hendriklaan 94 
Oranjestraat 48 
Kostverlorenstraat 71 

Sportparklaan 37 
Kleverparkweg 3 
Heemsteedse Dreef 70 
Beirakis traat 8 
J.v.d.Bergstraat 75 
Sillemstraat 26 
B. Cal~ierstraat 22rood 
Oranjestraat 41 
Kastanjelaan 26 
Wilhelminaweg 52 
Wilhelminaweg 52 
Oost Indiëstraat 41 rood 
v/d Endelaan 136 
Mr. J.Gerritszlaan 81II 
v. 1 t Hoffatraat 68 
Indischestraat 143 
Rijnstraat 1 27 
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per ma.and 

Overveen 
Haarlem 
Overveen 
Haarlem 
Zandvoort 

Heemstede 
Haarlem 
Heemstede 
Haarlem 
Heemstede 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Heemstede 
Zandvoort 
Zandvoort 
Haarle.m 
Hillegom 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 



Senioren: 

J, Berkhoff 
J,J, Duindam 
R. Knol 
B.G.J. Koeleman 
B. Antoni s se 
B. Imthorn 
J Faas 
J. Brijs 
E. Abbas 

BEDANKD ALS LID: 
G. Smit M.A. Witte 
J.H.Rabenberg 

BEDANKT ALS DONATEUR: 

B. Imthorn 

ADRESWIJZIGINGEN: 

J.Fr. Koper 
H. Hendriksz 
J.Th. Eggink 
A. v.Dijk 
w. Jansen 

Nic. Beetsstraat 6 
Cloosterweg 31 
p/a J.Gijzenkade 192 
Helmlaan 44 
Einsteinstraat 14 I 
Stationsiveg 214 
Bennebroekerdijk 34 
Hagelingerweg 161 
Mr.J.Gerritszlaan 31 I 

.P. .• Verpoorten 
J, de Vos 

Melis Stekelaan 2570 
Barnsteenhorst 246 
Burg.Klackelaan 69B 
Verbindingsweg 34 
Vincent van Goghlaan 241 

Haarlem 
Heemstede 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Hillegom 
Hoofddorp 
Santpoort 
Haarlem 

E.L. v.d.Graaf 

Den Haag 
Den Haag 
Appingedam 
Bloemendaal 
Haarlem 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JURYDIPLOMA . 

Teneinde de beschikking te kunnen ~!ijgen ove~ meer volwaardige juryle
den ligt het in de bedoeling van de KNAU ook te Haarlem een cursus te begin
nen (vermoedelijk · aanvangend in januari a.s.), waarin men opgeleid kan worden 
tot erkend jurylid. Deze cursus zal ongeveer vijf avonden in beslag nemen en 
daar het -reeds zo'n dure tijd is, zijn aan de deelname geen kosten verbonden. 
He t voordeel voor de verenigingen is, dat men over een deskundige jury kan be
schikken en het voordeel voor U is, dat het beter .weten de animo doet vergro
ten en ••• dat U alle atletiekwedstrijde~ in Nederland kan bezoeken zonder 
daarvoor entree te behoeven betalen (de belasting verbonden aan dat entree
b ~wijs moet uiteraard wel betaald worden) • 

. Tot nu toe hebben zich 10 clubleden aangemeld voor deze cursus, dus ver• 
dien t het wel aanbeveling, indien U daar ~ets voor voelt, U. zo spoedig moge
lijk op te geven, daar U anders misschien net te laat bent. En ook hier geldt 
zo'n aantal en niet meer! uw · opgave kunt U indienen bij: 
de heer Emile Bleyswijk, Parklaan 90 te Haarlem. 

S P 0 E D 

~;:-~ ' 0. 

~~,.:-~' ·~/ ~ .. ~~ " -..;:-~ 
\ ' """""" 4 '' ' -_ ·' 
~ . -

.. , 
/ 

BUITENLANDSE TRIP 

Het ligt in de bedoeling tijden~ de pinksterdagen 1961 een tegenbezoek 
te gaan brengen aan Untertürkheim. Zaterdagmorgen 20 mei zullen wij vertrekken 
en dinsdag 23 ~ei hopen wiJ weer in H~arlem te arriveren. 

De kosten bedragen± f 45,-. Voor deelname kan men zich opgeven bij Joop 
van Drunen of Hans Busé, gaarne voor . 15 januari 1961. Desgewenst kan men een 
betalingsregeling treffen met de penningmeester. 

VAN OVERZEE . Haarlem, 25 november 1 60 

13estuur ~n leden H.A. V. 11 HAARLE11". 
In één der 2 Olympische nummers van de 11 A tletiekwereld 11 die m~Jn vrouw 

me naar hier op stuurde, las ik, dat onze aloude club op 8 oktober j.l. haar 
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40-jarig bestaan vierde. 
Als oud-Haarlemmer, die zovele j aren plezier beleefde van de sport in 

onze H.A.V., die deze club en zijn oude sportvrienden ook nimmer zal vergeten 
wil ik daarom ook, jullie allen, zij het wat verlaat, mijn allerhartelijkste 
gelukwensen doen toekomen. 

En dat "Haarlem" in de komende jaren nieuwe glorie mag verwerven op de 
atletiekvelden is de wens van jullie "oldtimer", 

Cor Bosloper 
pja N.v. Grontmij, 

Nickerie Suriname. 

Adres in Nederland : 
Olykeweg 8, Soe s t. 

HET MOET HE VAN HET HART, 

•.... Ja eerlijk, ik moet een bekentenis doen. 
Ze, (ja graag met hoofdletter) hebben me en ik 
denk vele anderen met mij, lelijk in ons hemd ge
zet. Wie ik met die "ze" bedoel? Nu ik bedoeld al 
die mensen die eraan hebben meegewerkt, om ons 
jubileum op zo'n waarlijk grootse manier te doen 
slagen. vTant dit was een jubileum met allure. 
Ik had me van het jubileumfeest niets, maar dan 

ook niets voorgesteld, noch van de receptie, noch van de feestavond, noch 
van de onderlinge wedstrijden + broodmaaltijd en van het feestdiner. Ik lag 
zaterdagsmorgens nog te luieren toen mijn vrouw een· brief op mijn bed wierp? 
Het bleek het jubileumnummer van het H.A.V.-er te zijn. Nu, het is die za
terdagmorgen erg laat geworden met het op§taan, want de clubkrant was ver
zorgd van uitrrlijk en inhoud, dat ik hem in ~~n ruk heb uitgelezen. De adver
tentie van een bekend drogist was erg aardig gevonden. Dat was ~us 's mor
gens. 's Middags naar de receptie. Ik ging er heen met de gedachten van: 
"nou, het zal wel een dooie boel zijn! en van je zo gauw mogelijk drukken en 
er zijn natuurlijk weer van die ouwe heren, die zonodig iets moeten vertel
len". Nu ik heb veel sprekers gehoord en ik heb veel geleerd. \4elk een ont
roerende momenten tijdens zo'n receptie door de ontmoetingen met sportvrien
den, die elkaar so'ms zo 1 n 25 jaar en nog langer niet hadden gezien. Op zulk P. 
momenten besef je eerst, wat het in je leven betekent lid te mogen zijn van 
een sportvereniging en daar veel vrienden te hebben. Neen, deze middag heeft 
een grote indruk op mij gemaakt en ik zal het dan ook niet licht vergeten. 

's Avonds naar de St.Bavo en ook in dit gedeelte van het feest had ik 
niet vertrouwen. Nu, Ab v.d.Bel vertelde tijdens de inleiding, dat het in 
zijn bedoeling lag, het gezelschap dat momenteel "My fair l"ady" opvoert, te 
eng~geren, maar vanwege de kosten had hij ervan afgeiien. Nu Ab, ik kan je 
verzek~ren, dat je hier geen spijt van behoeft te hebben. We hebben stuk 
voor stuk genoten en ieder, die ik die avond gesproken heb, was opgetogen. 
Het enige bezwaar, wat men zou kunnen aanvoeren, was wel dat het veel te 
gauw 2 uur was en de feestzaal ontruimd moest worden. 

De volgende dag (wat een weertje had het bestuur besteld) naar C.I.O.S 
Prompt op tijd begon de broodmaaltijd , waaraan door velen werd deelgenomen. 
Tijdens de maaltijd gingen er vele stemmen op van, dit moesten ze vaker orga
niseren, b.v. aan het eind van het winterseizoen. Deze suggestie geef ik 
gaarne door, doch wil het eerst zelf gebruiken om aan te tonen hoe het door 
ons is gewaardeerd. Daarna de wedstrijden. 
Een en al gezelligheid, ook weer stemmen van vaker doen. Neen, deze sportbij
eenkomst was erg, erg geslaagd. 

's Avonds diner bij Brinkmann. Nu dit was een waardige afsluiting van 
een paar grote dagen in de geschiedenis van de H.A.V.Er is heerlijk gegeten, 
gedanst en geluisterd naar vele leuke en vlotte speeches. Een ding mag ik 
wel verklappen dat, als bij de opening van -een sintelbaan de fam. Van Drunen 
op beschuit met muisjes trakteert, 'jullie dit te danken hebben aan de heer 
Meeuwese. Laten we hopen dat we spoedig de beschuiten eten. 

± 11.30 was het diner beäind igd. Veel te vroeg, maar er kwam een oud 
rekord van onze voorzitter in he t gevaar, zodat ik vermoed, dat hij de tafel
president heeft overgehaald om het diner te beëindigen. 

Hierbij wil ik het laten en de vele men s en die hun tijd hebben opgeof
ferd en zich zoveel moeite hebben getroost voor · dit feest, en ik weet, dat 
ik namens allen, die aanwezig zijn geweest, dit kan doen, hartelijk, ja heel 

- 6 -



hartelijk dankzeggen en hun verzekeren, dat Ze met hun werk veel eer hebben 
ingelegd en dat Ze oris nog wel eens zo in ons hemd mogen zetten. 

Ha.rm He ikens. 

De viering van het 40-jarig bestaan van onze vereniging is alweer verle

den tijd. Dat de festiviteiten in de smaak gevallen zijn, bewijst o.a.. de 

voorgaande ontboezeming. Hierna volgt dan een deel van de verslagen hierover. 

HET GROTE FEEST . 

Toen het bestuur de zaal van het gebouw St. Bavo binnenstapte, waren de 
angstige voorgevoelens (en die hadden ze) al deels verdweneri door de voort~f
felijk geslaagde receptie. Zoals ik d~s zei, zij stapten naar binnen, keken 
even, heel even maar , kritisch keurend om zich heen, en als uit één morid klonk 
het toen 11 0oooh! 11 Voo~al de heldent~nór van Van Drunen en de fraaie ba.ri ton 
van Presburg klonken zo mooi. En daarna "Wat een sfeer.... en met zulke eenvou
dige middelen! 11 Toch . was men nog niet he.lemaa.l gerust en de bange vrees voor 
de goede afloop ~as - nog niet hele~aal verd~enen. 
Weliswaar was de kaartverkoop voor 125% geslaagd ( er waren meer kaarten uit
gegeven dan er plaatsen waren, maar men had van het vele voorberejdingswerk 
en van de repetities niets of liever gezegd bijna niets gemerkt, zodat er soms 
al achter het handje gesproken werd van een georganiseerde 2-~~ uur stilte met 
bal na~ Nou, deze J.C. heeft hun dan wel iets anders voorgetoverd. Ik moet 
zeggen, dat deze z.g. cabaret-comedia bizonder aardig gevonden was en door ~e 
originaliteit alleen al een zekere waarde bezat. Voor de tekstschrijvers en de 

( 
11 met-ideeën-op-de.-proppen-komers 11

, . Piet Spoor, Ab van den Bel en Theo Warnik 
dan ook een 10, de griffel hoeft niet, maar . de zoen van de juffrom.,r gun ik ze 
wel. Want het was natuurlijk veel gemakkelijker geweest een gezelschap te hu
ren en dan alle rompslomp (wat een woord) aan een ander over te laten, maar 
we hebben, wat dat betreft, wel enige, zij het dan wat bittere ervaring ~pge~ 
daan, zodat deze mensen wel gelijk hadden, toen ze met een eigenwijs koppie 
zeiden: 11 het zelf wel te kunnen 11 en kennelijk niet tegen al die tijd èn moeite 
opzagen. Dat het hun gelukt is, blijkt wel uit enkele opgevangen reacties van 
het hooggeëerde publiek, zoals b.v. "Jan Hut "jullie hebben me een paar onver
getelijke dagen bezorgd" en van mevr. v.d.Meij 11 ik bém zo blij dat jullie me 
uitgenodigd hebben11 • Anderen lieten zich weer uit als 11 mijn complimenten hoor 11 

of 11 bedankt voor het fijne feest 11
• En dat lijkt me de pret

tigste beloning voor iemands inspanningen. 
Hoogtepunten van deze a.vpnd? Och, 1 t was allemaal zo 

genoeglijk, die proloog b.v. was een kostelijk schouwspel 
en dan die meesterlijke creaties van Dick Jordens en André 
Mascini in die huiskamer-scène, waar de nazaat van Opa 
Van Spike gehuldigd werd door de heer Druningius (een fijne 
karakterrol van Pom Beelen.) Nu,_ het wa.s jammer, dat de 
akoestiek van de Bavo niet zo gunstig is voor toneelspelers, 
die eenmaal per jaar optreden en waarmen men niet verwach
ten kan, dat ze er geperfectionneerde spra~ktechniek o~ na 
houden. Maar in ieder geval was het lollig, leuk, luimig, 
lustig en leutig. Zo kun je er van geniete~ en een knjesoor 
is hij, die het volmaakte verlangt.Je kunt zo nog eens 
zeggen, 11 Wat heb ik gelachen toen je uit je rol was 11 of 11 ik 
deed het bijna in mijn broek, toen je haast struikelde 11 enz. 
Ook na de voorstelling kun je er zelfs nog van genieten. 
Ook de spanning ontbrak niet in de obscure scène van de, 
naar achteraf bleek, toch zo onschuldige inbraak van Ernst 
Sprint (gevoelvol uitgebeeld door Hans Bus~, die een zwaar 
dramatische sfeer wist te scheppen), het broertje van die 
lieftallige Liesje. Na de ze~vlot geapeelde politiebureau 
akte, ·brachten Pom Beelen, Piet en Andr~ Mascini een gees
tige quiz. Voor mij mag de H.A.V. 11 Ha11rlem; deze artiesten 
wel vaker engageren. 

11 De Jl1ysterieuze krachten in de sport 11 was het volgende 
nummer en het verv10nderde mij nie-t, dat - dit succesnummer op 
verzoek nog eens werd vertoond. Welk een souplesse en wat 

'' een kracht werd hier door het befaamde trio Dick Jordens, 
Ab v.d.Bel en Thee Wernik, zo vakkundig en beheerst tentoon
gespreid. De pauze aankondiging hieraan verbonden was weer 
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een vondst. Deze pauze 1verd gedeel tel:i.jk henu t door het officiële gedeelte 
n.l, de huldiging van een groepje leden dat 40 j. lid was en van diegenen 
die minstens 25 j. bij ons zijn. Verdiend overiBens, want er blijkt trouw 
en liefde voor hun club uit en zulke standvastige mensen zijn waardevol voor 
hun vereniging. 

Die start van de jubileumwedloop was de inleiding tot e~n zeer humoris
tische filmreportage, met alweer Dick Jordens in de hoofdrol, de man met het 
elastieken gezicht. Lachen, brullen, gieren. Toevallig weet i~, dat dit 4 min. 
durend filmpje, enige dagen werk heeft gekost. Het werd voorafgegaan door 
een shownummer van onze uitstekende band "De Wanderers". Vervolgens Dick 
Jordens en Ab v.d.Bel in een sprekende popnummer, dat door de leuke presenta
tie een van de topnummers was en een slangenmeisje, dat in een beroepsgezel
schap geen slecht figuur zou slaan. Dit was een mooi nummer, dat als enige 
bez1vaar had, dat het niet op een verhoging gemaakt werd. Dick Jqrdens_, je 
zou haast zeggen het wordt vervelend, maar het tegendeel is waar, kwam in 
travestie op als danseres in een harem. Hier viel de bijzondere aankleding 
op en de bevalligheid van zijn medespeelsters. Aan de ondeugende oogjes van 
de mannen in de zaal kon . je merken, dat dit nummer zeer op prijs werd gesteld. 

In de laatste scène is het hele avontuur met de verdwenen medaille tot 
een gelukkig slot gekomen en Has het bestuur wel een beetje beschaamd over 
het feit, dat ze zich aanvankelijk. niet zo zeker hadden gevoeld. Ik mag ':Tel 
zeggen, en daar is iedereen het over eens, dat deze avond bijzonder geslaagd 
t~ noemen is en wij danken iedereen, die eraan meegewerkt heeft, heel,heel 
hartelijk. Een, ook al weer zeer geanimeerd bal o.l.v. de heer J~ van Ake 
en op de tonen van het dansorkest "The ~/anderers 11 besloot deze vlerkelijke 
feestavond. 

Ik wil in dit verband eindigen met: 
Hoeden Af y_oor "HAARLEl.l'i". 

Gé K. 

D1 0nderlinge wedstrijden . 

Om 11.30 uur d.d. 9 oktober 1960 stond in de circulaire vermeld als 
verzameltijd op het C.I.O.S Na de feestavond, die daaraan vooraf was gegaan, 
leek het mij een redelijke tijd om geestelijk lekker fris en lichamelijk lek
ker geradbraakt te zijn. Die tijd leek mij overigens zeer juist gekozen, 
daar de ouderen zich nu geroepen voelden eens te babbelen en de jongeren 
hadden nog juist genoeg spirit om niet te overdadig baldadig te zijn. 

12.00 uur - High Noon - Vriend Joop liet een schril fluit
geluid door de bossen en struiken galmen en zelden heb 

ik een schare mensen zo spontaan zien reageren. 
-Etenstijd! -Dat wisten ze ••• maak mij nu maar 

niets wijs .•• , dat wist men. Die reactie was mij 
te spontaan. Ofschoon begrijpelijk! In een dol
driftige bui had het bestuur en de Jubileumcom
missie een besluit genomen, dat voor lange jaren 
in ons penningmeestraal brein als een vTeergaloos 
besluit zal blijven nazweven. "Wij bieden de le
den dan een gratis lunch aan". Om nooit te ver
geten! Doch ere wie ere toekomt, het geld was 
goed besteed! J!;nfin zoals alles bij deze ·Jubi
leumviering uitstekend verzorgd was. 
In twee zalen van het ons zo vertrouwde C.I.O.S. 
stonden keurig gedekte tafels met bloemen ver
sierd (Haarvoor de dames van C.I.O.S. werkelijk 

een pluim verdienen) gereed om honderdzevenenveertig gasten te ontvangen. Na 
veel passen en meten had ieder zijn plaats gevonden en kon de voorzitter van 
de Jubileumcommissie Ab v.d. Bel alle aanwezigen hartelijk welkom heten, 
waarbij in het bijzonder dr. Petri, Jan Hut, Cor Lamoré, dr. Van Lier, Jan 
Strijbos, René Erlings om er enkelen te n6emen. De hoeveelheid eten was ruim 
voldoende - de smaak uitstekend en de kwaliteit best. 

Alvorens met het "een ogenblik stilte a.u.b." te besluiten, reikten Mat 
Meuwese sr. en Joop van Drunen aan ieder aanwezige op kosten van de vereni
ging (het kon niet op) een speciaal voor het veertig jarig bestaan vervaar
digd vaantje uit en kon Vincent Mascini zijn zeer verdiende trainingspak in 
ontvangst nemen voor zijn buitengewone verkoop bij de lucifersactie~ Hij pre
steerde het om 1/7 van alle pakken oftewel 1500 doosjes lucifers huis aan 
huis aan de man te brengen. Dat hartelijke en luide applaus was verdiend. 
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de Heer Lasones was prima tweede met 900 doosjes, waarvoor wij hem - daar 
hij afwezig was - vanaf deze plaats ook nog met een hartelijk applaus willen 
belonen. Mocht er nog iemand in de vereniging zijn die, behoudens bijzondere 
omstandigheden, niets verkocht of gekocht heeft .•• hij schame zich. 
Om 13.30 uur. Aanvang van de Onderlinge Wedstrijden. 

Programma: twee handig kogelstoten - bijstand ver - zestig meter hard
lopen; nummers die in het verleden tot het normale wedstrijdprogramma be
hoorden. Alle deelnemers hadden niets gemeen .••. vinnigheid en verbetenheid. 

Er v1erden zo af en toe zelfs staaltjes van verbeten hartstocht vregge
geven. Neem nu bijvoorbeeld die zestig meter van Alle Van Lier en René 
Erlings. Waanzinnig snelle start •• ..• rustig mogen wij hier van adembenemend 
spreken. De eerste twintig meter keihard doorgaan in een fantastisch soepele 
stijl •.••• na deze twintig meter het even zootaktisch verklaarbare op adem 
komen tot de vijfenvijftig metergrens en dan weer dat alles of niets. Groots! 
Jammer, dat een dergelijke klasse geen tijd meer kan vinden voor een regel
matige zondagmorgentraining, het zou een wezenlijke versterking van de 
Jichtploeg betekenen. 

Wim Kaan en Jordens twee antipoden. Wim beheerst, geconcentreerd, als 
in zijn beste jaren •••• Diçk een en al uitbundige levenslust; zelfs in staat 
tot een toegift van een tweede zestig meter, daar men vergeten had de chrbno
meter in te drukken. Overigens wel begrijpelijk in zi~n kleding anno 1910. 
Maar conditie heeft hij nog. Cor Lamor~ kende de klappen van de start als 
in zijn beste jaren. Starter Piet Spoor sr., die ook op dit punt werkelijk 
niet te vervangen is, had een eigenaardigheid ••• op Uw plaatsen •..•• klaar 
... af. Dat werd echter start na start prompt achter elkaar gezegd, dus Cor 
(koppie hè) dook hij "klaar" reeds weg en viel gelijk Armin Hary in de rode 
startvla.g. Techniek en taktiek blijven hem kenmerken. 

Dat verspringen zonder aanloop leverde niemand moeilijkheden op, daar 
niemand er inslaagde het zoveel jarige rekord van dr. Petri te verbreken. 
Nogmaals jullie valtechniek is prima ••• maar dat springen, ho maar! 

Kogelstoten tweehnadig, Hiei geldt het gezegde beter dan ooit: 
11 Laat je rechter niet weten, wat je li~ker doet. "Want, zou die rechterhand 
ooit te weten komen, wat die linker presteerde ••.. mensen wat een ru~ie zou 
er dan ontstaan. Alleen Emile Bleyswijk bleek tot puur constante worpen in 
staat, hetgeen hem van schrik echter wel de nodige concentratie meeilijkheden 
bezorgden. Maar de resultaten waren er naar. Genoten heb ik ook van het 
enthousiasme bij de junioren en welpen. Jongens ik hoop van harte, dat de 
atletiek ook jullie veel vriendschap, vreugde en een goede lichamelijke 
conditie zal geven. 

Ongeveer half vijf kon iedereen voldaan naar de douches en kleedkamers 
gaan. A propos dat kistje sigaren aan De Bilt heeft ditmaal goed gewerkt. 
Waarvoor onze dank. · 
Om 17.00 u~r prijsuitreiking 
Daar het niet leuk meer is, dat steeds diezelfde atleten voor de prlJzen in 
aanmerking komen, vond ik het zeer juist, dat nu de vrije keus werd gedaan 
uit de diverse tot~le prestaties. Dat stomme gedoe ••• nr. 1 ••• nr. 2 •••• enz. 
Nee, jongens, een lekker links en rechts grijpen, dat geeft aan de jurytaak 
ook een aparte bekoring. Het is haast overbodig het nog te vermelden, maar 
ook hier was weer voor een onbegrijpelijk aantal prijzen gezorgd. Waar ze 
dat van betalen mag Joost weten! 

Eerste prijs ..•. een snijkoek- tweede prijs ... een snijkoek- derde 
prijs .•• wat zegt U, natuurli~k ...•• een snijkoek- vierde, vijfde, zesde, 
zevende prijs enz ....• snijkoeken, snijkoeken. Vijftig snijkoeken veranderden 
van eigenaar en als U het mij vraagt - hij was goêd! 

Gaarne zou ik een dergelijke dag weer eens meemaken - ik voelde me als 
in één grote familiekring - verdraaid gezellig - vriendenbijeenkomst, dat wa
ren alzo de reacties van de deelnemers en kijkers. 
Bij informatie bleek, dat het bestuur dit gebaar slechts bij de gratie van 
de Jubileuminkomsten heeft kunnen doen. vlij zijn pure amateurs en da.t bete
kent onder andere constant gebrek aan contanten. Een dergelijke middag kost 
de vereniging gemiddeld twee gulden per persoon en dat is heel veel. 

Dat wij echter zonder zo'n dure dag ook goede vrienden blijven, weet 

Zanickpodt. 
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PRESTATIELIJSTEN SENIOREN 1~60. 

100 meter (11 .1} : . 
1 J, Vissers 11 • 0 
2 c. den :Boer 11. 1 

3/4 J, Doornbosch 11.2 
3/4 :B. Steenbergen 11 • 2 

5 c. Lagendijk 11.3 
6 H. Plet 11.7 

7/8 H. Joacim 11 • 8 
7/8 N. Meuwese . 11 • 8 

9/10 G. Duits 11.9 
9/10 J, de Reus 11.9 

200 meter (22.5) 

1/2 c. Lagendijk 22.8 
1/2 H. Vlam 22.8 

3 H. Plet 23.3 
4 G. Duits 23,5 
5 J, Doornbosch 23.9 
6 M. We ij ers 24.3 
7 J, Kiewiet 24 . 8 
8 A. van Zijl 24.9 . 

400 meter ( 50.1 ) 

1 J, Vissers 50.8 
2 c. Lagendijk 52.4 
3 J, Doornbosch 53 .·o 

4/5 J, Kan 53.1 
4/5 M. We ij ers 5 3. 1 

6 J, de Reus 54· 5 -
7 H. Joacim ·· 54.6 
8 A~ . van Zijl 54·8 
9 p, van :Bueren 54·9 

800 meter ~2m.02.8l 

1 M. We ij ers 2.00.6 
2 J, Kan 2. 01 • 8 
3 J, Kiewiet 2. 01.9 
4 J, Vissers 2.07.7 
5 A. van Veenendaal 2.10.0 

1000 meter (2m.55.2) 

1 J, Kan 2.51.2 
2 J, Doornbosch 2.51.5 
3 c. Lagendijk 3.00.8 
4 M. Labeur 3.05.6 
5 H. Willems 3.06.0 
6 \{. :Beelen 3. 08.1 

1500 meter (4m.23.2) 

1 J, Kiewiet 4~05.6 
2 M. Weijers 4.13.2 
3 J, Kan 4·19·4 
4 J, Doornbosch 4·27.0 
5 A. van Veenendaal 4.28.3 

300Ö meter (9mo34.4) 
1 . .c. Faas 9. 23 ~ 1 
2 A. van Dijk 9·43·4 
3 J, Prinsen 9·58.3 
4 J, Kiewiet 10.03.1 
5 H. Meijboom 1 o·. 26. 2 

5000 meter (17 m.26.2) 

1 C. Faas 
2 A. van Veenendaal 

16.08.8 
17.28.0 

110 meter horden (15.2) 

1 H. Joacim 15.5 
2 J, Vissers 15.6 
3 J. Doornbosch 15.9 
4 J. de Reus 16.4 
5 A. van Zijl 17.0 
6 C. Lagendijk 17.8 

200 meter horden (25.4) 

1 J, Vissers 25.4 
2 J. Doornbosch 26.4 
3 C. Lagendijk 27.6 
4 A. van Zijl 27.8 
5 J, :Brouwer 29.1 

400 meter horden (55.2) 

1 J. Vissers 
2 J, Kan 

verspringen (7m07) 

55·4 
62.1 

1 H. Sieffers 6m89 
2 J, Doornbosch 6m85 
3 M. Meuwese 6m65 
4 :B. Steenbergen 6m61 
5 H. joacim 6m36 
6 C. Lagendijk 6m28 

. 7 J, Vissers 6m27 
8 A. van Zijl 6m25 
9 c.christiaanse 6m23 

10 H. Willems 6m18 

~oogspringen (1m,811J-) 

1 A. van Zijl 1m83 
2/3 J, Doornbosch 1m75 
2/3 H. Sieffers 1m75 
4/5 H. Joacim 1m70 
4/5 p, Krans 1m70 
6/7 J, Kan 1m65! 
6/7 B. Steenbergen 1m65i 
8/9 c. Lagendijk 1m65 
8/9· M. Meuwese 1m65 

10 J, de Reus 1m60 

Polsstokhoogspringen ~3m21) 
1 D. V, v/ezel 3m32 
2 J. Doornbosch 3m30 

3/4 J, de Reus 3m.-
3/4 M. Swart 3m.-
5/6 H. Joacim 2m8ü 
5/6 J, Vissers 2m80 

Hinkstapspringen ~13m12L 

1 M.Meuwese 13m18 
2 J, Vissers 12m78 
3 J, Kiewiet 11m54 

3000 meter steeple-chase 

1 J,Prinsen 11.03.4 
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Discuswerpen ~39m48) 

1 J. Doornbosch 38m91 
2 H. Joacim 31m03 
3 G. Sakkers 30m10 
4 A. Mascini 30m06 

Speerwerpen (56m90) 

1 J, Doornbosch 57m28 
2 A. Mascini 41m09 
3 H.Joacim 41m06 
4 c. v.d.Berg 39m41 
5 B. Steenbergen 37m78 
6 E. van Bree 37m4~ 
7 J, Kan 37m31 
8 c. Lagendijk 36m35 
9 J, de Reus 35m43 

10 A. van Zijl 35m25 

4 x 100 m.estafette (43·7) 

H. Plet-B.Steenbergen-J.Vissers
C.den Boer •••• , ••••. 44.2 
J, Doornbosch-B.Steenbergen-
J, Vissers-H.Plet •.••..• 45.3 

Zweedse estafette 

Kogelstoten (14m10) 

1 J, Doornbosch 14m38 
2 H. Joacim 11 m17 
3 H. Sieffer s 10m90 
4 E. van Bree 1 Om73 
5 A. Mascini 1 Om66 
6 B. Steenbergen 10m44 
7 J. de Reus 10m16 

Olympische tienkamp (5925 pt) 

1 J. Doornbosch 611:2 :Qt. 
2 H. Joacim 4739 pt. 
3 J, de Reus 4406 pt. 
4 c. Lagendijk 4137 pt. 
5 A. van Zijl 3844 pt. 
6 H. Eggink 3097 pt. 

4 x 400 m. estafette (3m.29.9) 

J.Doornbosch-P.v.d.Werff-J.Kan
C.Lagendijk ••..••. . .. 3m.27. 5 
C.Lagendijk-A.Snijders-J.Kan-
J.Vissers ..•••. 2m05. 4 

Olympische estafette 

J, Kan-J.Vissers-C.Lagendijk-
C.den Boer ••• 

C.Lagendijk-A.Snijders-H.Joacim-
2m05.4 · J,de Reus . • . • . . . . . • 4mOO.O 

DE JUNIOREN ZIJN OPGENOMEN MET DE PRESTATIES GELEVERD IN SENIORENWEDSTRIJDEN. 
DE TUSSEN HAAKJES GEPLAATSTE PRESTATIE IS DE BESTE PRESTATIE GEMAAKT OP DAT 
NUJVIMER in 1959. DE ONDERSTREEPTE PRESTATIES BETEKENEN NIEUWE CLUBREKORDS. 

VAN 

DE. 

BLIJKENS DE ONTVANGEN REACTIES is ons 
Jubileumnummer in alle opzichten ge
slaagd en danken wij U hartelijk voor 
de aangename lof, die wij van vele 
mochten ontvangen. Een minder ea.ngena.am 
bericht is wel het feit, dat de nestor 
(in redactionele jaren) van ons club
blad, onze voorzitter Dick Hagtingius 
in verband met de opening van zijn 
tweede zaak aan het Plesmanplein, door 
de daarmede gepaard gaande vele extra 
werkzaamheden, zich genoopt ziet te 

bedanken als redactielid van onze H.A. V. Dit spijt ons · inderdaad ten zeerste. 
En niet alleen ons! Om Dick zijn eigen woorden te gebruiken: "de werkzaamhe
den verbonden aan het samenstellen van het clubblad beschouw ik persoonlij k 
als één van mijn meest prettige bemoeienissen met onze vereniging", Dat dit 
hem heilige ernst was, blijkt wel uit het feit, dat gedurende een duistere 
periode in onze vereniging, hij geheel alleen de uitgave verzorgde! 

Wij vinden het echt jammer, dat je ons gaat verlaten, doch het gezegde ~ 

"het werk gaat voor" maakt hier opgang en wij wensen je dan ook veel goeds 
met je nieuwe winkel. Voor de aangename en vriendschappelijke samenwerking 
zeggen wij je ook vanaf deze plaats he e l veel dank. 

Na onderling overleg hebben wij Theo Wernik verzocht deel te willen ne
men aan de reda.ctiewerkzaamheden . Gezien zi j n uitstekend werk als secretaris 
van de Jubileumcommissie en mede-or ganisator van de diverse feestelijkheden 
lijkt hij ons de juiste man op de juiste plaats. In principe heeft Theo tot 
de jaarvergadering ons voorstel geaccepteerd, wacht hij dus nu op de ledenver
gadering voor herkie z ing of verkiezinf . 
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