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VAN DE VOORZITTER. 

Nu de eerste resultaten van het seizoen binnen z~Jn, blijkt inderdaad 
het vleugje optimisme, waarmede wij dit seizoen zijn ingegaan, gewettigd 
geweest te zijn. De voorronde van de P.R.-beker-strijd is gewonnen, het eer
ste seniorenrekord van dit seizoen is ~esneuveld, de jeugdploeg bleek na de 
driekamp met A.A.C. en D.O.S. sinds het vorig jaar belangrijk aan kracht ge
wonnen te hebben. We hebben inderdaad een flinke stap omhoog gedaan op de 
ladder. 

Het zal nu op doorzetten aankomen. Toen "Vrij ons enkele jaren geleden ook 
via de voorronde weer terugvochten in de finale van de P.H.-bekerstrijd, 
hebben wij voor alles getracht deze positie te consolideren. Wel, ik geloof, 
dat er nu van consolidatie geen sprake mag zijn. We hebben wederom de weg 
omhoog betreden, nu moeten wij ook keihard doorgaan. Hopelijk zal onze ploeg 
a ls ze op 2 juli in Eindhoven aantreedt voor de eindstrijd van de P.R.-beker, 
ook inderdaad bewijzen, dat het haar ernst is om hard door te gaan. 

En wanneer de jeugdploeg straks in september bij de W.G.-bekerstrijd 
eveneens met een goed resultaat uit de bus komt, dan gaan zich ongekende mo
gelijkheden voor ons goede 11 Haarlem11 voordoen. Overigens blijft het probleem, 
hoe de overgang van junior naar senior te doen verlopen, nog altijd groot. 
Hoeveel jonge atleten gaan nog steeds verloren, wanneer hun juniorentijd is 
afgelopen. Denken wij b.v. aan onze prachtige 4 x 100 m juniorenploeg, nog 
altijd jeugdrekordhouder van Nederland. Alle vier jongens zijn nog lid van de 
vereniging, maar het is door verhuizing, werkzaamheden, militáire dienst een
voudig onmogelijk gebleken, dit -kwartet bij elkaar te houden. En dit ondanks 
het feit, dat hieraan van de zijde van het bestuur en de technische leiding 
de nodige aandacht aan besteed is. Ik geloof eigenlijk, dat dit probleem een
voudig niet op te lossen is. Militaire dienst, werkzaamheden, verkering enz. 
doen de 11 atletiekpositie11 van de jonge atleet dusdanig wijzigen, dat er in 
vele gevallen geen sprake is van behoud van de jeugdig atleet voor de vereni
ging. En daarom houdt een sterke jeugdploeg nog geenszins in, dat er dan ei
genlijk automatisch een sterke s eniorenploeg moet komen. Daarbij is de in
stelling van een senior op de training en wedstrijden geheel anders, dan die 
van een junior. En zo de junior dan al behouden blijft voor de club, dan zal 
me n toch onge twijfeld met een flinke overgangstijd rekening moeten houden. 

Dit wil natuurlijk helemaal niet zeggen, dat we dan maar minder aan
dacht moeten besteden aan de jeugdatleet, Eerder eigenlijk het tegendeel. 
Hoe meer goede junioren de jeugdl eiding aan het eind van een seizoen kan over
dr agen aan de seniorenleiding, ho e meer van die jeugdige atleten behouden 
kunnen blijven. Hoe meer van die jeugdige atleten dan ook weer kunnen uit
·;roeien tot grote en sommigen zelfs tot "top 11 a.tleten, hoe meer jongens van 
13 à 14 jaar zich geroepen zullen voelen aan atletiek te doen. Want alleen 
11 topatletiek" is propaganda, de beste propaganda. Aan de jeugdleiding dan 
we er de taak deze jongens op te leiden tot goede jeugdige atleten. ~/aaruit 

dan weer moge blijken, dat samenwerking op alle fronten in de vereniging zon
der meer noodzakelijk is. Wij zijn gee n jeugdvereniging H.A.V. 11 HAARLEM" en 
geen seniorenvereniging H.A.V. "HAARLEM". vliJ ZIJN ALLEEN MAAR DE 
H. A. V. " HAAR 1 E M "· Dit moeten wij goed voor ogen houd en ! 

D. HAGTINGIUS. 
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LEES DIT OFFICIEEL NIEUWS 
++++++++ Om aan te schaffen: 

"Haarlem"-embleem voor wedstrijdsh-irt f o,65 
11 2,25 
11 1 '25 

" 11 " trainingspak 

" -insigne 

11 -trainingspak met embleem maat 4 29,25 
30,25 
31,25 
31 '25 
32,25 

" 
11 

11 

11 

5 
6 
7 
8 

10'/o korting geeft het sporthuis 11 Haarlem" bij aankoop van al Uw a.tletiekbeno
digdheden. 

Bovengenoemde artikelen zijn verkrijgbaar bij de penningmeester. 

TRAINING 

maandag- en vrijdagavond . • • • • • • • terrein H.F. C. 11 HAARLEM11
; 

aanvang 19 uur, voor senioren en jeugd vanaf 13 jaar. 

woensdagavond • • • • • • • • • • ~ gem. sportterrein aan de Kleverlaan. 
aanvang 19 uur, all~én voor senioren en : junioren, aangewezen door de techni-

sche leiding. 

zaterdagmiddag • . • . • • • • • • • • • g~m. sportterrein aan de Kleverlaan. 
aanvang 15 uur, uitsluitend voor de jeugd t/m 12 jaar. 

Nieuwe leden: 
AÎ de voorgestelde leden in ons vorig clubblad zijn als lid aangenomen. 

Y22~gesteld als lid: 
R.F.J. Hoving 14- 9-1943 IJselstraat 4 
T. Zwart 27- 2-1946 Planetenlaan 36 II 
F. Tijsterman 12-11-1946 Atjehstraat 68 
L. van de Veer 15-12-1948 Wauwermanstraat 95 
J.G. Koning 25- 5-1944 Wüstelaan 13 
P.J. Roose· 23- 9-1944 Wüstelaan 11 
E. v.Molenbroek 16- 5-1944 Ger.v •Eckerenstraat 
C.N. v.Opzeeland 18- 8-1951 2e Theerosstraat 42 

Bezwaren tegen hierboven voorgestelde leden kunt 
publicatie kenbaar maken bij het secretariaat. 

Bedankt als lid: 
l . 

Haarlem 
Haa.rlem 
Haarlem 
Haarlem 
Santpoort 
Santpoort 

2 I Haarlem 
Haarlem 

U binnen 14 dagen na 

\
P.J. Keess~ra . 
,,,.J. de vr~es 

~' J. de. Reus 

H. Minholtd 
J. v.d.Werf 
E. Abbas 

B. Steenbergen 

F. de Reus w. Schoon 

pja 1e Jacob van Campenstraat 66111 
Amsterdam 

Met p~ezier wenst de redactie onze kilometervreter Gerrit v.d.Bosch en 
zijn vrouw Griet geluk met de geboorte van hun zoon RONALD. 

Wij hopen dat Ronaldje, nu nog aan de pap, later net als zijn pappie ook 
aan de kilometers zal gaan beginnen. 

HAAROM POOL HIJ NIET MEE? 

In de laatste bestuursvergadering is overduidelijk gebleken, dat een 
groot deel van onze leden niet mee-poolt. Dit zou zonder meer een schandaal 
betekenen, wanneer die leden zouden beseffen, hoeveel ze daarmede onze vereni
ging te ko+t doen. Want laten wij één ding duidelijk stellen: Zonder de pool 
zou onze veren~g~ng in feite zijn bestaansrecht verloren hebben. 

Zonder de pool geen aankoop van materiaal, geen huur voor het C .I, 0. S., 
geen bijdrage in de reiskosten, kortom we zouden praktisch niets kunnen doen. 
I k geloof, dat de leden niet-poolers dit inderdaad niet beseffen. Bekijk dit 
dan eens even mer1.sen, en ga poolen. Vraag een registratiekaartaan bij Joop van 
Drunen en doe mee. Financieel steun je je vereniging op prachtige wijze en er 
zit altijd een goede kans op een prlJS in. 

Wacht niet langer af en ga poolen. 
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2 JULI P.R.-BEKER WEDSTRIJD IN EINDHOVEN 

Al diegenen die in Rotterda.lfl getuigen z~Jn geweest bij de voorwedstrij
den om de P.H. beker en verdere belangstellenden zullen ongetwijfeld ook aan
wezig zijn bij de eindstrijd. 

U dient zich uiterlijk 25 juni a.s. op te geven bij Joop van Drunen 
of Hans Busé. 

Reiskosten ploegleden en supporters (Haarlem-leden) f 2,75, supporters 
niet-Haarlem leden f 4,50. 

VAN HET JUNJOREN-WEDSTRIJDFRONT.7 mei Haarlem-Holland (Leiden) 
========~===========~========= 

Deze eerste wedstrijd van het seizoen 1961 is onder wel zeer slechte 
weers- en terreinomstandigheden verwerkt. Prestaties van formaat konden wij 
dan ook bijna niet noteren, al dient vermeld te worden, dat enkele ~~euwe 
jongens zich aandienden als aanwinst voor onze junioren-wedstrijdploeg. 

De wedstrijd eindigde in een forse overwinning voor de "Haarlem'' jeugd. 
138~- tegen 110-}- punten. · 

Uitslagen : 

Junioren A 

100 meter 

300 meter 
800 meter 
hoogspringen 

verspringen 
kogelstoten 

discuswerpen 

speerwerpen 

4 x 100 m estaf ette : 

1e H. Vlam 11. 4 sek; 3e H. Leuvrener 12.4 sek; 5e R.J. 
de Buyzer 12.7 sek. 
1e H. Vlam 37·9 sek; 2e A •. Schaper 39.- sek; 
1e M. Weyers 2.17.8 sek; 3e p.c. Labeur 2~44.2 sek. 
1e F. Kales 1.65 m; 3e c. Christiaanie 1.60 m.; 
4e R.J. de Buyzer 1.55 m. 
1e c. Christiaanse 6.47 m; 2e G. Zoon 6.27 m. 
1e F. Kales 12 . 83 m; 2e H. Lauwener 12.34 m; 3e A. Mas
cini 12.02 m. 
1e A. Mascini 39.31 m; 2e H. Leuwener 32.85 m; 
3e G. Zoon 29.63 m. 
1e R. de Buyzer 37.65 m; 3e G. Zoon 37.60 ~m1 
4e A. Mascini 35.91 m. 
1 e "Ha ar 1 e m" 4 7 • 6 se k. 

Onze A-ploeg was wel oppermachtig. Alle nummers eindigden met een 
"Haarlem" zege. Het was ons echter b.ekend dat "Holland" dit jaar over een 
zwakke A-juniorenploeg zou beschikken. 

Junioren B 

80 meter 

300 meter 
600 meter 

hoogspringen 

verspringen 

kogelstoten 

discuswerpen 

4 x 80 m. estafette: 

Junioren C 

60 meter 

600 meter 
hoogspringen 

verspringen 

kogelstoten 

4 x 80 m estafette 

3e J. Thuis 9·7 sek; 4e A. v.d.Voort 9.8 .sek; 
5e v. Mascini 10.- sek. 
1e ~. Thuis 38.4 sek; 2e F.W. v.d.Lippe 39.6 sek. 
2e J. Sandijck 1.33.1 sek; 3e G.R. Vissers 1.36.4 sek. 

. 6e T.w. de Greeff. 
1e F. Kluèn; 2e G. Mooienaars 1.55 m; 5e F.v.d.Lippe 
1.45 m. 
2e G. Mooienaars 6 . 16 m; 4e J. Sandijck 5.94 m; 
5e F. Kluèn 5.92 m. 
3e J. Thuis 11.08 m; ·4e F. Kluên 11.01 m; 6e A. Mulder 
10.44 m. 
1e G. Moolenaars 33 m; 2e A. Mulder 30.20 m; 
4e v. Mascini 24 .23 m. 
1e "Haarlem". 

1e H. Kuyl 7·5 sek; 3e/4e R.v.d.Putten 8.2 sek; 
5e P. van Beek 8.6 sek. 
1e H. Kuyl 1 . 43.5 sek ; 3e G. Zwart 1.48.1 sek. 
2e w. Aartse 1.50 m; 3e H. Mulder 1.45 m; 4e ~. Bonge
naar 1. 40 m. 
1e R. v.d.Putten 5 -34 m; 3e H. Mulder 5.15 m; 
5e w. Aartse 4.91 m. 
2e H.v.Goor 10.18 m; 3e D. Hupkans 9·94 m; 
4e w. Aartse 9 . 53 m. 
1 e "Haarlem" 41. 4 sek. 
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Junioren D 

60 meter 1e F. Bouckaert 8.9 sek; 5e H,J, Scholtz 9.2 sek; 
6e H. Souverein 9~3 sek. 

verspringen 3e R. Mantje 4o01 m; 5e H.J. Scholtz 3.79 m; 6e R. ten 
Bokem 3.72 mo 

kogelstoten 3e Fr. v.Doorn 7.92 m; 4e F. Bouckaert 7.77 m; 
5e R. Mantje 6.92 m. 

Tota_a} _ _]2un ten te 11 ing 
"Haarlem" "Holland" 

junioren A 
" B 
11 c 
11 D 

56 
40 
)1-~ 
11 

138i pt. 

30 
36 
25t 
19 

======== :::======= 

ZONDAG 14 MEI TRIALMEET A.A.C. - D.O.S. - "HAARLEM". 

In Amsterdam op de winderige sintelbaan aan de Kruislaan, werd vooi de 
tweede keer de trialmeet tussen genoemde jeugdploegen verwerkt. 

Was D.O.S. vorig jaar de gastheer, dit jaar vervulde A.A.C. in die func-
tie, 

Voor de aanvang der wedstrijden ontvingen al de deelnemers namens het 
gemeentebestuur van Amsterdam een klein aandenken aan deze middag in de vorm 
van een insigne met het stadswapen. 

De wedstrijd werd keurig op tijd verwerkt. 
De totaal-uitslag was: 1e A.A.C.: 230i punten; 2e "Haarlem": 171 punten; 

3e D.o.s.~ 149! punten. Een beter resultaat voor onze ploeg dan in 1960, toen 
we met de derde plaats genoegen moesten nemen. 

Er werden enkele goede prestaties geleverd, Horatius Vlam liep een 
sterke 300 m in de tijd van 36.4 sek. Adri Schaper liep zijn eerste 800 mtr, 
race in zijn atletiek-loopbaan en liet de klokken stilstaan op 2 min, 1 sek. 
Andr~ Mascini nadert de 40 mtr. grens met discuswerpen;dit keer was het 39.46 
mtr. Jim Thuis liep een keurige 600 mtr. Het debuut van Eddy de Vries mocht er 
ook zijn met twee tweede plaatsen, en zo waren er nog ankele lichtpuntjes, 
maar daarvoor de uitslagen: 

Junioren A: --·- ·---
100 meter 1e Ho Vlam 11.6 sek; 5e H. Leu-v1ener 12.7 sek. 
300 meter 1 e H. Vlam 36.4 sek; p, v.Bueren 38.4 sek. 
800 meter· 2e A. Scha.per 2 0 1 sek.; 3e M. Heyers 2.4.3 sek. 
110 m horden 3e E. de Roede 16o9 sek; 5e A. Mascini 20.6 sek. 
hoogspringen: 3e c. Christiaanse 1.60 m; 5e F. Kales 1 • 50 m. 
verspringen 3e c. Christiaanse 5.90 m; 6e p, van Bueren 5.53 m. 
kogelstoten 2e F. Kales 11.96 m· 

' 
3e H. Leuwener 11 . 7 6 m. 

discus-vrerpen 2e A. Mascini 39.46 m· 9 6e H. Leuwener 32.13 m. 
speerwerpen 5e A. Mascini 40.48 m· 

' 
6e G. Zoon 37.90 m. 

4 x 100 m est: 2e "Haarlem" · 46.5 sek. 

Jun~~-]:: 

80 meter 
600 meter 

: 2e E. de Vries 9.7 sek.; 5e A. v~d.Voort 10.- sek. 
: ·1e J, Thuis 1.29.4 sek.; 4e J, Sandijck 1.32 sek. 

80 m. horden 
verspringen 
kogelstoten 
d iscus\verpen: 
speer11erpen 
4 x 80 m est.: 

Junioren C: 

3e A. Mulder 12.1 sek; 4e V. Mascini 12.2 sek. 
2e E. de Vries 5.67! m; 3e G. Moelenaars 5.56! m. 
4e J, Tak 10.88 m; 6e J, Thuis 10.32 m. 
1e G. Moelenaars 35.08 m; 5e A. Mulder 31.55 m. 
3ë F. v.d,Lippe 36.70 m; 6e J, Tak 26.88 m. 
1e "Haarlem" 37.4 sek. 

60 meter : 1e H. Kuyl 7•7 sek; 2e A. de Graaf 7.8 sek. 
60 m. horden: 4e Ho Mulder 10.7 sek; 5e Go Zwart 11o3 sek. 

600 meter 3e H. K11yl 1 o 36.8 sek. ; 4e G. Zvrart 1. 45.6 sek. 
hoogspr. 5e H. Mulder 1.40 m; 6e w. Aartse 1.40 m. 
discuswerpen 5e H. Kuyl 27.50 m; 6e G. Zwart 26.58 m. 
4 x 60 mest.: 1e "Haarlem" 37.4 sek. 
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JUNIOREN D: 

60 meter 4e F. Bouckaert 9.2 sek; 5e H. Scholtz 9.2 sek. 
verspringen 3e R. Mantje 4-03i m; 6e · F. Bouckaert 3.44 m. 
kogelstoten : 4e Fr. v.Doorn 7·49 m; 5e F. Bouckaert 7-37 m. 
4 x 60 m est.:3e D.O.S. 36.3 sek. 

Totaa.J-. _uitsla~: 
A.A.C. HAARLEM D.O.S. 

junioren A 72 64 64 
11 B 72 55 32 
11 c 49 35 33 
11 D 37-5 1 .. 20.5 _......._ 

230.5 pnt. 1 71 pnt. 149-5 pnt. 
=========== ======== =========~== 

ZONDAG 28 MEI K.N.A.U. JUBILEUM WEDSTRIJDEN AMSTERDAM 

Kort voor de aanvang van deze wedstrijd brak een complete wolkbreuk los, 
die de baan in een ommezien van tijd ve~anderde in een zwembassin. De organi
satoren die al aan aflassen der wedstrijden dachten, besloten toch door te 
zetten, al begonnen de wedstrijden' met een uur vertraging. 

Jim Thuis slaagde erin het clubreccrd op de 30Ö mtr. juni-oren B op naam 
staande van Mons Weyers met 38.1 sek. ~ e verbeteren tot 37.6 eek. Proficiat 
Jim! · 

Verdere uitslagen 100 meter: 2e Haarlem 11.1 sek. 
kogelst. . 2e E . Lauwener 12.46 mtr. . 
speerw. 4e .1.-•• Mascini 43.34 mtr. 
800 meter: 2e J .• Schaper 21.7 sek; 3e M. Weyers 2.2.9 

3e c. Christiaanse m· H. Lauwener 
s e ·. 

verspr. 5.87 ' 4e 
5.67 m. 

J, v.Drunen. 

MEDE~ELINGEN WEDSTRIJDSECRETARIAAT. 

IT_9_!!_q_ ti~. 

F. van Dijk 800 meter c 2.03.4 wedstrijd 11-5-61 R'dam 
H. Vlam 100 meter A ~ 1 • 0 11 11 " 
M. 1-'Ieuwese verspringen A 6.62 m. 11 " " 
J. Faas 1500 meter c 4.~6.2 11 tl " 
J. Kan 400 meter B 52.1 11 14-5-61 Velsen 

Wij voegen hierbij onze hart~lijke gelu~wensen. 

Nieuwe clubrecords. 

In de afgelopen weken zijn er weer twee nieuwe clubrecords gevestigd. 
Joop Prinsen verbeterde tijdens de laatste training op de sintelbaan aan de 
Kruisla.an het op naam van Bas 'Fennis staande uurrekord. Hij bracht het van 
16 k.m.180 m op 16 k.m.240 m. Na afloop vertelde Joop ons, dat het hem zwaar 
was tegengevallen en· dan te weten dat . Bas dit record in 1954 op zijn naam 
bracht toen hij 40 jaar oud was. 

De tweede clubrecordverbetering komt op na.am te staan van Rein KnoL HiJ 
bracht tijdens 1vedstrijden te Den Haag d.d. 14-5-1961, het 29 jaar oude club
record discuswerpen van Gerrit Eijsker, van 42 m 77 op 42 m 85. Rein verbeter
de dit op het moment, dat hij ook aan het hoogspringen deelnam. Zo weggelopen 
van het hoogspringen, even een worp maken en dan maar meteen een. nieuw clubre
cord gooien. Dit houdt belofte in voor de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd, 
dat dit niet d~ laatste recordverbeter i ng van Rein is op het discuswerpen. 
Een metertje kan er nog wel bij, niet waar Rein? 

Ve~~i~zing Nationale ploeg. 

Voor de drielanden-tienkamp-wedstrijd d.d. 10~11-juni te Brugge werd ons 
lid Jeltjo Doornbosch uitgenodigd evenals voor de zeslandenwedstrijd te Parijs 
d.d. 8 en 9 juli in Parijs. 

~lt~)agen diverse wedstrijden. 

~.2_km Hegwedstrijd 16-4-1961, Krommenie_. 
c-i:lc.sse: 11e B. Fennis 1 uur 55 min 10 sek. 13e G. v.d.Bosah 2 uur 43 sek. 
Jab v.d.Pol viel na 15 km uit;zijn tijd over de 15 km was: 86 m 22 sek. 
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7-5-1961 Dualmeet H.A.V."Haarlem" - Holland, Leiden. 
Dit werd een benauwde overwinning voor ons, n.l. met twee punten verschil 

v1erd van Holland gewonnen. H.A. V .''Haarlem": 61 punten en Holland 59 punten. 
De voornaamste uitslagen waren: 

100 m.: Vissers- 2e 11.4. 400 m.: 3e J, Kiewiet- 56.4. 800 m: 2e J, Kan-
2.8.3 1500 m.: 2e A. v.Dijk- 4.23.5 3000 m.: 3e J, Prinsen- 9·44·5 · 
verspringen: 1/2 M. Meuwese - B. Steenbergen - 6.79 m. hoogspringen: 1e A.van 
Zijl- 1.75 m. - 2e H. Sieffers- 1.75 m. Polsstokhoogspringen: 1e w. Krijnen 
3m30. Kogelstoten: J, Doornbosch- 14.05 m., 2e R. Knol- 13.14 m. 
Discuswerpen: 1e. R. Knol - 40m24~ Speerwerpen: 1e J, Doornbosch - 49m09. 
4 x 100 m.: 2e 46.8. 

11 mei 1961 Rotterdam voorweustrijd P.H.Beker. 
Met 1 ~ punt voorsprong op D.O.S. wisten onze jongens beslag te leggen op 

de eerste plaats en hiermede plaatsten ze zich samen met D.O.S. voor de eind
strijd d.d. 2 juli te Eindhoven. 

De voornaamste uitslagen waren: 

100 meter: 2e H. Vlam- 11.-. 400 meter: 4e J, Vissers- 51.-. 
800 meter: 5e J, Kan- 2.-. 5000 meter: 3e A. Kortekaas- 15.39.~. 
110 meter horden: 2e W. Krijnen- 15.7., 3e H. Joacim- 15.9. 
verspringen: 2e M. Meuwese. - 6m62. hoogspringen: 3/4 A. van Zijl 1m72, 6e 
H. Sieffers - 1m72. kogelstoten: 2e J, Doornbosch - 13m75, 4e R. Knpl - 12m67. 
Discuswerpen: 2e R. Knol - 41m03. Speewerpen: 1e J. Doornbosch- 53m33. 
polsstokhoo-gspringen: 2e D. v. Wezel - 3m20, 3e W. Krijnen - . 3m20. 
4 x 100 meter: 3e- 44.6, 4 x 400 m: 4e- 3.31.4. 
De uitslag was:: 1e H.A.v. "Haarlem" - 67! pt., 2e D.o.s. - 66 pt., 3e Minerva-
4'9 pt.; 4e Holland - 40 pt.; 5e Pro Patria - 36t pt. ; 6e Trekvogels - 35 pt. 

14 mei 1961 Wedstrijden V en 1 Den Haag. 

Slechte organisatie, starten met zakdoek, geen tijden voor alle finalis
ten, dit waren de wanklanken die wij voor U noteerden op deze wedstrijd, 

Rien Knol vestigde op deze wedstrijd een nieuw clubrecord discuswerpen. 
De uitslagen waren als volgt: 

100 m.: J, Vissers- 6e in serie, geen tijd; 110 meter horden: J. Doornbosch-
3e in 1e serie • 15.8 sek; 4e R. Knol - 16.~, H. Joacim- 3e in 2e serie -
15.4., w. Krijnen 4e in 2e serie- 16.-. Harry werd 5e in de finale, officieuse 
tijd: 15.3. Jeltjo staakte de strijd in de finale daar hij niet goed uit kwam. 
200 meter: J. Vissers - 5e geen tijd. 400 meter: J, Vissers - 4e in 1e serie 
54.8. Verspringen: 3e J, Doornbosch- 6m73· Hoogspringen: 1e R.Knol - 1m75 sek. 
2e A.v.Zijl- 1m75. Discuswerpen: 3e R. Knol- 42m85 n.kl.rec., 10e J.Doorn
bosch - 34m08. Kogesltoten: 3e J, Doornbosch - 14m33. 5000 meter: 3e C. Faas -
15.58.8; 4e A. Kortekaas - geen tijd. Bij het speerwerpen maakte Jeltjo één 
van zijn beste worpen. Een jurylid haalde echter zijn bordje weg zonder dat de 
afstand opgemeten was. 

14 Mei 1961 - afd. Kennemerland, Velsen. 
400 m c.: 2e J, Kan- 52.1. 800 meter b: 2e J, Kiewiet 2.03.2. 1500 meter d: 
1e A.v.Dijk- 4.21T1J 7e H. ~lottes- geen tijd. Hoogspringen c: 1e J, Kan-
1m55· Hinkstapspr.: 7e Kie,áet- 11m24. Discuswerpen d: 14e E.v.Bree- 22m22. 
Kogelstoten c: 3e E.v.Bres - 10m12. 

~2 mei Rijswijk. 
t mijl b: 2e J, Kan- 2.1.9. 3 mijl: 2e c. Faas- 15.31. 4 x 400 meter: 
2e- 3m.31.7. Verspringen a: 2e J, Doornbosch- 6m76. Hoogspringen a: 1e 
A. van Zijl - 1m82. ; 2e R. Knol - 1m77• Hoogspringen b: 1e J, Doornbosch -
1m72. 40 meter veteranen: 3e Good old Nees - 6.8. 

22 mei Untertürkheim Stut~gart 
Trialmeet H.A.V. Zaanland - T.v.Basel-T.B.U. Uitslag: 
1e T.v. Kaufleute- 84 pt.; 2e H.A.V./Zaandam- 19·- p.; 3e T.B.U. - 71 ! pt. 
100 meter: 2e J. Thuis- 11.8. Verspringen: C. Christiaanse- 5m41; Moelenaars 
- 5m39. 800 meter: 1e J, Kiewiet - 2.02.8. 3000 meter: 2e A. Kortekaas -
9.17.2. 

28 Mei regionale wedstri'd Haarlem Kleverlaan. 
3000 meter kl. d. 1e Kiewiet 9.27.8. 
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ENKELE P.H.-BEKER HERINNERINGEN VAN DE NEkYTO! 

- ·----Daar was ie dan weer, die oude vertr bmv~e Nenyto-sintelbaan, >·raar ook 
voor ons H.A.V.-ers zo'n machtig stuk atl~tiekherinneringen ligt. 

In 1941 wonnen wij daar met een halve punt voorsprong voor de elfde 
maal de P.H.-beker, vooral door een magnifieke hordenrace van onze tegenwoor
dig~ c~ach Wim Kaan. 

In 1949 konden wij daar onze handen dichtknijpen -met een uiterst be
nauwde twee plaats in de voorrond·e. Een tweede plaats verkregen door dubbele 
overwinningen op polshoog (Cor Lamoree, Joop Verkes) en een prachtige 
loop van een debuterende Henk Geuzenhoek op de 5000 m. Maar ook dankzij een 
protest tegen het Dordtse "Parthenon" _, ingediend door D.O.S., dat werd toe
gewezen. Hierdoor l1ehaalden wij net twee punten meer dan de Dordtenaren, die 
nu overigens weer helemaal tot de onbeduidende middenmoot zijn teruggevallen. 

Enkele jaren later deden wij het in de voorronde op diezelfde Nenyto 
stukken beter. Het werd een vrij ruime overwinning. Toen weer een prettige 
verrassing op de 5000 m. Ook Paul Verra debuteerde op dit nummer, hetgeen hem 
niet verhinderde tot een fraaie overwinning te komen, als eerste succes van 
zijn korte; doch hevige "Haarlem" carrière. 

En nu was alweer die "Nenyto" het strijdtoneel van de voorronde. Er wa
ren goede verrichtingen van een constante ploeg, alleen op de 1500mbleven 
wij puntloos, waarbij we extra willen aantekenen Hirry Joacim en Wim Krijnen 
op de 1'10 m horden, Rein Knol, op het discusHerpen, Hora Vlam op de 100 m en 
ahreer een 5000 m van Ar ie Kortekaas, die het "Haarlem" legioen tot pure 
opwinding bracht met zijn onverwachte - maar door zijn vechtlust volkomen 
verdiende derde plaats! 

So long! 

HOJ1.Q.Ç-ENE "HAARLEM" ploeg WINT DE VOORRONDE 

Toen ik met .de lijffotogra.a.f van onze vereniging, Henk Willeros -het 
is slechts een van de vele taken, die deze knaap achter de schermen vervult -
naar de laatste fase van de 5000 m stond te kijken, waren we beiden van één 
ding overtuigd: Arie Kortekaas zou de derde positie, die hij bijna. de gehele 
race had bezet, niet kunnen handhaven, daarvoor had de "Holland" loper te 
lang heel rustig achter hem gehangen. En inderdaad, 300 m voor de eindstreep 
kwam de aanval en werd Arie prompt gepasseerd. Dat zou wel de genadeklap voor 
hem betekenen. Maar toen stond Arie die prachtige vechtmentaliteit ten dienste, 
zodat hij de wedstrijd voor de toeschouwer gewoon tot een feest maakte. Hij 
bram terug, hing in de laatste bocht weer achter de Leidenaar en ging hem 
zowaar in de laatste vijftig meter onder luide aanmoedigingen van ons legioen 
voorbij. Dat was voor ons "H.A.V.-ers" ongetwijfeld het hoogtepunt van die 
~rachtige atletiekmiddag, op de Nenyto-sintelbaan, waar onze ploeg onder de 
voortreffelijke leiding van Wim Kaan onder de goede captain Harry Joacim, de 
voorronde van de P.W.-beker won met 67i pt., v66r DOS, dat tot 66 pt. kwam. 

Het was van onze kant een. goede wedstrijd van een homogene ploeg, die 
deze middag slechts enkele zwakke plekk~n toonde, nl. op de 1500 m. , en op he~ 
verspringen, en een buiten verwachting zeer sterk punt had op de 100 m. 
Hant 1·1e hadden a.ll.emaal wel op een finale plaats van Hora Vlam gehoopt, maar 

· dat het een volkomen verdiende tweede plaats zou worden achter Noordenbos in 
1 ·1 sek., dat was aanmerkelijk meer dan onze verwachtingen. Joop Vissers deed 
zijn plicht op de 400 m met zijn vierde plaa ts in een zeer sterk bezet veld 
en Jaap Kan deed zelfs iets meer dan dat , door op de 800 m de vijfde plaats 
in te nemen in 2 minuten precies. Fons van Dijk miste hier de aansluiting en 
mogelijk zien we hem straks terug op de 1500 meter. Jan Kie~iet en Co Faas 
deden hun best op de 1500 m, maar faalden toch min of meer. Jan zal veel meer 
op snelheid moeten ga.an trainen, bij Co Faas is het veel meer een mentale 
k\-1estie. Dat hij de juiste mentaliteit echter toch gaat vinden, bel,'ezen later B 
resultaten. Over die 5000 m spraken wij reeds. Onze tweede man, Joop Prinsen, 
lag aanvankelijk zeer goed in de race, doch een kramp-aanval noodzaakte hem 
tot een terugval, die hij later niet meer kon goedmaken. Prachtig 11erk zagen 
wij op de 110 m. horden van aanvoerder Joacim en Wim Krijnen. Nadat in de 
serie Wim aanvankelijk de beste indruk had gemaakt, deed Harry Joacim het 
prachtig in de finale met een tweede plaats in 15.7 sek. met Wim op de 3e 
plaats in 15.8 sek. Het verspr ingen had , zoals reeds gezegd, een zwak punt. 
Dat was Bob Steenbergen, die bij zij n eers te s prong dusdanig l as t kreeg van 
een oude blessure, dat hij verder volkomen uitgeschakeld was. 'vlaa.rschijnlijk 
had Bcb zich voor de wedstrijd beter kunnen la.ten vervangen door Han Sieffers. 
Het zou ons ongetwijfeld enkele punten hebben gescheeld, vrant met 5. 90 m kwam 
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men nog in de punten. Gelukkig deed Mat Meuwese het aanmerkelijk beter, ge
tuige zijn 6.62 m, waarmede hij op de tweede plaats kwam en hij het verlies 
op dit nummer tot het minimum wist te beperken. Tom van Zijl kwam - ondanks 
de griepaanval die nog in zijn benen zat - met een 1.72 m sprong tot een 
gedeelde 3e en 4e plaats, en met dezelfde hoogte bezette Han Sieffers1 die 
mentaal aanmerkelijk sterker is, de zesde plaats. 

Bij het polsstokhoogspringen ontging ons op het nippertje een dubbele 
overwinning. Dick Wezel was ook nu weer goed voor vijf punten en Wim Krijnen 
zorgde hier voor vier punten door met dezelfde hoogte als Dick, 3, 20 m, de ·. 
derde plaats in te nemen. Voor onze enige · overwinning zorgde Jeltjo Doornbosc:1 
bij het speerwerpen en door zijn 2e plaats op kogel werd hij ook nu weer top
scorer va.n de ploeg. De 12.64 m op kogelstoten, waarmede hij vierde werd, was 
misschien niet geheel volgens de verwachtingen van Rein Knol, maar op discus 
herstelde hij zich schitterend door met 41.03 m de tweede plaats in te nemen, 
waarmede hij het rekord van Gerrit Eysker deed wankelen (inmiddels door hem 
verbeterd, red.) 

Bijzonder meevallend vonden wij de 4 x 100 meter ploeg, die in de samen
stelling Vlam-Doornbosoh-Meuwese en Vissers tot een verdienstelijke derde 
plaats kwam, waarbij we vooral het lopen van de derde man, Mat Meuwese, 
opvallend vonden. 

He begonnen met een "heldenverhaal" over de 5000 m, we willen eindigen 
met iets dergelijks over de 4 x 400 m. Het was misschien niet zo opvallend, 
maar toen Wim Krijnen gevraagd werd om in te vallen voor Joop Vissers op deze 
estafette, toen had Wim al een hordenrace en het polsstokhoogspringen achter 
de rug. Daarvan had hij een geblesseerde knie, een geschaafde borst rn een 
schoudervond overgehouden. Niettemin aarzelde hij geen moment, en hij startte 
als onze tweede man. In de eerste bocht kreeg hij van een tegenstander een 
spike in zijn voetm maar Wim ging keihard door en vooral zijn laatste 100 m. 
vonden wij bijzonder goed. Over hardheid gesproken, hard en goed was ook Jel 
Doornbosch. Na kogelstoten speerwerpen en 4 x 100 m een prima en vooral soe
IJ8 l gelopen 400 m. Jaap kan en Armand Snijders pasten zich-heel goed daarbij 
aan en vooral Armand die ook tijdens de persoonlijke 400 m al een gunstige in 
druk op ons had gemaakt, deed het nu weer goed, waarmede overigens geen kwasä 
woord gezegd wil zijn van de altijd weer vechtlustige Jaap Kan. 

Dit was dan het verhaal over de voorronde. Hopelijk kan het verhaal van 
de eindstrijd in een even fleurige trant geschreven worden. 

D.H. 

Haarlem-Untertürkheim 1961. 
Uitgewuifd door een natte J.van Drunen en enkele _late luilakgangers, ver

trok zaterachtend 20 mei een groepje slaperige Haarlem-atleten en ex-atleten 
via Zaandam (waar we enkele leden van de ver.Zaanland oppikten, die ons zou
den vergezellen) naar Stuttgart. De stemming was er al snel in. Dit was voor 
een groot deel te danken aan het vrouwelijke deel der Zaanlanders, die met 
hun prachtig accent · ieder zijn morgenslaapje deden vergeten. Na in Winterswijk 
van chauffeur gewisseld te hebben gingen we even later de grens over.Dit was 
vrij duidelijk te merken aan iedereen; uit ver vergeten dagen haalde men de 
prachtigste Duitse woorden op. Het meeste succes oogsta wel het woord 
"Leichtdrückdampfkessel met vollautomatischerschreiapparatur" wat in goed 
Nederlands vertaald moet worden met Fluitketel. Overigens hebben, tijdens de 
lange rit, twee heren van "Ha.arlem"en één van Zaanland voor een grote hoeveel
heid moppen gezorgd, die zo in de smaak schenen te vallen bij onze leiders, 
dat ook zij loskwamen (en hoe!). Half acht kwamen wij in Untertürkheim, een 
voorstad van Stuttgart, aan. Wij werden hartelijk ontvangen in het clubgebouw 
van de T.B.U. (Turn Bond Untertürkheim). Omdat er ook een vereniging uit BaseJ. 
op bezoek was, konden niet allen bij pleegouders worden ondergebracht. Zondag 
21 mei: 's Morgens bleek, dat onze leiders zich de vorige nacht misschien we J 
l ets te uitbundig hadden gedragen, dit naar aanleiding van de reacties van 
·é én hur1ner. :Bui ten dit alles verliep de goed georganiseerde wedstrijd, die op 
een prachtige sintelbaan gehouden werd, tamelijk goed voor de gecombineerde 
verenigingen Zaanland en Haarlem. In het totaal bereikten wij een tweede plaE 
achter Basel. 1 s Middags begon eigenlijk pa.s de verbroedering tussen Duitsers , 
Zwitsers en Hollanders, dit alles onder het nuttigen van een stevig glas 
bier. Doch dit was het voorspel. Het grote feest begon 1 s avonds; het was om 
nooit te vergeten, ·vooral voor hen, die ondervonden hebben, dat het Duitse 
bier toch nog vrij koppig is. Maandag 22 mei: Met of zonder kater maakten wij 
een busrit door Stuttgart. Wij bezochten de zgn. Gartenschau, wat te vergelij
ken . is met onze Floriade, maar dan zonder bloemen. Hier deed é~n onzer Zaan
landse vrienden veel Duitsers verbaasd staan, door met schoe~en en kousen aan 
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door een fontein heen te lopen, dit alles voor de somma van m1 7. 1 s Middags 
ging het weer .door Stuttgart en nu naar de 150 m hoge televisietoren, die 
we vanwege het slechte zicht helaas niet konden beklimmen, 

Dinsdag 23 mei vlak voor ons vertrek zijn we toch nog even op de tele
visietoren geweest. Bovenop hadden we een fantastisch uitzicht over Stuttgart 
en omgeving. Helaas moesten we weer snel naar de bus om de terugreis te aan
vaarden. Nagezwaaid door de voorzitter en enkele leden der T.B.U. vingen we 
de reis met en zonder 11 geleende 11 of betaalde bierglazen aan. We konden terug 
zien op een meesterlijk uitstapje dat beslist om herhaling vraagt. 

A.T. 

0 0 0 
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