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VAN DE VOORZITTER
De P.H. beker-wedstrijd is gestreden. Moge het resultaat
misschien niet helemaal bevredigend zijn, we zijn er
toch weer in geslaagd ons voor de zoveelste maal terug
te vechten bij de eerste vier verenigingen van Nederland.
Een resultaat bereikt zonder trainingafaciliteiten als
een sintelbaan, uitgezette loopbanen, goede kogel- en
discusring en alles wat verder een juiste atletiekaccommodatie moet bieden. Daarom toch wel een resultaat om
trots op te zijn. En laten we om één ding denken, nu gaa.n
we door! De tweede plaats heeft deze keer al binnen ons
bereik gelegen, deze positie zal ons het volgend seizoe n
niet mogen ontgaan. Wij moeten nu alweer aan het werk
voor de P.R.-be ker van het volgend seizoen. Niet bij de
aanvang van het seizoen 1962 gaa.n denken, hoe we zwakke plaatsen kunnen versterken, nee, daar nu reeds voor aan het werk gaan.
Hoe overigens de P.R.-beker het volgend jaar zal wprden verwerkt, ligt
nu nog in nevelen verborgen. Men schijnt ten koste van alles de P.R.-beker op
een andere leest te willen schoeien. Nu is het blijkbaar een wedstrijd, waarvoor alleen de deelnemende verenigingen zich interesseren. Dat is - dachten
wij - ook in het verleden altijd zo geweest en zal ook - bij welk ander
reglement - zo blijven. Laat men ook vooral niet vergeten, dat in het verleden de P.R.-beker-verenigingen ook praktisch altijd de topatleten van onze
nationale atletiek herbergden. Een topatleet kon zich toch eenvoudig niet
veroorloven om het maar rustig aan te doen, want dan werd hij prompt geklopt
door een atleet van een andere vereniging, die ook tot die top behoorde. En
het proberen mee te trekken van een zwakkere clubgenoot kon t .o en ook ui ter st
riskant zijn. Nu echter onze topatleten veel meer over het hele land vers preid zijn - ongetwijfeld aan één kant toe te juichen - is àe strijd op de
P.R.-beker minder hardnekkig geworden. Daar zou een andere puntentelling
zeker iets aan kunnen doen. We zijn werkelijk zeer benieuwd, wat er op dit
gebied uit de bus komt.
En nu gaan we ons verder con~entreren op de W.G.-beker-wedstrijden.
Onze jeugdploeg heeft ongetwijfeld sterke troeven op de 100, 600, 800 en
1500 m. Maar ook duidelijke zwakke plekken op b.v. de 3000 men polsstokhoogspringen. Moge de jeugdleiding in de komende maanden vooral aan die
zwakke nummers de nodige aandacht schenken, dan moet er toch weer een eervol resultaat uit de bus kunnen komen.
D.Ragtingius.
OM AAN TE SCHAFFEN.
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1CJ% korting geeft het sporthuis "Haarlem" bij aankoop van al Uw atletiekbenodigdheden. Bovengenoemde artikelen zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.
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TRAINING
maandag- en vrijdagavond
terrein H.F . C. "HAARLEM, aanvang 19 uur,
voor senioren en jeugd vanaf 13 jaar.
vToensdagavond
gem. sportterrein aan de Kleverlaan, aanvang 19 uur,
?lléén voor senioren en junioren, aangewezen door de technisch~__leiding.
za-terdagmiddag

gem. sportterrein aan de Kleverlaan, aanvang 15 uur,
12 jaar.

~i~sluitend voor de jeugd t/m

NIEUWE LEDEN
R. v. Altena
F. Lam ie
R .. M. Mertens
H. Muschter
P.E. Koel
-P.F. Wieringa
P. Nieuwstraten
P. Mollema.n

17-12-1947
28-10-1947
20- 9-1949
26-11-1950
26-10-1950
14-12·1947
17-10-1947
17- 3-1935

Waldeckpyrmontstraat
Olmenstraat
Fr.Hendriklaan
Veenbergplein

"
Mr.Cornelisstraat
Parklaan
Marcwijnenstraat

47
23
99
25
35

Haarlem
Haarlem
Overveen
Haarlem
11

13

11

33
22

11

Santpoort

Bezwaren tegen de hierboven voorgestelde leden kunt U binnen 14 dagen
na publikatie kenbaar maken bij het secretariaat.
Al de voorgestelde leden in ons vorig clubblad zijn als lid aangen6men.
BEDANKT ALS LID

·.._.

P. v.d. Werf
H.J. v.Lienden
H~j~iging

G. Zoon
H. Stuur

H. Sieffers
V. Stuur

A. Swager
c. Heemskerk

tarief s portkeuring.

Met ingang van heden zijn de tarieven door het gemeentelijk sportkeuringsbureau Haarlem als volgt vastgesteld.:
tot 17 jaar
per keuring
f 2' 10
17 jaar en ouder "
"
f 3,ONZE JONGSTE KL.BUTERS ,
(Van horen zeggen!)
De familie Dick HOOGLAND is enige maanden
geleden verblijd met de geboorte van hun eerste baby. Met de charmante Franse naam SIMONE
wordt de kleine het levenspad opgestuurd en
.• I
wij hopen, dat zij voor Dick en zijn vrouw een
voortdurend zonnetje moge zijn. Van harte!
Ba.b van der Pol en Bas Fen~is mochten hun vaderschap elk met een baby
uitbreiden. Ja mannen, of dit nu in die "lange afstand" zit of -onderlinge
afspraak, wij weten het niet. JVIaar één ding is zeker, onze drie superlange
a.fstanders speelden toch maar klaar om elk in hetzelfde jaar voor gezinsuitbreiding te zorgen. Vanzelfsprekend feliciteren wij jullie van harte en
niet in de laatste plaats jullie echtgenoten.
Overigens een tip voor de kinderloze echtparen: probeer het eens op
de super-lange afstand. Er schijnt iets in te zitten!
DE C.C.S.A.
Wij hebben het jaarverslag 1960 van de C.C.S.A. ontvangen, de Centrale
Commissie voor Scho.olatletiek.
In de inleiding worden de Olympisch~ Spelen te Rome betrokken. Eigenlijk een beetje ten onrechte, stelt men, want er ligt toch wel enig ver,schil
tussen de TOP-start, waarbij het op de uiterste prestatie aankomt, en de
lichamelijke oefening, waarom het in dit verslag gaat.
Het verslag gaat dan verder:
"Toch betrokken de moderne publiciteitsmiddelen ook het schoolonderwijs
in de beschouwingen, ja, ondanks de fenomenale prestati~s der 125 sportlieden van de 11 i miljoen Nederlanders, werden onze verrichtingen niet hoog
aangeslagen en zocht men de oorzaak mede in het onvoldoende basisonderwijs
in .de lichamelijke oefeningen op de scholen.
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Bij deze beschouwingen werden we ook wel enigszins gestreeld. Werd niet
de meeste tijd van het Olympis eh programma. voor de atletiek ingeruild, trok
niet de ~tle:tiek het grootst aantal bezoekers, werd niet de sportvrouvr van de
v1ereld voor dit jaar het meisje Wilma Rudol.ph,. cl:a~ de 100 m liep? - de meest
eenvoudige en daardoor wellicht de scho onste , meest imponerende lichamelijke
oefening voor ons mensen.
Wij, Nederlanders kunnen deze atletiek-prevalatie van andere landen niet
bevatten. Atletiek, waar alom de meeste tijd voor wordt ingeruimd, vooral
voor lopen op ronde oefensintelbaantjes om elk veld; kom er eens om in ·ons
land. Atiet.i ek, waar te Rome de meeste bezoekers kwamen. Hoe staat het bij
ons t.o.v. bijv. voetbal. Ee-n atletiekmeisje, dat 100 ·en 200 m ·roopt als de
beste sportvrouw van de wereld kiezen? Wij zien ·dat er niet· in~ De beste de~
kundigen . ter' wer·eld z~en d·i t wel!
Conclusi.ei · · ·· ...

'Hij z:ijl "arm'' om niet te zeggen "dom" in onze atletiekwaardering. Is
het wonder, dat.de CCSA zich een beetje gestreeld .voelt, dat ze de atletiekbevorderi~g voorstaat en daardoor poogt dit inzicht te "verrijken''."
Verder lezen we nog dat het prettig is te mogen vaststellen, dat het
aantai school-atletiekdagen jaarlijks toeneemt. Van dit feit nemen ook wij
met voldoening kennis. De C.C.S.A. kan, daarbij gesteund door leerkracht e.a.
nog veldadig werk voor de jeugd, èn voor de sport, doen.
ws.
WIJ ZIJN WEER BIJ DE EERSTE VIER!
De hitte hing trillend over het Gemeentelijke
Sportpark in Eindhoven, de tribunes waren praktis ch
verlaten, de televieiecamera 's en geluidepalen stonden opgesteld, toen onze ploeg met A.A.C., Vlug en
Lenig, Kimbria, D.O.S. en P.S.V. aantrad voor _de
eindstrijd om de P.R.-beker.
Evenals in de voorr onde toonde ook nu ons team
een 'opvallende bomogeniteit. Geen uitblinkers - we
behaalden geen enkele overwinning -, maar ook geen
opvallende achtèraankomers en op ieder nummer twee
deelnemers. Heldendaden kunnen we dan ook beslist niet
van deze ploeg vermelden, al dient 'én prestatie toch
wel speciaal even in de schijnwerper gezet te worden.
We denken dan aan het polsstokhoogsprin:gen. Wim
Krijnen kon nog steeds niet springen vanwege zijn geblesseerde voet, waardoor hij ook het hordennummer
moest laten schieten. Jaap de Reus moest hem vervangen, maar zondagochtend bleek, dat . Jaap wegens ziekte de reis niet mee kon maken. En toen moest toch een beroep op Wim worden
gedaan. Hij zou het proberen. Hij hééft het geprobeerd. Iedere aanloop was
moeilijk en vooral pijnlijk, iedere afzet was ongelooflijk zwaar, bij iedere
val in de bak probeerde hij zijn gekwetste voet zoveel mogelijk te ontzien.
En dat alles in een verzengende hitte. Hij sprong 3.30 m en haalde twee kostbare punten. Belangrijker dan die punten vonden we echter dit staaltje keiharde mentaliteit, waarmede hij aan de gehele ploeg een voorbeeld gaf van de
juiste P.R.-beker-mentaliteit. Deze atleet zal, daar ben ik vast van overtuigd, in de komende jaren een grote steunpilaar voor onze jonge ploeg gaan
vormen. Wim, alle hulde en bewondering!
' En dan toch ook nog even hoeden af voor Jeltjo Doornbosch. Een dikke 58 m.
met de speer betekende zowaar de verbetering van zijn eigen clubrekord. Dat
hij misschien · bij het kogelstoten iets onder de maat bleef, kwam toch ook wel
enigszins door de - lat~n wij het voorzichtig uitdrukken - wat eigenaardige
houding van een bekende tienkamp~r, die niet wilde toestaan, dat Jeltjo zijn
eerste stoot alsnog mocht maken, toen hij wat opgehouden was bij het speerwerpen. Reglementair was dit juist, maar dat deze man uit het gemoedelijke
Maastricht de juiste P.R.-sfeer aanvoelde, dat kunnen wij bepaald niet zeggen. Bij verenigingen die geschiedenis in de P.R.-beker-strijd hebben gemaakt,
zoals A.À.C. en Vlug en Lenig, zou zo iets beslist niet zijn voorgekomen.
U wilt cijfers en resultaten? Met 58.20 m werd Jel vierde op het sterk
bezette speerwerpen en de derde plaats veroverde hij bij het kogelstoten met
13.79 m. En hiermede werd Jel weer eens topscorer voor zijn ploeg. Rein Knol
was de telerustelling van de ploeg door zowel bij kogel als discuswerpen
buiten de punten te blijven.

- 4 -

Gelukkig heeft zich al weer een verbetering aangekondigd. Hans Sieffers
- door grote treinvertraging vijf minuten voor de aanvang va.n het verspringen gearriveerd - en Mat Meuwese de.d en hun plicht bij .dit nummer, dat sterk
bezet was~ door resp. met 6.61 men 6.58 m de vijfde .en zesde plaats in te
nemen. Jammer was het, dat Hans bij het hoogspringen niet v~rder kwam dan met
1.70 m. hetgeen niet voldoende bleek voor een punt. Ton van Zijl, nog steeds
enigszins geblesseerd, kwam vlot over de 1.75 men veroverde vier kostbare punten voor zijn club. Naast Wim Krijnen vonden we ook Dick Wezel op polshoog, ge~ien zijn uiterst moeilijke omstandigheden, met 3.20 m ruimschoots
aan zijn plicht voldoen. Het werd een zesde plaats. Hora Vlam bewees met
zijn derde plaats op de 100 min 11 sek. dat zijn tweede plaats tijdens de
voorronde beslist geen uitschieter was geweest. Dat was goed werk van deze
krachtige sprinter. Goed werk ook van Joop Vissers in de serie 400 m. door
zich t~ plaatsen in een r 'ace, vooral met de hersens gelopen. Jammer, dat
Joop zich tijdens de finale niet realiseerde, dat 53 sek, voldoende was voor
de vijfde plaats, anders was er beslist meer uitgekomen dan de zesde plaats.
Een woord van lof voor ·Armand ·snijders voor zijn goed gelopen 400 m race in
de t~eede serie, waarbij hij net werd gewipt. Jaap Kan bewees overduidelijk,
da.t zijn keuze op de 800 m gerechtvaardigd was door een vijfde plaats in 1
min en 58 sek. Eindelijk dus onder de twee minuten. Arie Schaper, kennelijk
nog te weinig routine voor dit soort wedstrijden. Hij liet zich direct na
de start teruggooien en wa:s hiervan blijkbaar zo beduusd, dat zijn eerste
ronde te langzaam werd afgelegd 'om zich nog te kunnen plaatsen• Niettemin
zijn 1:59~1 was toch wel verdienstelijk en wij mogen van deze talentvolle
loper nog veel verwachten. Fans van ~ijk (geplaagd door blessures) en Mans
Weyers (vorige dag geslaagd voor zijn eindexamen lyce~m) konden het niet
klaren op de 1500 m, maar Co Raas en Arie Kortekaas brachten ons legioen inopwinding tijdens de 5000 m. De eerste door zich direct achter Delnoye van
de t weede pla~ts - te verzekeren, de tweede door zich na. een zwak begin prachtig te .herstellen. Co Faas blijkt nu toch wel definitief de opvolger van
Paul Verra te zijn geworden. Goede looptechniek, veel snelheid en tijdens de
P.K~-beker~strijd ook de juiste mentaliteit. Houen zo, Co!. ·Zijn tijd was
deze keer 16 min, 4 sek. Maar dat was echt nietzo belangrijk. Wij weten
tenslotte, dat Co al 15 min. 24 sek achter zijn naam heeft staan. Arie
Kortekaas had het ongelooflijk te kwaad met de hitte. Ma.ar van de laatste
plaats begon hij zich toch langzaam te herstellen. En via enkele uitvallers
bereikte hij de zevende plaats. Toen begon het legioen zich te roeren en . onder een groot enthousiasme bereikte hij de zesde plaats en schoof zelfs
nog op naar de vijfde plaats- Tijd 16 ~in. 44 sek.
Captain Harry Joacim bewees zijn - routine door een fraaie tweede plaats
op de 110 m horden in 15.5 sek. (serietijd 15.3 sek.) en Joop Vissers als
invaller voor Wim Krijnen deed het prima door een vierde plaats in 16.1 sek.
Door diskwalificatie van de A.A.C.-ploeg en zeker niet door een goede
wisseltec~niek onzerzijds, kwam onze 4 x . 100 m ploeg op de derde plaats terecht, terwijl de 4 x 400 m ploeg, waarin we zowa.ar Co Lagendijk weer terugzagen, de vierde plaats innam. Voor de statistiek nog even de samenstelling
van de estafette-teams :
4 x 100 m: Hor a Vlam _ Jel Doornbosch - Mat M:euwese - Jo.op Vissers.
4 x 400 mg Co Lagendijk- Jel Doornbosch- Armand . Snijders ~Jaap Kan.
In beide estafettes viel het soepele lopen van Jeltjo op. Dit was dan het
vervolgverhaal van de voorronde. Niet ·zo in majeur-stijl, maar toch ook wel
v!eer zodanig, dat we met vertrouwen de verdere opbouw van orize P.H. -ploeg
tegemoetzien. Het was daar op 2 juli in de verzengende hitte in ieder geval
een ploeg, die vocht. En dat vonden we - gezien de omdtandigheden - toch wel
hartverwarmend.
V~--~T

D.H.

WEDSTRIJDSECRETARIAAT.
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Onderstaande leden van onze vereniging Z~Jn gepromoveerd en thans in de
navolgende klasse ingedeeld . Zij gaan vergezeld van onze felicitaties.
R. Knol
J)Olsstokhoog b
3m10
wedstrijd 10-11 juni
Breda
11
11
R. Knol
verspringen
a
6m75
"
11
~~ . - La. beur
2t/m10 km
c
bij keuze
18 juni
Haarlem
11
11
A. Snijders 1oonij2oom
b
juli
Bever,.,rijk
9
11
11
11
11
c. Fa as
800m/1609m
b
11
11
tt
tt
R. Knol
hinkst.spr.
b
11
11
11
tt
w. Krijnen discuswerpen b
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Nieuw clubrekord .
- -- --Jeltj6 Doornb~sch verbeterde óp het nummer speerwerpen, tijdens de finale
P.R.-beker, zijn eigen clubrekord. Hij bracht het van 57 m 28 op 58 m 20.
Van harte proficiat!
Uitslagen ·diverse wedstrijden
==================~==========

2.

Juni_~.Plmeloord.

verspringen heren: 1e R.Knol 6m36. Hoogspringen: R. Knol 1e - 1m82.
1 0-1l __j_'Lgl_~ __t_ienkamp Breda •
3e R· Knol 100 m 11.9, verspringen 6 m 7S, kogel 13 m 10, hoogspr. 1 m 77,
400 m S6.9 0184 pt.), 110 m hotden 16.4, · discuswerpen 39 m 49, polshoog
3 m 10, speerwerpen 38 m 08, 1SOO m s.03.7, 5245 punten.
Het hoogst aantal punten dat Rein ooit behaald had. Zijn beste prestatie
was 4877 punten.
10-11 .i.1P-~_landenwedstrijd·tienkamp te Brugge.
2e J, Doornbosch.
100 m 11.3, verspringen 6 m 65, kogelstoten 13 m 68, hoogspringen 1 m 65,
400 m· 52,S, 110 m hórden 16.5 (3496 pt.) -na 1e dag.
discuswerpen 3S m 88, polsstokhoogspringen 3 m 20, speerwerpen 49,71 m.,
1SOO m 4.27.8 ~ · punten: 5970.
14 ju~~i__9Le_n A' damscha Kampioenschappen.
200 m heren: 3e in serie J, Vissers 23,7. verspringen heren: 5e J, Vissers
5 m 97., 110 m horden finale: 4é R. Knol 16.5, 3000 m st.chase: ?e c.Faas
10.13.7.
18 jun:!-_ 25 km kampioenschap van Nederland Hilversum.
54e. B. Fennis 1 uur 49 m 26 sek.
18 jun_i__]l._§l~ionale wedstrijd Kleverlaankogelstoten heren: 1e J.Doornbosch 13 m 72} : 3e R.Knol 12 m 60, finale 100 m
kl. c : Se A. van Zijl 12.3, 800 m. kl. b.: 1e J . Kiewiet 2.04.4, 800 m kl.
c: 1e Faas 2.0S.3, polsstokhoogspringen kl. b.: 1e J, de Reus, 3 m pOlsstokhoogspringen kl. c.: 1e R. Knol 3 m, 3e J, Doornbosch 2 m 80, verspringen
kl. c.: 3e A. van Zijl Sm 63, 300 m kl. c.: Se M. Labeur g.t., verspringen
kl. d.: 1e c. Christiaanse 6 m 4S, 7e F. Kales Sm 76, 10e H. . Vlam 5 m 63,
17e H. Leuwener Sm 42, hoogspringen kl. a.: 1e R. Knol 1 m 80, 3e A. van
Zijl 1 m 6S.
21 jun~--~e deel open A'damsche Kampio~nschappen.
400 m heren~ 2e j, Vissers 56.1., ~00 m 2e serie, 4e ·J, Doornbosch 11.S,
5001m: 4e c. Faas 1S.24.3, (n.pers.rek.), 10e A. Kortekaas 15.S8.2, hoogspringen: 1e A. van Zijl 1 ~ 72, 3e R. Knol 1 m 72.
2S jul!_i__n_ation?-le wedstrijden A.A.C. Amsterdam.
110 m. horden 1e serie : 1e R. Knol 16.6, 3e J, Doornbosch 16.S, 2e serie:
2e H. Joacim 16.0, 3~ A. van Zijl 17.2, finale 110 m h.: 2e H.Joacim 16.1,
3e R. Knol 16.1, 1 Se J,Doornbosch 16.8, 6e A. van Zijl g.t., verspringen
heren A/B: 3e J, Doornbosch 6 m 49, speerwerpen: 2e J, Doornbosch 54 m 52,
5000 m A/B: 6e A. Kortekaas 16 m 31.2, 400 m horden: 1 e J. Vissers 55.911 9,
hoogspringen: 1e A. van Zij l 1 m 76, polsstokhoogspringen kl.b.: 2e R. Kno l
3 m 10, 3e J, Doornbosch 3 m 10, 800 m kl. b: Se J . Kan 2.02.0.
8 jun~_Nationale Avondwedstrijden Leiden.
Discuswerpen: 2e R. Knol 39 m 42. 1SOO m c: 2e in 2e serie A. van Dijk:
4 m 1S.9 , hoogspringen: 2e A. van Zijl 1m 7S, 4e R. Knol 1 m 70.
2 juli _f_i_n_ale P.H. beker te Eindhoven.
800 m: Se J, Kan 1.58.S, n.pers.rek., ?e A. Schaper 1 m S9.1, 100 m finale:
3e H. Vlam 11.2, 1500 m: 7e A. van Dijk 4.1s.6, 400 m: J, Vissers 3e in
serie 51.8., 6e finale 63.8, 110 m horden: 2e in serie J, Vissers 16.1, ·
H. Joacim 1e in serie 1S.3, finale 110 m horden: 2e H. Joacim 15.S, 4e
J. Vissers 16.5, Snijders 4e in serie 52.2, verspringen: Se H~ Sieffers
6 m 61, 6e M. Meuwese 6 m S3, G. Duits 4e in serie 100 m 12,-, speerwerpen:
4e J, Doornbosch S8 m 20, kogelstoten: 3e J, Doornbosch 13 m 79, polsstokhoog: 5e W. Krijnen 3 m 30, 6e D. Wezel 3 m 20, hoogspr.: 3e A. van Zijl
met 1.7s m.
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Vervolg 2 juli

fiA~~

P.R. beker te Eindhoven.

2e c. Faas 16.02.-, 5e A. Kortekaas 16. 43.3, 4 x 100 m: 3e
4e in 3 m 29.5. Eindstand 4e met 46 punten.

44.6. 4 x 400 m:

9 juli Beverwijk__B_ ]~~..E_ioenscha.ppen .
R. Knol 2e polsstokhoogspringen 3 m20 (n.pers.rek.), hinkstapspr.:3e 13 m 17
(n.pers.rek.), 400 m horden: 4e 62.- (n,pers.rek.), discuswerpen: 6e W.Krijnen
34 m 99, 1500 m : 6e C.Faas 4 m 12.- (n.pers.rek.).
Nu er de laatste weken enkele leden beneden de 2 min. op de 800 m en
beneden de 16 min. op de ·sooo m hebben gelopen, hebben wij eens nagekeken
welke leden in het verleden van onze vereniging ook deze mijlpalen hadden
bereikt.
800 m
A. Hoogerwerff
w. Tackema
w. v.Gog
A. Schaper (jun.)
J, Kan
J .A. de Roode
H. Meijboom
E. Soomer

1m
1m
1m
1m
1m
1m.
1m
1m

56.6.
57 . 6.
58. 1 •
58·4·
58.5.
58.8
58.8
59·-

1929 .
1935
19 46
1961
1961
1941
1954
1952

5000 m.
P. Verra
c. Faas
A. Kortekaas
A. Klaasee
H. Geusebroek
1. Warmerdam
J. Koopman

14.59.6
15.24.3
15.39·4
15.40·4
15.47.6
15.54.2
15.56.-

1957
1961
1961
1928
1951
1954
1941

];EN_.]IOO GT EP..IJliT.
Zoëven hebben we met klamme handen voor onze t.v. gezeten. We zijn er
nog een beetje kapot van.
Twee meter en v~erentwintig centimeter hoog! Meet •t is uit! U zit bijna
"tegen •t plafond". Groots was •t wat die Brumel deed.
He t is op 16 juli 1961 gebeurd tijdens de 11 atletiekstrijd van deze eeuw"
zoals een collega van een landelijk dagblad deze ontmoeting noemde. Wat ons
betreft mag dat zo wezen, nog 49 jaar lang; maar niet licht zullen we vergeten de wat nonchalante aanloop van de Rus Brumel, zijn trefzekere afzet en
idem handelingen boven de lat.
Heeft U dat overigens ook dat je, a l s je iemand zijn afzet ziet maken,
zelf meespringt~ Wij hèbben dat vrij ste~k, alhoew el we moeten toegeven, dat
andermens in dii opzicht de baas zijn. Om iemand te noemen: Van de Klinkenber g - U weet wel "Mees", aan wie het bekende gezegde te danken is: "Hoe het
ook zij, Mees h66rt er bij 11 • Welnu, die Mees dan- het is tamelijk algemeen
bekend - gooit als toeschouwer zijn been vaak hoger op dan de atleet, die
hij ziet springen.
We hopen nu maar, dat hij bij die hoqgteeprong van Brumel op zijn stoel
is blijven zitten, want anders - we moeten er niet aan denken, maar de kans
is groot, dat hij in zijn actief medeleven tafel noch serviesgoed heeft ontzien. Enfin, we horen dat nog wel eens.
Theo Bias.
VAN -~~~

JUNIOREN-WEDSTRIJDFRONT.

4 juni_ ]everwi~,
Begunstigd door fraai zomerweer en een
puike organisatie werden op het spqrtcomplex
11
Adrichem 11 te Beverwijk massale regionale
wedstrijden verwerkt.
·
Het was een goeäe middag voor de "Ha.arlem"-jeugd, Hora. Vlam liep ZO\olel in serie,
halve finale efr finale 100 meter in 10.9 sek.
Dit was eei uitstekende prestatie en een egalisatie van het clubrekord ; drie man zijn nu
houder van dit rekord : Jaap Veenendaal, Ger
Duits en Hora Vlam.
In de finale 300 meter B junioren was het Jim (of Jan) Thuis, die wederom een halve sekonde van het reeds op zijn naam staand rekord afknabbelde :
37,1 sek, werd het nu.
De 4 x 300 meter estafette aan het einde van de middag verwerkt, werd
ook \veer een hoogtepunt, Jim huis - Peter van Bueren - Mons Weyers en Hor a
Vlam liepen tezamen 1200 meter in 2.31. 3 sek. Het rekord gevestigd in 1954
door Max de Raay, Ben v.d.Pol, Co Lagendijk en Hans Douwes in 2.32 sek. had
dus na. zeven jaar opgehouden te bestaan. Al deze jongens nogmaals hartelijk
proficiat I
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De uitslageng

============
A-junior~~~

3e
3e
1e
1e
3e
2e

800 meter
hoogspringen
kogelstoten
100 meter
discuswerpen
4 x 300 meter

M. Weyers 2.03.~ min.
,
c. Christiaanse 1.63 meter
F. Kales 12.99 meter, 3e H. Leuwener 12.36 meter
H. Vlam 10.9 sek.
G. Moelenaars 39.25 meter, 5e A. Mascini 38,66 meter
2.31.3 min.

B-,junioren1..
kogelstoten ·
300 meter
80 meter
80 meter
1500 meter
C-junior~A:

80 meter
hoogspringen
8 juni

5e
1e
3e
5e
-4e

E.
J,
E.
A.
J.

de Roode
Thuis
de Vries
Mulder
Sandijck

11.54 meter
37. 1 sek.
9·3 sek. (serie 9.2 sek·.)
9·8 sek. 6e G. Moelenaars 9·9 sek.
4.28.5 sek.

/
1 e J. w. Schnerr
1e J.W. Schnerr

AV~~WEDSTRIJDEN

9.5 sek, 3e A. de Graaf 9.8 sek.
1.45 m, 5e H. Mulder 1.35 m.

LEIDEN.

S~~~YI

Adrie

800 meter in 1.58.4 sek.
Ondanks een druilige regen waren de temperatuur en de sfeer bij deze
wedstrijden prima..
·
Nadat we eerst een teleurstelling kregen te verwerken van Hora Vlam _die ,
na zijn 10.9 sek voorgaande zondag, nu niet verder kwam dan 11.4 sek., kregen
we een opkikkertje (nu zeg gerust maar opkikker) op die 800 meter junioren A.
In de eerste serie startte voor ons Adrie Schaper. Na bet startschot
werd een enorm hoogtempo opgelegd door Rcib Kat van Zaanland, de eerste fon~e
in 56 sek, :Na deze eerste ronde Adrie in 4e positie, niet bepaald gunstig;
op het rechte einde aa.n de overzijde van de finish begint zijn opmars, die
hem aa.n de kop va,n het peleten bracht. Hij draaide prima door, totdat Smit
van Fortuna hem op ± 60 meter voor de finish plotseling passeert, die dan
ook winnaar werd in 1.57.9 sek. De tijd van Adrie 1.58.4 sek. betekent een
grandioze verbetering van het clubrekord op naam staande van Joop Vissers
dat van 1957 met 2 min. rond.
Onze hart~~~jke felicitatie!
Mons Weyers trof bet niet bepaald in zijn serie van deze 800 meter.
Een veel te langzame eerste r onde in ± 64 sek. leyerde een eerste plaats op
in 2.03 sek. Op de 200 meter Hora Vlam 4e in 23.1 sek. Jim Thuis 7e op de
600 meterj3-junióren~
11 juni_ A1'1_SJ']JRDAM.
Verregen~_e: __
_wedstr ij den
Uitslagen:
300 meter
1500 meter
verspringen
11

kogelstoten

jongens A 1e H. Vlam 36,5 sek.
heren
C 1e M~ Weyers 4.17.2 sek.
4e c. Cbristiaanse 5.89 meter (jongens A)
jongens A Se A. Mascini 5.46 meter
11
A 3e A. Mascini 12.20 meter.

18 juni J~_A_ARLEM.
Op deze door "Haarlem" georganiseerde wedstrijden noteerden wij de volgende uitslagen:
A. ,juni_o_r_eA
100 meter
800 meter
1500 meter
1500 meter
hoogspringen

2e H. Vlam 11.6 sek.
1e A. Schaper 2.02.4 sek. 2e M. Weyers 2.09.9 sek.
3e P.C. Labeur 5.12.4 sek., 4e Th.W. de Greef.5,18 sek.
5e e.K. Numan 5.24.8 sek.
3/4 A.Mascini 1.55 meter, 9e A. Mulder 1.45 meter
11 M. Weyers 145 meter.
verspringen heren D 1e c. Christia~nse 6.45 meter, 10e H. Vlam 5.63 meter
11
11
D 17e H. Lauwener 5.42 meter
4e A. Mascini 34,84 meter, 6e H. Leuwener 33.24 meter
discusvierpen
1e ''Ha.arlem" 45.9 sek.
4 x 100 meter
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B-junioren.
100 meter
600 meter
verspringen
verspringen
verspringen
verspringen
discuswerpen

3e E. de Vries 11~ sek., 4e A. v,d,Voort, 12.- sek.
1e J, Thuis 1.27.2 sak., 7e J, Sandijck, 1.32.2 sek.
4e G. Moelenaars 5,98 m., 5e A.v.d.Voort 5,80 m.
7e J, Thuis 5,76 m., 14e A. Mulder 5,41 m•
15e R. v.Nimwegen 5,38 m., 19e R. v.d.Putten 5,27 _m,
21e H. v.Goor 5,11 meter.
1e G. Moelenaars 34,87 m, 9e A. Mulder 27,40 m.

C-junior~.

80 meter
1e J,W~ Schnerr 10,1 sek.; 2e H. Kuyl 10,2 eek.
hoogspringen 2e J,w. Schnerr 1,55 m., 6e A, de Graaff 1,45 m,
11
11e H. Mulder 1,40 m, 13e G. Zwart 1,40 tn., 14e R.v.·d.Putten 1,40 m.
D-junioren.
verspringen
11

'·

--

{ >--

'~

7e L. v.d.Veer 4,25 m, 8e R. Mantja 4,11 m., 15e F.v.Doorn 3,71 m.
16e R. Thuis 3,63 m., 17e A.R.Sontag 3,60 m., 18e R. ten Bokurn
3 1 34 m., 19~ H. Souverein 3,31 m, 20e B.v.d.~erg 3,28 m.

25 juni AMSTERDAM
Op deze voortreffelijk door A.A.C. georganiseerde on onder prachtig weer
verwerkte wedstrijden, zijn door onze junioren enkele zeer goede prestaties
geleverd. Jim Thuis kwam wel met een bijzondere prestatie voor de dag,
Hij slaagde erin om de 600 meter voor B-junioren te winnen in de uitstekende
tijd van 1.25.5 sek,, een verbetering van het vorig jaar door Adrie Schaper
gevestigde clubrekord van 1.26.1 sek. Jaap Sandijck kwam ook goed voor de dag
met een 6e plaats: 1.29,7 sak.
Op de 100 meter junioren-A was het Hora Vlam, die na een derde plaats
in zijn serie 11,1 sek. tot de eerste plaats in de finale met de prima tijd
van 11,. sek. kwam.
Adrie Schaper startte op de 800 meter. Na een behoorlijk snelle eerste
ronde - 57 sek - lag Ad~ie in· 3e positie, na± 600 meter, in één rush naar
de kop en wist deze te behouden, een eerste plaats in de fraaie tijd van
1.59 sak. Als laatste nummer van deze middag de 4 x 300 meter junioren.
Jim Thuis startte en liep voortreffelijk. Met een kleine voorsprong gaf
hij het estafette-hout over aan Peter van Bueren. Ook van Peter éen pracht
race en nog steeds een voorsprong, toen hij overgaf aan Adrie Schaper~ Adrie
geen voldoende ervaring op deze afstand begon te langzaam, waardoor de V()Or '~
sprong teniet ging. Ong,weer 7 meter achterstand toen Hora Vlam aan zijn rac·e
begon, een achterstand die hij niet meer in kon lopen. Rapidi tos 1 e, "Haar- .
lem" 2e in de prima tijd ~n 2. 28.1 sek. Het in Beverwijk op "lt8'1 juni gevestig:..
de rekord met 2.31.3 sek was royaal aan flarden gelopen.
Een prachtige middag voor de "Haarlem" jeugdploeg.
9 Juli ROTTERDAM

Deze zondag was gereserveerd voor het verwerken der Ned.jeugdkampioenschappen. Hoewel wij met geen enkele titel huiswaarts keerden, mogen wij over
de resultaten van onze jongens niet ontevreden zijn.
Op de 100 meter was het H.Vlam, die via een 2é plaats in .de serie (11,sek.) en een tweede plaats in de halve finale (10,8 sek.) uiteindel ijk ook in .
de finale de tweede plaats opeiste (10,9 sek.); een prima result·aat (de tijden
op de sprintnummers werden begunstigd door rugwind).
Adrie Schaper boekte eenzelfde resultaat op de 800 meter. Hier moest
serie en finale worden gelopen; een tweede plaats in de serie 2.2. 7 sek. In de
finale liep hij een moedige race. Hij nam direct . de kop tot+ 250 meter voor
de finish. Toen werd hij behoorlijk ingesloten, maar dankzij-een prima eindsprint slaagde hij er toch in om de tweede plaats te bezetten in de tijd van
2.01.5 sek.
Mons Weyers, die tot nog toe een vrij matig seizoen heeft gehad (veroorzaakt door zijn vele studie) verraste iedereen door op de 1500 meter de bronzen medaille (3e pl.) te bemachtigen. Deze derde plaats heeft hij vooral te
danken aan zijn enorme vechtlust. Tijd 4.18.3 sek.
Op de technische nummers konden wij geen ere-plaatsen innemen. De resultaten waren hier:
hoogspringen
C.Christiaanse
1, 55 m.
11
6,- m.
18e
verspringen
kogelstoten
7e F •. Kales, 12.18 m., 11e A.Mascini, 11,74 m, 12e H.Leuwener
. 11 , 70 m.
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discuswerpen

38,4~ m., 13e A.Mascini
37,06 m.

11e G. Moelenaars
18e H. Le".lwener

38,12 m.,
J.van Drunen.

F~ORDHOLLANDSE

KAMPIOENSCHAPPEN. (Kort vetslag)

Zonder de gedoodverfde kampioen Hora Vlam, die de eer genoot selectiewedstrijden te mogen lopen voor de Nederlandse herenploeg, trokken onze Ajunioren in particuliere wagens, bestuurd door Kees Christiaanse en de heer
Neuwese, onder leiding van een aan zijn vakantie ontrukte coach Van Drunen
de 11e juli naar Den Helder, waar op de schitterende sintelbaan van de Marine
de Noordhollandse kampioenschappen werden gehouden. Het weer was buitengewoon
slecht, de wind orkaanachtig hard, de regen zond.vloedig gutsend en de baan
derhalve niet bepaald in een dermate goed~ conditie, dat toptijden verwacht
konden worden.
Eén kampioen, Adrie Schaper, een h,reede plaats, drie derde en h1ee vierde, was de buit van de kleine "HAV HAARLEM"-ploeg.
De eerste plaats van Adrie was niet onverwacht, maar wel fraai en Z\vaar
bevochten. De tijd: 2~01.8, was zeker niet onredelijk.
Mons Weyers kon concurrent Nijs aanvankelijk prachtig bijhouden op de
1(00 meter, maar het begintempo bleek toch te hoog voor hem. Ondanks zijn
opvallende inzinking in de laatste ronde kon hij de zilveren plak bemachtigen.
Voor Cees Christiaanse was een matige sprong van 5,94 meter genoeg voor
een derde plaats. Bij het hoogspringen kwam Kees tot 1,60 m., hetgeen een
6e plaats betekende, achter clubgenoot Frans Kales, die met eveneens 1,60 m
een derde prijs voor zich opeiste.
Frans Kales weerde zich ook bij het kogelstoten. 12.31 meter en een 4e
plaats.
Peter van Bueren tenslotte liet zich een 2e of 3e plaats ontglippen op
de 300~ meter door een taktisch foutje in de snelheid en een misrekening,
van favoriet Gras van Zaanland. Hij werd nu 4e in 38.1 sek.
Als conclusie kunnen we met deze ploeg als kern enig optimisme koesteren
voor de a.s. W.G.
Jacques PentheÜs

\!)\~

Door een samenloop van omstandigheden zijn
in het vorige clubblad enkele storende
fouten gekomen, waarvoor wij onze excuses
aanbieden. Twee fouten willen wij zeker
even rectificeren:
Onze lange-afstandsloper vriend Van den
Bosch zijn vrouw heet Greet en heeft met
haar naam, zoals vermeld-stond, niets te
maken met Hans uit het bekende sprookje.

DE

Bij de bedankjes stond o.a. Bob Steenbergen vermeld met volledig adres.
Voor de meer pientere lezers zal het wel duidelijk geweest zijn, dat dit een
adresvlijziging betrof en natuurlijk geen bedankje.
Onze Capij-leveranten verzoeken wij voor het volgende clubblad hun berichten uiterlijk 30 augustus te bezorgen bij het redactieadres. Indien mogelijk zouden wij het zeer op prijs ,stellen en vooral onze stenciltypiste,
wanneer de artikelen getypt werd~n afgeleverd. Mocht U het niet kunnen typen
om welke reden dan ook, schrijft U s.v.p. zo duidelijk mogelijk. Onze ballpoint-kalligrafen verzoeken wij vriendelijk hiervan goede nota te willen nemen.
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