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VAN DE VOORZITTER.
Wij beleven momenteel een dieptepunt in ons nationaal atletiekbestaan.
Sinds 1957 geen enkele overwinning ~eer in landenwedstrijden, zware nederlage ~
tegen de nationale teams van België en Zwitserland; teams waarvan wij een tiental jaren geleden nog ruimschoots gewonnen hebben. Maar nu schijnt er dan toch
uitkomst te komen~ want er is spra~ e van het aantrekken van één of zelfs twee
buitenlandse .coaches.
I
Het spijt me, maar ik geloof niet ~an deze vorm van uitkomst, want zo lang
de mentaliteit van de huidige Nede ~~ landse wedstrijdatleet niet verandert~ zal
geen enkele buitenlandse coach~ ho deskundig ook, iets kunnen verbeteren aan
de kwaliteit van de Nederlandse at ~ etiek. ~ant hoe goed zo'n coach ook in de
wintermaanden bezig is met de atleiJen, ook hij zal merken~ dat al zijn werk
en tijd in de zomermaanden weer ve ~ loren gaan~ omdat zijn leerlingen dan met
vakantie zijn. Zelfs meermalen nog 'in een tijdvak waar in de belangrijh:ste wedstrijden vallen. Zijn pupillen zul]en ·niet schromen zich rustig bruin te laten branden en dit dan ook nog een~ trots op de training laten zien.
Hieruit blijkt o.a. overduidelijk~ dat de juiste -wedstrijdment a liteit bij
onze atleten volkomen zoek is. Men gaat liever met vakantie dan kampioen van
Nederland te worden; een plaats in de nationale ploeg zegt hun n~ets mee r. Dit
is m.i. één van de nadelen van de wèlvaartsstaat waarin wij leven. 11 In het
buitenland kan ik toch wel komen~ waarvoor zou ik dan vechten voor een plaats1
je in de landenploeg! 11
Er behoeft niet meer om gevochten te worden. De gez onde eerzucht is volkomen weg.
En toch zal daar iets aan gedaan moeten worden, willen we niet nog verd oT
terugvallen. Hoe? Wel, ik geloof dit men daarbij veeral bij de verenig inge n
moet beginnen om te trachten de juiste mentaliteit bij te brengen. Laten wij
ons tot onze eigen vereniging bepalen. Wij zullen zonder meer aan ieder, die
het praedikaat 11 wedstrijdatleet 11 wil dragen eenvoudig de eis moeten stellen ,
zo regelmatig mogelijk te trainen. Niet alléén in de wintermaanden, maar juist
en vooral ook in de zomermaanden. Want juist in de zomermaanden ligt het hui-dige mentale dieptepunt. Wi j zullen die atleten aan het verstand moet en brengen, dat het niet aangaat, dat het bestuur ervoor zorgt, dat men ongestoord
de hele winter kan trainen - (alleen de financiële zijde bezorgt onze penningmeester al heel veel hoofdbrekens!) -dat de coaches al hun vrije tijd opofferen voor die training. Na zo'n prachtige wintertraining neemt men niet eens da
moeite om de coaches te bedanken voor ·de vele extra inspanningen~ die zij
hebben moeten leveren. Men verdwijnt eenvoudig tot de volgende wintert ra ining.
Als het een heel nette jongen is, ontv~n gt de coach zo midden juli een kaartje van het Gardameer of Maj orca met d"e h artelijke groeten en veel succes met
de ploeg. Natuurlijk, wij hebben leden, vooral oudere leden, di e zo 1 n. vrintertraining als gezonde 11 zondagochtendpasse1ring 11 zien, maar voor de jong eren mag
dit toch pasitief niet gelden. De wintertraining moet voor die jonge ren e en
aanloop zijn voor het komende wedstrijdseizoen in de zomer.
Het zal daarom nuttig zijn in de tijd, die aan de wintertraining vooraf
gaat, eens een gesprek met die lede n te hebben, welke zich gaarne ond er de
wedstrijdatleten gerangschikt willen z~en. Aan hun zal bestuur en technische
leiding duidelijk moeten maken, dat men van die kant alleen tot offer s bereid
is~ als de atleten van hun kant ook alles willen doen om tot een z o goed moge lijke prestatie te komen. Dat 11 alles doen 11 zal dan in overleg ~et de coaches
JJoet en gaan. Alleen als dit gesprek slaagt, heeft het werkelijk zin om
11
Haa rlem' 1 als specifieke wedstrijdvereniging te laten voortbestaan. Als ~t
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gesprek slaagt, én het werkelijk "willen" aanwezig is, ja, dan kunnen we de
overtuiging hebben dat, wa:nneer eventueel straks "Haarlem"-atleten in de nationale pioeg gekozen zullen ~orden, dit atlet~n zullen zijn met ~e juiste mentale instelling.
Nog even over tot de orde van de dag. De W.G.-beker wedstrijd staat vlak
voor de deur. Laten de leden van de l l .G,- bekerploeg besêffen, dat onze vereniging van ouds bekend staat als een "cupfighter'' p~r sang. Dat betekend, dat
zo 1 n ploeg kan vechten., hetgeen wij ook van deze :vr.G. -ploeg verwachten ~ Vechten 9 ·keihard vechten, 'z odat geen punt onnodig verloren zal gaan. De strijd
vindt plaats in Amsterdam en mocht ons clubblad nog voor die datum kunn_~n verschijnen, dan zou ik vele oudere leden willen verzoek daar ook eens aanwezig
te zijn om de generatie, die straks de "Haarleni"-kleuren zal !llcieten hooghouden in actie te zien. Laa.t d'eze oudere leden een · bèste indruk van jullie krijgen.
D. Hagtirigius
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10% korting geeft het sporthuis Haarlem bij _aankoop van al Uw atletiekbenodigdheden. Bovengenoemde artikelen zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.
BELANGRIJK
Einde zomertraining.
Op het gemeentelijk sportterrein aan de Kleverlaan zal de laatste woensdagavondtraining plaatsvinden -op 20 september a.s.; het ·"Haarlem"-terrein
verlaten wij .op vrijdag 29 september a.s.
Aanvang zaaltraining.
zaal Lorentzlyceum
Santpoorterplein:
ingaande woensdagavond 18 oktober:
19 uur welpen en .D-junioren dus t/m 13 jaar·
20 -uur junioren21 uur senioren.
Aanvang C.I.O.S.-training.
zondag 5 november a.s.:
9.30 uur junioren - 10.00 uur senioren
H . G.

•

BEKERVIEDSTRIJD ZONDAG 24 SEPTEMBER a.s.

Onze jeugdploeg kunt U aan het werk zien op zondag 24 september a.s.
te Amsterdam ( Olympiaplein) aanvang 14 uur in de wedstrijd om de V/outer GroenFst eyn-'beker (clubkampioenschap junioren). Het is absoluut de moeite waard daar
eens_ te gaan kijken.
Aangemeld als lid:
Al de voorgestelde leden, gepubliceerd in ons vorig clubblad zijn als l id
aangenomen.
nieuwe leden:
M.P.A. van Kesteren
Binnenweg 9)
Heemstede
14-12-1941
A.C.A. Veen
Spoorzichtlaan 20 Haarlem
12-10-1944
A. Souverein
Uranusstraat 12
Haarlem
22-10-1947
c. vfesterman
Gen.Cronjéstraat 54 rood Haarlem
24-- 8-1945
F.C.P.M. Saelman
28-12-1944
Rollandslaan 16
Haarlem
G.J. Soederhuizen
21- 6-1948·
Gijsbr.v.Aemstelstr. 199 Haarlem
W.J. Bosman
22- 5-1946
Van Dalenlaan 95 Santpoort
A. vr.M. Bartels
10- 1-1942
Overtonstraat 57 Haarlem
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Dedankt als lid:
A.c. Roggeveen
]. Deutekom
R. van Schaik
H. v. Z wo~

R.L. v.d.Kasteale
H. Hooyberg
J, Brouwer
G. Schuurman

A. v.Huystee
N. Harnar de la Brothoniere

Adreswijziging:
R. Knol
Spaarndamseweg 546
- Haarlem
P. van Bueren Joh.Verhulststraat 105 bis

Amsterdam , tel. 020-794834

PERSONALIA :
Onze oud-bochtenspecialist (estafette en 200 meter) Gerrit Scholten stuur de ons een kennisgeving, waarmee hij officieel de geboorte van zijn zoon EVERT
aankondigde. Het doorgeven van dit bericht is wel enigszins aan de late kant
_doch wij wisten het niet eerder. Dit neemt niet weg, dat wij Gerrit en zijn
echtgenote van harte gelukwensen en er nu reeds van overtuigd zijn, dat de
H.A.V.-junior Evert Scholten de voetsporen van zijn vader zal volgen.
De 13e augustus j.l. was voor Netty Abbink en Ruud Kitseroo voorlopig de
dag der dagen. Met · de verloving die zij die dag vierden, willen wij h~n nog
namens alle clubgenoten van harte feliciteren.
Wij wensen jullie · een zeer prettige verlovingstijd toe.
V~RELDRECORDHOUDER

POLSSTOKHOOGSPRINGEN .

George Davies kwam als een komeet!

Voors~~ll~ng

van Higgins juist.

De weg van de op 19 november 1940 in St.Louis · geboren George Davies van
een beginnend atleet naar die van wereldrekordhouder polsstokhoogspringen .is
een typische Amerikaanse carrière• In 1959 bereikte de jonge student aan de
universiteit van Oklahoma op achttienjarige leeftijd een hoogte van 4.42 meter;
op 21 mei 1961 twee jaa·r later dus, kwam Davies, een krachtige jongen van
1 .92 meter en 88 kg zwaar tot een nieuw wereldrekord van 4·83 meter. De Amerikaan kwam met deze verrichting zelfs boven de prestatie van de te vroeg gestorven Bon Gutowski (4.82 meter), wiens rekord geen genade in de ogen van de
juryleden kon vinden, aangezien de stok onder de lat doorging .
George Davies, getraind door coach Ralph Higgins, moest wegens een blessure de wedstrijdsport laten rusten. Verleden jaar kon hij niet deelnemen aan
de selectiewedstrijden ~oor de Amerikaanse Olympische ploeg. Men begon weer
be langstelling voor hem te tonen, toen hij tijdens indoorwedstrijden in Madiso ::).
Square Garden te New York zegevierde met een sprong van 4·59 m~ter en later
zelfs 4·67 meter bereikte.
In zijn eerste wedstrijd in de open lucht, aan het begin va~ het huidige
seiz0en op 12 januari in Stillwater ZW8efde Davies uver de 4.72 meter. Trainer
Ralph ·Higgins zei na dat moment, dat Davies, die zo sterk als een os is, de
opvolger van "Tarzan" Don Bragg z ou worden ; van de man die het wereldrekord op
4.80 meter had gebracht en met een hoogte van 4•70 meter in Rome Olympisch
kampioen werd.
Niet lang.
Deze voorspelling heeft niet lang op zich laten wachten. Weliswaar haalden Davies en zijn rivaal J.D. Martin op 3 mei het grapje uit om in Norman de
lat op 3·35 meter te leggen om daarna aan de verbaasde jury te vertellen dat
zij niet hoger konden, op de Eerste Pinksterdag in ]oulder echter sprong Davies
bij zijn derde poging - twee keer faalde hij - 4·83 meter.
Hoog zwaaide hij zijn benen over de lat, maar zijn borst raakte het . hout
dat vervaarlijk b egtm te trillen. Met een bevend hart heeft Dav i es daarna,
s ekondenlang in het zaagsel liggend, naar b oven gekeken of de lat naar beneden
kwam. Deze bleef liggen! een nieuw wereldrekord was geboren. Het enige wat
Davies toen kon uitbrengen was: Wat een dag, wat een dag •••• ik ben nog nooit
zo gelukkig gewe est! .
Nieuw tijdperk.
Dit nieuwe rekord zal het tijdperk inluiden van een nieuwe serie. En de
tijd is niet ver meer dat eens het wereldrek ord op vijf meter zal staan.
Immer~ de enorme vooruit gang op dit nummer is geen toeval en terug te voeren
naar het hoge technische niveau in de Verenigde Staten, waardoor reeds in het
vroege seizoen van 1961 meer dan vijftien atleten over de 4·50 meter kwamen.
De betere trainingaomstandigheden maar vooràl de technische vooruitgang,
zoals asfalt-aanloopbanen en niet te vergeten de glasfiberstaaf zullen het
mogelijk maken, dat nauwelijks geloofwaardige prestaties in de rekordlijsten
kunnen worden opgenomen.
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1912
1920
1922
1923
1925
1925
1928
1932
1932
1936
1937
1937
1940
1941
1942
1957
1960
1961

De vooruitgang in cijfers:
Wright (vs)
4.01 meter
meter
4·09
Foss ~vs)
Hoff Noorwegen)
4.12 meter
4. 21 meter
Hoff \Noorwegen)
Hoff Noorwegen
4·23 meter
Hoff Noorwegen
4·25 meter
4.30 -meter
Barnes
4.31 meter
Miller ~vs
Graber VS
4·37 meter
Varoff (vs)
4·43 meter
Sefton (VS)
4·54 meter
Meadows (vs)
4·54 meter
Yfarmerdam (vs)
4.60 meter
Warmerdam (vs)
4·72 meter
Warmerdam (vs)
4·77 meter
Gutowski (vs)
4•78 meter
Bragg (vs)
4.80 meter
Davies (VS)
4·83 meter

(vsl

lviEDEDELINGEN VAN HET VffiDSTRI JDSEKRETARIAÁT.
Promoties:
A. Schaper
J. Kiewiet
c. Christiaanse

B
800 m
c
400 m b.
hoogspringen

Nieuwe clubrekorde
r. Doornbosch
Faas
Tl. . Knol

senioren:
speerwerpen
2 Eng. mijl
hoogspringen

('
V

•

(i
V

Nieuwe clubrekords .iunioren:
A. Schaper
800 m

2.00.8
64.5
1.65

wedstr.
ft
. 11

13- 8-1961
27- 8-1961
15 -8-1961

Amsterdam
ft

11

· van 57m28
van ·9m55
van 1m83 ·

op
op
op

d.d. 2- 7-1961
58m20
9·54·2 11 20- 8-1961
11
1m84
3- 9-1961

van 1.58·4

op

1.57·4 d.d.27- 8-1961

VERKIEZING NATIONALE PLOEGEN.
Senioren:
J. Vissers
Ned.-België, Bergen o/zqom
23-7-1961
J. Vissers
Frankrijk B.-Ned. te Dake
6-8-1961
J. Vissers
Zwitserl.-Ned. te Basel
3-9-1961
Junioren:
H. Vlam
Ned.-België, Leiden
27-8-1961
H.- Vlam
W.Duitsl.-Ned., Rems cheid
8-10-1961
A. Schaper
Ned.-België, Leiden
27-8-1961
A. Schaper
België-Ned. (scholieren), Leuven 2-9-1961
A. Schaper
W.Duitsland-Ned., Remscheid
8-10- 1 61
~ . de Roode
België-Ned. (scholieren), Leuv~n 2-9-1961
C.Christiaanse België-Ned. (scholieren), Leuven 2-9-1961
Ned.kampioen 1961.
J. Vissers
400 m horden
tijd 56 s ek.

400 m h, 4e in f 7,7
400 m h, 3e in !7,5

100 m
4e in 11,1
100 m + 4 x 100 m.
800 m
4e in 1.57.4
800 m
1 e in 2 .oo. 3
800 m of 1500 m
110 m h. 6e
verspr. 4e
6.42 m

Al deze leden feliciteren wi j met hun verkiezing.
Uitslagen diverse wedstrijden
12-8-1961, Marathon Enschede:
57
B.Fennis 3 uur 25 m 56 sek.
'7 8
G.v.d.Bosch
4 uur 04 m 18 sek. ontving als laatst aankomende nog een
no oie beker.
1 3- 8-1961, Bussum, Tempo
100 meter heren B: 1e C.Duits 11,7. Kogelstoten heren A: 1e J. Doornbosch î3m74 ,
2e R. lfuol 12 m 79; speerwerpen heren A: 1e J. Doornbosch 54m24; .verspringen A:
3e J. Doornbosch 6.4? 4e R. lillol 6.15t hqogspringen A: 2e R. Knol 1m76, 1e
B/ J.Doornbosch 1m61.
.
20-8-1961 Suomi, Velsen
2 Eng.mij l: 4e C. Faas 9·54·2 (nieuw clubrekord); 4 x 100 mest.: 2e 45.3;
polsstokhoog A: 2e W.Kr ijnen 3m33; polsstokhoog B: 1e J.Doornbosch 3m33? 4e
R.Knol 3m13, 6e H.Joacim 2m83} Discuswerpen A: 1e R.Knol 39m52, 3e J.Doornbosch
36m49·
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Discuswerpen B: 7e ~. Krijnen 33m83; kogelstoten A: 4e J, Doornbosch 13m20;
speerwerpen A: 3e J, Doornbosch 55m10.
26/27 augustus Eindhoven, Ned. -10-kamp, kampioenschap.
3e J, Doornbosch 100 m 11.5, verspringen 6,58, kogelstoten 13 m 59, hoogspringen 1,70 m, 400 m 53,3, 110 m h. 16,4, discuswerpen 38m68, pol s stokhoogspringall
3m20, speerwerpen 51m97, 1500 m 4·40·5· 58 95 pt.
.
5e R. Knol 100 m 11,7, verspringen 6,38, kogelstoten 12 m 57, hoogspringen
1,75 m, 400 m 57,5, 110 m.horden 16,7, discuswerpen 40,39 m, polsstokhoogspringen 3 m, speerwerpen 39m46, 1500 m. 4.53,1. 5138 pt.
\
7e H. Joacim 100 m 11,8, vers~ringen 6,11 m, kogelstoten 9,91 m, hoogspringen
1,65 m, 400 m. 54,4, 110 m.horden 15,8, discuswerpen 30m06, polsstokhoogspringen
2,80 m, speerwerpen 37m64, 1500· m. 4.51.8
4677 pt.
27 augustus 1961, Amsterdam.
400 m horden A: 1e J, Vissers 56,4; klasse D: J. Kiewiets 64,5
100 m heren kl. B 4e G. Duits 11,6
3000 m kl. A 3e c. Faas 8.59·2·
D'onderlinge wedstrijden.
Wie gedacht had zondag 3 september de · hele Haarlem-schaar aan te treffen
bij de jaarlijkse onderlinge wedstrijden, kwam bedrogen uit. Slechts 58 leden
(1960 68) van de ruim 200 leden, die wij rijk zijn, hadden gehoor gegeven aan
de oproep van het bestuur. Wij hebben ons afgevraagd wat nu wel de reden kon
zijn van deze povere deelname, maar w.i j konden er niet achter komen. lilisschien
dat de wegblijvers het weten, laten zij hun wensen en ideeën dan kenbaar maken
aan het bestuur, zij vormen uiteindelijk de grootste groep. De wed.s.trijden verliepen sfeerloos, zonder hoogtepunte-n •. Alleen de hoogtesprong van Rein Knol
1m90, bij nameting 1m84, nieuw clubrekord, was letterlijk en figuurlijk het
hoogtepunt. In de diverse groepen was we l af en to,e spanning voor de bezetting
van de 1e plaatsen. Bij de senioren werd de eerste plaats heroverd door Jeltjo
tijdens het laatste onderdeel. Bij de A-junioren was Horu Vlam de verrassing.
Jammer was het, dat A.ndré Mascini hier niet aanwezig kon zijn. Bij de B-junio
ren met alleen nog het laatste nummer, de 500 meter waren er nog 5 kanshebbers.
Uiteindelijk bracht hier het betere loopwerk van Jim Thuis de beslissing. Bij
de C-junioren heerste nog meer spanning , daar hier maar liefst 5 knapen kans
hadden op de 1e plaats. Henk Kuyl was de lachende derde,want bij het ingaan van
het laatste onderdeel, de 300 m, stond hij op de 3e plaats achter Jan Willem
Schnerr en Ton de Graaf, die gezamenlijk aan de leiding stonden met 1568 pun ~
ten.
De D-junioren zagen als winnaar Rob v.d. Veer, d'e enige deelnemer die kans
zag om. al zijn nummers te winnen; hij was oppermachtig. Zijn voorsprong op nr.
2 bedroeg 286 punten. Bij de allerjongste leden, de welpen, getraind onder de
deskundige leiding van Jan Schul tz, zagen wij als overwinnaar Al ex 1.Io llerr.a, een
jongen met aanleg en die zich serieus op al zijn nummers instelde.
Overigens verwijzen wij jullie naar onderstaande ranglijsten.
/

Volgend jaar worden in Belgrado de Europesche Atletiek Kampioenschappen
georganiseerd. Leden, die hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht ~ich
in verbinding te stellen met Hans Busé, G.v.Bouillonstraat 67, tel. 19624.
Ranglijsten

onderlin~e

Zeskamp senioren
1. J. Doornbosch
2. R. Knol
3. H. Joacim
4· J. Kiewiet
5· c. Lagendijk
6. A.v.Zijl
7. J. de Reus
8. P. Mascini
9. H. Vlottee
10. c. Faas
11 • J. Kan
1 2. M. Labeur
13. Folmer R.
14. R. Kitseroo
15. G. Sakkers

wedstrijden d.d. 3 seEtember 1961 - Kleverl aan.
100 m 1000 m
.1.L.2 2,52 2
12' 1
3' 13§
12,2
2,53
2,423
12,9
12,3 14 8
' 8
12,5
3,21
12,4
12_, 8
3,222
12,8
3,094
12,9
~41 8
12,8
3.127
13,12,9
13.15·4
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hoog
1 '65

ver.
~
..h2Q 6,27
. 1 '65 5,83
1 '50 5,29
1 '?5 5,88
1 '70 5,84
1 '60 5,95
1 '65 5,29
1 ,45 5,08
1 '30 5; 11
1 '65 5,01
1,50 5' 13
1 '45 4 ,5 8
4,93
1. 30 3,90

kogel
12293
12,61
10,39
8' 14
9,8,31
9,72
9,04
8,06
6,87
8,47
7,58
8,58
8,8 6
8,68

speel' t ot.pt.
20 2 03
3454
32 17
39,57
2782
35,75
36,11
2405
32 '98 . 2366
2274
33,29
2246
35,70
2115
35, 2008
39 , 45
27,45
1999
1956
34,63
18 23
30,5 3
28,22
1532
1007
1000
31 '22

1960
3837

2702

207 6
2847
1854

Zeskamp junioren A:
1. H. Vlam
2 . H. Leuwener
3. A· Schap•er
4· R. de Buyzer
5· G. Eertels
6. P. Rijntjes
Zeskamp junioren B:
1. J. Thuis
2. A. Mulder
3· F. v.d.Lippe
4. V. Iviascini
5· J, Sandijck
6 . E.v.Nimwegen
7· A.v.d.Voort
8. F. Bader
9· J , Heyne
10. w. Warmerdam
Zeskamp junioren C:
1 • H. Kuyl
2 . J, Vf , Schnerr
3 · A. de Graaf
4 · P.v.Beek
5· H.v.Goor
6 . R.v.d.Putten
7· G. Zwart
8. A•. Heyskens
9· H. Mulder
10 • F • Lam.é.e
11. R. v. Altena

100 m 800 m hoogspr. verspr. kogel speerw. totaal
24.22 2614
9·65
.1...t.2.2
~
11!l. 2.1822
5.60 12.42
12.5
1.40
2.34
35-29 2285
2.029
28.18 2212
1.40
12-7
5·23
7-67
2.252
38.81
13.1.50
5. 15
2127
9-78
12.9
1.30
10.54
37.
11
1948
5 ·3 7
2.24
1.40
28.78
1633
13·4
4·91
7·59

1960
227 2
1967

500 m hoogspr. verspr. kogel · speerw. totaal
1 .1 o9
1. 47
5. 15 11.42
28.70 2758
1.17
11.15
29.17 2553
1.47
.2..!.ll
1 .14 8
1. 52
9·54
24.05 2343
5·15
1 • 15
1.47
9·42
26.30 2165
4· 70
1.13 2
5. 19
1.47
9·43
22.75 2142
1 • 169
1.42
5·23
9·33
21.58 2104
1. 192
1. 42
7·64
19.31 1880
4·95
1.228
1.42
4.88
9.02
17·97 1628
1.20
1. 32
4·35
7·49
19·47 1508
1. 23
1.42
4.22
9·03
19.75 1477

1960
2865
2571

60 m

1960

100 m

ll.:1.
12.3
12.5
12.9
13·5
12.7
12.4
13.6
13.2

14·-

500 m

L.§..
8.-

~
1.206

8.2
8.2

1. 22

8.4
8.4
8.9
8.9

9·-

8.4
9·8

Zeskamp junioren D:
1. 1. v.d. Veer
2. R. ten Bokurn
3 . R. Mantj·e
4 · H. Souverein
5, F. v.Doorn
S. B. Moelendijk
7· J, Soesterhuizen
8. B.v.d.Berg
9· G. Sonntag
·.!elpen.
1 . A. Mo llema
2. R. Hielinga
3· E. Mascini
4 ... R. v.Beek
5· P. v ... d.Berg
b . R. l:Iertens
( . C. v.Opzeeland

1• 194
1.252
1 • 17 5
1 .184
1. 261
1. 279
1. 3'0
1-522
60 m
~

9·2
9· 3

9·3
9·5
10.2
9·6
11.1
10.3

60 m

hl

10.7
10.-

9·9
10.9

9·9
11.-

verspr. hoogsp.
4.66
1.35
5.10
.1!..42
.2.!..12. 1.35
4.62
.1.!..42
1.40
4·92
1.20
5.00
4·50
.1:.A2
1. 35
4·40
4.61
1.30
1.15
4·44
3.46
0.90

kogel totaal
9·76 1876
8.67 1830
10.27 1773
8.88 1719
10.85 1705
9·30 1628
9.80 1627
9.82 1347
10.35 1334
7·96 1104
7. 11
487

2169

1576

11 66

1092

verspr. hoogspr.kogel totaal
.1.!.ll! 1.30
ih2.1 1000
1. 20
3·69
'7 ·43
714
1.15
7·08
709
4 ·14
1.20
661
3.58
7.19
1.15
6.75
609
3·89
1.10
3.51
6.53
415
6.98
3.2st 0.90
352
1 • 15
3·09
254
4·90
1•250
3·39
5·41
verspr. hoogspr.kogel totaal
.i:.2,g,
.l!1Q
6.15
498
3.28
1.15
.§d1.
472
3.22
1 • 10
6. 40
344
1 • 10
5. 84
3·24
344
246
2.93
1.05
5-85
3.22
190
0.85
5·36
2.70
1.05
5.10
178

VAN HET JUNIOREN UEDSTRIJDFRONT
Zondag 23 juli Am s terdam
100 meter junioren A.
Een eerste plaats voor Hora Vlam in de prima tijd van 10.9 sek. Op de 300 meter
junioren A eveneens een zegevierende Hora 7 tijd 36.4 eek. Peter van Bueren werd
h ier goede derde in 37.6 sek. Jim Thuis werd op dezelfde afstand bij de B-jongens t weede in 37·7 sek.
100 meter junioren B.
Jim tweede in 11.8 sek, Ed dy de Vries vierde in 12.- sek, Ton v.d.Voort werd
vierde in zijn serie in 12 sek.
Het hoogspringen jun ioren B leverde een eerste plaats op voor Fred Kluèn 1..57 m.
Dezelfde hoogte voor Gerard Moolenaars, waarmede hij de tVTeede plaats bezette.
Cees Christiaanse sprong bij de heren D 6.33 m ver, nie mand kwam verder dus voo r
hem de 1e plaats. Peter van Bueren vierde met 5·55 meter.
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30 juli Alkmaar.
Op de 80 m• . jun. B drie "Haar le m" jongens in de finale: 1e Eddy de Vries
9·7 sek., 3e Gerard Iio~lenaars· 10 sek,, 4e Ton van de Voort 10.1 sek.
Een goede 600 meter race in 1, 29.5 sek van Jaap Sandijck (3e). Aan de st a.r· ..
van de series 1500 meter junioren .A zagen wij dit seizoen voor het eerste Adri ~
Schaper, het leverde hem de eerste _plaats op in 4• 14 sek. 1Jons \Teyers komt i n
de 2e serie aan bod, ook een 1e plaats in 4.20.4 sek.
Cees Christiaanse behaalde een eers t e ·plaats bij het verspringen 6.25 m en
een vierde plaats op het hoogspringen 1.70 m. Frank Kales stoot de kogel 13.02
meter, hetgeen hem de 2e plaats opleverde.
13 augustus Beverwijk.
.
.
Tijdens de dames-interlandvadstrijd Nederland-Oost Duitsland werden enkele
bijnummers verwerkt.
Jim Thuis kwam aan de. start .voor de 600 meter B-junioren. Van zijn prima
vorm was helaas niet veel meer . te. bespeuren, zonnebaden en goede tijden gaan
nog steeds niet samen!!!
Ad reis Schaper behaalde een eerste plaats op d.e Üoo meter junioren A in·
1.59.4 sek.
20 augustus Den Haag.
Op deze door de Tre~vogels georganiseerde wedstrijden de volgende resultaten.
,junioren A:
200 meter
4e A. Schaper
24.- sek.
verspringen 5e H. ·Leuwener
5·52 meter .
discuswerpen 5e A. Uascini
37·94 meter.
junioren B.
speeruerpen 3e G. ilo~lena~rs
42.97 me er
.i unioren C,
80 me t er
5e J. v1 , Schnerr
kogelstoten 3e . H. · Kuyl
kogelstoten 4e H. v.Goor

10 se k .
11.20 me er
10. 46 meyer

27 augustus Leiden.
Tijdens de interland~wedstrijd Nederland-België junioren kwam A. Schaper
tot een uitstekende prestatie op ' de 800 meter.
Hij liep een · zeer moedige race, resultaat een 4e plaats in de voortreffe-.
lijke tijd van 1.57.4 sek. een nieuw clubre kord.
Hora Vlam behaalde op de 100 meter eveneens een vierde plaats in de tijd
van 11 sek.
zaterdag 2 september Leuv·e n ( Bel"g ië) ,
Voor de interland-wedstrijden België - Nederland junioren (17-18 jaar) waren
uit de "Haarlem" jeugd gekozen Adrie Schaper 800 meter, Cees Christiaanse verspring~n, Ernst de Roode 110 meter horden~
Adrie eerste in 2.00.3 sek. Cees een verdiende en verdienstel~jke 4e
plaats 6.42 meter. Ernst ·werd 6e.
Joop van .Drunen.
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