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VAN DE VOORZITTER. 

De verplaatsing van onze training van het "Haarlem11 -terrein naar de Kleverlaan heeft 
inderdaad de verwachte mogelijkheden en moeilijkheden opgeleverd. Mogelijkheden, om
dat wij nu, veel meer dan op het "Haarlem"-terrein aan de weg timmeren en daardoor 
aanmerkelijk meer propaganda voor onze sport maken. Moeilijkheden, omdat voornamelijk 
op de vrijdagavond heel veel atleten van deze "atletiekaccomodatie" gebruik moeten 
maken. Voornamelijk de toestand om de grote springbak (liever gezegd speelbak) is dan 
onhoudebaar, getuige het feit, dat ·onze hoogspringer Knol b.v. rustig moet gaan 
wachten met springen, omdat eerst wat meisjes van ongeveer 10 jaar 90 cm moesten 
springen. 
Op zulke momenten denk je dan met een tikkeltje weemoed ta~1,1g aan het oude "Haarlem" 
terrein met zijn rust en concentratie. -Het 11 Haarlem"-veld, waarvan we rwerigens nog 
niet voorgoed afscheid hebben genomen. Tegen het einde van het seizoen hopen we nog · 
terug te keren en dan aan het r:fscheid een officieel tintje te geven en van onze 
grote dankbaarheid blijk te geven. 
Overigens deed die grote drukte op de vrijdagavond ons wel even bezinnen op de toe
komst, wanneer de vier Haarlemse atletiekverenigingen gebruik zullen moeten maken 
van één sintelbaan. Eén sintelbaan is voor onze stad beslist te weinig. lfu alle vier 
atletiekverenigingen dit jaar gebruik maken van de enige Haarlemse atletiekaccomodatie 
aan de Kleverlaan, wordt dit overduidelijk aangetoond. Maar goed, voorlopig zullen 
wij het met die ene sintelbaan moeten gaan doen en overleg tussen de Haarlemse ver
enigingen over het gebruik van de baan, lijkt me dan ook een dringende noodzaak. 
Inmiddels heeft onze vereniging het initiatief genomen om tot een bespreking te ko
men met de andere verenigingen over de organisatie van wedstrijden in het komende 
jaar, mogelijk kan de verdeling van de trainingstijden dan ook op de agenda komen. 
Een niet bijster druk bezochte buitengewone algemene ledenvergadering heeft het huis
houdelijk reglement zoals het was voorgesteld door de reglementscommissie met enkele 
wijzigingen goedgekeurd. 
Een zeer belangrijk reglementsartikel is ongetwijfeld het artikel, waarin vermeld 
wordt, dat onze vereniging nu ook een uniform trainingspak zal krijgen. Daarom zo 
belangrijk, omdat men bij wedstrijden de atletiek moet "verkopen". En dat "Verkopen" 
nu ontbreekt practisch op iedere wedstrijd. Men mag het jammer vinden, dat het zo iE' 
maar het feit blijft nu eenmaal, dat we bij onze wedstrijden een veel betere show 
moeten brengen. Die show zull en we straks op de Haarlemse sintelbaan met onze atleten 
besl~st niet kunnen brengen~ wanneer we do0r zouden gaan z0als tot nu toe, waarbij 
onze atleten in alle mcgelijke - en vaak ook onmogelijke trainingspakken rondlopen. 
Wanneer we in een internationale clubontmoeting uitkwamen en de plc-·egen voorgesteld 
werden, draaide men zich als bestuurslid maar liever om, want men schaamde zich dan 
echt wel een beetje. Natuurlijk kan niet alleen een goed clubcostuum een wedstrijd 
maken, maar het is de eerste indruk van het publiek en juist zo'n eerste indruk is 
vaak bepalend. Daarom is het goed, dat we nu het dragen van een uniform trainingspak 
verplicht hebben gesteld. 
Nog even terug naar de wedstrijden. Met enkele leden van de Technische Commissie 
woonde ik de voorronde van de P.R.-beker wedstrijden bij. Dit, om ons te orienteren 
nu de wedstrijden om het clubkampioenschap met de internationale puntentelling een 
nieuwe fase zijn ingegaan. Het belangrijkste aspect, dat mij opviel, is ongetwijfeld 
het feit, dat de z.g.n. tweede man op een nummer uitermate belangrijk is geworden. 
Juist voor ons, die jaren achtereen geabonneerd zijn geweest op zevende plaatsen, 
kan zo'n tweede man van ongelooflijk grote waarde zijn. 
Een ander aspect was de 4 x 100 meter estafette. Zorg niet teveel achter te raken, 
maar neem geen enkel risico. Een foutieve wissel betekent diskwalifikatie en groot 
puntenverlies. Een n5. et te grote achterstand geeft daarentegen slechts een gering 
verlies in punten. 
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Wanneer ik schrijf, dat we niet helemaal met de wenkbrauwen fronsen 1 als we het over 

de verrichtingen van onze atleten hebben 1 dan betekent het geenszins, dat we tevre

den zijp. Het kan en dus moet het nog veel beter. Niettemin clubrecordverbeteringen 

van Jel Doornbosch op kogel en speer, .Rein Knol op discus en good-old Bas Fennis op 

de .25 km~ een 0pmerkelijke come-back van Wim Krijnen na zijn blessure op Polshoog, 
goede verrichtingen van Knol en :Van Zijl, goede prestà.,ties van onze aankomende 
middenafstandlopers Labeur en Folmer, een pittige 1500 mtr loop van Co Faas en Arie 

Kortekaas en vooral een opmerkelijke 400 mtr loop van Jim Thuis; het zijn allemaa~ 
verheugende dingen. Doch de regelmaat in de training van teveel atleten ontbreekt 
nog en tijdens de training doen teveel atleten nog veel teweinig. Zij zien het als 
een school: lekker niets doen als de trainer niet kijkt. Dat zijn teleurstellende 

ervaringen voor coaches. Zoals het voor ons allemaal en in het bijzonder voor Jel 
Doornbosch teleurstellend was, dat hij niet gekozen werd voor de landentienkamp 
in Engeland. · 
Doch een waarlijk atleet moet deze teleurstellingen weten te overwinnen, wil hij 
inderdaad de top bereiken. Het is een oude waarheid, die niet vaak genoeg herhaald 

kan worden. 
D. Hagtingius. -.-

noot redactie: Jel is inmiddels alsnog gekozen in de landenploeg - tienkamp voor 
Engeland als invaller voor Van Heek. 

-.-
OFFICIEEL NIEUWS. 

Om aan te schaffen: 11 Haarlem11 -embleem voor wedstrijdshirt · 
11 11 voor trainingspak 
11 

11 

insigne 
trainingspakm/embleem maat 4 

" 
" 
11 

11 

5 
6 
7 
8 

f 0-75 
" 2.25 
11 . 1 • 25 
11 30.25 
"31.25 
''32.25 
"32.25 
"33.25 

Bovenstaande artikelen zijn verkrijgbaar bij penningmeester J. van Drunen, Noorwe

genstraat 64, Haarlem, tel. 20798 en op alle trainingen. 

10% korting krijgt U wanneer U Uw atletiekbenodigdheden koopt bij Sporthuis "Haarlem" 

Grote Houtstraat, Haarlem. 

TRAININGSUREN: 

Senioren - junioren. Maandag- en vrijdagavond. Gemeentelijk Sportterrein aan de 
Kïeverlaan. Aanvang 19.--uur. 
Woensdagavond 2 alleen voor senioren en junioren aangewezen door de technisch.e 
commissie. Gem. Sportterrein aan de Klever~ ~n. Aanvang 19--- uur. 

Welpentraining. Op het Gem. Sportterrein aan de Kleverlaan. Zaterdagmiddag aanvang 

,- 15.-- uur. 

~ NIEUVffi LEDEN: Alle voorgestelde leden, gepublice~rd in ons vorig clubblad, zijn als 
lid aangenomen. 

VOORGESTELD ALS LID: 
J .M. Smi t 
C.M.M. Reinders 
A.W.Bosch 
G. R. Albregts 
J. Stoutenbeek 
R.W. Le Fèvre 
R.Banning 

BEDANKT ALS LID: 

11- 1-1943 Delftlaan 443huis 
23- 5-1946 Jan Haringstraat 27 

1-11-1944 Transvaalstraat 6zw 
19- 7-1941 Burg. Sandbergstraat 19 
17- 5-1940 Leidsevaartweg 75 
16-12-1940 Mercuriustraat 7 
18- 3-1944 Dietsveld 24 

Haarlem. 
Haarlem. 
Haarlem. 
Haarlem. 
Vogelenzang. 
Haarlem. 
Haarlem. 

F.H.Wieringa, G.J.Soederhuizen, A. de Graaf, F.Kales, A.H.Grootveld, W.J.Bosman, 
F.W. de Greef, J. van Molenbroek 1 J.H.Beerthui~, A. R.Sontag. 

ADRESWIJZIGING: 
F. StrlOo Cloeck 
J.J.Petri 
A. H.A.Snijders 
B. v.d. Berg 

Leidsestraat 103 
Kleverparkweg 202 
Dr. Kuyperstraat 53 
Wastergracht 79rd 
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MEDEDELINGEN VAN HET SEKRETARIAAT. 

Bestuursmutatie. 
Onze commissaris van materiaal Jaap de Reus heeft i.v.m. het aanvaarden van een 
betrekking als masseur te Purmerend tussentijds bedankt als bestuurslid. Jaap Kan 
zal nu de funktie van commissaris van materiaal op zich nemen.Het bestuur zal zich 
nader beraden over de bezetting van de vrij gekomen plaats. 

NIEUWE KLUBREKORDS, 
Senioren. Discuswerpen. Rein Knol bracht tijd~ns de trip met A.A.C. te Wolfsburg 

zijn rekord van 42.85 mtr op 43.97 mtr. 
Speerwerpen. Jel Doornbosch verbeterde dit record, dat reeds op zijn 
naam stond, met 29 cm tot 58.49 mtr. . 
Kogelstoten. Tijdens de wedstrijd Noord- Holland tegen District Amsterdam 
wist Jel Doornbosch het record van Ad van Zweeden met 1 om te verbeteren 
en te brengen op 14.43 mtr. 
25 kilometer. Onze superlangeafstandcrack Bas Fennis heeft zijn honger 
naar verbetering van clubrekorde nog steeds niet gestild. Tijdens wed
strijden d.d. 27 mei te Halsteren verbeterde Bas dit rekord, dat reeds 
op zijn naam stond, met ruim 3 minuten. Hiermede kwam hij onder de 1u40m. 
M.a.w. er was die dag een barriere doorbroken. Het nieuwe rekord luidt: 
1uur 37 min. 06.- sec. · 

Junioren. 60 meter C. Tijdens wedstrijden te Leiden d.d. 3 juni bracht Wim Aay het 
uit 1954 stammende rekord van Bob S~eenbergen van 7•4 sec op 7.2 sec. 

Promoties. 

600 meter c. Wim vond dit nog niet voldoende en tijdens diezelfde wedstrij
den wist hij tussen series en finale 60Cmeter ook nog tijd te vinden om 
het rekord van Mons Weyers uit 1957 te verbeteren. Hij bracht het van 
1.32.- sec op 1.31.4 sec. 

Onderstaande leden zijn gepromoveerd en thans in de navolgende klasse 
ingedeeld. 

Eddy de Vries 100m/200 meter Klasse C prest. 11.9 sec 29.4.62 Den Haag 
Ben Imthorn 400 meter " c " 53-7 " 29.4.62 Den Haag 
Jim Thuis 400 meter lt ' C " 53-4 " 29.4.62 Den Haag 
Piet Ma.scini Hinkstapsprong " c " 12.31 mtr 29.4.62 Den Haag 
Wim Krijnen Kogelstoten " c " 11.06 " 29.4.62 Den Haag 
Rein Knol Polsstokhoog " A 11 3.40 " 27·5·62 Beverwijk 
Piet Ma~ini Polsstokhoog " B " 3.10 " 27 - 5.62 Beverwijk 
Jim Thuis 400 meter ,, B " 52.1 sec 27.5.62 Den Haag. 

Al deze leden van harte gefeliciteerd met deze promoties. 

VERKIEZING 1N NATIONALE EN VERTEGENWOORDIGENDE PLOEGEN. 

Voor de wedstrijd Noord-Holland - District Amsterdam d.d. 27 mei te Beverwijk werden 
onderstaande leden gekozen in de Noord-Hollandse ploeg: 

Hora Vlam 100m., 200m., en 4 x 100 mtr est. 
Adrie Schaper Boom. 
Co Faas 5000m. 
Harry Joacim 110m. horden, verspringen. 
Jel Doornbosch Kogelstoten, speerwerpen. 
Rein Knol Hoogspringen, polsstokhoogspringen 
Wim Krijnen Polsstokhoogspringen. 
Piet Mascini Polsstokhoogspringen. 
Bob Steenbergen Verspringen. 
Ton van Zijl Hoogspringen. 

Voor de senioren landenwedstrijd B·elgie, Nederland, Mittelrhein d.d. 17.6.62 te 
Antwerpen werd Hora Vlam in de 4 x 100 meter estafetteploeg gekozen. 

Voor de jeugdwedstrijd Nederland-West Dui~d werden de volgende leden gekozen: 
Hora Vlam 100 meter, 4 x 100 meter. 
Adne Schaper 800 meter 
Ernst de Roede 110 meter horden. 
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WEDS'i'HIJDPRO GRMN.A. 

1 juli 
1 juli 
1 juli 
1 juli 
4 juli 
5 juli 
8 juli 

10 juli 
15 juli 
15 juli 
22 juli 
24 juli 

Delft. 
Beverwijk. 
Vlissingen. 
Leiden. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Amsterdam. 
Rotterdam. 
Rotterdam. 
Utrecht. 
Leiden. 
Amsterdam. 

juli.Hilversum. 28 of 29 
29 juli 
4-5 aug. 
11-12 aug. 
26 aug. 
12.-16 sep t. 
16 sept. 
24 sept. 

ZO NIET! 

Den Haag. 
Vlaardingen. 
Amsterdam. 
Rotterdam. 
Belgrado. 

Dan Haag. 

Nederlandse jeugdkarnpioenschappen. 
Regionale weds trijden. senioren. 
Nederlandse Kampioenschayen 3000 rntr. ~teeple chase. 
Regionale wedstrijden. 
Amsterdam - Den Haag - Rotterdam. 
Avondwedstrijden. 
Amsterdam - Rest van Noord-Holland. 
Avondwedstr.L jden. 
Baanwedstrijden. 
Nederlandse B-kamp ioenschappen. 
Baanwedstri j den. 
Avondwedstrijden. 
Marathon kampioenschap van Nederland. 
Baanwedstrijden. 
Tienkamp kampiot!nschap van Nederland. 
Nederl andse kampioenschappen. 
Nederlandse estafette kampioenschappen. 
Europese Atletiekkarnpioenschappen. 
Wouter Groenesteynbekerwedstrijden. 
Prins Hendrikbekerwed.str i jden. 

-.-

Tijdens de voorronde van de P.H.-~eker wedstrijden, die ik mocht bijwonen in het 

selecte gezelschap van de voorzitter en echtegenote~ Wim Kaan, Hans Busé en Nees 

v.d. Klinkenberg, maakte ik zo op de achterzijde van een sigarettendrosje (afgekeken 

van Wim Kaan) enkele losse notities, die uitgewerk t het volgende opleverde: 

Een middenveld, waar een ieder van harte welkom was. 
Twee kleuters, die rustig in de hoogspringbak een fort aan het bouwen waren. 

Twee juryleden, die tijdens tijdwaarneming deze kleuters op schoot hadden. 
Een scheefliggende hoogspringlat. 
Een vrouwelijk jurylid, die dit eenvoudig niet kon constateren, omdat zij 
tijdens de 3000 meter, vanaf het middenveld zo nodig een loper moest aan
moedigen. 
Desondanks werd die loper niet gediskwalificeerd. 
Volkomen uit. hun concentratie g ebrachte hoogsprL1gers tijdens de laatst·e 
sprongen, omdat toen dwars door hun aanloep de hinkstapspringers hun aanloop 

gingen uitzetten. 
Een microfonist, die heel gezellig trachtte te praten en o.a. een uitvoerig 

betoog hield waarom de hinkstapsprong nu -weer Duitse Driesprong zou moeten 
heten. 
N.T.C. gedelegeerden, die series moesten indelen en pas ná de aanvang der 
wedstrijden arriveerden. 
Een einduitslag, die een kwa rtier na afloop der wedstrijden nog niet bekend 
was. 
En toch waren dit officiële wedstrijden tijdens de voorronde om het clubkampi
oenschap van Nederland, die vol gens de "A. W.'' goed georganiseerd waren. 

De Nederlandse atletiek za l nog heel veel moeten leren, voordat zij inderdaad 
die plaats in Nederland krijgt, die zij qua sport verdient. 

VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRONT. 

13 ~ei te Rijswijk. 
Series 300 meter: 
1e serie: 3e E. de Roede 39 . 1 sec. 

-.-

2e serie: 2e J.Thuis 37.6 sec. 6e A. Mulder 41.4 sec. 
3e serie: 4e R. van Nimwegen 40.5 sec . 
finale 300 meter: 4e J.Thuis 38.2 sec . 
series 800 meter heren B: 3e A.Schaper 2.0213 sec. 
series 100 meter junioren A: 
1e serie: 3e E. de Vries 11.8 sec. 5e A. Mulder 12.- s ec. 
3e serie: A.v. d. Voort 11.9 sec. 
finale 110 meter hor den junioren A:2e E. de Roede 15.8 sec. 
4x100 meter junioren A: 2e "Haarlem" 47·4 sec. 
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2Cmei t e Haarlem. (Afdeling 
100 meter. 
Boo meter 
3000meter 
Verspringen 
600 meter junioren ] 
4 x 100 meter estafette 

27 mei. Beverwijk. 

Kennemerland). 
4e E. de Vries 
3e R.v.Nimwegen 
5e J. Sandijck 
.3e J . Thuis 
2e F.v.d.Lippe 
1e Haarlem I 
2e Haarlem II 

11.6 S } 'Jo 

2.11.6 sec. 
10.03.- sec • 

5·94 mtr. 
1.31.- sec. 

48.5 sec. 
49·- sec. 

NIEITnV CLUBREKOP~ 800 meter junioren. 

Tijdens deze~ eindelijk onder iets betere .weersomstandigheden georganiseerde wedstrijd 
gelukte het Adrie Schaper het clubrekord Boo meter junioren scherper te stellen; hij 
bracht het op 1.57.3 sec. Vooral dank zij een moedig gelopen 1e ronde bvam deze 
prachtige tijd tot stand. 

600 meter jongens B. 2e F.v.d. Lippe 1. 28. 6 sec, 
1500 meter jongens A. 3e J. Sandijck 4.30.4 sec. 

27 mei. Den Haag. 
400 meter Heren C, 1e J .Thuis 52.1 sec, (Een ,;: -;ede tijd 

onder slechte weersomstandigheden.) 
100 meter junioren A. serie 3e. E. de Roede 12.5 sec. 

halve finale 4e E. de Roods 12.5 sec. 
300 meter junioren A. serie 4e. E. de Roode 39.1 sec. 
100 meter junioren B. 3e H.Kuyl 13.- sec. 

Bo meter junioren c. 2e W~Aay 9.8 sec.6e H. te Nuyl 
Kogelstoten jun. c 7e H.v.Goor 10~50 mtr. 

3 juni. Leiden. 
NIEUVfE GLUBRE CORDS VOOR \7IM AAY. 

Deze massale wedstrijden werden op een uitstekende wijze georganiseerd. 

Junioren A: 
f :i.na.le 1oo meter 2e E. de Vries 

6e J. Sandijck 
6e E. de Roode 

11. 2 sec. een prima tij dl 
1500 meter 

Kogelstoten heren D. 

]Enioren B: 
100 meter 
600 meter 
Verspringen groep I 

groep II 

Junioren C: 

2e F.v.d.::. i ppe 
7e A. Hupkens 
6e A.:Seun 
7 e R. v.d.Putten 
9e H.Kuyl 

10e H.v.Goor 
5e F.v.d~Lippe 
. 7 e A,.Hupkens 
Be P.Hagtingius 

4.23.6 sec. 
8.85 mtr. 

11.5 sec. 
1.41.1 sec. 

5·47 mtr. 
5-36 mtr. 
5-33 mtr. 
5-32 mtr. 
5o60 mtr • 
5·50 mtr. 
4· 72 mtr. 

60 meter finale 2e F.Lamie 7.4 sec. 
4e W. Aay 7.4 sec. 
5e R.v.d,Putten 7•7 sec. 

Zowel in .de serie als halve finale was het Wim Aay, die de uitstekende tijd liet 
noteren van 7.2 sec ; een verbetering van het sinds 1954 op naam staande rekord van 
Bob Steenbergen (7 .4 sec.). Maar ook niet onvermeld mag blijven de egalisatie van 
dit rekord door F.Lamie. 

600 meter: Ook hier Wim Aay, die prima voor de dag ~vam met een eerste plaats . Tijd 
1.31.4, eveneens een nieuw clubrekord. Peter Hagtingius liep ook een goede race en 
werd 3e in zijn serie en vijfde in totaal met 1.37.4 sec. 
Kogelstoten jun. C. groep I. 2e H.v.Goor 11.36 mtr. 3e W.Aay "10.30 mtr. 

5e ~.d.Veer 8.51 mtr. 

17 juni Den Haag: 
300 meter jun. A7 3e 
300 meter jun. B. i s 

Bo meter jun. c. 2a 
6oo meter jun. c. 4e 

g:coep II 7 e F. Larnis 8, 41 mtr. 9e H. te Nuyl 7. 90 mtr. 

.r .Sandijck 39.- sec. 400 mtr Heren D. R.v.Nimwegen· 54.8 
F .v.d.Lippe 37.6 sec. (Een zeer goede race!) 
F.Lamie 9.7 sec. 
P.Hagtingius 1.38.4 sec . J. van Drunen. 
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DE SCHIJNWERPER OP DE SENI OREN. 

Door het ontbreken van di verse ui tslagen 9 waar·aan ook het wedstrijdsecretariaat mij 
niet kon helpen deze eerste keer 9 dat ik deze rubriek mag verzorgen slechts een su
mi er beeld van de seizoenprestaUes. Hora Vlam heeft na zijn goede seizoeninzet in 
Den Haag een flinke inzinking gekregen, getuige zijn verrichtingen tot nu toe. Niet
temin heb ik voldoende vE)rtrouwen in deze atleet 9 ' dat hij zich vrij snel zal kunnen 
hersteJ,len. t~zato 11 Voimer 9 Martien Labeur èn Arie Kortekaas deden het tot nu toe 
goed op de middenafstand. Vooral van Martin Labeur vèrwacht ik na zijn ke;_:rige 

·4o18.- tijdens avondwedstrijden in illusterdam wel iets. Arie Kortekaas komt er weer 
ouderwets in en "Zato" Volroer kan vnnr ons wel eens een bijzonder waardevolle "twee
de manfl worden np clubwedstrijden. Uit dit ploegje 9 aangevuld met Rob leFèvre 9 Fons 
van Dijk (ik zie die kn~ap veel te winig) en Jaap Kan zou wel eens . een uitstekend 
ploegje middenafstandlopers kunnen groeien. En dan denk ik nog niet eens aan Co Faas 9 

die natuurlijk meer naar de langere afstand kijkt 9 maar als 1500 meter loper geens
zins te onderschatten valt, getuige zi j n 4.09.- sec np deze afstand. Juist op de 
langere afstand heeft Co zijn gnede vorm nog niet laten zien, maar het seizoen is 
nog lang en het komt er straks beslist uit. 
Bij de technische nummers zijn de recrrdverbeteringen van Jel Doornbosch op kogel 
en speer en van Rein Knnl cip discus natuurlijk groot nieuws. Vooral de verbetering 
van het m.i. overigens ten onrechte bestreden kogelrecord van Ad van Zweeden, was 
heel gned. Tnn van Zijl doet het heel g0ed op hoogspringen en een hongte van 1.85m. 
moet dit seizoen voor Ton toch te realiseren zijn. Rein Knol begnn juist op hoog 
beslist wat onzeker, doch de laatste weken heeft een prachtig herstel te zien gege
ven, gëtuige de 1.80m. uit de m11dder va n de sintelbaan Olympiaplein tijdens de Am
sterdamse kampioenschappen 9 waarbij h'et puikje van de overige Nederlandse hoogsprin
gers np 1.69m bleef staan. Dat was voortreffelijk werk van Rein Knnl, die het ook 
bij de tienkamp in Breda niet slecht deed, al was daar de tweede dag beduidend min
der dan de eerste. 
Bij de polsstok kan ik alleen maar heel veel respect opbrengen voor Wim Krijnen. 
Meer dan een jaar heeft hij donr een voetblessure practisch niets kunnen dren. Vooral 
na de P.R.-beker vorig jaar in Eindhnven, toen hij toch ging springen met zijn ge
blesseerde voet . nm Jaap de Reus te vervangen en zo waar ook nog twee punten voor zijn 
vereniging wist weg te sl 0pen. Het betekende echter het einde van het wedstrijdsei
zoen voor Wim en het heeft er even op g eleken, dat dit het einde van zijn atletiek
loopbaan zou w0rden. Hij is er echter bijgebleven, je kon hem altijd op de training 
vinden en toen mocht hij het tegen het einde van de wintertraining Weer gaan proberen. 
En het ging. De ene keer wat beter dan de andere keer, maar bij wedstrijden in Bever
wijk ging Wim alweer over de 3.40m. Dat is nu de ware mentaliteit om ondanks grote 
teleurstellingen erbij te blijven. Dat is HET VOORBEELD Vi'V)r de slappe broeders, die 
onze ploeg nog teveel telt. Bestuur, Wim Krijnen is echt een betere polsstok waard! 
Over slappe brneders gesproken. Waar zijn ze? Ben Imthorn, Mat Meuwese, Mons Weyers, 
Jan Kiewit, om slechts enkele opvallende voorbeelden te noemen. Zou dan toch alle 
moeite, die de jeugdleiding zich getro0st heeft om van deze jnngens goede atleten te 
maken tevergeefs geweest zijn? Zouden ook de:ze knapen gaan zeggem 11 Beàankt voor de 
prettige tijd, maar nu stop ik ermee.fl Het zou wel buitengewoon jammer zijn! 

So long. 

N.B. De 3.40 m van Rein Knol met de polsstok in Beverwijk is nngetwijfeld ook het 
vermelden waard. Han Brijs (een brner van de vermaarde Jan en Leen Brijs) Sbins en 
SayR kunnen welkome aanwinsten zijn voor de seniorenploeg. De laatste zal echter 
moeten st?ppen met voetballen. 

-.-
RAAR, NJi'.,.AR HELAAS WAAR. 

De afdeling Rotterdam organiseerde op Hemelsvaartsdag Nationale Invitatiewedstrijden. 
Een van onze leden had voor deze wedstrijd een uitnodiging ontvangen. Daar dat lid 
van ons voorlopig niet aan wedstrijden kon deelnemen, hebben wij geschreven of voor 
hem, in zijn plaats, een ander lid van onze vereniging mocht starten. Toen wij enk:üe 
dagen voor de wedstrijd nog geen antwoord op nnze brief hadden ontvangen, stelden 
wij ons in verbinding met de 0rganisatoren en kfegen toen ten antwoordg 11 Dat genóemd 
lid niet k0n starten; als hij had willen meedoen, dan hadden wij hem maar m~eten 
inschrijven 11 • Op onze vraag, waarom zij ons dan niet even een briefje hadden gestuurg. 
kregen wij · te hor ~3n ~ 11 Ja, daar kunnen wij niet aan beginnen." 
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:3~ . j de voor wec:st.l.'ijden van de ? • H. -beker werd voo1· het eerst de i.nt er·na tienale punten

telling toegepast. Wij hebben deze wedstrijden g.::.degeslagen om ons van een en ander 

op d.e hoogte te stell~n. Voor het publiek is deze wedstrijd niet meer zo gemakkelijk 

te volgen en er heerst ook niet meer die spanning, die wij zo g ewend waren bij deze 

wedstrijd. Na afloop was de tota.::.lui tslag · niet direkt bekend, maar het zag er naar 

uit, dat "Minerva" als eerste en P .S. V. als .tweede zou eindigen me t al s derde "De 

Trekvogels". De volgende dag konden wij in de kranten dan ook zien, dat ons vermoeden 

juist was. Groot was onze verbazing echter, toen wij na ve1·schijning van de "A. W." 

lazen, dat niet "Minerva" en P. S.V. geplaatst waren voor de eindstrijd maar "M:l.m~rva" 

en "De Trekvogels". viJat bleek nu het geval te zijn? De vereniging P.S.V. hád diverse 

B junioren opgesteld en dit is in strijd met het reglement. Zodat de nummers waarop 

deze B junioren punten hadden verzam~ld, weer werden afgetrokken, met het gevolg, 

dat het puntenaantal van P.S.V. b eduidend minder werd en 11 De Trekvogels" hierdoor de 

2e plaats innam. Maar nu komt nog het mooiste. Laat er nu een Mijnheer in die vereni

ging en nog wel een belangrijke Mijnheer zijn. Laten wij hem voor het gemak Mijnheer 

P.(v.d.) H. noemen. Deze Mijnheer P.(v.d.)H. weet alles van de leeftijdsgrenzen der 

junioren af. Wij hoorden het nog op de laatste jaarvergadering. En dan vinden wij 

dit van een vereniging met een Ridder in haar midden niet erg Ridderlijk Mi jnheer 

P.(v.d.)H. 

Om als bestuurslid bij het wedstrijdsecreta.riaat te komen bij de Open Amsterdamse 

kampioenschappen om de s t artkaarten af te halen en eventuele afmeldingen door te 

geven, moest men de somma van f. 2.50 betalen. 




