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VAN DE VOORZITTER.
De afgelopen weken hebben ons vreugde eri teleurstellingen bezorgd. Dat is gebruikelijk zowel in het gewone leven als in de sport. ~.:aar het zou voor ons toch wel prettig zijn, wanneer de vreugde nu eens de teleurstellingen verre zou overtreffen. En
dat is nu beslist niet het geval. Want naast het feit, dat de winnende Nederlandse
tienkampploeg in Engeland. voor 50% uit "Haarlem" atleten bestond en zowel Jel Doornbosch als Rein Knol daar tot opvallende verrichtingen wisten te komen, terwijl later
Knol gekozen werd voor de landenwedstrijd tegen Denemarken, staan daar toch ook wel
enige dreunende teleurstellingen tegenover. Voor de B-kampioenschappen werden door
het wedstrijdsecretariaa t twaalf atleten ingeschreven. Slechts vier atleten kwamen
in Utrecht aan de start. Ik weet, enkele atleten hadden tijdig afgemeld of konden
door omstandigheden (Knol in Denemarken, Faas werkzaamheden, Van Zijl force maj·eur)
hun inschrijving niet gestand doen. Niettemin, het blijft voor een vereniging als de
onze beschamend, dat zo iets kan gebeuren. Waarbij ik dan nog niet eens spreek over
de teleurstelling vap de coach, die al zijn vrije tijd geeft voor onze atleten en die
we alleen maar kunnen bewonderen, omdat hij ondanks deze teleurstellingen toch doorgaat.
Een andere teleurstelling, die ook hard aankwam, was de mededeling, dat er voorlopig
geen bouwvergunning komt voor de accommodatie op het sportpark aan de Orionweg. Dus
ook geen accommodatie voor de sintelbaan. Er zal, naar werd medegedeeld, een directiekeet komen voor kleedgelegenheid. Na ruim twintig jaar wachten - ook nu dus voorlopig
geen grote wedstrijden in Haarlem. Wij gaan in feite weer flink achteruit, want op
het terrein aan de Kleverlaan kunneri wij nog gebruik maken van douches, straks op de
sintelbaan zullen we genoegen moeten nemen met (misschien) de kraan.
Het is bedroevend voor de Haarlemse atletiek, die zich er zo bijzonder op verheugd
had eindelijk dan tot echte wedstrijden en dus tot meerdere propaganda te kunnen komen. Maar opnieuw is deze Haarlemse atletiek flink in de hoek getrapt, waar ze nu al
zoveel jaren zit, waarbij overigens opgemerkt dient te worden, dat deze trap gegeven
werd door de instanties in Den Haag en bepaald niet door de gemeentelijke instanties
---in Haarlem.
Overigens is èr uit de sintelbaanaffaire toch ook al iets goeds te voorschijn gekomel~
De op ons initiatief gehouden bespreking tussen de vier Haarlemse atletiekverenigingen,
bracht voor het eerst sinds jaren ook inderdaad deze vier verenigingen rond de tafel.
Was dit op zichzelf reeds verheugend, prettig was ook te kunnen constateren, dat de
wil tot samenwerking bepaald aanwezig was, ~awel wat de verdeling van de trainingstijden betreft, als de in de toekomst te houden wedstrijden, zomede alle andere problemen, die zeker bij het gereedkomen van de sintelbaan zullen ontstaan. Dat daarbij
de Haarlemse atletiekgemeenschap voortaan bij de correspondentie en besprekingen met
de gemeentelijke instanties, als één lichaam zal optreden, lijkt me zowel voor de
gemeente als voor de atletiek veel effici~nter en dit zal ook zeer zeker de goodwill
voor onze sport vergroten.
En dan komt de datum van de P.H.-beker eindstrijd ook in zicht. Over nog geen twee
maanden, omprecies te zijn op 24 september zal onze ploeg moeten aantreden voor deze
voor ons altijd zo belangrijke wedstrijd. Het is nu dus de uiterste tijd, dat onze
atleten zich op deze strijd gaan instellen, want ook nu zal deze bijzonder zwaar z~n.
Maar ook nu zullen we moeten blijven behoren tot de sterkste verenigingen van !fader.
land.
Ook nu zal onze "Haarlem"-ploeg, waar ongetwijfeld ook enkele talentvolle junioren
van Joop van Drunens jeugdploeg in opgenomen zullen worden, tot een resultaat moeten
komen, dat een aanwij zing zal zijn, dat we straks met een sintelbaan als trainingsaocommodatie tot de top zullen doordringen.
D.Hagtingius.
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OFFICIEEL NIEUV/S .
Om aan te schaffen:

11

Haarlem 11 -embleem voor wedstrijdshirt
11
11
voor trainingspak
insigne
"
trainingspak m/embleem maat 4
"
11

"

5

6

7
8

f Oo75
" 2. 25
" 1 • 25
"30. 25
"31.25
"32.25
"32.25
"33.25
J. van Drunen, Noorwe-

Bovenstaande artikelen zijn verkrijgbaar bij penningmeester
genstraat 64, Haarlem, tel. 20798 en op alle trainingen.
10% korting krijgt U wanneer U Uw atletiekl:ienodigdheden koopt bij Sporthuis "Haarlem''
Grote Houtstraat, Haarlem.
Trainingsuren:
Senioren - junioren. Maandag- en vrijdagavond. Gemeentelijk Sportterrein aan de
Kleverlaan. Aanvang 19.-- uur.
Uoensdagavond, alleen voor senioren en junioren aangewezen door de technische commissie. Gemeentelijk Sportterrein aan de Kleverlaan. Aanvang 19,-- uur.
Welpentraining. Op het Gemeentelijk Sportterrein aan de Kleverlaan. Zaterdagmiddag
aanvang 15.- uur.
1IEUViE LEDEN:
Alle voorgestelde leden, gepubliceerd in ons vorig clubblad, zijn als lid aangenomen.
OORGESTELD ALS LID:
D.C. Francken
·Aal bertsbergstraat 119
19-1- 1949
Haarlem.
J.G. Planting
Jan Haringstraat 7
25- 2- 1946
Haarlem.
P .W . van Aacken
Nieuwe Groenmarkt 6
3-4-1948
Haarlem.
BEDANKT ALS LID:
C. den Boer, F.Tijsterman, R. de Graaf.
NIEUWE DO NATEUR:
C. den Boer
De Ruyterplein 18
Haarlem.
ADRESWIJZIGINGEN&
P.Kleijne
Narcissenlaan 12
Heemstede.
C. s .M . Christiaanse
Engerserlandstrasse 132, Neuwied/Rhein,
Duitsland.
PERSONALIA.
De 16e augustus a.s. zal voor Piet Kleijne en Frida Duijtshoff een gedenkwaardige datum worden en blijven. Deze dag~ te 11.30 uur, wordt ten Raadhuize te Heemstede een
~mbtenaar uit zijn normale doen geha ald om het huwelijk tussen Piet en Frida te vol~ ekken, waarna receptie tussen 15.00 en 17.00 uur, Zandvoortsslaan 79 Heemstede zal
laats vinden.
Wij wensen Piet en Frida een zeer herinneringavolle dag en voorlopig zo ' n veertig
komende herde1ikingsdagen.
Namens de H. A.V. heel hartelijke gelukwensen.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAA!!_
Nieuw clubrekord hoogspringen. Rein Knol bracht tijdens de landentienkampwedstr ijd
zijn eigen rekord van 1.84 op 1.86 mtr.
~otie. Rob Folmer. 2km t/m 10km. klasse C. 3000 m. 9.46.2 sec. d.d. 1.7.62.

Verkiezing nationale ploegen. Jel Doornbosch. 3-landen-tienkamp-we dstrijd, EngelandBelgig-Nederland te Londen 29/30 juni. Als invaller!
Rein Knol. idem, a.ls invaller .
Rein Knol. Hoogspringen Denemarken 15 juli te Horssens.
Onze hartelijke gelukwensen.
Mededelingen van de N.T.C.
De N.T.C. heeft de aanvangshoogten en achtereenvolgende springhoogten bij de Ned.
Kampioenschappen a l s volgt vastgesteld:
Hoogspringen. 1m65,1m70,1m75,1m80,1m85,1m88,1m91,1m94,1m97
Polsstokhooge 3m20,3m40,3m60,3m70,3m80,3m90,4m00,4m10,4m20,4m30
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WEDSTRI J:DPROGRM1lMA.
28 juli
Hilversum.
29 juli
Den Haag
3/4/5 aug. Den Bosch
4/5 aug.
Vlaardingen
5 aug.
Amsterdam.
11 aug.
Leiden
12 aug.
Hoorn
19 aug.
Den Haag
Beverwijk
19 aug.
23 aug.
Amsterdam
Rotterdam
26 aug.
12-16 sept.Belgrado
16 sept.
24 sept.
Den Haag

Marathonkampioenschap van . Nederland.
Regionale wedstrijden.
Intergeall. militaire kampioenschappen.
Nederl a ndse t i enkamp kampioenschappen.
Nederlandse kampioenschappen.
J eugdweds tri jden. ·
Meerka mpwedstrijden.
Jeugdwedstrijden.
Jeugdwedstrijden.
Avondwedstrijden,
Ned. Estafette kampioenschappen.
Europese atletiekkampioenschappen.
Wouter Groenesteynbekerwedstrijden.
Prins Hendrikbekerwedstrijden.

SINTELBAAN.
Wij citeren uit het jaarverslag van de Haarlemse sportraad:
"De verschillende onderdelen -van het ca. 13 ha. omvattende sportcomplex ZlJn met de
"deskundigen op honkbal-, tennis- en atletiekgebied besproken. Met de a a nleg wordt
"goede voortgang gemaakt. Door het ontbreken van de vereiste Rijlesgoedkeuring kan
helaas nog niet met de bouw van de nodige accommodati_e s worden begonnen. De Gemeenteraad heeft het nodige geld eohter wel beschikbaar gesteld en Ged. Staten hebben de
daartoe genomen Raadsbesluiten wel goedgekeurd."
Tijdens de gehouden jaarvergadering van de sportraad hoorden wij ook niet anders dan .. .
sombere geluiden. Ten a a nzien van het verkrijgen van de Rijlesgoedkeuring voor de
bouw van opstallen op het Pim Mul iersportpark (zoals het nieuwe sportcomplex zal ko- '- _,
men te heten), is men somber gestemd. Het blijkt uiterst moeilijk te zijn in deze omgeving voor de bouw van sportaccommodaties bouwvolume te krijgen. Desondanks wordt
met het gereedmaken van de terreinen van dit ·complex steeds voortgegaan. Zoals jullie
zullen begrijpen zijn wij de eerste jaren niet in staat wedstrijden op deze sintelbaan te organiseren. Een trieste zaak. Men is va n plan om ten gerieve van de verenigingen, die gebruik gaan maken van de sintelbaan direktieketen neer ·te gaan zetten
als voorlopige kleedkamers.
OLVEH sportkaart.
Ingesloten doen wij jullie de OLVEH sportkaart toekomen. Deze kaart wordt gratis aan~
geboden door de OLVEH levensverzekeringsmij. van 1879. Dit wordt een jaarlijkse uitgave, vermeldende alle Olympische, wereld- en Nederlandse rekords. De OLVEH geeft
ook de OLVEH Olympische sportkalender, die in 1963 voor de tweede maal verschijnt,
uit, Deze sportkalender (met 24 foto's) kunnen jullie. bestellen door bijg esloten
kaart in te vullen en met betaling van f 1.-- inleveren bij Jopp van Drunen of bij
het secretariaat, dat dan voor verdere doorzending zal · zorgdragen. De opbrengst .van
deze kalender komt geheel ten goede aan het N.o.c., als bijdrage in de uitzending
van Nederlandse atleten naar de Olympische Spelen te InnsbrÜck en Tokio. Steun de
uitzending van Nederlandse atleten naar de Olympische Sp elen en vul zo spoedig mogelijk bijgesloten kaart in.
UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR.
20 juni. Open Amsterdamse kampioenschappen.
100 meter. 5e in serie. Hora Vlam 11.5 sec. 3000m. steeplechase 5e Co Faas 9.59.- s.
Hoogspringen 1 e R·e in Knol 1. 80 m.
24 juni Nederlandse kampioenschappen 25 km. te Deri Bosch.
33e Bas Fennis, 14e B-klasser. 1. 42.26.- sec.
51e Gerrit van de Bosch, 4e C.klasser 1.55·49·-· sec.
27 juni. Den Haag Estafette wedstrijden.

3 x 1000 mtr. (Rob Folmer, Martin Labeur, Co Faas ) 4e in 8.22.8 sec.
Zweedse Estafette (Co Faas, Jaap Sandijck 9 Jim Thuis, Hora Vlam) 5e in 2. 09.4 sec.
1 juli. Beverwijk.
100 meter klasse A. 2e Hora Valm 11.- sec. 100 m.C 5e in serie Ton van Zijl 12.2 sec.
100 meter klasse B. 5e in serie Harry Joacim 11.7 sec.
400 meter klasse B. 3e in serie Jaap Kan 54 .3 sec. finale 5e in 55·7 sec.
800 meter klasse C. 2e Martin Labeur 2.05.9. 1500 mtr B. 5e Arie Kortekaas 4.11.- sec
3000meter klasse D. 3e R.Folmer 9.46.2 sec. 9e Rob le Febre gt.
Hinkstapspringen D. 10e Ton van Zijl 11.06 mtr. Hoog b.m. Ton van Zijl 1.75 mtr.
Hoogspringen klasse C. 2e Jaap Kan 1.60 mtr. Polhoog klasse A. 3e Wim Krijnen 3.30 mtr
Polshoog klasse C. 4e Harr~ Joacim 2.80 mtr.
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Kogelstoten kla3.se C. 3e Wim Krijnen 11.18 mtr. (Hij stootte echter verder? maar dit
is niet door· de jury genoteerd.)
·
Speerwerpen klasse B. 2e Eddy van Bree 41.24 mtr. 14e Harm Heikans 26.50 mtr.
29 en 30 juni. Londen Landentienkam pwedstrijden.
3e Jel Doornbosch 11.7 sec. 6.64 mtr. 13.51 mtr. 1m75 52.2 seo. 16.6 sec. 37.2~ mtr
3m30 56.70 mtr. 4.27.4 sec. totaal 6129 punten.
9e Rein Knol
12.1 sec. 6.27 mtr. 12.58 mtr. 1.86 55·9 sec. 16.6 sec. 40.68 mtr
3.20 40.99 mtr. 5.00.1 sec. totaal 5282 punten.
8 juli Den Haag.
100 meter A 1e in serie 11.4 Hora Vlam. In finale gediskwalifice erd.
3000 mtr steeplechase. Rob Folmer 11.11.6 sec. 800 mtr klasseC 4e M.Labeur 2.06.4 s.
Polshoog klasse A. 3e Wim Krijnen
3.30 mtr.4e Rein Knol 3.30 mtr. Polshoog klasse
B. Piet Mascini 3.10 mtr. Discuswerpen klasse A. 3e Rein Knol 41.92 mtr.
4 x 100 mtr estafette (Martin Labeur 9 Rein Knol~ Piet Mascini, Hora Vlam) 46.6 sec.
1 juli Vlissingen. 3000 mtr. steeple chase kampioenschapp en van Nederland.
4e Co Faas 9.47.9 sec.
5 juli Amsterdam.
3000 mtr steeple chase kampioenschapp en van Noord Holland.
3e Rob Folmer 10.55·-? (geen off. tijd bekend.)
200 mtr klasse C. 1e in serie. Rein Knol 24.1 sec. in finale 2e in 23.9 sec.
1500 mtr klasse B. 3e Arie Kortekaas 4.11.8 sec. 1500 mtr klasse C. M.Labeur g.t.
JO juli Rotterdam. Hoogspring·en klasse A. Ton van Zijl 1. 75 mtr. (gesprongen tijdens
J~ tortregens.)

juli Gouda. 25 km.
Bas Fennis 1.44. -.- Gerrit van de Bosch 1 u. 55m. (van de 40 deelnemers 12 uitvallers.
15 juli Nationale B kampioenschapp en te U·trecht.
1500 mtr 5e in serie A.Kortekaas 4.14.3 sec. niet geplaatst voor à.e finale.
1500 mtr.7e in serie M.Labeur
4.21.3 sec. niet geplaatst voor de finale.
Discus werpen 32.21 mtr. niet g eplaatst voor de f i nale.
Joop Vissers polshoog 2.80 mtr. 8e plaats. Hinkstapspring en 12 •.63 mtr. 2e plaats.
15 juli Horssens. Denemarken- Nederland.
Hoogspringen _Rein Knol 3e met 1.85 mtr.

• 1

-.-

GOED WERK.

Vijf jaar geleden werd in atletiekkring en een nieuw letterwoord getntroduceerd :
N.A.T.V. Deze vereniging (de Nederlandse Atletiek Trainers Vereniging) heeft zich sedertdien een goede en vertrouwde naam in de gehele sportwereld verworven door belang~ijke initiatievans zoals het beleggen van studiebijeenko msten. Haar grote conferenties hadden de aandacht van pers en radio.
'Tlijdens een van de conferenties kreeg men van Duitse collega-sportl eiders oefenstof
~angeboden, welke men thans in de vorm van een brochure (een brochure met de allure
van een boek) heeft uitgegeven. Het bestuur kondigt dit aan als een klein methodiekwerkje .
·
We zullen er niet om twisten wat het is. Voor ons staat vast, dat de N.A.T.V.met
deze uitgave b elangrijk constructief werk heeft verricht~ waarmee atletiekleider s
ingenomen mogen zijn.
In 50 bladzijden tekst? getllustreerd met duidelijke tekening ens zijn spel-s oefenen prestatievorme n van de diverse atletieknummers behandeld, Nu is het niet de bedoeling om atletiek uit een boekje te gaan leren, maar leiders in onze sp ort zullen het
stellig regelmatig met succes als naslagwerkje kunnen raadplegen, zomede eigen opvattingen en ervaringen aan deze deskudige beschouwingen kunnen toetsen.
·
Vermelding verdients dat dank zij o.m. subsidies van de K.N.A.U. en een royale gift
van sportmagazijn Perry van der Kar men in staat was het bo·ekje te schenken. Dank U
wel, N.A.T. V.! Wij zijn er erg blij mee en spreken g~aag de wens uit dat het een effectieve aanvulling zal zijn in Uw streven, bij te~dragen in de kwaliteitsverb eteri ng .
van de lichamelijke opvoeding en de sportleiding in ons land.
Ws.
Belangstell!3nd en

k1 E~1en

nadere inlichtingen verkrijgen bij het bestuur.
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VAN HE'r JUNIOHENWEDSTRIJDFRONT.
24 juni Amsterdam.
deze door de afdeling Amsterdam georganiseerde wedstrijden kwamen onze jongens
met de volgende prestaties voor de dagg
Op

110 mtr horden jun. A.
200 mtr.
jun. A.
jun. A.
800 mtr.
80 mtr. horden jun.B
300 mtr.
jun B.
4x100 m~r estafette

E. de Roode
15·7 sec.
J. Thuis
23 •.6 sec.
J.Sandijck 2. 07.3 sec.
P. van Beek
11.8 sec.
F.v.d.Lippe
37.8 sec.
Haarlem
47 .. - sec.
1 Juli Nederlandse jeugdkampioenschappen te Delft.
2e
5e
4e
2e
2e
3e

Tijdéns deze kampioenschappen op een werkelijk sublieme WlJZe georganiseerd door de
A.V. '40 uit Delft, kwamen onze jongens op geen enkel nummer tot een ereplaats. In
geen jaren zijn wij zo povertjes vertegenwoordigd geweest als tijdens deze kampioenschappen 1962.
Slechts één enkele finaleplaats, behaald door Ernst de Roode op de 110 mtr horden.
Toch kwamen de deelnemende "Haarlem" junioren t.w. Ernst de Roode, Jim Thuis en Jaap
Saudijck alle drie tot hun beste prestatie.
Ernst 15.4 sec op de 110 mtr horden(een vijfde plaats in de finale)Jim Thuis startte in een heel sterke serie 300 mtr: tijd 37.- sec.
Jaap Sandijk 7e op de 1500 mtr in 4.22.- sec.
Stuk voor stuk geen teleurstellende prestati-es.
Wat echter heel teleurstellend was deze middag, was het zonder meer wegblijven van
.•
Eddy de Vries (tot heden geen enkel excuus). Ed, het woord fatsoen zeker nog nooit
tegengekomen in je woordenboek??
De grootste teleurstelling bezorgde ons echter Adri Schaper. Deze kanshebber op de
800 meter wenste niet te starten. Juist omdat hij pas bevrijd was van examenzorgen,
zou hij absoluut in staat zijn geweest om een goede race te . lopen. Het bewijs leverde
hij de woensdagavond vooràfgaande aan deze kampioenschappen door een heel goede race
te lopen in een estafettewedstrijd. Wat echter nog al eens ontbrBekt bij Adri is de
juiste mentale instelling bij belangrijke wedstrijden.
Ik vertrouw erop, dat hij heel spoedig zal laten zien, dat het ook anders kan; want
dit lijkt toch helemaal n~~gens meer op.
1 juli Leiden.
100 meter junioren B. series.
2e A.Beun
12.4 sec. Halve finale A.Beun 12.3 sec.
3e H.Kuyl
11.6 sec.
3e P.v.Beek
12.3 sec.
3e F.v.Lippe )1.9 sec.
Verspringen jun. B. 4e J.W.Schnerr 6.09 mtr. 11e A.Beun 5.49 mtr. 19e H.Kuyl 5.02 mtr
600 mtr jongens C. 11e H. van Goor 1.45.7 sec.
Verspringen jun.C. 3e P.Hagtingius 5·35 mtr. 4e H.v.Goor 5.15 mtr.8e L~v.d.Veer 4.88m
9e W. Aay 4.73 mtr.
De finale 80 mtr. junioren c. toonde wf:ü heel duidelijk, dat we wat de toekomst betreft optimistisch kunnen zijn. Uit een veld van 29 deelnemers wisten maar liefst
4 "Haarlem" junioren de fi~ale te bereiken. Resultaatg 1e W.Aay
9.6 sec.
2e F.Lamie
9.6 s ec.
4e R.v.d.Putten 9.9 sec.
6e H. van Goor 10.1 sec.
7 juli Amsterdam.
60 mtr horden C. 3e R.v.d.Putten 9.6 sec.
80 mtr junioren C. 1e F.Lamie 9.4 sec. Een prima tijd! Dit betekent een egalisatie
van het clubrekord op naam van Bob Steenbergen. 3e in deze finale werd Rod van de ·
Putten in 9.8 sec.
600 mtr junioren C. 4e P.Hagtingius g.t.
Hoogspringen jun. c. 11e H. van Goor 1.41 mtr.12e L.v.d.Veer 1.41 mtr.
Een goede prestatie werd ook geleverd door Hans van Goor bi.j het kogelstoten. Uit
een veld van 36 deelnemers nam hij de tweede plaats in met een stoot van 11.49 mtr.
18e op dit nummer werd L. van de Veer met 8.95 mtr. 22e werd F. Lamie met 8.30 mtr.
De 4 x 80 mtr esta~ette junioren C. lFverde een eerste plaats op in de tijd van 39.-s.
(F.Lamie, R.v.d.?u t t en, P.Hagtingius, H. van Goor.)
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~juli Ams~erdam , Noord-Hollandse jeugdkarupioenscha ppen.
Duze doo~ de a fdeling Amsterdam georganiseerde wedstrijden waren volkomen sfeerlocs.
Oorzaak: te lange pauzes tussen de loopnummers.
Uitslagen: 110 meter horden 2e E. de Roode 15.8 sec.
300 meter
2e J.Thuis
36.6 sec. (een prima tijd!)
800 meter
2e A.Schaper 1.57.4 sec, een uitstekende tijd, waarmede
hij slechts 1/10 sec. boven
zijn clubrekord bleef.
3e J.Sandijck 4.21.3 sec. De tijd van Jaap wordt steeds
1500 meter
i ets beter.
J. van Drunen.
Wij lazen in "De Sprinter", cluborgaan van de A.A.C.:
"Het toppunt van luiheid is iemand, die niet naar bed durft te gaan ••••••• uit angst
dat hij drqomt dat hij werkt."
Wij dachten, zou die iemand soms onze junior J ••• s ... zijn? Neen, dat kan niet.

-.-

VAN HET SENIOREN vVEDSTRIJDFRONT.

-.-

Wanneer we de resultaten van de afgelopen weken van de senioren overzien, dan vallen
enkele uitslagen speciaal op. Dat zijn voor alles de 6129 punten van Jel Doornbosch
tijdens de tienkamp in Engeland en de 1.86 mt·r van Rein Knol gesprongen tijdens die
zelfde tienkamp. Rein verbeterde hiermede zijn eigen clubrekord en Jel (pas als invaller voor de Nederlandse ploeg gekozen), bleef met zijn fraaie derde plaats slechts
e~~ fractie nnder zijn beste prestatie. Ook de 1.85 mtr. van Rein Knol tijdens de
1 .. 'nse reis van onze nationale ploeg is zeker het vermelden waard, als we in aanmerk~
~ nemen, dat daar onder moeilijke omstandigheden gesprongen moest worden. Doch
m~ _lijk waren ook de omstandigheden voor Ton van Zijl, die het hoogspringen op 10
juli in Rotterdam anderhalf uur onderbroken zag door hevige regenbuien en die uit de
modder toch over 1.75 mtr. wist te komen. En dat vind ik toch ook echt een verrichting
die respect afdwingt.
Op 1 juli noteerde ik in Beverwijk enkele goede prestaties. Hora Vlam op de 100 mtr
11.- sec. (Een flink herstel dus!) Arie Kortekaas op de 1500 meter 4.11.- sec. Dat
vond ik daar de beste "Haarlem" verrichting!) Martien Labeur 2.05.9 sec op de 800
meter (kan beslist sneller!) en Rob F~lmer 9.47.9 sec. op de 3000 meter. (Gaat iedere
wedstrijd vooruit!) Ton van Zijl (pas terug van vacantie) sprong daar 1.75 mtr en Ed
van Bree wierp de speer 41.24 mtr.
Co Faas liep in Vlissingen de steeple chase in de redeliijke .t ijd van 9.47.9 sec, hetgeen he~ de vierde plaats opleverde. Het is toch een tijd, die bewijst, dat Co zijn
topvorm nog niet te pakken heeft.
Op 5 juli bereikte Rob Folmer zowaar de derde plaats tijdens het kampioenschap van
Noord Holland Steeple chase in 10.55.- sec. En dat vond ik toch een prima beloning
voor de regelmatige training van deze loper, die ongetwijfeld in de toekomst nog
'1 betere dingen zal laten zien.
1 .jdens dezelfde wedstrijden liep tienkamper Knol 23.9 sec. op de 200 meter en noteeró &rie Kortekaas 4.~1.4 sec op de 1500 meter, hetgeen de regelmatigheid van deze
a ... =..eet bewijst.
Mag ik dan ook nog mijn respect uitspreken voor onze super.J.angeafstandlopers voor
hun verrichtingen tijdens het 25 km kampioenschap van Nederland. Een 33e plaats voor
Bas Fennis (14e in de B-klass) in 1u42m26.- sec en de 51e plaats voor Gerrit . van de
Bosch (4e in de C-klasse) in 1u55m49.- sec.
Konden al onze atleten een trainingsijver opbrengen als deze knapen, wat zouden we
dan een ploeg hebben!
T'

So long.
REDACTIONEEL.
Op verzoek van en in overleg met het bestuur is besloten de maanden september en no-

vember a.s. niet uit te komen met een clubblad.
In verband hiermede verzoeken wij U de betreffende koJ?ij voor het clubblad van oktober uiterlijk 1 oktober te hebben bezorgd.
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