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"De H. A.V.-er 11
Officieel cluborgaan der H.A.V. "Haarlem".

1

62.

Redactie-adres ~

Redactiecom missieg
.A. H. v.d. Bel
D. Hagtingius
Th . Ylernik
H.J. Willeros

Bellarnystr aat 3 .
Verzendadr es g
Noo-r wegenstraa t 64.
Stencilwerk g
D.Jordens
C.H.Lagend ijk.
================= =

==============================•============= = ==============~=======

Het artikel "VAN DE VOORZITTER" zou er geweest zijn, indien hij niet met zijn gezin
op vacantie was.
V!i j wensen hen prettige dagen met mooi weeri l
Redactie.
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OFFICIEEL NIEUWS.
Om aan te schaffeng "Haarlem"-e mbleem voor wedstrijds hirt
11
11
voor trainingspa k
insigne
"
11
trainingspa k m/embleem maat 4
" 5

"
"

11

6

7
8

f 0.75
2.25
" 1.
11
25
11
30.25
11
31.25
"32.25
"32 . 25
11
. 33.25
J . van Drunen~ Noorweger:-·

Bovenstaand e artikelen zijn verkrijgba ar bij penningmee ster
s t raat 64~ Haarlem, tel. 20798 en op alle tra iningen.
10% korting krijgt U wanneer U Uw atletiekben odigdheden koopt bij Sporthuis
Grote Houtstraat , Haarlem.
BELANGRIJKg
De training op het
te vervallen.
Ingaande maandag 3
h et terrein van de
k omt te vervallen.

11

Haarlem 11

Gem. Sportterre in aan de Kleverlaan komt met ingang van september

september a.s. wordt e~ op maandag- en vrijdagavon d getraind op
voetbalver . "Haarlem" aan de Planetenlaa ng de woensdagav ondtraining
Aanvang der training g ~ 9.-- uur precies .
De laatste training van dit zomerseizoe n zal plaatsvinde n op 28 september a.s.
Over de wintertrain ing komt nog bericht per circulaire.
I IJl EUWE LEDEN.
"
Haarlem.
Parklaan 76 rood
6.10., 40
R. Koch
Bennebroek .
18.12.'46 I Hyacinthen laan .72
J.P.Kal

BEDANKT ALS LID g

I·

G. Scholten .
ADRES\iVIJZIGING g

I

J .J.Koster

Judith Leysterstra at

19~

Haarlem .

NOTEER EVEN DE VOLGENDE DATA g
z ondag 16 september. Amsterdamg Nederl. clubkampioe nschap voor jongens (W. G.-beker)
9--eEünemende -ve:reniging em A. A. C. ,L.D.A., Vlug & Lenig, P. S. V., G.A. C., H. A. V. "Haarlem"
en een week later op 23 september in Den Haag de eindstrijd van het Ned. clubkampio enschappen Heren (P . R.-beker). Hieraan zull~n deelneroeng A.A. c., Vlug & Lenig, Kimbria,
Trekvogels , Minerva, H.A.V. 11 Haarlem 11 •
Ben je een H.A . V.-er? Dan mag je op deze wedstrijden niet ontbreken?
Jim Thuis gekozen in de Ned . jeugdploeg (scholieren ).
Jim zal zijn eerste (en hopelijk niet zi j n laatste) interland-e rvaring opdoen op zat erdag 1 september a.s. in Den Haag. Hij ms opgesteld op de 400 meter in de wedstrijd
t egen België (scholieren ).
PE'lSONALIA.
Do 4e augustus j.l. hebben Ko Koster en I~a Eriksen in verband met hun huwelijk te
F :.~ s lev in Denemarken de klokken laten luiden .
\ r: J l geluk en voorspoed wensen ook wij Koen Ida .
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!.iEDEDELINGEN VAN HET vfEDSTRIJDSECRETARIAAT .
Nieuw clubre kord marath on.
Bas Fennis brach t het clubre kord vanG errit v.d. Bosch van 3u12m
31sec op 3u3m1 5sec.
Promo tie.
Rein Knol 400m. van D klasse 'naar C klasse . Prest atie 56.- sec.
Vlaar dingen 4.8.62 .
Verkie zing Natio nale ploege n.
He in Knol Schot land- Selec tie Ned. team. Hoogs pringe n. Edingb
urgh 18.8,6 2
Hein Knol Neder land A - Frank rijk B.
Hoogs pringe n. Berge n op Zoom. 2.9.62
'l'o n van ZijL Neder land A - Frank ri'jk B. Hoogs pringe n. Berge
n op Zoom. 2. 9. 62
4 en 5 augus tus 1962g DE TIENKAMP IN CIJFERS.
100 ~ kogel hoog 400 horden disc pols speer 1500
totaa l.
E.Kame:çbeek
11.4 6.82 14.12 1.86 52.1 14.7 45·45 3.80 61.52 4·57-6 7196 punten
. 1e
II . de Haas
11.5 6.71 13.77 1.83 52.5 15.4 38.oo 3.40 47.43 4.57.5 6185 punten
. 2J.Doo rnbosc h 11.8 6.45 13.65 1.67 52-4 16.6 36.26 3.10
55·77 4.25.2 5892 punten . 3P
li. . Knol
11.9 6.71 13.09 1.81 56.- 16.5 42.76 3.20 41.04 4·49. 5589 punten . 4t
'iv. Thisse n
12.- 6.55 12.16 1.63 53·- 16.9 37.76 3.-- 55.16 4.26.4
5582 punten . 5('
J. van Heek
11.4 6.54 12.53 1.67 54·7 16.2 36.75 3.-- 49.25 5.16.2 5323 punten
. 6e
NEDERLANDSE KM~IOENSCHAPPEN.
Zaterd ag 11 augus tus 1962 zal als een succe svolle dag in de
gesch iedeni s van onze
veren lglng geboe kstaaf d blijve n. Op deze dag preste erd:en n.l.
twee van onze atlete n
he~ om bij het nummer hoogs pringe n de eerste
en tweede plaats te bezet ten. Zij bereik ten beiden een hoogte van 1m80. Rein werd. kampi oen omdat hij
deze hoogte bij zijn
erste poging haalde en Ton bij zijn laatst e. Zij hebben ons
voord ien wel even in de
~enuwen laten zitten , voora l Rein die de
1.75m . pas haalde met zijn derde poging . Eén
van onze suppo rters was zo optim istisc h dat hij, toen zij de
1m75 beiden hadden gehaa ld,
er wel om wilde wedde n, dat zij als een en twee zouden eindig
en. Alleen de volgo rde
wist hij ons niet te verte llen. Het was een groots moment toen
schav otje twee van onze leden zagen staan. Van harte gefel iciteewij daar op het eredeelne mers waren minde r succe svol. Co Faas had een veel te trage rd mannen! Onze andere
start op de 5000 mtr.
("Opd racht coach ", zei hij ons na afloop ). Arie Kortek aas liep
een
moedig e race en zag
zijn volhou den beloon d met een tijd van precie s 16min. Hora
Vlam werd 1 s zaterd ags op
èe 100m. wegens twee valse starts gedis kwali ficeer d. Op de 200
m. werd hij in zijn
se rie vierde en net uitge sloten voor een finale plaats . Rein
Knol werd 1 s zondag s bij
he t discus werpe n vijfde met een goede worp van 42.88 mtr.
Harry Joacim wist zich in zijn serie 110 mtr horden door een
flitse nde finish als 3e
t e klasse ren. In de finale kwam hij, doord at H.Timme viel, te
struik elen en zag op
de ze manie r de derde plaats aan zijn neus voorb ij gaan.
Volle dighe idshal ve volgen hier de uitsla gen:
200 mtr serie: H.Vlam 4e in 23.5 sec.
110 mtr horden : H.Joac im serieg 3e in 15. 8•.
liscus werpe n g R.Kno l 5e met 42m88.
finale : 4e in 16. 1 .,
)ogspr ingen : R.Kno l 1e met 1m80
5000 mtr. 11e C.Faas
in 15.48 .--sec
"
T.v.Z ijl 2e met 1m801
5000 mtr. 13e A.Kor tekaas
in 16.--. --se·:.

--"'
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ENKELE OPMERKINGEN BIJ DE NATIONALE KM\ll'IOENSCHAPPEN.
-- _Hoe perfe ct de organ isatie ook was, op een kritie k ogenb
lik bleek de bel-vo or-de laatst e-ron de spoor loos. Nood brak wetten : een metale n pen,
geslag en tegen een dito
staand er, braeb t een wat iel, maar toch verras send goed geïmi
teerd geluid voort .
Verde re comp licatie s deden zich niet voor.
--Met de finish draad werd de zuinig heid ten top gedrev en. Waarom
gekno opt, zodat van deze glorie uze draad (wie wil - hem niet graag de eindje s aan elkaa r
ogenb lik vier sliert en naar bened en hingen . De kluwen was groot verbreken~) op een
genoeg . Of diende n we
deze hande ling als een symbo liek te zien?
--De cerem onie proto colair e was, ondank s het groen en de bloem
en een vrij zoutel oze
V€rton ing, die niet het gewic ht had welke men er aan toe mag
kenne n.
·
--Er was, voor onze begrip pen, tamel ijk veel publie k, dat af
en toe van goede sport
heeft kunnen genie ten. En daarom kijken we, ook al door onze
fraaie 1ste en 2de plaats
op hoogs pringe n, met genoeg en op deze kampi oensch appen terug,
waarb ij we de 800 mtr.
als een peper ig desse rt op de koop toe nemen.
Theo :Bias
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NEDERLAND .
BAS FENNIS LOOPT NIEUW CLUBREKORD TIJDENS MARATHONKAMPIOENSCHAP VAN
meegem aakt.
Wij hebben de afgelo pen weken drie Nation ale Atletie kkamp ioensch appen
ige indruk
geweld
een
Een daarva n, de marath on op 28 juli te Hilvers um heeft bij ons
achter gelate n.
wa a ronder Bas Feilnis
Om even over vieren klonk het startsc hot voor de vijftig atleten ,
ioensch ap va n
en Gerr.i t van de Bosch 9 die deelnam en aan de strijd om het marath onkamp
ging via de SoestNederl and. De start vond plaats voor het Hilvers umse Sportp ark en
via de Lage
dijkers traatw eg via de Hoge Vuursc he richtin g Baarn. De terugw eg liep
rs: zonnig , maar
Vuursc he. Het was die Zaterda gmidda g ideaa l weer voor marath onlope
r aanwez ig was 9
niet te wàrin. Wij konden 9 dank zij · Ton va n Zijl 9 die met zijn scoote
on ontzet tend
de marath on in zijn geheel volgen . Het beginte mpo lag voor een marath
Gerri f na d·e
vonden
Wij
uur!!
per
ter
kilome
g
hoog. Het gemidd elde lag rond de twinti
d. Bas
draaien
tempo
eigen
zijn
rustig
ren,
eerste kilome ters in de achter ste gelede
meer in
wij
vonden
ireren)
transp
het
tegen
m~t gezakd oekhoo fd (volgen s hem heel goed
km.
16
+
de voorst e region en, het tempo was nu al
en. Het pelete n
Wij verlie ten toen de .meute om te zien waar de koplop ers zich bevond
Bas 9 de latere
vóór
n
plaatse
paar
een
lag al helema al uit elkaar . Wij zagen eenzaam ,
om nog een
achter
ver
te
al
is
·Ninnaa r Boelen s lopen." Wij zeiden tegen elkaár : "Die
marath on.
de
van
gebied
het
.op
ka ns te maken. " Het bleek echter , dat wij leken waren
35 km.
de
eks
omstre
begint
pas
on
\"Jant de kenner s verteld en ons later, dat de marath
Zei U wat?
. Het waren Piet
Wij hadden na een aantal kilome ters de koplop ers eindel ijk te pakken
van het veld. Wij
rest
de
op
Bleeke r en Rudie Mol 9 die al een grote voorsp rong hadden
g-roepj e van een
een
met
lag
Bas
.
zijn toen gestop t Jn hebben gewach t op Bas en Gerrit
had ook
Gerrit
.
tertjes
man of vijf en draaid e nog steeds soepel lopend zijn kilome
dan Ba'
tempo
lager
iets
een
zijn makker s gevond en en met zijn drieën dra?Lfd en zij in
teiets
zich
Bas
liet
km.
in de mooie omgevi ng van de Hoge Vuursc he. Na ongeve er 20
t Gl;Jdat
in
gaan
te
door
rugval len; hij kwam hierdo or alleen te lopen. Bas durfde niet
den
moedig
ij
W
den.
volhou
p o . Hij was bang 9 ·dat hij dit niet tot hèt einde zou kunnen
maar Bas bleek ze l~
Bas nog eens aan, nu hij het erg zwaar had, gaven zijn tijd door 9
komen te · lope r.,
ook zijn tijd bij te houden en corrige erde ons nog. Gerrit was alleen
maar dat deerde hem niet.
kte hier echter
De volgen de stop van ons was bij de verver singsp ast op 30km. · Bas gebrui
op de terugw eg waniets. Wij bleven dit keer niet op Gerrit wachte n, daar wij alweer
alleen , niet zo
ren en hem zodoen de toch zouden tegenko men. Gerrit liep nog steeds
'na 20km hade moAsnel meer. Onze vriend Bas begon inmidd els divers e lopers , die hij
: " Waar haalt hij
ten laten gaan, weer te passer en, wat bij ons de vraag deed rijzen
jd, waarme e Bas
het toch vandaa n?" Ik geef het jullie te doen, om op 48-jar ige leefti
tie te levere n en
de oudste deelnem er was bij deze marath on, nog een dergel ijke presta
figure n met de
over zoveel doorze ttingsv ermoge n te beschik ken. Geef ons een aantal
eker.
P.R.-b
de
winnen
wij
en
menta liteit en cvndit ie van een Bas Fennis
deelnem ers wandel en • .
Na 35km. "begon " inderd aad de marath on. Wij zagen toen al divers e
toen uitger shadden
Wij
r.
nsuike
druive
s
rlij ' gaven Bas 9 volgen s &fspra ak 9 twee stukje
Bas
gaven
Wij
.
zitten
zou
in
ord
tend dat als. hij zo doorgi ng er een nieuw clubrek
g
richtin
toen·
ons
n
begave
Wij
op.
-> nze berekem ingen door en "jutten " hem nog eens
np
wij
die
,
Lopers
e.
r
ande.
de
in
So estdijk erstraa tweg en vielen van de ene verbaz ing
sommihadden
,
gezien
hadden
30km. met een behoo rlijke achter stand op hun voorga ngers
op de eerste plaats
gen ingeha ald en waren· zelfs nog uitgelo pen. Boelen s lag nu zelfs
ties die wij
Presta
r.
Bleeke
en was kilome ters uitgelo pen op zijn naaste concur rent
gewach t op Ba s ,
wij
hebben
g
voor onmog elijk hadden gehoud en. Op de Soestd ijkerst raatwe
rlijk teri1-behoo
een
steeds
nog
liep
De lopers hadden toen nog + 4km voor de boeg. Bas
ontgaa n .
meer
niet
haast
al
hem
p o en aan wqndel en dacht hij 'niet.H et clubrek ord kon
Bas
graag
wij
omdat
af
n
hierva
9
Wij wilden nog op Gerrit blijve n wachte n, maar zagen
-deel
enkele
Bas
hoe
juist
nog
wilden zien finishe n. Op weg naar de finish zagen wij
zijn
met
en
menter
compli
ijk
nemers passee rde. Aan de finish konden wij Bas hartel
15e geklas seer d
grandi oze presta tie. Hij arrive erde fris als een hoentj e en werd als
op een duistreerd
geregi
Zijn "duive nklokt ijd" 9 (de tijden van marath onlope rs worden
vanGe rrit
rekord
oude
Het
venklo k) beteke nde een nieuw Haarlem s rekord 9 3u3m1 5.-sec.
presta deze
wij
als
ig
was 3u12m3 1sek.Ba s 9 wij hebben er geen woorde n voor, zo geweld
dat je
feit,
het
al
tie vinden . Gerrit werd 36e in 3u39m9 sek.Voo rwaar Gerrit 9 alleen
alle
en
ontving
zo'n monstr race uitloo pt is al een bui tengew one pre.sta tie. Na afloop
weddeze
aan
lopers die de race tot een goed einde hadden gebrac ht een herinn ering
ui.
zakenl
umse
str.i jd. Er waren ook nog extra prijze n, beschi kbaar gestel d door Hilvers
ontdrie,
door
Alle deelnem ers die op een plaats waren geëind igd, die deelba ar was
enGer rit als
vingen een extra prijsj e. Bas ontvin g als 15e een slaapk amerta pijtje
onze hoeden af
36e een groot pak met allerl ei soepen . Jongen s, we nemen heel diep
voor jullie buiteng ewone presta ties.
Suppor ter.
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VERGELIJKENDE PRESTATIES DIVERSE Kill~IOENEN.
Ned.
Ned. ·
Duitsland. Frankrijk. België,
kamp.
beste pres, kamp.
Kamp.
Kamp.
t/m ~6:~·62
100m. H.Smit
10.7+
10.6
10.3
10.9
200m. F.Boss
21.5
21.4
21.20.8
22.400m. L.Dekkers
48.8
48.3
46.1
48.3
47 1
Boom. Ch.Konings
1.52.3
1.51.4
1.49.2
1 • 48. 2
1.51.3
1500m, H,Snepvangers} ,53,9
3.47.3
3.42.8
3.48.9
3.49.5000m. J.Delnoye
14.39.14.18.2
14.03.2
13.54.6
14.17.8
10000m, F.Veldhuizen31 .13.30.22.4
29.15.8
30.09.8
3000mst. H.Cujé
9.08.9.08 . 8.50.2
8.54.6
Marathon J.Boelens234.3 9.2.34.39.- 2.26.37.6
2.24.45·110m hrd E.Kamerbeek 14.5
14.5
14.3
14. 1
14.8
400m hrd J.Parlevliet 53.3
53.3
51.52.7
53·5
Hoogspr. R.Knol
1.80
1 • 86
2. 01
2.05
1.90
Verspr. J.Kant
7.29
7.29
7·74
7.33
7·75
Hinkstspr H.Evers
14.10
14.97
15.78
15.69
13.58
Polshoog S.Wijssen
4.05
4.22
4·50
4. 30
4·57
Kog~lstoten C.Koch
16.22
16.47
16.70
17·57
15.28
aiscus
C.Koch
54.96
58.05
52.33
49.46
44.95
Speer
E.Kamerbeek 65.30
65.30
76.89
76.15
64.40
1
Cogelsl ~ J. Romani
55.18
56.92
60.31
60.41
51.47
1
r ienkamp E.Kamerbeek 7196 pt
7196 pt
7893 pt.
Tegenwind •
\

limiet
Belgrado
10.5s
21.3
47 · 5
1. 49.4

0

3.44~-

14.10.29.40.8.54·14. 6
52.2
2.03
7.50
15.50
4.40
17.-53.-75·-62.-6800 pt.

.als jullie wel zult zien, komen wij wat betreft het bui tenland nog niet in het
.:. tuk voor. Twee atleten hebben de eis voor Belgrado gehaald. Het is maar een pover
r esultaat, Maar ja, de omstandigheden waaronder de Nederlandse atleten moeten trainc::
zijn dan ook minder gunstig dan in het buitenland,
VAN HET JUNIORENWEDSTRIJDFRONT
29 juli Den Haagg

-.-

DOOR A. H. PRESBURG EN J, v, DRUNEN.

Het actieve "Sparta" ui te Den Haag organiseerde 29 juli j,l. wedstrijden op de sintelbaan aan de Zuidlarenstraa t. Wij hadden met 12 jongens ingeschreven, doch door
blessures, ziektegevallen en overwerk verschenen wij slechts met 7 min of meer strijdlustigen op de baan. De eerste prestaties waren beslist niet om over naar huis te
schrijven. Ernst de Roode was bij het kogelstoten niet in vorm en liet bij zi~n serie
100 mtr. verstek gaan. Ton van de Voort deed nog een poging iets te bereiken, doch
kwam met een 5e plaats in zijn serie, 11.7 sec., ook niet ver.
Bij de 80m. jongens C. ging het bet~r: Lamie werd in zijn serie 2e met 10.- sec. en
Tr. te ·Nuyl in de laatste serie 1 e met 10.4 sec. In de finale 80 m. ·jongens C. was het
,_ sultaat na een spannende finish: 1. F.Lamie 9.9 sec. 2 R.Mahieu (V&L) 9.9 sec.
3 H. te Nuyl 10.- sec!
~ tussen had Wim Aay bij de jongens C hoogspringen nog een derde plaats weten te
IJehalen met 1.47 mtr. Uit 2 finales op de 600 mtr. zag Wim Aay even later kans na
e en goed gelopen race --met ruim verschil de zege binnen te halen in de goede tijd van
·j. 29.3 sec., hetgeen een nieuw clubrekord betekent voor de jongens C. Bravo, Vhm!
Ga zo voort, je kunt beslist nog beter!
Henk Kuyl liep bij de B jongens een voor zijn doen niet te beste 600 mtr met als
re sultaat een 3e plaats in 1.34.- sec. Jaap Sandijck bereikte in de ·2e finale 1500m.
j ongens A (15 deelnemers) na een iets te slap begin toch nog een 5e plaats in de redelijke tijd van 4.24.2 sec, Waarmede wat ons betreft- het belangrijkste van deze
~ oed georganiseerde wedstrij den is verteld.
5 augustus Den Haag.
Jam Thuis was onze enige deelnemer aan deze door de afdeling Den Haag georganiseerd e
wedstrijden. Jim bond deze middag de strijd aan op de 400 mtr. heren B.
Na een tweede plaats in zijn serie, tijd 52.3 sec. bereikte hij in de finale van
dit nummer ook de tweede plaats in de goede tijd van 51.9 sec.
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DE ZOVEELSTE BLUNDER.
Wij herinnere n ons nog het artikel van de N .T.C.-voorzitter~ de . Heer F.Jutte~ enkel e
maanden geleden in "De Atletiekwereld"~ ons officiee l bondsorgaan~ met als kop "DE
EERSTE BLUNDER". Het betrof hier een blunder van wedstrijdorganisatoren~ die deeler in
~e mers met te licht materiaa l hadden laten stoten. De N.T.C.-v oorzitter wees
diverse
van
tie
organisa
de
bij
da t artikel op dat er nog veel te wensen over liet
.,,e dstrijden . Wij ei teren hier enkele regels van genoemd artikel g
"Op onze bandstech nische vergader ing heb ik enige malen gesproken over atletiekkultuur. Daaraan ontbreek t in ons landje nog bijzonde r veel. Laat men zic h toch
realiseren~ dat we er zo nooit komen" •
11
11
.'üdus de voorzitte r van de N. T; C. in zijn artikel De eerste blunder. •
·; iij zijn het roerend met hem eens:. Wij komen er zo nóóit. Vooral als we de blunders
eens nagaan ~ die de leden .van de N.T.C. dit jaar al hebben gemaakt.
--Neem de voorweds trijden P.R.-bek er, die dit jaar in Utrecht werden gehouden~ waar
de leden van de N.T.C. één uur van te voren aanwezig hadden moeten zijn om de seri es
in te delen. Zij arriveerd en echter toen de wedstrijd al vijf minuten aan de gang
was. Tijdens deze wedstrijd en werd er een 3000 meter gelopen i.p.v. de 5000 mtr.
Ook hierop wisten de N.T.C.-le den geen antwoord te geven.
--Neem de landenwe dstrijd tienkamp~ waarbij Jel Doornbos ch de N.T.C. het - schaamroo d
naar de kaken deed stijgen 9 door, in eerste instantie niet gekozen te zijn, de eervolle derde plaats te behalen.
--Neem de wedstrijd van een vertegenw oordigend e Nederland se ploeg tegen Brigham Younr
Uni vers i ty (V. S.), waarbij enkele onzer .topatlete n op de tribune als toeschouw ers
zaten en niet uitgenod igd waren. Naar men zei waren hoofdzak elijk plaatseli jke favo~
rieten uitgenodi 'gd. Zij hadden echter wel mee kunnen doen met de Amerikaa nse ploeg,
daar deze niet volledig was .. Men had echter verzuimd hen hiervan mededelin g te doen.
Yiel kregen sommigen van hen een uitnodigi ng voor het diner.
--Neem de tienkamp- kampioen schappen te Vlaarding en 9 waar wij een vertegenw oordiger
va n de N.T.C. misten. Tijdens deze wedstrijd en werden echter in Den Bosch de Int.
!hl i taire Kampioen schappen gehouden •••••
--Neem de rel, zo mogen wij het toch wel noemen, die ontketend werd tijdens de start
va n de finale 800 meter der Nederland se kampioen schappen te Amsterdam .
De eerste 100 meter van deze race werd in banen gelopen. H.Jansen van AAC had de
binnenbaa n geloot. Hij ging tweemaal te vroeg weg. Starter Rinkel zei hem~ dat hij
ge diskwali ficeerd was en Jansen begaf zich naar het grasveld om zijn trainings pak
aan te trekken. Tot ieders verbazing zagen wij Jansen zich weer naar de startplaa ts
· begeven. 11 Neen 1t ~ zei de heer Meerman · als wedstrijd leider en Jansen ·moest weer terug .
Enkele finaliste n waren het hiermede weer niet eens en verlieten eveneens de baan,
en een heftige diskussie volgde. Het gevolg was dat Jansen toch weer de baan op kwar::.
De heer Jutte~ als scheidsre chter, had goedgevon den dat hij buiten mededing ing me eliep.
wij er inderdaad
Neen~ voorzitte r van de N.T.C. dit was fout. Op deze manier komen
nooit!
H.Busé.
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