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VAN DE VOORZITTER.
Het seizoen zit er dus op. Bekijken we het seizoen 1962 vanuit het nationale standpunt, dan is het door de prachtige verrichtingen van onze atletiekploeg in Belgrado
uiteindelijk toch nog een uitstekend jaar geworden. Eerlijk gezegd kan ik lang niet
altijd het beleid van onze nationale technische commissie volgen, maar even eerlij k
gezegd , kan nu toch alleen maar verklaard worden, dat het weliswaar een klein, maar uiterst select groepje atletes en atleten was, dat onze kleuren in Belgrado
op zo'n prachtige wijze beeft hoog gehouden.
Daarvoor dienen natuurlijk in de eerste plaats de betro::·ken atleten heel hartelijk voor bedankt te worden, wa nt
het betekende een machtig stuk propaganda voor de Nede ~ 
landse atletiek.
Maar woorden van oprechte hulde en respect mogen toch
ook gaan naar de zo vaak verguisde leden der N.T.C., die
deze keer er dan toch maar in slaagde de juiste ploeg
op de juiste plaats in de juiste vorm te krijgen.
Wat onze eigen vereniging betreft, een direct pessimistisch geluid wil ik niet laten horen, maar dat er in
de komende periode veel zal moeten gebeuren, willen wij
weer tot een werkelijk sterke atletiekvereniging gaan
behoren, daarvan ben ik meer dan ooit overtuigd&
Niettemin, we hebben in vele opzichten toch wel goed meegedraaid. We speelden belangrijke rollen bij nationale - en zelfs internationale tienkampen, we kwamen weer
in het bezit van een nationale kampioen en mochten zelfs op dit kampioensnummer,
het hoogspringen, ook een tweede plaats bezetten; de P . R.-bekerploeg wist zich weer
t e handhaven in de P . R.-bekerfinale en verzekerdezich daardoor van een finaleplaats
i n 1963; bij de junioren traden toch ook weer enkele atleten op de voorgrond en
·rooral bij de jongere junioren schuilt goed talent. Kortom, we hebben ons partijtje
in de Nederlandse atletiek wel weer meegeblazen . Maar dat is voor een veren~g~ng
a ls onze H.A.V. "Haarlem" toch niet voldo ende.Het moet eindelijk eens afgelopen
zijn met onze tevredenheid over het bezetten van de vierde plaats bij de P . H.-b.eker ,
'.'! e moeten onze aspiraties veel hoger stellen. We kunnen onze aspiraties ook hoger
gaan stellen, nu dan eindelijk de sintelbaan gereed gaat komen.
Het bestuur heeft zich hierover reeds enige keren beraden en naar aanleiding daarvan o.a. adviezen gevraagd aan de technische commissie, een voorlopige pers- en
propagandacommissie ingesteld met geheel nieuwe opdrachten en besprekingen gevoerd
met het gemeentebestuur om het gereedkomen van de sintelbaan te bespoedigen en de
trainingamogelijkheden in het vroege voorjaar veilig te stellen. Er zal echter nog
veelméér moeten gebeuren. En dan niet alleen door het bestuur en commissies, maar
Q.oor alle leden, dier er zich van b ewust zijn lid te zijn van de H.A.V. "Haarlem",
een club met een - het is reeds meer gezegd en geschreven, maar het kan niet vaak
genoeg herhaald worden - roemrijke en grootse historie, maar daarom, juist daarom
ook een club, die een grote toekomst moet hebben.
Zijn onze leden zich daarvan bewust? Eerlijk gezegd twijfel ik daar wel eens aan.
Wanneer ik b.v. constateer hoe gering in f eite het aantal leden is, dat meespeelt
in de voetbaltoto, waarmede we toch de meest unieke gelegenheid hebben om de altijd
zwakke financiële positie van onze verenigi ng te versterken, dan is dat toch eigenlijk wel zeer verdrietig. Hieruit zou je t och moeten opmaken, dat de belangstelling
van onze eigen leden voor onze goede oude H. A. V. toch eigenlijk maar zeer oppervlakkig is. En juist aan oppervlakkige belangstelling zullen wij in de komende tijè.en niets hebben. Straks zullen wij de grote kans krijgen om onze club weer in het
:1iddelpunt der belangstelling te plaatsen. En daarmede dus de kans om van een mid-:: .el matig sterke vereniging ons we er naar de top op te werken. Ik weet het, velen
;:_;eloven niet meer in de top. Laat ik het dan hier nog eens heel duidelijk zeggen:
11
Ik geloof wel in die top."
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Met een tikkeltje meer enthousiasm e bij de voorbereidi ng van onze P.R.-bekerp loeg
~ou er dit jaar zeker een derde plaats zijn uitgekomen . Dat enthousiasm e kwam echter
~ e laat en achteraf hebben we dat ons alleen maar kunnen verwijten. Maar hopelijk
~1ebben we er tegelijk de lering uitgetrokke n, dat "Haarlem" nog al tijd een team
op
d e been kan brengen dat meetelt en dat wij toch echt niet zover van die top verwijderd zijn als we ons zelf wel eens wijsmaken. Die top is bereikbaar , maar we zullen
er voor moeten vechten. Kèihard vechten. En keihard vecht.en betekent voor alles g
r eleurstellin gen overwinnen en gewoon doorgaan. Doen we dat in de tijd, die nu zo
dadelijk voor de vereniging gaat aanbrekenda n gaan we in de naaste toekomst met
onze eigen H.A. V. "Haarlem" veel bereiken.
Mag ik dan na deze ontboezemin g nog een eresaluut brengen aan wat atleten. Aan Jel
Doornbosch voor zijn 6228 punten in de tienkamp te Vlissingen. Aan Rein Knol voor
zijn 5633 punten in dezelfde tienkamp. Aan Rein Knol en Ton van Zijl voor hun
prachtige prestaties bij de Nederlandse kampioensch appen. Aan Co Faas Voor zijn
recordverb etering op de 1500 meter. Aan Adrie Schaper voor zijn 1.57.3 sec. op de
800 meter. Aan Jim Thuis voor zijn uitstekende 400 meter race tijdens de P.R.-beker .
Aan Hora Vlam voor zijn 22.4 sec. op de 200 meter . Aan Junior Wim Aay voor zijn
klassiek gelopen 600 meter bij de W.G.-beker wedstrijden . Maar bovenal aan veteraan
Bas Fennis voor zijn prachtïge vijftiende plaats bij de Nederlandse marathonkam pioenschappén . Bas Fennis is het klassieke voorbeeld van hoe een atleet~ die iets wil
bereiken~ kan en moet trai~en. Een voorbeeld voor onze jongere atleten~ daarom
verdient Bas met die vijftiende plaats in de nieuwe clubrecord tijd niet alleen onze
hulde~ maar ook onze hartelijke dank.
D.Hagtingiu s.
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OFFICIEEL NIEUWS.
?m aan te 'schaffeng

11

Haarlem"-em bleem voor wedstrijds hirt
"
"
voor trainingspa k
insigne
"
trainingspa km/embleem maat 4
"

"
"

"
"

5

6

7
8

0.75
2.25
" 1.25
11
30.25
"31.25
" 32.25
11
32.25
" 33.25

f

11

Bovenstaand e artikelen z~Jn verkrijgbaa r bij penningmee ster J. van Drunen, Naarwegenstraa t 64, Hae.rlem~ tel. 20798 en op alle traininge·n.

10% korting krijgt U wanneer U Uw atletiekben odigdheden koopt bij Sporthuis
"Haarlem"~

Grote

Houtstraat~

Haarlem.

VOORGESTELD ALS LIDg
G.J. Meulblok
W. J. v.d. Linden
P.C.Laarman
;J. J. Klaver
G. van Meeteren
· J.Brouwer
J. van Reeden
J.R.Heuperm an
G.A. van Katwijk

2.12.1938 Van Keulenstra at 55
12. 9.1947 Jepthastraa t 5
31.12.1937 Van Zeggelenpl ein 14
20 10. 1940 H.v. Aghsenstra at 16
13. 12. 1944 Vosmaarstr aat 14
10.12.1941 Weth. Roedenburg straat 33
15 6. 1948 Kamerlingh Onnesstraa t 64
20.12.1942 Noorder Tuindorplaa n 54
4· 6.1949 Postlaan 6
Bezwaren tegen deze leden gelieve U binnen 14 dagen kenbaar te maken
0

0

be stuur.

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede.
bij het

De in ons vorig clubblad voorgesteld e leden zijn als lid aangenomen .
1mDANKT ALS LIDg
' ,Christaanse~

F.R.Mertens~

E.P.

Klipp~

E. de

Vries~

P. v. Aacken 9 L.v.Olffen ,J.Tak ,

.'cdreswi j zigingeng
C. Westerman
H.Bakker

Denemarken straat 80
1511
Queridostra at
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Haarlem.
Haarlem.

EEN H.A. V.-er.
Gerda Kraan werd Europees kampioene op de 800 meter. Het is algemeen bekend. Niet
zo algemeen bekend is misschien het feit, dat de man achter de schermen bij dit
kampioenschap ons lid van verdienste Gera~d Rinkel was. Tien jaar geleden voerde
hij Puck Brouwer naar de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Helsinki.
Nu bracht hij Gerda Kraan aan de top van de Europese -atletiek.
Gerard, uit naam van alle H.A.V.-ers onze h~rtelijkste gelukwensen met dit .glapzende resultaat. Wij zijn, evenals tien jaar geleden, echt een beetje trJts op je.
MEDEDELINGEN SEKRETARIAAT.

-.-

VERKIEZING NATIONALE JEUGDPLOEG.
Nederland- Mittelrhein. Jim Thuis 400 mtr. op 30 sept. te Linnich, Duitsland.
NIEUWE CLUBREKORDS. senioren.
Tienkamp. Jel Doornbosch bracht zijn eigen xekord van 6145 ptn op 6228 ptn. Dit
gebeurde tijdens de tienkamp te Vlissingen op 15/16 september.
Discuswerpen, Rein Knol bracht tijdens dezelfde tienkamp zijn clubrekord van
·
43.97 mtr op 45.08 mtr.
bet sinds
P.R.-beker
de
om
wedstrijden
de
tijdens
verbeterde
Faas
Co
meter.
1500
4.004 sec.
op
sec
4.02.8
van
rekord
staande
Gog
van
Wim
van
naam
op
1948
PROMOTIES.
R,Folmer
800m t/m 1609m. van D naar c klasse 4·17·4 sec. Amsterdam 23.8.62
11
D naar c klasse 43.79 mtr. Vlissingen16.9.62
Speerwerpen
R.Knol
11
D 11
c 11
11.9 sec. Den Haag 23.9.62
100 meter
W.Beelen
1111
11
11
11
23.9.62
c ,_,
D
2.05.2 sec.
M.Labeur
800 meter
11
23.9.62
A
B "
4.00.4 sec.
C. Faas
1500 meter
""
11
11
23.9.62
B
D
59.2 sec.
H.Joacim
400 meter horden
"
""
11
23.9.62
c "
D "
J.Brouwer Verspringen
5·90 mtr.
""
li 11
23.9.62
mtr.
B
12.74
J.Brouwer Hinkstapspringen " D "
"
1111
11
23.9.62
46.06 mtr.
c "
A.Mascini Speerwerpen
" D
11
bij keuze B
H. Vlam
51.5 sec. Amsterdam 14.10.62.
400 meter
Amsterdam 14.10.62
bij keuze c
G.Sakkers Discuswerpen
"
Al deze leden feliciteren wij van harte met de door hen behaalde resultaten.

-.WAAROM POOL JIJ NOG NIET?
Is het de meesten van jullie . eigenlijk wel bekend, dat onze vereniging ook moèdo ···,
aan de Nationale Sporttoto? Wj. j merken er n.l. niet veel van. Want er zijn nog e c·
heel groot aantal leden, die verzuimd hebben om zich als poollid te laten regis t :-~
ren. Misschien weten jullie de voorwaarden niet?
Nu wij zullen ze hieronder laten volgen:
Ieder lid van 18 jaar en ouder ( en dat zijn er
heel wat bij ons) is gerechtigd om deel te nemen.
Tegen betaling van de somma van f 1.50 is men
lid van de Sporttoto. Men kan per week, twee,vie~
·~
zes of acht kolommen invullen, tegen betaling van
respectievelijk f o.6o, f 1.10, f 1,6o, f 2,10.
Weet men alle dertien uitslagen goed te voorspellen, dan zit er een kans in·, dat men de gelukkige
bezitter wordt van f 50.000.--. Ook met twaalf
goede uitslagen valt men nog behoorlijk met zijn
neus in de boter. Er is ook nog een extra prijs
te verdienen, waarvoor men niets behoeft bij te
betalen. Het gaat hier n.l. om het voorspellen
van vijf gelijke spelen.Door lid te worden en
niet alleen lid te worden, maar ook wekelijks
mee te spelen, steun je de vereniging!Het spreekt .
toch haast vanzelf, dat ieder lid vanaf 18 jaar
.·'.""
meepoolt.Het is gewoon een gebrek aan clubliefde
wanneer je nog niet meepoolt. Vraag dus zo spoedig mogelijk een registratiekaart
aan bij Joop van Drunen, Noorwegenstraat 64, tel. 20798, of bij Hans Busé, Godfried van Bouillonstraat 67, tel. 19624. Voor de leden, die de leeftijd van 18 2·
nog niet hebben bereikt is het helemaal geen bezwaar, wanneer zij hun vader, moe·der, familieleden of buren laten meepoolen.
:,
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P.H . gec ijfe r.
Wij heb ben naa r aan leid ing van de
nieu
ons zel f zitt en - cijf ere n. Wij von den we tell ing voo r de P.R .-be ker een bee tje v oo ~
het i nte res san t U hie rov er het een
en and er
te late n wet en.
Bij de oud e tell ing (dus 6 pun ten
voo r een eer ste pla ats 5 pun ten
voo r een twe ed e
enz . ) zou de eind ran gsc hik kin g pre
9
cie s dez elfd e zijn gew eest als met
de nieu we.
Voor ons zou het pun tena anta l iets
ong uns ti-g er dan met de nieu we.
Wij heb ben de tota alte llin g een ges
plit st in drie ond erde len n.l. de
loop num mer s 9
de spri ngn umm ers en de wer pnu mm ers.
Hie ron der late n we de aan tall en volg
en,
A.A .C.
Min erva
V.& L.
Haa rlem
Tre kvo gels
Kim bria .
Loopnummers
142 47
153 14
133 20
129 52
133 45
9576
Spri ngn umm ers
537 4
4579
471 0
468 5
415 0
432 3
Werpnummers
447 4
2705
3702
362 2
282 4
2830
Tot aal
240 95
225 98
217 32
212 59
2031 9
167 29
Uit dit sta atje bli jkt dui del ijk
9 dat Min erv aov er de ster kst e lop
ers bes
op de werp num mer s kwamen zij vari de
zes deel nem end e ver enig ing en het sle chi kte ;
de bus . Wat onz e eige n ver enig ing
cht st uit
bet ref t lag onz e zwa kte in hoo fdza
ak bij de lo opnummers . Bij de spr ing - en werp num
mer s kwamen wij na A.A .C. en V. &
L. zel fs op de
derd e pla ats.

-.-

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR.
Zee uws e tien kam pka mpi oen scha ppe n te
Vli ssin gen op 15-1 6 sep t.
J.
Doo
rnbo
sch
622
8 pun ten. ( · 11.2 I 6.68 m I 13.6 4m
,· 'Je.
/ 1.65 m / 52.6 sec /
/
(nie uw club rek ord ) 15.7 / 39.3 0m/
3.25
m/
54.9 0m/ 4.4 1.8 sec /
2e. R. Kno l
563 3 pun ten. ( 11.5 / 6.30 m / 13.1
1m
/
1.81 m / 56. - sec /
(persoonlijkrekor~ 16.1 / 45.0 8m/
3.15 m/ 43.7 9m/ 5.0 7.9 sec /
Afd elin g Ams terd am, 30 sep t.
200 met er her en D. seri eg 2e Wim Bee
len 24.5 ; fin ale 4e in 24.7 ; Kog el
400 met er here n B. Fin ale 1e Hor a
D, 8.44 mtr .
Vlam 51 . 5 sec .
150 0 mtr , Her en C. fin ale 1e Rob Folm
er 4.18 .1 sec .
Kog elst ote n Her en C. G. Sak kers 8.58
mtr . Dis cusw erpe n C. 3e met 28.0 9
mtr .
Utr ech tse tien kam p op 29 en 30 sep
t,
2e Rei n Kno l met 5478 pun ten. De g
ede tail lee rde uits lag is ons nie t
bek end .
Jel 9 die ook aan dez e tien kam p deel
nam 9 moe st doo r een ble ssu re de str
ijd stak en
HAAGSE KAMPIOENSCHAPPEN 7 okt obe r.
100 mtr . ser ie 3e H.Vlam 10.9 sec .
Hor a was dui del ijk 2e maa r wer d
3e gep laa tst
9
n "l hier doo r uitg esc hak
eld voo r de fiaa l e •
.)0 mtr . ser ie 1e H. Vlam 22.8
sec . Fin ale 2e in 22.4 sec .
1-500 mtr A/B. 2e C.F aas .4.0 5.4· 8e
A.X orte kaa s 4.2 4.- 9e M.L abeu r 4.2
7.150 0 mtr C.
3e R.F olm er 4.2 6.8 sec .
110 mtr . hor den . 1e W.K rijn en 16.3
sec .
Hoo gsp ring en 1e R.K nol 1.80 mtr .
2e T. van Zij l 1.75 mtr . 7e W.K rijn
en 1.60 mtr .
Kog elst oten 2e R.R ein Kno l _13.1 1 mtr
.
Dis cusw erpe n 2e. Rei n Kno l 42.0 7 mtr
.
Hin ksta psp ring en 6e J.Br ouw er 12.5
9 mtr .
4 x 100 mtr . Je in 46.8 sec . (R.K
nol, T. van Zij l 9 J . Bro uwe r !:):.Vlam)
9
UURLOOP TE LEEUWARDEN 7 okt .
Als enig e 11 Haa rlem 11 dee lnem er die
hier voo r al hee l vro eg uit Haa rlem
9
was ver trok ken , Good Old Bas Fen nis .
Bas had gew eldi ge pec h en met hem
alle dee lnem ers 9 daa r er twe e min
uten
wer d afg esc hot en. Zoa ls Bas ons ver
teld e had er zek er een nieu w club rek te vro eg
ord ing eze ten .
DEN HAAG. STEEPLE KAMPIOENSCHAP.
14 okto ber.
I

3e C.F aas in 9.5 2.8 sec .
8e R.F olm er in 11.0 .0.- sec .
9e M.L abeu r in 11. 07. - sec .
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JAN BROUWER, DE GROTE VERRASSING BIJ DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN.
Het was natuurlijk jammer, dat Jel Doornbosch, Rein Kn~l, Harry Joacim en Hora
Vlam, om nu maar de voornaamste kanshebbers te noemen, door de plotseling ingelaste wedstrijd in Osnabrück afwezig waren bij de 0nderlinge wedstrijden, waardoor deze wedstrijden ongetwijfeld aan waarde en vooral ook ~an sfeer hebben ingeboet. Maar daar staat toch tegenover dat dit alles door de grote spanning werd
goedgemaakt. Want toen de verrassing van de dag, Jan Brouwer, na het hoogspringen
dan toch eindelijk door Ton van Zijl van ·de eerste plaats werd verdrongen, zal
niemand meer veei voor zijn kansen op de eerste plaats hebben gegeven. Toen Ton
echter op het verspringen onverwacht faalde en Jan juist daar tot een knappe
6.26 mtr. kwam, toen waren de rollen plotseling weer omgedraaid en zou alleen een
fantastisch goede 1000 mtr. Ton nog naar de zege kunnen voeren
Tot voorbeeld van enkele junioren, hij heeft het geprobeerd Ton. Maar het ging
echt niet, En zo werd Jan Brouwer - na een jaar afwezigheid geheel onverwacht
weer terug in de gelederen - de winnaar van de seniorenzeskamp. Hij kwam tot 27 85
punten, waartegenover Ton van Zijl als tweede 2666 punten stelde. Jaap de Reus
veroverde de derde plaats met 2537 punten en Co Lagendijk mocht zowaar de vierde
prijs in ontvangst nemen. Hij bemachtigde 2469 punten. André Mascini liet het
afweten op de 1000 mtr. Hij kwam op dit nummer niet in de punten en dat heeft hem
zeker een tweetal plaatsen gescheeld. Met 2435 punten kwam hij nu op de vijfde
plaats terecht.
Enkele goede verrichtingen op deze winderige dag waren:
11.5 sec. op . de 100 mtr. van Jan Brouwer.
De 6.26 mtr. en 6.20 mtr. op het verspring en van resp. Jan Brouwer · en Jaap de Reus.
De 1.80 mtr. en 1.70 mtr. op het hoogspringen van Ton van Zijl en Jaap Kan.
Moge Jan Brouwer beseffen, dat deze onverwachte zege dan alleen waarde heeft, wanneer hij nu ook serieus doorgaat met ·d e atletiek en zich geheel aan de trainingavoorschriften houdt. En bovenal, wanneer hij erin slaagt de teleurstelling van nederlagen, die onherroepelijk zullen komen, te overwinnen.
So long.

-.-

De P. H. -beker.
STRIJDLUSTIGE

11

HAARLEM"-ploeg stelt finaleplaats 1963 veilig.

Er wordt wel eens beweerd, dat de sintelbaan aan de Laan van
Poot in Den Haag ons niet ligt. Ik kan het daar toch niet
helemaal eens zijn, gezien mijn ervaringen. Want een vijftal
jaren geleden zag ik daar onze ploeg, die gedoodverfd was
als zesde te eindigen, verrassend goed de vierde plaats veroveren. Deze keer zou de "Haarlem"-ploeg het beslist toch
niet verder kunnen brengen dan de vijfde plaats, zo luidde n
de verwachtingen van de insiders. Maar ook nu werd het een
vierde plaats en zou de ploeg volledig zijn aangetreden, een
der.de plaats zou zeker tot de mogelijkheden behoord hebben.
De grote verdienste van deze "Haarlem"-ploeg was wel - en
dat had ze met veel vroegere P.R.-bekerploegen gemeen - dat
er gevochten werd tot de laatste meter. En ·dat was niet alleen hartverwekkend om naar te kijken. maar deze keer ook zo
uitermate belangrijk, omdat voor de eerste maal de internationale puntentelling werd toeg epast. Dat betekende vooral,
dat ook de tweede man van de ploeg zo heel belangrijk geworden was, wánt een goed resultaat van de eerste man zou door
een slecht resultaat van de tweede volledig teniet gedaan
kunnen worden.
Hoe volledig, is wel gebleken uit het verrassend slechte resultaat van Kimbria - vo.rig jaar nog tweede -, dat .s lechts
steunde op enkele topfiguren, maar dat nu op practisch geen
enkel nummer een behoorlijke tweede atleet kon• epstellen. Hiermede hebben wij ·dan
tevens de verbetering aangeduid, die deze puntentelling heeft boven het oude ~toom
van 6,5;4 enz. punten. De kracht van de ,p loeg als geheel komt veel beter tot uitdrukking en krijgen we in de toekomst de P.R.-bekerwedstrijden met een zelfde snel
werkend wedstrijdsecretariaat als Vlug en Lenig nu had, dan heb ik beslist in de
toekomst van deze wedstrijden weer vertrouwen.
Een vierde plaats dus voor ons team. Een juiste afspiegeling van onze kracht. We
behoren nog niet tot de allersterkste ploegen - voor zover men in Nederland tenm i~
ste nog van sterke atletiekploegen kan spreken - maar behoren ook geenszins tot df
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zwakke 'ploegen. Een redelijk goede ploeg dus 9 die steunt op enkele goede tienkampers, maar die toch ook een aantal jeugdige atleten met toekomst bezit. En met het
woord 11 jeugdige 11 9 heb ik dan toch eigenlijk ook de kracht van deze ploeg aangetoond.
Want nog nimmer in de lange en roemrijke P.H. geschieden is van onze vereniging,
kwamen wij met een dergelijke jonge ploeg uit. Wanneer de vereniging sleiding er nu
in slaagt deze jonge ploeg zo goed mogelijk bij elkaar te houden eu er daarbij
voortdurend op uit is de zwakke plaatsen nog te versterken 9 dan moet er toch in de
P.R.-bekerp loeg 1962 grote mogelijkhed en zitten.
De 100 meter: Pom Beelen, die een ieder ~uidelijk als vijfde zag doorkomen, werd
zesde geklasseerd in 12.8 sec. Ook de tijd bleek een onmogelijk heid. Een protest
tegen de tijdwaarnem ing werd echter afgewezen. Met een tweede protest tegen de
plaatsing had ploegleide r Wim Kaan echter meer succes. Pom werd vijfde geplaatst
in 11.8 sec. In de tweede serie werd HQra Vlam derde in 11.5 sec. Ik zag hem als
tweede doorkomen, maar ik stond niet helemaal recht op d~ finish. Dat er voor
twee en drie echter een tijdsve~schil van 0.2 sec. werd opgegeven, was absurd.
Overigens een fraai herstel van onze sprinter op de laatste 20 meter, toen hij
van de vijfde naar de derde (tweede) plaats oprukte.
De 200 meter: Een stroef lopende PJm Beelen moest op dit nummer wel falen, maar
de laatste plaats liet hij toch ook nu weer voor een Kimbria atleet. Hora Vlam
deed op dit nummer zijn plicht door in 23.- sec de gedeelde derdè plaats in te
nemen.
Op de 400 meter deed onze jeugdige Jim Thuis dan dat hartverwarm ende werk door in
51.7 sec. een nieuw persoonlijk record te vestigen, En toch zou Jim bij de oude
puntentelli ng juist buiten de punten gebleven zijn. Het was een goede race van
deze atleet, die toch wel op de laatste )0 meter wat vast kwam te zitten. Maar ik
weet hem als A-junior bij Joop van Drunen in goede handen. Ben Imttorn miste duidelijk wedstrijdro utine, maar deed het met 53. / sec. toch la~g niet gek en eigenlijk aanmerkeli jk beter dan een zestal jaren geleden.
Adrie Sc·h aper deed het goed op de 800 meter. Vergeleken bij de P. H. -bekerweds trijd
van het vorig jaar in Eindhoven was hier duidelijk een atleet aab het werk met een
jaar meer wedstrijder varing. Adrie heeft in dit jaar kennelijk veel geleerd. Martin
Labeur 9 pas terug uit Belgrado 9 viel onder die omstandighe den niet tegen, maar moet
toch veel meer kunnen presteren dan de 2.05.- sec., die hij nu liet omroepen, En
dan die prachtige 1500 meter van Co Faas. Een 1500 meter race van onze man, zonder
zwakke momenten, werkelijk bijzonder goed gelopen en die voor onze man uit Bennebroek toch. eigenlijk binnen vier minuten had moeten eindigen. Hij bleef er nu nog
0.4 sec. boven, maar met de wetenschap , dat het kan 9 .zal die 4 min.-grens nu toch
wel spoedig door Co verbroken worden. Rob Folmer, daar had ik eigenlijk iets meer
van verwacht. Hij draaide tot de laatste ronde wel behoorlijk mee maar kreeg toen
9
een werkelijk fatale inzinking. Ik heb echter zo'n idee, dat wedstrijdze nuwen dit
P.H.-beker debuut wat verstoord hebben, want hij kan beslist veel beter.
Op de 2000 meter was Arie Kortekaas weer de betrouwbar e rots. Hij liep een goede
race, zonder hoogtepunte nen stelde eigenlijk al heel .s poedig de vierde plaats in
15.52.2 sec. veilig. Het lijkt me prettig voor de ploegleidin g om op dit nummer
een loper te hebben 9 op wie je zo volledig kunt rekenen. Joop Prinsen liep de rac ~
/goed uit (16.49.- sec.) maar eigenlijk had ik toch wel iets meer van hem verwacht .
Goed en vooral betrouwbaa r werk van Harry Joaoim op de 110 mtr. horden, waarop hi j
een. tijd noteerde van 15.9 sec. Echter ook een compliment voor Jaap de Reus, die
als invaller het lang niet gek deed 9 al liet hij me wel half dood schrikken door
na zijn valse st~rt ook bijna voor de tweede keer vals weg te gaan. Maar Jaap beheerste zich op het laatste moment en het werd zowaar nog een tweede plaats in de
serie in 17.5 sec.
Harry Joacim had zich als een goed captain zelf aangeboden om op het uiterst zware
nummer, de 400 mtr horden, Joop Vissers te vervangen, die wegens verblijf in het
buitenland helaas verstek moest laten gaan. En ook dit werd een race, die je betrouwbaar zou kunnen noemen. Rustig en beheerst kwam Harry tot 59.2 sec. Goed werk
van deze gymnastiek leraar. Maar ook alle respect voor Co Lagendijk, die voor de
moeilijke taak stond Wim Krijnen te vervangen als tweede man op dit nummer. Het
werd 61.- sec en dat was eigenlijk veel meer dan we mochten verlangen.
De slechte springplaa ts bracht Rein Knol als enige deelnemer over de 1.80 mtr bij
het hoogspringe n. Dat betekende ook de enige "Haarlem"-o verwinning. Ton van Zijl,
mogelijk niet meer in de glanzende vorm van een maand geleden 9 kwam niet hoger dan
1.74 mtr. Dat vond ik behalve voor de ploeg toch ook voor Ton persoonlijk jammer,
want Ton is nu altijd zo'n atleet, die op clubwedstr ijden tot zijn beste verrichtingen komt. Moge dit de uitzonderin g blijven!
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Op de training heb ik hem eigenlijk niet gezien - jammer genoeg - maar zie, op het
laatste ogenblik in de P.R.-bekerploeg opgesteld, komt Mat Meuwese op het verspringen zowaar t('lt 6. 72 mtr. "Verrassend goed'', zei de voorzitter. Woorden, waarbij ik
IDë graag aansluit. Jan Brouwer kon deze keer de 6 mtr grens niet overschrijden en
heeft toch kennelijk meer conditie nodig. Er ligt een hele winter voor hem om die
op te doen.
Als het nu ook maar even wil lukken met die akelige voetblessure van Wim Krijnen,
dan krijgt de vereniging aan hem een uitstekend polsstokspringer. Praktisch ongetraind ging hij vlot over de 3.40 mtr. "Dat kan nu een polsstokspringer worden".
zei onze eigen Nees v.d. Klinkenberg. En laat ik eerlijk zijn, deze man kan het
weten. De 3.10 mtr. van Piet Mascini viel niet direct tegen. M~t wat meer training
zit er natuurlijk veel meer in,
Mat Meuwese kwam bij het hinkstapspringen tot 12.49 mtr. en Jan Brouwer tot 12.74 ~
Verrichtingen, die duidelijk voor verbetering vatbaar zijn,
Bij het kogelstoten kwam Jel Doornbosch niet tot een allerbeste verrichting en eigenlijk zou ik zijn 13.89 mtr. als matig willen aanduiden. André Mascini maakte
met een stoot van 11.49 mtr. zijn P.H.-beker debuut en dat was niet helemaal onredelijk. Hier geldt echter hetzelfde als voor zijn broer Piet: Meer, veel meer training!
Moest ik de prestatie van Jel bij het kogelstoten als matig aanduiden, voor zijn
verrichting bij het speerwerpen wil ik dat zeker niet doen, want Z1Jn 57.07 mtr.
was alles'zins acceptabel. Dat geldt zeer zeker ook voor de 46.06 intr. van André
Ma~cini. Wanneer André eens serieus zou willen .gaan trainen!
Rein Knol, · van wie het fabeltje de ronde deed, dat hij bij clubwedstrijden niet t rY~
goede verrichtingen kon komen, liet evenals bij het hoogspringen ook bij het discuswerpen duidelijk -zien, dat dit inderdaad een fabeltje was, getuige zijn 42.12m.~
waarmede hij met Jel Doornbosch te topscorer van de ploeg werd, Prima werk Rein!
Maar opnieuw ook weer een compliment voor Wim Krijnen, die op dit, voor hem niet
alledaagse nummer, tot een zeer goede prestatie kwam en dus ondanks zijn blessure
een waardevol lid van de ploeg was.
Zowel op de 4 x 100 mtr als op de 4 x 400 mtr konden wij geen rol van betekenis
spelen. In de 4 x 100 mtr. was ook nu weer Hora Vlam als laatste loper een opvallend
goed atleet, In de 4 x 400 mtr. viel het tactisch lopen van Adrie Schaper op en verdienen ook de andere drie lupers Co Faas, Ji1n Thuis en Ben Imthorn _een compliment
voor hun keiharde vechtlust.
De eindstand: 1 A.A.C. 24095 punten; 2 Minerva 22598 punten; 3 V. & L. 21732 punten;
4 Haarlem 21259 punten; 5 Trekvogels 20319 punten 6 Kimbria 16729 ptn.
Deze eindstand betekent opnieuw een finaleplaats voor onze "grasbaanploeg" en wanneer we nu straks eens echt kunnen gaan trainen op een sintelbaan, trainen zoals
de andere pluegen al jaren hebben kunnen doen, dan heb ik toch eigenlijk bijzonder
veel vertrouwen in de toekomst.
So Long.

-.-

VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRONT.
Het is alweer de laatste keer dit jaar dat deze rubriek ruimte opeist in ons clubblad. Het seizoen is voorbij en wij éaan ons weer voorbereiden voor het seizoen 1) (_' ·
Doch nu eerst het "staartje 11 ~n het zojuist afgesloten seizoen.
BEVERWIJK 19 augustus.
Hier volgen de uitslagen van deze door de afd. Kennemerland prima georganiseerde
wedstrijden:
Junioren A. 800 mtr. 9e R. van Nimwegen g.t.
Kogelstoten 3e R. van Nimwegen 10.02 mtr.
Junioren B. 80 mtr. F.v.d.Lippe 4e in 9.7 sec.
1500 mtr. C.Westerman16e g.t.
Hoogspringen. J.W.Schnerr Be met 1.50 mtr.
Junioren C. 80 mtr. Op dit nummer kwam wederom de kracht van onze jongste sprinters
tot uiting; in de finale werden 4 "Haarlem" junioren geplaatst.
1e F.Lamie 9.6 sec. 3e H. te Nuyl 10.- sec •
. 4e R,v.d.Putten 10.- sec. 6 H. van Goor g.t.
4 x 60 mtr C/D. 1e Haarlem 30.4 sec.
Verspringen: 2e R. v.d. Putten 5·57 mtr.
5.09 mtr.
4e F.Lamie
4.80 mtr.
9e B.v.Goor
4.56 mtr.
11e H. te Nuyl
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LEIDEN. 25 augustus.
Op deze zaterdagm iddag organisee rde de A.V. "Holland" meerkamp wedstrijde n voor
jongens en meisjes. Gezien de zeer grote inschrijv ing valt dit soort wedstrijd e n
bij de jongeren zeker in de smaak.
Bij de jongensB was het Fred v.d. Lippe 1 die uit een veld van 29 deelneme rs de
4e plaats innam met 1644 punten.
100 mtr: 11.5 sec. kogelstot eng 9.50 mtr. verspring eng 6.04 mtr.
De jongens C. waren nog groter in aantal. 47 jongens bonden hier de strijd aan.
Resultate n:
vexspring en
80 meter
kogelstot an
punten.
7e H. van Goor
5.37 mtr
10.2 sec.
10.87 mtr
1639
11e ~. v.d. Putten
5.61 mtr
~0;2 sec.
9.22 mtr
1567
19 e H. te Nuyl
4.85 mtr.
~0.2 sec.
7.86 mtr.
1315
32e L. v.d. Veer
4.68 mtr
11.3 sec.
9.06
1136
OSNABRDCK 8 septembe r.
Op deze dag trok een grote groep Haarlemse sportbeoe fenaren naar Duitsland om
9
in OsnabrÜck de strijd aan te binden, t~gen spoxtbeo efenaren uit deze plaats.
De junioren 9 opgesteld in de "Haarlem Stedenplo eg" kwamen tot de volgende presk', -~
ties. 100 mtr 3e F. v.d. Lippe 12.- sec. 4e A.v.d.Vo ort 12.1 sec.
Olympisch e estafette : 1e Haarlem in 3.52.4 sec.
(A. Schaper 800 mtr- J.Thui.s 400 mtr- A.v.d. Voort 200 mtr- F.v.d.Lip pe 2ffim)
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 9 septembe r.
Daar een deel van onze leden in OsnabrÜck vertoefde , was de belangst elling voor
deze wedstrijd en niet zo groot als andere jaren.
UITSLAGEN JUNIOREN A. speer.
100 m.
ver.
hoog
kogel
800 mtr
punten
1 R. van Nimwegen
36.21
12.2
5,62
1.45
2.14.6
9-35
2458
2 G.Moolen aars
39.71
12.5
10.28
1.45
2106
5·55
2.47-3 V.Mascin i
12.6
23.44
5~22
9.65
1.45
2.47·1705
40.12
4 E.Veen
13·. 7
4.76
8.98
1.45
2. 4 7·· 1645
5 W.Saelman
25.12
14. 1
1. 20
4-25
7.50
2.47·969
JUNIOREN B.
speer
100m.
hoog
kogel
ver.
500 mtr.
punten
1 R. Vissers
12.2
42.45
1. 5U 11.30
1.18.5
3280
5·54
2 J.W.Schn err
12.3
28.38
1. 50
9.35
1.19.2942
5-85
l F.S.G.M.K nuvelder
13.3
1.40 ' 1o. 24
34.95
5.16i 1.19.4
2923
4 A.Beun
1}.27.72
1.45
9 a41
1 20. 1
5·39
2565
5 A.Hupkens
13.3
1. 30
10a50
35--1. 20.9
2231
4· 78
6 R.Sok
12.4
19.32
1. 35
7. 41
1. 25.4
1982
5-20
7 C.Reinde rs
2-8.60
13.3
1 a 15
8.31
1.25.4·57
1747
8 J.J.C.Hey nen
12.8
28a31
1.40
6.98
4.86
1.16.6
1623
9 P. van Beek
12.5
27-. 11
1. 30
9.08
s.o6
1615
10 C.Westerm an
14.2
27.40
1.15
7 a 21
4.73i 1.25.8
1513
11 J.Plantin g
14.8
20a18
1. 25
7a20
3.76
773
JUNIOREN C.
60 mtr. kogel
hoog
ver.
punten
50u mtr
;'
W.Aay
1·9 11. 24 1. 30 5·44 1.13.8
3447
2 R. v.d.Putte n
8.1
10.46
1. 30
s.66
1.15.6
3176
3 H. van Goor
8.10a98
1.40
1.19.8
2843
5·51
4 F.Lamie
9.24
1. 30
1.18.2
7-9
5a27
2728
5 P.Hagtin gius
8.2
7.89
5.20
1. 35
1.19.2
2524
6 v.d.Heyde n
8.4
10.05
1. 30
1. 24.4-42
2125
7 L. v.d. Veer
9. 1
9-30
1. 35
1. 33. 3
4.52
1774
8 R. ten Bokurn
8.6
7.37
1. 25
1.32.3.97
1449
9 H. ·s ou ver ei n
7.80
1. 25
9·5
1. 39. -·
3.77
11 51
I

0

JUNIOREN D
1 A. Mrül erna
2 G. J. Kuiper
WELPEN
1 R. van Beek

2 c. van Op zeeland
3 P.Koel
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60 mtr

hoog

ver.

kogel

punten

9.2
1o. 1
60 mtr

1. 20
0.90
hoog

3.78
3-34
ver.

5·39
7-87
kogel

947
734
punten

9·4
10.4
10.6

1. 20
0.90
0.95

3-40
3.45
3.09

6.30
6.32
4.20

906
548
406

H.O.-Bekerwedstrijden te Amsterdam op 16 september.
POVER RESULTAAT VAN "HAARLE:.!" J :::;UGD!!
Deze wedstrijd, met als inzet het Clubkampioenschap voor junioren, heeft overduidelijk aangetoond, dat het prestatiepeil van onze jongens een dieptepunt heeft bereikt.
Deze 11 Haarlem 11 -ploeg keerde huisvlaarts met een vijfde plaats : 30 punten.
De grote zwakte ligt ongetwijfeld bij de technische nummers; een vijfde plaats bij
het discuswerpen, behaald door Gerard hloolenaars leverde d.e enige 2 punten op van
al deze technische nummers~
Is de schuld alleen bij onze jongens te zoeken?
Zonder dat wij alle schuld van het volkomen falen op de technische nummers van de
schouders van onze jongens willen wegnemen, wil ik toch wel een zeer groot percentaGe van deze bijzonder zware last afschuiven op hèt wanbeleid van de spartautoriteiten van de stad Haarlem.
rlat deze dag namelijk overduidelijk gedemonstreerd werd, was het reeds jarenlange
cebrek aan trainingsaccommodatie.
Yfant vroede vaderen: "r!il t U ons de weg wijzen naar misschien één discusring, of
de aanloop voor speerwerpen~ dan wel behoorlijke springgelegenheden?
I n het jaar 1962 kon deze broodnodige accommodatie 'nog steeds niet in Haarlem worden aangeYiezëniT Is .h et dan zo'n wonder, · de t onze jeugd, welke nooit eens de gelegenheid krijgt om te trainen, de zware concurrentie niet kan bevechten van _die jongens,
die wel over -deze trainingagelegenheden beschikken!!
V/at deloopnummers betreftJ hierop ~verden 28 punten vergaard. ]iet uitzondering van
de 3000 meter -gelukte het onze jongens op alle loopnummers punten te behalen.
EI NDUITSLAG: 1 A.A. C.
2 L.D.A.
3 P.S.V.

110
70
42

punt~n

33 punten
30
29

4 UNI ON

5

IDl~RLEhl

6 G.A.C.

Verdere uitslagen: ·

4 punten
9.4 sek.
80 me.ter: 3e F. v.d. Lippe
••
1
1. 30.9 sek.
600 meter : 6e R. Vissers
g.t.
7e H. Kuyl
1
11.8 sek.
junioran A~ 100 meter: 6e R.Banning
16.5 sek.
3
110 m.hord 4e E. de Roode
1
g. t.
6e A.11ulder
37.3 sek.
300 meter g 3e J.Thuis
4
6
2.03.4 sek.
800 meter: 1e A.Schaper
1
6e R. van Nimwegen2.08.3 sek.
4.24.2 sek.
3
1500 meter ~ 4e J.Sandijck
g.t.
3000 meter : 8e F.Saelman
45·9 sek
4
4 x100 meter : 3e ·Haarlem
(F.v.d.Lippe-J.Thuis-A.v.d.Voort-n .Banning)
1.50 mtr.
Hoogsp~ingen 9/10 J. W.Schnerr
5·75 mtr
7e F.v.d.Lippe
Verspringen
5.69. mtr
8e J. ~ .Schnerr
2.65 mtr
7e R.v.Nimwegen
polshoog
mtr
10.09
Roode
de
E.
Be
kogelstoten
mtr
8.93
Veen
9e E.
2
36.25 mtr
discuswerpen 5é G.ï..!oolenae.rs
29.75 mtr
11 e A .Mulder
38.57 mtr
9e G. IJ:oolenaars
speerwerpen
37.84 mtr
10e E.Veen
In het bijprogramma zagen wij op . de 600 meter jongens C. \'lim Aay van start gaan; ne.
+ 400 meter in 2e positie te hebben gelopen nam hij na een hartverv;armende tussensprint de kop over, om deze niet meer af te staan. Hij finishte in de prima tijd 'I.Té'.::.
1.29.3 sek.
junioren B:

-.

..

..

&~ S1'ERD.A!1 ,

22 september.

Een programma met hoofdzakelijk nurnmer.s voor C en D junioren.
Finale 80 mtr. junioren c: 1e Fo Lamie 9.6 seko 2e Uo Aay 9.7 seko 3e
4e R.v.d~Putten 10.3 sek.
600 mtr. junioren C: 4e P.Hagtingius 1.37.4 sek.
kogelstoten Cg 2e H. van Goor 11.49 mtr. 7e R.v.d.Putten 10.55
15e L. van de Veer 9.35 mtr. 20e H. te Ifuyl 8.05
HoogspringenC: 3e H. va.n Goor 1e50 rntr , 6e L.v.d.Veer 1.43 mtr
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H.v.Goor 10.1sek

mtr.
mtr.
Be rt.Aay 1.40 m

4 x 80 mtr junioran C. 1e Haarlem" 38.1 sek. (F.Lamie, R.v.d.Putten,W.Aày,H te Nuyl)
80 meter horden jun. B. 3e P. van Beek 11.6 sek.
300 meter junioren B. 1e F. ~an de Lippe
LlNNICH 30 september.
Op deze dag trad de Nederlandse jeugdploeg aan te Linnich (Duitsland) voor een
wedstrijd te.g en het Landesverband Mi ttelrhein.
·
In de Nederlandse ploeg was Jim Thuis gekozen voor de 400 meter. ·
Jim bracht het er niet zo d~nderend af; een vierde plaats in 52.3 sek.
Na spannende strijd won Nederland met één punt verschil van Mittelrhein (70-69 pi ..
DEN HAAG 30 september.
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de veren~g~ng "De Trekv'ogels" organiseerde deze vereniging nationale jeugdwedstrijden.
Voor de zoveelste keer dit jaar trok deze zondag een 11 Haarlem 11 -jeugdploeg naar de
residentie.
De uitslagen waren:
junioren A g polshoog 4e R. van Nimwegen 2.70 mtr.
junioren Bg 100 meter 2e F. v.d. Lippe 11.7 sek.
verspringen 4e F. v.d. Lippe 6.16 mtr. 6e J .W . Schnerr 5.92 mtr.
9e R. v.d. Putten 5.67 mtr.
junioren C. 600 met'er 1e W.Aay 1.30.2 sek. 3e F.Lamie 1.39.7 sek.
kogelstoten 5e W.Aay 10.97 mtr. 10e F. Lamie 9.59 mtr.
4 x 80 mtr. 1e Haarlem 37.9 sek. (nieuw clubrekord)
( F.Lamie, R.v.d.Putten , W.Aay, 'H. te Nuyl)
DELFT 13 en 14 oktober.
Op deze dagen vond te Delft de fina.le plaats van de jeugdmeerkampen. Uit de districten werden totaal 12 junioren A, en 12 junioren B geselcteerd die mochten deelnemen
aan de landelijke finalewedstrijden.
Fred v.d. Lippe was de uitverkorene van het district Noord Holland - B junioren.
Hij stond na afloop van deze tweedaagse wedstrijd als tiende op de uitslagenlijst
met 3895 punten.
DEN ThL.G 14 oktober.
Dit was dan de allerlaatste wedstrijd van het baanseizoen 1962 en wederom was De n
Haag.het strijdtoneel.
Op de laatste wedstrijd noteerden wij de volgende uitslagen voor U:

\

Junioren A. 800 meter . 3e J.Thuis 2.12.- sek.
1500 metersteeplechase 3e J.Sandijck 5.07.- sek.
4e R. van Nimwegen 5.09.- sek.
Junioren B. 100 meter 5e H.Kuyl 12.6 sek.
.
80 meter horden 2e P. van Beek 11.5 sek.
'~unioren C. 60 meter horden. 1e R. van de Putten in de prima tijd van 9.- sek.
In zijn serie liep hij 8.9 sek. hetgeen een nieuw clubrekord betekent.)
80 meter . 1e F. Lamie 10.- sek. 2e W.Aay 10.2 sek.
4e H.v.Goor 10.5 sek. 5e H. te NUyl 10.8 sek.
verspringen 2e groep 1e R. v.d.Putten 5·49 mtr.
Dit is dan het einde van de reeks wedstrijdvPrslagen over het seizoen 1962.
De totaalbalans hopen wij jullie te kunnen voorschotelen in ons Kerstnummer aan
de hand van de ranglijsten 1962.
J. van Drunen.
NAGEKOMEN UITSLAGEN SENIORENg
Tienkamp te Utrecht 29-30 september.
4. 35.2 s ek
2e R.Knol 547 8 punten ( 11. 9-6m37-12m93-1m83-55 .- (3229punten) 16.-s-40m44-2m90-49. 96 12e T.v.Zijl 3434 ptn. (12.3-5m78- 8m88-1m75-58.-(2429p unten)18.6 -21m24-2m20-32.1 ~
4.57.2 E ~ .
De resultaten van J.Doornbosch na 4 nummers waren:
11.9 - 6.36- 13.73 - 1. 65 (2573 punten) , waarna hij uitviel vanwege een blessur e
Hij stond op dat moment 2e achter Rein met een achterstand van 126 punten.
UITSLAG PIM MULIER VELDLOOP 21 oktober te Velsen.
3e C.Faas (2e A.kl), 16e A.Kortekaas (7e A.kl) 17e R.Folmer (3e C.kl). Martin Lab e~r
werd 19e in de C.kl. en Ton van Zijl, dit keer eens op de lange-afstand werd 19e
in de D.klasse . Bij de veteranen werd Bas Fennis 2e achter Jan van Ginkel.
-11-

WAT HANS !IOORDE EN LAS.
GLASFlEER STOK.
W~t is nu precie9 een glasfiberstok? Deze vraag wordt de la:... t:~ijd n.ogal ·eens gestela. Wi-j zullen
~aaT regels duidelijk te maken. Een . l~~

,;s-te

tra..qhi;et:t {),-itt · in ee~i
stpf ven Glasfiper i~
het basismat·eri9!-al.• De la.p vro-rdt gedreri.lc:t in W&:Q!'S ha·rs. l.i_et:J.
vQJckelt v.e-rvo).g.e.rw. 4-.e sto.f om A~ .su.J,.e.n kern.. Door verhitting~en druk worden de glasfiberlagen hecht met elkaar verbonden. Alle lucht en andere gassen worden eruit geperst. De
lengte varie~rt van 3m65 tot 4m88, het gewicht is ongeveer
2i kg. Een stok kost in Amerika ongeveer 60 dol1ar. Sinds
1948 zijn er volgens de uitvinder, de Amerikaan Herb.Jenkins
75000 st~kken gemaakt.
Alhoewel proeven hebben uitgewezen dat ouderwetse
bamboestokken de grootste souplesse bezitten, prefereren de meeste springers de glasfiberstok, Hij levert een voordeel van 15 tot 20cm.
op. De stok ontspant zich vlugger en "katapult" de springer als het ware over de
lat. Zeer veel deskundigen hebben te kennen gegeven, geen bezwaren tegen de nieuwe
stok t .e hebben.
ATLETIEKMOEHEID VAN EEN VOORZITTER.
We zien er de buitenkant. maar van. Het leven vah een clubvoorzitter is heus niet
zo zonnig. Ze staan vaker aan de rand der vertwijfeling, dan U denkt. nDe vrije
zondag is er voor ons niet bij", aldus een fragment van z;jn klaaglied. Het bleek
dat hij aan atletiekmoeheid leed. Hij openbaarde het geheim van zijn welsprekend--··
heid. In zijn werkkamer, waar hij al zijn spullen bij elkaar heeft staan staat ee:
levensgrote spiegel. "Spiegel ? 11 , zult U zich verbaasd afvragen. "Ja, die hebben
wij voorzitt.e rs nodig", vertelde hij ons, "want je bent toch het visitekaartje varl
je club. Voordàt ik naar een bespreking of receptie ga, ga ik eerst een p·oosje
voor mijn spiegel staan. Dat is gewoon een kwestie van eoncentratie. Ik heb me laten wijsmaken dat Anton Geesink eerst aan de mat gaat ruiken, vo.ordat hij een judopartij begint. U zult de gewichtsheffers de kost ge.v en, die eerst eèn minuut of
tien naar die dooie halter op de grond staren. Nou, zo is het met ons, voorzitters~
ook. Ik scheer me uit de kunst en als alles dan zo ver voor elkaar is, ga ik voor
de spiegel mijn speech repeteren. Ik kijk dan naar mijn gezicht, maar ik doe net
of ik een vreemde ben. Die spiegel, dat is mijn audito ••• Ik bedoel, dat is mijn
kritisch gehoor. Als voorzitter ben je een schaap met vijf poten. U weet net z•
goed als ik, dat je een rappe tong moet hebben. Was het daarmee af, dan zei ik
allez ••• maar je moet ook een vlotte pen hebben. Ik schrijf praktisch het hele
orgaan van de vereniging vol. Clubliefde hebben ze allemaal genoeg, maar als je
een keer beleefd vraagt een lekker ovèrzichtje te schrijven voor ons orgaan, dan
doen ze net pf ze nog niet eens lagere school hebben gehad. En d'r zijn er zoveel
bij ons, die gestudeerd hebben.
TEKORT SPORTVELDEN.
In de jaren na de oorlog is het aantal sportvelden van 4200 op 7600 gebracht. Een
toename dus van 3400. Het aantal sportbeoefenaren is echter verdrievoudigd.
Het tekort aan gymnastiekzalen bedraagt 2800.

-.-

ADOPTIE.
Onze vereniging wordt, zoals zovele ·a ndere, door een voortdurende financiële krar.l'geteisterd. De clubkas is een magere geldbuidel, welke de penningmeester (heel b egrijpelijk) als een Cerberus bewaakt. Vaak kunnen de meest elementaire voorzienir"g. nauwelijks verwezenlijkt worden; materiaal is duur en kan maar mondjesmaat worde n
aange~chaft.
·
Daar het wachten op e'en sintelbaah voor ons nu wel de langste tijd geduurd heef t ~
hebben we over financiering van sportevenementen, die er uiteraard georganiseerd
moeten worden, zitten dubben. Er is in dit blad al eerder over geschreven en in
onze kring meermalen over gesproken. Het houdt de atletiekgemoederen bezig •.. Terecht.
Want willen we eerdaags het publiek atletiek op verantwoord niveau voorschotelen~
dan zullen daarmee, kosten, veel kosten, gemoeid zijn. Die zijn - dat staat voor
ons vast- niet uit eigen middelen te bestrijden.
In dit licht bezien lag het voor de hand dat onze belangstelling werd getrokken door
een artikel van dr. W. van Zijll, secretaris van de Nederlandse Sport Federatie,
in het blad VÇJ.n de KNKB "Overheid en Topsport" heet het.
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Meer in het bijzonder trof ons daarin een vorm van adoptie door het bedrijfslev en)
die het buitenland kent, doch welke voor ons land (nng) vreemd schijnt te zijn.
We vonden in dit artikel terug, wat· wel eens in ons brein is opgekomen om redenen:
zie boven.
.
Nochtans hebben wij ons niet gewaagd aan het aanwijzen van een oplossing van het
financierin gspr)bleem , waarmee de Haarlemse atletiek onomstotel ijk zal worden geconfronteer d. •t Leek nns niettemin waardevol uit de gezaghebben de woorden van
deze NSF-functi onaria fragmenten "ter overdenking " ~ver te nemen.
We lazen "'• a.:
a.Maatscha ppelijke organisatie s en overheid in· het buitenland bieden de sport
alle denkbare steun. In Engeland is de tennissport door de industrie geadopteerri in de Verenigde Staten zijn er duidelijke bindingen tussen het bedrijfsleven en de sport. De BBC, om naar Engeland terug te keren, heeft de zwemsport in bescherming genrmen met zeer belangrijke gevolgen van dien. Nederland kent de adoptie door bedrijven nng niet·. Wil Nederland mee blijven tellen, dan moet het roer 0m en is grootscheep se steun onontbeerl ijk.
Indien de overheid zich zo positief instelt ten opzichte van de sportbeoefe naren, dat zij tot steun b-e-reid is, dan zal die steun het gehele gebied der
sportbeoAfe ning 'ten goede moeten komen, de topsport niet uitgezonder d.
b.De gemeent·e lijke overheid zou in het bijzonder de steun rechtstreek s en indirect kunnen verlenen in de vorm van faciliteite n voor de train~ng van top
atleten met het tevens beschikbaa r stellen van de accommodat ie voor hen en
de mede-finan ciering van deze accommodat ie.
c.Ontspcrin gen in de ba.sisspnrt ZlJn in wezen ~rnatïger dan in de topsport en
niet nmgekeerd! Overheid en sport-leidi ng moeten niet proberen de accenten
verkeerd te leggen. Integendee l, overheid en spnrt-leidi ng moeten gezamenl ijk
zoeken naar de middelen en de m0gelij~heden om de pnsitieve van de sportbeweging, ook in de topsport, volledig tot zijn recht te laten knmen.

-.LEDEN EN DADEN.
In het archief van onze verenlglng, Piet Kleijne geeft gaarne inzags, huist het
"Gouden P.H.-boek 11 • Alle gloriedaden van vrnegere H.A.V.-ers zijn daarin verzameld.
Het is bekend, wie in 1929 de 150' ' meter liepen en hoe, we weten ook in vele gevallen, wat de deelnemende atleten gedacht hebben, immers de gedachten van Rinkel,
Van Muss~her e.a. zijn onk neergeschre ven.
Hieraan moest ik denken, toen we na de P.R.-beker wedstrijd de terugreis naar Haarlem aanvaardden en ik cnze nieuwe clubrecordh ouder op de 1500 meter Co Faas met
de 4.00.4 sec. nog in zijn benen languit op zijn bank zag liggen. M~e en tooh niet
helemaal voldaan; hij moet n.l. gedacht hebben: "Verdraaid, als ik nu die hal va
seconde sneller had gedraaid, was ik '1nder die 4 min. gekomen." (Maar je laatste
~<:reet aan de finish: "Ik heb WÜrster verslagen" was ook mooi, Col) Co zou Co niet
zijn als zijn e.k. wedstrijd in 1963 geen tijd onder de 4 min. te zien gaf. De
gehele clubleiding moet echter gedacht hebben: 11 Wel, we zitten "goed" in de middenmoot- geen voorwedstr ijden meer- •n "gladde" P.R., geen geluk, geen :ççch, wat
Jan Brouwer dit keer te kort sprong, sprong Mat Meuwese verder. Doch er moet veel
meer uit de H.A.V. ploeg komen. De vereniging moet meer "materiaal" aanbrengen.
Met alle respect voor het lopen van Beelen: we misten een 2e 11.3 sprinter. (Ger
Duits zat thuis en heeft de uitslag via de radio gehoord, neem ik aan) Zo zijn
talrijke oneffenhede n van het "thuisfront " te melden. Op één of andere manier zijn
talentvolle jongeren niet in ons midden terecht gekomen, ze lieten zich soms wel
eens zien •.•••• Er zi~nkele gevallen, waarin wezelf d.w.z. de vereniging schuldig zijn.
De nieuwe puntenwaar dering, die steeds - dank zij het snelle werken van het V & 1
secretariaa t (waarvoor hulde) - snel bekend werd gemaakt 3 gaf veel spanning en een
beter beeld van de verhoudinge n tussen de clubs; ook van onze ca. 25 leden, die
34x een a~ntal punten opleverden. Met de oude telling waren we ook 4e geworden,
maar met een grote~e 11 achterstand op V & L, die 3e werd.
Wij waren per atleet/per nummer 625 punten waard. Onze gemiddelde prestatie had
dan ale volgt mogen zijn; tussen haakjes staan de werkelijk behaalde gemiddelde
resultaten.
11

100m
~2.-

200m
24.-

400m 8nom
1500m
53·7 2.03~6 4.21.2

5000m
16.16
( 11.7)(24.1)(52.7)~.03.1)~.10.5) ( 16.16)
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110m hord.
16
(16.7)

41)0m hord.
59·(60.1)

hoog, ·

ver.

1.64i 6.35
77) (6.31)

( î.

h.s.s • .

polshoog

12.67
(12 . 61)

3.70
(3.25 )

kogel.

speer.

discus.

39.04
12.20 53.68
(12.69) (51-50) (38.92 ) .

Zoals U ziet zijn de estafettes buiten beschouwing gelaten.
We hebben dus een ploeg zonder grote uitschieters. De 1500 mtr .en het hoogspringer.
waren goed, polshoog was zwakker.
Om deze P.H. te winnen had A.A.C. z0 1 n 710 punten per man/per nummer nodig. Een
clubkampioen, die gemiddeld 800 · punten per man behaalt, zou dus gemidd t-ld moet en
presteren resp. op de loopnummers: 11.3 / 22.7 / 50.6 /1.56.6 / 4.06.2 / 15.20 /
op de hbrdennummerss 15.- / 55·5 s ec.
op de technische nummers: 1.82 / 7.04 / 14 ~ 05 / 4.10 (hoe krijgen we dat voor el -kaar?) 14.30/ 62.92 / en 45.76.
Er doen zich natuurlijk kwaliteitsvers chillen voor: b.v. Kimbria kwam niet verder
dan 300 punten gemiddeld op de speer en P~C als hoogste, gemiddeld 950 punt en op
de 1500 meter (en wij een nieuw clubrecord).
Het is thans immers zn gesteld, dat we de tegenstander steeds moeten overtreffen,
punten "afpikken" is er niet meer bij.
De N.T.C. heeft het wel juist gezien; de clubs moeten grotere prestaties tonen
en zich bovendien toeleggen op nummers, die minder werden geoefend zoals de 400
meter horden en hinkstapsprong . Men moet beschikken over een 25/30 goed getrainde
atleten, die 600 trt 900 punten per nummèr waard kunnen ZlJn.
Een club, die naar prestatie streeft, blijft- de club, die deze progressivitei t
mist, kwijnt; voorbeelden behoef ik niet te noemen.
Wie "maakt" nu die club? Nat~urlijk, een uitstekende administratiev e en technische
leiding zijn nnontbeerlijk; clubgeest en de vriendschap, die daaruit voortvl oeit
lost eventuele geschillen snel op; vooral de sterke wil der vereniging is van groot
belang, maar de kiem van dit alles is:
HET CLUBLID
dit is de spil, die hoogstens mentaal kan worden betnvloed door de sfeer en omgeving, waarin hij geplaatst is, de één ''proeft" dit sneller dan de ander, maar vc.:·
hem moeten de eerste actieve
DADEN
k omen!!
1
Nu meen ik, dat een reveil nodig is; een mobilisatie van alle Haarlemse "eenhed c ~ ' .
Wat zijn de pluspunten voor ons Haarlemmers : wel, Haarlem ligt gunstig voor de
grote atletiekwedstr ijden. Amsterdam, Den Haag, ·Utrecht en Rotterdam zijn gemakk8lijk bereikbaar.
We beschikken over een goede winteraccommod atie op het CIOS te Overveen, straks,
in mei zegt men, de SINTELBAAN. Weliswaar een te kleine, doch goede kérn van. leiders, kortom een club, die wat te bieden heeft.
Met deze "collectie" moeten we " orders" kunnen boeken. Ongetwijfeld zal ons bestuur ook wel met plannen komen (ik schrijf 10 oktooer). Hopelijk met goede wedstrijden op de a.s. sintelbaan, ook meerkampen en clubwedstrijde n, zoals we elders
"de grote steden" en "district" wedstrijden kennen. Sterke, vooral sterke noordelijke en oostelijke combinaties kunnen toch tegen onze jonge P.H.-ploeg de handschoen opnemen?!
Meer mensen moeten ingeschakeld worden in het verenigingslev en. Terecht verwees
Van Drunen al enige malen naar het grote kader van AAC, de huidige · clubkampioenen
senioren en junioren. (Waarom is b.v. Ludwig de Sanders weer geen lid geworden?
Kom op, Ludwig 9 als je dit hoort!)
Anderzijds, waarom bieden wij leden het bestuur niet meer actieve steun?? Er zijn
jongeren, die verdwijnen, omdat hun sportloopbaan wegens gezondheidsred enen geen
· grotere ontplo oiing op het groene v eld toestaan, waarom niet achter de groene t a~~ , ,
Er is zoveel te doen, zo erg veel! Weten jullie hoe het clubblad tót stand komt,
h .... e de contributie geJ:nd wordt, hoe het materiaal ••••• hoe de "pool"• •e •• et c! ·
Al voor de P.H. begon ik mijn clubgenoten die-zich-niet-m eer-lieten-zien -op te
"peppen"; niet, dat ik een deurwaarder wil zijn, maar uit ervaring weet ik hoe C ""
makkelijk "onze schaapkas afdwalen"- soms is een kleine stimulans nodig en lat e ::~
hoor je: "goed, dat je me weer t erug haalde".
Ik beweer, en het is beslist geen ku nst, dat een ieder van ons één of t wee goed."l
leden kan meenemen ; er l ppen in Haa rlem knapen r ond, die zomaar 6.50 mtr spring en
ik zag het zelf.
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Natuurlijk fietst regelmatig 8ver de Grote Markt een polsstokhoogspringer goed
voor 4 meter. Alléén, jij moet hem dat vertellen ••••• Goede wil, aanleg en mentaliteit en morgen is het pnlshoogrecord van Nederland t~rug in Haarlem. Laat die
Van Duyn een gnuiven! Op de scholen lopen a.s. kampinenen bij "bosjes" rond.
(Kees Koch werd op school ontdekt, tnen hij een kastiebal gooide,) Doch al onze
Haarlemse Jannen, Bennen, Japen, Pieten en Co 's moeten helpen.
De jeugdleider een klopje op zijn schouder geven als"zijn jongens" het goed doen
is niet voldoende.
"BLOED AAN DE PAAL", zei Henk Kluft. Breng Van Drunen en zijn staf veeJ. jeugdleder;
1 t is geen kunst
leden te maken. Inderdaad Haarlem heeft al de grootste atletiek .
dichtheid van Nederland~ dooh als een g('led verkoper moet je je rayon "uitkammen" ,
Alleen wat moeite doen! Die lange jongen uit de straat eens op een zondagmorgen
meenemen- je tvffe neef uit Haarlem-Oost- die jongen~ die zo hard in de straat
liep, zoals je oom eens zei - op kantoor, die "beer" -van de boekhouding - die ro oie
op school in 4c -.
Als j-a a.s. zaterdagavond bij de uitgang van het Rembrandttheater staat, loopt
daar een hordeloper van 15.- sec voorbij. Alleen jij moet hem dat zeggen, anders
blijft hij bij de TV suffen!!
Op de k('lmende sintelbaan meer .atleten, jongens, die met verstand hun sport doen.
Het is geen jeugdig enthousiasme van mij, ik ben .echt al de 40 gepasseerd, maar
al bijna 20 jaar weet ik, dat dit gaat; in de HAV-er anno 1945 schreef ik dit
reeds. Wanneer we nns samenbundelen zijn wij de a.s. jeugd- en seniorenkampioenen.
Dan trekken we ale "stroop", ~komt de jeugd uit de automatiek en van de Grote
Markt naar de sintelbaan.
LEDEN, DOE WAT, HELPT HET BESTUUR!
/ Draag geen clubcostuum zonder ' 1Haarlem"-wapen, of een "wild" trainingspak i.p.v.
Gns "eigen" pak.
Hora Vlam pikte nog net Z1Jn 10.9. Ton dit jaar net geen 1.85. Rein ••••• waar
blijft een Nederlands recArd, Jel 6500 punten, een nieuw clubrecord 800 mtr (was
eens Nederlands record) Adrie Schaper?? Ik noem zo voor de vuist weg een paar
11 hightoppers 11
• Harry Joacim zag ik gaarne meer; natuurlijk Wim Krijnen :1et een
gezonde poot; waarom kwam Arie Kortekaas wèl op wedstrijden en Ben Imthorn bijna
niet. In Zandvoort schuilt nog een atleet, die een belofte heeft in te lossen.
Waar blijven de newcomers, die er tijdens · het voorjaar al waren? Brijs, Saes en
Stins (hij was op een wedstrijd ingeschreven en kwam niet!).
Jaap Sandijck •••••• je boemelde daar op die sintelbaan, maar je beloofde beterschap. Zandvoortse Wim Aay stal mijn hart toen hij op de 600 meter zes blauwpi jp r
overtroefde.
Junioren, die W.G. MOET en KAN anders dan in 19621 Jullie maken die club! De HAV
is geen gesloten N.V. Door jullie aanwezigheid, stemming en prestatie, het meenemen van vrienden kunnen jullie Van Drunen en zijn staf laten glunderen.
\

't Is werken en werken, geen bloed en tranen alleen wat zweet! Beste H.A.V.-ers.
"Ik ben zomaar eens achter de schrijfmachine gaan zitten er is nog veel meer te
schrijven, doch het is bedtijd. Laat dit alles geen ijdel geschrijf in een clubblad blijven. DOE WAT. Laat me eens wat hören. 11
EMILE BLEIJSWIJK.
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