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Mede namens het bestuur wenst de redactie alle leden, donateurs en bevriende
relaties een zeer prettig jaareinde toe en vooral een goede gezondheid, veel
geluk en succes in 1963.
Onze moedervereniging de H.F.C. "HAARLEM" wensen wij een seizoen toe zoals
1960- 1961. Mocht U nadien de eerste-divisie moeten verlaten, dan alleen
voor promotie naar de ere-divisie.
+ + + + +
VAN DE VOORZITTER.
Mijn laatste artikel in het laatste clubblad van dit
jaar vereist natuurlijk een terugblik. Op sportief
gebied hebben wij het echt niet zo gek gedaan, al
mogen we beslist niet tevreden zijn met de behaalde
resultaten. In het vorig nummer van de''H.A. V.-er"
schreef ik hierover al uitvoerig. Op organisatorisch
gebied deden wij eigenlijk bitter weinié• Konden we
ook weinig doen, want de accomndatie voor werkelijk
goede atletiek was ook in het afgelopen jaar in onze
stad niet te vinden.
Waarover wij in de vergane periode wel tevreden mogen
zijn, is het feit, dat de onderlinge verstandhouding
in de vereniging zo buitengewoon goed is geweest.
En juist in deze tijd, nu we de Kerstdagen zo dicht
genaderd zijn, is het ongetwijfeld heel erg prettig
dit te constateren.
Natuurlijk, er zijn ook dit jaar problemen en moeilijkheden geweest. Maar bij de oplossing hiervan is men
altijd van goede wil geweest en wisten we ook altijd tot een goede oplossing te komen. Dit is de grote winst van het afgelopen jaar.
Straks gaan we een nieuwe periode in, nu de sintelbaan in ieder geval klaar gaat
komen. We weten het echter, een accomodatie komt er voorlopig nog niet; dat gaat
dan alweer direct moeilijkheden opleveren. Hoe we deze moeilijkheden tegemoet gaan
treden, kan ik op dit oGenblik nog niet zeggen. Het bestuur dient zich hierover in
de e.k. bestuursvergadering te beraden. Maar zeker is het, dat we juist straks bij
de oplossing van de moeilijkheden de eensgezindheid en de kameraadschap van het
afgelopen jaar dringend nodig zullen hebben.
Dit is dan ook mijn wens voor 1963: Mogen wij in het komende jaar dezelfde ~·iend
schap en eensgezindheid tonen als in 1962, dan kan het onze vereniging ondanks een
sintelbaan zonder was- en kleedgelegenheid niet slecht gaan.
Moge ook de verstandhouding met de andere Haarlemse atletiekverenigingen dezelfde
blijven. We kunnen gelukkig niet andres zeggen dan dat we ook op dit gebied in 1962
een belangrijke winst hebben geboekt.
Samenwerking met de andere verenigingen zal ook in 1963 heel belangrijk zijn. g ant
juist in de moeilijke periode, waarin de Haarlemse atletiek helaas ook in 1963 zal
blijven verkeren, zullen wij met samenwerking veel meer kunnen bereiken, dan met
individualistische pogingen van elke Haarlemse vereniging voor zich zelf.
Daarcu Atmodes, GITA en Holland ook voor jullie onze allerbeste wensen!
D. Hagtingius.
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OFFICIEEL NIEUWS.
Om aan te schaffeng
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Bovenstaande artikelen Z~Jn verkrijgbaar bij penningmeester J. va n Drunen, Naarwegenstraat 64, Haarlem, tel. 20798 en op alle trainingen.
· ·
10~ korting krijgt U wanneer U Uw atletiekbenodigdheden koopt bij Sporthuis
"Haarlem", Grote Houtstraat, Haarlem.
11

11

In verband met de Kerstvakantie van de
scholen zal de laatste zaaltraining van
dit jaar plaatsvinden op Woensdag 19 dec.
De eerste woensdag, dat wij in het nieuwe
jaar weer zullen trainen is 9 januari 1963.
Op de zondagen 23 en 30 dec. vindt er geen
plaats op het c.r.o.s.
De onderlinge Kerstveldlopen zullen dit
jaar plaatsvinden op Zondagmorgen 23 dec.
i.n de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Verkleden in "De Oase". Nadere mededelingen
hierover volgen nog per circulaire.
13-14 juli 1963 vindt in het Diekman Stadion te Enschede de Zeslandenwedstrijd
plaats tussen Duitsland, Frankrijk, België, Zwitserland, Italië en Nederland.
Reserveer nu reeds deze datum. Nadere mededelingen volgen.
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Zaterdag 24 november j.l. was het een heugelijke dag voor het
echtpaar Fennis. Het was die dag n.l. 25 jaar geleden, dat zij
voor de ambtenaar van de Burg. Stand een huwelijk aangingen.
Onze hartelijke felicitaties. Nog vele jaren in goede gezondheid.

I

CROSS ALLERLEI.

VOORCROSS LESOIR 4-11-'62.Rilversum.
2e
28e
47e
68e
- 78e
88e

Co Faas
19.53.6
Rob Folmer 21.25.Martin Labeur
Bas Fennis
To n van Zijl
Gerrit van de Bosch

2e
5e
13e
20e
28e
36e

A-klasser.
C-klasser
C-klasser
D-kl·asser
D-klasser
D-klasser

Arie Kortekaas kreeg last van een oude blessure en moest de strijd staken.
VOLKSCROSS LE SOIR. 18 NOVEMBER 1962 TE BRUSSEL.
Voor de 37e keer organiseerde het dagblad "Le Soir" deze cross. Wij startten ditmaal met Co Faas, Rob Folmer, Martin Labeur, Arie Kortekaas, Bas Fennis, Jeltj~
Doornbosch, Ton van Zijl, Gerrit van de Bosch en Harm Heikens. Het sukses van Co
Faas, vorig jaar, had dus wel stimulerend gewerkt, gezi.en het feit, dat wij nu al
met een belangrijk grotere ploeg aan de start kwamen, Het volgend jaar moet de
deelname nog groter zijn. Dan moeten wij, laten we dit nu vast afspreken, een hele
bus vol zien te krijgen. Het waren nu twee V. W.-busjes bestuurd door Nees van de
Klinkenberg ( Zaterdagp1oeg) en Jaap Kan (Zondagnachtploeg), die zich spontaan aanboden, waarvoor onze heel hartelijke dank.
In de Volkscross, waarvoor ruim 3000 atleten van start gingen, wisten onze jongens
zeer eervolle plaatsen te bezetten. Het is zaak om bij de start een zo goed mogelijke positie te kiezen en dit is aan Gootje Faas wel toevertrouwd, want Co is een
quick-starter. Co werd ook onze beste man n.l. 48e. Rob Folmer 275e en Martin La.beur
300-e., buitengewoon goede klasseringen. Arie Kortekaas 442e, zodat wij vier man bij
de eèrste 500 haden.
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Fennis werd 1019 en wist toch nog meer dan de helft achter zich te laten; een
keurige prestatie van Bas. Jeltjo Doornbosch 1162e en Ton van Zijl 1217e. Gerrit
van de Bosch 1724e en Harm Heikans 1992e. Allemaal prestaties om je petje voor af
te nemen, wa·nt het was een zeer zwaar parcours met af en toe een stuk klinkerweg
en vele modderpoelen. Toch hebben alle deelnemers van ons na afloop al gezegd, dat
ze het volgend jaar weer van de partij zullen zijn.
Pij de clubrangschikking van buitenlandse clubs namen wij de zeer eervolle 9e plaats
in met 1363 punten. M:en heeft echter het enige deelnemende "Holland"-lid uit Haarlem bij de onzen opgeteld. Dit is overi gens één van de weinige fouten, die wij
(en er komt iets "kijken" voor een dergelijke organisatie) hebben kunnen ontdekken.
De organisatie was weer voortreffelijk, daar waren allen het over eens • .
:Oa3

HERFSTLOOP TE -GOUDA 24 november 1962.
Bas Fennis wist hier bij de veteranen een eervolle 5e plaats te behalen. Voor deze
loop gingen 18 veteranen van start.
R A N G L IJ S T E N

100 meter (10.9)
1
H. V1 ara
2/3 J.Doornbosch
2/3 E. de Vries
4/7 J.Brouwer
4/7 W.Beelen
4/7 R.Knol
4/7 F.v.d.Lippe
H. Vlam
J.Thuis
R.Knol
W.BEnlen
5· R.v.Nimwegen
400 meter (51.-)
1. H.Vlam
2. J.Thuis
3. J .Doornbosch.
4. B.Imthorn
5· J.Kan
800 meter. (1.58.5)
1. A.Schaper
2. J.Faas
3. M.Labeur
4. J.Sandijck
5· R.v.Nimwegen

9 6

2.

5000 meter. (15.24.3)
10.9
11.2
11.2
11.5
11.5
11.5
11.5

sec.
1. J. Faas
seo.
2. A.Kortekaas
sec.(jun) · 3. J.Prinsen
sec.
15 km. ( 60m44)
sec.
seo.
1. B.Fennia
2. G.v.d.Bosch
sec.
3. B.v.d.Pol

22.3
23.6
23.9
24.5
24.7

sec.
sec. (jun)
sec.
sec.
sec. (jun)

51.5
51.7
52.2
53.6
54.3

sec.
sec (jun)
sec.
sec.
sec.

200 meter (22.4)
1.
2.
3.
4·

1

1.57·3
2.02.7
2.05.2
2.07.3
2.08.3

20
1.
2.
3.

15.48.- sec.
15.52.2 sec.
16.49.- sec.
56.35 .- sec.
62.40.- sec.
62.48.- sec.

km. (1u32m55)

B.Fennis
G.v.d.Bosch
B....:.d.Pol

Nw Kl.rek 1.14.08.- sec
1.22.10.- sec.
1.22.28.- sec.

25 km. (1u49.26.)
1. B.Fennis
Nw.Kl.rek. 1.37.06.- sec.
2. G.v.d.Bosch
1.53.06.- sec ~
Marathon. (3u25m56)
1. B. Fennis
2. G.v.d.Bosch

sec (jun)
sec
sec.
sec.(jun)
sec.(jun)

1500 meter (4.10.9)
1. J.Faas
2. A.Kortekaas
3. R.Folmer
4. M.Labeur
5· J.Sandijkk

Nw.kl.rek.3.12.31.- sec.
3.39.09.- sec.

110 mtr. horden (15.3)
1. H.Joacim
2. J.Doornbosch
3. R.Knol
4. W.Krijnen
5· J. de Reus

400 meter horden. (,55.8)
4.00.4 sec. (N.Kl.re~.) 1. H.Joacim
4.11.- seo.
2. C.Lagendijk
4·17 ·4 sec.
(
)
~erspringen6m93
4.18.- sec.
4.21.3 sec. (jun) 1. M.Meuwese
2. R.Knol
3000 meter (8.59.2)
3. J.Doornbosch
1. A.Kortekaas
9.37.5 sec.
4. B. Steenberge.n
2. R.Folmer
9.46.2 sec.
5· J.Brouwer
3. J.Sandijck
10.03.- sec.(jun)
~oogspringen (1.84)
3000 meter steeple chase (9.45.6)
1. R.Knol
NW kl.rek.
1. J.Faas
9.47.9 sec.
2. A. van Zijl
11.--.- sec.
2. R.Folmer
3. J.Doornbosch
11.07.- sec.
3. M.Labeur
4~ J .Kan
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15.2
15.7
16.16.3
17.5

sec.
sec.
sec.
sec.
sec.

59.2 sec.
61.- sec.

6. 72
6.71
6.68
6.39
6. 26

mtr.
mtr.
mtr.
mtr.
mtr • .

1. 86
1.80
1.75
1.70

mtr.
mtr.
r.1tr.
mtr.

POLSHOOG (3m30 )
1/2 R.Knol
1/2 W.Krijn en
3 J.Doornb oi..~c h
4 P.Mascini

DISCUSWERPEN. (42.85 mtr.)
1. R.Knol
Nw kl. rek.
2. J. Doornbosch
3. W.Krijnen

3. 411 mtr.
3 o .~~O

r;:-,.t :-C' o
3 o 3fJ rn t.r o

3.10 mtr.

HINKSTAPSPRONG. (13.17 mtr)
1 • J. Brouwer
12.74 mtr.
2. J.Vissers
12.63 mtr.
3. M.Meuwese
12.49 mtr.
4. P.Mascini
12.31 mtr.
5· C.Lagendijk
12.08 mtr.
SPEERWERPEN.(58m29)
1. J.Doornbosch Nw kl.rek. 58-49 rntr.
2. A.Mascini
46 . 06 mtr.
3. R, Knol
43-96 mtr.
4• W.Krijnen
42.07 mtr.
5· E. van Bree
41.24 mtr.

KOGELSTOTEN. ( 14.05 mtr.)
1. J. Doornbosch Nw kl. rek.
2. R.Knol
3. A.Mascini
4. W.Krijnen

45-~8

mtr.
39.30 mtr.
36.69 rotr.

14.43
13.26
11.49
11.18

mtr.
mtr.
mtr.
rntr.

OLYMPISCHE TIEN KAivP. (6145 ptn.)
1. J.Doornbosch Nw. kl.rek.
6228 ptn.
2. R;Knol
5633 ptn.
3. A ~ van Zijl
3434 ptn.

4 x ·100 mtr. e.stafette (43. 7 sec.) Beelen - Joacim - Lagendijk - Vlam 44.8 sec,
4 x 400 mtr. estafette (3.29.9 sec.) Doornbosch- Thuis- Imthorn . - Schaper.
3.3(".2 sec.
' 3 x1000 mtr. estafette Fnlmer- Labeur- Faas 8.22.8 sec.
Zweedse estafette Faas - Sandijck - Thuis - Vlam 2.09.4 sec.
Olympische estafette Schaper- Thuis- v.d.Voort- v-d-Lippe 3.52.4 sec.
4 x1500 mtr. estafette Folmer - Labeur - Kortekaas - Faas 17.14.4 sec.
De t u ssen haakjes vermelde prestatie is de beste prestatie verricht in 1961 op dat
nummer.
+ + + +

"HAARLEM" - leden op de Nederlandse ranglijsten 1962
samengesteld door Jo Mnerman.
SENIOREN.

== =- _
100 meter
200 meter

.

15/24

Hor a Vlam

14/19

Hor a Vlam

1500 meter
3000 meter steeple
. 110 meter horden

17

Co Fa. as

10

Co Faas

= =

10.9 sec.
22.3 sec.
4.00.4 sec.
9·47·9 sec.

4
10/13
19/24

Harry Joacim
Jeltjo Doornbosch
Rein Knol

15.2 sec.
15· 7 sec.
16.- sec.

Kogelstoten

9
22/23

14.43 mtr.
13.26 mtr.

Verspringen

12/13
14/15
17

Jeltjo Doornbosch
Rein Knol
Mat Meuwese
Rein Knol
Jeltjo Doornbosch

~

Hoogspringen

6.72 mtr.
6.71 mtr.
6.68 mtr.

1/3
10/13
Polsstokhoogsp ringen. 18/24
18/24
Speerwerpen
8
Discuswerpen
9

Rein Knol
Ton van Zijl

1. 86 mtr.
1~80 mtr.

Rein Knol
Wim Krijnen

3.40 mtr.
3.40 mtr.

Ti enk..··.mp .

Jeltjo Doornbosch
Rein Knol

2

6

Jeltjo Doornbosch
Rein Knol

...:s- .

58.~, mtr.
45.08 mtr.

6228

p~n.

5633 ptn •

===

JUNIOREN.

100
300
400
800
110
4 x

meter

16/26
19/21

meter

6

meter

3/4

meter

E. de Vries
J. Thuis
J.Thuis
A. Schaper

meter .horden

6

E. de Roode

100 meter estafette

9

H.A. V. "Haarlem

11.2
37.51.7
1.57-3
15-4
45·9

sec.
sec.
sec.
sec.
sec.
sec.

+ + + +

GEEN VREEMDEN MAAR VRIENDEN.
Atletiek is geen team sp ort maar een sport voor individualisten. Wanneer je over
een goede trainer en door zetting·svermogen kunt b e schikken, kan je al heel wat bereiken. Wanneer je bovendie n begiftigd bent met een natuurlijke aanleg voor atletiek, ben je in de wieg gelegd voor het behalen va n kampioenstitels en het verbeteren van records.
In de atletiek ben je dus aangewezen
op jezelf en de onmisbare steun en
aanwijzingen van je trainer.
In "dit aangewezen zijn op je zelf"
schuilen grote gevaren; niet alleen
v~or jezelf, maar ook voor de vereniging. Ik doel hierbij op de vriend- r'
schapsbanden, die vaak tussen atleten
ontbreken. In teamsportverenigingen
hebben de leden van een bepaald team
buiten de vereniging een veel nauwer
contact met e: kaar.Zij gaan gezamenlijk naar een filmvoorstelling, organiseren wekelijkse contactavonden bij
één der leden e.d. Naar mijn idee ontbreekt dit zeker in onze vereniging.
Nu de wintertraining weer begonnen is,
bemerk je, dat zovele leden van on~e
vereniging, eigenlijk vreemden voor
elkaar zijn. DAT MAG TOCH NIETr Voor
nieuwe leden is dit afstotend. Wanneer
men lid wordt van een atletiekvereniging mag men toch verwachten, dat men o~genomen
wordt in de groep. Dit gebeurt helaas veelal niet bij ons.
M.i. is dit eenvoudig op te lossen. Elke H.A.V.-er moet het als zijn plicht beschouwt-n ons "Haarlem" groot en sterk te houden, niet allèèn door nieuwgleden te wervens
maar deze ook voor de vereniging te behouden.
Hoe je nieuwe leden kunt maken heeft Emile Bleyswijk al in ons vorig clubblad uiteen
gezet. Het behouden van nieuwe leden behoeft geen moeilijkheden op te leveren. Toon
belangstelling voor je clubgenoot! Informeer eens naar zijn persoonlijke omstandigheden, zijn studie, zijn werk. De getoonde belangstelling zal als een boemerang
werken en hieruit zal vriendschap ontstaap.
Die onmisbare vriendschapsban4en gpenen voor on ze vereniging grote mogelijkheden.
Door deze vriendschap zullen wedstrijdatleten, nieuwe l~den enthousiast kunnen maken voor de zomertraining en voor de wedstrijden. Hierdoor kan de wedstrijdploeg
I
versterkt worden!
Onder de nieuwe leden kunnen er zijn, die niets voor wedstrijden voelen, maar het,
door de vriendschapsbanden, toch erg prettig vinden in onze vereniging. Deze mensen
kunnen misschien ingeschakeld worden in de organisatie van onze vereniging. Aan kader hebben we n.l. al jaren een schrikbarend gebrek. (Naar mijn mening ook een gevolg '~n het ontbreken van clubliefde.) Wanneer volgend jaar de sintelbaan gereed
komt, wacht er heel veel werk door de mogelijk te verwachten toeloop van nieuwe
I
leden.
Mannen, H.A.V. is de officiële afkorting voor "Haarlemse Atletiek Vereniging",
maar kan ook betekenen Haarlemse Atletiek Vriendenkring. ! In de hoop dat we allemaal ons steentje zullen bijdragen dit laatste te verwezenlijken en naar buiten
uit te dragen, wens ik jullie prettige feestdagen en veel vriendschap in 1963.
Co Lagendijk.
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BROOD OP DE PLANK .
Er war en rea c ti e.s op 1 t art i kel in h et vori g e clubblad, gelukkig zijn de atleten
nog niet zo ongeini r es s eerd!
Een wel 'onver wa ql: t s neg;=J.ticf 'geluid beluisterde i k bij één der prominenten van de
vereniging. I k consta t e erde n.l. na afloop va n een ? .H. wedstrijd, dat de wedstrijdatleten w.el volda,an waren weer bij .de eerste vier te zijn en dus geen zenuwachtige
voorbereidinge n verbonden aan een voorronde had,"en 1 "Maar 1 " zo zeiden velen "aan
de andere kant toch wel jammer, want nu missen we zo'n goede wedstrijd." Kijk,
daarom en niet om andere redenen stelde ik in het vori g e clubblad voor '(ik was bovendien niet op de hoogte van de a.s. wedstrijd tegen Beerschot, die bovendien ook
niet in Haarlem gehouden wordt), te trachten meer clubontmoeting en te organiseren.
Vooral, en hierinligt m.i. de charme van wedstrijden tegen clubs c . q. combinaties
"hoe-dan-ook", die wel op papier even sterk zijn, doch verder betrekkelijk onbekend
voor ons zijn. De atleten gaan m.i. veel meer onbevangen de wedstrijd tegemoet.
Wanneer n . . . door ons prominente lid, als· boven bedoeld, gesteld wordt: "Ja, maar er
is geen goede wedstrijdgeleg enheid in Haarlem", dan stel ik hier tegenover, 11 Zoek
die gelegenheid bij de tegenstander". Ik heb in mijn artikel geen woord g ekikt over
wedstrijden op de a.s. Haarlemse si ntelbaan, waar a.s. zomer geen stromend water
zou zijn. Ik neem aan, dat ons bestuur deze zaak voldoende
in het oog houdt en a.s. zomer het maximum uit deze sintelbaan
weet te halen. Vooral propagandistis ch!!! De eerste klap is een
daalder waard. Er komt straks publiciteit, zorg dat de na am
"HAARLEM" daarmede verbonden wordt! l !
Genoeg hierover, het bestuur zal de lijn wel verder aangeven.
Dat er nieuwe leden gemaakt kunnen worden en wel zonder veel
moeite is direct bewezen.De eerste zondagmorgen op het C.I.O.S.
zagen we een knaap aan het discuswerpen. Niemand is naar hem
toegegaan! Inmiddels is Martin de Barse . lid geworden en met hem
Peter Klos (in dit seizoen 13x onder de 2 min. op de 800 meter .
Misschien een nieuw clubrecord 4 x 800 mtr.?) en Laurens Bazuin
en nog andere C.I . o.s. mannen. Ook oud-sprinter Dick Sloos
meldde zich weer. Jel bracht Co van Danzik op zijn naam.
De opkomst is redelijk goed. Joop Vissers en Jan Kievit,(ik schrijf hier 5 dec . )
beiden van buiten de stad komende , zijn er regelmatig. De new-comers Meulblok en
Stins en anderen trainen enthousiast, wat aarzelend zijn de Mascinis gekomen, maar
ze zijn er ! Adrie Schaper ontwikkelt zich als een volbloed senior. Folmer, Vlam en
Beelen misten enkele trainingen. Hora zal wel niet alle weekends in Haarlem zijn,
dochHora-Ha al het maximum eruit! Equipe Ger Duits is er steeds (maar wèl laat! ! ).
Mat Meuwese en Joop Prinsen lieten zich helaas nog niet zien. De rest van de kern
en die bij de kern willen komen zijn er trouw. De woensdagavonde n kan ik helaas
niet beoordelen, daar ik zelf schitter door afwezigheid (ik ben dan ook maar een
oude- knar). Een bezielend woord van de voorzitter is vaak erg nodig, een wedstrijdsecretaris, die vol ijver zijn zaken regelt, is onontbeerlijk, een penningmeester ,
~ie alles punktueel onder de knie heeft, p rachtig; we bezitten dit g elukki g allemaal in onze verenig~ng. De clubkrant draait etc. etc •••• • maar van de leden moet
het .komen . Goed 1 we hebben plannen dit seizoen, voor ons zelf en voor de vereniging.
De apotheose is de a.s. P.H., dit betekent trainen, trainen, offeren en je hersens
gebruiken en doen en er is zoveel te doen!
Al jaren erger ik mij aan de kleurloze peper-en-zout -atleet op de voorpagina van
de HAV- er. Hij heeft n . b. een "vijandelijk" wapen op zijn borst. Het is een clichéreclame en daarmede nemen wij genoegen met een Warnik en Willeros en weet ik niet
wat voor begaafde ontwerpers in ons midden. (Henk je was toch ook "goed" of vergis
ik me?
Pim Beelen en Piet Mascini willen een feestcommissie vormen, oké; doe wat. "Als
het maar niet veel geld uit de clubkas kost," zegt de penningmeeste r.)
Wie komt het bestuur te hulp met plannen en medewerking voor wedstrijden voor.
niet-KNAUlede n op de a.s. sintelbaan?
Wie wil secretaris worden?
Komt er een glasfiberstok voor de vereniging?
Kunnen we n.~ ons eigen clubbestuur niet te hulp komen waar hulp gevraagd wordt?
WeM 0 ETEN aanpakken "Brood op de plank! "
Emile Bleyswijk.
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BELANGRIJKE ADRESSEN:
D.Hagtingiu s
Voorzitter
H.Busé
Secretaris
J. van Drunen
Penningmee ster
A.E.Presbu rg
Commissari s
J.J.B.Kan
idem
C.H.Lagend ijk
idem

Persausstr aat 31
a.v.Bouillo nstraat 67
Noorwegens traat 64
Thomsonlaan 49
Cerneliaste eg 5
Narcissenla an 40

Haarlem. tel
Haarlem tel
Haarlem ~el
Haarlem tel
Haarlem
Bennebroek

52207
19624
20798
43361

No 64 38 83 t.n.v. Penningmee ster der H.A.V. "HAARLEM".
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CLUBRECORDS DER H.A. V. "HAARLEM" PER 1 DECnwER 1962.
SENIOREN.
9· 7 sec.
Chris Berger
100 yards
sec.
10.5
Chris Berger
100 meter
sec.
21.1
Chris Berger
200 meter
49 .. 2 sec.
Adje Paulen
400 meter
sec.
1.56.6
Andries Hoogerwerf.
8oo meter
1.59.1 sec.
Wim Tackema
1/2 Engelse Mijl
2.33.5 sec.
Wim van Gog
1000 meter
4.00.4 sec.
Co Faas
1500 meter
4.30.6 sec.
Henk Meyboom
1 Engelse Mijl
8.34.6 sec.
Paul Verra
3000 meter
9·55·- sec.
Jan Koopman
2 Engelse Mijl
14.59.6 sec.
Paul Verra
5000 meter
sec.
31.06.6
Verra
Paul
meter
10000
16km 240 mtr.
Joop Prinsen
uurloop
sec.
53.49
Bas Fennis
15000 meter
sec.
1u.14.08
Fennis
Bas
20000 meter
•.
sec
1u.j7.06
Fennis
Bas
·
meter
1
25000
sec.
2u.31.38
Bosch
v.d.
Gerrit
35000 meter
sec.
3u.12.31
Bas Fennis
marathon
sec.
14.8
Kaan
Wim
110 meter horden
sec.
25.4
Vissers
Joop
200 meter horden
sec.
55.2
Vissers
Joop
400 meter horden
sec.
57.8
Vissers
Joop
440 yards horden
sec.
9.45.6
Faas
Co
3000 meter steeple chase
mtr.
1.86
Knol
Rein
hoogspringe n
7. 27 mtr.
Toon van Welsenes
verspringen
3.97!mtr.
Lamoree
polsstokhoo gspringen Cor
.mtr.
14.13
~usscher
van
Steph
hink-stap-s pringen
mtr.
14.43
Doornbosch
Jeltjo
kogelstoten
mtr.
45.08
Knol
Rein
Discuswerp en
mtr.
58.49
Doornbosch
Jeltjo
speerwerpen
mtr.
36.20
Bertus Gras
kogelslinge ren
sec.
42.5
er
-Benz-Berg
4 x 100 meter estafette v.d.Berge - v.Welsenes
~x 100 meter estafette v.Welsenes -v.d.Zee-J. v.d.Booren
Eysker-Berg er-OverdeL inden-Benz1.52.3 sec.
Rinkel-Pau len-v.d.Ber ge
sec.
1.31.4 x 200 meter estafette Paulen-v.d. Berge-Berg er-Benz
4 x 400 meter estafette Doornbosch -v.d. Üerff-Kan-L agendijk 3.27.5 sec.
8.11.4 sec.
4 x 800 meter estafette Kan- Vissers -Faas - Kiewit
4 x1500 meter es.tafette v.Gog- Walgien- J.Brijs-De Roode 17.02.- sec.
7·54·5 sec.
3 x1000 meter estafette J.Soomer- v.Gog- De Roede
2.03.5 sec.
n-Schaap
cholten-Hey
Dekker-E.S
estafette
Zweedse
Hoogerwerf -J.v.d.Boor en-Benz-Be rger 3.37.2 s.
Olympische estafette
6228 ptn.
Jeltjo Doornbosch
Olympische tienkamp
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1930
1930
1930
1926
1929
1936
1946
1962
1954
1956
1947
1957
1956
1961
1957
1962
1962
1958
1962
1935
1959
1959
1959
1961
1962
1929
1946
1930
1962
1962
1962
1933
1931
1930
1931
1960
1961
1942
1943
1946
1930
1962

CONTACTAVOND.

•.

Op 31 oktober j.l. organise~rde het bestuur van onze veren~g~ng ·een contactavond
voor onze senioren. Het doel van deze avond was de plannen van de technische leiding voor de komende wintertraining met de senioren te bespreken. Verder zou er
gelegenheid bestaan vragen te stellen verband houdende met de wintertraining.
Hoewel deze be~preking niet aan de gestelde verwachtingen heeft voldaan, mogen we
toch spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst.
Dit werd n.l. bereikt door het vertonen van een groot aantal kleurendia's, genomen
door onze leden Sakkers, Willems en Doornbosch tijdens P.H!-bekerwedstrijden , onderlinge wedstrijden en Tienkampkampioenschap pen. Mede door het geleverde commentaar
werd het een vrolijke, leerzame avond.
Blijkens de dia's moet Rob Folmer tijdens de onderlinge wedstrijden bijzonder veel
geleerd hebben. Op vele dia's zagen we hem als leergierig toeschouwer.
Na de d..ia's hebben de rui l!' 40 aanwezigen van twee interessante films kunnen genieten. Deze films werd..en aan onze vereniging ter gelegenheid.. van het 40 jarig bestaan
door ons oud lid.. li'igee ges c'b,.,:iken.
De eerste film behandeld..e eb a Zondagmorgen training bij de Brouwerskolk onder leid..ing van P.Korver. Op deze film zagen we tal van oude bekenden o.a. onze oprichter
Ril van der Mey, Cor Lamaree en voorzitter Hagtingius, die op deze zondagmorgen
voor het eerst bij de H. A. V. "Haarlem" kwam. Alléén hi E::.:: om al een documentaire
van or..scha tb are waarde. Op deze film zagen we ook 11 ûs Ne es 11 als leerling-turner
van Verkes. Waarlijk klasse turnen!
De tweede vertoonde film liet ons opnamen zien van een landenwedstrijd NederlandDuitsland. We zagen o.a. bij het polsstokhoogspringen ons lid Verkas.
~ijdens deze wedstrijd verbeterde onze landgenoot Karl Baumgarten het Nederland..s
.~ecord 400 meter en bracht het op 48.- sec. Deze race was van start tot finish
opgenomen. Verder zagen we nog Jan Brasser op d..e 110 meter horden• Jan Brasser was
jarenlang Ned. record..houder op de nummers 110 mtr. horden en tienkamp.
Al met al een gezellige avond~ waarop we allemaal ve ·.1 hebben kunnen leren.
Misschien bestaat de mogelijkheid.. deze winter nog eens eeu dergelijke avond te organiseren, waarop enkele clubfilms, ringfilms of K.N.A.U. films vertoond kunnen
worden.
Het word..t vast weer een succes!
11 Coentje"
+ + +

MAESTRO VAN ZIJL.
Dat ik hier iets in bredere lagen lagen bekend ga maken, is niet alleen te danken
aan het feit, dat Van Zijl een sympathieke knaap iss doch dit berust tevens op het
bezien van springrecords in de juiste proporties.
De hierna vermelde warE;J geschiedenis speelde zich af tijdens een tienkamp-weds.trijd
in het afgelopen seizoen te Utrecht, waarbij het uitgesproken Hollands zomerse ka.-:t:akter va.n ons weerbeeld in alle heerlijkheid.. gehandhaafd bleef. Het toonde de onverwoestbare strijdgeest van onze tienkampers, dat zij zeer graag
aan deze ontmoeting mee wilden doen. Ook van Zijl behoorde tot die
atleten; ofschoon hij een hoogspringer is, schroomt hij er niet
voor zich tussen de "atleten der atletiek" te begeven.
Ton, zoals hij ' zich door vrienden, bekenden, clubmensen en familie
laat noemen~ vertelde in een exclusief interview, dat juist dat
even los zijn van het eeuwige hoogspringen de gulle lust tot
"atletiek d..oen" deed aanwakkeren. Hij moet zich zo nu en dan kunnen
"uitleven". En laten wij eerlijk zijn, 't is zijn goed recht. Als
hij zich wil "uitleven", dan mag hij d..at doen. De clubmannen hebben
vaak genoeg ond..er elkaar gezegd: "Ton is Ton niet meer als hij zich
zo nu en dan niet "effe ·uit kan leve"l Zet een stel mensen in de rij
met de mededeling, dat er wat valt "uit te leve" en prompt zal onze
Ton vooraan te vinden zijn! tt ·
Ton kan atletisch dynamisch zijn. Of het nu de · Cross in Brussel
Cross in Velsen - een honderd meter - speerwerpen ~ verspringen is,
het heeft zijn belangstelling en zijn voortdurende deelname bij alle nummers is verzekerd. Tevens betaalt hij regelmatig zijn .oontri,·~
butie 3 d..us zou ik wel eens willen weten 3 wie er iets mind..er gunstigs
'·~
van hem kan vertellen •••• oh ja Utreéht •••• we gaan verd..er met hèt
verhaal.
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Ton voelde, dat hij die zondag iets bijzonders ging presteren. Misschien kent U
dat gevoel ook. Het komt zo · zonder meer over je, of beter, het overvalt je. Alles
zal lukken. Op zo'n dag bestaat er geen "neen"! Al zal dan, atletisch gesproken,
de komende prestatie ' eenmalig zijn, je flikt het hem toch maar. Een waanzinnig
bevrijdend gevoel ••• alles lukt ••• één jubelfestijn!
Ton had het qie zondag in Utrecht!
De lat ligt op twee meter •• zegge en schrijve op twee meter en Ton heeft dat
gehaald. Ton, de hoogspringer, twee meter ••• gehaald! Geooncentreerd tot het uiterste, zoals de insiders hem kennen, springt hij verder ••• 2 meter 10 ••• 2 meter
15cm ~· gehaald ••• gehaald.
Het nieuws heeft zich als .een brandend vuurtje, rijkelijk voorzien van benzine,
al fluisterend door het kamp van Haarlemmers bewogen.
"Ton weet niet meer wat ie doet- Ton is zijn zinnen kwijt ••• de lat ligt al op
2 meter 15 cm en Ton ' wil nog verder springen! ! 11
"Dàt moet openlijk bekend gemaakt worden!"
"Nee,nee", zegt Ton, "laat mij gaan ••• rustig rustig iedereen, ik ga nog door,
haal mij niet met die knapen van de televisie uit mijn concentratie. Als ik niet
meer kan ••• best, gooi dan de sluizen van de publiciteit, van de koningin der
aarde, maar open!"
Onze staffotografen lig,en met hun cliok's en olack's op scherp voor de foto van
hun leven. Alle service, die een atleet op het veld geboden kan worden, wordt hem
geboden: massage, dekens, stukje citroen, baan nog eens extra aangerold ••• !
Ton gaat 2 mtr 20 cm springen .• ?!!
Wim Kaan haalt zijn nieuwste troef · ter verhoging van de concentratie te voorschijn
voor Ton ••• oogkleppen!
Verenigingstechnisch gezien vond ik dat volkomen fout van Wim. Dat hij deEe oogkleppen nu juist als eerste aan Ton gaf. Je breekt sóms met zo'n eenvoudige daad
het hart van een ander welw~llend atleet. Zeer terecht stond Rein Knol stil van
jalouzie toe te zien bij het bevestigen van. dit hoofdstel. Als; ook naar mijn mening, één man recht op deze kleppen heeft, sterker nog, bij tijd en wijle dringend
nodig heeft, . is het wel onze Rein! Inderdaad Rein, dat be.n ik roerend met je eens
"niet joof".
';nfin dit was voor Ton alles of niets •• fair play mannen!
2nze geestelijke marteling nam een einde .• Ton sprong er over.
We waren door het dolle heen. Wat een feest!
"Als je vijf centimeter hoger had gesprongen, had je Valerie·Erumel's hoogtesprong
geëvenaard", lispelt zijn verloofde.
Bij deze onbeschrijfelijke tonelen was Jeltjo de man, die nog niets gezegd had.
Als prijsprater was dat tegen elke regel in, dus werd hem gevraagd eens te trachten
zijn denken in woorden om te 2etten.
"Ton ••• kaer~ll, je had je trainingspak nog aan."
"\7aaaaee •• t ?"
Na deze conversatie bleek Ton zijn plaats te kennen en sprak hij de nu reeds historische woordeng "Gooi die lat op 2mtr28- ik doe mijn broek uit!"
Het verzorgingsapparaat werd nu eerst recht op volle toeren gebracht. Zelfs een
stoel kwam in de zandbak te staan om zijn val te breken.
De voorzitter en secretaris liepen huilend weg in de overtuiging dat met het bereiken van de 2mtr28 Ton's overplaatsing naar een Amerikaanse Universiterr-onvermij delijk zou blijken te zijn.
"Oogkleppen · ••• waar zijn mijn oogkleppen"?
"VTel ja, dat praat al over mijn oogkleppen", hoorde ik Rein een tikkeltje sarcastisch zeg~en.
---Ton is nog in ons midden, gelukkig nog in ons midden mogen wij wel zeggen. Inderdaad
ze er juist opgemerkt, hij haalde het niet. Jammer? ••• misschien!!
Va n twee dingen ben ik echter vast overtuigdg
1
2en eerste: Er moet zo spoedig mogelijk een 11 oogkleppen"fonds gevormd worden, des- .·
noods van het "poolgeld 11 !.
"-'en tweedeg Indien Ton inplaats van die bamboestok een glasfiberstok had kunnen gebruiken, hij absoluut na die 2.00-2.10-2.15-2.20 ook die 2 mtr 28 gehaald zou· hebben.
L.Zaenickpodt.

Io

DE WINTER - ATLEET.
~' Winter, je be~t soms zo wonderlijk mooi,
Je sneeuw op de velden, die smett'loze tooi

I

Op huizen en bomen, op duin en in del,
En ijs in de sloot, - heus, zo mag ik je wel !
Dan voelt ook d'atleet zich in zijn element,
Geen kou kan hem d.e ren, zo lang hij maar rent
En dribbelt en duikt - duin op en duin af,
Van statig en stapvoets tot razende draf !
Maar ook als de dooi er een papje van maakt,
Wordt de zondagse tocht naar het CIOS niet verzaakt:
Geen training? •••• Geen zondag! dat is hem bekend.
Door dik en door dun, hij is altijd present !
Maar zij, die versagen, dia je weken niet ziet,
Zijn dat nu atleten ! Wij menen van niet !
Met e&n kruik - op éên oor, tot hun rieus toegedekt
En de boodschap: of men hen vooral maar niet wekt !
Neen Heren, zo kAn en zo màg het niet gaan;
Dan faalt U dit jaar ook op 't veld of de baan
Traint mee met Uw makkers; nog is 't niet te laat ••.
En wij garanderen een flink resultaat.
De winter-atleet wel, hij kent toch geen kou
Hij hardt zich en traint vaak voor dag en voor dauw.
Hij baadt zich in sneeuw op de Finse manier
En oefent nog thuis elke dag een kwartier .
Want komt straks de zomer, dan staat hij gereed
En hij is, wat je noemt, een geweldig atleet
Hij heeft niet vergeefs zoveel offers gebracht;
Een seizoen vol sukses is de prijs die hem wacht!!
LONGINlJS.

II

