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VAN DE VOORZITTER. 

REDACTIONEEL. 

In verband met de vakanties hebben W1J 

ons beperkt tot de voornaamste berichten. 
Uitslagen van wedstrijden van senioren, 
junioren en ook van adspiranten. Kopij 
voor het volgende nummer, het laatste 
vóór de P.H., wachten wij in tot 21 aug. 
Wij wensen U een even prettige vakantie 
toe als U ons. 
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augustus 1963 

Redactie-adres: 
Bell élmystraat 3 
Verzendadres: 
Noorwegenstraat 40 
Stencil werk: 
D. Jordens 
C.H. Lagendijk. 

De afgelopen maand heeft beslist in het teken van de sintelbaan-actie gestaan. Er 

zijn door een commissie, daartoe door het bestuur ingesteld, heel nuttige ·contact

en met het gemeentebestuur geweest, meestal via het commissie-lid Bleyswijk. Er 

is contact gelegd met de Haarlemse pers voor betere berichtgeving wat de Haarlemse 

atletiek betreft, hetgeen eigenlijk onmiddellijk tot zichtbare resultaten heeft 

geleid. Er is uit de Haarlemse atletiekverenigingen een zgn commissie "sintelbaan" 

gevormd, die specïaal wat de accommodatie en inrichting van het sintalbaancomplex 

betreft, contact zal onderhouden met het gemeentebestuur. Het hoofdbestuur van de 

.KNAU gaat zich via de Heer Glas ook met de atletiekaangelegenheden in Haarlem be

·' zighouden; kortom er begint toch eindelijk een zekere lijn te komen wat ik het 

begin van een geheel nieuwe Haarlemse atletiekperiode zou willen noemen. 

Nu zou natuurlijk de opmerking gemaakt kunnen worden: "nou, dat mag dan ook wel, 

na die ellenlange lijdensweg." Maar ik geloof toch, dat we het verleden nu defi

nitief moeten begraven en dat we in de toekomst moeten gaan kijken. 

Hoe kan de Haarlemse sintelbaan zo spoedig mogelijk een bloeiend atletiekcentrum 

worden? 
Hoe kunnen wij de atletieksport zo spoedig mogelijk naast de schijnwerpers van de 

honkballers in zijn eigen schijnwerpers plaatsen? 
Daar zal het in de komende tijd om gaan! Daaraan zullen we alle krachten moeten 

wijden, daaraan zullen we ook in een bijzonder hoog tempo moeten werken. Verheu

gend is het daarbij te constateren, dat we zonder meer op positieve medewerking 

van de Gemeentelijke Dienst voor Lichamelijke Opvoeding en Sport kunnen rekenen. 

Dat hebben de gesprekken van de afgelopen weken ons in ieder geval geleerd. 

Wat de sportieve resultaten van onze ploeg betreft, groots zijn we tot nu toe niet 

voor de dag gekomen, al waren de resultaten de afgelopen week ongetwijfeld weer 

enigszins bemoedigend. Adrie Schaper, en Hora Vlam in de Olympische estafette, 

Rob Folmer en Co Klaver op de 400 meter, Rein Knol op hoogspringen en daarnaast · 

opvallende dingen bij de junioren van Wim Aay en de 4 x 100 m. ploeg, bewijzen 

overduidelijk, dat ondanks de zeer langdurige sintelbaanloze-periode men er niet 

in geslaagd is ons eigen "Haarlem" aan de kant te schuiven. Nog eenmaal zullen wij 

in deze periode voor een grote krachtproef komen te staan. De P.R.-beker op zondag 

8 september in Amsterdam. 
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Opnieuw het':.+ r"\en :i.n kringen van andere dee::.nGrue:.r:.rJ '''' :!: '.m~g~ngen eigenlijk al g een 
rekening mee:.:· . ~st o!:. ~;. Rr;. eerlijk· ge "H~gd. , daar z :. t. i e ~s i:c.ë. Want waar ~l."~J"jen wij 
tot nu toe van o:-;_.:; l.ater:. spr'ekf.m? En t cc:1 , ondai') ~ ::> <E t all e::-: ~ heb ik v ··· , -~=·~ouwen 
in een gOed ::re.s~; l t -J.at op. 8 s~~;-h >. •nber. A~ . l e daarvoor in a e.mnerking ko~c. ..:.-n~ ·~, atleten 
hebben toegeze&ïi ·.zonder meer aar.tvvezig t. e zullen zijn; óék een Jel Doornè r; soh en · 
óók een Joop Viss e ~:- s. En dan ben ik r?. "::~ran overtuig :1. 9 dat opnieuw de teé..l.: :,:gee~t en 
de vechtlust van .. o n:~e jongens HQ:: ':>i--olcl Haarlem" na.ar een ver:r. ë~ :-~s c~!de plaats zul
len leiden. Een plaats, die allo aanleiding zal geven om mei.; f-2rs e k:>: i:'. ç, :-;ten· te wer
ken aan een t ·::::r,,-plaa -;" s voor onze· ploeg, wanneer we straks op een do:;_; m:;:.:::Ls te banen 
van Nederlani lwm:.en gaan' trainen. 

D. Ea.~ ".: ingius. 

- . -
OFFICIEEL NIEUWS. 

Om aan te schaffen; ' "Haarlem"-em'bleem voor wedstrijdshirt f 0.75 
11 " voor trainingspak " 2. 25 .. . 

insigne " 1. 25 
trainingspakm/embleem maat 4 11 30.25 

" ,, 
maat 5 "31.25 ' . 
maat 6· "32. 25· 
~~at 1 .. "32.25 .. 
maat 8 ." 33! ?5 -

Deze artikelen Z~Jn verkrijgbaar bij 
tel. 20798 en op alle' trainingen. 

J. van ·Drunen, Noorwegenstraat '64, Haarlem 

GIROREKENING. 
Indien U Uw contributie, dona~~·e .of vrijwillige bijdrage p_er giro y./e:sst t~ ... Pètalen, 
gelieve U dit over te schrijven ?P postg:i.ro-.no.· 64·.- 3~. ~j ten name van de p_enning
meester der H.A. V. ·"HAARLEM" te Haarlem. · 

BELANBRIJKE ADRESSEN: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Wedstrijdsecretaris 
Co~. v. materiaal 
Commissaris 
Commissaris 

D. Hagtingius _, 
c .. H.Lagendijk 
J.v.Drunen 
n.D\lsé, · 
F. van Dongen 
A.H. Vodp Bel 
A. H. Presburg 

Pers-eusstraat 31 
Narcissenlaàn 40 
Noorwegertstraat 64 
G. v. Bouillonstr.69 
Schaterweg 26 . 
Bellamystraat 3 
Thomsonlaan 49 

Haarlem 
Bennebroek 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem · 
Haarlem 
Haarlem ·· 

Tel. 52207 
· ll 02502-7501 
" 20798 
" 19624 . 
u 56083 
" 17.31"2 
n 43361 

TRAININGSTIJDEN: GEM. SPORTTERREIN AAN DE KLE'VERLAAN. 

Maa~dag- en vrijdagavond training voor alle junioren en senioren. AanVang 19 uur 
precies. 

Woensdagavond, alleen die senioren en junioren, .aangewezen doo:t q..~ .. technisc~e .. · _ 
leiding. OOk deze training begint ·om 19. uur -precies. 

De welpen en junioren t/m 13 jaar trainen op zaterdagmi'ddag. Aanvang 15 uur. 

V Alf HET WEDSTRIJDSECR-ETARIAAT ..... 

.W~STRIJDAGENDA. 

4 augustus Beverwijk 
4 " Amsterdam 

1oZ11 " Rotterdam 
11 11 Wormerveer 
15 " Amsterdam 
18 " Hoorn 
24L22 11 Eindhoven 
24 11 Leiden 
25 

... 
" Middelburg 

25 ·u Dordrecht . 

.. 
. .. 

' 
25km w:egwedstrijd • . 
Noord Hollandse kampioenschappen. 

.. ,· ... . :.Nederlandse . kampioe.nschapp-en • .. 
., · ,, Jeugdwec;stri jden 

.,- Avo.ndw!3dstrt jq.en . 
: Jub:tle~m Invttatiewedstrijden. 
Ned. 10-kamp kampioenschappen. 
Ba'ànwedstr~ jden. 
3000m._ st. chase. Ned .• kampioenschappen: 
20km. wegweds~rijd. 
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2 5 . aq.g'us tus Za.andam 
25 11 R6tterdam 

Regionale seni~renweè~.:- ;·rijd • . 
:Saanwedsi;rijden 

25 11 Utrecht 
1 september ? 
1 11 • '· Den Ha.ag (V & L) 

Regionale seniorenweds trijd C + D klasse 
Finale jeugdclubcompetitie. 
:Baanwedstrijden. 

1 11 Amste:;:·d<l.m 
1 " Leiden 
8 11 Amsterdam 

PROMOTIES. 

JeugdwedstriJ'den C + D · JUn. 
Jeugdwedstrijden. 
P.H. :Beker finale. 

0 -

Onderstaande leden ziJ·n gepromoveerd en thans in de navolgende l~lasse ingedeeld. 
Co Klaver 
Rob Folmer 

sse 54·5 sec. Amsterdam 9.6.1963. 400 meter Kla c 
asse D 5 • seG. :Beverwijk 21.7.1963. 400 .meter Kl n 2 1 

Onze hartelijke gelukwensen met deze p~·omoties. 

- 0 -

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

19 juni. 2e deel Open Amsterdam kampioenschappen. 
110 méter horden. Wim Krijnen 2e in 15 1 
3000 meter steeple. chase. Co Faas 2e i~ 9s;~· 3 K~gelstoten. Rein Knol 4e met 13.08 meter• • sec. 
D~scuswerpen Rein Knol 3e met 39.21 meter. 
GRONINGEN.30 juni. Open Noordelijke kampioenschappen. 
Hoogspringen. 2/4e Rein Knol met 1.80 meter. 
6/7 juli. Tienkamp te Ammerstol. 

Dez_e wedstrijd. vond plaats o; de grasbaan van de 
had Harry Joac~m de leiding met 2924 punten. Het 
dag verzamelde was beduidend minder n.l. 1820 
4744 punten. P· 

A.V. "Ammerstol 11 • Na de eerste dag 
puntenaantal dat Harry op de tweede 
Harry werd uiaindelijk tweede met 

Zijn presta ties waren a.ls vo l .c:t: 
100 m. ver kogel hoog 
11.8e 6.13m 1Q88m 1.77~ 

400m. 
55•5S 

110mh 
15.8s 

discus 
26'. 63m 

pol sh. 
2.94m 

speer 150~m. 
32.68m 4.49.4s 

totaal aantal punten 1e dag 
11 11 

,, 2e dag 

2924. 

1820 

4744· 
=====c: 

9 juli. AMSTERDAM. Regionale avondwedstrijd. 
200 meter C. 1e serie. Wim Krijnen 1e in 24.1 sec. 

2e serie. A.Schaper _3e in 25.- sec. 

Finale 2e in 23~7 
Finale 3e in 24.-

sec. 
sec. 

Rein Knol 4e in 25.2 sec. 
800 meter C. 3e Rob Folmer 2.02.8 sec. 5e Co Klaver 2.03.7 sec. 
Kogelstoten A. 1e Rein Knol 12.30 meter. Discuswerpen :S. 3e Wim Krijnen 
Kogelstoten D. 7e G.Sakkers 8.89 meter Discuswerpen C 7e G.Sakkers 9e P.Stins 7.88 meter DiscuswerpenD Be F.v.Dongen _ 

12e F.v.Dongen 7.80 meter 
20 juli. PAPENDRECij:T • . • PROPAGANDA WEGWEDSTRIJD OVER 20KM. 
Bas Fennis 21e in 1uur 27min 30 sec. 
Gerrit v.d. Bosch 25e in 1uur 35min 40 sec. 
Voor een verslag van deze wedstrijd verwijzen wij U naar pagina 5· 

34.55m. 
27 0 12lll. 
24.47m. 

21 juli. :BEVERWIJK. UITSTEKENDE RACE VAN ROB FOLMER. 
400 meter C. 1e serie 1e Co Klaver 55.3sec. Finale 3e in 54 · - sec. Nw.pers.rec. 

2e serie 2e Rob . Folmer 53.7sec. Finale 1e in 52.1 sec . Nw.pers.rec. 
Door een gebrek aan wedstrijdroutine kon een betere tijd nog niet door Co Klaver 
verwezenlijkt worden. -4-



1500 meter B. 9e M~rtin Labeur in 4m21.9 sec. 
30J O meter D. 2e Pi eter Stins in 10m.02.5 sec. nieuw pers.rec. 

(e Frans van Dongen13m.23.8 sec. (officieus) 
Met·. een beetje me er durf in het begin van de race had Pi eter gemakkalijk onder de 
10min. kunnen komen. Volgend.e keer Pie.ter! .L 

Olympische estafette. (800m-400m-200m-200m.) 
Adrie Schaper- Rob Folmer-Rein Knol en Hora Vlam. Dit team werd 1e in 3m3(.8 sec. 
Tussentijd Adrie Schapa:t' 1. 57.3 sec; ook Hora, Rob en Rein li e;:en hi~r voortreffeli·jk. 
Het scheelue nu nog ma:-lr 0. 7 sec. of het clubrecord was · verbet erd. 
Discuswerpen A. 1e Fei. n Knol met 39.09 mtr. Polshoog A. je Rein }<jo:. :::et 3.10 meter. 
Kogelstoten C. 3e H.Joacim met 10.61 mtr. Discuswerpen D. 6e F. v.D0ngen 21.72 mtr. 

H.Bus·é 
20 juli PAPENDRECHT. 2J km wegwedstrijd. 

In Dordrecht werden we opgewacht door een heer, die o~s naar een gereedstaande bus 
bracht. Daarmee gingen we naar Papendrecht, op 800 meter afstand. En wat gebeurt er? 
We moesten 18 km. rijden om daar te komen, want de bus kon niet op een pont, die op 
de korte route lag. Maar we kwamen in Papendrecht. 
Een bezwaar was echter, dat daar de start niet was. Niks hoor en weer met z'n allen 
de bus in, nog 10km. 
De wedstrijd ging in een keer naar Gorinchem, de stad van oud-voetballe~ Frank Wels. 
Daar was ook de prijsuitreiking. We kregen allemaal een herinneringslepaltje. 
En toen weer naar huis. Eerst met de bus 30 km. naar Papendrecht en verVolgens weer 
die 18km. voor de resterende 80nm. naar Dordrecht. 
Al met al hebben Gerrit en ik toch een mooie bustocht gemaakt. 

Bas Fennis. 

VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJ~FRONT. 

22 juni. BEVERWIJK. B,C en D wedstrijden. 

Junioren B: finale 8ö. meter. 2e F. Lamie 9.6 sec. 
3e H. te Nuyl 9.8 sec. 
4e P.v.Beek 10.- sec. 

finale 300met '?r? 2e W. Aay 38.2 sec. t. ·.· 
3e H.Kuyl 38.9 sec. '''· K 

4e A,Beun 40.4 sec. 
4 x 100 meter estafette. F. Lamie-H. Kuyl-H. te Nuyl-W. Aay 46.2 sec. nieuw clubrec-ord. 
Hoogspringen. 3e P. van Beek 1.55 mtr. 5e P.R.Ruis 1.40 meter. 
Verspringen 2e A.Beun 5.91 mtr. 5e E.v.Goor 5 ~ 63 meter. 7e H.Kleyn 5.29 mtr. 
Junioren ·c: 4x60 meter estafette C/D R.Ruis-L.v.d. Veer-F.v.Do0rn-R.Kleyn 1e in 31.3sec. 
Hoogspringen 3e L.v.d.Veer . 1.45mtr. 15e Q.v.Katwijk 1.25mtr~ 

14e F.de Vries 1.25mtr. 19e R.Ruis 1.10 mtr. 
Kogelstoten 2e L.v.d.Veer 13.16mtr. (pri~a prestatie.) 7e R.Ruis 9.97 mtr. 

14e R.Kleyn 9.09 mtr. 20e F.v.Doorn 8.05 mtr. 23e ' A.Lahd 6.30 mtr. 
30 juni. JEUGDCOMPETITIEWEDSTRIJD TE KROMMENIE. 

Voor deze competitie-wedstrijd verscheen voor de H.A.V. "HAARLEM" een pleeg C en een 
ploeg B junioren ·aan de start. De C junioren behaalden een gedeelde 2/3 plaats samen 
met DEM 29 punten. Onze B junioren wisten beslag te leggen op de 1e . plaats met 46 ptn. 
De finale van deze ·.vedstrijden zal wordon gehouden op 1. september a.s. 
Üitslagen: Junioren B. 

80 meter~ 1e F.Lamie 9·5 sec. 
1500 meter: 1e W.Aay 4.38.5 sec. 
Hoogspringen 2e P.v.Beek 1.61! m. 
Verspringen 2e A.Beun 5.22 mtr. 
Kaselstoten 3e A.~eun 10.72 mtr. 
Speerwerpen 7e G.Zwart 32.87 mtr. 
4480 meter estafette. 1e Haarlem 38.1 

2e H. te Nuyl 10.- sec. 
3e G. Zwart 4.40.- sec. 
5e P. Hagtingius ·1. 46i mtr. 

· 3e H.Kleyn 5,.13 mtr. 
10e P.v.Beek 9.04 mtr. 
11e H.Kuyl 25.35 mtr. 

sec. (F.Lamie-H.Kuyl-H.te Nuyl-W. Aay) 
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Jnnioren C. 

6e R. ten Bokurn 8.9 sec. 60 meter. 
600 meter. 
Hoogspringen 
Verspringen 
Discuswerpen 

3e R.Kleyn 1.42.2 &ec. 6e A.Souverein 1.54.2 sec. 
2e L.v.d.Heer ; 1.~1i mtr. 3e A.Souver~in 1.41i mtr. 
4q R. · ten BokUm 4.28mtr. 5e R.Kleym 4.23 mtr. 
2e L.~.d.Veer 31.84mtr. 7e F.v.Doorn 24.~- mtr. 
1 e "Haarlem" 31.8 sec. 4 x 60 mtr. est. 

BEVERWIJK 7 JULI. 1~~p~LANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN. 

Over deze jeugdkamp ·:.o,msch.appen kan ilç he_~l kort zijn. Evenals vorig jaar speelden 
onze jongens geen grote rol. 

series 100 meter. 1e serie 4e A. Mulder 11.6 sec. 
.2e serie 3e R.Banning 11 ~ 8 sec. 
3e serie 4e A.v.d.Voort 11.9 sec. 

series 800 meter. 2e serie 2e R,Vi~sers 2.10.5 sec. In de f:Lnale kwam Riohard Vissers 
op de 8e plaats. 

3000 meter. Arnoud Bosch wist aanvankelijk goed mee te komen, in de tweede helft van 
de race kon hij echter het tempo niet meer volgen; toch behaalde hij nog ~en verdien
stelijke 6e plaats in de tijd van 9.18.7 sec. 

16 juli. ESTAFETTE-AVOND TE LEIDEN. 

4 x 80 meter jongens B. 3e "Haarlem" in 37.6 'Sec. (F.Lamie-H.Kuyl-A.Beun-R.v.d.Putten) 
4 x101) meter jongens A. 3e 11Haarlem11 in 45· 7 ·•sec. (F. Lamie-H.Kuyl-A.Beun-A. v.d. Voort ) 

18 jul i. AVONDWEDSTRIJDEN AAC AMSTERDAM. 

Zeer fraai atletiekWeer. 
Wim Aay liep deze avond een voortr effelijke 600 meter race. Van start af nam hij de 
kop, die hij tot de finish wist te behouden. Met ruime voorsprong kwam hij tot zijn 
beste persoonlijke prestatie op dit nummer 1.26.4 .sec. 
Arnoud Bosch herhaalde ·le stunt van Wim op de 3000 meter. Ook hij nam direct na het 
startschot de leiding. Hij vergrootte zijn voorsprong gestadig, finishte als eerste 
in de goede tijd van 9.17.- sec .. 
De 4 x 100 meter estafette leverde een tweede plaats op; tijd 45·5 sec.(F.Lamie
H.Kuyl- A.Beun- A,v.d~ Voort . ) 
Gerard Zwart kwam aan de start van de 1500 meter B. Hij bereikte de 4e plaats. Wanneer 
Gerard -wat regelmatiger kan gaan t~ainen dan zal hij tot behoorlijke prestaties kunnen 
komen. ' 

21 JULI. DEN HAAG. 

Tijdens de meisjesinterland Nederland-Frankrijk waren enkele jeugdnummers als bijpro
gramma ingelast.Wim Aay startte op de 600 meter.Arnoud Bosoh op de 1500 meter. Wim 
probeerde het gelijk als op de donderdagavond daarvoor in Amsterdam. Direct na de 
start gaf hij het tempo aan, de eerste 400 meter ·gingen in 57·- sec., maar na het 
doorgaan van de laatste bocht moest hij de leiding afstaan. Wim werd tweede in de 
prima tijd van 1.25.8 seo. (ni~uw rers.rek.) 
Arnoud bereikte op de 1500 meter de derde plaats in de goede tijd van 4.14.- sec. 
Vanuit Den Haag reisde hij door naar Nijmegen, om daar ·deel te nemen aan de 4-daagse. 

J. v. Drunen .. 

TIENKAMP ADSf~RANTEN END-JUNIOREN. 

De jongate ploeg HAVers heeft zich met e~orm enthousiasme geworpen op een eigen tien
kamp, waarvoor trainer en organisator Jan Sohultz een aangepaste puntentelling ontwor
pen heeft. Hieronder vindt U de resul tat.en tot 13 juli, toen alleen het hoogspringen 
en de hinkstapspro·ng nog verwerkt moesten worden. Deze rangschikking is overigens nog 
lang niet definitief. Het gehele seizoen door kunnen de prestaties verbeterd worden 
en het beste resultaat geld voor de puptentelling. 
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.. 
Bij de adspiranten staat Kees van Liemt ver bovenaan, met een t o-1-.aal, waarmee hij ook 
bij de D junioren geeh gek figuur zou slaan: 
Bij deze oudere groep is de strijd om de bovenste plaats heel wat spannender. Vechtjas 
Al ex Mollema, nog 1 e jaars, ziet zijn reg.elma.tige . trainen voorlopig beloond met de 
bovenste plaats, maar hij wordt op de voet gevolgd door . Herman van Liemden en Rob van 
Beek; die _vooral op ae technische nummers wat achterblijft. 
Gert Jan :kuiper steekt bij het kogelstbteh met kop en schouders boven de ±est uit. 
Hekkaslui ter~ Rob D:r&~rEir en :Sen v.d. Linderi kunnen beslist . een paar plaatsen 0mhoog, 
mits zij veel tegèlma ti ge±- konien trainen. Dus jongens •• .•• ·· . . · · · ·· 

TUSSENS.T~ND O@~~.::.tl'~g·c ~±§~ JQNQENp 10. ,_t/m 13 jaa;, 
JONGENS 1 I') en 11 j. bOm 6omh 20flm 2oomh 400m kas ti eoal kogel ver 
C.v.Opzeeland 1e 9.6s 10.4s 30~)s 3S.4s 1.2\1.3s 31i28m 7·3Sm 3•70m 293S punteri 
H.v.Es 2e 10.1 11.6 . 34.- 39.2 1.24.1 30:-- S·70 3.80 2441 
J.Slagter 3e ·1o.s 12.2 38.8 42.4 1.39.6 21.39 S-90 3.40 1968 
J.Vegter 4e 11.- 12.- 40.9 40.8 1.33.4 24.06 S·7~ 2.8S 1940 " 
R.Ruis Se 11.S 14.6 4J.- 48.- 1.33.- -27.-0S 4.2) 2.SO 1320 

- . -
JONGENS 12 en 13 j. 

A.Mollema 1 e 9.4s 10.1s 32.8s 32.7s 1.10.6s 46.40m 7.64m 3.94m 3169 punten 
B.v.Lienden 2e 9.3 10.4 32.·6 35.2 1.18. 8 4B.so 7.7Çl 3.95 3046 
R. Verbeek 3e 9.4 10.2 30.8 3S.2 1. 14. 4. 40.-- 6.Bs 3.3s 2992 
G.J.Kuiper 4e 9.8 11.S 35-4 36.5 1.18. 4 39.60 8.70 3.80 27S6 
B.v.d.Berg se 10.S 11.2 37.- 41.- 1. 28.4 34:ss 6.77 3.64 2336 
P.Koel 6e 1CD.6 11.8 36.8 39.7 1.26.9 33.15 5·40 3.30 2210. 
N. Valkenaar 7e 11.4 12.3 41.8 42.- 1 • 43. 3 31.70 6.07 2.80 1739 
R.Dreyer Be 10.8 11.4 1 • 36. 1. 32.35 865 
B.v.d.Linden 9e 10.7 1. 39.- 436 

Jan Schultz 
ATTENTIEl! ATTENTIE!! ATTENTIE!! 
De strijd bij de jongste HAVers is niet gelijkwaardig, omdat voor de meeste j0ngens 
de aanschaffing van een paar spikes, die na een jaar versleten of te klein zijn, ver 
boven hun krachten gaat. 
WEL~ HAVer(s) heeft (hebben) in een vergeten hoekje de dragers van hun éerste triom
fen nog in het vet staan?? 
DEZE HAVers kunnen hun npvolgers een onschatbare dienst bewijzen dooD deze beschik
baar te stellen aan Jan Schultz, die er verschillende jongens mee kan helpen. 
HEREN VAN DE JICHTPLOEG, wij rekenen in de eerste ' plaats hp U. Maar niet minder 0p 
elke andere HAVer die hart voor de toekom_st heeft, 

NAGEKOMEN "BERICHTEN. 

NIEUW LID: B.H.W. Slabbaart 

ADRESWIJZIGING: D. Rongland 

. - . -

é.2.46 Kleine H0utstraat 44 Haarlem. 

Ring 30 Nagelen. ( Noord Oost Polder ). 
- . -

VERVOLG: VAN HET JUNIORENWEDSTRIJDFRONT. 

28 juli. AMSTERDAM. 

Junioren A: 200 meter 3e F. v.d. Lipper 23.4 sec. 
4 x 30Q meter estafette 3e HAARLEM 2.35.8 sec. 

Junioren B: 80 meter horden 
100 meter 

1500 meter 
Discuswerpen 
Hoogspringen 

1e P.v.Beek 11.- sec. (evenaring clubrecord) 
2e F.Lamie 11.2 sec. (Nieuw clubrecord) (serie 11.3sec) 
Se W.Aay 11.7 . sec. 6e A.Beun 12.2 sec. 
3e G.Zwart 4.29.-~ec. 
2e G.Zwart 33.38 mtr. 
1e P.v.Beek 1.60 mtr. 
Se A.Beun 1.SO mtr. 
7e P.Hagtingius 1.50 mtr. 
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IDTO • • • KIKI • • • OOOR. 

Onze Hans' heeft een exclusieve en inclusieve· manier ontdekt om binnen 11 ~gEm 

f~. 2000.- kwijt te raken; voorwaar geen ontdekking om· zonder blikken of blozen aan 

vobrbij te !!aan, ·temeer daar volgens zijn artikeltjè in de HAVer van mei j.l. je je 

nog _zal ~~eten - haasten, wil je niet· met je fl. 2000~-- blijven zitten. 

Ik ·moet bezwaar aantekenen! Kijk _een bier · Rans (je mag ook dààr kijken, geen belet

sel!) wat jij exclusief te Tokio wilt ·uitgeven, .gaat mij niet aan. Je bent vrijgezel 

of je bent h~t . niet f · · . 

Nee, dat, voor fl. '2000.-- inclusief de vligreis in -een DC ? .charter toestel, is wel 

iets wat door een v~iegenkenner · uit de doeken gedaan moet worden en waarbij bet in

dienen van een waarschuwing zeker ter plaatse is. Lig later niet aan mijn hoofd te 

zaniken, dat ik niets gezegd heb. Dat kan nie~ vo~r . die prijs!! 

Wees gewaarschuwd door een persQon, die van kindsbee~f eén .qvertuigd vliegeropla

ter is geweest. Hij zegt je: voor d4-e prijs kan .Je eenvoudig geen fatsoenlijke reis . 

ver•:1achten. Oh la la, zeker, wis en waarachtig brengen ze jou." r:tet je kornuiten in · · 

Japan. Geen twijfel! Je . zal o!'lderweg· zelf. voor je· natj'e en dXogie moeten zorgen. 

i:iiaar als moeders je koffertje lekker- volstuwt, valt er onderw"eg a.lli.cht wat uit te 

halen. Dat is nog geen bezwaa;r. Maa;r . ••• • en dat '"maar 11 bezor'e;t mij' koude rillingen 

•• • jij en je kornuiten zullen geen stoel onder j 'e 11 jeweetwel11 aantreffen. Niet 

eenmaal zal je dat deel eens lekker kunnen ontspannen. Of had je misschien gedacht 

nog een zetel aan te treffen in zo'n DC 1. . 
Kom, kom, __ vertel mij wat! Die hel.e vergeten lange rotreis •• ook over de pool ••• . 

hang je aan lussen!! Aan lu~sen •.•• meer -zeg ik niet • • • aan 1ussen ••• ! 

Vraag niet hoe ·ik dat t 'e we.ten ben ·gekomen! ·Alleen dit: als junior zat ik al aan de 

kant van een sloot· bij Sohipliol! Voel je? · · 
Rad jij misschien ook gedacht in Japan normaal te kunnen landen? Dat kàn toch niet! 

Wel eens van la.ndingsrechten ·gehoord ••• nou!·! Zo 1 n kist (meestal afgedankte leger

kisten voor parachutisten, dus ingesteld op vallen) vliegt met een vertwijfelde 

snelheid ter bestemder plaa:tse in Japan · (•hetgeen ik voor je hoop) ongeveer twintig 

meter boven de gTönd waarna, op een .sein ·van de gezagvoerder, de hoofdmachinist de 

bodemluiken opent ••• ! 
Heb je puur geluk, dan kom je in de buurt van je eigen bagage terecht ••• maar dat 

kan natuurlijk ook ànders uitvallen ••• voor die prijs, wat wil je? ••• oh! 

Die gr~tis parapluie in de nationale kleuren aanaeboden door de organisRtore~, be

schouw ik als het bekende gillertja ••• da's de valbreker! 

Als je dat alies hebt doorstaan, lijkt het mij wel een prettige gedachte, dat je in 

het stadion volgens aankondiging op je entreebewijs je rechten kanlaten gelden op 

een zitplaats. 
Ja. en. dan dat slot van · je bericht. "Er is maar plaats voor 80 personen." 

Logisch •••• lands wijs, lands eer!! Als kenner van het japanse strafrecht kan ik . 

je mededelen; dat' het bij de wet verboden is (sedert 1945) meer dan tachtig personen 

tegelijk_ tegen de grond .te slingeren. 
Verder lijkt het mij wel een interessante trip. 

L.Za.eniokpodt. 

' · : 

-8-' 




