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Nog geen veertien dagen scheiden ons van de P.R.-bekerwedstrijd 1963. Het zal U dus 

niet verwonderen, dat mijn gedachten in dit artikel zich wel speciaal met deze gedenk

waardige strijd gaan bezighouden. Inderdaad gedenkwaardig. Want het zal de laatste 

P.H. wedstrijd zijn, waarbij we ons onder wel zeer primitieve omstandigheden hebben 

moeten voorbereiden. Gedurende de gehele na-oorlog·se periode zijn we in .feite al tijd 

met een achterstand de wedstrijden om bet clubkampioenschap van Nederland ingegaan. 

Alle andere deelnemende verenigingen konden zich op een echte atletiekaccommodatie 

voorbereiden~ wij moesten het met een terrein doen~ dat niet over een discusring, en 

een speerwerpplaats beschikt. Waar de kogelring in een zeer slechte toestand ver

keert en waar de afzetten voor de springnummers misschien nog slechter zijn. 

Wanneer ik dit alles nu nog eens overdenk, dan kan ik eigenlijk alleen maar bewonde

ring opbrengen voor de na-oorlogse ploegen met hun technische leiding~ die altijd maar 

weer ondanks deze enorme handicap voor een finaleplaats in de P.R.-bekerstrijd hebben 

gezorgd. In de meeste gevallen konden. we zelfs zonder voorronde onze finaleplaats vei

lig stellen. Dit is m.i. de grote winst geweest van de na-oorlogse periode. Dat we 

ons ondanks alles hebben weten te handhaven, waar andere verenigingen, die het q,ua 

accommodatie besli s t veel beter hadden, eenvoudig· zijn weggevallen. 

Nu dus de laatste P. H. -bekerwedstrijd zonder sintelbaanvoorbereiding. Natuurlijk, het 

zal weer moeilijk worden. Heel moeilijk. Maar hoe vaak heb ik deze woorden in een P.R. 

artikel al niet geschreven en altijd weer zijn onze atleten met ere uit de strijd om 

het clubkampioenschap gekomen. 

Het is voor de eerste maal, dat het bestuur zich in het geheel niet met de samenstel

ling van de ploeg bemoeit en dit overlaat aan de technische leiding. (een overigens 

moeilijke opgave voor mij) Hoe de ploög er dus uit zal zien, kan ik op het ogenblik, 

dat ik deze regels schrijf nog niet bij benadering zeggen. Maq.r vooral polshoog en 

verspringen lijken me zwakke nummers tB worden. · 

Wat overigens wel weer belangrijk zal worden bij deze tweede P.H.-qekerwedstrijd met 

internationale puntentelling, dat is de prestatie van de tweede man. Hoe deze man ook 

in de strijd zal komen te liggen, ook al ligt hij kansloos ver achter, laat hij eruit 

persen wat er in zit, want juist zijn 0.5 sec sneller op de 1590 meter of zijn 2 cm. 

verder bij het speerwerpen kan doorsl aggevend zijn voor de eindstand. 

Het zal dus weer vechten worden, vechten tot en met. Wel~ in de afgelop en 18 na-oor

logse jaren heeft iedere P.R.-bekerploeg van "Haarlem" getoond~ dat ze juist op het 

gebied van vechten altijd heel goed kon meekomen. Ik ben ervan overtuigd, dat ook de

ze P.R.-bekerploeg zal vechten. Vechten voor een zo'n eervol mogelijk resultaat. Een 

resultaat, waarmede we op een prachtige manier de sintelbaanlo ze periode in Haarlem 

kunnen afsluiten. Een resultaat ook, dat alle aanleiding zal geven ons eigen goede 

"HAARLEM" straks terug te voeren naar een toppositie in de lleè. e~-:-l :mdse atleti ek. 

D. Hagtingius. 

PERSONALIA. 

Wij willen U graag het bericht doorgeven van de huwelijksvoltrekking van Jaap Kan en 

Coby Dikkeboom op 30 augustus. 
Ofschoon Jaap en Coby zich de laatste tijd niet veel meer laten zi en in onze vereni

ging, ZlJn WlJ er wel van overtuigd hen sp oedig geheel in ons midden te hebben. 
Oude liefde roest niet !! Jaap en Coby, namens alle HAVers van harte gelukgewenst. 
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OFFICIEEL NIEUWS. 

Om aan te schaffen: "Haarlem"-.embleem voor wed.strijdshi:ct· 
" H vo,or trainingspak ·· 
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" 2.25 
" 1 ~ 25 
"30.25 
"31. 25 
"32.25 
"32.25 
"33.25 

Deze a rtikelen ZlJn verkrijg~aar bij J. van Drunen, Noorwegenstraa t 
tel. 20798 en op alle trainingen. 

64, Haarlem~ 

GIROREKENING. 

Indien U Uw contributie, donatie of vrijwi llige bi_jdrage per giro wenst te betalen, 
gefi:evë U d.i t over te schrijven . op postgiro no. 64 38 83 ten name van de penning
meester der HAV "HAARLEM" te Haarlem. 

VOORGESTELD hLS LID: 

(bui terüid) 
29-10-46 
28-1_1-42 
26--11-47 

Mr. J. Douwes 
L.J. de Boer 
.D.L_.F. v.d. Lippe 
G. C. Schul~ .. 
H.A. van Ingen 
H.J. v~n Lienden 

2-10-33 
10-5- 50 

Schout va~ Eyklaan 56 
Floraplein 27 
W!r. J. Gerri tszlaan 81" 
KleverparkWeg 143' 
J.H.Leopoldstraat 36 
Delftlaan 6f · 
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LEIDSCHENDAM. 
Haarlem 

" 
" 
" 
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VOORLOPIGE SAMENSTELLING P.R.-BEKERPLOEG VOOR 8 SEPT. TE AMSTERDAM. 

100 meter H. Vlam - T.v.d.Voort res. R. Banning 
200 meter H. Vlam F.v.d.Lippe res . R.Banning 
400 meter J.Thuis - A~ Schaper res. C.Klaver 
800 meter A. Schaper R.Folmer res. M.Labeur 

1500 meter C.Faas A. Bosch 
50UG meter- A. Kortekaas - ·p. Stins 

11 0 meter horden H.Joacim - W. Kri j~e.n 
400 meter horden J. Vissers H.Joacim ', -~· ' 

Verspringen J.Brouwer - N .• N. 
Hoogspringen R.Knol - A.v.Zijl 
Hinkstapspringen J.Brouwer - J. :V;i ss ers 
Polshoog W.Krijnen - P .Mascini 
Kogelstoten J. Doornbosch - A. Mascini 
Discuswerpen R. Knol R.v. Nimwegen 
Speerwerpen J.Doornbosch - A •. Mascini 

4 x 10'? meter estafette:J.Doornbosch- H. Vlam- T.v.d. Voort- F.v.d.Lippe.(Banning res) 
4 x 400 meter estafette : R.Folmer- W.Krijnen- H.Joacim- A.Schaper (re~.Klaver) 

Pl oegleiders: Vl.Kaan en J. van Drunen. 
Aanvoerder H.Joacim. ~ : . '~ 

BELANGRIJK: ZONDAGMORGEN 8 SEPT. 11.-- UUR komen wedstrijdatleten vergezeld van hun 
supporters bijeen in de bovenzaal van Restaurant "Het Bo~y.rerk". Na deze mentale voor-

··b·ereiding vertrekken we per bus -nEJ,ar het Olympiaplein. · 
Supporters, die met _de atleten :Per 'bus will en reizen, gelieven zich op te geven bij 
J. van Drunen• _De :r,'eiskosten bedragen vo or hen f 1.-:... per persoon + entreegeld. 
Leden van de P. H_. ·-bekerploeg zijn geep reiskosten verschuldigd. 

VAN .HET vVEDSTRIJDSECRETARIAAT. 

PROMOTIES. 
Piet Stins · 2t/m 1.0km. 

NIEUW CLUBRECORD: 

van D naa r C kl:asse. · 3000 meter 9·55·4 sec, 

Rein Knol bracht tijdens de Noord Hollandse kampioenschappen op 4.8.1963 zijn club
record hoogspringen van 1, 86i Óp · 1. 88mtr . -

Onze hart el i jke g<ü ukwens enl 
.. J, - -



VERKIEZING IN VERTEGE.NïiiOORDIG~iiDE PLOEGEN. 

Onderstaande "Haa.rlem" leden wordt de . eer waardig gekeurd onz·e stad te vertegenwoor
digen in de .::!tedep ontmoeting Osnabrück - Haarlem. Deze wedstrijd wordt op zaterdag 
14 september a ·, s. in het Il1oshöhestadion te OsnabrÜck gehouden. 

100 meter: H~Vlam. 
400 meter: R.Folmer 
800 meter: A.S~haper res. A.Klaver. 

1500 meter: C.Faab 

hoogspringen: 
polshoog: 
kogelstoten: 
discuswerp en: 

R.Knol en A. van Zijl 
W.Krijnen en A.Joacim 
J. Doornbosch 
R.Knol 

5000 meter: A~Kortekaas· · speerwerpen:·· J. D.oo:rnbosch. 
110 meter horden: H.Joacim en W.Krijnen aanvoerder: H.Jci13-cim. 
De ploegen wordt de 4 x 100 meter est. en olympische estafette worden ter plaatse 
opgesteld, 

- . - . 
Rein Knol werd ,als gast uitgenodigd voor de .Aiusterdamse _ploeg op het humme.r hoog- . 
springen. De Amsterdamse ploeg zal aantreden te Berltjn . op 31 aug. en 1 sept~ voor 
een Zesstedenontmoeting. 

- • -! 

Adrie Schape,r . ;.yerd uitverkoren om ons land te vertegenwoordigen op -het --rn:lmmer 80.J ; mtr., 
tijdens ·de lè.n·denwe.dstrijd Ned. Belgie .voor junioren op 1 sept. te B.reda. 

- · ~ -
Voor de afdelingswedstrijd Kennemeriand-Leiden werden de volgende H.AVers uitgenodigd: 
Heren: 801J meter Adrie Schaper. · 5000 meter C.Faas. 4 x 100 mtr •. Hora Vlam. 
junioren: 80 mtr jun. B en 4 x 100 meter est. ·H·. · te Nuyl. · 

hoogspringen: P. van Beek. 100 mtr, verspringen en 4x100 mtr. T.v.d. Voort. 

WEDSTRIJDAGENDA. 

10 sept. . Amsterdam 
15 sept~ Affisterdain 
14 sept. O~nabrÜck 
14 sept. Beverwijk 
21 sept. Leiden 
22 sept. Wormerveer 

- . -
Regionale Avondwedstrijd • 
Noordh. Jeugdkampioenschappen. 
OsnabrÜck - Haarlem. · 
Finale jeugdc6mpetitie, · 
Jeugdmeerkamp en~· 
Baanwedstrijden. 

29 sept. 
28 sept. 

Amsterdam 
Amsterdam 

Ree ionale wedstrijden en 40} meter dist.rictskampioenschappen. 
J·ol·~ . wedstrijden AV '23 

5 okt. 
13 okt. 
27 okt. 
17 nov. 

Amsterdam 
Enkhuizen 
Velsen 
Brussel 

Avondwedstrijden. 
20 km. wegwedstrijd. 
Pim Mulierveldloop 
Cross van LE SOIR!.! 

-·. -
UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

28 juli. B, kampioenschappen te Arnhem. 

8vu meter • . ·Eete~ Klos 5e .in de. )é se:z:ie in 2.06. 7 sec. 
nale uitgeschakeld. 

28 juli. Noord Hollandse kampioenschappen. 

Hiermede werd hij voor ·. d.è fi
~ 

3001) ~eter steepl~ chase. 3e CoKla~orin 10.46.- sec. 4e Pieter Stins in 10.47.- sec. 
· · · 7e Martin Labeur .i_n 1-1.02.-· sec. 

4 augustus: Beverwijk 25 km. 

Volgens B_as Fennis .. een bui tengewoon goede organisatie. Er moesten 5 ronden .van 5 km. 
gelopÉm worden. Aan de start kwamen 55 atleten. Na de 1e ronde lag Bas . op de 39e plaaJt 
Oerrit v.d. Bosch lag· een pair plaatsen achter hem • . In de 2e ronde had Bas zich opge
werkt naar de 30e plaats. Onder de aanmoedigingen van zijn vrouw en dochter wist hij 
zich in de volgende ronde op te klimmen naar de 26e plaats. Bas kreeg hierna wat 
moeilijkheden, maar aangemoedigd door zijn dochtertje~ wist hij in de ... l ·aatste ronde 
nog een aantal mensen in te halen. Hij eindigde tenslotte op de 19e plaats_ in 1 uur 
47 min ·en 54 ·sec. Öerri t heeft al-leen in de eerste· 5 km. wat strijd kunnen l~veren 
maar kwam daarna practisch de gehele wedstrijd alleen te lopen. Hij werd 6e in de 
C klasse in precies 2 u~r. 

4 augustus. Amsterdam Noord. Holl. kampioenschappen. 

Nieuw clubrecord va n Rein Knol en beste j aarprestatie in Nederland bij het hoog
c~ ringen: 1.88 mtr. Proficiat!! 

--4-



1,10 meter: 1e serie~ 2e Hora Vlam 11.J sec. Finale 2e H. Vlam 11.4 sec. 
20·i meter: Finate Je H. Vlam 2J.7 sec. 
400 meter: 1 e serie Je A •. Schaper S2. 2 sec. Finale 5e in S2.- sec. 

2e serie 4e R.Folmer S4·- sec. 
110 meter horden: finale 1e H.Joacim 15.4 sec. 2e W.Krijrien 15.7 sec. Hoogspringen: 1e Rein Knol 1.88 mtr. Nieuw clubrecord. 2e H.Joacim 1.7S mtr. 

JeT. van Zijl 1.70 mtr. 
Discuswerpen: 
Kogelstoten: 

3e Rein Knol 40.81 mtr. Se W. Krijnen J4. 62 mtr. 
Je Rein Knol 12.SO mtr. 

Verspringen: Je H.Joacim 6.1S mtr. 
1u/11 augustus Rotterifram Nederlandse kampioenschappen. 
under voor atletiek wel zeer ongunstige weersomstandigheden werden op 10 en 11 aug. de Ned.kampioenschappen te Rotterdam gehouden. Jammer genoeg lukte het Rein niet om zijn titel te prolongeren~ zodat wij dit jaar zonder kampioenschap huiswaarts keerden. 
Bij het hoogspringen, waarvoor zaterdag de kwalificatiewedstrijden plaatsvonden had men als eis 1.80 mtr gesteld. Men had de deelnemers in twee groepen verdeeld. Al onz.e jongens Ton, Harry en Rein za ten in de eerste en tevens grootste ploeg! Er werd in twee bakken gesprongen. Onze jongens troffen het ook weer niet~ daar zij de bak met de slechtste aanloop hadden. Er kan dus niet gesproken worden van springen onder gelijke omstandigheden. Daar onze jongens in de grootste groep zaten, nam dit ook meer tijd .in beslag. Het gevolg hiervan was, dat toen de andere groep al klaar was, onze jorigens in de stromende regen moesten springen 
Uiteindelijk wisten slechts in totaal 4 springers de gestelde 1.80 mtr te halen. De wedstrijdleider vond dit een beetje teleurstellend en besloot de groep aan te vullen tot 8 man. Rein, die de 1m80 bij de eerste poging haalde was dus voor zondag gepH.atst. Harry, die de 1.75 mtr. bij de eerste poging haalde, maar bij de 1m80 faalde, zach zich ook nog geplaatst voor de finale. Ton had pech, daar hij de 1.7S pas bij zijn tweede poging haalde. 1 s Zondags liaek, dat alleen Rein en Jan van Heek i.n staat waren hoger dan 1.80 mtr te springen. Zij gaven elkaar geen duimbreed toe~ met als resultaat, da t zij gelijk eindigden op de hoogte van 1.82! mtr. In de hierna volgende barrage (de hoeveelste keer was het dit seizoen nu al) bleek Jan van Heek de sterkste. Onze hordenlopers Harry en Wim hadden, nu Peter Nederhand wegens een blessure verstek moest laten gaan, gerekenr. op ereplaatsen op de 110 meter horden. Miltenburg van U~~ON heeft hen deze illusie ontnomen door (met minimaal verschilll) beslag te leggen op de tweede plaats. Hij en Harry kregen dezelfde tijd n.l. 15.- sec. Wim had 15.1 sec en werd vierde. 
De verdere uitslagen luiden: 
100 meter H. Vlam gediskwalific.eerd weg ens twee valse starts. 
20u meter H. · Vlam Je in de serie in 2J.1 s·ec. ui tgeschakald voor de finale. 5uuu . meter 14e C.Faas in 16.28.8 sec. 
400 meter horaen. 2e s erie Se W. Krijnen in 58.5 sec. 
110 meter horden 1e H.Joacim 15.2 sec. 2e W.Krijnen 1S.3 sec. (2e serie) Hoogspringen Se H.Joacim 5e H.Joacim 1.78 mtr. 
11 augustus. Rijswijk regionale wedstrijden. 
800 meter heren B. 1 e A. Schaper 1 •. 58.1 sec. 6e M. Labeur in 2.04. 2 sec. 1SOO mtr. heren C. 1e R.Folmer 4.15.J sec. nieuw persoonlijk record. 

JOOO mtr. heren 
kogelstoten D. 
speerwerpen D. 
discuswerpen D. 

Je C. Klaver 4.25.8 sec . . 
D. 1e P.Stins 9·95·4 sec. nieuw persoonlijk record. 

9e F. van Dungen 8.19 mtr. 
8e F. van Dongen 35.11 mtr. nieuw persoonlijk record. 

10e F. van Dong en 24.58 mtr. 
18 augustus. Hoorn II:J.vitatiewedstrijden. 
Polshoog. Wim Krijnen 3m60. 

17 augustus. Wilnis Polderloop, 
7e in de D kl a sse G. va n de Bosch. 
24 augustus. Leiden. Afdelingswedstrijden Leiden - Kennemerland. 
Op een door de regen doorweekte baa n kwamen onze vertegenwoordigers tot de volgende resultaten: 

100 meter junioren A. 1e T. v.d. Voort 11.7 sec. 
80 me t er junioren B. 4e H. t e Nuyl 10.4 sec. 

- "\ 



Hoogspringen junioreng 3e P. van Beek 1.58 · rntr. 
verspringen junioren: 4e T.v.d. Voort 5.52 mtr. 
4 x 100 mtr. estafette met T.v.d.Voort en H. te Nuyl 1e in 46.2 seç. 
800 meter heren: 1e A.Schaper in 2.--.- sec. 
1500 mtr. heren: 3e C.Faas in 4.17.4 sec~ 
4 x 400 meter heren met A.Schaper .1e in 3.30.3 sec. 
Einduitslag 1e Afdeling Kennemerland 243 punten tegen Leiden 182 punten. 

22 augustus Utrecht regionale wedstrijd. 

1500 meter heren D. 9e Fr. v.d. Viielan g. t. 
3000 meter heren c. 3e R. Foliuer 9. 25.6 sec. nieuw pers. record. 

8e M. Labeur 9.59~- sec. nieuw pers. record. 
3000 meter heren D 1e P.Stins 9.33.- sec. nieuw pers. record. 

2e C. Klaver 9.37.- sec. 

Dit was de eerste wedstrijd van Frans v.d. Biel . In de eerste ronde draaide Frans 
aardig mee, maar in de laatste ronde kon hij het niet meer bolwerken. Gebrek aan 
conditie zal wel de hoofddorzaak hi .ervan zijn. Een goede wintertraining Frans en 
dan ko!ri je er wel. .. · · , 
In de hierna gelopen 3000 mtr. C/D, waarin wij een eerste ronde voor Rob Folmer van 
63 sec. noteerden, liepen verder voor ons Martin Labeur, Pieter Stins en Co Klaver. 
Het hoge aanvangstempo was voor Rob iets teveel· geweest, want daarna. in dé 4e en 5e 
ronde noteerden wij nog rondetijden van 79 en 81 sec. Zijn totaaltijd van 9.25.6 sec 
viel ons uiteindelijk nog mee, al was hij zelf niet tevreden en weigerde hij zijn 
prijs in ontvangst te nemen, die hij volgens zijn· zeggen niet verdiend had. 
Martin, Co en Pieter bleven gedrieën netjes bij elkaar, al moest later Martin afhaken 
en verviel hij in zijn "marathonpas". Pieter · Stins en Co Klaver bleven elkaar goed 
steunen. In de laatste ronde bleek Piet nog voldoende reserve te hebben voor een 
machtige eindsprint. Co kon deze niet beantwoorden, maar liep ~erder een keurige · 
race. Wat meer komen trainen Co en ook jij komt tut betere tijden. Toen wij de tijden 
hoorden, was Pieter Stins wel zo verbaasd. Hij had zijn beste tijd met ruim 20 sec. 
verbeterd. Bravo Pieter! ! · 

25 augustus. Middelburg. 3~00 meter steeple chase kampioenschap van nederland. 
( 

7e C. Faas 10 . 05.- sec. 
Co kwam een kwartier voor de aanvang op het veld en had zodoende geen tijd om los te 
lopen. 

24":""22 augustus. Eindhoven. Ned. Ti enkampkampi oenschapp,em 

4e H.Joacim. 1 1 • 5. 6.25 10 .76 1. 75 52.9 15.6 29.63 2.90 35.95 4.30.1 5276p. 
5e W.Krijnen. 12.- 5-61 10 .73 1.65 53.3 15·7 35.53 3.50 42.71 4-35.6 5271p. 
8e R.Knol 11.7 6.08 12.26 1.80 57·2 17.-:- 4v.99 3.10 39.97 5. (18.5 5018p. 

- . -
PRESTATIES DER :.. DIVERSE KAlVlPIOENEN 1963. eis Beste Beste 

î .. ·. Ned. Belg. Dui tsl Frankr Italie Tokio Ned.pr wereld pres. 
bijzon

derheden 

100 meter 10.4+ 10 .9 10.3 10.5 10.4 10.4 10.4+ 10.2 
200 11 21.6 21 .. 8 20.7 20.8 21.2 21.- 21.2 20.2" 
40U 11 48. 9 4 7. 8 46 • - 46 • 7 4 7 · 4 4 7 •- 4 7 • 4 44 • 6 11 

800 11 2.l ·3·5 1.52.2 1.51.3 1.48.7 1.48.7148.8 1.51l ·5 1.46.1" 
1500 " 3.54.4 3.49.1 3.45.:.. 3.37.8 3.51.7 343.5 3.48.3 3.37.8 
5000 " 14.4 7. 2 14. 23. 8 14. 36. -14. 10.8 ·"'4 · 42. 6 ·14Le.- 14- 23. 6 13. 41 • 2 

1 uOOO " 31 • 06. 8 30. 17. 6 30. 26.- }J. 29. 2 31 • 08. 6 23 25.- ~. 58. 6 28. 48 . 2 
11 0 mtrh. 14.3 14.8 14.1 13 . 9 14.- 14.g 14.2 13.4 
401, mtrh. 54.9 53.8 49.9 51 . 8 50 .5 51.8 53.7 49.3" 
verspringen 7.37 7.40 7.74 7·55 7.42 7.60 7.56 8.30 

+-rugwind 
"-220yards 

wereldr"-440yards 
"-880yards 

"-440 yrds 

hoogspringen 1.82! 1.90 2.04 2.-- 1.95 2.06 1.88 2.28 wereldrec. 
polshoog 3.90 4.46 4.92 4.87 4.2u 4.60 4.25 5.20 wereldrec. 
hinkstapspr. 14.45 14.5U 15.66 15.54 15.6815.80 15.64 16.85 
kogelstoten 15.53 16.36 18.n3 17.96 17.96 17.80 16.12 19.42 
discuswerpen 46.28 46.99 55·-- . 53.49 51.36 55·-- 55.26 62.62 
speerwerpen 64.08 66. 04 82.19 73.52 69.57 77·-- 64.91 86.33 
kogelslinger.54.98 50.92 60.86 61.58 59.71 63.-- 58.76 69.56 

-.-
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VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRONT. 

10 augustus Rijswijk. 

Onder wel zeer slechte weersomstandigheden werden door "Clubhuis Te Werve" regionale 
wedstrijden georganiseerd. Het was wel bijzonder spijtig dat de weergoden alleen maar 
met massa 1 s wind en water kwamen aandragen, want met een beetje meer medewerking van 
genoemde goden, zou het heel goed toeven geweest zijn op dit bijzonder knusse baantje, 
gelegen temidden van de bossen. 
Ferry Lamie sleepte op de 100 meter junioren E de overwinning in de wacht; de tijd 
van 11.7 sec. kwam tot stand onder een felle tegenwind. 
Arnoud Eosch kwam tot een derde plaats op de 15~0 meter junioren A in 4.22.2 sec. 
Jan Kal liep de 600 meter in 1,40.6 sec. 
Ferry Lamie-Jan Kal-Renéé Ruis bvamen bij het verspringen voor E junioren resp. op de 
7E ( 5.07 mtr) 14e (4.36 mtr) en 15e (4.35 mtr). 
Het discuswerpen junioren .E leverde Jan Kal nog een 9e plaats op met 20.63 

25 augustus Rotterdam. 

Op deze door de:;.. afdeling Rotterdam georganiseerde massa-wedstrijden waren de resul
tateng 
80 meter junioren B Finale Ferry Lamie 3e in 9.3 sec. 
Pim van Eeek behaalde de zege op de 80mtr horden in de goede tijd van 11.- sec. 
Pim werd 4e op het hoogspringen voor A junioren met 1.64 mtr. 
Aad Beun legde beslag op de 1e plaats verspringen junioren B met 5.87 mtr. 
Gerard Zwart werd 2x derde op de 1500 mtr in 4.30.1 sec en discuswerpen met 31.26 mtr. 
Jan Kal wist zich op de 1500 meter als 6e te klasseren in 4.42.4 sec. 

24 augustus Leiden. Afdelingswedstrijd Leiden - Kennemerland. J,v.Drunen. 

Onder zeer slechte weersomstandigheden werd op de sintelbaan in de Leidse Hout de 
atletiekwedstrijd Leiden - Kennemerland gehouden. De prestaties werden door regen en 
wind zeer nadelig beïnvloed. 
In de. ploeg van Kennemerla.nd waren enkele "Haarlem" junioren opgenomen, die voor goe
de klasseringen zorgden. 
Op de 100 meter werd A.v.d.Voort 1e in 11.7 sec. Pim van Beek behaalde een 1e plaats 
op het hoogspringen met 1.57 mtr. Een 4e plaats was voor H. te Nuyl op de 80 mtr in 
10.4 sec en voor A.v.d.Voort op het verspringen met 5.52 mtr. 
De estafetteploeg met de "Haarlem11 junioren A.v.d.Voort en H. te Nuyl werd 1e in de 
voor de omstandigheden redelijke tijd van 46.2 sec. A.v.d.Voort. 

VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL. 

In ons bestuur werd behoefte gevoeld te kJmen tot de vorming van een commissie, die 
de belangen der Haarlemse Atletiek Verenigingen bij het gereedkomen van de sintelbaan 
zal behartigen! 
De Haarlem~e atletiekverenigingen werden hiervoor uitgenodigd voor een informatieve 
bespreking in de cantine van het sportterrein aan de Kleverlaan op 17 juli. 
De R.K.A.V. "HOLLAND 11 en H.D.A.V. "ATMODES 11 waren op deze avond vertegenwoordigd, van 
de H.D.A.V. "GITA" werd helaas niets vernomen. 
Nog op dezelfde avond werd de commissie ingesteld. Men kwam overeen, dat elke vereni
ging door twee personen hier~n werd vertegenwoordigd. Voor onze vereniging zullen 
hierin zitting hebben de Heren Bleyswijk en Presburg. Aan de H.D .A.V. 11 GITA" zal 
alsno~ verzocht worden zich in deze commissie te laten vertegenwoordigen. 
De commissie zal bij het gereedkomen van de sintelbaan ontbonden worden. Aldus werd 
besloten op 17 juli, cantine Kleverlaan. 

- .-
Onze vereniging hoopt volgend jaar mei atletiekwedstrijden voor de bedrijfsjeugd te 
organiseren. Het bestuur heeft de navolgende personen gevraagd zitting te nemen in de 
commissie, die deze wedstrijden zal organiseren~ v.d. Bel, Eleyswijk, Van Drunen, 
Prinsen en Lagendijk. 
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C.H.Lagendijk, 
secr. 



TRAININGSNIEU ~ S!! 

=========~======================= 

In de raaand SEPTELISER zullen seni"oren en junioren op de 

volgende avonden op het Gem. Sportterrein aan de Kleverlaan 

kunnen trainen: 

maandag 2 september . - wo·eh,sdag 4 september - 6 september vrijdag. 

Met ingang van dinsdag 10 september trainen we r p de dinsdag- en 

donderdagavonden. · 

In verband met het feit, dat er op het terrein verlièhting is aan

gebracht beginnen de trainingen normaal om 7 uur. 
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