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Het seizoen 1963 zit er practisch op. Nog enkele wedstrijden 
en we kunnen ons op de wintertraining gaan voorbereiden. 
Kunnen we tevreden zijn over het afgelopen seizoen? Een nogal 
moeilijk te beantwoorden vraag. 
Tot de P.R.-bekerwedstrijd was het eigenlijk wat de senioren 
betreft, allemaal niet zo daverend. 
Alleen Rein Knol met zijn 1.88 mtr. hoog en Adrie Schaper 
met zijn 1.54.9 sec. op de 8oo meter deden opvallende dingenT 
En ook de P.R.-bekerwedstrijd zelf bracht voor ons echt nog 
geen hoogdravende atletiek, al wil ik graag nog eens een com
pliment maken voor de vechtlust van de ploeg, die op een en-
kele uitzondering na zonder meer voortreffelijk was. 

En deze vechtlust heeft ons dan ook de vierde plaats opgeleverd, want het was niet 
aan te nemen, dat de ploegleiding van P.S.V. ongestraft een aantal buitenlandse at
leten in zijn ploeg kon opstellen. En dat zou· dan betekenen, dat we ons ondanks al
le handicap van een ongelooflijke slechte trainingsaccommodatie toch weer bij de 
eerste vier verenigingen van Nederland hebben kunnen plaatsen en dat wil onder het 
huidige KNAU competitiesysteem zeggen, dat we eerste-klasser zijn gebleven. Eigenlijk 
dus eerste-klasser sinds 1923- het jaar waarin wij voor de eerste maal aan de P.R.
bekerstrijd deelnamen. Sindsdien heeft onze vereniging onafgebroken deel uitgemaakt 
van de P.H.-bekereindstrijd. 
Maar een helemaal bevredigend gevoel gaf de P.R.-bekerfinale toch niet. Dat bevre
digende gevoel kwam pas over mij op de eerste herfstzondag van dit jaar, toen onze 
W.G.-bekerploeg moest aantreden. Een week daarvoor had de telefoon mij al triomf
kreten uit Osnabrück overgebracht, waar Rein Knol tot 1.94 mtr bvam en zich daar
mede definitief tot de beste Nederlandse hoogspringer klasseerde. 
En toen die verrassende tweede plaats van onze H.G.-bekerploeg. Arnoud Bosch, Fer 
Lamie, Gerard Zwart, Wim Aay, Ton v.d. Voort en al die andere boven hun normale 
vorm uitgroeiende atleten, zij zorgden voor een zilveren plak in onze prijzenkast, 
maar zij schreven met goud in de geschiedenis van "Haarlems" W.G.-bekerwedstrijden. 
Dat alles werd nog omlijst door een clubrecordverbetering van onze 4 x 800 meter 
ploeg en vooral door de schitterende 200 meter horden race van Wim Krijnen, de man, 
die hiermede wel een prachtige come-back vierde. 
Zondag 22 september was weer zo'n dag, die heel lang in mijn herinnering zal voort
leven. Een dag ook, die zo overduidelijk aantoonde, dat we onda~~s de enorme handi
cap van een in feite volkomen gebrek aan trainingsgelegenheid in de zomermaanden, 
erbij zijn gebleven. 
Van dit gebrek aan traningsgelegenheid heeft men eigenlij~ in de Nederlandse atle
tiebvereld bijna geen enkel besef gehad. Het werd me nog eens heel duidelijk in een 
gesprek, dat ik enkele weken geleden mocht hebben met enkele bestuursleden van de 
afdeling Kennemerland. Leidinggevende atletiekfiguren uit de onmiddellijke omgeving. 
Wel, ik heb mij in de laatste jaren echt wel eens geschaamd, dat ik bestuurslid was 
van een atletiekvereniging, die onder dergelijke omstandigheden moest trainen. 
Maar goed, dit alles is hopelijk nu over. De eerste proeftrainingen op de Haarlemse 
sintelbaan zijn gehouden. De eerste conclusie is, dat er nog wel het e.e.a. gedaan 
zal moeten worden, om de baan werkelijk aan de hoog gestelde verwachtingen te doen 
beantwoorden. De wijze, waarop de Gemeentelijke Dienst voor de Sportzaken deze 
kwestie aanpakt, door de atleten daarbij daadwerkelijk te betrekken, geeft ons het 
vertrouwen, dat er ook werkelijk iets gedaan zal worden. 
En dan verder maar wachten op het afkomen van de Rijksgoedkeuring voor de accommo-
datie. 
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Daar deze goedkeuring er op dit moment nog steeds niet is 3 moet er wel vastges ·~eld 
worden 3 dat de werkelijk grote atletiekwedstrijden3 waaraan Haarlem zo'n grote be
hoefte heeft er ook in 1964 niet zullen kumen. Dat is onge-tw~ï-j:feld :o-pnieuw teleur=-
stellend3 .ma~r,_ met de resul:taten van zondag 22 sep:tember in gedachten, zal het ons 
er niet van mogen weerhouden in ieder geval één plan zo spo"3di·g mogelijk te verwezen
lijken, n.l. ons ledental met tenminste ~ J% te vermeerderen. Want vooral de P.H.
bekerYJedsttijd :toonde overduidelijk.·aan 3 dat we niet over een reserve-arsenaal be
schikken en daardoor het uitvallen ze1fs"' van een enkel atleet voor ons ongunstige 
gevolgen kan hebben. 
Wanneer wij bij het verkrijgen van die ,. 50%. ui tgaan van de positieve gedachten3 dat · 
onze vereniging beschikt over een goede wintertrainingsgEllegenheid, die nu straks 
gevolgd 'ia.i worde-n door een-·:-training op ·een sintelbaan en dat we daarbij kunnen bo
gen .op een uitstekende technische leiding3 zuwel wat jeugd als senioren betreft3 dan 
moet het toc.h mogelijk zijn, die 50% in ,de komende maanden te bereiken. . . 
Hopelijk zal het bestuur zo spoedig mogelijk voor dit plan richtl_ijnen kunnen g~ven, 
hetgeen over~gens uok inhoudt, dat ideeän van de leden zelf mét ~ee~belang~telling 
door het secretariaat ontvangen zullen worden. 

D.Hagtirigius. 
OFJi'I CIEEL NlEUVVS. 

Om aan te schaffeng 11Haarlem 11 -embleem voor wedstrijdshirt. 
11 11 ·voor trainingspak 
11 

11 

11 

11 

l1 

11 

insigne 
tEainingspak 

11 

11 

11 

11 

m/embleem maa.t 
11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

4 
5 
6 
7 
8 

· 'f' o:75 
' 11 2. 25 

11 1 .25 
11 30.25 
11 31-25 
11 32.25 
11 32 . 25 
11 33.25 

Deze artikelen ZJ.Jn verkrijgbaarbij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle trainingen. 

GIROREKENING. 

Indien U Uw contrib1:lti_e, donatie of ·vr-ijwillige bijdrage per giro wens_t te betalen, 
gelieve tJ dit over te schrijven op postgirorekening no . 64 38 83 ten name vari de 
penningme'ester d_er H.A. V. 11 HAJ.i.RLEM 11 te Haarlem. 

VOORGESTELD -ALS LIDg 

L~W . · de Boer 
G.G . Krammer 
B.J. v.d. Linden 
T. J ;M. Bergman 
L Beek 
R. Ruis 
F.A.P. Valkcnaar 
R.J.H. Bliekman 
A. VIesterbeke 
H. Vlottes 

3.10.'47 
13. 4·'47 
8. 3 o I 50 

12: 1.'48 
15 • 1 • I 54 . 
15. 5·'53 
12 • 3 • I 50 
3. 10 • I 54 
8. 3. '41 
L 7 ·'55 

Floraplein 2,7'-
Pieter Kiess.t1'?-at 14zw 
Jephtastraat 5 
Nassaulaan 18 
G. van Heesstraat 14. 
Hyacintenlaan 2 
Marnixstraat 88 rd 
Palamedesstraat 17 . 
Twijnderslaan 46 
Middenweg 96F 

Haarlem. 

De in onE? _Vorig clubblad voorgestelde -leden zijn allen aangenomen als lid. 
TRAININGSNIEUVvS. 

ZAALTRAI NING WELPEN END JUNIOREN t/m 13 JAAR. 

Deze training wordt van~f woensdag 16 oktober gehouden in de zaal van het Lorentz
lyceum, Santpoorterplein. Aanvang 7 uur. 

ALLE OVERIGE JUNIOREN beginnen woensdag î3 november a.s. in de zaal van het Lorentz
lyceum. Aanvang 8 uur. 

SENIOREN, . De zaaltraining voor senioren begint eveneens13 november a.s. in de zaal 
van ·4et Lorentzlyceum, echter om 9 uur. 

CIOS TRAINING. 

Met ingang van 10 november a.s. trainen we 's zondagsmorgens op het CIOS, Duinlust
weg, te Overveen. 

AANVANGSTIJDENg Junioren vanaf 14 jaar 9.30 uur.) 
Senioren 10.-- uur. PRECIES!! 
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VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL. 

Bij bestuursbesluit d.d. 5 september j.l. zijn de volgende leden wegens wanbetaling van contributie als lid afgevoerd: 

J.Brijs 
E.B. de Vries 

Hagelingerweg 161 
Stoelslaan 5 

Santpoort. 
Bloemendaal. 

Rectificatie uitslag P.H.-beker wedstrijd. 
Met bet·rekking tot het door de verenigingen "De Trekvogels"~ "Minerva" en H.A. V. "Haarlem" ingediende -protest tegen deelname van enkele Duitse atleten in het clubteam va n P. S.v •. voor bovengenoemde wedstrijd is door· de wedstrijdleider, de heer A.G. Glas~ het volgende besloten: 

"Deelname van vreemdelingen-atleten is alleen toe5estaan, wa nneer zij tenminste "één jaar onafgebroken ingezetene van Nederland en lid van de KNAU zijn. Onder 
"ingezetene wordt verstaan~ dat men vaste domicilie in Nederland heeft." 
(Artikel 171, 4e lid, van het Huishoudelijk reglement der KlJAU.) 

Op grond hiervan heeft de wedstrijdleider besloten het protest toe te wijzen en de door deze engerechtigde deelnemers behaalde punten op de individuele alsmede estafettenummers in mindering te brengen op het puntentotaal van P.S.V. 
De juiste uitslag wordt dan als volgt: 

, 
'· 

1 AAC Amsterdam 24.399 punten 
2 Minerva Rotterdam 22.613 
3 Trekvogels Den Haag 22.339 
4 HAV Haarlem Haarlem 20.312 
5 Vlug en Lenig . -Den Haag 19.779 
6 PSV Eindhoven 16.383 

DOUCHEGELDEN. 

In verband met het feit~ dat het bestuur 
van het CIOS ons het komende winterseizoen 
voor het gebruik van de CIOS accommodatie 
hogere huurprijzen gaat berekenen, zi~n wij 
hel aas genoodzaakt het douchegeld te ver~ 
hogen. 

De nieuwe douchetarieven zijn: 
senioren 
junioren 

PERSONALIA. 

f 0.30 per keer 
f 0.20 per keer. 

- • - • - a -

Blijkens de ontvangen kaart is de trouwdag 
.. voor Jaap en Coby Kan een overgetelijke 

dag geworden. 
Voor de medewerking daaraan danken zij ook 
ons recht hart.elijk . 

. ·. - . - - . -
VAN HET WEDSTRIJDSECRETARI.AAT. 

PROMOTIES. 

Arnoud Bosch 
Harry Joacim 
Harry Joacim 
Fred v.d. Lippe 
Co Klaver 
Ton v.d. Voort 

1:·: ___ .. : .. '·: .. 
i' Boom/ 1609m van D 

800m/1609m van D 
200m/ 400m hotd 11 B 
100m/ 200m. van D 

2km11 1 Okm van D 
100m/ 200m van D 
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naar C kl, 
naar .C kl. 
naar- A kl. 
naar C kl. 
naar c· kl. 
naar C kl. 

prest. 
11 

11 

" 
11 

11 

4.19.5 s. 
4.30.1 s. 

56.9 s. 
24.2 s. 

9.37-- s. 
11.7 s. 

8~8",.1.9.63 . 
25-8-1963 ·' 
B-9-1963 

. 8.;.9-1963 
25-8-1963 
8-9-1963 



NIEUWE CLUBRECORDS. 

Hoogspringen. Rein Knol van 1.86~ naar 1.94 mtr. OsnabrÜck 14-9-1963. 
Deze prestatie is t~vens de beste jaarpTestatie in Nederland. 

800 meter. Eindelijk verbeterdB Adrie Schaper een record, gevestigd in de begin
periode van onze vereniging. Oud record 1.56.6 sec nieuw 1.54.9 sec. 

201 meter horden.Wim Krijnen verbeterde dit hordenrecord aanzienlijk en bracht het 
van 25.4 ·sec op 24.7 sec. Amsterdam 22 september 1963. 

4 x 800 meter. Faas- Labeur- Folmer en Schaper verbeterden dit record met 5·4 sec 
en brachten het op 8.06.- sec. Amsterdam 22 september 1963, 

JUNIORENi . 

4 x 100m B: 
4 x Som B: 
600 meter B 

80 meter B 
JOOO meter A 

F.Lamie, H.Kuyl, H te Nuyl en P.v.Beek 46.1 sec, 8 september 
F.Lami,e, P.v.Beek, A.Beun en W.Aay 36.7 sec. 6 oktober 
Gerard Zwart ·1.25.- sec Amsterdam, 22 · september 1963. 
Ferry Lamiè 8.9 sec.Amsterdam 22 september 1963. 
Arnoud Bosch 9.07 ~ 6 sec.Amsterdam 22 september 1963. 

Aan al deze leden onze hartelijke gelukwensen! 

TRIP NAAR BRUSSEL. CROSS VAN LE SOIR. 

__ -Wie graag met ·' d_eze cross mee wil doen, stelle zich· in verbinding met -Hans Busé, 
Godfried van Bouillonstraat 67, Haarlem. tel. 19624. 
Er vertrekt een ploeg op zaterdagmorgen 23 november en een op zondagmorgen 24 nov. 
(of is het nacht?). De kosten voor twee dagen zullen + f 30.-- bedragen, voor één 
dag ·ongeveer f 12. 50. - . 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

2 augustus. Dordrecht. 20 kilometer wegwedstrijd. 
15e B.klasser J3as Fennis 1u21.3 sec. 

7e C.klasser G.v.d.Bosch1.27.34.sec. 

25 a,ugustus. -Rotterdam. 
100 meter A.kl. serie: 1e Hora Vlam 11.- sec. Finale 2e 11 . - sec. 

8 september. Assen Nederlandse Marathonkainpioenschappen. 
26e ·Bas F-ennis 5km. 20.18m 10km. 42.13m ·15km 1.03m. 20km 1.24m . 

25km.1.48.5m 30km.2.13.23m35km 2.38.36m 42.196m 3.15~53m 

. .. . . 

33e Gerrit van de Bosch. 5km 22.05 s 10km 45.42s. · 15km 1~06.41s 20km 1.29·.40s 
251çm 1.59·- s 30'on 2.33.43s 35km 3.02.-- 42.196m 3.44.5}.s. 

21 september . Leiden. 1 

110 meter horden. 1 e W.Krijnen 15.2 eec. 2e Harry Joacim 15.2 sec. 
200 meter horden 1e W.Kri.j-nen 25.4 sec. 3e Harry Joacim 25-7 sec~ 

200 meter hordenE 7e T. van Zijl 29.1 sec. 
800 meter B: 3e R.Folmer 2.00.5 sec. 6e A.Schaper 2.02.8 sec. 7e Labeur 

3000 meter C: 4e G.Klaver 9.30.6 sec. 

22 september. Amsterdam 200 meter hordenkampioenschapl'en van Nederland. 

3e in de finale~ Wi~ Krijnen in 24.7 sec. nieuw clubrecord. 
R0.in Knol :werd in zijn se+ie uitgeschakeld. serietijd 26.- sec. 

4 x 800 meter estafette kampioenschap van Nederland. 22 sept. Amsterdam. 

... 2.03.2 

Co Faas - Martin Labeur - Rob Folmer en Adrie Schaper· werden 4e in de nieuwe club
r.ec9rd.tijd van 8. 06.- sec. 

29 september Amsterdam. 

BuO meter B. 6e M.Labeur 2.09.- sec. (e R.Folmer 2.09.2 sec. 
400 meter ·B. Hora Vlam 53.6 sec. 

150u meter C. 3e C.Klaver 4.27.1 s. 4e P.Stins in 4.27.2 sec. 
400 meter horden 4e W.Krijnen 58.9 sec. 5e R.Knol 63.3 sec. 
4ÖÓ meter hor~en B. 1e T. van Zijl 63.6 sec. 

15km wegwedstrijd te Reeuwijk 28 september. 
24e B.·l.4.al?.ser B.Fennis 1 uur 30 sec. 21 e C.Klasser G. v. d.Bosch 1.1m.10 sec. 
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P.R.-BEKERWEDSTRIJD IN AMSTERDAM. 

De prog·nose was een 6e plaats. Ploegleider Wim Kaan . liet geen 
enkele· illusie bestaan over de verwachtingen van de P.H.ploeg. 
Het . ~o~ deze keer 1 :zomin als vele voorgaande jaren1 geen inzet 
zijn voor .de ho.ogste plaatsen. Handhaven was . de opdracht 1 die 
echter ternauwernood uitgevoerd }. ~. ek .. ; t•"'l.içunne.n worden. 
Er · was als de grootste · domper op . ~liè .. -~~· -> · lijk • enthousiasme he.t 

· ontbreken van Jel tjo Doornbosch. (Werkz·t ; mheden1 blessure, va
cantie.?). Was dat de. genadeslag? Nu 1 in ·. 'lk geval niet voor de 
strijdlust!) . . 
Want een goed hoorder kon yan verschillende kanten zinnen horen 
als: "Allemaal een beetje meer" en "we moeten niet denken, dat 
hij, onmisbaar is''; en dat zelfs voordat de voorzitter zijn· P ... I:f. 
speech gehouden had . 

. Dit zijn geen loze woorden gebleken. Wat er ook gezegd kan worden 
van de. kwali tei .t van de ploeg 1 · niemand heeft ·een verslapping bij 
wie dan ook kunnen. constateren·. Er was gegeven wat er aan waarde 
was ~n ~at dit slechts toereikend was voor ee~ 5e plaats~ daar

voor waren verschillende oorzaken aan te wijzen. 
Op de eerste plaats bleek de afwezigheid van Jeltjo Doornbosch toch wel erg gevoelig. 
En op de tweede plaats komt natuurlijk de accommodatie. Een oud chapiter, nog actueel, 
maar sc_hier dooQeepraat. Een vergelijking tussen de prestatfes van vorig jaar en ... di.e 
van dit jaar (wat gemakkelijk wordt door de puntentelling; een pluspunt voor het hui 
dige waarderingssysteem) le.ert eens te meer 1 'en overduidelijk, de aflopende helling, 
welke wij langzaamaan af dreig(d)en te glijden. Want op, alle technische nummers, 
stiefkinderen in de Haarl.emse gemeente:....sport-zandbak1 kwaiii'ë'nwij gemiddeld slechter 
naar voren dan vorig jaar. Bij de loopnummers lag de situatie gunstiger. Alleen de 
400m, de 1500m en de 5000m waren in verhouding minder. De overige loopnummers brach
ten winst;het grootste deel daarvan kwam van de hordennumrriers. 
de 110 meter horden, het eerste numrn~i.; b:ta.çh~ ons aan kop. Wim Krijnen, had in zijn 
serie blijkbaar minder last van de tegenwind, want met 15.'3 sëc was hij ' beduidend . 
sneller dan aanvoerder Harry Joacim, die eerder 15.9 sec had laten noteren. (Eef 
Kamerbeek was de snelste met 15.1 sec.) 
Op de 800 meter kwam .Adrie Schaper .weer onder het oude clubrecord met 1.56.2 sec .en 
liep NJ.artin Labeur ·2.04.7 · wat hemzelf wêl wa t 'tegenviel. Maar we stonden nog aan k;p. 
En zelfs na de 100 meter, die .ons eert .. flink pun:t;enyer~ies opleverde, was nog geen 
vereniging ons gepasseerd. Hora Vlam met 11.2 ' sec en Ton v.ä.' :voort met 11.7 sec. 
hebben volkomen aan de gestelde verwaehtingen beantwoord. 
Daarna was J:le.t echter .ui~ met . de pr~~· De uitslag van het kogelstoten werd bekend 
en.we duikelden naar de 4e plaats. André Mascini kwam een belofte na en stootte 
11.06 mtr. Pet~r Klos was blijkbaar.iets vergeten, want hij liet het bij 9·55 mtr. 
Na het speerwerpen zakten we nog een plaats en toen was het genoeg. We waren noch · 
omhoog, noch omlaag. te branden. Atti.e Joacim was overigens met 43.37 een gewaardeer
de invaller, maar André Mascini gooide bijna · 6 meter minder dan vorig jaar en kwam 
nu t ·ot 40.30m. (hoe zit dat met de training?). Op de tribune geloofden we even aan 
een wonder na het uitstekende begin. Maar zelfs Jeltjo Doornbosch zou alleen de 
schijn nog wat langer hebben kunnen ophouden. Heus, het zat er niet in. · 
Op de 20~ meter deden Hora Vlam en Fred v.d. Lippe iets minder dan van hen verwacht 
werd, (23.2 s. er:r-.. 24.2 s.). De 400 rneter _gaf .52.) : sec voor Rob Folmer e.n 54.1 sec. 
voor Co Klaver. Arnoud Bosch .deed de verkillende Haarlemmers even . op~eve·n. door · op· dè 
1500 meter onmiddellijk goed mee te gaan •. Na 800 meter bleek echter, dat hij i ets 
teveel gegeven had, en moest hij lossen. Hij eindigde in 4.19. 5·, maar dat is met 
meer ervaring in .:zu.lke zware wedstrij,Çl.en mE)t _ vel. e -~ seconden te verminderen. Co Faas 
gaf geen reprise va.n zijn huzarenstukje van vorig jaar, toen hij . bijna de 4 minuten 
grens doorbrak. lVIaar 4· 08.3 sec. was lang niet ge:&. . 
De 5000 meter van Arie Kortekaas was beduidend minder dan vorig' jaar. Arie werd ver
slagen door Piet Stins, die als altijd wat adem voor het laatste stuk had bewaard. 
16.50.8 sec. voor Piet en 16.51.-: sec. voor Arie, en beiden pre.cies 500· punten. · . 
De 400 meter horden was vrij gunstig. Joop Vissers kwam, schier origetraind, tot een 
redelijke 58.4 sec en Ha.rry Joacim liep een goed 56.9 sec., ruim 2 sec. sneller dan 
vorig jaar. 
Bij het discuswerpen kwam Rein Knol vo~r de eerste keer dit jaar voorbij de 40 mtr. 
Met 41.21 mtr. werd hij tweede in de · rangschikking.· Rob van Nimwegen kwam, · vocir de 
eerste maal met een zware discus, tot 31.30 mtr~ _ .. . ··· ·- . . 
Rein Knol en Ton ;sr,an Zl.jl kwamen met zure gezichten terug van het .. hoogspringë'n~ Rein, 
omdat hij ver onder de 1.90 mtr gebleven was ( hij won dit nummer met 1.80 mtr) en 
Ton, omdat hij al op 1.71 mtr. was blijven steken. 
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B_ij het verspringen bleek Henk ~hllems goed voor 6. 05 mtr. (en een veteranenlach), · en was daarmee beter dan de jongere garde, die met. Jan Brouwer op 5.87 mtr. bleef staan. Jan was bij het hinkstapspringen ORZe beste man met 12.34 mtr. , juist vóór Joop Vissers met 12.23 mtr. Polsstokhoog§i"F·:· l'lgen .gaf: .. het slechtste gemiddelde, Wim Krijnen was m~t 3.40 mtr. uitstekend, maar Pieter Mascini deed slechts vergeefse pogingen om ·over 2.80 mtr te komen (beginhoogte ) . 
De estafettes waren laatste plaatsen. De 4 x 100 mtr. ploeg, bestaande uit VlamBrouwer- v.d. Lippe -v.d. Voort, noteerde een matige 45.1 sec. De 4 x 400 mtr. ging sneller dan vorig jaar. Folmer- Krijnen ~ Joacim _- Schaper liepen voor 3.29.4s. Adrie liep achter Marius Bos naar een tussentijd van 50.9 seç. 
Eindstand g 1. AAC 24.389 ; 2. PSV -·23.055 ; 3 . Minerva 22.611 ; 4. Trekvogels 22.339; 5· H.A.V. "Haarlem" 20.370 7 6. V & L 19789. 
Vergelijking met de totaalprestatie va n vorig jaar d.m.v. het aantal punten leert, dat het totaal 3% hoger ligt. AAC steeg ruim 1%. PSV, in plaats van Kimbria, was 30% m~er waard dan de ZuidLimburgers. Minerva is in een jaar iets VOJOruit gegaan. Trekvogels won 10'% en Haarlem verloor 3fDT V&L maakte de . ~r6otsté duikeÜng. Hun tJ...: _ taal lag 6% onder dat van vorig jaar. · 
Deze uitslag zou be t ekenen, dat wij ons volgend jaar door de voorronde heen moeten vechten. Er is echter door Minerva, Trekvogels en Haarlem ·een protest ingediend tegen PSV, dat enige Duitsers opgesteld zou hebben, terwijl deze nog geen jaar in Nederland woonachtig zijn, zoals het P. R.-reglement als voorwelarde voor ge"ldige deelname voorschrijft .• Yvordt dit protest t oegewezen, dan scheelt dat PSV ongeveer . 6000 punten , waardoor deze ploeg op de laatste · en de onze ryp de vierie plaats ter~óht kJmt.M~menteel is er nog geen uitspraak 69daan. · -.-
(Redactie g protest inmiddels toegewezen. Zie elders in dit nummer.) 

- . - . -
OSNABRUCK - HAARLEM 14 september 19-63. • 
Verscheidene van onze leden werd de eer · waardig gekeurd, onze stadskleuren te verdedigen ir> de steden-atletiekontmoeting ü"imabrück-Haarlem. Een verslag- van deze wedstrijd heeft ons helaas niet bereikt, zodat wij volstaàn met het vermelden van de diverse resultateng · · 
5000 meter : 3 A.Kortekaas 16.47,3 

110 meter _horden 1 Joacim 15.3 
2 Krijnen 15.3 

1500 meter 1. C.Faas 4.12.7 
100 meter 1~ H.Vlam 11.-
800 meter 4. C.Klaver 2.06.2 

4 x 100 riltr. 2 Haarlem 44.3 
400 meter 3. R.Folmer 52.5 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec . 
sec·. 
sec. 

Kogelstaten 5 A.Mascini 
Speerwerpen 5 A.Mascini 
Discuswerpent R.Knol 
Polshoog 3 W.Krijnen 

6.H.Joacim 
Olymp. est. 2 Haarlem 
Hoogspringen1. R.Knol 

11. 65 
41 •. 33 
42.84 

3;40 

mtr .• -
mtr. 
mt:r. 
mtr. 
mtr. 2. 8o 

3,44.3 sec. 
1. 94 mtr. 

Totaaluitslag Heren g 1 Osnabrück 125 pt. 2 Haarlem 98 pt. 3 Br.G.Os. ·66 pt. 
- . -

VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRO NT. 
1 september Leiden. 

Junioren .A. Verspringen. 6e A.Mulder 
Kogelstoten 14e G. :Moolenaars 

Hoogspringen 9e G. flloolenaars 
Junioren B. 100 met er 2 F.Lamie xx/ 

~ogelstoten 11eF . Lamia 

5. 67 . 
9.28 
1. 51 

11.3 
10 .• 06 

mtr. 
mtr. 
mtr. 

sec. 
mtr. 

11e G.Moolenaars 5·44 mtr. 

4e W. Aay 11 • 8 sec. 
15e . \if . Aay 9·39 mtr. 
16e H. Mulder9.3 2 mtr. 
17e R.Ruis 9·05 mtr. 

Junioren C. 80 meter 5e Rob Ruis 10.7 sec. 
Kogelst.eten 2e L.v.d.Veer 12.14 mtr. 5e Rob Ruis 10.44 mtr. 

xx/Ferry Lamie liep in de demi-finale 11.2 sec, hetgeen een nieuw clubrecord betekende. Het oude stond met 11.4 sec. op naam v.an Ton v.d. Voort • . 
8 september Amsterdam. 
Tijdens de finale om de P . R.-beker werden er enkele junioren bijnummers verwerkt. De uitslagen hiervan waren g 

J_unioreh -B. 600 meter g 1 • W .Aay 
· 100 meter : 1. P.v.Beek 

1. 26.9 sec; 
12.- sec . 
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· !:r. ·_,G. zwart 1. 28. 1 sec. 
3." ' H.kuyl 12.3 sec. 
4. H. te Nuyl12.4 sec. 



4 x 10") meter estafette junioren A/B. 1e H.A. V. "Haarlem" in 46.1 sec. Deze tijd be
tekende een v~rbetering van het clubrecord met 0.1 sec. De ploeg bestond uit F: Lamie, 
H. Kuyl, H. te · Nuyl en P. va_n Beek. 

14 september Amsterdam. Finale jeug·dcompeti tie Noor.d Holland . ..... 

Via een voor'wedstri jd· werden onze B en ·c ];ii öëg.en toegeläten tot deze finale. 

Uitslagen j~nioren B? 

80 meter . 2e F.Lamie 9. 1 seë. $er;i.etijd 9.- sec. 
1500 me.ter · 2e G.Zwart 4l24.3 sec, 4e W.Aay -4·27~6 sec. 
Hoogspringen 1e P. v.Beek 1 ~60 mtr. 
Verspringen .2e. A. Beun 5~ 55 mtr. 4e H.Kleyn 5.• 29 mtr •. 
Kegelstoten 5e A. Beun 11.05 mtr. 6e H. van Goor 10.79 mtr. 
Speerwerpen 4e G.Zwart 39.50 mtr. 

Onze estafetteploeg 4 x 80 mt!'. met de lopers · F_erry Lamie - P. v. Beek - A. Beun· 
H.Kuyl eindigde op de tweede plaats. De tijd van 37.- -sec. betekende een nieuw club
record - pro'ficiat jongens! 
Onze B junioren eindigden in het totaal klassement na AAC op de tweede plaats met 
38 punten. Een goede ~r~statie!! 

Uitslagen junioren C: 

60 meter: : 2e R.Kleyn 7.8 s~c. 5e R.Ruis 
Verspringen 5e R.Kleyn 4~92 mtr. 6e R.Ruis 4.83 mtr. 
Discus~er~eri 4e L.v,d.Veer 29.78 mt~ 
Hoogspringen 3e L.v.d.Veer 1.45 mtr. 
4 x 60 mtr. 2e HAV Haarlem 30.9 sec. 
De C -ploêg behaalde in het eindklassem~~t Ae derde plaats. 

15 september. Amsterdam. Noordhollandse jeugdkampioenschappen. 

Slechts 4 junioren van "Haarlem" verschenën aan de start van deze kampioenschappen. 
Toch slaagden deze vier jongens erin om 3 kampioensc~appen uit het vuur te slepen. 
Op de 100 meter was het Ton van de Voort, die de kampioensmedaille uitgereikt kreeg 
(tijd 11.7 .sec.) •. 
Arnoud Bosch draa~de zijn rondjes op de 3000 meter. HiJ bieef 30 sec. voor op zijn 
naaste concurrent, De tijd van Arno~d was 9.18,2 .sec. · 
Het derde kampioenschap .was voor Rob van Nimwegen. Met ·behulp van de' polsstok sprong 
hij 3.14 mtr hoog; naast de kampioensmedaille leverde dezé prestatie hem ook de beker 
op, beschikbaar g·esteld door Dick Wezel , voor die HA V JUnior, die het eerst de 3 mtr. 
grens passeerde~ Proficiat! -- . · 
Verdere uitslagen van deze wedstrijden~ < 

300 meter 3e Fred. v.d. Lippe 37.7 sec. 
Verspringen Be Fred. v.d. Lippe 5.29 mtr. 
Discuswerpen~ 5e Rob van Nimwegen 38.24 mtr. 

22 september Amsterdam. W.G.-bekerwedstrijden. 

Bij belangrijke gebeurtenissen is de pers al tijd paraat. Bij deze wedstrijden om h_et_ 
clubkampioenschap van Nederland -junioren wq.s dan ook een lid van onze redactie-staf 
aanwezig om U verslag uit te brengen. 
Gaarne sta ik mijn pen af aan Adrie . Schaper voor zijn commentaar op deze wedstrijd. 

· JUNIOREN TWEEDE BIJ· WOUTER GROENENSTEYN BEKERWEDSTRIJD. 

Door een misverstand waren de junioren niet ingeschreven voor 
de w .. G. , maa r ''Holl and" Leiden maakte een nog grotere vergis
sing en schreef wel in. Toen alle onregelmatigheden opgelost 
waren, kon Joop van· Drunen toch een ploeg samenstellen. 
De -voorzitter was i~ zijn element met zijn, vermoedelijk laat-

: ste, aahmoedigende woord voor een- "Haarlem" pl oeg, met een 
stem.als een injectiespuit . en met woorden, die als dopi!lg moes- · 
ten doordringen. · 
Maar er bleek een goede kans voor een zeer redelijke klassering, 
zeker beter dan voor de P.H. ploeg twee wekén __ · èer<fer~ - :Nätu1;1:iTijk 
waren er tegensl agen. Riohard Vissers kwam de ontgroeni:t:lg niet ' 
te boven. Eraet ~e Roede viel ook ten slachtoffer aan het stu-

dentenleven. Dus een onvolledige bezetting van d€ 800 meter en de 110 meter horden. 
Maar hoera voor Jim Thuis, die niettegenstaande zijn domme uiterlijk (een kaal ge-
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schoren hobfd l~gde alle int~ll~gentie~loot) . zich met zwarte pa raplu en roodachtig 
gevolg present me.ldde.. . . . 
Dergelijke ·di.ngen bleken echter bijkomstigheden.' .: Want . acht~raf bleek dat het behaalde 
resultaat alle . verwachting~l!- had overtroffen. Een tweede plaats achter oppermachtig 
AAC en drie nieuwe clubrecords. . .. 
Prognose: 37 punten; feitelijk: 54 pun~en. · Na ~en paar m~evallertjes ~n het begin 
werd een ériorme gee13t vaardig over de ploeg. Er werd een kans geroken en met alle 
macht aangegrepen. Wie . nei t (lees niet) .· ;i.n. · d~ p~nten kwam, verbeterde toch .nog. wel 
zijn persoonlijke prestatie-. Wie kansloos geacht · werd . voör· punten, presteerde het 
schier onmOgelijke. . . 
Wie wel met ·punten voor de dag moest komen, zorgde dat _het _er net meer waren; dan 
verwacht werd • . .Al met al, "Haarlem" gro.eide naa r een topvorm~ 
Uw redacteur kan niet bogen op een lange ervaring met dergelijke wedstrijden ' en heeft 
indertijd eengroot genot gezogen .uit . de meest fantastische verhalen. over het W.G. ·
kampioensohap van 1958. De sfeer ,;an dit jaàr heeft die schijnbaa r onvergetelijke 
wedstrijd veel werkeli jker gemaakt dan verhal .en dat ooit kunnen doen. 
En hoe ging dat dan wel. De horden brachten r:.og geen verrassing. Dolf Mulder werd in 
de serie ui tge·schakeld met 15.6 sec. · De 80Ó meter met maar zes deelnemers bracht on
verwacht 2 punten door Edwin Timmers, die 2.13.6 sec ~ noteerde. Gerard Moelenaars 
hield bij het spee.rwerpen allebei zijn oren goed 9P~n, ving een verdwaalde aanwij
zing op, paste die toe oP zijn techniek en gooide p_i(;>mpt zo 1 n 3 meter verder dan 
anders. D·e eerste punten op _de . technische . nummers, het zwakste punt van voorgaande 
jareri, waren binnen. Gerard ·werd Se met . 42.68 mtr ·. .. .. . 
Inmiddels was Jaap Sandijck aan zijn laatste 300 meter va n de 1'500 meter to·e. Hij . 
begon ·dus hard te l .open, maar vier weke_n Joegosl.a.vische zon hadden ui thoudingsvermo
gen en tactiech inzi.cht te zeer geteisterd. E.r was geen redden meer aan en Jaap werd 
laatste. · D~w. z • . 6e, . dus toch nog een punt en daà r had nu werkelijk niemand àp gere- ; 
kend. Schokkende dingen gebeurden er ook bij .. het verspringen, waar zówel . .Aad Beun als 
Jan Willem Schnerr in de punten viéen. Aad verbeterde met 6.05 mtr. zijn beste pres
tatie met 14·cm ~ en werd derde • . Jan Wille~ bleef neit veel achter en verdiende met 
6.03 mtr 3 punten. Nog. kwam er geen eind aan ~e verrassingen. Want Pim van Beek had 
bij het hoogspringen aan 1. _60 gènoeg v9or een 4e plaats. Dat het kogelstoten geen .: 
winst opleverde en wij daarna naar de 4e plaats in de voorlopige rangschikking zakten, 
kon ons toen neit meer doen treuren. Want wat hadden we niet rtog voor de boeg; De 
sprint, 600 mtr, 3000 mtr, discus, polshoog, estafette , allemaal goed voor heel veel 
punten . 

-· 

Op de sprint profiteerden de lopers van de weersomstandig
heden, die zich op de meest ideale wijze ontwikkelden. 
Bijna· g e en wind, een koesterend zonnetje~ En Ton van de 
Voort en Rob. Banning (met dienstverlof) wären op d·e 100 · 
meter allebei tw~ede geworden in hun serie. Tweemaal--
11.5 sec. Ferry Lami~ had zijn serie. 86 meter gewonnen · 
i .n-9.1 · sec. De . wî nnaar van de andere serie had 9.2 sec 
en Henk Kuyl nqt_eerde daar.voor ·een 4e plaats 9.6 sec. 
Fred v.d. Lippe had ~ich in de finale 300 meter gewerk~ 
door in zijn seri~ met 37.9 sec. 3e te worden. 
Het was allemaal veelbelovend. En op de 3000 meter be'gon 
de vic.torie. Ar.noud Bosch tastte in de eerste ronden de 
kracht van . zijn tegenstanders riog êven af. Maar toen er 

. daar geen .eer te behalen bleek, ging hij er · oriweerstaa n__. 
baar vandoor. Moederziel alleen draa ide hij zijn rondjes 
zonder ook m~är één ogenblik te verslappen. Het was al
leen een s .. trijd tegen de kiok:. · Di·e 'heeft hij gewonnen~ 
want er ~am 9.07.6 sec. op de klokken en dat had geen 
11 Haarlem-i'-juni.or ooit gepresteerd. Het eerste clubrecord 
was binnen e.n dat van Zv :mgeveer h.ét nieuwste lid van : 
de we~strijdploeg. 

De 600 meter werd haast een sensatie. Allang tevoren had Wim Aay de zenuwen te pak-· 
ken voor ene beruchte Hoogstraten van AAC. "Het za l wel hard gaan", zei hij. En dat 
ging het. Onmiddellijk na de. start nam Hoogstraten in een e~orm tempo de leiding. 
Wim Aay. kwam op de engev.eer de zesde plaats terecht. En Gerard Zwa rt? · De eerste 
schok. Met lange. grijppassen had Gerrit de euvele moed om Hoogstraten van kop af te 
dringen .eq het tempo n og meerop te voeren. Maar Hoogstraten was al voor de tweede . 
bocht weer terug en toonde · zich verder ongenaakbaar. Een tweede AAC-er drong zich ·_ . 
tussen onze jongens en de kop. Wim Aay zette de achter.volging in en. passeerde Geraril 
Zwart. Zou het. lukken. Neen, maar op het laat ste rechte stuk kwam de grootste verras
sing. Gere:r.; Zwart was mo'oi bl.ijve!n hang·en. Ergens haalde hij nog wat energie vandaan · 
en passeerde Wim Aay. 
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Ze waren allebei kapot, maar dat ging gauw over toen de tijden bekend werden. Voor 
de winnaar· 1.22.2, nummer twee had 1.24.4. Voor Gerard 1.25.- en voor Wim 1.25.4 sec. 
U kunt nagaan, hoe hard dat ging. Dat waren dus 7 _punten, maar begrijpelijkerwijs 
was het op dat moment veel belangrijker, dat tegelijkertijd twee jongens onder het 
toch echt wel scherpe clubrecord van Jim Thuis waren gebleven. 
Wie er nog neit "in" was, kwam er toen wel 11 in". En ·die bleven er· bijna in bij de 
finales van de 80 en 100 meter. Eerst Ferry Lamie. _Voor · de zoveelste keer zou hij 
tegenover zijn grote tegenstander Buitenman van -AAC: uitkomen. Hij was er uitermate 
op gebrand juist nu dit duel te winnen en liet zich dus lekker op zijn gemak masseren. 
Of het geholpen heeft weet ik niet, maar Buitenman had geen schijn van kans. Hij 
ging ontzettend hard, maar Ferry ging harder. Los tot het eindé ·' kwam hij tot 8. 9 sec 
en toen waren wij toch wel even een beetje stil. Want Cees den Boer was indertijd 
ook geen kleine jongen als het op hardlopen aankwam, en nu had Ferry het clubrecord 
van hem overgenomen. Ton v.d. Voort en Rob Banning hadden dus gezien hoe het moest. 
Ze hebben er van geleerd ook, want zij brachten ook engehoopte tijden. Ton 11.- sec 
(waarmee hij . een ongelofelijke weddenschap won van ondergetekende en Gerard Moolenaàrs) 
en Rob 11 . 3 seo. Een derde en een vierde plaats. · · 
Het "Haarlem" kamp bleef glunderen. Fred v.d. Lippe liep de 300 meter sneller dan ooit 
en werd met 36.8 sec 4e. Het werd bekend da t Rob van Nimwegen van de ene ·kant van het 
veld naar de andere gerend was tussen polshoogbak en discusring. Op polshoog werdhij 
3e met precies 3 mtr. en met discuswerpen, dat onder deze gang van zaken behoorlijk · 
te lijden had, 6e met 37. 42m. Op dit nummer verbeterde Gerard Zwart zijn persoonlijk 
record tot . 34.04 mtr. Maar· hij had het wat kalm aan gedaan,"in verband met de 600m"~ · 
zei hij! . . 
Vóór de estafette kwamen nog wat bijnummers aan de beurt. We konden ons toen realise
ren, dat de tweede plaats ons echt niet meer ontgaan kon. En dat heeft als ·een zweep · 
gewerkt op de 4 x 100 mtr.)loeg. In een roes van "a;Lles kan vandaag" stoveri ze de baan 
rond~ Een knappe tijd, 44.2 sec., is veel sneller, dan de senioren dit jaar gelopen 
hebben. Maar nog niet snel genoeg. Want AAC nam in deze wedstrijd het laatste in onze 
handen zijnde Nederlandse · record· van ons af. Deze ploeg noteerde 43.3 sec en dat .is 
0.4 sec. sneller dan de legendarische estafettelopers van de W.G. -bekerwinnaars van · 
1958 . Ferry Lamie, Pim van Beek, Henk Kuyl en Ton v.d. Voort hebben in elk geval gelo-
pen voor wat ze waard waren. __ _ 
Eindstand; 1 AAC 113 pt. 2 HAV Haarlem 54 pt. 3 DOS 42 pt. 4 LDA 39 pt. 5 PSV 34 pt 
6 Memphis 33 pt. 

A. Schaper.· 

NOTITIES BIJ DE W.G. 

Ton v.d. Voort weru noch door Adrie Schaper, noch door Gerard Moelenaars in het begin 
van dit seizoen in staat geacht om 11.- sec te lopen. Dat kost Adrie nu een heel krat 
Hero Cassis en Gerard een hal krat Rivel la~ 
Op de eerste clubavond zal Ton die achter elkaar opdrink_en. Als hij echter één keer 
boert, wordt de rest onder de aanwezigen verdeeld. 
Als U het mij vraagt, er valt wat te halen. 

- . -
Wij waren het bijna vergeten. Maar toen we thuiskwamen, dachten we eraan omdat we ook 
senioren met koffertjes en tassen zagen lopen. Er zij.n op die prachtige atletiekdag 
nog twee clubrecor.ds gesneuveld . . Nog voor de junioren aan enig succes durfden denken, 
kwam het 4 x 800 meter record in handen van Co Faas, Martin Labeur, Rob "Zato" Folmer 
~n Adrie Schaper. Tij~ 8.06.~ sec oud 8.11.4 sec. 

- .-
Gedenk in Uw herinneringen ook de niet zo geringe prestatie van Wim Krijnen, die op 
de twee honderd meter horden 0.7 sec. van het record van Joop Vissers afhaalde en dat 
bracht op 24.7 sec . 

Ach toe, vergeet ze niet, ze hebben ook hun best gedaan. 

Maar voor senioren valt er bij dergelijke juniorenwedstrijden weinig eer te behalen. 

Wij hadden 1 s ochtends Emiel Bleyswijk gesignaleerci -met hond. 1 s Middags met _pet, 
terwijl toch de P.H. ploeg ·tenslotte nog 4e geworden :is. Je komt er neit ondel,'Ûit, 
Emiel. Zodra Wim Kaan zijn nieuwe trainingspak aangeschaft heeft, gaät jàuw dierbaar 
hoofddeksel op andere haren over. 
(DIERBAAR? Oorzaak van haaruitval, kaalhoofdig-heid, schimmel, gebrekkige ventilatie . 
en andere euvelen. Voorts bevordert het hoofddeksel het transptreren, waardoor de pet 
een vettig onding wordt. NS.) 
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6 oktober. Den Haag. 

Op deze -laatste baanwedstrijden ·van het -~ seizo.en, _ georganiseerd door LDA., .. ::Pe~. !l~ag 
kwamen onze junioren tot de volgende prestaties. 

! . . < 

Junioren A. 80 meter finale: 4e A.v.d~Voort 10.1 sec •. 5e A. Mulder 10.2 sec. 

300 meter 
1500 meter 
Hoogspringen 
Discuswerpen 

Juhio~en B. 80 meter 
600 meter 
Verspringen 
Kogelstoten 

4 x 80 mtr 

Junioren C. Kogelsto:ten 

4 x 60 mtr. 

·6e R. van Nimwegen . 
2e Fr. v.d. Lippe 36.9 sec. 

· 5e A. Bosch 4.19.6 sec. 
3e P.v.Beek 1.55 mtr. 6e A.Mulder 1.50 mtr. 
5e R.v.Nimwegen 35.71 m •. 10e A.Mulder 27.6-2 'mtr. 

1e ·F.Lamie 9.4 SQC. 6e P,v.Beek ·9.8 sec. 
2e W.Aay 1.'30. 5 sec. jj. 23m 
2e J.W.Sclirierr 5.89 mtr. 6e A.Beun 5·55 mtr. F.Lamie 
B.v.Goor 10.33 mtr, J.W.Schnenr 10.06 mtr, 
H.lViulder 9.98 mtr, A.Beun 9.61 mtr. · -
1 HAV Haarlem 36.7 sec. Deze tijd betekende een nieuw 
clubrecord! De ploeg ~as samengesteld uit ds.sprinters 
F. Lamie - P.v.Beek- A.Beun- W.Aay. Een beste presta
ti.è . onder niet b~paald ideaal atletiekweert 1 · 
I groep. 2e L. v.d. Veer 13.06 mtr. 

II groep. 3e H. Souverein 9. 87 mtr. R. ten B.okum 8. 58mt. 
3e HAV Haarlem (L.v.d. Veer- H.Souverein- R ten Bokum
R. Kleun 31.6 sec •. 

J. v. Drunen. 
- . -

ONZE JuNIOREN BIJ DE JEUGD INTERLANDWEDSTRIJDEN. 

1 Septemb~_r Breà.a. Nederland - België. 

24 jaar oud ' ciubrecórd verbéterd door Adrie Schaper. 

Adrie Schaper opgesteld op de 800 meter, (zoals .gewoonlijk voor de wedstrijd kapot 
van de zenuwen) heeft deze middag laten zien, dat zijn·· gedegen training van dà laat
ste maanden wel vruchten moest afwerpen. Na een prachtige race -eindigde bij als 
Berste Nederlander op de 4e plaats; zijn tijd van 1.54.9 sec. betekende een verbete
ring -van een haäst legendarisch record, datAdries Hoogerwerff in 1929 liep (1.56.6). 
Adrie, nogmaals proficiat! I (en laa.t de fles, die je in Breda beloofde, maar zitten.) 

15 septembe~, Esse~ Niederrhein- Nederland. 
In het prachtige gloednieuwe Gruga stadion (wat een accommodatie!) werd deze weçl..;. 
strijd verwerkt. Adrie schaper, wederom opgesteld op de 800 mtr., liep een moedige 
race. Geruime tijd ging hij aan kop. · Helaas op de laatste 20 mtr. kwam hij net iets 
te kort- ~en derde plaats in .1.55.2 sec. De winnaar noteerde 1.55.- sec., een ver
schil van slechts 0.2 sec tussen winnaar en nummer 3, 

28 september, Remscheid. Niederrhein ~ België - Nederland. 

In deze wedstrijd voor 2e jaars B en 1e jaars A junioren stonden opgesteld: 
Arnoud Bosch, 3000 mtr. en Fe:rry Lamie 4 x 100 mtr .• ·estafette. Onder wel · ui ter~?t 
slechte weersomstandigheden werd -deze wedstrijd verwt;lrkt. 
Arnoud kon zijn draai niet vinden op de 3000 mtr. en ·eindigde als 6e in 9.19 •. - sec. 
Ferry Lamie liep een goede race in de 4 x 100 mtr. ploeg. 

NAGEKOMEN UITSLAG SENIOREN. 

6 oktober Den Haag. 

· 3oo -meter B kLàsse. 2e Rob Folmer 37.3 sec. 
1000 meter A klasse. 2e Co Faas 2.39.9 sec. 

J. van Drunen. 

Olympische estafette. 5e Haarlem in 3.54.6 sec. (Labeur-Folmer-v.Nimwegen-v.d.Voort. 

= = = = = = = = = = = = = = = = =-=·=-= = = ~ = = ~ = = = = = = = = 
WELKE H.A. V.-er WIL ZIJN CLUBLIEFDE DJJJ)WERKELIJK TONEN ??? ,. 
De secretaris· kan de komende winter helaas geen tijd vrijmaken 1 

: · om de ~;:t_ors~,ls voor het clubblad te typen. Welke HAVer of echt-; 
genote c.q. verloofde wil deze taak van hem overnemen? ; 
Gegadigden gaarne bericht aan bestuur of re~actie. Bij voorbaat! ' . ! 

I= aa~tel~jk àa~k. = = ·= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =! 

-11 :- . 



TOTAAL UITSLAG WELPENMEERKAMP ZOMER 196 3. 

JONGE~S,, · 9 jaar. 60 m 60m hord. 200m. kastie kogel hoog ver hss . totaal 

1 Klaas Beek 10.6 12.7 41.8 25.98 5-48 0.91 2.93 1672 pt 
2 Rene Blikman 10.8 12.9 39.9 26.74 5·40 2. 70 1566 pt. 

JONGENS 10[11 jaar 

1 Kees v.Opzeeland 9.6 1i '· 4 30.5 31.28 7·35 1.-- 3.70 7-25 2823 pt 
2 Henk v.Es 10. 1 11.6 33-4 · 30.-- 5·70 3.80 7-56 2100 
3 Jacob Slagter 10.5 12.2 38.8 21.39 5·90 3.40 1968 
4 Jan Vegter 11.- 12.-- 40.9 24.06 5·70 2.85 1940 
5 Ronald Ruis 11.5 14.6 43.- 27.05 4-25 0-75 2.50 5-10 1413 
6 Gerard Nagtegaal 11.6 14.8 40.1 -- 659 

JONGENS 12[13 jaar. 

1 • Al ex . Moll erna 9.2 10.1 30.6 46.40 7·64 1. 26 3.94 8.75 3202 pt 
2. He~man v.Lienden 9 ~ 1 9.8 32.6 48.50 7-95 1.10 3.95 8.15 3116 
3. Rob van Beek 9.4 10.2 30.8 40.-- 6.85 1.10 3-35 7.84 2928 
4- Be:rt v.d.Berg . 10.5 11.2 37.- 34-55 6.77 1.15 . 3.64 8.06 2559 
5· Gertjan Kuiper 9.8 11.5 35·4 39.60 8.70 3.80 2548 
6. Peter Koel 10.6 11.8 36.8 33.13 5·40 3.50 6.07 2467 
1· Nan Valkenaar · · 11.4 12.3 40·5 31.70 4.07 0.90 2.80 1782 
8. Rob Dreyer 10,8 11.4 32.35 865 
9 . Ben v.d. Linden 10.7 .45· 9 436 

De 200 meter horden en de 40.1 meter zijn van de meerkamp afgevoerd. 

Hierboven is het definitieve resultaat van de meerkamp van de asp~·:ranten opgenomen. 
Bij een eerder gepubliceerde tussenstand waren ook de 200 meter h~~den en de 400 mtr.~ 
vermeld. Deze . nummers zijn van het programma afgevoerd, omdat bij nader inz1en ·op 
deze nummers teveel van de jongens werd gevergd. Nu wisselen bij de oudste gZ.oeP · . . .... · 
Bert v.d. Berg en Gertjan Kuiper van -plaats. Verder is de rangschikki·ng niet veran:... 
derd, wel de puntentotalen natuurlijk. 
De eerste drie in elke groep kregen bij de prijsuitreiking een fraaie medailie (waar
voor hartelijke dank aan het bestuur) en iedereen kreeg een diploma, waarop het be
haalde resultaat vermeld staat. De winnaar in de oudste groep, Alex Mollema, kreeg 
bovendien een prachtig wisselschild, dat beschikbaar gesteld is door "De Vrienden 
van de KNAU"~ 
Kees van Opzeeland, nummer één in de middengroep was niet bij de prijsuitreiking en 
heeft zelfs zijn medaille en diploma nog niet gehaald. Waarom niet!!?? 
Ik wil nogmaals de junioren en senioren, die bij de meerka~p als jurylid wilden fun
geren, - hartelijk bedanken voor hun enthousiaste medewerking. Verder de heer v.d.Be~ 
en Hemk Leuwener, die de spikes uit hun jonge jaren beschikbaar gesteld hebben .voor 
de jeri'gste jongens. Ze hebben er veel plezier. van gehad, maar nog niet alle voeten 
waren met spikes geschoeid. 
HAVers kijkt nog eens tussen de mottenballen . en . ~aakt die jichtige spijkersloffen 
weer productief. We kunnen ze nog best gebruiken~~ - · ·· 
Volgend jaar organiseren we weer zo'n meerkamp. Maar niet voor Herman van Lienden, 
Bert v.d. Berg, Gertjan Kuiper, Nan Valkenaar Rob Drayer en Bert v.d. Linden, want 
die gaan het volgend seizoen over naar de junioren en trainen dan bij J.v.Drunen. 
Een flinke vermindering van het aantal adspiranten, dus •••• er is weer volop plaats 
voor jullie vrienden, die aan atletie~ will~n gaan doen. 
We kunnen nog veel nieuwe leden vanaf hö jaar gebruiken. Vooral als we volgend jaar 
op de sintelbaàn gaan trainen.De trai~ngstijden voor de zaaltraining vind je elders 
in dit clubblad. 

J. Schultsz 

N.B. De kleding van Jacob Slagter lig-t nog steeds bij de afdeling gevonden vodrviëryën! 

- . -
DE MAARscHALKSTAF IN DE RANSEL. 

I 

Voor de aanvang van de winter heb ik ~t één en ander in ons clubblad geschreven en 
om initiatieven gesmeekt. Veel verwac}l~ingen waren er niet, maar er is toch wat :ge
komen: een bemoedigend woord was onze 'jonge 800 meter loper, Adrie Schaper, terwijl 
onze Joop Prinsen, secretaris van de o~ de laatste gehouden jaarvergadering geinstal
leerde "bouwcommissie" er de daad bijvt>egde! 
Wel, ik ben met ()ns "HA V-flesje" naar t;le dokter geweest, d.w.z. ik wil ·nu op de .ge
zondheidstoestand van onze vereniging Wat dieper ingaan. "STRAKS" •••••••••. 
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en waarde clubgenoot, noem ne geen prediese termijn, straks wordt meer als feitel~K 
begrip bedoeld dan als een aanduiding van tijd- STRAKS •··· zegt het Haarlems Gem. Bestuur. '~ijne heren, jullie hebben wel een beetje gelijk, jullie zijn terecht wel een beetje boos op ons geweest, maar hier hebben jullie dan ·de sleutels van het Pim Mulier Sportpark, apxpos, ook nog de exemplaren van de Sporthal , en kom "volgende week" eens langs, jullie kunt je dan verzekeren van de toegang van Sportpark Schalk
wijk-met-sintelbaan!" 
Het Gei"oentebestuur zou verder (kunnen) zeggeng "En heren, hoe denken jullie nu je idealen te bereiken, waarmede jullie ons al die jaren bekogeld hebben, maar die onbereikbaar waren , omdat jullie geen goede wedstrijd- en trainingsaccommodatie hadden, t.w. atletiek op een veel hoger niveau en het aantrekken van de jeugd." · Dit antwoord, vrienden, moeten we nu NU ~ NU voorbereiden. Organisatorisch zijn we THANS onvoldoende. Onze plannen moeten NU gesmeed worden. · Ik weet 't. Evenals het Gemeentebestuur heb ook ik groot vertrouwen in de sluimerende krachten van de HAV "HAARLEi\.1: 11 , doch vooreerst dient de geestelijke gesteldheid bij velen van ons totaal veranderd te worden. Er wordt door velen te negatief gedacht. Bij voorbaat zijn we steeds verslagen door te zeggen ~ "Dit kan toch niet." Ondanks dat we voor de ogen zagen wat honkbal wel bereikte. Vervang nu honkbal door atletiek, en als we ons allen positief instellen op de taak, die we op ons genomen hebben, dan bereiken we zonder meer resultaat. Nogmaals, ons denkpatroon moet GRONDIG GIDVIJZIGD worden. Bij elk gesprek met vooraanstaande clubmensen ontmoet ik vreselijk veel negatieve denkbeelden, of het nu het inrichten van e'en springbak (lf "grotere" zaken betreft. 
Steeds dat meewarige schouderklopje met de woorden ~ "Neen joh, dàt gaat toèh niet, je weet hoe het hier in Haarlem gesteld is!" 
Mijne heren, bij het verder marcheren van onze HAV is er één compromisloos punt: deze negatieve geest MOET ERUIT. Er zijn punten waarover je bomen kunt en anders kunt denken: b.v. de kle~r. van je sporthemd, de kwaliteit van de toplaag van de baan, etc., etc. Maar we moeten toch kunnen zien, dat. er nu iets op hoger niveau en in 
gemeentelijke kringen gaat gebeureng we dienen ons positief in te stellen. 
Uit de pers vernamen we, dat de brug tussen de Haarlemse verenigingen en de Gem. dienst voor Sport- en Jeugdzáken is geslagen~ er is door de Haarlemse verenigingen een commissie gevormd. Uit gesprekken met bovengenoemde dienst, en wel met het Hoofd van deze dienst, de Heer S.Heyers, bleek zonder meer, dat dit initiatief zeer toegejuicht wordt. Het rroment is juist gekoze·n en deze sintelbaancommissie kan m.i. 
"zaken doen" met de Gem. Dienst. 
Nadat de afdeling Openbare Werken, de toplaag van de sintelbaan afkeurde, kunnen we allemaal zien hoe nu met man en macht gewerkt wordt om de nieuwe toplaag er onverwijld op te brengen en heus - •••• die kleedge~enheid komt er ook! 
Mensen, wat is er toch veel te doen! Heten de junioren, dat we een taletenjager in de vereniging hebben~ d.w.z. als jullie een talentvolle (of niet talentvolle) adspi
rant-atleet weten, gaat hij er op af. om eventueel met . de o~ders te praten etc. Maar deze "arme" talentenjager moet steeds zelf adresjes zoeken, waarom helpen jullie junioren hem niet, zet hem aan het werk, hij heeft nogal weinig te doen •••• . Junioren, dee eens meer~ dan je sp:;bkes aan- en uittrekken. Een geboren hoogspringer hoort niet achter de sjoelbak of op een bloemenrangschikclub. Hoe ~coi het ook is, deze knaap moet naar de SINTELBAAN VAN HET PIM MULIERSPORTPARK. Op dat sportpark wordt onze HAV "HAARLEM" straks "GROOT"! Op die sintelbaan kunnen we weer Landskampioen worden, maar we moeten er veel voor DOEN. 
Meer dan praten op een Jaarvergadering. Deze activiteiten moeten een ieder in het hart gegeven zijn. In overleg met ons verenigingsbestuur heb ik mij ook zo goed mogelijk ingespannen wat te doen voor de vereniging. Laten we de heer Heyers, Hoofd van de afdeling Sport en Jeugdzaken en zijn medewerkers eens midden in onze vereniging plaatsen. we moeten week-in-week-uit contact hebben met dit bureau. ~e hebben aan de Honkbalweek gezien, wat het vermogen van een "zuiver ambtelijk apparaat" is. Maar wat zaten er achter : actieve sportmensen, die WISTEN, YlAT ZE WILDEN. 
Wel, de heer Heyers heeft mij vele goede positieve dingen toegezegd; ech.t niet "om het eens mooi te maken11 • Maar ook op onze Gemeentelijke Dienst wordt ingezien, dat TOP-ATLETIEK onontbeerlijk is. Vandaar ook, dat de komende sintelbaan voor deze topatletiek geschikt wordt gemaakt - voorwaarde is een van enthousiasme doordrengt verenigingsleven van af onze welpen tot de oude knarren, die zuchtend en transpirerend op CIOS nog wel eens hun 11baantjes 11 trekken11 • Deze enorme verenigingskracht van onze HAV "HAARLEM" is de maarschalkstaf in onze . HAV ransel! ! ! 
De vraag is niet interessant meer of de atletiek gediscrimineerd werd in onze stad. Hoe verheugend is het niet, dat onze voornaamste stadskrant, het Haarlems Dagblad, de laatste weken atletiek nieuws op het juiste moment en op de juiste pagina plaatst. We weten allen hoe deze berichtgeving i s g e w e e s t.Laten we dit dagblad blijven inspireren ook komende winter redact~on~el nieuws te leveren. 
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· , He~f~ 'het 'eigenlijk zin · te pratem..;.hóe-slecht-allas .. :u~::..gé~eest, hoogstens . is dit kost 
V<?,ç;>r 'Piet Klei jne, onze onvolprezen archiefman. Het is zo, . dat de Gemeent·e aan de 
naarlem.se atletiek al toezeggingen deed, voordat het woord honkbal geschreven werd. 
Het gaat er NU OM de juiste impulsen te verkrijgen, het juiste samenspel en de juiste 
toon. Het gaat om ons "Haarlem". :we hebben in het Amsterdamse AAC een sportieve dub
be*e· clubkampioen, wij waren na ·de 2e wereldoorlog slechts 1x clubkampioen bij de 

·_ junioren, resultaat van jarenlang ploeteren en knokken van Joop van Drunen en zijn 
'ploeg; dit i.s weer te bereiken. · . · . 
Onze AAC vrienden zullen een vergrote tegenstand uit Haarlem waarderen, maar bekijk 
h'\.l.n gedragÎ3lijn en hun .politiek eensm die is op de m~este punten anders dan ons 
"Haarlem"-denken. 
Haarlemmers let op Uw saeek, we moeten va n het "flesj~" af. Haarlemmers, aanvaardt 

- het --·duel of zak anders weg als een lummelig cl\lb.je._Il:( weet, dat onze "Gouden Ploeg" 

er voor zorgt, dat dit nooit gebeurt. 
Junioren, Senioren, Oude Knarren; -· Grote- en Kleine ä.tl'eten schraagt het Bestuur: · 

.. steunt de leiding met daden; op de a~s. _jaarvergadering zullen we Balans o]:imaken~ 

Emile Bleijswijk. 
-. ',1 .: 

.. ,_ . 
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