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KERSTNUMMER · 1 9 6 3 

Weer is een jaar met· al zijn wel en wee aan ons 

voorbij gegleden. Hoe 1963 ook voor U geweest moge 

zijn, wij hopen, dat dit jaareinde in ieder geval 

voor U allen zeer pre ttig zal verlopen. 

Het komende jaar wensen wij al onze leden, 

donateurs en bevriende relaties van harte veel geluk 

en voorspoed in 1964, \·raar iJ? het bestuur en de technische 

commissies in deze voor Haarlem zo kritieke p~riode 
.~-'\ 

het nodige begrip, . vertrpui!en en medevrerking zullen 

mogen on tva.ngen. · .. 

Het bestuur, de led~n· en donateurs va.n onze moeder-
~...,. -.. 

vereniging de H.F. C •. ~ ' .Haarlem" wensen wij eveneens 

van harte een gelukkig' en voorspoedig 1964 toe. 

' h ,.. 

Bestuur en redactie. 



VAN DE VOORZITTER. 

Alweer het decemberclubblad. Het zou dus een artikel vol overpein
zingen over het afgelopen jaar moeten worden. Dat W(,rdt het echter niet. Slechts 
twee ding·en over dit jaar. Rein Knol heeft "laten zien, dat hij inderdaad een 2-me
terspring·er kan worden en de jeugdploeg deed het, ondanks alles, onder de voortref
felijke ·leiding van Joop van Drunen eigenlijk fenomenaal op de W.G.-bekerwedstrijden. 

Wanneer ik dan nu even bij het heden mag verwijlen, dan moet me 
toch echt · wel van het hart, dat we moeten oppassen, dat we geen praatvereniging wor
den, waar alleen maar naar de meest ideale toestand wurdt gestreefd• Ondanks alle 
moeili jkh.eden, die nu weer rond het Pim ]Lul iersportpark .en dus ook rond de sintel
baan zijn ont~t~an,komt die sintelbaan beslist binnen voor onze begrippen althans 
afzienbare tijd klaar. Het is reeds in vele toonaarden gezegd,, maar ik wil het heel 
graag nog eens onderstrepen: vHJ ZULLEN DAN KLAAR MO'STEN ZIJN. Dat betekent ook, dat 
we het ons eenvoudig niet kunnen veroorloven, mensen, afkomstig uit onze eigen ver
enig·ing·, die in het verleden al zeer duidelijk hebben aangetoond veel vol"'r de clu'J 
te kunnen en te willen doen, langs de kant te laten staan. Deze mensen zullen we 
moeten inschakelen, hetzij v0or bestuursuitbreiding, waar ik persoonlijk het meest 
voor v•el, hetzij voor instelling van werkcommissies. Eet motief, dat samenwerking 
met sommige mensen wel · ee~s moeilijkheden .. zou kunnen O'Çlleveren, zullen we eenv<Judig 
niet meer mogen hanteren, want we zullen wel meeten gaan samenwerken, willen we in 
de komende jaren de kansen·, die ons geboden wurde·n, niet verspelen. 

Op de jaarvergadering in februari zal zi.ch een bestuur moeten 
presenteren, dat bereid zal zijn keihard "aan de slag · te gaan". Dat betekent dan 
ook, dat van ieder bestuurslid verwacht zal worden, · dat hij zich met inzet van 
alle krachten zal geven voor "Haarlem". Àlleen een dergelijk bèstuur zal dan kun
nen rekenen op de inzet van de gehele vereniging. En juist de inzet van de gehele 
vereniging z,al . in de komendo jaren zn uiterst belangrijk zijn, 

Graag zou ik nog iets geschreven hebben l•Ver de kwestie van het 
honkbalstadion en alles wat daarmede samenhangt, dus ook de sintelbaan. Op het 
tijdstip, waaroj! dit artikel geschreven wordt -begin december.- verkeer ik echter 
permanent in tijdnood, Indien nog noodzakelijk, graag daarover in het februari-
nummer. 

U, mijn beste clubgen~ten, wens ik dan uitzonderlijk prettige 
feestdagen en alle goeds voor het jaar 1964. 

plaat::; in. 

D. Hagting·ius. 

OP DE VALREEP VAN HET JAAR 1963. 

Wij leven wèer in de dagen rond de viering 
van het Kerstfeest, de dagen, die zich ze, bij
zonder lenen om eens te overpeinzen wat het 
bijna achter ons liggende ja:ar ons weer ge-
bracht heeft. · 
En zcals ieder jaar komen dan de talrijke diep
te-y maar gelukkig ook ·nog alt:.jd talrijke 
hoogtepunten in je geest naar voren. 

· ·Onherroepelijk trekt dan ook het verenigings
leven aan je vo•rbij en één van die onderdelen 
van ons verenigingsleven, het jeugdwerk, wat 
nog altijd één van mijn grootste taken hij en-
ze vereniging is, neemt daarbij een grote 

Heeft het nu aflopende jaar aan de verwachtir.gen voldaan? Deze 
vraag kan ik gelukkig viJlmondig met JA beantwc1 .rden. 

Moest ik vorig jaar nng van een dieptepunt spreken bij het 
jeugdwerk, het . is een bijzender grote voldoening, dat wij de weg omhoog zo snel 
weer gevonde.n hebben. 

De jeugdploeg van "Haarlem" heeft zich dit jaar weer gepresen
teerd als E:Jen stel sportieve, jonge kerels. Ne de, ondanks de bijzunder strenge 
winter, prima geslaagde wintertraining 1962 - 1963, mochten wij over de opkomsten 
t•P de Kleverlaan ook echt niet klagen. Een zeer grote kern van jongens was al tijd 
present. Eijna zondag ~p z~ndag waren we present ~p talrijke wedstrijden in den 
lande. 



Goede, soms zelfs zeer goede prestaties werden door 11 Haarlem 11 -jongens ge
leverd. Met als hoogtepunt de prima wedstrijd om de W.G.-beker, het clubkampioen
schap junioren. Deze wedstrijd toont ons overduidelijk aan, welk een prima geest 
en vechtlust er in de ploeg leeft. 

Fer Lamie - Wim Aay - Gerard Zwart - Pim van Beek - Rob van Nimwegen -
Arnoud Bosch - Ton van der Voort - Henny Kuyl - Henny te Nuyl - Aad Beun - Jan Wil
lem .Schnerr - René Ruis en bij de jongeren Leo van der Veer - Rob Ruis en no5 en
kele anderen vormden de kern, waar we op konden bouwen. Knapen, die er ook wat voor 
over hadden, die niet uit de weg gingen voor een stevig portie trainingsarbeid! 

Het grootste deel van deze kern zal ook het volgend jaar nog junior zijn. 
Ik vertroüw er ·op, dat deze kern ·ook volgend jaar het voorbeeld weer zal geven, een 
voorbeeld, waar de andere jongens zich aan op kunnen trekken. 

G~arne breng ik een woord van bi jzondere dank aan Jaap de Reus - Henk 
Willemse en Jan Schultz voor de prettige samenwerking in de jeugdleiding. 

Ik wil deze laatste krabbel van dit jaar beëindigen met de gehele 
"Haarlein"-jeugd gelukkige Kerstdagen en een gerLoeglijke jaarwisseling toe te wensen. 

JOOP VAN DRUNEN. 

OFFICIEEL :tUEUVVS. 
Om aan te schaffen: :lrliaarlem11 -embleem voor wedstrijdshirt · f 0.75 

11 11 voor trainingspak 11 2.25 
" insigne 11 1.25 
" trainingspak m/embleem maat 4 " 30.25 
11 11 11 " 5 11 31 0 25 .. 

" 11 11 ·n '6 11 32.25 
" 11 " 11 7 11 32.25 
11 11 11 11 8 11 33.25 

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle trainingen. 

GIROREKENING. 
Indien U Uw contributie, donatie of vrijwillige bijdrage per giro wenst te betalen, 
gelieve U dit over te schrijven op postgirorekening na. 64 38 83 ten name van de 
penningmeester der H. A.V. "Haarlem" te Haarlem. 

VOORGESTELD ALS LID: 

A.H. Scheffer 
G. Dekker 
M.P. van Maurik 
B. Bestenbreur 
R. Stubeni tsky 
C. H.S. Heilker 

22-1-1950 
25-7-1950 
27-3-1948 

2-1-1942 
28-3-1943 
30-6-1943 

Voorduinstraat 32, Haarlem. 
Kritzingerstra~t 12, Haarlem. 
Karel Doorinania:~n 14, AerdenhoU:t~ 
Ladderbeekstraat 21, Velsen- Noord. 
van der Duynstraat · 3~ Ha~rlem~ 
van der Meerstraat 30, Haarlem. 

De in cns vorig clubblad voorgestelde leden zijn allen aangenomen als lid. 

TRAIIÇING BELANGRIJK 'rRAINING BELAN GRIJK TRAINING 

In verband met de Kerstvakantie _va.n de scholen zal de laatste zaal training ·van dit 
jaar plaatsvinden op WO:SNSDAG, 18 D:;::;CEivillER a.s. De eerste woensdag dat wij in het 
nieuwe jaar weer zullen trainen. is 8 JANUARI 1964. 

Op de zondagen 22 en 29 DECEllffiER a.s. vindt er geen training plaats op het 
C.I.O.S. Z01'DAG, 5 JANUARI 1)64 wordt de training weer hervat. 

De onderlinge Kerstveldlopen zullen dit jaar worden gehouden op Z011)AGMOB.
GEN, 22 DEC:SlJill:S.n a.s. in de Amsterdamse Vi aterleidingduinen. Verkleden in ·"D'e Oase". 
Nadere mededelingen· hierover vindt U elders in dit nummer. 

- 3 -



K~RSTVELDLOOP OP 22 DEC EMBER. 

In aansluiting op het officiële nieuws betreffende de Kerst
veldloep in de Amsterdamse . Yiaterleidingduinen~ . kunnen wij U 
h~t volgende med~delen: · 
Deze wedstrijd wordt evenals het vorig jaar weer georganiseerd 
door en in overleg met en ihsamenwerking met en in ••••• · 
enfin~ g·ezell ig zullen de "oudjes" het geheel weer J,à. ten 
draaien. 
Vanzelfsprekend komt U allen ! ! Daar praten wij n·~et eens 
verder over en . daarom 1 ijkt het ons wel we:(ls el ijk het, " .. er-: . 

. heengaan" eve·n te regel en. 
' ' 

Zij, die .. MET DE ' FISTS GAAN: 
Vertrek om 09;15 vanaf het Soendaplein (H'lems Dagbla.d)- . 
vertrek om 09.30 vanà.f het Houtplein hoek Tempelierstraat. 

Adrie Schaper zal als c5ids van de fietsers optreden. 

Zij~ die 1ffiT DE BUS GAAK: 
Vertrek om 09.30 vanaf het Stationsplein (bus richting 

Noordwijk), 
vertrek om 09.32 vanaf de Tempelierstraat ( idem). 

U bent dan Uw ei&en leider of benoemt er een onder elkaar. 

Zij i . die 0? :SIU:C.N G:SLI:G:!:JIJ"'HEID GAAN: 
U dient bij : de Oase / Amsterdamse Waterleiding om 10.00 uur 
aanwe~ig te · zijn. 

Teneinde ge~n misverstand te laten ontstaan: 
Deze cross staat open voor ALLE LEEFTIJDim~ dus van WELP tot 
GF.IJSAARD. 

Tot zondagmorgen~ 22 december, met Kerstprijzen ! ! ! 

.... 

Naa.x aanleidinó van de overschri jding van het 0emeentelijk 
krediet met 8 ton voor de aanleg van het ?im Muliersport
park~ hebben wij enkele bekende en minder bekende ll)ènsen 
hierover naar hun menin6 gevraagd • . 

Hun meningen laten wij hieronder volgen: 

WIM KAN 

ANNIE M.G. SCIDHDT 

Uil'GEVJEKEN HONGAAR 

HONKBALL-FAN 

MIES BOUMAN 

Bouw(en)man~ . Bouw(en)man, 
· bouwen met z'n allen, 

t ut je niet meer kan 
en dan maar karnavallen. 

Het had zu moo~ kunnen zijn, 
maar het is weer hommeles. 

Na Boedapest heeft ook Haarlem nu 
zijn Nep-Stadion. 

Voor ons ·wordt het nu een Soffbal-stadion. 

Beter· van een · stad~ dan van het ''Dorp"~ 
Zo is het toevallig ook nog eens een keer. 
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LOU VAN BURG 

ONZE B.ÄKKER 

NEES V.D. KLI~~NBERG 

ONZE v1EDSTRIJDSEKR. 

Ja mijnheer, toen ik dat in de k:rant las, 
dacht .ik bij mezelf: "Ze verdienden daar zeker een 
kwartje per sekonde." 

Ik zie er geen brood meer in. 

De Kommissaris kan me nog veel meer vertellen. 

Wie zou er met dat (score)bord voor zijn hoofd hebben 
gelopen? 

HOE LANG NOG ? 

Bij het doorbladeren van de jaargang van Sportief 1951 lazen wij het volgende: 

ATLETlEK - BANEN. Hoevetll goede atletiek-banen heeft Nederland met zijn bevol-
king van 10 mil jo en? Ons landje telt m"ömenteel 38 sintelbanen; 

dat aantal omvat echter zowel de goede als de slechte sintelbanen; werkelijk Yol
waardige atletiek-akkomodaties vindt men in Nederland niet weer dan een 30-tal. 
Ongeveer de helft hiervan is in de jaren na de oorlog tot stand gekomen, waaruit 
wel blijkt, dat het belang van de beoefening van "de moeder aller sporten" meer 
en meer wordt ingezien. Van de in totaal 11 Nederlandse steden van méér dan 
100.000 inwoners zijn het alleen Haarlem!, Enschede en Arnhem, die zich nog niet 
in het bezit van een goede atletiek-akkommodatie mogen verheugen. 

+++ Enschede en Arnhembezitten momenteel wel eer. atletiek-akkommodatie ! ! ! 

.., ) 

DE TBAININGSBIJEENKOlhST VAN 6 NOV:CJ.,JlER. 

10 november is de buiten-training begonnen. De woensdag ervoor was het dus de 
hoogste tijd om de voorberèiding van het wedstrijdseizoen 1964 onder de loep te 
nemen. 
Dit gebeurde op een flink bezochte bijeenkomst in de kantine aan de Kleverlaan. 
De opzet van de training, deze winter, had de technische leiding reeds afgestemd 
op het te verwachten ' gebruik van de sintelbaan; "In februari gaan we de CIOS-trai
ning naar de sintelbaan verplaatsen", zo werd gezegd. Of die plannen nu nog zullen 
doorgaan? Zullen we nóg een jaartje moeten wachten, wat dan nog? Gewoon "ja" tegen 
het (sport)leven blijven zeggen. 
Een traini·ng op zaterdagmorgen vond vooralsnog weinig genade. Trainer Wim Kaan: 
We moeten de zin in ~rainen behouden. De besteding van de vrije zaterdag is bet~r 
aan iedsr individueel over te la ten. Niettemin wer.d vastgesteld, dat een technische 

training op zaterdag t.z.t. een punt is om in de gaten te houden. 'vv im Krijnen zei 
misschien het JJ!eest openhartig, waarvoor anderen niet dorsten uit te komen, n.l .• 
dat hij 's-zaterdags Jleeft uit te slapen en op die dag beslist geen training ~al 
bezoeken. Ook stelde hij vast, dat L(ein Knol de enige kletsmeier was (hij gebruik
te een sterker woord) van de ver6 adering vorig jaar, die de hele zomer de trai
ning trouw heeft bezocht. De bekentenis van ïiiim was wel een antwoord op onze bran
dende vraag, waarom hij er op avondtrainingen vaak zo vermoeid uitzag. 
De B-ploeg, het voorportaal van de wedstrijdatleten, zal bijzondere aandacht krijgen. 
Deze groep zal, zo was de vervvachting, uitbreiding ondergaan, zodra de akkornrnoda-
tie aan de Delft de animo voor de atletiek zal vergroten. De breedte van de wed
strijdploeg zal uit de B'ers moeten k0men, op welke manier het mogelijk moet zijn 
een PH-ploeg op te bouwen, die geen zwakke plekken kent, wat nu nog maar al te 
zeer het geval is. 
Adri Schaper sneed een teer punt aan, dat reeds eerder onderwerp van discussie is 
geweest. Om te beginnen stelde hij vast, dat er een scheiding vvordt gemaakt tus
sen de wedstrijdatleten en de "mindere goden", welke laatsten zich heel 6'erief
lijk in de B-~roep ingedeeld weten. Deze horizontale scheiding onderkent dus 2 
soorten atleten. "v, aarom niet" zo vreet; hij, "een overlangse scheiding gemaakt met 



de 3 groepen: lopers, SJringers en werpers. Dan komen we ~et 3 trainers een heel 
eind en is gespecialiseerde training onder directe leiding mogelijk". 
Dit is nu een groot probleem, waar iedereen mee zit. Met de betrekkelijk geringe 
opkomst nu, zou de groep door een der~;elijke decentralisatie in te kleine eenheden 
uiteenvallen. Het gaf vertrouwen te horen, dat het bestuur alle aandacht heeft voor 
het deskundig opvangen van de eventuele aa nwas, want inderdaad zal de leiding van 
de B-ploeg het zeer zwaar kunnen krijgen. 
Het plan-Schaper moesten we maar in de i'jskast zetten. Docht niet vergeten het er 
uit te halen, want het biedt mogelijkheden. 
Een goed idee was (Rein kwam met de suggestie ) in het voorjaar eenzelfde trainings-
bijeenkomst te beleggen. · 
Een opvangcommité zal "atleten-met-aanpassingsmoeilijkheden" een makkelijker entree 
in de groep bereiden. We waren ons van derGelijke moeilijkheden niet zo bevrust, 
maar dat komt wellicht, omdat wij al vrij lang weten, dat atletiek een individuele 
sport is. Harm Heikans zal zich met deze zware t~ak belasten, waartoe hij zich reeds 
een kostbaar, doch onberispelijk zittend t:.'ainingstenue heeft aangeschaft. 
De rest van de avond was gewijd aan de vertoning van films. De kleurenfilms van 
Han Vlottas gaven goede beelden van recente wedstrijden. De rolprenten uit de oude 
doos h~ben we vaker gezien - we krijgen er echter nog steeds niet genoeg van. 
'ii e vinden het erg belandrijk de beschikking te hebben over filmmateriaal, vooral 
vertraagd. Het is leerzaam en ka·n een uitstekend hulpmiddel bij de training zijn. 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5· 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
Î 1 • 
1 2. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17· 
18. 
19. 
20. 
21. 

UITSLAGEN MEERKM~ SENIOREN 

kogel . 

Rein Knol 11m98 
Jr~p Vissers 9m89 
Adri Schaper 8m12 
Rob Folmer 9m67 
Ton van Zijl 8m83 
Peter Klos 10m62 
Jaap de Reus 9m67 
Jan Brouwer 8m50 
Henk Willeros 8m32 
Martin Labeur 7m76 
Co Faas 7m34 
Piet Stins 7m53 
Henk Lauwener 10m87 
Kees Christiaanse 7m62 
Ben Imthorn 8m23 
Dick v.d. Lippe 7m52 
Frans van Dong en 8m83 
Gerrit Sakkers 9m26 
'iiim Kaan 7m23 
Ruud Kitseroo 8m24 
?iet Laarman 6m99 

discus hoog 

39m90 1m75 
32m79 1m60 
18m48 1m55 
28m21 1m40 
23m81 1m80 
29m36 1m40 
28m15 1m65 
22m31 1m50 
23m50 1m55 
19m20 1m50 . 
19m;;;1 1m40 
l8m1 3· 1m45 
28m04 1m30 
19m82 1m70 
24m09 1m50 
20m00 1m40 
27m07 1m30 
28m38 1m30 
24m01 1m30 
21 m40 · 
15m85 

+ + + + ·+ + + 
+ + + + + 

+ +. + 
+ 
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20 OKTOBER C.I. 0. S. 

ver 100 m 1000 in punten 

5m90 1 2.1 3.32.5 2996 
6m13 11.6 3.32.- 2688 
5m39 11.7 2.~2·3 2533 
5m03 11.6 2.57·5 2485 

. 5m67 12.3 3.16.8 2466 
4m76 1 2. 2 2.56.- 2392 
sm61 12.2 3.48.7 2310 

.5m90 1 2. ·1 3.19~4 2179 
5m70 12.5 3.25.8 2048 
5m04 12.4 2.58.- 2038 .. 
5m35 12.7 2.55·- 1970 
5m19 12.7 2.56.8 "1944 
5m06 1·2. 6 4.18.9 1891 
5m58 13.1 3.-32.2 1880 
4m80 12.4 3.29.4 1814 
5m15 12.4 3.57·5 1621 
4m74 13.4 }. 39. 1 1 511 
4m10 14.3 4.13.8 1322 
4m55 15.4 5·32.1 1046 

13.8 743 
4m08 14.5 3.37.2 582 



VAN CROSS TOT CI~OSS. ~· l . 

13 OKTOBER - UURLOOP L~EffiVARDEN. 

24e Gerrit van den nosch 
25e Bas Fennis 

27 OKTOBER - V~LS~K : ?IM 
Junioren-E ca. 

Junioren-A ca. 

Senioren ca. 

Veteranen ca. 2800 rn. 5e 
6e · V1 i1n 

Impressies en andere sociale moe(ilijk)heden 
uit de ?im Mulier-veldloop. 

Enige tijd jongstleden geleden werd mJ..J (en wie is mij?) \·,ïe is hij? Dat, damës . en 

welpen, schrijft U op de zijkant van een briefkaart met drie gulden extra port. 

Een fles sherry is natuurlijk ook goed, maar dan moet het per gecombineerd deli

rium-coma expres sturen aan eerste jaars seninor A. Schaper jr, van wie ik tevens 

dit schrijfbevel opgedragen kreeg, onder het motto van: Maak er maar een geinig 

stukkievan Z •••• Net op tijd zeg, bijna had ik mijn eigen prijsvraag verraden. 

Maar ik krijg in de gaten, dat ik afd~ijf, _ maa~ dat ben ik wel verplicht, want 
wat opgeschreven staat, word-t tweemaal zo klein als het gestencild is voór het 

verenigingsblad en dat i~ ook lögièch, wamt een kl~in rekensommetje leert ons dat 

x gelijk is aan een half x, waarbij we die -1- op a·, 5 stellen, waarbij U zeif wag 

stellen, wat wel/niet verlangd 'wbrdt. 
Ik zal nu mijn gebied van geestelijke duisternis ·verlaten en me voor de tweede 

keer bepalen tot PmMlrvldlp, Een, twee, uppie, daar gaat ie dan. 
Ten eerste een felle hemelhoogschreiende aanklacht tegen de ' samensteller van het 

chromosomisch overzicht, dat namelijk als volgt luidde: 
Zaterdagavond warming up bij de heer N.J.H.C. ? resburg c.s. (consorte ot cum suis?) 

Als U nog geen hekel aan mij gekregen hebt, mag U voor de t\veede keer doorstrepen 

wat niet verlangd ·wordt. Maar wel met een lii3 potlood doen, anders komt het blad 

eruit té zien als een feestneus. Nu gebiedt de discretie - betekenis opzoeken is 

Prisma moeilijke woordenboek, verkrijgbaar in de Jansstraat, waar ze allemaal van 

. die •• pardon, neem me niet van de kwakel, de prijs ervan is één en een kv~art ge

devalueerde oud-hollandse florijn- mede nawen te noemen van de lijdende voorwer-

pen (4e naamval, weet U nog wel) in dit geval de desbetreffende exleten, want de 

oorspronkelijke, bezieling schenkende oud-6 riekse naa~ atleet verdienen zij niet meer. 

Nu nog het slot hierover. Het haemoc;·lobinaal evenwicht bleek ook bij de start nog 

enigszins verscheurd door het petrol eu1n-spi;si tus mengsel., genaamd rnethyalcohol. 

Ze hebben zeker gedacht: wat rnoet komen, que sera sera, wha tever will drink will 

drink.-stop-. Nu gaan we voor de derde keer de Mulierloop loJ?en(Hat wordt anders 

wel een dik clubblad, hè?) 

Bij de junioren, die 4500m liepen, werd Arnoud Bosch overtuig end tweede achter 
Anten Blok. Gefeliciteerd Arnoud, Kjord stuurt ons goede lopers. Bij de senioren 

gin~,;en plusminus ongeveer 70 altleten met pit op pad om de 6.000.000mm vol te hij

gen met drie exclusieve 3 verplichte valse starts. Bij de veteranen werd onze on

sterfelijke en reeds legendarische Bas Fennis vijfde, en het leuke va n de prijzen 

was, dat de eerste een warme kruik kreeg, de tweede een warm kruikje en de derde 

moest maar zien hoe hij aan zijn warme voeten kwam, En laten we daarbij niet uit 

het oog verliezen, dat de heer Fennis de 5 kruikjes, eh kruisjes reeds is gepas

seerd. Keurig gedaan Bas. ~ou nog even een paar lichtjaren vol, dan heb je in mij 
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je opvolg~r gevonden. 
Geachte lezerskrin~, ik eindig, want moe roept me voor het ontbijt. Het was name
lijk zondagochtend, toen ik dit surrealistische stuk schreef en mijn altijd pro
gressief voorlopende wekker wees twaalf · over half tien m:idden-europesche tijd aan. 
Als U er nu 8 minuten oftrekt, weet ü . ..;>recies, hoe laat ik opgestaan ben en dat 
is precies het tijdsti..;> van de komst van die grote olifant, die met zijn lange 
slurf mijn verhaal uitblies. 

2 ~OVEMBER. VOOR-CROSS LE 

A-klasse ·49 Co Faas 
C-klasse 2e- Rob Folmer 
C-klasse 6e Adri Schaper 

SOIR TE ZAA11J)AM, 

23.13. 2 
23.22.8 
24.21.2 

3 NOVELffiER. VOOR-CROSS LE .SOIR TE HILV:RSUM 

A-klasse ?e Co Faas geen Üjd 
C-klasse 2e R( ,b Folmer geen tijd 
C-klassê 20e Martin Labeur geen tijd 

9 NOVEMBER. v~ OEl\DEKSE STADSLOOP. 

C-klasse ?e Peter Klos 

10 NOvr;MBER, : V:SSl'INGLOOP EDAM. 

A-klasse 8e Co Faas 
C-klasse 2e Rob Folmer 
C-klasse 15e Martin Labeur 

NATIONALE VESTI NULOOP TE EDAM. 

13. 24.-

ca. 6500 m. 

6e totaai 
7e " 

· 14e " 

14e totaal 
1fe " 
57e " 

16e totaal 

Zatopodt. 

· ~ ' 

Op zondag, 10 november, nrganiseerd·e . de A. V. Edam een natiopale. ·ves.tir:.g-
loop over ongeveer 5 km, waaraan 58 atleten deelnamen. . . . 

·Het was die zondag druilerig en verv.elend weer. We gingen met de wagen. 
van Co Faas. En een gezeliige sfeer dat er heerste in dat hondebakk:i,e -: want we 
reden in hondeweer -: . enorm! Daardoor, want dat is het f'ijne van een cross, pa;rk
of veldloop, heb je geen of bijna geen last van wedstrijdzenuwen voor de start, · 

{zoals 's-zomers op de sin~elbaan. Dat is .de reden, dat het in de (af en toe) meest 
waardeloze kleedhokken zo'n gezellige boel is. Alles gaat veel kalmer en gemoede-
lijker. Geen nerve.us gedoe, geen haast. Alles lekker kalm. . 

Tensloote nog iets over het parcours. Twee ronQ.ên, die liepen langs de 
stadswallen, met daarnaast dus de gracht. Het is, .dat ik het wist, want .anders · 
had ik er de wallen niet aan af g·ezi en. Wat we niet gezien hebben, zijn de ves
tingen zelf, zodat we, wanneer we vol ,;; end jaar weer meedoen, eerst_· 'e'ven : een omme
tje langs de r~ine van Brederode gaan maken. · 
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IMi?r:ESSIE VAN EEl-î BEGII'v1{81l) ATLEET ( NOU, ATLEET ! ! l ) 

Op aandringen van enkele enthousiaste (top)atleten 
had ik na lang beraad besloten deel te nemen aan 

de parkloop over 54oo meter te Velsen. Nadat 
ik vele weken intensief had getraind in regen 

en storm op het in goede staat verkerend 
terrein (kuilen~ modder en plassen) was 

ik in de veronderstelling, dat ik in 
die wedstrijd geen slecht figuur zou 

slaan. Vol doede moed ~tand ik die 
b~wuste zondag klapperend in mijn 
"Janus Tilanussie" aan de startlijn. 
De bedoeling was, dat er drie ron-
den getippeld zou worden. Daar dit 
mijn eerste wedstrijd was, nam ik 

alle goede raadgevingen van verschillende deskundigen op dit gebied, o.a. Hans Bu
sé enGerrit v.d. Bosch, in acht, "Je k::ijkt het eerst 1naar eens aan", zei. Hans, 
"je loopt maar gewoon je eigen lopie (tempo), of je blijft maar bij . Gerrit hangen". 

Na twee of d:rie valse starts ginc5 de ploeg Utet veel geraas en getier als 
een stel dolle stieren van start. Met de gedachten van 11 je loopt je eigen lopie1

', 

liep ik al direkt in de eerste ronde in de achterste gelederen. ''Ga maar naar vo
ren als je kunt", schreeuwde Gerrit, want . ik liep vlak bij hem. Nu, ik ben niet 
naar voren gegaan, daar ik hem amper kon bijbenen, laat staan passeren. 

De eerste ronde liep ik te hijgen als een oud molenpaard en in de tw"'ede 
ronde kreeg ik een geweldige klap van de wan met de hamer. Op dat moutent vervloek
te ik de sport, en dan te bedenken, dat je dit allemaal voor je lnl dnet. Maar ik 
kwam mijn inzinking weld'ra te boven, doordat ik tot mijn verbazing Adri Schaper 
uit tegengestelde richting aan zag komen met een knal rood hoofd.(Gefeest, Adri ?) 
Hij nokte er mee en dat wil wat zeggen, hij, die mij aanspoorde om toch vooral mee 
te gaan. "Doorzetten hoor!", schreeuwde hij we nog na. Nu, op dat tnoment liep ik 
voor mijn gevoel fantastisch. Halverwege de dérde ronde bemerkte ik met grote 
schrik, dat een lid van de technische kommissie trouw zijn plicht liep te doen, 
n.l. het uit de grond verwijderen van de bekende rode en witte parkoersvlaggetjes. 
"Daar komt er nog één aan", schreeuwden verschillende mensen van de kant tegen de 
technische vlaggetjestrekker. Wit om zijn neus en aogen vol ontzetting sprong hij, 

zijn vla5getjes omklemmend, aan de kant, net OJ? tijd gelukkig, want daar kwam ik 
met een vreselijke snelheid aandraven. 

11 Nvg 800 meter lopen", brulden verschillende wensen aan de kant, en wil
de taferelen van: "Se sijne al lang binne, nog· beter trainen, of volhouden hoor". 

Sommige mensen waren van Iuening, dat ik ver op kop liep en klapten (het
geen ik dankbaar aanvaardde) enthousiast in hun handen (van de kou). 

Fris . (nou fris) nam ik de laatste 100 meter met een fel sprintje, dat de 
hoeden van de hoofden deed waaien, en kwam aldus over de streep. 

Een onbekend atleet kwam mij hartelijk de hand drukken en sprak mij als 
volgt tf'e: "Jij bent voor mij. de karnp ioen". Hij was n.l. zelf in de tweede rende 
afgenokt. 

Rob Folmer kreeg na afloop de tweede prijs in de C-klasse. Ik heb mezelf 
ook een prijs toegekend in de vorm van een stevige bak koffie, vooral om bij te 
komen van deze voor mij bijzonder emotionele middag. 

CONCLUSIE: a. Er moet nog veel aan mijn konditie geschaafd worden. 

p. s. 

b. Ik ga t och mee naar de Cross du Soir, al zal ik mij n prJ.JS zelf wel 
mee weeten nemen. Ik z9rg in ieder geval, dat ik bij de eerste 3000 

ben, en dat ik de vlaggetjestrekker voorblijf. 

Het afnokken van Adrie Schaper was het gevolg van wat feestdroesem in 
zijn maag, zodat zijn lever begon op te zetten. Vandaar dat knalrode 
hoofd. 

P IE TER LAARMAN. 
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24 NOVEIIIffiER, CROSS VAl~ LE SOIR TE BRUSSEL. 

CROSS JUNIOREN. 

- Arnoud Bosch 34e 

VOLKS-CROSS. 

127e 
·388e 
446e 
586e 
715e 

- Co Faas 
- Adri Schaper 
- Rob Folmer 
- Mart:in Labeur 
- Peter Klos 

(UITSTE:<E}illE ?~ESTAriE, ARNOUD ! ) 

(1;162 48e ) 
(1ste keer ) 
(1962 - 275e ) 
(1962 - 300e ) 
( 1 9 61 - 40 1 e ) 

1035e 
1681 e 
1934e 
1980e 

- A~ie T ortekaas ( 1962 - 442e) 
- Gerri t v.d. Bosch(1962 -1724e) 
-?iet Laarman (1e keer ) 
- Ton van Zijl (1962 -1217e) 

Clubrangschikking buitenlandse clubs: 20e plaats (1962- 9e) 
Over het algemeen dus slechtere prestaties dan in 1962. Dit vindt o'.i. zijn oor
zaak in de valse start, waardoor sommigen meenden, dat er O.Jnieuw gestart zou 
worden~Toen dat echter niet gebeurde, hadden zij al meteen een flinke achterstand. 
We zullen maar denken: LEK GOEDE LErR VOOR DE VOLG~1~E KEER. 

CROSS DU SGIR, 1963. 
Zondag, 25 november j.l. werd voor de 38ste keer de Cross du Sc,ir gelopen • 

. Voor veel atleten is dit fifin van de hoogtepunten van het cross-seizoen, zo'n eve
nement zelfs, dat er al grote e;roe,9en 's-zaterdags uit Nederland vertrekken om in 
Brussel het nachtleven te gaan verkennen en zodoende uit vorm aan de start te ver
schijnen. Het stond dan ook in alle kranten te lezen, dat enkele Nederlanders ner
gens waren. Tussen twee adewhalL1gstekens: (schrijver dezes natuurlijk ook niet), 
dat spreekt van zelf. 

• Zaterdagmorgen •jm anno, neen, half tien vertrokken we van het Houtplein 
per Volkswagenbus met Heeske KlinkenhelJvel aan de stuurkol om en de heer ]usfi, als 
voorzitter van zijn eiuen éénmanswedstrijdsekretariaat, als automatische piloot. 
Verder gingen er nog zeuven tippelanten mee, maar die zijn het ver~elden niet 
waard. 

's-Morgens hinèl; er nog een yerdwaald wolkenveld boven Haarlem en Co., 
maar eenmaal 0,9 pad, kregen we alras een lift van een hogedrukgebied, dat het hele 
weekeinde bij ons is gebleven. De hele reis werd in prima Saturday-Evening-Post
humeur verreden. Over de reis zelf valt eiuenlijk weinig te vertellen. Iedereen 
weet nu wel, noe een asphaltweg er uitziet en hoe hard een 80-km-snelheid aan
voelt. 

]ij de grens werd het Nederlandse betaalmiddel omgetoverd in Belgische 
franken door een lieftallig bankstelletje. Daarmee gingen we in Niemandsland enige 
versnaperiugen nuttigen. T0en we zat en rond waren, rolden we ons weer in de 
Volkseend, die ons via de versnellingsbak en het li11kerventiel - dus aan de kant 
waar je rechterpink links zit - na een uur door Antwerpen vuerde. Wel een aardige 
stad, maar wat we niet te5·enkwamen, was ons dorpsmotel "De Veertien Billekens". 
Eigenlijk maar goed ook, anders had dit het voortijdig einde van de reis betekend. 
Om half vijf G. M.T. reden we Brussel binnen. 
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Gelukkig wist één van ons een goed en goedkoop hotel aan de rechterkant in 
de Rue de la Bienfaisance - vertaal: '. :eldadi5heidsstraat ·- vlak bij het Noorder
station, Mochten er volgend jaar enkele figuren ;i..n de rui 'zijn, zij begeven zich 
met ons tussen ons. 

Na ons gewassen te hebben, ,~;ingen we de stad in cm te schaften, maar 
daarvoor moesten we een kwartier aan de tippel. Op een groot plein .gingen we een 
miezerd ·van een eettent binnen om ons te vullen met patat, biefstuk en een blaadje 
kr0psla, wet een hap mayonnaise. E'n van ons had toch sen portie mayonrtaise op zijn 
bord, verschrikkelijk] M'n middenrif krijgt er neg de hik van, als ik e-r aan denk. 
De naam ~ayonnaise bleek te gvddelijk voor dat putteprut. Het leek wel wat op 
ranzige reuzel met stukjes schapenkaas. En dat á.tlles vo.or de inclusieve valuta van 
f.4,20. 

Vandaa:r uit e;,ingen we naar het sportpaleis, waar de wielarzesdaagse aan 
de gang was. Binnenin kon het ons toch niet zo erg b0eien. ~ e hadden een staan
plaats op het middenterrein, zodat we iedere ronde mee moesten tollen. Toen de 
walging ons 6i~g omwikkelen, hebben we ons trawwaarts begeven. De lopers 0 ingen 
een half uur dàarna met 6 estrekte oortjes naar rechts gericht, plat o' het beddeke. 
De leidende. schaaldieren gingen nog een slaapmutske vatten en kwamen een stief
kwartiertje later als weekdieren . t~rl:<g. 

De volgende ochtend was het vanzelf zondagtnorgen kwart v<.,or negèn gewor
den en hl')og tijd om de éénmanstwijfelaar te verlaten. De morgenschaft bestond uit 
bijZL·nder verse broodjes, echte grote-mensen roomboter en sinaasappelenschillengè .... 
lei. Om ca. half tien . de deur uit en op weg naar de Cross. 

De Cross wordt op een niet meer voor vliegtuigen gebruikt vliegveld ge-
houden. 

Om acht uur gaan de kleedg~legenheden open en tot net einde toe speelt 
er g:ezellige ruuziek. • . Links en rechts van de inrit staan de hangars, waar · we. f'\ns 
moesten ve.rkleden. En in alle hangars staan rijen stoeltjes om de kleren np -te 
leggert. Buiten staat een stand, waar je je voor niks-noppes, niemendal-gratis 
ongans aan de Ovomalbine mag drinken. (Ovomalbine is een veredelde chocolademelk). 
Na het verkleden gingen we inlopen voor de Cross. De Volkscross gaat over een par
koers van 7,4 km. Vanaf de start gaat ~et eerst over een stuk land met hof'\g gras 
en genieperi-ge kuiltjes. "!l.enigeen heeft daarin een schuiver onderuit gemaakt en 
wanneer dat achter de rug was, kreeo je nog 6 km z,andweg,- verhard inet keislag, 
voor de .navel. . Dan eL<delijk de laatste kilometer. Dit is een, met een flauwe 
bocht lopend g~deelte naar de finish, en weer met dat hoge gras. Die finish is 
net een fatamorbana; hoe dichter je er bij kowt, hoe verder die· finish van je af
gaat. Het laatste stuk wordt dan ook weestal wet gesloten ogen gelopen. 

Na afloop vol 6 t dan de volks-verkleed~artij. In de hangar kun je eerst 
een pu, zo" der oor, wet soep gaan halen. Dan ga je met een 1nan of acht in een 
teiltje water zièten ploeteren. Enorm leuk is dat. kaar de bofferds, die als laat
sten op de regionale waslijst de tobbe ingingen, hoefden geen zeep meer te gebrui
ken, het water was dan al verzadigd van lichaamsvet en drijvend zeepgruis. Afdro
gen bleek dan ook niet nodi5 te zijn, de ledematen werden zo in pakkie-best gesto
ken. Hierna nog er1kele ampullen Ovomalbine. De bekertjes staan nu in moeders kabi
net te pronken (half-mat). 

Toen klonken de schalmeiden als teken voor de terugtocht naar Haarlem. 
De eerste verplichte .pitstop kregen we in Breda, waar we een prima diner 5enotter
den, met o.a. kip wei appelmoes, doperwten, en ki~pesoep vooraf, een biefstukje 
met schreeuwend zoute randen, patates frites en een kwartje fooi na, met een 
ananas royal ten afscheid. 

Vanuit :Breda arriveerden we om half acht 's-avonds in de provL1ciale 
hoc,fdstad, om ons weer met te6enzin om de pappot van mammie te scharen. 

DOM EN LEEG GEBRUL • 
• 
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CLINÇIENDAEL-V'SLDLOO.? I H DEN HA.AG, .1 DEC:SLBE:i.t 1963. 

A-Jûl'.IOREN. · Ca. 4000m. 

2e plaats~ Arnoud :aosch. (Keurige race, Arnoud). 
Na praktisch het ,sehele parkoers aan kop te hebben gelo
pen~ werd hij i n de eindsprint verslagen door Weverling. 

SENIOREN. · ca. 7200m • 

. 18e - Co Faas 12e A-kl. 87e - Bas Fennis 
27e - Rob Folmer 4e C-kl. 94e- Gerrit v.d. Bosch 
59e- Martin Labeur 18e C-kl. 

CLING:SNDAEL-VELDLOOP 1963. 

25e D-kl. 
32e D-k1. 

Zondag, 1 december liepen we weer als vanouds in de Clinge Doornbosch
bo~loop mee. Het w~er zat ons bijzond~r mee, ook hadden we bussen en treineri mee. 
Bet park Clingendael heeft een prachtig interieur, we zagen er· zelfs een ·jonge- · 
tje, dat een eekhoorntje zat te voeren, zodat we al met eén zekere mate van ge
wijde ontroering de kleedstallen binnenkwamen. 

Het trajekt~ dat we moesten loperi, ging ~ver mooie verharde bospaden, 
soms een zacht gedeelte~ en over ' een paar lieflijke; verleidelijk glooiende heu
veltjes. Vanaf de start mvesten we dan nog· over twee bruggetjes, met daarachter 
een idylisch vijvertje (zie vorige stuk). Sinds ik eind november 22 jaar ben ge
worden, heb ik voor zulke dingen een zwak gekregen, vooral nu ik in mijn moeilij
ke na-puberteit van in'n vrijgezellenbestaan begin te komen •••••• Pardon, nu weer 
even serieus, en laat de vorige zin niet aan Uw dochter lezen. · 

B~j de junioren werd Arnoud Bosch tweede met een benauwd metertje achter
stand op de eerste. Van start af nam hij de knp. De laatste ronde voerde hij het 
tempo nog op, om nummer twee van· zich af te schudden. Omdat Arnoud geen, of wei
nig eindsprint heeft, is dit de juiste taktiek~ 

Bij de senioren was het ·co Faas, die als eerste Haarlemmer binnenkwam, 
aangemoedigd door z'n ·teerbeminde verl oofde. De eerste ronde ti,t)pelde hij al 
snel Rob Folmer voorbij, die niet zo l ekker ging en alleen de laatste ronde weer 
een beetje bij kwau1. Goed Co~ . 1\ilAAI, BLIJF ïilE I N DE GATEN HOUDEN! lv.i:artin Labeu'r 
had volgens eigen ze~gen een prima vorm, een goede race gelo.t)en~ met ook al een 
g·oede laatste ronde en felle eindsprint. Uoed zo, IJ.iartin, onze weddenschap voor 
de Kerstveldloop blijft gehandhaafd, met de inzet van één tiende joet. 

ZATOPEKPODT. 

+ + + 
"!{aarlern"-leden op de Nederlandse ranglijsten .l963. 

+ + + samengesteld do or Jo Meerman. 

JUNIOREI'ii : 

100m 6/8 Ton v.d. Voort 11 • 0. 
16/30 Ferry Lamie 11 • 2. 

300m 17/19 Fred v.d. Lippe 36 . 8. 

1500m 23 Arnau·d Bosch 4in14·4· 

3000m 8 Arnoud Bosch 9m07.6. 

polshoeg 11 Rnb van l'ii imwegen 3m14. 

600m B. 7 Gerard Zwart 1 m25. -. 
10/11 Wim Aay 1m25.4. 

4 x 100m 3 HAV Haarlem 44· 2. 

-- 1 ') .. 



SENIOREN~ 

Boom 14/15 Adri Schaper 1.54·9· 
11 Omh. 4/6 Harry Joacim 15.2.(b.b.15.0.) 

7/9 Wim Krijnen 15.3.(b.b.15.1.) 

200mh. 3 Wim Krijnen 24.7. 
7/8 Harry Joacim 25.6. 

400mh. 10/11 Wim Krijnen 56·5· 
14 Harry J oac im 56.9. 

hoog 1 Rein Knol 1m94. 
13/16 Harry Joacim 1 rp81 • 
17/27 Ton van Zijl 1m8o. 

polshof)g 9/13 Wim Krijnen 3m60. 

:>peerwerpen 14 Jeltjo ~oornb 0sch 55m81. 

discus 15 Rein Knol 42m84. 

kogel 15 Jel tjo D 'Or:'lbosch 
~ 

13m49. 
21 Rein Knol 13m08. 

tienkamp 6 Harry Joacim 5276 ptn. 
7 Wim Krijnen 5271 ptn. 
12 Rein Knol 5018 ptn. 

+ + + 

RANGLIJSTEN SE:KIOREN 1963. 

Tussen haakjes staat de beste prestatie in 1962. 

10". METER (10.9) . 800 I<.i.ETER ( 1. 5l· 3) 

Hora Vlam 11 "- .Adri Schaper 1. 54· 9 n. C.l. rec. 
Ton v.d. Voort 11.- ( j) Rob Fnlmer 2.00.5 
Ft'\rry Lamie 11.2 (j) Peter Kl0s 2.02.6 
R0b Banning 11.3 ( j) Martin Labeur 2.03.2 
Har":'y Joacim . 11.5 Cé• Klaver 2.03.7 
Jl'lt"P Vissers 11 • 6 Jel tjr , Dt ·0rnbo.sch 2.06.5 
R~·b Folmer 11.6 Ben Imthorn 2.06.5 
D"~lf Mulder 11 • 6 ( j) 
Wim Aay 11.7 ( j) 1000 METER ( - ) 
Rein Knol 11.7 Adri Schaper 2.45·3 Adri Schaper 11.7 Co Faas 2.55·-
200 METER (22.3) Peter Klos 2.56.-

Piot Stins 2.56.8 
Fred v.d. Lippe 22.7 ( j) R( ,b Fdmer 2.57·5 
H< •ra Vlam 23.1 Martin Labeur 2.58.-
Harry Joacim 23.6 
Wim Krijnen 23.7 1500 METER (4.00.4) 
Adri Schaper 24.-

c~ Faas 4.08.3 

400 METER ( 51. 5 ) Arnc..ud Bosch 4.14.- ( j) 
Rob Fdmer 4.15.3 

AdrJ. Schaper 52.- Martin Labeur 4.21.9 
Rr.b Folmer 52.1 Piet Stins 4.23.2 
Harry Joacim 52.9 Co Klaver 4.25.8 
Wim Krijnen 53.3 
Hora Vlam 53.6 
Co Klaver 54·4 
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3000 METER (9.37.5) 

Co Faas 
A:-noud Bosch 
Rc-b Folmer 
Arie Kortekaas 
Piet Stins 
Co Klaver 
Niartin Labeur 

5000 METER (15.48.-) 

Co Faas 
Arie Kcrtekaas 
Piet Stins 

1J.OOO METER ( - ) 

Gerrit v.d. Bosch 

9.06.4 
9.07.6 

. 9. 23.-
9.27.-
9.33.-
9.37.-
9. 59.-

15.35·7 
16.47.3 
16.50.8 

39.11.-

1 5. 000 lVIETER ( 56. 35 • -) 

Bas Fennis 
Gerrit v.d. Bosch 

2J .OOO ~ffiTER (1.14.08) 

Bas Fennis 
Gerrit v.d. Bosch 
Ruud Kitscroo 
Ton va n Zijl 

1.18."3 
1 0 21 • 27 
1.21.37 
1.35·46 

25.000 1ffiTER (1.37.06) 

Bas Fennis 1.43.34 
Gerri t v.d. Bosch 1.56.38 

MARATRON (3.12~31) 
B:1s Fennis 
Gerrit v.d. Bosch 

3.15·53 
3.44·53 

11 0 METER HORDEN ( 1 5. 2) 

Harry Joacim 
Wim Krijnen 
Rein Knol 
Ton van Zijl 

15 .. -
1 5 0 1 
17.-
18.-

200 METER HORDEN ( - ) 

(j) 

Wim Krijnen 
Harry Jnacim 
Rein Kn0l 
Ton van Zijl 

24.7 
25.6 
26.-
29. 1 

n. cl. 
• 

400 METER HORDEN (59.2) 

Wim Krijnen 
Harry J o:1cim 
J oop Vissers. 
Rein Knol 
Ton van Zijl 

56·5 
56.9 
58.4 
63.3 
63.6 

3000 ill:STER ST:SEPLE CHASE (9.47.9) 

Co Faa s 
Co Klaver 
Piet Stins 
Martin Labeur 

9.51.3 
10.46.-
10.47--
11.02.-

rec. 

VERSPRIKGEN (6m72) 

Rein Knol 
Wim Krijnen 
Harry J oacim 
Jan Brouwer 
Henk VVill ems 
Aad Beun 
Jan Willem Schnerr 

HOOGSPRINGEN (1m86) 

Rein Knol 
Harry Joacim 
Ton van Zijl 
Wim Krijnen 
Kees Christiaanse 

6m39 
6m29 
6m25 
6m20 
6m05 
6m05 
6m03 

( j) 
( j) 

1 m94 n. cl. rek. 
1 m81 
1m80 
1m70 (indoor) 
1m70 

HINK-STAP-SPRONG ( - ) 

Jan Brouwer 
Joop Vissers 

POLSHOOG (3m40) 

Wim Krijnen 
Rob van Nimw~gen 
Rein Knol 
Harry J oacim 

S?EERvVERPEN (58m29) 

Jeltjo Doornbosch 
Rein Knol 
Attie Joacim 
Wi m Krijnen 
André Mascini 

12m34 
12m23 

3m60 
3m14 
3m10 
2m94 

( j) 

55m81 
44m33 
43m37 
42m71 
41m33 · 

DISCUSWERPEN (45m08) 

Rein Knol 
Wim Krijnen 
Harry Joacim 
Joop Vissers 
Rnb van Nimwegen 

42m84 
35m53 
32m79 
32m79 
31m30 ( j) 

KOGELSTOTEN (14m43) -

Jeltjo Doornbosch 
Rein Knol 
And.ré Mascini 
Henk Leuwener 
Wim Krijnen 
Peter Kl os 

UURLOOP ( - ) 

Gerrit v.d. Bosch 
Bas Fennis 

1 0-KAMP ( 6 22.8) 

Harry Joacim 
Wim Krijnen 
Rein Kn0l 

13m49 
13m08 
11m65 
10m87 
10m76 
10m62 

14.732,28 m 
14.584,25 m 

5276 ptn 
5271 ptn 
5018 ptn 
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ESTAFETTE 4 .x 100 ~TER(44.8) 

Làmi~' - Kuyl - Van Beek ~ Van der Voort -

ESTAFETTE 4 x 400 lVIETER ( 3. 30. 2) 

' Fölmer Krijnen- J~acim Schaper 

ESTAFETTE 4 x 800 lVIETER ( - ) 

44. 2 

3. 29.4 

Faa·s - L'8.beur - F0lmer· :.... Schaper ,, 8.06.- n,cl.rek. 

OLTI~ I SCHE ESTAFETTE (3. 52.4) 800m-400m-200m-20Öm. 
' .. .Schap er - Fnlmer - knd. - Vlain 

r • .,r·l i" + + + + + + 

;SENIOREN -: CLUBREKORDS DER. !L A. V. ":g.A.AhLEM" , . . . . . . 
100 yards Chris Berger 

·100 meter· Ch-ris :Berger 
200 m'eter C,hris Berger 
400 meter Ad je Paulen 
800 meter Adri Schap er 

. J/2 .Engelse . Mijl Wim Taakerna 
1000 meter ,. Wim va.n Gr g. 
1500. meter C• . Fa p. s .. 

. 1 Engelse Mijl Henk Meyqoom 
- · ~000 meter, Paul Verra .. 

2 Engelse Mijl Jan Ke u:r;iman 
500") meter Paul Verra 

·1'000·) meter Paul .Verra 
tiurl•op Joop Prinsen 

15000 meter ~~s Fenni s 
20 l•OO ;meter Bas 'Fennis 
25000 meter Bas Fennis 
35000 meter Gerrit v.d. Bosch 

.m~rath~n Bas Fennis 
110 meter hord.en . .Wim Kaan 
~00 met er hoiden Wim Kiijnen 
400 .meter horden J oop Vi ss ers 
440 yar~s . horden Jn vp Vi ssers 

30ÖO ~eter ste~ple cha se C6 F~as 
' J:i9,.,aspringen Rein :[{nol 
verspringen ro nn van Wel i ènes : 

.. p~i~ ~ ~ akhoogspringen C or · L~mor e e · 
hink~stap~springen Steph van jll.[u s scher 
kogelst~ten JeltjQ ~oornb osch 
discuswerpen Rein Kri61 '· 
spe erwerp én 
kl'lgelsl i ngeren 

Jel tj a · Döornbosch · 
Be:rtus Gr a s · 

PER 1 

~ ' . : 
. 3.37.8' 

DECE1lBEH 196 ~~ 

9 . 7 s8'c .• 
1·0 .5· sec. 
21.1 sec. 
49. 2 sec. 

1-5.4.9 sec • 
1. 59 •. 1 _sec. 
2. 3 ~ ~ 5 sec • . 
4.00 .4 sec. 
4· 30.Èi seè. 
8'.34.6 sec •. 
9.55.- séc. 

1 4. 59·. 6 se è . 
31 • 0.6 • 6. s e c • 

16 kin ,·240 mtr. 
53-49.- os ec .• :·. 

1.u •. 14. L1.8.- sec;. 
1 u. 3 7. 06 .' --. .sec •. 
2u. 31. 38,- sec. 
3u.12.31.- sec. 

14.8 sec. 
24.7 sec. 
55 . 2 s ec. 
57. 8' sec. 

9.45.6 sec. 
1. 94 ·mtr. 
7- 27 mtr • 
j . 9 7~mt r. 

14.13 mtr. 
14.43 'mtr 

· 4 5 ~ 0 8 mtr. 
58.49 mtr. 

4 x 
10 x 

100 meter estafette · v, d, Ber ge-v. 'Nelsenes-Denz-Berger 
100 meter estafette v, Welsenes-v. d . Zee-J.v.d.Dóoren-

36. 20 mtr.· 
42 .. 5 sec. 

Eys~er-Berg er"";' OverdeLinden-Benz-

Rinkel-Paul en:....v. d. Berge 1. 52. 3 
4 x 200 meter estafette ?aulen-v .d. B erge-B er~er-Benz 1.31.-
4 x 400 meter estafette . Do ornbos.ch-,v. d. Vv erf:f-Kan-Lagendi jk 3. 27.5 
4 x 800 meter .estafette Faas-Labeur-Fol mer.-Schaper 8. 06 .-
4 x1500 meter estafette v. Gog~Walgien,..J':Brijs.:...De Rob de· 17 ~ 02.-
3 x1000 meter estafette J.Sonmer-v.Gog-tie Roede 7~54· 5 

Zweedse estafette Dekker-E. Scholten-Heyn-Schaap · 2~0 3 .5 

Olympische estafette Hooberwerf.:...S. v. d;Boor en-Benz-Berge:i:-3. 3 7 ·~ 2 
Olympische tienkamp Jeltjo Doornbosch 6228 
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sec. 
s ec. 
sec . 
sec. 
sec. 
s ec. 
s ec. 
sec. 
ptn. 

~ . ' ·'' ~ 

1930 ._ 
1930 
1930 
1926 
1963 
1936 
1946 
1962 
1954 
1956 
1.94 7 
195T 
1956 
1961 .. 
19-57 

. 1962 
1962 
19.58 
1962 
1935 
1963 
1959 
1959 . 
1'961 . 
1963 
1929 
1946 
1930 
1962 
1962 
1962 

··. 1933 
1931 

1930 
1931 
1960 

. 1963 
1942 
1943 
1946 
1930 
1962 

.. 

·._. 
!: 



NAAST DE BAAN. 

De ~G.-beker was dit - jaar een aantrekkelijke wedst rijd, die vele 
aangename momenten deed belev'eri. Sta mij toe U enkele gevallen van .''naast de 

·, aan" te vertellen_.· 

1. Tijdens de _1500 meter bli jkt onze Jaa~ Sandi jek Zl Jn conditie 
z.o intens opgevoerd te hebben als men van een ·.w.G. - man zou mog·en verwachten. 
·evolg was ·ey;n goede 10 meter acht·erstand bij h"et ingaan van de laatste ron

de. ijn supporterschare was vroeger blijkbaar anders van hem gewend~ want een 
sch~r keel brulde: "Jaaaaa.aaap .•• remmen los • • • ontzie. niemand • • • zet je 
dod i eindsprint in ! ! ! '' . . . . _ . . . . - · · · 
Jaap · a 'g· iedereeh • 

. :- ) 2~ Fred van -der Lippe vocht als een leeuw in zijn fi-nale 300 toeter. 
De laa st~ 60 meter betekende alles of niets. Alles wat staan ·kon up de tribune 
ging s en schreeuwde. Ook Arnold Presburg . 
Hij had e r duidelijk andere zorgen. Want zag iedereen slechts de baan en de lo
pers, Ar o d zijn stem scandeerde in een andere richting: 
"Mensen mensen ga nou zitten ••• ,. niet gaan stààààààn ••• zitte blijve ••• '" 
Arnold i , tijd een vechter ~oor oid~, net~eiá ~n-~rg~nisatorisch beleid ge-

~ dit .zeker blijven. Daar hij echter zelf ook bleef staan, leek het 
mlJ wel Elns ijlç, daar een verklaring voor te mogën ontvangen: "Ben ik als jury
lid zo - ge~end 

I . 
iterstentreffen elkaar ook nabij een sintelbaan. 

Joop van Dr:û . ·lunderend, fel, geconcentreerd, ju,ichend bij ·elke· goede p:tes-
tatie, lache -lèf'; ·hand'en schuddend, enfin zoal~ men noemt: geheel "in"; 
Een andere Ha lelmlle'r kon met de beste wil gee11 belangstelling voor het ,gebeuren 
rondom hem ripb engen~· De ra-fles, koek en snoep waren zijn trouwe bondgarioten, 
waarbij hij het soonlijke eer beschouwde, . zich steeds smeriger te ma-
ken. Wi~ dat Drunen. 

,., 
-4· -~i· 

maar . liefst: .twee ~~ 
rard - e~Wim~- E~n 
stond er achter mtj e 
hellup ••• , _enz. " . 

meter B was e'r een uit vel en. Razend spa:qnend met 
er bestaande clubrecord, _· waarvoor .alle hu~de aan a ·e-

s me nog steeds niet · duidelijk~ Bij de laatste 200 meter , 
n ·unior maar steeds te loeie'ni "Hellup ••• hellup 

" ? " 
···1 

5· C)nzé vo smaakte het genoeg~n . onder ZlJn z~4_t:>laats op de 
tribune een toeter aan reffen, welke met een ontwapenende eenvoud door twee 
welpen met behulp · yan ee in werking· werd gesteld. 
Tijdens de algemene lawaa· merkte . wen niet, dat het apparaat zo'n uit-
verkoren plaats g~noot. Lie dierbare . welp.j.es --- het ding echter brommen 
tijdens een ru~tpauze, ze praeses nadien uitvoerig te blozen ••• 
Inderdaad, gel'et àp _het was het steeds weer een verwarre.nde. ·gewa!':1.rwording. 
Persoon~i jk wist ik na d twaalfde keer bete_r • ~. maar voor een toe~all ig toe
hoorder leef ·het raadsela tig en het blozen _zeer begrijpeli_jk. Na het zoveel
ste blos ·e bleek dé eer van nze voo:ç-zi tter het. te winnen van zijn onrustige ge-
dachte: ·11 ~b-b~n jul"1ie geen f 't meegt;)nom.en .!!" · , · . 

' . 6. Wi.m Aay ontvang i jnerzijds de speeltuinschoonheidsprijs voor 
zijn verk a ing na het behalen van nat-te broek. · 
"Het was o o t~omelijk ••• één moest ..... dat zat er nu ec~aal 
in ••• dit nam ik de eer !" . 

tandhumeurtje ~~g E~~e~a~~ij~n t~ui t · ~en · ns 1 ~h~~;e~~ :~~~-~e s~::~:n z~1n h:~~~~ ~~~-
waard voor de middag. ~ .. · . . · . 
"Rebbe jullie dtaar in Haarlem som llle€m __ maa · .· oor.t~aome. Eerst hoor ik Aorie; 
Aorie, dan weer Aodri; Aodri, enzov~ ••• om telsenuwe van te krijge. Pen ik 
goed en wel tot mijn normaole. propors~~ru~·e eerQ., krijgche se . het weer op 
hun heu'pe met Saoto, Saoto. . _ , . , 
Sal ik U us wat segge, Ik pen sat van saoto

1 

· !' 

7 
--~-
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8. Na afloop bij de uitgang. 
'' Wat is dat nou .voor een ding?" 
"Waar?" 
"Daar ! " 
"Verrek~ da's leuk zeg ••• je zou zweren~ dat het banden waren!" 
"Geen onrust, laten wij het even aan ee.n kenner vragen". 
''Zeg Stofwolk~ vertel ons eens in eenvoudige bewoordingen~ wat dat voor een ding 
is !" 
"Waar?" 
"Daar ! " 
''oh . . • juist~ •• 5h daet ! ! Wa~t ??? ••• verrek dat is alleiaardigst. Als je het 
mij vraagt - ·en dat doen jullie, ontken 't maar niet rakkers ! - moge ik uit au
-thentieke ge~evens puttende dezulke toch waarachtig wel defini~ren als een moge
lijk rijdend voorwerp. " 
"Nou, dat is klare taal . •• bedankt hoor!" 
"Hallo lui, hoe vinden jullie mijn auto wagentje hè!!!" 
"Berst ••. Rein heeft een auto !?!!" 

9. Enige junioren over een clubvriend. 
''Voor mlJ 1s hij van een waanzinnig grote klasse ••• een loper bij de gratie ••• 
wereldklasse .•• jammer van dat schoonheidsfoutje ••• " 
"Jij zegt ' t en ik denk 't ! Die knaap is een lopend brok aanleg. Zoiets word t 
niet geboren ••• iets dergelijks wordt opgericht ••• inderdaad jammer oh jammer 
dat hele kleine rotfoutje ! !" 
"Mag ik dat hele kleine foutj~ IJliêU>chien ook weten ??" 
"Natuurlijk ••• maar mondje dicht ...... hij weet niet hoe hij zijn tegenstanders 
voorbij moet komen ! ! " 

10. Een ander bevrîe'nd Taridsman uit een ons bekende natie: 
"Sagch je m'n soon lope ! ! dienemiet, seg ik je~ je reinste dienemiet! " 
"Heeft meneer zijn zoon ook meegedaan ? " 
" Seg us effe, ken jij mijn soon niet- ???" 
"Helaas va lt mij de eer niet te . beurt" 
"Atteletiek- prul ! ! !" 

Zaenickpodt. 

RANGLIJSTEN JUNIORE.N 1963. 

Tussen haakjes staat de beste prestatie in 1962. 

100 METER (11.2) 

A. v.d. Voort 
R. Banning 
F. v.d. Lippe 
A. Mulder 
R. v. Nimwegen 

200 METER (23.6) 

F. v.d. Lippe 
A. Mulder 
R. Banning · 
A. v.d. Voort 

~00 :METER ( 36. 6) 

F. v.d. Lippe 
J, Thuis 

800 METER (1.57.3) 

R. Vissers 
E. Timmers 

11 • -
11.3 
11.4 
11. 5 
12. -

23.6 
23.6 
23.6 
23.7 

2.10.5 
2.13.9 

JUltiGRE N A. 

. ' . ..... ...... ~ . . 

c. 1500 METER (4.21.2) 
· A. W. Bosch 
R. Vissers 

3000 METER .( 1 0. 0 3, - ) 

A. W. Bosch 
C. Wasterman 

4.14. -
4.34-3 

9-07.6 
11.01.4 

·110 METER HORDEN (15.4) 

A. Mulder 15.6 

4 x 100 METER ESTAFETTE 

F.Lamie- H.Kuyl - P.v.Beek-A.v.d.Voort 44.2 

4 x 300 METER ESTAFETTE 

A.v.d.Voort-A.Beun-F.v.d.Lippe- W.Aay 

2.35.8 
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HOOGSPRINGEN (1rn55) KOGELSTOTEN (10.46) 
G. Moelenaars 1 rn55 R. v. Nimwegen 10m69 A. Mulder 1m55 A. Mulder 10m14 F. v.d. Lippe 1m55 G. Moolenaar~ 9m90 E. Veen 1m55 R. Vissers 9m74 A. v.d. Voort 1m50 R. Banning 9m63 R. v. Nimwegen 1m50 

DISCUSvVERPEN (36m25) 
VERSPRINGEN (6m12) R. · v. Nimwegen 39m6s. F. v . d. Lippe 5m99 G. Moelenaars 34m35 A. v.d. Voort srn82 A. Mulder 32m24 A. Mulder 5m76 R. Banning 32m20 R. v. Nimwegen sm69 E. Veen 28rn33 R. Banning 5m61 

SPEERWER?EN (40m12) 
POLSSTOKHOOGSPRINGEN (2m?O) G. Moelenaars 42rn68 R. v. Nimwegen 3rn14 E. Veen 33m05 

JUNIOREN B. 
80 METER (9.3) HOOGSPRi liGEN ( 1 m50) 
F. Lamie 8.9 A. Beun 1m65 H. te Nuyl 9·5 P. van Beek 1m65 -H. Kuyl 9.6 j. w. Schnerr 1m60 1 ~ ::;, 

P. van Beek 9.8 -.) ~ , a. Zwart 1m60 w. Aay 9.9 H. IJiulder 1m55 A. Beun 9.9 
VERSPRINGEN (6m09) 

100 METER (11.5) 
A. Beun 6m05 

F. Lamie 11.2 J. 'vV. Schnerr 6m03 w. Aay 11.5 H. van Goor 5m63 ..) ~ (.; 
A. Beun 11.6 q w. Aay 5m44 J.W. Schnerr 11 • 6 ./ H. Kleijn 5m38 
P. v~n lhu.:k 11.7 
H. te Nuyl 11.7 KOGELSTOTEN ( 11 m30) 

3' 10 lVIETER (37-1) As Beun 11m05 
H. van Goor 10m79 w. Aay 38.2 J. W. Schnerr 10m53 I I 

H. Ku:l:l 38.9 ~ c w. Aay 10m50 
A. Beun 40.3 J H. Mulder 10m26 

600 METER (1.28.6) DISCUSWERPEN ( 29m25) 
l 

G. Zwart 1. 25.- G. Zwart 33m38 w. Aay 1.25·4 I 'J.<j J.W. Schnerr 31 m71 '17) P. Hagtingius 1. 33.4 A. Beun 26m77 
J.P. Kal 1. 40.6 ;ti. l(uyl 26m41 /',... 

F. Lamie 25m35 

I 
' ' 15• 10 METER (-) 
' SPEERViERPEN ( - ·) J. 

~ ZmiiiïP:li 4.24.3 
w. Aay 4.2?.6 t, '2. '2 G. Zwart 39m50 
J.P. Kal 4.42·4 H. MYl..:._. 25m35 

8u NJ.ETER HORDEN (11.5) 
p~ van Beek 11.- 4 x 80 :!'.ffi'I'ER ESTAFETTE - F. Lamie-H.Kull-A.Beun-W.Aay 36.7 H. Mulder 13.2 

-
4 x 1 00 IviE'rBR ESTAFETTE 

F. Lamie-H. Kuyl-H. te Nuyl-vV. Aay 4&.~-? 
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JU1'IOREN C. 
60 METER (7.2) VERSPRINGEN (5m67) 
R. Kleijn 7.8 L. v.d. Veer 5m13 
R. Ruis 1·9 R. Ruis 5m02 
L. v.d. Veer 8. 1 R. Kleijn 4m93 
R~;~ ten Bokurn 8.5 T. Bergman 4m85 
H. Souverein 8.6 H. .Souverein 4m52 

80 METER (9.4:) KOGELSTOTEN (11m94) 
IL:: Ruis . 1 o. 1 L. v.d. Veer 10 13m16 
L .• v.d. Veer 10.3 R. Ruis 11 În01 R. Klei.jn 10.5 R. Kleijn 10m56 
F. van Doorn 11.4 H. Souverêin 9m87 
F.A.C. de Vries 11.4 M~ Schaepman 9m07 

600 METER (f.29.3) DISCUSWERPEN (23m88) 
R. Klei jn 1. 42.2 L. v.d. Veer 31mB4. 
H. ···souverein 1.54.2 · rc~Ruis 28m70 . 

-T. Bergman 27m45 
HOOGSPRINGEN (1m47) R. kleijn 24m23 
L. v.d. Veer 1m51-! 

F. van Doorn 24m--'· 

R • . Ruis . 1m45 
H. Souverein 1m45 
R. Kleijn 1m40 

J. VAN DRUNEN. T. Bergman 1m40 

· ·~_ 

.. 
JUNIOREN CLUBRECORDS H.A. V. "HAARLEM", per 1 DECEMBER 1963. 

JUNIOREN A. 

100 meter Horatius Vlam 10.8 sec. 1961 
200 meter Horatius Vlam 22.2 sec. 1961 

300 meter Rans Douwes 35.8 sec. 1955 
800 meter Adri Schaper 1.57·3 sec. 1962 

15u0 meter Jan Kiewit 4·05.6 sec. 1961'\ 
3000 meter Arnoud Bosch 9.07.6 sec. 1963 
1500 meter Steeple eh. Bob v. Nimwegen 5. 00. 1 sec. 1962 

110 meter horden Joop Vissers 14.8 sec. 1958 
hoogspringen Ton van Zijl 1. 80 mtr. 1956 

Peter Krans · 1.80 mtr. 1957 
verspringen Rob St'E3ènbergen · 6.85 mtr. 1958 
pol sstokhoogspr. Mart Sw,árt ' 3.45 mtr. 1947 
kogelstoten Jel Dool:-nboscl+ 13.81! mtr. 1955 
discuswerpen Jel DoGirnbos'ch' 

.. 
40.75 mtr. 1954 ~ .. 

speerwerpen Jel Doornbosc'h 57.94 mtr. 1955 
4 x 100 meter estafette: Mat Meuwese-Bob Steenbergen-

Joop Vissers-Ger Duits 43.7 sec. 1958 
4 x 300 met6r estafette: Jim Thuis-Peter van Bueren-

Adri Schaper-Horatius Vlam 2.28.1 sec. 1961 
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JUNIOR"SN B. 

80 meter Fer Lamie 8.9 sec. 1963 100 meter Fer Lami'e 11 0 2 sec. 1963 300 meter Jim Thuis 37.1 sec. 1961 ) -Fred v.d. Lippe 37.1 sec. 1962 600 meter Gerard Zwart 1. 25 .- sec. 1963 1500 meter Jan Kiewit 4.15.6 sec. 1.958 80 meter horden Dolf Mulder 11.- sec. 1961 
?im van Beek 11.- ·sec. 1963 hoogspringen Mat Meuwese 1. 70 mtr. 1956. 
Pieter· Mascini 1. 70 mtr. 1958 verspringen Harry Joacim 6.44 mtr. 1955 -?olsstokhoogspr. Rinus v.d. Bovenkamp 2.87 mtr. 1958 kogelstoten Jel Doornbosc):J. 14~ 01 mtr. 1953-discuswerpen Jel Doornbosch 39.95 mtr. 1953• speerwerpen Jel Doornbosch ·51.40 mtr. 1953 4 x 80 meter estafette Fer Lamie-Pim van Beek-
Aad Be':ln--vhm Aay 36.7 se~. 1963 

4 x100 meter estafette Fer Lamie~Henny Kuyl-
Henny te Nuyl - Vlim Aay 46.2 sec. 1963 

JUNIOREN c. 
60 meter Wim Aay 7.2 sec. 1962 ry ~ 80 meter Bob Steenbergen 9·4 sec. 1954 · I 0. \ Fer Lamie 9.4 sec. 1962 600 meter Wim Aay 1 • 29. 3 sec. 1962 

hoogspringen Gerard Moolenaars 1. 63 mtr. 1959 I -46( verspringen - Bob Steenbergen 6.04 mtr. 1954 t;. 0 2 \! kogelstoten Gerard Moolenaars 13.39! mtr. 1959 
Gerard Moolenaar~ I l. 0 I discuswerpen ' 41 . 50 mtr. 1959 t.~ . 7 0 speerwerpen At Joacim 40.02 mtr. 1957 60 meter horden Rob van de Putten 8. 9 sec. 1962 

4 x 60 meter estafette Bob Steenl"> ergen-Al fons Versnel-
Mat Meuwese-Harry Joacim 28.2 sec. 1953 

4 x 80 meter estafette Fer Lamie-Rob van de Putten-
Wim Aay-Henn;y te Nuyl 37.9 sec. 1962 

J. VAN DlWN"EN. 

'· 
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