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HAUTE COIFFURE Geerts sinds 1913 
SALON STOI<ER Inkoop van : 

Inboedels- Antiek- Perz. kleden 
Goud · Zilver enz. 
Makelaar -Taxateur 

Ged. Oude Gracht 38 - Haarlem 
Telefoon 156 02 

Exclusieve Permanent "Wave" - Kleurspoelingen 

in alle modetinten - Parfumerieën en Byous 

GED. OUDE GRACHT 42, HAARLEM - TELEFOON 1 35 75 

,,De Grof' 
Bar 

Geopend 19-24 uur 
zn .-zo. vanaf 14 uur 

Gasthuisstraat 26, Haarlem 
Telefoon (0 2500) 1 78 55 

Eet nu vis! 
Alle dagen volop verse
gerookte- en gebakken vis 

Bak- Stoof- en Gerookte paling 
Volop conserven 

Lijnzaad's vishandel 
Breestraat 7 - Tel. 166 39 

UITSLUITEND 
Roombotergebak - Bitterschotels 

IJstaarten. 

VOOR ELK FEEST IETS APARTS. 

T.H. de Lange 
FLORESSTRAAT 7 - TEL. 56030 
MARSMANPLEIN 51 -TEL. 6 35 01 

~ 1\..THUIS ---HAARLEM e SCHOTERWEG 80-82. TEL. 51081 
t.o.DE RIPPERDAKAZERNE 

Smederij W. Mooienaars 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels. 
Hel~- en constructiewerl\en. 

Werkplaats: Baljuwslaan 23 · Telefoon (O 2500) 1 12 09 
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. ·Telefoon (0 2500) 1 00 97 

Autobedrijf Harry Oomen 
Lange Molenstraat 12, Haarlem - Tel. 190 00 -1 04 63 

OFFICIEEL 

ALFA ROMEO EN TRIUMPH DEALER 

Televisie - Radio · Rijwielen en rijwiclondcrddcn 

Eluu. arrikdtn · Gloeilampen 

Wij verzorgen al uw 

schilder- en glaswerk 

Grote en kleine objecten 

I<ITSEROO 
Breestraat18, Tel. 02500-21478 

Ged. Oude Gracht 11 - Tel. 19981 

Voor een FRAAIE VOGEL of een ECHTE 
RASHOND naar 

Jeltjo Doornbosch 
Ooi?. voeder en andere dierenbenodigd heden. 
Van 't Hoffstraat 93 - Haarlem - Telefoon 4 37 44 
('s Maandags en zaterdags standp laa ts: Botermarkt} 
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De 11 H.A. V.-er-11 , .. 
Officieel orgaan van de H.A. V. 11 Haarlem 11 

Redaktie-kommissie: A.H. v.d, ' Bel 
A. Schaper 
Th. Wernik 
H. J ~ Will ems 
D. Hagtingius 

'" "' 

Reda:.<tie-adres: 
Bellamystraat 3. 

:Ver :~ end-adres: 

Noorwegenstraat 64. 

Stencil werk: 
.- D. Jordens 

.. ~· Prins~p 

Maart 1964. 

VAN DE VOORZITTER. 

Di jaarvergadering is achter de rug~ 
Om te zeggen, dat de vonken eraf ge~ 
vlogen zijn, · is,.. o-verdreven; niette
min zijn de meni ngen behoorlijkte
g enover elkaar · ui tg.ewisseld. Wim
neer ik nu nc\g êeris terugbli~ op 
dezè vergade:hng, dan moet ik eerlijk 
z eggen, dat ~~n ding mij niet hele
maal bevalt. Dat is de toch wel ui-
teist g eringe meerderheid, ~a~rmede 
een voorstel om het bestuur tot 9. 
man u'i t te breiden, werd verworpen. 

Hieruit bleek toch wel, dat een ' belangri jk. deel ~~a:n de vergadering een bestuur ·· 
van 9 man beslist g·een gek idee· vond. Daarom 'vi nd l.k het persoonlijk dan ook pret
tig, dat -het nieuw~ bestuur in ' zijn ~erste ~er~adering toch gemee~d heeft ~ekere · 
ko.nsekwenties uit deze uitspraa k te moeten a a nvaarden. Elders zult U ongetwijfeld. 
een bestuursbesluit kunnen aantreffen, waarin medegedeeld wordt, dat er e8n kom
missie :i.s ingesteld, die aan het bestuur rappört meet uitbrongen of toch de wense
lijkheid bestaa t, het bestuur tot 9 man uit te breiden. 

En verder mensen, zullen we nu na het praten toch ook weèr. eens daadwer
kelijk de atletiek moeten . €;aan bedrijven. 11 Is dat dan m~gelijk in Haarîém? 11

, hoor 
ik vragen. Wel, het volgende is ons definitief toegezegd dqor de Dienst van Sport 
en Jeugdzaken, bij name van de Heer De Graaf: 11 Gedurende d<3 maand april kunnen 
wij op het gedeeltelijk verlichte Kleverb.an-terrein twee maal per week trainen. 11 

We waten het, het vel d is e~ht niët zo best, maar we kunne~ toch althans wat doen. 
En dan per 1 mei zullen we ~ebrui~ kunnen gaan maken van d~ sintelbaan. Definitief 
is teegezegd, dat dan de sp~ing- ~n werpgeleg~nheden geree~ zull en zijn en ook 
voor een nood-akkommodatie zal beslist gezor gd Wt'lrden. Op papier ziet dat er dus 
allemaal gunstig uit en hoewel ik het direkt met degenen eens ben, die beweren 
in het · v~rleden al zei vaak · teletl:fgesteld te zijn, ' bij de Dienst van Spertzaken 
en dus eok bij het Gemeentebestuur beseft men nu·toch wel overduidelijk, dat men 
nu de atletiek niet langer in de hoek kan blijven drukken, waa rin deze sport in 
Haarlem eigenlijk sinds 1945 heeft g ezeten. . . 

Twintig jaar zonder t opa tletink in Haarlem. Het heeft de Haarlemse atle
tiek enorme v erliezen· en go~dwill gekost. En dit zar niet inee~ zo gemakkelijk 
goed te maken zijn. Daarvoor za1 ·· hard, zeer hard i~werkt moeien werden. 
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En npnieuw zal daarbij onze vereniging toonaangevend moeten zijn. Voorlopig staat 
de uitvoering van d e volgende plannen vast: 

Omstreeks 20 april technische bespreking met de wedstrijdploeg over de 
training en wedstrijden in het seizoen 1964. Voor deze bespreking is ook uitg~rio
digd de Heer de Graaf van de Dienst van Sp o·rt~ en Jèugdzaken, die een toelichting 
zal geven ove r de sin~elbaan en all~s Wat daarmed~ : samenhangt. 

25 april in Antwerpen de driekamp Beerschot - Vlug en Lenig.- Haarlem. 
Begin mei · de eerste officiele "Haarlem!..!.training op de sintelbaan._· 
Er> · staat · op een nader te bepalen datum een klubontm oe ting me't . l:Iolland-

Leidcn op het programma. ~- · 
En a l s het qua akkommodatie ook maar enigszins mogelijk is, een klub

cntmoeting·~~t ~~h sterke buitenlandse vere~iging op de Haarlemse sintelbaan. 
Zo ziet dus het vourlopige or ganisatorische programma eruit. ~aar een 

ieder zal begrijpen~ da t er ook op techni sc h gebied e~orm ha~d gewerkt zal moeten 
worden.Drie punten ztill~n rlaarbij op de voo rgr ond moet~n sta~~: Goede resultaten 
in de geplande klubont~oätingen, handhaving van onze ~leeg {n de eerste klasse en 
goede kla.ssering van onze juniorenploeg bij de liJ. a . ..:.bekerw.ed~trijden. Drie punten, 
die beslist haalbaar zijn. Maar dan zal er ook getraind moe ten worden. dat de stuk
ken er af vliegen. Nog altijd heeft onze vereniging de beschikking 0ver een aantal 
zeer bekwame. technische leid8rs zoals Wim Kaan bij de seni oren en Joop van Drunen, 
Jaap do Reus en Henk Willeros bij de junioren. Hieruit reeds kunt U a fleiden, dat 
de leiding bij de seni oren dringend uitbreiding behó ~f~. ·Et zijn dienaangaande 
reeds di verse besprekingen geweest ·en er wordt : naar· gëstreefd zo spoedig mogelijk 
t ot ... een çplc.:;;sing te komen. .. . . 
~-"· .· .· V/at m.i. ook zee r belangrijk is, er zijn plannen. beraamd om het kon
tak;t .met de Haarlemse pers zo goed mogel ijk te doen zijn, Nauw hiermede verbonden 
is de propaganda . en het bestuurslid Prinsen ho0pt zeer binnen~ort met nieuwe plan
nen te komen, hetgeen · mogelijk kan leiden tf)t <ié instelling . \l:an een pers-::- ,en propa
ganda.komnÎissic. Het lijkt me voor ·e en sterk werkencle k emmissi 'e .. een dankbàre ;tqak. 

· En zo gaanwe dan het Olympisch seizoen 1964 in met veel nieÜwe plan-
nen. Of .ze aliemaal tot uitvoering zullen komen? Veel, zo -" niet alles zal e r daarbij 
afhangen vq.n he.t feit, of het Geme'enteb estuur inderdaad binnen korte tijd de .sin
telbaan ter beschikking van de atleten kan stellen. Is dit inderdaad mögel~jk, wel, 
dan heb ik up ni euw geloof ~n ho op in e en glorievolle t oekomst voor onze eigen 
H.A.V. "HAARLEM11 • . 

,·_: 

OFFIGIEEL NIEU.'JS •. 
Om aan te schaffen: "Haarl em'.1- embl ~erri voor _wedstri jdshirt 

11 11 vo.or . train,ingspak 
11 Insigne 

" trainingspak m/ embleem maat 
11 11 11 11 

11 
·.:· c 

11 11 11 

11 11 11 11 .. 
.': 

n 11 11 11 

4 
5 
6 
7 
8 

D. Hag tingius. 

f 0. 7), 
11 2.25 
11 1 . 35 
11 30,25 
11 31 • 25 
11 32 •. 25 
11 32.25 
11 33 .• ,25_ 

D11ze artikelen ZlJn v,erkrij&·baar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haa r lem, 
tel. 20798 ~n op alle tra iningen. • 

GIROREKENING. 
Indien U U11,4kont.ributie , donatie of vrijwill ige . bijdrage per gi ro wenst .te .beta
len, gelieve U dit over te ~chrijven :op p ostgiror.~kening no •. 64 38 83 ten.name van 
de penningmeester der H. A. V. ,,'.'Haarlem" te, Haarlem. . ·' ,. 
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VOORGIST:LD ALS LIDg 

· H.J.M~ Fielmich 
J.C. Koedijker 
W. P . Wijdekop 
R. v.d. Burg 
R. HÜrkens 

- J.P.L. Heilkar 
G. van der Hoek 
A.A . van der Wolff 
C. Stap el 

ADRESWIJZI GilWg 

Th. Wernik 
A.J . Kaan~ · 
R. van Empel en 
G. Duits 
J. Sc hiil tz 
A.M . Kort ekaas 

CI OS- t r a ining: 

30 - 5 - 47 
4 - 4 - 46 
3 - 12 - 44 

13 - 4 - 47 
19 - 1 - 48 
5 - 2 - 45 • 

17 - 5 - 53 
29 - 3 - 53 

.17 - 6 - 47 

Sa t u rnus s traat 19~ Haarlem 
Rc zenprië el straat 14~ Haarlem 
G~iegs traat 13~ Heemskerk 
Molijnstraat 21, Haarl em 
Roemervi sserst r aat 25 I~ Haarlem 
Van der Meer straat 30~ Haarlem 
Ramplaan 66~ Haarlem 
Er nst Casimirlaan 85~ pve rveen 
Kijkduins traat 99 Haarlem. 

Meeuwens traat 6 5~ Haarlem 
Glipper dreef 188, Heemstede 
Ri jnlaan 155 9 Heemstede 
Jan Luykenstraat 13 9 Haarlem 
Fl o r e~straat 89 , Haarlem · 
p/ a Mevr. Buytenhuis 9 Velserstraat 8, Haarlem. 

Iedere z0ndagmorgen tl"'t en met de maand ap r il onde r alle w eerso~standigheden: 
juni orèn 9 aanvang 9 ,30 uur 9 senioren~ aanvang 10 . 00 uur. 

In verband met de Paasvakanties van het CIOS za l er op 29 máart a .s. GEEN TRA I NI NG 
plaatsvinden. 

ZAALTRAINING: 

De laatste zaaliraini ng van het sei zJ en 1963/1964 vo or seni oren en junioren zal 
gehru~en worden op woensdag~ 25 maait. 
De welpen trainen i n de maand apr~l noi in de zaal met uitzond~ring van woensdag, 
1 ~pril (Paasvakantie), 

BUITENTRAINING: 

Ingaa nde d0nderdag 2 april~ b eg~nt de veldtraining op h et sp o~tterrein aan de 
Kleve rlaan op dinsdag- en d0nderdagcvond 9 aanvang 19.00 uur. 
Dit geldt vo~r alle senioren en junioren van veertien ~~ar en ouder. 
BESLIST OP TIJD AANViiEZ IG ZIJN9 DAAR OM 2.Q-:'OO UUR HET VELD ONTRUIMD MOET WORDEN! ! ! 

'li.OO 

VAN DE PENNINGMEESTER. 

' De kwitantie voor de kontributie KNAU over he t jaar 1964 wordt aangeboden in de 
maa nd ap ri l . 
Kontributie-bedrag senioren: f 3.50. 
Kontributie- bedrag ju~ioren: f 2. 50 . 
De leden~ die per gi ro betalen, ve r zoeken wij in ap ril het verschuldigde bedrag 
te storten. 

BESTUURSBESLUITEN EN - MEDEDELINGEN. 

Op de la.atstgehouden bes t uurs ve r gadering heeft het ber;tuur besloten een kommissie 
te benoemen, die zal onderzoeken of er bij de l eden een wezenlijk verl ange n leeft 
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voor een bes·~uur van negen personen. De instelling van deze kummissie~ bestaande 
uit de Heren Bleyswijk~ Heikens en Sakkes ~ wordt door het bestuur van nut geacht~ 
gezien het geringe verschil van stemmen u~ de jaarvergadering bij de stemming over 
de uitbreiding väri het bestuur~ 

'I'AAKV:CRD:CLING KOM11HSSA~iiSSEN: 

Zoals gebrUikelijk werden in de eerste bestuur.svèr.sadering in de nieuwe same;:nstel
ling de verichillende takeh onder de diverse kommi.ssarisaen verdeeld. 
Kommissaris J. E. Bl eys'wi jk zal dit j:~,ar de werkzaamheden v3.n de di verse Kommissiès 
stimuleren eri kontroleren~ ~n treedt np als plv. voor zitter. 
K0mmiEsaris J~H. ?rinsen zal de pers en propaganda verzorgen. Jammer genoeg is de 
laatste jaren aan dit zeer belangrijke werk niets in onze vereniging gedaan. Ten. 
einde een en ander goed te organiseren~ zal ?rinsen in overleg met het bestuur 
een pr opaganda- kGmmissie formeren. 
Kommissaris J. Joustra zal dit jaar zoveel mogelijk de ~esprekingen~ die vaak 
overdag moeten plaatsvindert~ zoals met Gem. instanties~ veer vereniging houdan~ 

Onk is het bestuur thans 0vergegaan tot de instelling van een materiaalkommissie~ 
bestaande uit de Heren H. Leuwener~ J. SchÜltz .en P. van Beek, o.Lv. J, van Dru
nen als bestuurslid. Deze ·kommissie zal dit jaar het materiaal van 0nze verenigi.ng 
onderhouden en verzorgen. 

Op 22 april zal net bestuur in samenwerking met techn. kommissi8 een technische 
bespreking houden in de kantine van het Gem. Sportterrein aan de Kleverlaan . De 
opz,;t van de avond zal nngeveer gelijk zijn a::m die~ welke vóqr de aanvang van 
de wintertraining werd georganiseerd~ dus zullen er nok weer enkele interessante 
sp1rtf'i.lms worden vertl'lond. Houdt nu reeds deze datum vr ij! ! !!! 

Verder attenderen wij U np de trialmeet Eeerschot - Vlug en Lenig - Haarlem~ die 
r p zaterdag 25 april a . s. te Antwerpen wnrdt gehouden. Nadere mededelingen aan
gaande deze a~letiekontmoeting worden in het volgende klubblad gepubliceerd. 

Dit jaar zal onze vereniging in de sintelbaanknmmissie vertegenwoordigd wnrden 
dnor de Heren Kaan en Pres burg. De Heer Kaan vervangt dus :de Heer Bl eyswi jk1 die 
met de Heer Presburg het afgel0pen j aar onze vereniging in ds.kommissie vertegen
wnnrdigde. 

Inmiddels is door de Heer Prinsen de propaganda- kommissie gevormd. Deze zal vocr
lopig besta~n uit de Her~n ?rinsen - H. Heikens - ?. Laarman. Een crienterende be
spreking heeft reeds plaatsgevonden. De Heer Laarman zal pa~ half april aktief 
kunnen deelnemen~ n'l voltooiing van zijn stucti.e en het afl ei:,g€m van z'i jn eksamen. 
:A:ller eerst zal getracht worden het kontakt met de pers te verstevigen~ zoveel mo
gelijk nieuws over de vereniging in de pers te doen plaatsen~ alsmede eon regel 
matige mededeling van resultaten der gehouden wedstrijden. Verder staan als pro
pagandapunten op het programma de openiYlg van de sinctelbaan~ de te organisere>n 
wedstrijden~ de uitbreiding van de vereniging~ alsmede de propaganda binnen de 
vereniging~ t.w. het opvangen vari nieuwe leden, kontakt underhnuden met dienst
plichtige atleten en het kor"takt met aanverwanten van de q,tleten. Dat deze propa
gandamiddelen slechts geleidelijk op gang zullen kunnen komen~ spreekt natuurlijk 
vanzelf . Daarbij spreekt de opening van de sintelbaan een belangrijk w0ordje mee. 
Wanneer daart oe aç;nleiding is, zal de kommissie alsnug u:;_ tg'ebreid kunnen worden. 

Wanneer het inderdaad zover is~ dat de sintelbaan ufficieel geopend wordt, zullen 
de werkzaamheden zich natuurlijk opeenstapelen. Wij doen daarom een dringend be
roep op ieder een~ zijn ~edewerking te verlenen, als daarom gevraagd wordt. 
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Nieuwe Bestuurssamenstelling: 

D. H.AGTINGIUS, 
C. LAGEJii"DIJK, 
J . v . DRUNEN, 
H. BUSE, 
J . E. BLEr:.·::~ JL 
J . JOUSTRA, 

voorz. 
sekr. 
penn.meester 
wedstr.sekr . 

Persausstraat 31, Haarlem 
Narcissenlaan 40 , Bennebroek 
Noorwegenstr . 64, Haarlem 

tel . 5220 7 
11 02502 - 7501 
11 20798 
11 19624 
11 21 858 
11 54 716 

J . H. PRINSEN 

k omm . 
komm. 
komm. 

G. Bouillonstr . 67,Haarlem 
Parklaan 90, Haarlem 
? leiadenstr. 11 0 , Haarlem 
v.Zeggelenpl. 13 9 Haarlem (geen huistelefoon, 

ev . bereikbaar via 
nrs . 54658 - 15593 

BEKERVJINNAARS: 

KRI EGSMANN- beke r : R. Knol , 1 . 94 mfr. hoog . 
A, PAULEN- beker : D. Jo r dens. 
JUN. PREST.-beker : Fer ry Lamie, 80 mtr. 8 . 9 sek. 9 100 mt r . 11 . 2 sek. 
W. G.-SCHI LD: Gera r d Zwar t, 600 mtr . 1m25 sek. 
J . HUT- BOKAAL: Pi m van Beek 
ST . v . IVIUSSCHER-b eker : ni et uitgereikt. 
D. WEZEL- beker: Rob van Nimwegen, polshoog 3mtr14 . 
JUBILEUMINSIGNES: J . Jous t ra en W. van Gog. 
KNAU- PREST.-INSI GNES: Jcacim, Knol en Krijnen. 

NIEUVïE SAMENSTELLING KOlVIMISSIES: 

Techn . kommissie senio r en: 
i d em junior en: 

Kaskommissie 
Redaktiekommissie 
Bal l otagekommissie 
Kcmm . Pers en Propaganda 

Joacim, Kaan en Kri jnon . 
Van Dr unen, SchÜltz en Willems . 
v.d . Bel, Wernik, v.d.Pol en Stob . 
v.d . Bel, Hagtingius 9 Schaper , Wernik en Willems . 
Bleyswijk, Heikans en Wer nik . 
Pr insen, Heikans en Laarman . 

de 
) . 

Mede namens ffilJn vrouw dank ik alle H. A. V.- er s 9 

die ertoe hebben bijgedr agen om de dag van ons 
huwelijk onvergetelijk te maken. 

Jan SchÜl tz. 

Deze dankbetuiging werd eind december voo r a f g e
gaan door een huwelijksaankondiging, die helaas 
te laat c '1.tvangen 1Nerd om in ons Kerstnumme r op 
te nemen . 

Alsnog, Ja0 en Bea SchÜltz, namens alle H. A. V.-ero vinden wij het zeer p r ett i g, 
dat d i e dinsdag, 24 dec ember 1963, voor jullie een blijde dag is geworden. 
Nogmaals J nze hartelijke fel i c i taties en vele gelukkige jaren toegewens t. 

HUWELIJK. 

Op dinsdag, 24 maart j . l . , ZlJn te Heemstede twee van onze t opat leten met elkaar 
i n het huwelijk getreden, n.l. Ha r ry Joacim (H . A. V. 11 Ha.arlem" ) en Ellen Or t (At mG
des) . Beste Ellen en Harr y, ook jullie negrnaals onze hartelijke felic i taties t oe
gewenst met deze voo r jullie zo gelukkige dag . 
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VERLOVING. 

Ons bereikte het bericht, dat André Mascini zich heeft verl oofd met Heidi du Buy. 
Wij hopen 9 dat deze verbintenis niet zal verhinderen, dat André zijn krachten weer 
vonr de H.A.V. zal geven. Onze hartelijke gelukwensen voor André en Heidi. 

Rechtzetting: 

DOCHTER. 

Verder werd nns 19 febr. j.l. een jongé dochter- genaam~ 
Margreet- in de armen gelegd vanGerrit van den Bosch 9 

die daarom verklaarde dit seizoen nog harder te gaan dan 
voorheen om dd kleine meid te bek0ren. Gerrit 9 met beide 
feiten feliciteren we jou en je vrouw heel hartelijk. 

ZOON. 

Ook bij Jaap de Reus was het hüis in re~ en r0er toen op. 
27 febr. een reuze klein Reusje het gezinnetje kWam ver
blijden. Ja.:··( is zi~n naam. Ook hier gelden onze. g;elukwen
sen en in stilte ho~en we vooi 6ns zelf, dat over een · · 
10-tal jaren Jack "reus"achtige atletiek-aspiraties zal 
hebben. 

Op de laatst gehouden ~l~emene ledenvergadering ~ijn er enkele sternmen npgegaan 
dat sommige van onze leden (missehien wel nutteloze) vergaderingen houdGn. 
Met klem wijs ik er op, dat ik het was 9 die sommige leden, en dit na overleg met 
het volledige bestuur, heb uitl$enodigd een bepaalde kwestie toe te lichten en daar
door een moeilijkheid uit de wereld te helpen. Dat hier niet alle 1noeilijkheden 
uit de weg zijn 6eruimd is misscliien jammer 9 maar het doel van de bijeenk('lmst was 
f)rimair 9 een kwestie . t0t een einde te brengen en dat is gebeurd. De deelnemers aan 
deze bijeenkomst treffen geen · enkele "blaam11

• Van de bi jeen1-:omst werden notulen 
gemaakt en op de alg. ledenvergadering voorgelezen~ Het ·oude bestuur beschouwd~ 
deze kwestie volledig als afgedaan. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

De jaarlijkse algemene ledenverg~dering werd dit 
jaar op 3 maart geh0uden in een zaal van café-res
taurant Zijlhoeve. Om deze vergadering had zich al 
een ongekende aktiviteit bij verschillende leden 
ontpl ooid, zoJat de gebeurtenissen met spanning k~n
den worden afgewacht. 
De openingswoorden van de ·voorzitter betroffeh 9 zoals 
zovele jaren, een terugblik in en een prognose voor 

J.E. Bleijswijk. 

het verenigingsleven. Hij vond het afgel op en jaar ronduit teleurstellend. In nrga
nisatorisch opzicht , i.v.m. wat hij noemde h~t dram~ van de ~ih telbaan, maar wat 
met evenveel recht het drama van het honkbalstadion kon heten. Een en ander is U 
ongetwijfeld bekend. Iets nieuws was 9 dat de gemeente aan de sintelbaan een nood
akkommoda tie heeft toegewezen. In spnrtief op zicht was 1963 ook niet buitengewoon. 
De vierde plaats bij de P.H. kö~ niet bepaald imponeren. Lichtpunten waren de ver
betering van h3t stokoude 800 meter klubrekord (A. Hoogerwerf · in 1929- 1.56.6) 
door- Adri Schaper (1.54.9) en het hoogspringen van Rein Knol, die via 1.86m op 
1.94m kwam en nu de 2 meter a.h.w. voorhet grijpen heeft. Ook blonken de horden-
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prestaties van Harrie Joacim en Wim Krijnen uit. Voor vuurwerk zorgden de junioren 
met hun verrassende tweede plaats bij de W.G ., waar zoveel voortreffelijke presta-
ties werden geleverd. We hebben jeugd, we hebben toekomst! -
Voor het komende jaar viel weinig in het vooruitzicht te stellen. Het parool is~ 

sintelbaan afwachten en trachten bij de Nederlandse top te blijven. 
Tenslotte vroeg de Heer Hagtingius, de voorbereidingen van deze vergadering gedach
tig, om een vooral konstruktieve diskus$i!3, wat een waarlijk belang van de vereni-
ging is. Dan verder de vergadering. . 
Bij de nrtulen werden ook die van een in 1962 gehouden buitengewone ledenvergade
ring over het Huish. Reglement vonrgelezen. Hoewel sommi ge leden hierin nnjuistheden 
dachten te ontdekken, werden deze notulen toch aanvaard. · . 
Een paar programma~unten ~er~er kon de penningmeester een saldo- rekord naar voren 
brengen. Als gewoonlijk had de kaskommissie zijn spullen uitstekend verzorgd . ge
vonden. Bij de diskussie over de begroting bleek, da~ de Heer Kaan een assistent
trainer gaat krijgen. Het verslag van de wedstrijdsekretaris werd ~et kleine aan
vullingen onder dank (het woord "fantastisch" viel) aangenomen. 
Er vielen vervolgens Jubileuminsignes uit te reiken aan de Heren Joustra en van 
Gog, beiden 25 jaar H.A.V. - er. ~e Heer Joustra, een lange afstander met meestal 
"zat genoeg" lucht, bepeinsde in zijn dankwoord, dat hij ook later veel plezier 
van de sport had gehad. De Hèer van Gog, middenafstander en internationaal, hield 
zich bij het heden en waarschuwde, dat een atleet met zorgen niets presteert. Hij 
pleitte voor een kameraadschappelijke vergadering (hij had de spanning geproefd) 
en daarna geen "praat-atletiek", maar "sport-atletiek". Hierna werden de verschil 
lende prestatie-bekers uitgereikt. V'iaar deze terechtkwamen, vindt U elders in dit 
klubblad. 
Na een korte pauze kwam het nieuwe bestuur, met zoveel spanning tegemoetgezien, 
aan bod. Het was in de nieuwe samenstelling hiervan, dat verschillende leden be
trokken waren. Er werd een heftig debat verwacht, maar de vc,orbereidende bespr e
kingen hadden olie op de ~elven gegooid. Slechts bij de vraag, of het bestuur 
uit 7 0f 9 leden zou bestaan, leek er storm te komen. Er werden vele zijpaden be
treden. Totdat gelukkig Emile Bleijswijk met een vurig betoog de draaP, opnam en 
de zaken duidelijk stelde, ontdaan van alle bijkomstigheden. Er kon gestemd worden 
en het werd~ 7. Nu trokken verschillende mensen hun kandidatuur voor het bestuur 
in, o.a. boden de Heren Joustra en Kaan 0lkaar aan in de anders 1 plaats .te treden. 
Tenslotte bleven er precies genoeg kandidaten over en werd zonder - stemming de sa
menstelling van het nieuwe bestuur bekend • . Dit was: Hagtingius (vo~rzitter), La
gendijk (sekretaris), van D'runen (penningmeester), Bleijswijk, Busé, Prins.en en 
Joustra (kommissarissen). 
De Heer Hagtingius zegde o.a. dank aan het scheidende bestuurslid Presburg, om wie. 
in de vergadering veel te doen was geweest. Uit het vele, dat Arnold in het verle
den voor de H.A.V. als bestuurslid heeft gedaan, haalde hij vooral het poolwerk 
aan , dat door hem Gpgezet is en nu zo ' n belangri jke peiler van de vereniging is. 
Met een en ander was de tijd snel voorbijgegaan en de verdere programmapunten, de 
benoeming van de verschillende kommissies, werden vlug afgehandeld. Het resultaat 
vindt U elders in het klubblad. 
Tenslotte wil ik U van de rondvraag niet onthouden, dat Dik Jordens traditiege
trouw het laatste woord had. 

A. Schaper . 

+ + + + + + + + + + 
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WEDSTRIJD-AG:SliDA. 

28 maart - Nationale Plassenloop te Reeuvvi jk 
30 maart - Sleutelloop te Leiden. 

Za t .erdag 25 april, TRIALMEET TE ANTVJERPEN, Beerschot - Vlug en Lenig - Haarlem. 
Nadere mededelingen volgen per circulaire. 

ERE WIE ERE TOEKOMT. 

In de rekordlijsten, die WlJ ln ons Kerstnummer publiceerden, is een fuut geslopen. 
Het rekord op de marathon van Bas Fennis staat op 3 uur 3 min. 15 sek. en niet, 
zoals vermeld op 3 uur 12 min. 31 sek. 
Onze excuses Bas! 

UITSLAG KERSTVELDLOPEN 22 DECEMBER. 

SENIOREN 1 200 m. 

1 Co Faas 4. 56.1 
2 ?iet Stins 5.03.8 
3 Co Lagendijk 
4 Jeltj0 Doornbosch 
5 Ruud Kitseroo 
6 Piet Laarman 
7 Gerrit v.d. Bosch 
8 G. Sakkers 

SENIOREN 3000 m. 

1 Rob Folmer 13.01 
2 Arnoud Bosch 
3 Adri Schaper 
4 Martin .Labeur 
5 Arie Kortekaas 
6 Bas Fennis 15.10 
7 Ton van Zijl 
8 Reuperman 
9 Wim Krijnen 

10 Ed van Bree 
11 H • . Hamersveld (kanoploeg) 
1 2 J. Kroft 11 

D. JUNIOREN 600m •. 

1 A. Scheffer 2.55.4 
2 Rob van Beek 2.55.4 
3 Alex Mollema 3.07.8 
4 Ben v.d. Linden 
5 C. v.d. Berg 
6 Gem Dekker 

ViELPEN 600m. 

1 R. Ruis 
2 Henk van Es 

A. - JUNIOREN. 1200 m. 

1 Kees Westerman 5.30.3 
2 Rob van Nimwegen 5. 42. 3 
3 Dolf Mulder 
4 W~A. de Vreugd (kanoploeg) 
5 R.J. van Zanten 
6 J.C. Visser 

B,-JUNIOREN 1200 m. 

y Gerard Zwart 5.13. 4 
~Pim van Beek 5.22.7 
3 R. van Wensveen 

A .... Henk Mulder 
~Jan Kal 
6 Ferry Lamie 
7 Wim v.d. Linden 
8 P . van Nieuwstraten 

? 9 B. Slabbaert 
~10 - J.C. Koedijker 

11 R. v.d. , Burg 
~ --· . 

. C. - JUNIOREN 1200 m. 

1 R0b Ruis 6.23.8 
2 N. van Meurik 6.32.9 
3 Le~"~ v.d. Veer 
4 Rob ten Be kum 
5 G. Koedijker 
6 Herman Souverein 
7 Addik Land 
8 F. Swart 

VETERANEN 1 200 m. 

1 Bas Fennis 6.23.8 
2 Dik Jordens 
3 W. v.d. Linden sr. 
4 Bab v. d, Pol 
5 Emile Bleijswijk 
6 Nees v.d. Klinkenberg . 
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UITSLAG NATIOHALE STRAJIJl)LOO?, Hoek v. Holland - Kijkduin, 22 febr~ 1964, ca. 1 2 km. 

Er werd gestart in 2 groepen, heren A, B en G. -' De D- klasse startte afzonderlijk. 
A, B en C- klasse (35 deelnemers ) : 
Bas Fennis 26ste (11de B- kl.) 48m58sek. 
Gerrit v.d. Bosch 32ste (1ode C- kl.) 52m17sek. 

D- klasse (62 deelnemers): 
Arnoud Bosch 5e 46m14,2sek 
? eter Klos 7e 47m06.06sek. 
Ruud Kitseren 19e 49m15sek. 

Ver.prijs (2 best geplaatsten uit A- B- C-groep en uit D- groep): 
1ste DOS Rotterdam 58 punten 
2e HAV Haarlem 70 punten. 

UI TSLAG 17e Nill2 LE LEAF, 23 februari te Hilversum (204 deelnemers) : 

16 e Arnoud Bosch (4e D- kl.) 
30e Rob Folmer (4e C- kl.) 
93e M. Labeur (29e C- kl.) 

121e K. Kroezen (40e C- kl.) 
125e T. van Zijl (57e C- kl.) 

INTERLOKE KERSTVELDLOOP 1963. 

:·~~-
i 

Zondag, 22 december van het overleden jaar 1963 heeft Haar
lem voor de zoveelste maal de kerstveldloop georganiseerd. 
Een paar zwellende, reeds ver gevorderde vet- er- anen hadden 
de zelfde morgen om 6 uur het parkoers uitJezet. Schoppen
heer Bleijswijk, geboren ~mile, met wie ik later een recent 
interview had, zei tegen me, dat hij geblinddoekt het bos 
ingestuurd wa~ en bij elke boom waar hij tegenaan liep, liet 
hij enkele bloeddruppels in de sneeuw vallen, welke plekken 
bij daglicht bedekt werden met rechtopstaande bijpassende 
Greenspot _:_ vlagget jes. Dit alles werd geda·an ten gunste van · 
het element van verrassing. 't Is dan ook wel een BreUghé~ 
l iaans gevormde ronde geworden. Vl e moesten maximaal vier
maal linksaf om aan de volgende ronde te kunnen teginnen. 

Maar onder ons gezegd en verder verteld, loo;? ik er toch liever omstreeks de perio
de, dat d~ schuttingen instorten van de bl a tende katten (maart). Een jong ge storven 
talent heeft er eens van gezegd, dat Gods scheppende hand nog op deze gezegende 
natuur rust. 
Laa t ik nu eens bij de vergeten en miskende groep der veteranen beginnen. 
Bij mekaar ongeveer 20 pseudo- reumaties aan de start; bij nadere informatie bleken 
het er minder te zijn, maar ze stonden zo gruwelijk te dringen om in de eerste rij 
te mogen sta rten, dat het er veel meer leken. Bij de start bleek de heer Fennis ge
kleed in een blouse van twijfelachtige herkomst. Een lange lege ronderbroek, afstam
mend van z ' n bedoverachterin ' t kleinvader uit de Frans-Duitse oorlog in 1870. Vant 
een spitsgluurder zal al gauw, dat dat stuk gewrochtsel ettelijke malen wa s geres
taureerd. En daaroverheen, neen, heremientied, ik schets m' n eigen verbazing, stelt 
U zich eens voor, een lange afstands korte broek, engelhaarkleurig en zachtglanzend 
in het schijnsel van de mist, io uit de Folies-Berg~re. En dan de start ! 3elijk 
opperg~d Zeus ~edaan zou hebben, waarde hij alreeds de ~erste tientallen meters 
op z'n hoede in de achterhoede, voo r waar een go ede prestat ie, De eerste ontsnap
ping werd ondernomen door de vader van een junior , wiens naam ik helaas vergeten 
ben . Vele ronden heeft hij aan kop gel egen, prachtig lopend in z ' n beste opknapper; ·· 
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Maar als zovelen bleek ook hij niet opgewassen te ZlJn tegen het grove geweld van 
Bariton Fennis. Verder zij opgemerkt, dat Gerrit v,d,Bosch O) nieuwe stiefels liep, 
daags tevoren ~ekocht bij Sporthuis (raad eens). 
~at ook nog een vrij redelijke opdruk in me gemaakt heeft, is dat er divaree st r ui
se grootmoeders met zakjes tum-tummetjes hun respektievelijke, diverse kleinzoon
junioren stonden aan te woedi~en, 
De prijzen bestonden uit een aantal prima taarten van behoorlijke diameter voor de 
eerste- prijswinnaars, en een banketstaaf van exhorbitante len0te vOor de t weede
prijswinnaars. 
De troostprijs voor de oagelukkigste coureur bestond dit jaar uit een versterkt 
snoepje van de week. 

Tante H::-ut. 

GIDS VOOR S.20 ... TACCO,J!iODATIES Il~ OKS LAlJD . 

Aan Landelijk Contact '' ) van februari 1964 was een bijlage toegevoegd, die een over
zicht geeft van aanwezige en in voorbereiding zijnde sportaccomwodaties in ve r schil
lende Nederlandse gemeenten. 
~ie belangstelling heeft in uiteenlopende voorzieningen kan, _de lijst raadplegend , 
vaststellen waar hij zijn licht kan opsteken, of het nu een sporthal of zwemba_d, 
een boogschutters- of windhondenrenbaan betreft. 
Met de voorbereiding van de lijst is bijna een jaar gemoeid geweest en, zo lezen 
we verder "gezien de lange tijd van voorbereiding en de herhaalde verzoeken hier
aan wede te werken, kan worden aangenomen, dat de hierin niet opgenomen gemeenten 
of geen representatieve accommodaties bezitten, àf geen tijd en mogelijkheden heb
ben om anderen daaromtrent van voorlichting te dienen." 
Wij gingen gauvv aan het bladeren om t e zien O;_:) welk niveau onze stad lac5 ten op
zichte van andere gemeenten. Wat een teleurstelling, van Groningen stapten we ove r 
~p Heemskerk; Haarlem ontbrak. 
N"u zijn we chauvinist genoeg om onherroepelijk d:e veronderstellinG" of te wijzen, 
dat wij, onze stad., geen representatieve accommodaties zoud.en bezitten, Kom nou! 
Dat verwijt accepteren we nooit. Op z'n minst hebben we een honkbalstadion om als 
voorbeeld te worden gesteld, Blijft over Cj.e andere helft van het redactionele ver
moeden, n.l. "dat de_ niet opgenomen gerneenten ... enz,, enz. - · zie boven." 
Dat kan. 1i)·e durven verder te gaan: la ten we het daq,rop houden. 
Uiteraard gint; onze belangstelling ook uit naar atletiekvoorzieningen in de verza
melde gemeenten, Al bladerend hebben we, vrij nauwgezet, de plaatsen aangest r eept 
die melding maakten van de aanwezigheid van een atletiekaccommodatie, of wel aan
tekenden een sintelbaan in aanleg of voorbereiding te hebben. 
Dat viel nog aardig m~e. 16 gemeenten van de 47 beschikken over ~én of meer sintel
banen of atletiekterreinen; 2 gemeenten.hadden een sintelbaan in aanleg. Vergeet 
hierbij echter niet, dat er in het overzicht kleine geineenten voorkowen als Eenrum, 
Nistelrode, 1iveesp en Wolphaartsdi jk, waar een atletiekveld nu niet direct tot de 
noodzakelijke sportvoorzieningen zal behore{l, 
U bent misschien benieuwd waar de atletiekbanen li :_;gen. Wel, over Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Delft of Enschede ku,.nen we kort zijn, We hebben er vele spike
sporen liggen. Maar dan ontwoar je Best (12.000 in·J,) met een atletiekwedstrijd
accommo_datie ("gras~' staat er bescheiden tussen haakjes achter) ~ Hellendoorn 
(26.100 inw.) met een halfverha r d trainingsveld met atlet.iekacc urrunodatie. 
Dvrdrecht, 's-Hertogenbosch en Maastricht , steden die kleiner zijn dan Haar:lem, 
hebben een sintelbaan, Maar Oisterwijk (12.000 inw.) en Oss (31.769 inw.) ook! 
Beschaamd h~bben we het hoofd afgewend. Venlo en Viildervank noemen we niet eens 
meer. Het is maar goed, dat "bepaalde omstandigheden" het de betrokken gemeentelij
ke dienst in onze stad waarschijnlijk onmogelijk hebben gemaakt aan de enquête 
deel te nemen. Alhoewel, men zou a ltijd onder de rubriek "in voorbereiding" en 
"in aanleg" een heleboel plannen hebben kunnen onderbrengen; b.v. de sintelbaan. 

Redactie 
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'') Landelijk Contact~ offici~el or gaan van de Landelijke Contactraad voor do ge
meentelijke bemoeiinge n met de lichamelijke opvoeding en de sport. 

DONJJERDAGAVOI\TDTRAIKING OP DE KL:SV:::RLAAN. 
DE NIEU' .. E SINTEL:OAAL 

Onverhoopt, en U weet hoé onverhoopt~ zijn wij (de juniorenweds trijdploeg en enke
le le senioren) met de training weer op het grasveldje aan de Kleverlaan terecht
gekomen. U kunt zich indenken, dat het weerzien niet tot wederzijdse genoegens 
was. Het veld protesteerde zachtjes sopp end teg en de nog onwennige spijkervoetjes, 
waarboven atletenhersens zich herinnerden vorig jaar met leedvermaak afscheid ge
nomen te hebben van het vertrapte gras, in het vooruitzicht van een nieuwe sintel
baan in de lente. 
Het werd anders wel tijd, vindt U niet? Het werd zelfs de hoogste tijd, bleek mij 
in september vorig jaar, toen een paar atleten van de wedstrijdploeg onder de kri
tische blikken van een N.S .F.-official en enkele hoge ambtenaren van de Haarlemse 
Dienst Lichamelijke Opvoeding een paar proefrondjes op de nieuwe zachte sintelbaan 
ploegden. :Oij de toesc~ouwers stond n.l. de klubrekordhouder ve rspringen (7m27 in 
1929) ~ dhr A. van 'vVelsenes~ lid van de Haarlemse Sportraad~ die zich hardop herin
nerde~ dat hij bijna 40 jaar geleden het eerste ontwerp van de sintelbaan gemaakt 
had. Het heeft de schijn9 dat de stad Haarlem op dergelijke langdurige kwesties pa
tent he eft~ het Hildebrandmonument 9 de sintelbaan en misschien in de toekomst de 
definitieve akkommodatie? 
Laten we echter 40 jaar wachtervaring met een nonchalant gebaar terzijde schuiven~ 
want vanavond (12 maart) hoorde ik na de veld(loop)(training) een bijzonder aange
naam geluid. Bij de zoveelste bespreking tussen de dienst van LichP.melijke Opvoe
ding en de Haarlemse atletiekverenigingen zijn er positieve~ hoopvolle toezeggin
gen gedaan voor de komende zomer. Vanaf 1 april staat tweemaal per week het Kle
verlaanveld tot onze be schikking. Maar veel belangrijker is, dat de gemeente toe
gezegd heeft vóór 1 mei de sintelbaan geheel gere ed te maken. VOOR EEN MEI DE SIN
TELBAAN GEHEEL GEREED TE MAKEN!!!!! Springbakken en werpplaatsen worden aangelegd~ 
en er komt een houten noodakkommc1atie, kompleet met douches. (levertijd 2 tot 6 
maanden). 
Vanaf 1 mei kunnen we dus trainen op de sintelbaan! Ongel ofelijk, nietwaar? Dat 
dacht ik ook. Maar dhr. de Graaf van de Dienst L.O. komt ons haarfijn zelf uit
leggen, hoe dat alles voor elkaar komt . Hij komt op de geplande technische bespre
king aan het einde van de wintertraining, waarschijnlijk op 20 of 21 ap ril (dus 
een paar dagen voordat wij naar Beerschot- Antwerpen gaan). U zult hiervan nog 
horen. U zult er nog van ophoren! 

Caaparesh. 

IETS OP EEK ? IEL:CTJES PEIL I NGi:ZQ:tiTDEN! ! ! 

Iedereen weet het~ nagenoeg alle Haarlemmer atleten, hoe soepel ook, ZlJn behept 
met een onoverkomelijk tobpunt. Het hechte heupwerk ontbreekt hun namelijk volko
men. Als men een rijtje Haarlemmer atleten o~ een rijtje in hun kortste sport
broekje plaatst, springt de fout direkt in het oog, zonder dat ze een stap hebben 
gedaan. Eén ding staat vast~ zelfs de jeugdleiders, die toch uitgebreide spierge
bieden bestrijken, blijken, telkens wam .er de kwestie te berde wordt gebracht~ 
het fijne er niet van te weten . Ze grabbelen dan wat verdacht aan hun oefenfluit 
en gaan verder met erop te hameren, dat de heuvel 9 de "heilige ''-die kent U toch 
wel?- minstens drie maal per man pel training moet WClrden bedwongen. Per knie! 
De "heilige heuvel", drie maal ! :::::n nóg geen hechter heup1.ïerk; vooral valt krasse 
starheid op bij de zeer jeugdigen. Daarom hebben wij ter oplossing in een andere 
richting doorgezocht. I~et ons zijn solümigen tot de slotsow gekolll en, dat het bezit 



van een zeker kleinnood veel kan verlichten. Joop heeft er een, bijvonrbeeld.Een 
hele kleine maar, voor no - d, aan zijn teen, helemaal beneden. Alleen nnder de 
d..,uche zou het te zien zijn. Maar aangezien het onder de duuche d,mker is, zou 
Jt'op zijn been moeten "Ptillen. En wie tilt nu zijn been ft J? cnder de C\ouche? 
Joop! Maar de gevolgen vielen niet nver het he,..,fd te zien. Waarmee we maar willen 
zeggen; ".lf je nu je heupen niet naar behoren kunt laten draaien, ~f nie.t op één 
been kunt staan; de heuvel op moeten we tLch. 

Een knaap van zeshonderd meter. 

CONTACTAVONDEN HA V - ATMODES 1 
3 CARNAVALSAV01~. 

2 0 ••••• 

Nadat verig winterseizoen het organiseren van 
c.,ntactavonden achterwege was gebleven· (het ging 
vriezen, weet U n•g wel, en één lid van de toen
ma-lige feestcommissie bleek een fervent schá..atser) 
hebben dit seizoen enkele mensen vanHAVen 
Atmodes met meer resultaat de handen ineengestagen. 
Begin December de eerste c entactavvnd met een · 
greep enthousiastelingen, die de niet al te uit
gebreide berichtgeving haftden opgevangen. De 
tweede C'"'ntactavcnd r ond deze feestkern onthulde 
bij ruim 60 man nnvermoede capacitei ten. De can
tin8 van het sp~rtveld Kleverlaan was nauwelijks 
gro~t geneeg. Zolang de menigte stil bleef zitten, 
znals tt"en twee donr Han Vlettes g emaakte filmpjes 

. ,,ver belangrijke wedstrijdt:n van HAV en AtmCJdes 
gedraaid werden, was er n""g geen pijn. Maar toen de technische uitrusting van 
Kees Westerma~ np muziek werd gezet, ... Afijn, als je maar l ol hebt. 
In d~ luchthartige stemming werd het plan gebnren v~or een carnavalsavond. H,..e 
diè . er kwam, is een weinig interessante zaak; d;ü hij er kwam , is om niet gau.w te 
vergeten. Weet U nog, de"Blauwe Zaal" van Sparrenheuvel in Bl " emendaal!! Een stel 
@ngediplnmeerde versierders hadden de ~mgeving bez~èdeld met gekleurd papier en 
reusachtige vis- en voetbalnetten. In het aldus vertroebelde licht kwamen de 
Dixieland Ambassad0rs met beleid de gemnaderen verhitten. Tot heel h"ge verhitting 
met een kreupele ti enkampkampinen (die zich r .ntpl• ·0ide als een A tmtodesvlinder en 
t~t carnavalsprinses uitger·1epen werd), blende en zwarte katjes, een delegatie · 
uit Hawai, Snme like it h~t, een stel indianen (in Japanse klederdracht, Ellen 
en Harrie?) enz. enz. en n~g meer. Ter verhvging van de feest vreugde (en verlich
ting van de financi ele aspecten) kwam er een kienrunde, waarover niets bijzenders 
te vermelden valt, behalve de zeldzame hoeveelheid prij :?.en , die van alle kanten 
binnengestrN1md waren. En la ter nog een lnteri j, die schijnbaar gehouden werd ten 
bate van Wim Krijnen c.s. Wij hebben evenwel geen onregelmatigheid kunnen entdek
ken, 
Een bliksem-opiniennderzt:'ek bracht een unaniem gunstige reactie (Hoe kon het an
ders). Namens de feestcémmissie: met dergelijke feestg enuten was het vn0r nns 
en~rm plezierig dit feest ge~rganiseerd te hebben. Hartelijk dank aan de erkende 
organis~tiekern van HAV en Atmedes, die ons de helpende hand reikten. 
In de herfst gaan wij (•P dezelfde (zo m0gelijk grr~tere) v,..et verder. Daarvoer 
brouwen nu de breinen al. 

De FeestcLmmissie 
HAV: P.v.Beek; A. Schaper; K. Westerman 
Atm: Greet Hoenderd-s; Lves Jansen; J annie 

Zwanenburg. 
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BESTE SPORTVRIENDEN. 

Op de 20e Maart a.s. vertrekken mijn vrouw en ik met de boot naar de V.S. en 
gaan dan per trein verder naar ons einddoel California. 
In de téekt,·mst hoop ik jullie via het clubblad te kunnen vertellen over onze reis 
en de sport in Amerika. -=Dus wil ik jullie met deze regels voor r1e laatste maal 
uit H0lland groeten. 
Ik wens jullie veel nieuwe rekords, bekers, medailles, versleten spikes en stijve 
ledematen tee. 
Ik zal vaak terugdenken •.a; aan ens voetbaluurtje r-p zondagmcrgen , want al zeg 
ik het zelf, een keeper van mijn formaat vind je niet gauw terug. Vo~r onze voor
zitter zal het nu wel gemakkelijk worden om doelpuntjes te maken (note red.: 
m~cht ie dromen). 
Vrienden, -~ ~"~t schrijfs en veel sukses met ':nze vereniging in de komende jaren. 

T~ek~mstig adres: 
Frank van D~ngen 
815 Nanmi Avenue 
Arcadia-Califcrnia 91007 - U~S~A. 

Frans "Yankee " van Dongen, 

U zult als scherp waarnemer, wij gunnen de 
minder scherpe kijkers vanzelfsprekend 
eve~eens het genvegen, bemerkt hebben, dat 
ook w~j, dank zij veler medewerking ons in 
het "nieuw" gesteken hebben. vVat men noemt 
Paasbest 1964! 
Een heel, heel klein beetje hebben wij als 
vereniging daarmee ons entréé in het pr~-
fessionalisme gemaakt. Wij laten ons beta

len do~r begunstigers. U herkent nf maakt kennis met deze amateursportminnenden 
via de door hen geplaatst e advertenties. 
Zij maakten het ons roegelijk een nieuw kostuum aan te schaffen en steunen 'ns 
daarmee moreel en financieêl. U behoeft niet direct in een rij te gaan staan bij 
deze adverteerders, doch mocht U vf één van de Uwen iets nodig hebben van hetgenn 
zij· aanbevelen, denk dan aan de typisch hollandse uitdrukking:''V'-''-'r wat,hoort wat '~ 

De ontwerper Piet van Steen de ed via zijn gedachten zijn best Arn~ld Snijders aan
genaam bezig te houden bij het vervaardigen van het cliché, de drukker Jns Mathot 
nam al het geclicheerde in zijn vaardige handen en aldus deez omslag. Dat bij dit 
geheel als belangrijke medewerkers ook nog behoren - Dick Stoker - Dick Jordens -
Hans Busé - Co Lagendijk en JC'np van Drunen, m~ge U t("Jnen, dat het maar niet zo 
vanzelf gaat. Al deze med:-€werkers heel hartelijke dank! 
De redactie is weer met zijn vijfen. Het is ef je de verloren zucn binnenhaalt. 
Met een verbeten gezicht, ging hij dn .. r de omstandigheden gedwongen, huilend van 
vreugde heeft hij zijn ouwe stoel weer opgez,,cht. De stoel die hij nude enkele 
jaren moest missen; om te grienen van aandoening. Dick Hagtingius kom binnen, je 
bent van harte welkom ! ! 
Dat wij in Februari niet uitkwamen, ligt geheel, maar dan ovk absoluut geheel bui
ten de verantwoordelijkhejd nf schuld var onze wakkere commissie. 
Het is het Bestuur gelukt een beekje samen te stellen, voorzien van voor onze 
vereniging geldende Statut~n en Huishoudelijke Reglementen, dat van een dergelijke 
schoenheid getuigt en voor een zv 'n onbenullig bedrag wordt aangeboden, dat zelfs 
bui tenstaanders het vvo r hun relaties kopen. 'Jok U kunt zich VC' ur de s . 1mma van 
25 cts de trvtse eigenaar neemen van dit b oekwerk.De oplaag is beperkt, ko op er 
sp oedig één( of twee)bij Joop van Drunen! 
KL-PY vo<.r het April-nummer uiterlijk 13 April inleveren. 

1 3. 



VOETBALTOTOVOETBALTOTOVOETBALTOTOVOETBALTOTOVOETBALTOTOVOETBALTOTOVOETBALTOTO 

-o-o-o- o-o-o-

BINNENKOR'r BEGINT DE REGISTRATIE VOOR DEELNANE 

AAN DE VOETBALTOTO VOOR HET SEIZOEN 1964 - 1965 . 

VOOR REGISTRATIE KUNT U ZICH VERVOEGEN BIJ: 

HANS BUSé 

JOOP v. DRUNEN en 

DICK JORDENS 

WIJ HENS EN ONZE LEDEN EN DONATEURS 

PRETTIGE FEESTDAGEN 
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Alles voor de 

moderne huishouding op 

het gebied van GENEES- EN 
VERBANDMIDDELEN 

COSMETICA- EN 
HUISH.- ARTIKELEN 

Grossier Th. Koers 
Spaurne 80, 
Haarlem 

Hagtingius Drogisterije11 
O R U K K ER IJ 

Piesmanplein 3 - Tel. 6 20 66 

Perscusstraat 31 - Tel. 5 22 07 Jos. llathöt 
Maal~ gebruik van onze bezorgdienst. 

Rijksstraatweg 95 , 
Tel. (0 2500) 5 05 58 

K 0 0 P T BIj DE A D VE R T EE R D E R S. 

I. I<AN 
juwelier - Horloger 
Stopwatches 

Haorlcm , Bartcljorisslr. 2, Tcl.l3004 
Oranjestad, Nassaustr., Aruba N.A. 

J. BRIJS "'l"OTAL" 
SERVICE- EN TA N KSTATION 

Dag en nacht geopend, ook voor wassen en smeren. 
Geopend vanaf ongeveer 1 mei 1964. 

ZIJLWEG 39-41 TELEFOO N 14308 

Hotel-Café-Restaurant 

]ata Cn&el 
At:ncx slijtctij 

,, ~ y lltoe CYe 
11 

Zaa l voor recepties 
en diners HAARLEM 

SANTPOORT HELPT U VERDER! Zijlweg 159, Haarlem 
Telefoon 1 36 63 

Gezonde mensen, 
Gezonde voeding. 

Gezonde voeding: 

Vermaat's 
Best Brood! 

l)e ~ck1"vt1e 'j~~/4 

HENI< VAN I<OERSEL 
De speciale here~ kapsa l o n van Haarlem. 

KLEI NE H OU T ST RAAT 71 - T ELEF O ON 2 12 38 - H AA RLEM 

en . . . . . de nieuwste en de meest 
exclusieve modellen. 



Bent U ervan verzekerd dat U goed verzekerd bent? 
ALS U TWIJFELT BEL OF SCHRIJF DAN 

ASSURANTIE- E ph 
KANTOOR e • Hulsing 
Amstelveen 
Haarlem 

Maarten Lutherweg 209 · Telefoon (0 2964) 1 30 35 
postbus 701 en van Keulenstraat 55 · Telefoon 1 00 10 

OOK UW ADRES VOOR : 

* AUTOVERZEKERING zonder eigen risico (ook in het buitenland) 
No-claim tot 40°/ 0 en ... 
vele andere vrijgevige 
bepalingen. 

terwijl de premie niet hoger wordt, in vele 
gevallen zelfs lager. • 
B.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,· 
WA. vcrz. f 94,50 All-Risks verz. f 360,. 

* * * * * 

Levensvcrzekering (begin j01og) vrn~gt vrijblijvend offerte. 
Gczins -W.A. vcrz .. vcrzekering tegen wctt.-aansprakelijkheid, 
Verloofden -polis : Brandvcrz. (dekking tot 25000,.) 
Rechtsbijstand-polis voor U en uw gezin 

premie per jaar f 9,. 
premie per jaar f 5,· 
premie per jaar f 12.50 

Reisbagage en ongevallen · (voor uw vacantie) 50 ct per persoon per dag 

BRAND-, BRO:vtFU::TS-. RIJWIEL·, ONGEVALLEN-. ZIEKTE-, OPERATIE-, ZIEKENHUIS- EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN 

ALLE VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN 

Maak de Als je aan een ~ 
sporthuis deukt . .. . IHJ H.A.V. "HAARLEM" 

ook financiëel sterk. 

Speel mee 
is die gedakt e H je fa voriet. Sporthuis Haarlem 

is het eigen' sporthuis vmz' Zuid-Kemzemerland, 

zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel 

vakkennis voor nodig is. IN DE SPORTTOTO 
Die gedakt e H : je lwmt 'm meer en meer 

tegen . Teken t•an Haarlemse leiding, Ileus, 

advies en service - al dertig jaar! Voor inlichtingen bij : 

H. Busé 

]. van Drunen 

D. Jordens 

via onze vereniging. 

Godfr. v. Bouillonstraat 67, Haarlem 
Telefoon 1 96 24 

Noorwegenstraat 64, Haarlem 
Telefooll 2 07 98 

Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem 


