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

Inboedels- Antiek- Perz. kleden 
Goud - Zil ve r 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 vo lop verse
gerookte- en gebalûun vis 

Bak- Stoof- en Gerookte paling 
Volop conserven 

Lijnzaad's vishandel 
Breestraat 7 - Tel. 1 66 39 

UITSLUITEND 
Roorr.botergeba k - Bitterschotels 

IJstaarten. 

VOOR ELK FEEST IETS APARTS. 

T.H. de Lange 
FLORESSTRA AT 7 . TEL. 5 60 30 

MARSMANPLEIN 51 - TEL. 6 35 01 

~ ll.THUIS 
--. 

AARLEM e SCHOTERWEG 80-82. TEL. 51081 
t.o.DE RIPPERDAKAZERNE 

Smederij W. Mooienaars 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels. 
Hek- en constructiewerken. 

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

Autobedrijf Harry Oomen ry *~k Lange Molenstraat 12, Haarlem - Tel. 190 00-104 63 

·~ W11 e~ OFFICIEEL 

ALFA ROMEO EN TRIUMPH DEALER 

Televisie· Rndio · Rijwirten cu riju.:iclondcrdtlcn 
Elatr. arrikrlcn · Gloeilampen 

Wij verzorgen al uw 

schilder- en glaswerk 

Grote en kleine objecten 

I( ITSE ROO 
Breestraat 18, Tel. 02500-214 7 8 

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 standplaats: Botermarkt) 



De H.A.V.-er 
Officieel orgaan van de H.A.V. "Haarlem" 

: : ~· ... : 
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Redaktie.::.adres: 
Bellamystraat 3. 
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Mei 1964. · 

Redactioneel Tijdelijk heeft men onze zeer gewaarde medewerker 
------------ Adrie Schaper in het Haarlemse studentenleven een 
zodanige functie in zijn overbekende maat 46 geschoven? dat -~ij 
ook weer tijdelijk g·een tijd kan vrij maken voor de redactie van 
ons clubblad. In diep vertrouwen heeft hij ons bekend gemaakt, dat 
ze hem willen benoemen tot - assessor sodaliciJ: societa.tisque con
cilii -. Kop op Adri ! Elke persoonlijkheid kent dieptepunten in 
zijn leven. Adri tot volgend jaar ! ! 

Met het in gebruik nemen van de sintelbaan hopen wij 
in de toekomst prima atletiekwedstrijden, regionaal, nationaal of 
internationaal - voor U te mogen verslaan. 

Kopij voor het juni-nummer uiterlijk 8 juni a.s. in 
de daarvoor beschikbaargestelde brievenbus. 

Van de voorzitter. Het is dus waar ! We trainen op een echte sintelbaan. Vrijdag, 
1 mei was net zo ver. Na enige mislukkingen schoot wethouder . 

Voskuilen de meute weg voor de eerste baanronde. Er waren natuurlijk enkele schoon
heidsfoutjes te ontdekken op die eerste avond. Nog geen licht in de kleedkawers, 
geen afzetbal k bij de verspringbak, onvoldoende oefenmateriaal op de baan. Maar 
zoals gezegd, het leken lllij "schoonheidsfoutjes11

, die ongetwijfeld binnen zeer 
korte tijd v~rholpen zullen zijn. 

Een oordeel over de kwalitieit van de baan. Er zijn mensen 
onder ons? die o;; dit punt deskundiger zijn dan ik, graag aan hen dus dat oordeel. 
Wel dit? maar dat is dan een beeld van iemand, die zich langzamerhand tot een oud
gediende mag· gaan rekenen, die nog even a a n . de gouden tijd van het vooroorlogse 
11 Haarlem11-terrein heeft mogen ruiken. Het intieme, het ge·zellige, zal komen bij de 
betere begroeiing~ De baan leek me nu nog immens groot, ik kon moeilijk de mensen 
vinden, die ik wilcle spreken. V.1 e dienen echter duidelijk te beseffen, dat we nu de
finitief een periode hebben afgesloten. Voor ons eigen 11 Haarlem" is een nieuwe tij.d 
aangebroken. De trainingsgelegenheid is er nu, de technische leiding , die we al 
lang ''goed" ha dden, is inmiddels nog versterkt, 'IJVel, al dat gepraat over die top 
dienen we nu in de komende jaren t e gaan realiseren. 

Natuurlijk zal dat niet zo eenvoudig gaan. Het is werkelijk 
niet zo: Jongens, nu hebben we een siiltelbaan? nu zijn we ef11 Er zal verduiv~ld 
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hard aan get rokken moeten worden. Door ons allemaal. Door het bestuur, door de 
technische leiding, maar bovenal door de atleten· zelf. Zij moeten meer, veel meer 
jongens naar d~ sintelbaan zien t~ kfijgen . ?ropaganda maken dus. En de beste pro
paganda is nog altijd- de ?ropaganda-commissie neme het mij tfiet kwalijk- de 
prestatie. Naar de prestatie wordt gekeken, de prestatie wordt gelezen, de presta
tie is nog altijd het enige juiste middel om de jeugd tot de atletiek te krijg~ri. 

De eerste prestaties zijn ef gelukkig. Want ondanks de nederlaag, die 
een door invallers geteisterde ploeg in Antwerpen bij Bee~schoi leed 9 wareri daar 
toch wel enkele fuOedgevende verrichtingani Hierover - eh natuurlijk over de onder
linge wedstrijden van de junioren op het C.I . O.S. -meer elders in dit . blad. Wa t 
ik zelf over die laatste wedstrijden wil zeggen, dat overdie buitengewoon prettl
ge sfeer, die daar ook nuweer heerste. Het was vooral die tweede zondag in mei, 
toen de zon ons niet -maar de koffie ons wel in de steek liet, buitengewoon pret
tig toeven op het C.I.O. S. Dat was een sportzondag op zijn best. 

Moge juist die sportieve sfeer zich in de komende maanden,me tde buiten
gewoon belangrijke clubontmoetingen (P.H.-beker op 26 juli), voor ogen, h~ndhaven 
en nog verstevigen • . Vv"ij zullen die heel · goed kunnen gebruiken. 

Officieel nieuws. 

Om aan te schaffen: "Haarleïn11 -embl eem voor wedstrijdshirt 
" " voor trainingspak 

" 
11 

" 
. :" 

11 

11 

insigne 
trainingspak 

11 

11 

11 

11 

m/embleem maat 
11 " 
" 11 

11 11 

11 11 

4 
5 
6 
7 
8 

D. Hagtingius. 

f 0.75 
" 2.25 
" 1. 35. 
"30.25 
"31. 25 
"32. 25 
"32.25 
"33.25 

Deze artikelen ZlJn verkrijgbaar bi.) J. van Drunen, Noorwegens traat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle traininge n. 
Op Uw aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U 10 /o kor
ting. De kassabon inleveren bij de penn:lngmeester · en U ontvangt direct Uw 10 /o. 

Girorekening. 
In.dien U Uw càntributie 9 donatie of vrijvvilli .:5 e bijdrage per giro wenst te bet.ale.n, 
gelie~~ U dit o~er te sc~rijven op post~irorekening no. 64 38 83 ten name van de 
penningmeester der H.A. V. ''Haarlem" te Haarlem. 

Nieuwe ·leden. 

J.L. Kraai 
H.G. Falke 
P. Schippers 
R. van Dijk 
G.B. Kamp 
P.R. Son.derman 
H.R. ·Bóersma 

Adreswijziging~ 

M.J. Voogd 
C.L. v.d. Berg 
H. Joacim 

23- 3-1940 
29-11-1937 
22~ 5-1943 . 
27-: 1.-1953 
31-· 5-1942 
18- 2-1947 
10-12-1049 

Bakenassergracht 7 
Rechthuisstraat 64 
Camphuysstraat 23 
Wes terhoutstraat 27 

r d. 

C.I.O.S. ll 
Joh. de Meesterstraat 27 

. Station N.S. 

Schrijverspark 149 Veenendaal. 

Haarlem. 
11 

" 
11 

Overveen. 
Haarlem. 
Bloemendaal . 

Zwaluwstraat 55 Haarlem. 
Laan v. Hozenburg 33 . Heemstede (:Rectificatie). 
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Uitslagen van hier en daar. 

18 april Venlo Blerick 20 km~loop. 
"~-·~, 36e , B9-s E~nn~s ... 

41e Gerrit v.d. Bosch 
1 u23m20 s ek. 
1 u25m29sek. 

14e B- kL 
10e C- kL 

25 april Antwerps~ trialmeet ,Beerschot-V. en 1. -B:i\, V Haar 1 em . .•. 
1e Beerschot 139i pnt. 
2e V. en 1. 107i " 
3e HAV Haarlem 91 " 

100m 3e Hora Vlam 
5e Ton v.d. Voort 

400m 4e Rob Folmer 
.. ~ 6e Ko :Klaver 

1500m 2e Arnoud Bosch 
6e Joop Prinsen 

110m horden 
2e Harry Joacim 
3e Wim Krijnen 

verspringen 
3e Harry Joacim 
6e Henk Leuwener 

hinkstapsprong 
1e Wim Krijnen 
6e Gerard Moelenaars 

diskuswerpen 
2e Rein Knoi 
6e Gerard Moelenaars 

11 • 5 
11.9 

53-5 
55·8 

4.08.8 
g.t. 

16.-
16. 1 

12m73 
11 m25 

38m41 
29m19 

n.p.r. 

4 x 100m 3e Joacim-Knol-v.d. Voort-Vlam 

4 x 400m 3e Krijnen-Folmer-Klaver-Kl Gs 

30 april Dordrecht 10-km 
1e C-kl. Peter Klos 34m11.02sek. 

7 mei Enkhuizen 
Boom c. Se Wim Krijnen 2 .19~ .8 
ve r spr . C 1 e 11 11 5m75· 

7 mei Alphen .aan de Rijn .· , 

200 m 3e Hora Vlam 
6e Ton v.d. Voort 

. .BOOm 2e ? et.er Klos 
6e Joop Prinsen 

3000m 2e Wim Verkerk 
4e Arie Kortekaas 

Hoogspringen 
1 e Rein Knol 
4e Harr y Joacim 

Polsstokhoog 
3e Wi-m Krijnen 
5e Rob v . Nimwegen 

kogelstot en 
··· 3e Andr é Mascini 

6e Henk Lauwener 

23.3 
25 .4 

2. 01.7 
g . t . 

8 .41.-
9 - 30 . 8 

1m80 
1m75 

3m40 
3m30 n.p.r. 

43m14 
33m94 

11 m93 
11m29 

1 OOm .D 1 e in s.eri e Ge'rard Kamp 11.5 
6m24 

31m19 
11 m01 

fina l e 1 e 11 . 5 
verspr . D 1e Gerard Kamp 
discus D 2e Peter Klos 
kogel D 2e Peter Klos 
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10 mei Deventer 
110 m horden A 1 e Wim Krijnen 15.7 --------·- ---- ... 

hoog c 1 e Wim Krijnen 1m68 
kogel c 3e Wim Krijnen 10m76 

100 m B s.erie 1e Gerard Kamp 11.4 (finalet_i_jd niet bekend) 

10 mei Kr ommenie (Lycurgus) 25 km-loop 
18e K. Kroezen 1 uur 3·6 min 47- sek.' Nieuw ' I<:lubrekord • 
33e G. v .d. Bosch 1 uur 45 min 48 sek. 
Bas Fennis uitgevallen. 

17 mei den Haag 
BOOm B 6e in serie Peter Klos 2m00.2 sec. 

18 mei Brugge Antwerpen,.... Z.W. Vlaanderen- Amsterdam 
vhm Krijnen was uitgenodigd als gast van. de Amsterdamse plöeg voor het num
mer 400m horden. Wim liep de race in 59.6sec. 

31 mei Amster dam. 
Voor de Internationale Invitatie wedst rijden t e Amsterdam op 31 mei a.s. 
zijn van onze vereniging · uitgenodigd Harry Joacim, en Wim Krijnen voor de 
11 Om horden. 

10 mei Krommenie 25 km. 
Krijn Kroezen vestigde een nieuw klubrekord. Hij bracht het oude klubre
kord van Bas Fennis (1u40m20) op 1u36m44sek. Krijn vertelde ons, dat het 
nog wel scherper gesteld kan worden. Er stond die dag nl. een hinderlijke 
wind . Krijn werd 17e in totaal en 6e B- klasser. 

H.H. Wedstrijd- atleten •••.• attentie!!! !! 
De KNAU doet ons de volgende mededeling . 
Zorg dat Uw l eden in CLUBCOSTUUM aan de start verschijnen. Leden, 
die niet in CLUBCOSTUUM deelnemen, zull en worden UITGESLOTEN VAN 
DEELNAME. 
Het bestuur van onze vereniging heeft gemeend, dat mochten offi
cials van de KNAU over het hoofd zien, dat een Haarlem-lid niet 
in officieel clubcostuum aan de start verschijnt, de ploegleider 
g emachtigd is om hem het starten te verbieden. Dus m.a.w. elke 
Haarlemmer is vanaf heden VERPLICHT om in het officiële CLUBCOS
TUUM te starten. 

ooeoooooooooooeooooooooo 

Atleten, die tot op heden nog niet hun inschrijfgeld op postrekening 565802 
t.n.v. H. Busé, Godfried van Bouillonstraat 67, Haarlem hebben gestGrt, worden 
verzocht dit ten spoedigste in orde te maken. 
Neemt men veel aan wedstrijden deel, dan bedraagt dit bedrag f 10.00, in alle 
andere gevallen kan men voorlopig volstaan met een bedrag van f 5.00. 
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Wedstrijd-agenda. 

6 juni ·· Beverwijk 
7 ' 11 Utrecht 
7 11 Amsterdam 
7 11 Leiden 

10 11 Bussum 
13" ir' Zaandam 
13 11 deh Haag 
13/ 14 juni Br eda 
14 juni den Raa g 
14 11 !3.otterdam 
14 11 Amsterdam 
14 11 Zaandam 
24 11 Amsterdam 
21 juni Vught 
28 11 Amsterdam 

K'ërinemerland - -1 ei den 
. . . - --. -·-· l ' 

lifed. Esi;afe tte ,Kampioenschappen 
Baanwedst ri jde_ri . . 
Baanwedstrijden 
Avondweds trijd 
Baanwedstrijd 
Jeugdwedstrijd 
Tienkamp 
Open Haags e Kampioenschappen 
Jeugdm~erkampen 

Jubileum wedst rijden J~ugd AAC 
.Baanwedstrijden 
Avondwedstrijd 
35km wedsi;;rijd 
Baanwedstrij9-en 

--. -- -------- -- -·-

.I 

18 juni Haarlem R,K, Holland-RAV Haarlem dualmeet senioren met het navol
gende programma: 

Trialmeet te Antwerpen" 

3e kl. kornpeti tie met een enkele aanvulling, 
100m, 400m, 1000m, 3000m, ver, hoog, speer, diskus, kogel, 
4 x 100m9 4 x 400m 9 110m horden. 

Tegen Beerschot en V. en L. in 'de tri almee t op 25 april in Antwerpen, heeft onze 
sterk gekor-twiekte ploeg het niet kunnen bolv~erken. Een overtuigende laatste 
plaats was niet te laag geklasseerd. De afwezigheid van Jeltjo Doornbosch, Ton van 
Zi jl 9 -Co Faas ·en Ma r ti n Labeur is fu-nest 5ev.Ïo rden. 
De sprint.nu,mrriers war en zwak. ·V'er geli jk de ui tslageri. De middenafstand gaf echter 
verrassing·e:n~ - -~ ', el i~waar trok A:dri Schaper zich op de .valreep terug voor de 800 m 
(blessure), maar zOrrder aarzelen nam Joop Prinsen zijn plaats in om in elk geval 
nog één pun-tje t ie ver.;aren . De nieuwe kopwan, Peter Klos 9 bleef de eerste 700 m 
rusti g in het pe1 otormét:je, probeerde i n de bocht te passeren, maar kwam als 5e 
op het laatste r~ch~~ stuk aan en daar was hij niet meer te houd~n en passeerde 
3 man. Resultaat' nog· ee·n b ehoorlijke ' tijd van 2.01.7. Arnoud Bosch stal de show 
op de 1500m. Eersté -Ycihde van kop af -63- sec, BOOm in 2min10sec en inmiddels een 
voorsprong van ongeveer· _20 mete r .• Daarna een aanval van de achtervolgers. De begin
snelheid bleek voor Arnoud toch iets te hoog te zijn geweest , wa~t 200 m v66r de 
eindstre·ep moest hij capituleren. He t werd nu een tweede plaats in de beste tijd 
van 4 •. 08 .. 8, onmiddellijk een B- tijd. Het langste l oopnummer de 3000 m, werd voor 
ons gelopen doo r Wi m Verkerk, gastl id (eigen verenigi ng AV'40 uit Alphen a/d Rijn) · 
en natuurlijk Arie Kortekaas . 1/.im Verkerk gin~ in he t ons inziens vreselijk hoge 
tempo van de kopgr oep mee. Voor hem t e hoog, al wa s hij de l aatste die van de la
tere winnaar moest lossen. Hoe hard ! het even~oed nog ging, blijkt uit de tijd van 
'1:\lim, 8 .• 41 . 0, een. nieuw persoonlijk record. Ari-e Kortekaas kwam als ·_ gewoonlijk 'uit 
de achterhoede naar vo r en en was met 9 .30.8 best tevreden. 
De technische nummers waren minder spectacula~r. Toch won R-ein Knol, na vier weken 
herhaling milita ire dienst, het hoogspringen inet 1m80. Wim Krijnen kwam, zag en 
overwon bij _hinkstapspringen met 1 2. 78m. Dit waren de t wee enige overwinningen. 
In de uitslagenlijst valt hog op . de polsstokhoogsprong van Rob van Nimwegen, 3m30, 
hoger dan ooit tevoren. 

Caapar esh. 
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3 en 10 mei onderlinge wedstrijden voor onze jeugd. 

Evenals voorgaande jaren organiseerde de jeugdtechnische commissie in sa1nenwerking 
met de jeugdecrumis sie ter afsluiting van de CIOS-training onderlinge wedstrijden. 
De eerste wedst rijddag vi el volkowen in het water~ toch was de opkomst van onze 
junioren buiten verwachting~ ruim 40 man meldden zich~ waarop de organisatoren 
besloten om de wedstrijden toch doorgang te laten vinden. 
De tweede wedstrijddag werd begunstiJd door goed weer , en voortreffelijke presta
ties op de 600 m. Er is in de diverse groepen goede strijd geleverd. 

Juni oren D 

K.v. Opzeeland 
J.Slagter 
Vv.v.Es 
H.v.Es 
J.Vechter 
J.D.Joustra 
G.v.d.Hoek 

Welpen 

R.Ruis 
G. Nachtegaal 

Junioren C 

G.R.Koedijker 
G.Dekker 
R.v.Beek 
B.v.d.Linden 
F.v.Doorn 
A.H.Scheffer 
G.J.Kuiper 
H.v.Lienden 
N.Valkenaar 
H.Boersma 
P . Koel 

Junioren. B 

W.v.d.Linden 
Hv.Goor 
F.Lamie 
A.Scholtz 
VJ .Aay 
René Ruis 
Robert Ruis 
P. Hagtingius 

kogel verspr 1e dag hoog 
totaal 

6mü7 
5m98 
3m05 
6m07 
4m92 
4m48 

11.2 
11 • 8 
10 .9 
12.-
10 .5 
10.5 
11.3 
1 2 . 7 
1 2. 8 
1. 1 •.9 
13.-

3m56 
3m33 
2m94 
3m74 
2m97 
3m14 

2m74 
2m64 

21 pnt 1 rn20 
16 pnt Om90 

4 pnt Om90 
23 pnt 1 m20 
10 pnt 1m10 
10 pnt 1m20 

8 pnt Om90 
4 pnt Om90 

kogel hoog tot. 
1 ste 
dag 

7m68 
5m52 
6m96 
6m13 
9m61 
8m12 
8m58 
8m22 
6m73 
5m32 
4m88 

1m25 
1m05 
1m25 
1m10 
1m35 
1m20 
1m1 0 
1 m1 5 
Om95 
1m05 
Om85 

924 
596 
994 
633 

1338 
111 8 

917 
690 
445 
565 
243 

~ - - - - - - - -

10.4 
9 .6 
8.8 
9-9 
9.-
9.5 
9-7 
9·5 
( J. 11 

., 

ver 

4m10 
5m19 
5m12 
5m12 
5m53 
4m69 
4m82 
5m69 
s h ' 

speer tot 
of pnt 
discus 1 e 

24m20S 
22m30 
31m50S 
19m10S 
23m80 
25m40S 
25m19 
20m76 

dag 

851 
1371 
1590 
1116 
1637 
1223 
1331 
1473 

-6 -

50 m totaal 
uitslag 

8 .0sec 43 pnt (1) 
8.1sec 27 pnt (4) 
9.0sec 9 pnt (6) 

· 8.2sec 40 pnt (2) 
8.8sec 20 pnt (5) 
8.0sec 29 pnt (3) 
8.1sec 

9.7sec 
9.0sec 

ve~spr discus 600m 

4m10 · 
4m00 
4m13 
3m77 
4m49 
4m38 
2m82 

2m99 
3m73 
2ffi92 

20m65 
14m40 
18m32 
18m11 
27m72 
1 8Ip78 
18m09 

18m86 
19m24 
11 m09 

1.53.1 
2.03.4 
1.56.3 
1. 50. 5 
1 • 49. 5 
1.47.0 
1. 50.4 

2.17.6 
1.55·7 
2.10.5 

kogel hoog 600m 

8m51 
10m65 
11 m18 

9m09 
10m39 

9m78 
1 Om61 

8m58 

I I " 

1m35 
1m50 
1m25 
1m35 
1m35 
1m45 
1m35 
1m50 

1 0 43 0 4 
1 • 39. 5 
1 d2. 7 
1. 39.0 
1 • 25. 4 
1.33.5 
1.37.2 
1.38.4 

I 0 S'-

tot. 
uitslag. 

1523 (3) 
877 ( 8) 

1457 (4) 
1109 ( 6) 
21 54 ( 1 ) 
1 770 ( 2) 
1321 (5) 

690 (9) 
587 (10) 
939 ( 7) 
283 ( 11 ) 

tot 
uitslag 

1900 
2777 
2987 
2292 
3270 
2651 
2657 
2748 

( 10) 
(4) 
(3) 
(8) 
( 1) 
(7) 
(6) 
(5) 
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vervolg 75m ver sp e:er tot kogel hoog 600m tot 
Junioren B of 1 ste uitslag 

discus dag 
------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P. Nieuwstraten 10.5 4m37 16m65 874 · 7m38 1 m35 1. 36.4 1987 (9) 

·1.v.d.Veer 9.6 5in59 31m84 1664 13m18 1m50 1. 44· 0 3209 (2) - . 
R.v.d.Burg 11 • 1 4m35 21 m89S '743 ------ 743 ( 13) : -- ...)J: 

M.v.Mourik 11.4 4m05 19m45 698 8m28 1m20 1. 49 0 7 1509 ( 1J) 
H.Souverein 11 ~ 1 4m12 20m08 782 ------ 782 
H. te Nuyl ----- 8m68 1m25 L35.0 1154 ( 1 2) 
A. Land 5m65 1m15 1 • 53_. 4 550 ( 14) 

-· -------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - -
Junioren A 75m hoog kogel tot. ver discus 6oom tot. 

pnt uitslag 
· 1e 

dag· 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
G.Zwart 9.7 1m45 8m20 1 511 5m07 36m15 1.26.7 3142 ( 2) 
F.Knuvelder 9.5 1m50 8m45 1626 5m53 30m49 1.33.5 31 21 (3) 
J.Koedijker 10.3 1m25 6m64 1100 T""C:""-- ----- ------ ·11 00 ( 10) 
F.v.d.Lippe 9. 1 1m50 7m95 1701 5m37 24m99 1 • 29. 6 - 3046 (4) 
C. Westerman 10 0 1 1m25 7m34 1193 4m59 21m12 1 • 36. 6 2128 ( 9) 
H.Mu:),.der 9.7 1m45 8m11 1505 5m05 24m35 1. 36.7 .2592 (8) 
R.Heilker 9.4 1m55 8m28 1686 4m94 27m72 1. 33.6 . 2896 ( 6) 
A.Beun 9.3 1m60 8m95 1807 5m53 27m70 1.32.Q_ 3179 ,(1) 
J .P. Kal 9.5 1m50 6m28 1483 5m03 21m80 1.31.5 2640 (7) 
P.v.Beek 9.2 1m55 7m18 1667 5m25 26m68 1. 29.6 3023 (5) 
J.W.Schnerr 5m70 31m57 ------ 857 ( 11 ) 

Internationale vvedstrijden dd.17 • mei te 1 s-Gravenhage • 

. 600m junioren B 1. Wim Aay 1.23.5 
·' finale iDOm jongens B 2. Ferry Lamie 11.3 

4 :x; . 200m jongens A . · 3. Haarlem 1. 34.2 
serie 80.0m jongens A 3. Gerard Zwart 2. 04.4 
Bij deze goede resultaten springt één prestatie duidelijk naar voren. Reeds vroeg 
is het Wim Aay gelukt het zo scherp gestelde clubrecord op de 600m te verbeteren. 
Met deze uitstekende tijd heeft Wim zich al direct geschaard onder de ~este junio
ren van N.e.derland . voo_r:_é!.i:t seizoen, waarvoor onze hartelijke felicitati-es. 

Joop van Drunen. ·-··· 

KlubÜefde. 
"DE LIEFD:S TOT ZIJ1l KLUB IS IEDER- AANGEBOREN". Het staat er zo mooi. Maar hoe is 
het nu in de pr aktijk? Het komt er op neer, dat er maar een paar mensen zijn, die 
zich met inspanning van al hun krachten voor de vereniging verdienstelijk maken. 
Ben je dan alleen maar lid om de training te volgen en een wedstrijdje te lopen? 
Natuurlijk, wij zijn een weds trijdvereniging en dus train je zo veel mogelijk om 
een goed resultaat op de wedstrijden te behalen. Maar daarnaast zou je je ook 
eens kunnen afvragen (voor zover je over vrije tijd beschikt en die is er heus 
meer dan s01nmigen van jullie misschien denken)~ "Kan ik ook naast mijn training 

iets voor mijn vereniging doen?i' vViuit er is in een vereniging als de onze meer te 
doendan je zou denken. Neem b.v. de toto-organisatie, die in onze vereniging een 
grote plaats inneemt. Het bestaan van onze vereniging hangt voor een groot deel 
van deze toto af. vVi j zouden nu eens graag zien, dat een aant~l jonge 1 eden zich 
daadwerkelijk met deze toto-organisatie bezig c',ingen houden. Er moeten nog veel 
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meer POOLLEDEN komen. ~ij wil len een aktie op touw gaan zetten. Voo r degene, ~ie __ 
de meeste leden aanbrengt, stellen wij een prijs be schikbaar. r~aar jullie begrijpen 
wel , dat de toto~kommissie, die hoofdzakéiijk uit bestuursleden gevo rmd wo~dt; : 
naast hun drukke werkzaamheden als bestuurslid zich niet nog eens volledig met de
ze aktie kunnen gaan -bezighouden. Vandaar dat wij bij deze een opro.epdoën -· tö-t -de 
leden, die zich garoeperi voelen, om voor de vereniging iets t~ gaan doe~ . La{ep iij 
eens komen praten met het bestuur en neem desnoods je ouders ~ee, misschien lig~ · - er 
voor hen ook nog wei - ~~ri taak. · 

Hans . 

At l etiek weer aan de top. 

Atletiék is de meest favoriete sport volgens het · organisätîe.:.. kömfté van de ·olympi
sche Zomerspelen "in TOKIO. Er hebben 66 landen voor dit onderdeel ingeschreven. 
Boksen kwam op de tweede plaats met 49 inschrijvers, gevolgd door zwemmen (37) en 
gewichtheffen (36). Kenmerkend is , dat van de ingeschreven landen er niet één aan 
alle twintig verschil! ende takken van sport, die op het programma staan, . zal deel
nemen. 

lüjn kontakt met de "HAV HAARLEM"" 

Het was in april ' 62, dat; . :Lk op mijn fiets stapte en naar de Kleverlaan r_eed om 
mij aan te melden als li~. 
Ik kwam daar omstreeks kwart voor negen aan. De training vvas blijkbaar net afgelopen. 
Ik zag de jonuens in hun trainingspakkennaar de kleedlokalen gaan. 
Toen zei ik te~en één zo'n jongen:"Hé joh, kun je mij ook ve rtE: llen wie trainer van 
jullie is?" · 
Na een poosje -kwam er een man in een blauw-wit trainingspak naar mij toe en vroeg 
wat ik van hem wilde. Ik vertelde hem, dat ik lid van de HAV "Haarlem" wenste .te 
worden. Hij gaf mij een inschrijfformulier, dat ik binnen een week inleverde. 
Na een maand of t wee kwam ik eens op vJOensda&avond trainen. Na- enkele o-efeningen- -· 
te hebben gedaan, werden er groepen gevo rmd voor hoogspringers, har dlopers , enz . 
Ik kwam bij de middenafstandlopers t erecht. Dit ploegje bestond uit een man of zes. 
Na een paar ronden gelopen te hebben ~e i iemand tegen mij: "Hé, ben je vandaag voor 
het eerst?" Ik beantwoordde dit bevestigend. Toen zei hij: "Dan mag je het gerust 
we l :wat kalmer aan doen, want anders ben je de hele week zo stijf als een plank". 
De training was afgelopen en geen van die jongens zei iets tegen mij. 
Nu, na twee jaar, zou ik hier iets op wil len zeggen. 
Jongelui, zie je iemand in de groep, die je niet kent, stel jij je dan eens aan 
hem voor. Want een vreemdeling, die vaak te verlegen is om een houding aan te nemen, 
verwacht iets dergelijks van de groep . 
Dan ben jij het , die soms een goed atleet kan redden en weet jij een lid t e behouden. 
Een buitenstaander verwacht iets van ons, dus stel jij je dan vo0r, dan is de eerste 
band tussen de buitenstaander en de _HAV "Haarlem" gelegd. 

Arnoud Bosch. 

Dringend ve r zoek van de Pers- en Propaganda-kommissie !!!!! 

De heren wedst rijdatleten, die zonder leiding aan wedstrijden deelnemen, wordt ver
zocht (willen zij tenminste de volgende dag hun prestaties in de krant vermeld zien), 
na de wedstrijden de uitslagen zo spoedig mogelijk te doen toekomen aan de wedstrijd
sekretaris, H. Busé, Godfried v. J3ou illonstr . 67, Haarlem, tel. 19624. Deze geeft ze 
dan door aan de .? . enP.-kommissie, die er op haar beurt voor zorgt draagt, dat de 
uitslagen nog dezelfde avond in het bezit van . de· pers zijn. 1.1ochten Uw prestaties 
eens niet in de krant vermeld staan, neemt U het ons dan niet kwalijk, want niet 
alles wordt door de dagbladen gepubliceerd, b.v. i.v.m. ruimtegeb rek, e.d. 
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25 Ja.a r _atleti ek in Nede r land . 

In onder s t aand staatje l aten wij de voor ui t 6al:1g van de _Yederl andqe a tle tlek gedu
rende 25 j aar ~ol~en met het gemiddelde van de bé~te t ièn prest~t i es. 

t_. C 

! 
• I 

1938 1948 1953 ' 1959 1963 
100m 10: 81 1 0~ 76 10 . 86 10 . 72 10 . 60 
200m 21 . 98 22 . 20 22 . 41 21. 74 21. 80 
400m 51 . os 50 0 1 2 50 •• ~0 49 o35 48 . 71 
800:it 2o00. 15 1. 56 . 25 1. 55 - 74 1. 52 . 60 1. 53 . 02 

1 500Fl 4 o10.93 4 . 02.09 3. s9·. 36 3o54·48 3 o54 . 89 
sooom 16 . 1'5 , 59 15·~ 42 . 54 1 5 . 20 . 1 8 14 . 58 - 56 14 . 40 o58 

11 Om hor den HL-- 15 . 98 15 . 62 15. - - 1 5 0- --: 
verspring.en -6m98 · -6m84 6m9 3 o 6 7m09 . 3 : 7m22 ~ 1 
.hoogsp r in.:;_en . 1m80 1 m77 . 9 1m8 1o 4 1 m83 o 5 1m8 5o 9 
-hinkstapsp.r ong 13m47 13m65 13m56 . 5 1 ~m72 . 4 14m03 . 2 
polsstokhoog 3m54 · 5 . 3in50 3m48 . 1 3rl:6-3 . 3 3m81. 5 
speerwerpen 54rn96 57m02 58m04 . 5 S8rri42 o5 61m06 o3 

· discuswerpen 40m16 41m38 . 6 41m90 . 3 44m95 . 9 48m04 . 6 
kogelstoten 13m5 1 13m49 · 55 13m44 . 8 14m23 15m03. 0 
k,Jgelsl in5er en 37m83 42m3 1.1 5 41m23 o7 45m48 . 5 44m75. 1 

GEOEGJ\.NIS:SERDE SPORTB:SOEFENI NG IN NEDERLAl\J) o 

to t aal ( x 1000 ) .· . . waaronder j eugdl edèn 

1961 : 1424.3 612 . 8 654 -7 
1962 1496 ° 5 

waarvan: 1961 . 1962 196 1 1962 

atlet iek 15o5 17 . 3 8o4 9 . 9 
bif j arten . 12 . 9 1 3 0 1 
handbal 33 . 6 35 - 5 16 . 4 18 . 2 
heng,e;Len 1 21 0 3 1 51 . - 10 . -
hockey 30 . 2 32 . - 1 5 . 7 17 .-
jioejitsoe en judo 23o4 27 - 5 . 10 0 1 12 . 8 
kaats en 11 . 2 10 . 8 1. 3 -.3 
korfba l 43 o4 46 . - 20 o 8 22 . 2 
roeien 10.5 11. 2 2. 4 2. 6 
tafeltennis 15.2 15. 7 2.4 3.4 
tennis 50 . 2 53 . 8 1 5 . 6 17 ·4 
tur nen 317- 5 338 . 8 26 1o 4 269. 9 
voetbal 468 .1 460 . 7 14 7 . 4 150 .6 
volleybal 24 o4 25 .7 6o2 6 o8 
wandelen 44 · 5 46 . 7 24 .- 26 . 4 
zeil - en motorboo t spor t 30. - 31. 5 3 . - 4 - 5 
zwemmen 67 o8 71. 8 54 . 1 57- 2 
+ andere t akken van spor t 104 . 7 161 . 7 23 . 7 25 . 8 

+ takken van sport met minder dan 10 . 000 geor gani seer de b eoefenar en. 
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Sintelbaan. 

Het zal U net zo gegaan zijn als mij, Re~ds honderden~ ja misschien wel duizenden 
keren ging U naar een sportveld, zonder dat U nu juist Uw gedachten bepaalde tot dat 
veld of terrein. U ging er naar toe om sport te bedrijven of te beleven. Ja~ mis
schien vooraf of daarna spuide U allerlei narigheid over b.v. de grasbaan aan de 
Kleverlaan. Maar om nu te zegg·en~ dat U daar al mee bezig was terwijl U er naar 
toe reed ••• nee~ dat toch weer niet!! 
De eerste mei 1964 was dat gaan naar een sportveld werkelijk een rit voor dat 
sportterrein all één. 
Als men al een reeks van jaren in de atletiek meegaat en men kent dat gesukkel en 
gedonder van dat grasveld aan de Kleverlaan voor onze sport, dan kan men allicht 
begrijpen~ dat bij deze officiële eerste rit naar het Pim Mulier Sportpark er in 
m~J en voor mijn gevoel een ommekeer plaatsvond, een omschakeling van het "grijze 
zandje atletiek" naar de huidige eisen voor atletiekbeoefening. 
Met het in gebruik nemen van deze sintelbaan zou een droom van honderden en nog 
eens honderden atleten in Haarlem werkelijkheid worden. Veertig lange jaren had 
men gesproken over ''als" en ook tientallen jaren had men van gemeentewege gezegd 
"maar natuurlijk". En"als" er dan een sintelbaan is en men zegt van gemeent ewege 
"maar natuurlijk"~ dat heeft altijdin onze bedoeling gelegen ••. ja~ laten wij ons 
dan allemaal verheugen~ dat al dat gepraat nu achter de rug is en het resultaat 
van de daad zichtbaar aanwezig is. 
Ik heb die rit naar de Delftlaan op de fiets gedaan, opdat ik mij elke pedaaltrap 
kon realiseren, dat honderdduizenden van zulke pedaaltrappen waren verzet om naar 
iets toe te gaan~ dat toch geen totale voldoening gaf aan je sport. En nu trap na 
tr~p het gevoel, dat onze jeugd kan gaan geniet en van iets dat zij nu nog als een 
uitbundig nieuwtje beschouwen~ maar dat over luttele jaren als iets vanzelfspre
kends wordt aanvaard. Gelukkig maar!!! 
Na enkele korte toespraken door we thouder Voskuylen namens het gemeentebestuur, 
Gerard Rinkel namens de KNAU en Dick Hagtingius vo·or de geza1nenli jke a tletiekver
enigingen in Haarlem werd de sintelbaan met een startschot door de Heer Voskuylen 
voor een honderdtal jongelui officieel in gebruik gegeven. 
Daarna kwam het "spel" van even proberen~ beproeven en bekijken!! Heerlijk .. alle
maal van en voor de atletiek. Die afzetbalken •.. je zou haast zeggen, alleen voor 
fijnproevers; die Berg-speren •••• die horden ••• die springstandaards ••• die baan ••• 
lieve mensen~ haast niet te geleven, het was alles echt, allemaal echt!!! 
Beste atleten en atleetjes, vertroetel die baan, vertroetel dat prachtige materiaal 
waardeer hetgeen wij altijd als een toekomstdroom mOesten zien. 
Maak waar wa t al tientallen jaren beweerd is: "Wij kunnen eerst dan weer voor hon
derd procent meedoen, als ook wij een sintelbaan hebben om te oefenen en geen weiland" 
Draag jullie steentje bij om onze stad Haarlem en onze mooie atletiek op zulk een 
plaats in_ de sportwereld te brengen, dat men weer met trots kan spreken van de 
"SPORTSTAD HAARLEM" • 

Zaenickpodt. 
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Alles voor de 
moderne huishouding op 
het gebied van GENEES- EN 

VERBANDMIDDELEN 

COSMETICA· EN 
HUISH.- ARTIKELEN 

Grossier Th. Koers 
Spaarne 80, 
Haarlem 

Hagtingius Drogisterije11 
DRUKKERIJ 

Piesmanplein 3 · Tel. 62066 

Perscusstraat 31 · Tel. 5 22 07 J os . M at 11 ö t 
Maal? gebruik van onze bezorgdienst. 

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

K 0 0 P T BIj DE AD VER TEER DER S . 

I. KAN 
juwelier- Horloger 

Stopwatches 

Haarlem, Bartcljorisstr. 2, Tel.l3004 
Oranjestad, Nassaustr., Aruba N.A. 

J. BRIJS ,,'l .. OTAL" 
SERVICE- EN TANKSTATION 

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

ZIJLWEG 39-41 TELEFOON 14308 

Hotel-Café-Restaurant 

Jdtd Cn&el 
Amcx •lijtcJij 

~~~ ylhoel'e
11 

Zaal voor receptie s 
en diners HAARLEM 

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

Gezonde mensen, 
Gezonde voeding. 

Gezonde voeding: 

Vermaat's 
Best Brood! 

7)e "",..ck'h1-1e 1~~/4 

HENI< VAN I<OERSEL 
De speciale herenkapsalon van Haarlem. 

KLEINE HOUTSTRAAT 71 - TELEFOON 21 2 38 - H A ARLEM 

en . . . . . de nieuwste en de mees t 
exclusieve modellen. 



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

ASSURANTIE- E ph 
KANTOOR e 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 
No-claim tot 40°/ 0 en ... 
vele andere vtijgevige 
bepalingen. 

zonder eigen risico (ook in het buitenland) 
terwijl de premie niet hoger wordt, in vele 
gevallen zelfs Jager. 
B.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,
W.A. verz. f 94,50 All-Risks verz. f 360,-* Levensverzekering (begin jong) vraagt vrijblij vend offerte. * Gezin s-W.A. verz. Yerzckering tegen wett.-aa nsprakelijkheid, premie per jaar f 9,

ptemie per jan r f 5,
premie per jaar f 12.50 

* Verloofden-polis : Brandvctz. (dekking tot 25000,-) 
* Rechtsbijstand -polis Yoor U en uw gezin 
* Reisbagage en ongevallen - (voor uw vacantie) 50 ct per persoon per dag 

BRAND-, BROMFIETS-. RijWIEL-, ONGEV,\LLEN-, ZIEKTE-, OPERATIE-, ZIEKENHUIS- EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN 

ALLE VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN 

Als je aan een I 1
4

11 
sportbuis denkt. . . . H.A.V. 

Maak de 

"HAARLEM" 
ook financiëel sterk. 

Speel mee 
is die gedakte H je favoriet . Sporthuis Haarlem 

is het eigen sporthuis van Zuid-Kelinemerland, 

zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel 

vakkenis voor nodig is. IN DE SPORTTOTO 
" 

Die geelakte H : je komt 'm meer en meer 

legen. Teken t•an Haarlemse leiding, keus, 

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

H. Busé 

]. van Drunen 

D. Jordens 

via onze vereniging. 

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

Noorwegenstraat 64, Haarlem 
Telefoon 2 07 98 

Zuidèr Tuindorplaan 29, Haarlem 


