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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 t 35 75 

,,De Grot'' 
Bar 

Geopend 19-24 uur 
!..!.!.:.1111111-'• 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 
Roombotergeba k - Bitterschotels 

IJstaa rten. 

VOOR ELK FEEST IETS APARTS. 

T.H. de Lange 
FLORESSTRAAT 7 . TEL. 5 60 30 
MARSMANPLEIN 51- TEL. 6 35 01 

~ A.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: 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. 1 90 00 -1 04 63 

OFFICIEEL Telrvisic · Radio · Rib.&~~ltn en riiwielondtrdekn 

ALFA ROMEO EN TRIUMPH DEALER 
Eltt:tr. artilultn · Glotilam~n 

Wij verzorgen al uw 

schilder- en glaswerk 

Grote en kleine objecten 

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

Ged. Oude Gracht 11 - Tel. 19981 

Voor een FRAAIE VOGEL of een ECHTE 
RASHOND naar 

J eltjo Doornbosch· 
Ook voeder en and e re dierenbenodigd heden. 
Van 't Holistraat 93 - Haarlem - Telefoon 4 37 44 
('s Maandags en zaterdags standplaats: Botermarkt} 
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Do H. A. V.- or 
Of f i c i eol or gaari -va n de H.A.V. "Haarl om" 

Roda kti .:::-adres: 
Bollamys tra:at 3 . 

V8rzendadr os : 
Noorwagonstraa t 64 . 

Redakti e-kommissi e: A.H. v.d. Bol 
Th. r,e:rn~. k 

E.J. ·· .. i 1.lems 
D. IIagtingi us 

St encihvorb 
D. Jordens 
J.H. Prinsen 

Va n d e r odak-~ie . 

b est gogav on worden. 

gen do en. 

J:mi 1964. 
- 1 ·! ' 

Ruim eon rnaand · g8 l od on hebb on we d e sintel
,baan off i 6iool i n geb~~ik g onomon. Eon oor
d eel ovor d e total e accorr,rnoda ti e ka n nu dus 

Wij vvi ll e: n da t sl echts in lovt:nde b owoordin-

Als het def i ni t i ave kl eerlg,Jbouw e r is ( en dat 
komt er!) za l h e t geh ele c map l ex to t d e b esto in h ot l a nd ge r e
k end kunnen -worden. 

En daarop mogen we toch echt wel trots zij ri . 

Inl ev ering kopy voor h e t volgend clubbl a d zi eri wij tot uit erlijk 
13 juli gaarne t egemoe t. 

Van de voor zitt er. Ruim een maand Haa rl ews e sint ol baan. \-.' e l 9 e r kan ni e t a nders 
g e z ..;gd word -- n ; dan dat d e eerst e e r varingen zonder meer gun
stig zijn. De baan9 h a t kan nu •J cht wel ge zegd worden 9 is 

zonder meer go ed. Ook aan do werp- en sp ringge l egenhed en wor dt veel a a nda cht b e
steed. He t wacht en is nu nog s l echts op de ac commo da ti e en dan kan werkelijk ge
tuigd worden 9 dat Haarl em e.:::nuni ek e a tl e ti eka c commodati e rijk is geworden. Daar
bij - en dat vind ik p orsoonlijk een h ee l b el a ngrijk wins tpunt - de ze baan h eeft 
sfeer. Nu is sf eer een moeilijk t e omschrijven i e ts. He t is e r 9 of he t is er ni e t. 
Bij de op ening van de baan b 8n ik een ogenblik b a ng goweest 9 da t de ze baan da t 
zou miss en. Een maand lat e r b en ik gelukkig volkomen in h e t ongelijk gest eld. De 
sfeer is b r:; slist a anwe zig. 

Zondag 24 mei was ik me t d e . juniorenplo eg naar d on Haag ge
togen om daar a an d d Laan van P oot-s int olbaan d a tvv eoka mp gade t e s l aan tu s s en 
Vlug en Lenig en onz e j eugdploeg . Ik h eb er g een sp ijt van g é:had. Goed9 we v erlo
ren vri-j onver wacht d e ze tweekamp. Maar w at een h eerlijke v echtlust aan b eide kan
t en9 wat di v er se har-t;ver 0 v er e; nde v erric.htingen aan b eide kant en - Wim Aay me t zijn 
1 min. 25 sec op d e 600 m. 9 blijkbaar zonder enig8 inspa nning 9 di e hoogsp.ringer 
van V. en L. 9 di e onda nks een o.i. vol kome n ' fouti eve aanloop toch maar bi.jna tot 
1m82 kwam9 di e tacti s che 3000m van J a n VIest erkamp - werkelijk een ma chtig l euke 
sportmiddag da ar in den Haag . Ee n middag, di a ook h e t b ewijs l ev erde , dat Joop 
van Drunen zich ondanks d e m~derlaq,g , b &paald nié;; t ong·erust b el ho eft t e maken over 
zijn j eugdploeg . 
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Bij d o senioren is dat allemaal ni e t zo rooskl euri g . De opkoms t bij de 
training laat . veel t a_wens en over dn z ow~l bij wedstrijden als bij d o training 
vormt de ploeg geen ~nk~l e eenheid. Aan de ze fac ett en heeft h~ t b estuut in zijn 
laatste v er._;ad ering en specia l e aandacht gewijd en he t g ENalg is g eweest, da t he t 
bestuurslid Bl eyswijk als s ecre taris aan de Technische Commissi e is to e:govoegd. De 
Heer Bl eyswijk heeft daarbij d e sp ecial e opdracht g ekregen zich vooral - b e zig t e 
houd en met di e atlet en, di e om wat voor r eden dan ook do training ni e t b ezoeken. 
Daarnaast wil dat ook zeggen, dat de s enior-atl e t en, di e d e training ni e t kunnen 
bezoeken, dit voor all es melden aa n d e Heer Bl oyswijk, ?arklaan 90, Haarl em, t el . 
21858. Hij zal dan trachten i n overl eg me t d e T.C. en/of he t b estuur oen oplossing 
voor dez e trainingsmoeilijkhede n t e vinden. 

Wij gaan een acti ave atl e;tiekp eriode t egemo et. De Haarl emse kampio anschap
p en half juni, 21 juni een clubontmoeting t eg en Holl a nd-Leide n, dan nog een club
ontmo eting t eg en stadgenoot Holland en da n op 26 juli de grot e strijd om de P.H.
'b eker. Juist me t he t oog op d e ze laa tst e da tum kunnen wij eenvoudig· geen b ero ep 
do en op onze atl e t en, maa r is he t eenvoudig een g ebi ed(:! nde e is, dat elk lid, da t 
ook maar enig szins in aanmerking komt om opgest eld t e worden in de P.H.-b ekerploeg, 
zich nu volkom:3n dnar op ga a t inst ell en. ~et zou t och wel eeuwig zonde zijn, dat 
juist in een tijd, dat de Haarl ems e atl eti ek een ni euwe blo eip eriode t eg emo e t 
schijnt t e ·gaan, onz e P.R.-b ek erploeg tot degradati ewedstrijde n g edo emd zou zijn 
want zo kan men de voorronde om d e P "H.-b eker nu toch wel rustig b etit el en. En dat 
he t uit erma t e l a stig kan zi j n, die voor ronde doo r t e komen, dat heeft vorige maand 
Vlug en Lenig nog hed è.u ideJ ijk ond0r vonde n . 

Ma nnen va n d e H.A. V. "Haar lem'', e r wachten U in d e komende weken he el veel 
b elangrijke dingen om aan t e d enken. Sint el baanp r ob l emen, vaca nti eprobl emen, Uw ge
dacht en zull en uitgaa n naa r b elangrijke individu el e weds trijden, maa r laa t bij dit 
all es é én ding absoluut op d -s vo or gr ond blijve n sta an. Ook dit jaa r di enen we ons 
t e ha ndhaven in de final e om d e P.H.-b ekerstrijd. We moet en e r do orheen op 26 juli. 
Is he t ni e t t e n kost e va n all es , dan toch we l t en ko st e van heel veel. 

We mo e t en e r doorheen . Da t is he t d evi es tot 26 juli. 

Offici e el ni euws. 

Om aan te schaff en: "Haarl em"- embl eem voor wed s trijdshi rt 
11 11 voor tra i ningspak 
11 

11 -

11 

11 

11 

I i 

i nsi gne 
tra ini ngspak 

11 

11 

11 

11 

m/embl eem maa t 
11 " 
11 11 

11 11 

11 11· 

4 
5 
6 
7 
8 

D. Hag tingius. 

f 0.75 
11 2.25 
11 1. 35 
11 30.25 
11 31.25 
11 32.25 
11 32. 25 
11 33. 25 

De ze artikel en ZlJn v erkrijgbaar bij J. van Drunen, Noo:rweg enstraa·t 64, Haa rl em, 
t el. 20798 en op a ll e tra i ni ngen. 
Op Uw aankoop va n a tl e ti ;:; kkl ed ~ r..g etc. bij Sporthuis Haa rl em ontvangt U 10'% kor
ting .- De kassabon i nl ev er en bij d e p annin,s·meest er en U ontva ngt direct Uw 1 o;~ . 

Girorekening. 
Indi en U Uw contributi e donatie of vrijwillige bijdrage p er g·iro wenst t e b e tal en1 . ' . . 
o·elieve U dit over t e schrijven op postgi r or ekening no. 64 38 83 t en name van de 
b . -

p enningmeest er der H. A. V. 11 Haarl em11 t e Haarl em . 

Ni euwe Leden. 
U. Berghuis 
R. v.d. See 

18-12-' 35 
16-03-'37 

v.d. Ber gh van Eysingaplantsoen 16, Santpoort. 
Rijksweg 388 1 Santpoort. 
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Adreswijzig ing. 
A. van Zijl 

Noteer d eze datum!!!: 

Landzicl:ltlaan 78 

26 juli eindstrijd P.R.-b ekerwedstrijd. 

Training: 
Sintelbaan Pim muliersportpark 

Heemst ede. 

Maandag- en vrijdagavond van 7 ' tot 9 uur voor junioren vanaf 14 jaar en senioren. 
Woensdagavond van 7 tot 9 uur alleen voor senioren en junioren, aangewezen door de 
technische commissie. 
ZatE:rdagmiddag van 3 tot half 5 voor adspiranten tot en met 13 jaar. 

Bestuursbesluit. 
Op de bestuursvergadering, die 12 mei j.l. werd gehouden, is beslot en ons bestuurs
lid Bleyswijk to e te vo egen aan de t echnische commissie, zodat daardoor ee n b et er 
contact tot stand komt tuss en T.C. en b estuur. 

Personalia. 

EEN COSMO?OLITISCH HU\iJELIJK ! 
D.at hebben Ton van Zijl en Gea Vermeeren op d e 12e juni gesloten. Zij zijn n.l. in 
het stadhuis te Haarlem gestart om via d e Kurk t e Heems t ede naar Overveen te gaan 
om daar te recipi ër en. De finish lag in de Landzichtlaan 78 t e Ho8mst ede . Namens 
db vereniging wensen wij julii 8 ve el geluk. 

Heemstede, 30 mei 1964. 

Beste Redaktie-leden, 

Een kleine opmerking. naar aanleiding van prostatievermeldingen in h et laatst e club
blad. 
1. Krijn Kroezen vestigde een nieuw clubrecord 25 km. Hiervoor staan in h e t laat

st e clubblad 2 verschillende tijden genoteerd, n.l. 1 uur 36 min. 47 en 1 uur 
36 min. 44. 
Tevens staat er bij, dat Bas Fennis he t clubrecord hield me t een tijd van 1 uur 
40 min. 20, dit is m.i. niet juist. Bas Fennis YJas clubrecordhouder met een tijd 
van 1 uur 37 min. 06, gevestigd t e Halsteren op 27-5-1962. 1hsschien kunnen de 
redactiel eden dit even rechttrekken. 

2. Mocht er in de to ekomst b elanr;stel ling b es t aan voor prestatie-lijstj0s aller 
tijden van onze vereniging, dan wil ik ·deze gaarne l ev er en en eventu eel van 
kanttekeningen voorzien. 

Ontvang hartelijke groeten van Pi e t Kleijne. 

Noot redacti e~ Van onze eminent & archivaris Pi e t Kleijne ontvingen wij dit briefj e. 
Inderdaa d Piet, dit is een dubb el e slip (Hans en redacti e) . Overi
gens, die tijd van Bas 1.37.06 is de juiste!! Tijd van Krijn is 
1 0 36 0 4 7 0 

De bedo elde prestatie-lijstjes stellen wij t en z&erste op prijs! 

Uitslagen van hi er en daar. 
23 mei - Leiden, GOUDEN S?IKE. 

110m horden- Rein Knol 3e in s eri e 
Wim Krijnen 2e in serie 
Harry Joacim 3e in serie 

3 :.... 

16.4 
16.- 4e in final e 15.6 
16.-



30 mei 

24 mei 

31 mei 

7 juni 

7 juni 

BOOm B Martin Labeur 
Peter Klos 

1500m C Arnoud Bosch 4e 

polshoog A Wim Krijnen 6e 

discus A Rein K~ol 6e 

7e in s erie 2.07.4 
7e in serie 2.02.4 

4. 11. 3 

3rn40 

40ffi16 

O?EN All.STERDJu~SE K.AlVi?IOENSCHA??EN. 

Kawpioen ho'ogsp ringen Rei~ Knot 1mBO 

400m horden Wim Krijnen 4 8 in serie S6.B 

UTRECHT . 

sec. 

400m c Wim Krijnen 3e in s eri e 53.3 s ec. geen 

verspringen c Vlim Krijnen 4 e 5m1B 

ZAANDAM 

100m D 1 e Rob van Himwegèn 11. 6 ( seri e 11 • B) 

verspr.D.2 e Rob van Nimvvsgen 5mB1 

kogel D 3e Rob van Nimwegen 10m0 1 

LEIDEN 

final e 

Boom B Martin Lab eur 7e 2minOB.- in 1 e seri e 

3000m A 
3000m C 

ARl'lliEM 

discus A 

hoog A 

kogel A 

discus B 

400m c 

100m c 

Peter Klos 6e 2min03.9 in 2e serie 

Co Faas 10e 9min20.4 
Arnoud Bosch 1e 9min14.8 

Rein Knol 1 e 41m91 

Rein Knol 1 e 1mB3 

Rein Knol 1 e 13m20 

VJ:i,m Krijnen 1 e 35m51 

Wim Krijnen 4e 54.B (seri e' 56.-) 

Wim Krijncn 6e 1 2. 4 

K'i'IIJT. 
Een veelbelovend atle èt in Dong8radeel 
b eloofde een b eetje al t eveel 
Om als overwinnaar aan t e komen, 
daarvan kan hij nu alleen nog maar _dromen. 
Want bij wedstrijden in Roermond, 
liep hij z'n kot en uit zijn pont. GéK. 
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Promoties d.d. 7-5-64 Alphen a/d Rijn. 

P. Klos kogelstoten van D naar C-kl. prestatie 11 rn01 
G. Kamp 100/200m van D naar C-ld. · tl 11 • 5 
G. Kamp ver spr. van D naar C-kl. tl 6m24 

Verkiezing Nationale ploegen. 

Voor de landenontmoeting Nederland - Oostenrijk op 17 juni te den Haag werd 
Rein -Knol gekozen voor het nummer hoogspringen. 

Voor de jeugdlandenwedstrijd Nederland- Mittelrhein op 21 juni te Schaesberg is 
Arnóud Bosch geselecteerd voor d e 3000m. 

Aan deze leden onze hartelijk~ felicitaties. 

NA GEKGriffiN BERICHT. 
Cp 10 juni in de avondwedstrijd te Bussum werd Wim Krijnen le op de 110 rn horden, 
tijd 15·4 

VJED STRI JD-AG~l'IDA. • 

21 juni 
24 juni 

Leiden 
Haarlem 

Trialmee t A.V. Holland- A.V. Zaanland- HAV "Haarlem" 
Haarlemse karnpioenschappen 1e de el 

28 juni 
28 juni 

1 juli 
5 juli 

5 juli 
1 2 juli 
19 juli 
26 juli 

"Wedstrijd 

Eindhoven 
Amsterdam 
Haarlem 
Beverwijk 
Rott erdam 
Amsterdam 
Beverwijk 
Rotterdam 

afgelast" 

B-kampioenschappen 
Baanwedstrijden 
Haarlemse karnp ioenschappen 2e de el . 
Jeugdwedstrijden 
Baanwads trijden 
Baanwedstrijden 
Baanwedstrijden 
P.il.-b ekerfinale 

Dat gebeurde op 7 juni, toen regionale wedst;rijden tientallen junioren naar het 
Olyrnpiaplein in Amsterdam hadden doen stromen. Stromen- de.ed het ook in .een andere 
betekenis: van de regen. 
De wedstrijdleider besloot het doorgaan van de wedstrijden een uur aan te zien. 
Vrij kort er na vi el echter r eeds de beslissini; een teleurstellin~ voor de, niette
genstaande het slechte wee r van strijdlust blakende j eugd , waarin vve , zo zegt men, 
de to ekomst b ezitten. · 
Nog voor 'Ve met z 1 n ti enen in Haarl em terug wa. r en, was he t dröog. J ar'n!Je:r dat h e t 
Arnst er darr.s 0 jury- -korp s zo v erst ek ho.d la t en gaan • . Beslist, de weds tri jJ.en hadden 
anders doc:~ · ç·;-,·r·.~ 1nnnen vinden,· want he t weer a L). één mocht en we niet cle cchuld geven. 
De vTaé.&' ie:; 0,:· j Gl\',~r:i .<];e atleten cp èleze mani er hun entlwv.s i 8.sme zul J. en ;H:,houcl en . 
Mis schi en r·oo tan ~e eFn volgende k eer wel komedie sp el en zoals de ver eniging , die 
12 v erhi ncl01·ingen we.:;ans ziekt e meltlde . 

H-k 

Van het junioren-wedstrijdfront!! 

24 mei dualrneet "Vlug en Leniga- H.A.V. "Haarlemit. 
Op de dikwijls winàerige sint elbaan aan d e Laan van Poot vond het sportieve tr eff en 
plaats tussen de Haagse en Haarlemse j eugd . 
De wedstrijd had een · bijzonder spannend verloop, en waar we e.erli jk gezegd helemaal 
niet op hadden gerekend, het werd een duidelijke zege voor de Hagenaars •. 
De j(mgdploeg van Vlug en Lenig he eft sinds vorig jaar een .b ehoorl:i:jke sprong om-: 
hoog gemaakt; dit kwam · op deze zondac; wel overduidelijk naar voren. 
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De einduitslag W < ~. 
•. ":J 0 één Vlu& en Lenig 140 :.:mnton, twee H.A. V. "Haarlem" 123 punten. 

uitslagen: 
Junioren C Junioren A 

Som 2e Frans van Doorn 10.7 100m 2e Fred v.d. Lippe 11.2 
3e Bram Scheffer 10.S 4e Henny Kuyl 11.S 

6oom 3e Ben v.d. Linden 1 • 50.9 300m 2e Fred v.d. Lippe 36.3 
4e Geert Jan Kuiper 1 • 56 . 3 3e Firn van Beek 36.7 

hoogspr. 1 e Oer Koedijker 1 ffiL~5 SOOm 1 e Gerard Zwart 2.02.9 
2e Rob van Beek 1m45 2e Jan Kal 2.06.1 

ver spr. 2e Bram Scheffer 4m65 3000m 1 e Cees Viesterman 10.40.1 
3e Rob van Beek 4m57 3e Joop Koedijker 11.05.6 

kogel 1 e Frans van Doorn 1 Om21 hoogspr. 3e Firn van B8ek 1m60 
3e Geert Jan Kuiper Sm6 1 4e Rob Heilker 1m55 

4 x Som 2e Haarlem 44sec. ver spr. 2e Fred .. Knuvelder 6m20 
3e Aad Deun 6m--

Junioren B kogel 2e Aad Beun 10m26-} 
SOm 1 e Ferry Lamie S.9 4e Henk Mulder 10m05 

2e Henny te Nuyl 9.4 discus 2e Jan Willem Schnerr 32111--
600m 1 e Vvim Aay 1 • 25.4 3e Gerard Zwart 31m70 

3e René Ruis 1.33.2 speerw. 3e Fred Knuvelder 33m57 
hoogspr. 3e Peter Hagtingius 1m55 4e Rob Heilker 32m79 

4e Hans van Goor 1m50 4 x 100m 2e Haarlem 45.S 
verspr. 3e ?eter llagtingius 5m96 

4e Wim Aay 5m65 
kogel 1 e Leo v.d. Veer 13m36 

3e Ferry Lamie 11 m20 
discus 1 e Loo v.d. Veer 33m25 

3e Robert Ruis 27m05 
speerw. 2e Ted Bergman 37m69 

4e Hans van Goor 34m56 
300m 2e Henny te Nuyl 37 o5 

4e Robert Ruis 42.3 
4 x 100m 1 e Haarlem 45·-

31 mei Regionale wedstrijden van O.S.V. "Zaandam" 
Op de nieuwe Zaandamse sintelbaan werden deze wedstrijden onder bijzonder fraaie 
weersomstandigheden verwerkt. Ondanks een massale deelname slaagde men er in de 
wedstrijden prima op tijd te verwerken. 
Ferry Lamie kwam hier wel heel .:.;-oed uit de bus, zowel in de halve finale als in de 
eindstrijd slaagde hij er in9 de 100m in 11 sec. precies af te leggen. Deze prima 
tijd betekende een nieuw clubrecord op dit nummer bij de B-junioren. Proficiat Fer! 

Ui tslagen: 100m jun. A. 2e Pim van Beek 11.6 
hoogspr. tt A. 2e Pim van Beek 1m65 
100m ft B. 1 e Ferry Lamie 11.-

3e Henny te Nuyl 11.4 
4e Vlim Aay 11.4 

verspr. fl B. 1 e F8rry Lamie 5m77 
3e Peter Hagtingius 5m66 

7 juni UTRECHT lillDEllLA1~SE ESTAFETTE KAMPIOENSCHAPPEN. 
Regen, regen en nog eens regen!! Onder welhaast onmogelijke omstandigheden moesten 
deze estafette-kampioenschappen verwerkt worden. 
Pech voor de organisatoren, die het aangedurfd hadden om deze estafette-kampioen
schappen weer op één dag te verwerken. Dat deze kampioenschappen hun bestaansrecht 
bewezen hebben, blijkt wel uit de massale inschrijvingen. De "Haarlem"-j eugd was 
vertegenwoordigd door een ploeg 4 x 100m en een ploeg 4 x 300m. 
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De 4 x 100m werd gel open in twee series plus finale. Onze ploeg kwam uit in de tweede 
serie, in de tijd van 45.2 s ec. finisht e onze p loeg als eerste, ook de ploeg van 
A.A.C.; eerste in de voorgaande serie noteerde 45.2 sec. 
De finale leverde een fanta st ische strijd op; drie ploegen stormden als ~~n man 
door de finish. De jury kwam tot d e volgE:nde uitslag: 
1e A.A.C. -Amsterdam 45·- sec. 
2e Hellas - Utrecht 45·- sec. 
3e H.A.V. "Haarlem" 45.1 sec. 

lopers 4 x 100m-ploeg H.A. V.~ Ferry Lamie, Henny te liJuyl, Wim Aay en Fred v.d. Lippe. 

De 4 x 300m werd verwerkt in drie series op tijd, de ploeg van d e H.A.V. "Haarlem" 
startte in de eerste serie e n finisht e als eerste in de tijd van 2min.31.3 sec. 
De twe ede serie ging in 2.32.7 sec., volop spanning dus. De d e rde s e rie maakte een 
einde aan de kampioens-illusie. Eerste werd hier d e ploeg van "Hellas", tijd 2.30.1, 
tweede "Nurmi" in 2.31.-. In totaal b eze tte onz e ploeg nu d e derde plaats met de 
volgende lopers: Aad Beun, Pim van Be ek, Wim Aay e n Fred v.d. Lippe. 
De "Haarlem"-jeugd kwam me t zijn twee bronze n medaill e s in dit st erk bezett e veld 
wel h ee l goed voor d e dag. 

Joop van Drunen. 

Australië, de HAV ro ep t U op de 800- en 1500m band. 

Donderdag , 4 juni, achter in een voortrazende auto, tuss en Leiden en Haarl em, nog 
treure nd over mijn zonnebril, die zojuist in een "niet nader te no eme n residentie
stad" is gesneuveld bij het plotseling afremmen op een kruispunt, vang ik een ge
sprek op over een oud-HA Ver. Ik hoor n.l., da t onze oud PH-fighter Harry Wernik, die 
rond 1950 naar Australië is geëmigreerd, nog steeds een trouw HAVe r is gebleven en 
dat niet alléén •••• nee ..•• hij betaalt zelfs nog steeds zijn contributie. Kijk •••• 
dat is nog eens echte clubli efde l!! 
Harry, ik heb je persoonlijk niet gekend, jij vva s van vóór mijn tijd, maar j e was 
beslist beter dan ik, want ik hoorde, dat je sa111 e n met de zwart-gekuifde Wim van 
Gogh, als 800m-lop e r verschillende punten voor de PH-beker h ebt ver~-aard. 
Het zal je b eslist wel i e ts doen, als je zo in de HAVer l eest, dat we in Haarlem 
een sintelbaan rijk zijn. Het is een juweeltje, waar jouw 800 meter vast b eter tot 
zijn r echt was gekomen. Ik nodig j e daa rom hierbij uit samen nog eens die 800 meter 
t e lop en op onz e nieuwe baan. He t zal dan wel geen 2min01.6 worden, zoals jij dat 
deed in 19 48, maar ja, 'n paar s e conden meer komt er bij ons ni e t meer op aan. 
Wat e r wel op aan komt is, dat ik nog eens een stukje kopy van je verwacht voor onze 
HAVer. Mi sschien kun j e ons je indrukken weergeven van die 2.04.1 op de 800 meter in 
1946, die nog snellere 2.D1.6 in 1948, of j e 4.18.4 op de 1500 me t e r in datzelfde 
jaar. Of anders i ets over d e atletiek in Australi ë . Ik weet, n.l. dat je je nog in
teresseert voor j e oude sport, want j e bent zelfs nog bij de Olympische Spelen in 
Melbourne geweest. 
Barry, tot slot wens ik j e namens de hele HAV en in het bijzonder van medemakkers 
uit die tijd het b es t e e n d e g ro e t en voor jou, j e vrouw en t wee kinderen. En mocht 
je nog ee ns in Haarlem komen, neem j e trainingspak dan mee, want j e moet nog eens 
een ere-rondje op onze ni euw e baan maken. 

Namens d e Propaganda-commissie: 

J. H. Prinsen, 
Van Zeggelenplein 13, 
Haarlem. 
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Alles voor de 
moderne huishouding op 
het gebied van GENEES- EN 

VERBANDMIDDELEN 

COSMETICA- EN 
HUISH.- ARTIKELEN 

Gro3sier Th. Koers 
Spaarne 80, 
Haarlem 

Hagtingius Drogisterije11 
OR UK K E R IJ 

Piesmanplein 3 · Tel. 62066 

Perseusstraat 31 · Tel. 5 22 07 Jos. Mathot 
Maal?. gebruik van onze bezorgdienst. 

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

KO OPT B I] D E A D VE R TEE RD E R S. 

I. I<AN 
Juwelier . Horloger 
Stopwatches 

Hanrlcm, Bartcljorisstr. 2, Tcl.l3004 
Oranjestad, Nassaustr., Aruba N.A. 

J. BRIJS "r:t .. OTAL" 
SERVICE- EN TANKSTATION 

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

ZIJLWEG 39-41 TELEFOO N 14308 

Hotel-Café-Restaurant 

1dtd Cnsel A t:ncx slij1c tij 

,, ~ ylhoe"e" 
Zaa l voor recepties 
en diners HAARLEM 

SANTPOORT HELPT U VERDER! Zijlweg 159, Ha~rlem 
Telefoon 1 36 63 

Gezonde mensen, 
Gezonde voeding. 

Gezonde voeding: 

Vermaat's 
Best Brood! 

7)e "",._ck,z-vt1e -ya~/i 

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

KLE I NE HOUTSTRAAT 71 - TELEFOON 2 12 38 - H AAR LEM 

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



Bent U ervan verzekerd dat U goed verzekerd bent? 
ALS U T WIJ F E LT B E L 0 F SC H RIJ F DAN 

ASSURANTIE- E 
KANTOOR e Ph. Htilsi:ng 
Amsteh·ecn 
Haarlem 

Maarten Luther\\'eg 209 Telefoon (0 2964) 1 30 35 
postbus 701 en van Keulenstraat 55 - Telefoon 1 00 10 

OOK UW ADRES VOOR: 

* AUTOVERZEKERING zonder eigen ns1co (ook in het buitenland) 
No claim tot 40°/ 11 en... te1wijl de premie niet hoger wordt, in vele 
vele andere vlijgevige gevallen zelfs l3ger. 
bepa lingen. B.V. n1euwe prijs auto f 5000,- - f 6000,-

W.A. ve1z. f 94,50 All-Risks verz. f 360,* Leven svcrzekering - (begin jong) vra:~gt vrijblijvend offerte. * Gczins-W./\. Yerz. - Yerzekerin g tegen wett.-aansprakelijkheid, premie per jaar f 9,-* Verloofden-polis : Brand1·e1z. (dekking tot 25000,-) premie per jaa r f 5,-* Recht sbij stand-polis Yoor U en uw gezin premie per jaar f 12.50 * f\ e isbagage en ongevallen - (voor uw vacantie) 50 ct per persoon per dag 

BRAND-. BRü:\1 FIETS-. RIJWIEL·, ONGEV.\LLE:\-, ZIEKTE-, OPERATIE-, ZIEKENHUIS- EN BEDRIJ FSVERZEKERI:'-!GEN 

ALLE VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN 

4h ~Is dje katan een I I • I j H.A.V. sport uts en . . . . 

HYPOTHEKEN 

Maak de 

"HAARLEM" 
ook financiëel sterk. 

Speel mee 
is die gedal<te H je favoriet. Sporthuis Ha arlem 

is het cigw sporthuis VIII ! Zuid-Ke1;nemcrlnnd, 

zeker z•oor de ver/;oop I'WI spikes, wnnr zo1:cel 

vnkkenis voor nodig is. IN DE SPORTTOTO 
Die gedakte H : j e komt 'm meer en meer 

tegen. Teken 1'1111 Hnnrlemsc leiding, lu·us, 

advies en SCI'l'ice - al dertig jnnr! Voor inlicluingCil bij : 

H. Busé 

J. van Drunen 

D. Jordens 

via onze vereniging. 

Godfr. v. Bouillonstrant 67, Hnarlem 
Telefoon 1 96 24 

Ncorwcgcnstrnat 64, Haarlem 
Telcfcon 2 07 98 

Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem 




