Officieel orgaan van de
Haarlemse Atletiek Vereniging
"Haarlem"
Opgericht 8 oktober 1920

-er

Geerts sinds 1913

HAUTE COIFFURE

SALON STOI<ER

Inkoop van :
Inboedel s - Antiek - Perz. kleden
Goud - Zil ver enz.
Makel aar - Taxateur

Exclusieve Permanent "Wave " - Kleurspoelingen
in alle modetinten - Parfumerieën en Byous
GED. OUDE GRACHT 42, HAARLEM -

,,De Grot"

Bar
Geopend 19-24 uur
za.-zo. van af 14 uur

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

Eet nu vis!
Alle dagen volop versegerookte- en gebakken vis
Bak- Stoof- en Gerookte paling
Volop conserven

Ged. Oude Gracht 38 - Haarlem
Telefoon 1 56 02

TELEFOON 1 35 75

UI TSLUIT END
Room botergebak

- Bittersc hotels -

IJsta arte n .

VOO R ELK FEEST IET S APA RT S.

T.H. de Lange

~ A.THOIS
HAARLEM

FLORESSTR AA T 7 . TEL. 5 60 30
MARSM ANP LEIN 51 - TEL. 6 35 01

Smederij W. Mooienaars
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels.
H ek- en constructiewerken.
Werkplaats: Baljuwslaan 23 - Telefoon (0 2500) 1 12 09
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw.- Telefoon (0 2500) 1 00 97

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

Autobedrijf Harry Oomen
Lange Molenstraat 12, Haarlem -

Tel. 190 00-104 63
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Breestraat18, Tel. 02500- 21478
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Televisie · Radio · Rijwitlcn en riju:iclondadtltn

ALFA ROMEO EN TRIUMPH DEALER

Wij verzorgen al uw
schilder- en glaswerk

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

Elect r. artilcclt n · Gloeilam pen

Ged. Oude Gracht 11 - Tel. 19981

Voor een FRAAIE VOGEL of een ECHTE
RASHOND naar

Jeltjo Doornbosch
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Haarlem -
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Van de redaktie.

De eerste wedst rijden op onze stntelbaan zijn
in over het a l g emeen gunstig e weersomstandigheden g estreden. Organisatorisch echter kwamen er bij deze eerstelingen in de nieuwe omgeving wel enkele foutjes (en soms fouten)
· · naar voren, hetgeen begrijpelijk is. Het is het bestuur, T.C ., en
alle overige commissies en leden hun taak daarin door gezamenlijk
overleg de juiste richting te vinden. Het perfect organiseren en
het doen verlopen van een wedstrijd moet bij ons iets vanze lfspreken~1s . ~kijn, hettgede~ bhedslis~ mogelijk_ isb, dat is ~roeger in ve~l
moe1 lJ er oms an 1g e en 1n success1e ewezen. uaar onze men1ng
verdient het o.a. nu al aanbeveling een vaste kern van juryleden
te formeren, welke volledig en deskundig voor zijn taak berekend
is. Overigens vinden wij het prettig als de kopij voor het vol-- gen~~~-ubbla~ uiterlijk 10 augustus be~orgd is.
- - --

Van de voorzitter.

I.

J
1

Wanneer dit clubblad in Uw brievenbus glijdt, zal de P.R.-bekerstrijd ~ellicht al ge~treden zijn. Op dit moment nog een prognose te g even, lijkt me du~ weinig zin te hebben. Wel is het bijzonder verheugend
te kunnen constateren, dat ongeacht het resultaat van deze P.H. -beker er wèer een
"Haarlem"-ploeg is. Ruim een maand geleden leek het daar echt nog niet op, doch er
is in de áfgelopen periode bijzonder hard g ewerkt en ziet, de opkomst bij de training werd iedere avo nd beter ~ er kwam weer verband in de ploeg en nu kunnen we zeggen~ de "Haarlem"-ploeg is er wee r.
Hoe is deze aanmerkelijke verbetering mogelijk in een toch ei g enlijk zo'n korte .tijd? Drie oorzakeng 1e Het harde~ en vooral ook doeltreffende werk
van de secret a ris van de Technische Commissie, het bestuurslid Emile Bleijswijk, die
sommige leden a ls het ware naar de training heeft gesleept. Die leden bleven trainen. 2e. De juiste opvang van nieuwe leden door trainer Gijs van Rewijk. 3-e. De
accommodatie, waarop we nu onze sport kunnen beoefenen. Wa t een verschi l met dat
speelveld aan de Kleverlaan. Daar we rden de nieuwe leden a l bij voorba~~ afgaschrokken bij de aanblik van het veld. Nu komen ze op een prachtige sintelbaa n, die werkelijk aan alle eisen voldoet en waar het een genot is om te trainen.
Natuurlijk, er zijn nog wensen. Wanneer komt de toeschouwers en kleedaccommodatie, zodat we dan de echte grote weds trijden kunnen gaan houden?
Hoe kunnen wij, nu de opkomst bij de training zeer ge lukkig aanmerkelijk groter
wordt, de atleten opvangen, m.a.w. waar halen wij de coaches vandaan? Aan de vervulling van de eerste wens kunnen wij zelf weini g doen. Het wa chten is nu eenmaal op
-
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het afkomen van de rijksgoedkeuring. \i/at de tweeçle,:wens aangaat, het aantrekken. -Val:l
voldoende technische leidi·ng, dat is een probleem dat we natuurlijk zelf dien er! op ·
te lossen. Wanneer we dit probleem echter goed willen aanpakken- en we kunnenhet
alleen maar goed doen-:- dan zal m.i. de gehel e verenigingsorganisatie op ' de helling
moeten. Direct pa afloop van het seizoen zal het bestuur zich hierover ga~n : be~aa~n
en de mogelijkheid, dat het een bui tengewo ne algemene vergadering bijeen '!Zal roe.p.eri'
is zeker niet denkbeeldi g.
,
./
Wij hebben de eerste we dstrijde n op de sintelbaan -~~~ou
den. Afgezien van wat detailfouten bij de organisat ie, kan vastgesteld worden, dat
deze eerste " proefwedstr ijden" geslaagd zijn. De baán <bleek daarbij '!snel" te zijn.;
En hoe gauw de roep van een snelle baan door het land gaat, bleek uit de diverse
aanvrag en, die wij kregen voor het houden van clubwedstrijden. Wa t zouden wij graag
op al die aanvragen zijn ingegaan. :Sen blik op onze begr-oting liet helaas zonder meer
zien, dat dit een onmogelijkheid was . r:e zullen dus, wat dit betreft, moeten wachten
tot 1965. En dan is het vanzelfsprekend, dat we dan juist die verenigingen, die ons
in de na-oorlogse periode zoveel gastvrijheid hebben geboden - ik denk b.v. aan
A.A.C. en Vlug en Lenig- bijzonder graag ' in het Pim Mulier Sp~:r:\ï:J2..$,_r.)< ~l:l.ll!?.n ontvangen. Zij zullen dan wederkerig op een bijzonder gastvrije ontvangst kunnen rekenen.
D. Hagï.iingius
Promoties.
Harry Joacim
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Wim Krijnen
Arnoud Bosch
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3m10
14-6 Breda.
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4902 pnt. . 14-6
5077 pnt. 14..:6 .. - . "
18-6 Haarlem
2.34.7
·24-6
8.50.4
"
11. 1
Î 8-6
"
18-6
11m35
"
12
14-6 Zaandam
27.6
1-7 Haarlem
24-6
1L4
"
·IJé-idën:-33m57
11 . 2
11-2 Haarlem
6m41
24-6
"
27 1
1-7
"
11
48m38
1-7
0-
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Verkiezing Nationale ploeg
Voor de landenontmoeting Belgi~-Nederland-Mittelrhein te Op laden d.d. 28-6 voor het
nummer hoogspringen Rein Knol.
Aan al deze leden onze harteli.jke gelukwensen.
Wedstrijd-agenda
2 augustus
11
9
20
"
22/23 ,.

Zaandam
Hoorn
Amsterdam
Beverwijk

Noord-Hollandse kampioenschappen
J eugdw edstrijden
Noo rd-Hollandse estafette kampioenschappen
Ned erlandse kampioenschappen.
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Dualmeet Holland - HAV "Haarlem" - 18 juni 1964.
. -·· ·

Je kl. programma, a:angevuld met 1î-om hordën. ·
110m horden
100m
400m
1000m
3000m
kogelstoten
speerwerpen
hoogspringen
verspringen
diskuswerpen
4 x 100m
4 x 400m
Einduitslag

1e Wim Krijnen
2e Harry Joacim
1e Ton v.d. Voort
4e Joop Vissers
2e Adri Schap er
4e Rob Folmer
1 e Arnoud Boscb.
4e Martin Labeur
1 e Co Faas
2e Arie Kortekaas
1e Jeltjo Doornbosch
2e Henk Leuwener
1e Jeltjo Doornbosch
2e Joop Vissers
1 e Rein Knol
2e Ton van Zijl
2e Harry Joacim
4e Jan Brouwer
1 e Rein Knol
2e Wim Krijnen
Haarlem gediskwalificeerd.
2e Haarlem
1e HAV "Haarlem"
2e RKAV "Holland"

15.15.8
. 11
11.4
5 2.3
55·2
2.34.7
2.42 .4
0-

---·

. . .

--- ---·----- -- .•. --· --·--·--

•

9·--·-

9.·14. 2
13m51
11m35
55m24
43m99
1m80
1m70
-6mo5
5m77
39m30
33m04
3m38.6
13897 punten
132Q.9 p.unte~! .

Vught, 35-km loop, 20 juni 1964.
'r ijdens de 35-km loop te Vught slaagde Krijn Kroezen er in wederom Z~Jn onlangs gevestigde clubrecord op de 25 km te verbeteren en wel met 7 sec. Hij bracht het nu
op 1uur36min40sec. Zijn totalltijd o ~ de 35 bn bleek eveneens een nieuw clubrecord
te zijn. Hij bracht dit op naam van Gerrit v.d. Bosch staande record van 2u31m38sec
op 2u23m13sec. Krijn, onze welgemeende felicitaties.
Gerrit was zelf getuige van deze recordverbetering, want hij eindigde als 29ste in
2u43m36sec en was hiermee 3e C-klasser. Krijn was 17e en 5e B-kl.
Bas ·Fennis werd 27ste in 2u40m44sec. en werd 11e B-kl.
Te Werve 2 Ri jswijk, 28 juni.
Finale 100m B
finale 400m B
finale 400m D .

1e Gera rd Kamp
3e Rob Folmer
2e Martin Labeur

11.3
55-2
56.- (serietijd 55.6)

Eibergen, 25-km, 5 juli.
15e Krijn Kroezen
19e Gerrit v.d. Bosch

1u41m36sec.
1u5 2m04 sec.
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6e B.
1 e C.

Trialmeet AV ''Holland''
100m

4e
se
se
6e
3e
Se
3e
4e
4e
se
3e
6e
1e
se
3e
se
3e
6e
2e
9e

400m
Boom
1S00m
11 Om horden
kogelstoten
speerwerpen
discuswe r pe n
verspringe n
hoogspringen

-

AV "Zaanland"- :::: -HA V~ "Iräärieié~ Leïdë'ii 21 juni.

Rob van Nimweg en
To11 v.d. Voo rt
P • . Klos
c. Klaver
W. Krijnen
M. Labeur
c. Klaver
P. Klos
A. van Zijl
C. __ Lagendi jk
A. Iviascini
c. Heilker
A. Ma scini
R. van Nimwec,en
R. van Nimwegen
G. Molenaars
A. l\llul der
c. Heilker
A. van Zijl
G. Molenaars

11.S
11.S
S4 ·7
SS·9
2~02.4

.2.04? 7
4. _10-. ~
4.19.8
19 . 2
1.9.4
11 m84
10m34
4Sm06
3Sm9 2
33mS7
31m20
sm81
Sm48
1m75 .
1mSS
· totaal

s-

I~

.. ··-

·-···

··-

·-··

737
737
S4S
48S
63 1
S74
' [" 6 20
617
1 71
1 S3
s67
447
440
290
460
403
S77
39S
711
S09
10069 punten

I.v.m. de slechte weersomstandi gheden werd deze tri a lme et halverwege de wedstrijd
ges taakt.
Haarlemse

Kampioenschappen~

100m heren

24 juni en 1

1 e G. Kamp
3e R. v. Nimwegen

Boom

3000m

hoogsp ri ngen

110m horden

3e I\.. y .• Nimw egen
4e lt . Folmer
se M. Labeur

"f

s4.2
S4·4
ss . e

1e
2e
3e
4e
se
7e
Se

A. Schaper
A. Bosch
c. Faas
c. Klave r
M. Labeur
R. Folme r
A. Ko rt ekaas
je P. Sc hipper

1 • S9 . 8
2 .01. 7.

1 e A. Bosch
2e c. Faas
3e A. Ko rtekaas
4e A. Schaper

8 . s0.4
s . ss. 9. 16 .9 . s6.2

1e
2e
se
1e
2e

2.04~ -

2 . 04 .7
2 . os . 2
2.07 . 8
g .t.
g.t.

H. Joacim
A. van Zijl

1m86
1m7S
1m6S

H. Krijnen
u. Joacim

1s . 3
1S. 9

R. Knol

Muliersportpark te Haarlem.

versp ri nge n

11 • 2
11.4
'

400m

juli~ · Pim

-

kogelstoten

.spee r werp·en

4 -

1e
2e
3e
se
- 6e
7e
Se
9e
10e
1 2e

R. Knol
.G.
J.
H.
H.
J.
VJ .

R.
P.
T.

6m44
.. Kamp.
6m41
Doo rnbosch 6m40
6m10
Joac im
\'Jillems
Sm98
D.rouwer
Sm9 6
· s m88
Krijnen
v . Nimwegen smBs
1\iascini
sm64
v. Zijl
Sm12

1e
2e
3e
se
6e
7e
Se

J. Doornbosch
Knol ·
A. Masci ni
w. Kr i jnen
H. Joacim
H. v. Nimwegen
. G·. __ Sakkers

1e
3e
4e
se
7e
Se

J . Doornbosch S4m13
A. Masc ini
48m38
·~-;
Krij ne n
40m62
R. v . Nimwege n 40m09
G. Sakke rs
28m77
26mOS
J. Br ouwe r

lZ ~

0

1.3m66i
12m1 0
11 ms6
11m04
1 0mS 1
9m97
8m32 .. ___

200rn horden

1 e W. Krijnen
3e P. van Beek
5e D. Mulder

24.9
27. 1
27.6

4 x 100 m

1 e HAV Haarlem

45· -

4 x 400 rn

1 e HAV Haarlem

3.38:7

Resultaatg Van de 12 te verwerken karnpioenschappen behaalde de HAV Haarlem er 11.
Alleen op het nummer 400m moesten wij de ereplaatsen aan onze vrienden van Holland
laten.
Trialmeet HAV "Haarlem" - R.K. "De Spartaan" - R.K.A.V. "Holland", dd. 15 juli.
De driekamp tegen De Spartaan uit Lisse en de· RKAV Holland werd dan wel door ons
met ruime voorsprong gewonnen? Piet i3eelen van De Spartàan was de held van de avond. Onze sintelbaan heeft eens te meer bewezen bui tengewoon snel te zijn. l.\~et de
kwaliteiten, die ? iet Beelen woensdagavond 15 juli ten toon stelde, werd dat een
magnifieke tijd op de 5000m in 14.37.6. l~ummer twee had een achter stand van bijna
een volle ronde. Buitengewoon Piet !
Onze ploeg behaalde een re0 elmati ge overwinning. Volgens de verwachting verkr.egen
wij nà de 110m horden een grote voo rsprong door vh m Krijnen in 15.4·s ec en Harry
Joacim in 15. ?sec. \',e zagen op dit nummer ook Gijs Rewijk i'n acti·e. Deze voorsprong
is geen enkel og enblik in gevaar gewee st; wel te verwachten overigens tegen een ..... ,
2e klas- en een }e klas vereniging .
·
Arnoud Bosch ging hard van start op de 1500rn. Van Ge:rven van De Spartaan volgde
hem op veilige afstand en klopte hem op de laatste 200rn. Voor de winnaar (ik heb
me niet geforcee rd ) 4rnin2sec ? voor Arnoud 4min04.7sec. en dat is voor de vierde
achtereenvolgende keer een verbetering van zijn beste persoonlijke prestatie. Dat
is de weg naar tijden van 3 minuten en nog wat. Op het laatste moment bleek dat er
ge en 400m-lopers waren. ~im Krijnen en Adri Schaper liepen toen om in elk gevàl
punten binnen te halen. Dat g ing Vim buitengewoon goedaf, want 52 .-sec is zijn
snelste tijd. De tijden op de sprint vielen niet mee met de tegenwind. Gerard Kamp
won in 11. 5sec. Het volgende loopnummer was de 800m. V. eer kwam van Gerven in de
baan. Nu moest hij echter het loodje legge n tegen Adri . Schaper, die door een verhoudingsg ewijs zeer snelle tweede ronde won in 1min56.6sec;eindelijk weer eens een
behoorlijke tijd. Ook vanGerven bleef binnen de twee-minuten-grens met 1.58.1.
Een grote verrassing was net lopen van Ko Klaver, . die als vierde uitkwam op 2.po. 7.
De 5000m, de rac e van Piet :Beelen, gaf tijden van 16.25.- voor Arie -Kor-tekaas en
van 17.11.- voör · l\~artin Labeur, die op dit nummer voor het eerst uitkwam. Op d~
technisc-he nummers haal de l~ein Knol veel punten binnen rriet 1m85 hoog(hoeveel keer
al dit seizoen?) en een fraai e -discusworp van 42m55· Jeltjo Doornbosch won het ko- .
g elstoten met 13m80 en het speerwe r pen met 53m69 ~ . Bij het ~ersp ringen werd hij
2e met 6rn27. Rob van Nimwegen won verrassend het polsstokhoogspringen met 3m30
vóór Wim Krijnen met 3m20.
De e·stafettes' werden beide gewonnen. De 4 x 100m met een slechte eerste wissel, in
45.-sec, de 4 x 400m op de streep in 3.30.4. De eerste ploeg bestond uit Kamp,
Knol, Van Nimweg en en Van der Voort; de tweede uit Kri jnen, Doornbosç,h, Jo?-cim en
Schaper.
Tussen de bedrijven door wonnen onze junioren van de Spa.r táan-jeugd. Fer Ifamie was
weer snel op de 80m in 8.9 sec. Henk te Nuijl bleef 0 . 8 · sec. bij hem achter. Gerard
Zwart liep de 800m practisch a lle en in 2rnin02.4sec. Op de ' 3 Ç)OO~ wer d Jan Kal bijna
de dupe van een programmawijziging. Hij moest zich haasten om bijtijds aari de start
te komen en kon bijna meteen weer vertrekken. Hij beet zich prachtig vast aan de
Spartaan Vernooy, die al 9min1 Osec gelopen had . Nu werd.e n de. tijden 9. 24.6 .voor de
winnaar en 9.28.8 voor Jan, meer dan 14 seconden sneller dan ooit tevoren. Voor.
Koedijker ging en deze twe e vee l te hard. Hij liet 10.33.- noteren, en daarmee ver-
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beterde hij toch ook zijn beste
Overige uitslagen:
100m
1e G. Kamp
2e t. v.d. Voort
400m

2e Viim Kri jnen
(nieuw pers. rec.)
5e A. Schaper

~restatie

met maar li ef st 25

11. 5
11.6

di scuswe r p en

1 e R. Knol
42m55
2e R. v.Nimwegen 3Jm01

52.-

kogelstoten

1 e J. Doo rnbosch 13m8Q
2e H. Leuwene r
11 m79

53.6

Boom

· 1 e A. Schape r
1 . 56. 5
4e c. Klaver
2.00.7
(nieuw pers. rec.)

1500m

2e A. Bo sch
4.04.8
(nieuw pers. rec.)
6e J. P rin~;>en
5·24.-

4 x 100m

1 e HAV Haarlem
45· - . ·
G.Kamp ..:. R.Kno l-R.v. Nimweg enT.v.d.Voort

4 x 4DOm

· · ~ te·.:·HAv:· · Haa-rlèm --3 ~·Jo. 4
W.Krijnen-J.DoornboschH.Joacim-A.Schap~r~

Einds tand
5000m ·.

3e A. Kor tekaas ·
4e !v.i . Labeur

110m horden

le '.·~· . Krijnen
2e H. Joacim

15.4
1 5. 7

hoogspringen

1 e R. Knol
4e T. v . Zijl

1m85
1m70

verspringen

2e J. Doornbosch
6e H. Joacim

6m27
5m14

polshoog

1 e R. v.Nimweg en
3m30
.(nieuw pers. rec.)
2e W. ,Krijnen
3m20

speerwerpen

1 e J~ Doornbosch
3e ? . . Mascini

0

.

seca~den.

16. 25 .6
17.11.4

1e HAV Haarlem 17139 pnt.
2e De Spartaan 145~4 pnt
3e Holland
13804 pnt.

53m69~

40m93

Nationale tienkamp te . Breda 1 14 juni.
Het was za~erdag een uitzonderlijk mooie en wa rme dag 1 met een temperatuur rond de
30 graden. Ik zei tegen ·mijn vrouw: "We kunnen morgen wel eens naar Breda gaan 1
waar onze .jongens meedoen aan de tienkamp 11 • Wa t schrokken we zondagmorgen om 7 uur 1
toen we over vochtige s~raten naar de kerk gingen. Dan vlug gegeten en op een holletje naar het station, waar de trein juist voor onze neus wegreed. Alweer een teleurstelling. Na tien minuten kwam er een trei n 1 die niet verder ging dan Rotterdam.
Die hebben we Genomen en er gel ijk een bezoek aat1 de Lijnbaan aan verbonden 1 waar
een volledig kale boom1 opgemaakt met 20 bloemenma nden en enkele kooien met .tropische vogels een leuke attraktie vormden voor vrouw en vier kinderen. Om 12.50u 1 een
uur te la , :J. rri veerden we in Breda. Lijn 3 van de s tadsbus bracht ons naar. het
Mas tbos,
arvan aan de rand het knusse atletiekveld van 11 Sprint 11 is gelegen. We
troffen
r onze jongens Wim Krijnen 1 Harry Joacim en Pete r Klos, die al druk aan
de nummer van de tweede dag bezig waren. Het polshoog was juist begonnen. -Terwijl
vrouw en ·nderen van het zonnetje genoten in het gras (het was intussen _W€er mooi
weer ge;·• den), volgde ik met Vi im Kaan en Jel tja Doornbosch het verloop van de wedstrijd. i;h.t is echt toch wei iets anders dan een gewone weds trijd. Er hangt een g6heel and[~ sfeer. Er zijn minder deelnemers 1 doch men stelt belang in _elkanders
p:r:-estatiè.,;; .. . Men geef t zich _op het ene nummer méér als op het andere (!Red.) en is
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nog wel eens onderhevig aan temperatuurs~~randeringen, wan t zo . scheèn de' zon ; én zo ·
zat men midden in een regE)nbui, _o.a. tijdens het polshoog. Op het ene nummer zie je
een tienkamper een vreugdekreet - slaken, op het andere nummer is hij teleurg esteld
wanneer hèt niet lukt. :Dán: ~weer neinën ze deel aan een nummer, dat enkele seconden
duurt, even later beginnen ze aan een nummer, dat wel 3 uur of langer duurt, zoals
b.v. het polshoog (aanvang half t~ee, einde kwart voor vijf). Het is aldoor concentrati e, actie en geduld. Al zijn z.e...:..itl-eten van verschillende verenigingen; ziJ - gaai-1
met ~lkaar om als wa ren ze van ~~n ~ loeg. Ko rtom, op zo'n "tienkamp tref je 'n s~eer
aari, \vaar je je helemaal in moet leven. Rest mij alleen nog te zeggen, dat Wim Kri j nen ons met zijn auto terug bracht van het Mastbos naar het stati on, vanwaar we in
~~n keer met de ~rein van Br eda naár Haarlem reisden in het rest aurat ie-gedeelte,
waar we on~ moede hoofd op de ta-f el kqnden laten rusten (met ondersteuning van onze
armen natuurlijk)..
Het werd een echte atletiekdag, ',s-morg ens om zeven uur reeds in de weer, 's-avonds
om half twaalf de uitslagen nog aan de pers bezorgen.
Vrouw en kinderen hebben er echter geen spijt van gehad en ook ik niet.
J. H. Prinsen.
Groeten uit Cinada.
Via ons bestuurslid de Hr. Bleijswijk kwamen van de oud-HAVer Hans van den Berg uit
Canada _dehartelijke groeten voor de HAV"Haarlem", alsmede felicitaties voor de
nieuwe -sintelbaan binnen. Hans was na Hans (Bus~) clubrecordhouder junioren op de

Boom·.
JP.
Van het junioren-wedstrijdfront.

14 jurii 3 internationale weds trijden te Amsterdam .
A. A.C . organiseerde ter g elegenheid- vari' ha'a r 50- jarig jubil eim een interna tiorial·è ~-- -·
vereni gingswedstrijd op de sintelbaan aart het Olympiap lein.
Aan deze sfeervolle wedstrijd namen deel 2 Duitse, 1 Franse en 1 Nederlands selectieteam, alsmede A. A.C .
In het Ned erlands seléctie-team stonden opgesteld van de HAV"Haarlem":
Fer Lamie
100m
4 x 100m estafette.
Henny te Nuyl
4 x 100m
"
Wim Aay
600m
Leo v.d . Veer kogelstoten
Pim v. Beek
110m Horden.
Onze junioren leverden enkele prima prestaties. Fer Lamie legde in dit sterk bezette
veld beslag op de eerste__plaats .B-junioren 100m in 11.1 sec.
Wim Aay, die dii seizoeri · op de 600m nog ongeslagen is, boekte ook hier een overwinning
in de keurige tijd van 1.24.8. Le .a v.d. Veer bereikte bij het kogelstoten de tweede
plaats met een prima s toot van 13m93, nog enkele centimeters verde r en het jeugdclubrecord, nog steeds op naam vah Jeltjo Doornbosch staande, is naa r de geschiedenis verwezen.
De grootste verrassing vond ik echter Firn van Beek. Op het la~tste mom ent als invaller opgesteldi liep hij - zijn eerste 110m horden-race. Hij finishte als tweede in de
prima tijd van 15.1sec. en daarmee klopte hij·de jeugdinternationaal Re n~ v.d. Water.
De 4 x 1OOm- ploeg, waarin opgesteld Fer Lamie Êm Henny te Nuyl, eindi gde op de eerste plaats. In het totaal-klassement legde het Ned crlanAs selectie-team beslag op de
eerste plaats. De A. A.C. kan terug zien op een uitstekend gesla;tgde wedstrijd .
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Woensdag~

24 juni 3 - Haarlemse · kampioenschappen.

De door de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen georg.a rüseerde Haarlemse
kampioen~chappen konden zich verheugen in een flinke belangstelling; het w~s prima
at},etie.kwee.r. _Ui.:tslage_n:
A-junioren
B-junioren
.,
1B F. v.d. Lipp~
11.3
· 2e P . v. Beek
11~4
- 4-e H. t -e -Nuyl
11. 7
Boom
-- 3e G·. Zwart
2.02.9
4e J. - Kal
2.04.B
verspringen
1e A. Beun
5m93
2e P. v. Beek
5mB2
4e H. Mulder
5m44
speerwerpen
2e F~ v.d~ Lippe
35m3B
3e R. Heilker
34mBO
4 x 1OOm ;.;.- Onze ·pioég werd met één ti ende verschil tweede achter onze herenploeg, tijd 45.1.
100m

In de finale 100m kvvam Fer Lamie · voor het -eerst in zijn atletiekloopbaan onder de
11sec. Hij finishte als eerstB in de voor
een B-junior zeer · goede tijd van 10.9seo:
hetgeenhem een nieuw clubrecord oplever- ·
de. Fer 3 nogmaals van harte proficiat met
deze • zeer goede prëstatie~
2 e H. t e Nu i j l
11• 1
' Je W. Aay
11.2
4e H. van Goor
11.4
Bom horden
1e René Ruis
11.B
3e L. v.d. Veer
13.4e Robert- Ruis
13.4
hoogspringen
1e Peter Hagtingius
1m55
2e L. v.d. Veer
1m55
4e H. van Goor
1m50

Zaterdag 3 27 juni, Regionale wedstrijden te Leiden.
Nieuw Brunhilde " uit Leiden organiseerde op de sintelbaàh "Léïdse ·Hoüt · jeüg·d wedstrï j~
den. Ook hier kwamen de 11 Haarlem"-junioren ..w.e er uitstekend '-!.Oor . de. _dag.
Jongens A.
Jongens B.
.
Voor een goede prestatie bij de A-juniolJVare!:l er bij de Haarlemse kampioenschapren zorgde Jan -Uillem Schnerr met een
pen (de wo~nsdagavond erv66r gehouden)
vertesprong van 6m66-!. Hij legde beslag
enkele mensen 3 . die aan de juistheid van
op de eerste plaats. Pim van Beekkwam
de tijd 3 gemaakt door Fer Lamie (10.9) 3
ook voorbij de 6m met 6mOB (4e). Peter
op de 100m twijfelden 3 deze zaterdagmidHagtingius werd negende met 5m42. Aad
dag bewees hij 3 dat die twijfelaars in
Beun sprong in de 2e groep 5m62 en werd
het ongelijk werden gesteld. De finale
hiermede zesde. Henk Mulder negende met
100m lever( e hem wederom en nu op 2 klok5m35. De finale 100m leverde Pim van Beek ken 10.9sec. op . Ik ben er van overtuigd 3
een vierde plaats op tijd 3 11.5sec.
wanneer ZlJn start nog iets beter verF. v.d. Lippe 6e in 11.9s.e c...
loopt 3 en wanneer hij van prima donna al lures vrij blijft ! ! 3 er nog betere prestaties uit kom_e n; vierde in deze finale
werd He:nny te Nuyl in 11 .4. Viim Aay won
(ik zoU haast schrijven natuurlijk weer) de 600m. Toch heeft zijn lopen iets van
zijn frisheid verloren 3 oorzaak 3 hij wordt reeds enkele weken geplaagd door een
beenblessure·. De paar weken rust 3 die hij nu ge1üet 3 _zal hem ongetwijfeld goed doen 3
de tijd van ~im was 1.25,7. René Ruis, die een gedee~de 7/Be plaats behaalde in de
tijd van ~.j1.-, komt er steeds beter in. Stug doorzetten René 3 dan zit je op 13
september (W.G. -beker ) zeker in de punten. Leu v.d. _ Veer wist bij het kogelstoten
een afstand van 13m38 te overbruggen 1 het.:;een hem . een eerste plaats opleverde. Leo 3
die volgend jaar ook nog B-junior is 3 doet het bijzonder goed, Robert H.uis werd zevende met 10m7B. Hans van Goor achtste met 10m49. Leo bezette de vierde plaats bij
het discuswerpen met 33m01, Robert achtste met 2Bm35. Leo sprong verder 1m55 hoog,
4e plaats, Rans vnn. Göor \7erd 9e met 1m50 en Peter Hagtingius 13e met 1m50.
De 4 x BOm, gelopen door Fer Lamie - Henyy te Nuyl - René Ruis - Hans van Goor leverde een tweede plaats op in de tijd van 36.3sec. Een nieuw clubrecordl Jongens,
11
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proficiat en de flesjes houden jullie te goed !!!
C-juni oren
series $Om.

kogelstoten

2e F.
3e G.
4e R.
4-e B.

van Doorn
Koedijker
van Beek
Scheffer

5e F. van Doorn

1 o. 7
11. 2
10.9
10.7
10m52

demi finale
Som

3e F. van Doorn

10.6 -

verspringen
groep I

7e F. van Doorn
4m73
12e B. Scheffer ---4fn40
15e Rob van Beek -- 4m3J

groep II

12e G. Koedijker
1 3e G. Dekker

4m26
4m03 :

Woensdag , 1 juli, 2e gedeelte Haarlemse kampioenschappen.
Het 2e gedeelte van de Haarlemse kampioenschappen werd onder heel wat minder gunstige weersomstandigheden verwerkt dan het 1ste gedeelte.
Pim van Beek probeerde het eens bij de heren op de 200m horden, uit twee series op
tijd bezette hij de 3e plaats in 27.1sec .
De finale 300m A-junioren leverde een 4e plaats op voor Henny te Nuyl in 39.3sec.,
5e Gerard Zwart 39.9sec. en 6e Jan Kal 41.4sec.
Aad Beun werd Haarlems kampioen hoogspringen voor A-juniore n met 1m60. Rob Heilkar
sprohg 1m50 en werd 3e. Henk Mulder behaalde de ti tel bij het kogelstoten met 10m29
3e werd Jan Willern Schnerr met 10m01, 4e Aad Beun met 9.94.
Resultaten B-ju nioren.
300m. Op dit nummer klopte Henny te Nuyl Fer Lamie, tijd van Henny 38.1, Fer werd tweede in 38.2. René Ruis bezette de 5e plaats in 40.1sec.
xerspring en. 2e Hans van Goor 5m83, 3e ?eter Hagtingius 5m82.
kogelstoten. 1e Leo v.d. Veer 13m31, 2e Fer Lamie 11m65, 3e Robert Ruis 11m46.

5 juli, h egionale wedstrijden, afd. Kennemerland.
Deze do or de afd. Kennemerland georganiseerde wedstrijd leverde de volgende resultaten op :
B-junioren.
A-junioren.
BOm
1e F. Lamie
8.9
100m
4e P. van Beek
11.6
Fer noteerde in ZlJn serie 8.8, hetgeen
BOOm
2e G. Zwart
2.02.8
zijn zoveelste verbetering van een clubGerard, het wo rdt ec ht de hoogste tijd,
record betekende. Fer, van harte gefelidat j e met wa t meer "durf" een wedstrijd
citeerd.
loopt. Je resultaten zullen dan ongetwij2e H. te Nuyl
9-4
feld met sprong en vooruitgaan.
1 e H. te Nuyl
38.6
300m
2e René Ruis
1 e J. Kal
3000m
39.9
4e H. van Goor
40.7
1e HAV Haarlem
4 x 100m
kogelstoten

I

12m-3e F. Lamie
4e Robert Ruis,
afstand onbekend.

Joop van Drunen.
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Prestatie-l ijsten HAV "Haarlem",
bijgewerkt t/m seizoen 1963.
Hier volgen de eerste prestatielijsten , welke in het clubblad van j.l. juni door
Piet Kleijne werden toegezegd.
Het is zijn bedoeling in iedere volgende HAVer er een tweetal te plaatsen.
Als het kan een loop- en een techni sche numwer.100 mete r .
Chris Berger
Rinus v.d. Berge
A. Blik
Dick Tempelaer
Frits Lamp
Jaap Veenendaal
Hora Vlam
Jaap Boot
Dolf Be nz
Arie Schaap
Henk Schreuder
Ger Duits

kogelstoten.

1930
Jeltjo Doornbosch
1962
14m43
1926
Ad van Zweeden
14m4 2
1952
1932
Henk Kluft
13m98
1954
1954
Gerrit Eysker
13m92
1933
1926
Rein Knol
13m26
1962
-1955 --- Gor Lamaree
1938
1 2m93"~
1961
T. Schaak
12m3 2~1934
1924
Jan Belle
12m14
1948
1930
Nanne Nauta
12m-1955
1940
Al blijkt dit ongetwijfeld niet uit dit
1941
staatje, dit is het nummer van Ge r rit Eys1959
ker. Deze man heeft in de periode 1923 Bekijken we deze lijst, dan valt het on- 1933 niet minder dan 15x het clubrecord
middellijk op, dat dit een rangli jstje
verbeterd en het van 9m25 tot 13m92 opgeder "ouden " is . Hopelijk brengt het be- schroefd. En passant nam hdij het Ned. rezit van de sintelbaan hierin drastisch
cord dan ook nog enkele malen mee .
verandering. Wel wi l ik er nog even bij Er was een uitschieter van Ad van Zweeden
vermelden, dat de 10 . 5 sec. van Berger
voor nodig om dit record na 19 jaar om
op een grasbaan en wel in Hilversum is
zeep te brengen .
gevestigd.
De huidige recordhouder zou ik willen verzoeken het nog eens "dunnetjes" over te
doen.
10.5
10.6
10.7
10.7
10 . 8
10 . 8
10.8
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9

De Haarlemse Sintelbaan.
Vele malen is in de laatste weken door atleten uit dive r se windstreken van ons land
de vraag gesteld: "Hoe is- ie? " Daarmee dan doelende op de splinternieuwe Haarlemse
sintel baan.
Mijn antwoord is dan: "Uniek voor Nederland en zelfs voor over de grens".
Nou, nou, je overdrijft toch zeker.
En dan begin ik te vertellen. Telkens weer met dat enthousiasme van een oud- atleet,
die ruim dertig jaar op deze baan heeft gewacht en deze "droom" vorm heeft zien
krijgen, grootser dan in zijn stoutste verwachti11gen.
Dat "vertellen" gaat dan zo: "Man, heb je ooit op een trialbas- toplaag gelopen, nee
natuurlijk. Dat vind je in Haarlem. r:at dat is? Een samenstelling~ die geen enkele
particuliere waatscha-p pij aandu r fde voor een loopbaan, maar de Gemeente Haarlem we l.
"Snel", vraag je? "Ja, de baan is snel en zal nog sneller worden. In de toekomst
mogelijk de snelste baan van Nederland.
"Plas sen bij regen? " . "Dat kennen wij niet~1 En dan laat ik mij niet meer onderbreken, maar ga. nog enthousiaster verder: "Viaar vind je een baan , waar je het g rondwaterpeil kan regelen?
Waar een 100m- baan tussen - een lengte van 155m?
Waar vind je een middenveld met een prachti6e grasmat en in beide bochten een sin
telspring- en we rpplaats van 36m50 diep ?
- 10 -

Waar vind je een 10m-l ange verspringbak vlak voor de tribune ( toekomstigé -trïoü11e ___ _
Red.) met een sintelaanloop links èn rechts?
Waar vind _ je vlak achter deze verspringbak een polsstakhoogbak met verhoogde landingsplaats van zand, gestut en omgeven door een zwaar houten beschoeiing met daaromheen
een graspollenwal ? Dit alles gecompleteerd met een sintelaanloop links en rechts ?
Waar vind . je 2 hoogspr ingplaatsen, waarvan de landingsplaa ts aan de springzijde
5m l~ng is, links en rechts uitspringt en een hoogte heeft van+ 70 cm., met een
kleine afschuining naar de springzijde, het geheel evenals bij de po lshoogbak omgeven door een hechte graspolwal ?
Waa r - vind je op een complex vier kogelstootplaatsen, waarvan het beton is omgeven
met metalen rin gen, voorzien v_a n afwateringssleuven ?
Waar vind je op het middenveld twee discusringen en twee speerwerpplaatsen, de
laatsten met een sintelaanloop ?
Waar vind je aan de overzijde van de baan een sintelaanloop _van 82m met aan beide
einden een springbak, g root 9 x 6m , en bij elke bak een afzetplaats voor ver- en
hinkstapspringen plus een insteekbak voor polshoog ?
Of d:at -alles is ?
Neen, de nog toekomstige extra massale verspringoefenbak met vijf sintelaanlopen
van~ 45m lengt e en de extra oefenhoogspringbak met sintelafzetplaats, beide gep land
in twee hoeken van het complex buiten de baan. De Steeple-chaseb ak? Natuurlijk, die
is er.
Tribunes, kleedkamers, cantine, materiaalbergplaats, speciaal hooggeplaatste voor
weds trijdsecretariaat, enz. enz., daar moet je nog even geduld voor hebben tot de
bouwvergunning l oskomt.
"Ben licht - installatie, zei je ?" Die komt er ook .
Of de baan 400m is ?
Tot op de cm. nauwkeurig, met prachtig~ ruime bochten. Oh ja, geen plassen na regen.
"Hoe zit dat, zeg je ?"
" Kijk, de baan heeft de reglementair toegest ane afschuining naar de binnenzijde,
die i s afgesloten door een betonnen rand, waarin om de meter zich een sléuf bevindt.
Achter deze r and is een trottoir-brede goot gemaakt, met afwateringsputten, zodat
te allen tijde het water een uitweg vindt.
De prachtige beplanting rondom het baancomplex zal later aan dit grote geheel een
intieme gezelligheid geven ."
"Materiaal~' zei je ?
"Waar vind je zo een complete wedstrijduitrusting, met om maar iets te noemen:
65 wedstrijdhorden, 10 oefenhor den, 4 polsstokhoogstandaards, 4 hoogsprings t andaa rds?
2 speciale schuifmeetmaten voor polshoog en 2 idem voor het hoogspringen~ 12 h.outen
oefenspringlatten, 12 rnet~len wedstrijdspringlatten, windmeter, kogels, disci, speren, speerstandaard, scoringsborden, meetlinten, jurytrappen, enz . ?"
"Genoeg verteld?"
"Je watertandt? "
11 Wa t
zeg je? Of is het ja1nmer vind, dat ik geen 30 jaar jonger ben?"
" Je raadt het precies . En dan nog opnieuw te kunnen trainen op zo'n acc ommodatie."
Een periode is voorbij, een droom is vervuld!
JONGENS VAN ONZE H.A. V. HAARLEM, GHIJP JE KANS, NEEfiJl BEZI'r VAN DIT GRAND IOZE SIN'rELBAANCOlll?LEX EN GENIET VAN "DE MOEDER DE_,_; S?ORTEN, DE ATLETIEK .

Win Kaan.
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Officieel nieuws.
Om a an te schaffeng "Haarlem"- emblemen voor wedstrijdshirt
tl
11
11
trainingspak
tl
insigne
tl
trainingspak m/ embleem maat 3
tl
tl
11
tl
4
;t
tt
tt
'.1
5.
lt
11
!I
11
6
11
11
11
11
7
11
11
11
11
8

f
tt
tt

0.75
2.25
1 35
30.25
31 75
33. -34.)0
35.75
37. -0

• tl
tl

0

tl

11
tl

11

Deze artikelen ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem,
tel. 20 798 · e'n op alie ·trai ning en.
Op Uw aankoop van atlet i ekkleding etc. bij Spor thuis Haarlem ontvang t · U 10 ~ ko rting •. De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvang. t direct Uw 10 1 ~ .
Gi rorekening.
Indien U Uw contributie, donatie of vrijwillige bijdrage per g iro wenst te betal,~m,
gel i eve U dict over te schrijven op pos.tgirorekening no. 64 38 83 ten name van de
penningmeester van de R.A.V. "Haarlem" te Eaarlem.
Nieuwe 1 eden .

R. Tensen
A. J. de Vos
T.A. Meulenb roe k
A. C.E. Baesjou
R. Koop
F.J.A. Neli s sen
A. van Pel
R.J . B. Sloof
J. w. Steine r
1. Touber
F. Wenholt
P. Sietsma

11 - 9- 49
28- 11 - 41
2- 2- 31
23- 1-51
16- 5- 48
28- 12- 52
3- 4-45
1 3- 7- 46
4- 4- 46
12- 4- 46
21 - 11 - 52
15- 3- 51

Hospeslaan 55
Ted. v . Be rkhoutstraat 81
Planetenlaan 14 I
van Mo erkerkenstraat 39
Emmap l e in 16
Hamp laan 7
Kenneme rl aan 1 26
Kostve rlorenstraat 40
Vinke nst raa t 5
Kleverparkweg · 19 2
Denijs van Hullelaan 51'
Jephtastraat 24

Haarlem
11
11
11

11
11

YHJUiden
Za ndvoort
tl

Haarlem
tl

11

Adreswijziging .
G. v.d. Bosch

Potgieter s traat 1

Haarlem.

Training.
Sintelbaan Pim Mulier sportpark.
Maandag- en vrijdagavond van 7 tot 9 uur voor junioren vanaf 14 jaar en senio r en.
Woensdagavo nd van 7 tot 9 uur a lle en vo or senioren en juni oren, aangewezen door de
technische commissie .
Za terdagmiddag van 3 tot half 5 voor adspiranten tot en me t 13 jaar.
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Alles voor de
moderne huishouding op
het gebied van

GENEES- EN
VERBANDMIDDELEN
COSMETICA· EN
HUISH.- ARTIKELEN

Hagtingius Drogisterijen
Piesmanplein 3 - Tel. 62066
Perseusstraat 31 - Tel. 5 22 07

Grossier Th. Koers
Spaarne 80,
Haarlem

DRUKKER IJ

Jos. Mathot

Maak gebruik van onze bezorgdienst.

Rijksstraatweg 95,

Tel. (0 2500) 5 05 58
KOOPT BI] DE ADVERTEERDERS.

I. KAN
juwelier - Horloger
Stopwatches
Haarlem, Barteljorisstr. 2, Tel.l3004
Oranjestad, Nasaaustr., Aruba N.A.

J. BRIJS

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

ZIJLWEG 39-41

]ata tn~el
HAARLEM
SANTPOORT

HELPT U VERDER!

Gezonde mensen,
Gezonde voeding.

Gezonde voeding:

Vermaat's
Best Brood!

"TOTAL"

TELEFOON 14308

Hotel-Café-Restaurant
Annex slijterij

"~ yLltoe.,e"
Zaal voor recepties
en diners
Zijlweg 159, Haarlem
Telefoon 1 36 63

l)e ~~~/i,

HENK VAN KOERSEL
De speciale herenkapsalon van Haarlem.
KLEINE HOUTSTRAAT 71 - TELEFOON 212 38 - HAARLEM

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

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

E

ASSURANTIEKANTOOR
Amstelveen
Haarlem

•

ph' . Hulsing

Maarten Luth er\\'eg 209
postbus 701 en van Keulenstraat 55

T el efoon (0 2964) 1 30 35
Telefoon 1 00 10

OOK UW ADRES VOOR :

*
*

**'
**

AUTOVERZEKERING
No-claim tot 40u/ 11 en ...
vele andere VI ijgevige
bepalingen .

zon der eigen risico (ook in h et buitenland)
terwijl de premie niet hoger wordt, in vele
ge vallen zelfs bger.
B.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,WA. ve1z. f 94,50 All-Risks vcrz. f 360,Lcvensverz ekering
(begin jo ng ) vra:~gt vrijblijvend offerte.
Gezins -W .A. verz. - ,·erzekering tegen wett.-nan sprak e lijkheid , premie per jaar f 9,Verloofden -polis : Brand,·eJz. (dekking tot 25000,-)
p1 e mie per jaar f 5,premie per j aar f 12 .50
Rechtsbij stand -polis Yoor U en uw gezi n
Reisb agage en ongevallen - (Yoor uw vacantie) 50 ct per persoon per dag

•, BRAND-. BROMFIETS-. RijWIEL -, ONGEV,\LLEt''\-, ZIEKTE-, OPERATIE-. ZIEKENHUIS - EN BEDRIJFSVERZEKERI~GEN

ALLE VERZEKERINGEN

FINANCIERINGEN

IJ

,. .•b ~Is dje katan een! I•

sport u1s en . . . .

HYPOTHEKEN

Maak de

H.A.V. "HAARLEM"
ook financiëel sterk.

is.die gedakte H je favoriet. Sporthuis Haarlem
is fret eigen sporthu is va 11 Zuid-Ker;rzemcrla11d,

Speel mee

zeker voor de verko op va 11 spikes, waar zoveel

IN DE SPORTTOTO

vakke11is voo r nodig is.

via onze verenigillg.
Die gedo kte H : je komt 'm meer en meer
tegen. Tek en t•an Haarlem se leiding, /(c us,
advies en scrz•ice - al dert ig jaar!

Voor inlichtingen bij :

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

J.

van Drunen
Noorzccgcnstraat 64, Haarlem
Telcfcon 2 07 98

D. Jordens
Zu ider Tuindorplaan 29, Haarlem

