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HA UT E C 0 I F FiU Rl:E Geerts sinds 1913 
SALON STOI<ER Inkoop van: 

Inboedels- Antiek- Perz. kl eden 
Goud - Zilver enz. 
Makelaar - Taxateur 

Ged. Oude Gracht 38 - Haarlem 
Telefoon 156 02 

Exclusieve~ Permanent "Wave" - Kleurspoelingen 
in alle modetinten - Parfumerieën en Byous 
GED. OUDE GRACHT 42, HAARLEM - TELEFOON 1 35 75 

,,De Grot" 
Bar 

Geopend 19-24 uur 
'..!..:.:. ...... 11. za .·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. 1 66 39 

UITSLUITEND 
Roombotergebak · Bitterschotels 

IJstaarte n. 

VOOR ELK FEEST IETS APARTS. 

T.H. de Lange 
FLORESSTRAAT 7 · TEL. 5 60 30 
MARSM ANPLEIN 51 . TEL. 6 35 01 

~ · .tl.THUIS ---HAARLEM e SCHOTERWEG 80-82. TEL.S1081 
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. 190 00-104 63 

OFFICIEEL 

ALFA ROMEO EN TRIUMPH DEALER 
Tcl(visic · Radio · Rijwidcn en rijwiclond('rdcltn 

Elccu. arlikclt n - Gloeila mpen 

Wij verzorgen al uw 
schilder- en glaswerk 

Grote en kleine objecten 

I(ITSEROO 
Breesrraat18, Tel. 02500-2 1478 

Ged. Oude Gracht 11 · Tel. 19981 

Voor een FRAAIE VOGEL of een ECHTE 
RAS H 0 N D naar 

Jeltjo Doornbosch 
Ooi~ voeder en and e re dierenbenodigd heden. 
Van 't Holistraat 93 - Haarlem - Telefoon 4 37 44 
('s Maa ndags en za terdags sta ndp laats: Botermark t) 



De H. A. V .-.er~ _, __ ... , 
Officieel - org.qa n van de · H. A,. V. "Hn.a rlem" 

·. ·~· ... 

l\edaktie.: . ."a'dres: 
Bellamyst'rà o. t 3. 

Verzencladres: 
Noorwegenstro.a t 64. 

. ·.~ .. 

·. j 

Redaktie-kommissie: A.H. v.d. CEel 
Th. Wernik 

Stencil werk: 
D. Jordens 

H. J. 'v~ illems 

D. llagtingius 
J ~ H. Prinsen 

augustus 1964. 

- , VA N DE REDAKTIE. Na het succes van onze seniorenploeg in de 

{ 
t 

-P.H.-w~dsttijd wensen wij onze junioren-
ploeg ~oor de W.G. extra vechtlust en een buitengewoon goe
de klo.sser ::.. ng. 
Beki jken we de wedstrijdagerida, dan zijn er ~oor onze vereni
ging te Haarlem twee bel a ngrijke gebeurtenissen: 29 augustus 
een ontmoeting Haatlem-Osriabrück en- 20 september: èen · jeugd
interland - Nederla nd-Mi ttelrhèin. Deze wedstrijden zullen moe
_ten bewijzen~ dat wi j 6tganis~torisch in st~at zijn een der

. gelijk evenement vlot- en met kermis- van ·zaken te l a ten verlo-
pen. Succes gewenst ! r . 

. ~e kopij voor het volgend clubblad , zagén wij gaarriè uitatlijk 
14 september in de brievenbus liggen. 

VAH DE VOORZITTER. Wanneer ik dit a rtikel begin met 
de woorden: "Hartelijke gelukwen

sen aan trainer Gijs van Rewijk, a an ploegleider Wim 
Kaan en aan aanvoerder Wim Kri jnen'' ~ dan beseft U na
tuurlijk wel~ waar dit op doelt. Op die prachtige en 
zo volkomen verdiende derde plaats b~j de P.R.-beker
weds trijd. vVoorden van ha rtelijke gelukWensen dus 
va nzelfsprekend ook a<1.n alle l eden v n.n "Haarlem's" 
P.R.-bekerploeg 1964. Er is voortreffelijk g ewerkt en 
de teleurstellingen~ die nu eenmaal bij iedere P .R.
bekerwedstrijd verwerkt moeten worden, zijn nu uit-
stekend opgeva ngen. In deze wedstrijd~ die dit keer 
voor ons van het begin tot het einde buitengewoon 

boeiend, wa s~ Zl Jn na tuurlijk ook nu weer diverse hoopg evende prestaties verricht. 
Het versl ag~ dat U ongetwijfeld el 'ders in dit 1iummer zult · aantreffen, zal daarover 
de nodige inlichtingen verschaffen. I k zou me ~ier op deze pl a nts tot het noemen 
van één enkele naam willen beperken. De naam va n de man~ die vijf jaar geleden 
plaa ts maakt e voor jongere atle ten. Tha ns - nu de vereniging dan weer een beroep op 
hem deed - ·kwam hij terug. De prestatie loog er niet om. Na een afwezigheid van vijf 
j aa r van de wedst r ijd- a tletiek kwam deze vetera an weer direct tot 36m49 met de dis
CU:ö? • Dn t bet ekende 53 3 zeer kostba re punten voor · zijn club. Ik stond juist met en
kele o.ndere oudere clubgenoten in de cantine, toen de uitsl ag van het discuswerpen 
doorkwa!n• Er viel · .. even een stil te . tussen ons en -toen gliml achten wi j beurijpend 
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tegen elkaar. Natuurlijk had hij het .5·eflikt, die oude H.A. V.-er. En i n ons hart 
dachten we: "Wat zouden wij ,sraag, net als jij, in staat geweest zijn op een derge
lijke manier van onze clubliefde blijk te geven". · .. ant dat was het. Die vijf-en
twintigste P.R.-bekerwedstrijd van Henk Kluft. 
Nu mag men overigens uit het feit, dat wij bij het discuswerpen een beroep moesten 
doen op Henk Kluft, niet afleiden, dat ons jeugdwerk in de afgelopen jaren geen 
vruchten heeft afgeworpen. Want bekijken we deze P.H.-bekerploeg, dan zien we, dat 
we op ~lle nummers, ui~gezonderd het discuswerpen en de 5000 m, atleten konden op
stellen, die voortgekomen zijn uit Joop van Drunens jeugdploeg. Met dit feit voor 
ogen kan toch alleen maar geconcludeerd worden, dat het jeugdwerk bij ons, ondanks 
de zeer moeilijke omstandigheden, waaronder het in de afgelopen jaren vaak ver
richt moest worden, veel vruchten heeft afgeworp en. Het is een conclusie, die ook 
mij bijzonder heeft verrast en die er m.i. alleen maar toe kan leiden, dit jeugd
werk met nog meer kracht te gaan steunen. 
Ja, die jeugdploeg van ons. Ook dit jaa r zijn er a l weer diverse verrichtingen uit
gekomen, die er bepaald niet om gelogen hebben. :Sn dA.~rom gaat nu, vóór alles, on
ze belangstelling uit naar 13 september, als onze W.G.-bekerploeg moet aantreden 
voor de strijd om het jeugdclubkampioenschap. Je zou zeggen, dit jaar zit dat kam
pioenschap er echt nog niet in. Maar het is al eens eerder voorgekomen, dat de 
jeug·dleiding ons op een bijzonder prettige manier heeft verrast. En daarom ben ik 
er van overtuigd, dat juist op 13 septaillber ook vele ouderen zich naar Den Haag 
zullen qegeven om te zien, wat onze toekomstige P.H.-beker-fighters daar zullen 
gaan doen. Jeugd van "Haarlem", wij zijn meer dan ooit bijzonder benieuwd. 
Naast 13 september belooft ook 20 september een bijzonder belangrijke da._, voor ons 
te worden. Want dan gaan we voor de eerste maal sinds lange jaren een internationale 
wedstrijd in Haarlem organiseren: de jeugdwedstrijd Nederland - Mitt elrhein. Het 
behoeft geen betoog, dat deze wedstrijd, gezien ook de in het verleden opgebouwde 
reputatie, tot in details goed georganiseerd moet worden. En juist omdat de Pim Mu
lier-sintelbaa n nog niet over een volledige accommodatie beschikt, zal dit beslist 
geen sinecure zijn. Maar met de erva ring van de kleinere wedstrijden, die we de af
gel open maanden hebben verwerkt, voor ogen en met de hulp van al diegenen, op wie 
wij een beroep gaan doen, moet een top-or~anisatie toch zonder meer mogelijk zijn. 
V1ant dat moet het worden. Een top-organisatie, de club van Ril v.d. Mey waardig. 

Om aan te schaffen: 11 Haarlem11 -emblemen voor wedstrijdshirt 
11 " ft trainingspak 
11 insigne 
11 trainingspak m/embleem maat 
11 11 11 11 

ft 11 11 11 

11 11 11 11 

ft 11 11 ft 

ft 11 11 11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

D. Hagtingius. 

f 0.75 
ft 2.25 
11 1. 35 
ft 30.25 
11 31.75 
11 33.--
11 34.50 
11 35·75 
11 37.--

Deze artikelen ZlJn verkrijgbaa r bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle traininl.)en. 
Op Uw aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U 10 /o kor
ting. De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 /o. 
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Girorekening . 
Indien U Uw contributi.e. ~ dona tie of vri jwillige bijdrage per gi ro wenst te betalen 
gelieve U dit Ov.er te .sch.rijveri . op __ postgiroxekeni ng no. · il4 .38 83 ten name van de ' 
penningmeester van de H.A . v.- ".Haa'rlem" te Haarlem. 

Nieuwe 18-tlen: 
J. A. Meijer. 
F. Kales · , · 
R. Mensink 

Trniningg 

.·· 4-8-46 
18.:..4~42 
19- 5- 45 

Sintelbaan Pim IJiuliersportpark • 

.. 

II 
Pr~ BeatrixpYei~ 15 
van ' t Hoffstraat 68 
Aart v.d . Leeuwptn1at 9.7 

Haarlem. 
Haarlem . 

. Haarl em . 

.Maandag- en vrijdagavond van 7 tot 9 uur voo r junioren vanaf 14, j aar en senioren, • . 
· woensdégavond van 7 tot 9 uur ~ll~en voor senioren en junioren~ - ~anie~ezen door de 
technische cowmiss;i.e. 
Zat-erdagmiddà~g va.n 3 tot half 5 voor adspiranten tot en 1net 13 . jaÇlr. 

BI:STUURSM:SD:CDE:GIHG. 

Bij de d.d. 6 augustus j.l. gehouden bestuursvergadering is besloten te vol doen aan 
het verzoek van het hoofdbestuur van de K.N.A.U. de jeugdinterland- wedstrijd Neder
l and - Mittelrhein (Duitsl a nd) te Haarl em te organiseren. A;:tn deze weds trijd, welke 
zal plaatsvinden 20 september a .s. in het Pim Muliersportpark~ zal worden deelgeno
men do or tweedejaarsB-en eerstejaars A-jUni or~n (jongens en me isjes ) . 

PERSONALIA. 

Voor de tijdens ffi lJn verblijf in het ziekenhuis ondervonden belangstelling en de 
prachtige mand we t heerlijk fruit~ die iuij daar natnens de H.A.V . "Haarlem" werd 
aangeboden, zeg ik hiermede hartelijk dank aan bestuur en leden van onz e vereniging. 

Promoties: · 

A. Schaper 
R. v. Nimwegen 
C. Lagendijk 
H. Kluft 

8oow- 1609m 
polshoog 
hinkstapsprong 
discuswerpen 

Nieuwe clubrec~rds. 

van B. 
11 B 
11 D 
11 D 

naa r 
11 

11 

11 

A-kl. 
A 
c 
B 

Arnold H. Pre sburg . 

1 • 54 . 7 
3m40 

12m19 
36m49 

26-7-64 
26 - 7- 64 
26 - 7- 64 
26 - 7- 64 

Adrie Schaper bracht zijn eigen clubrecord op de 800m tijdens de P . R. - weds trijd van 
1.54.9s op 1.54.7s. 

Arnoud Bosch verbeterde tijdens een clubontmoeting tus sen Holland- jun. en Haarlem
jun. op de Haarlemse sintelbaan d.d . 29 juli het uit 1954 stawnende clubrecord op 
de Eng. mijl van Henlc Meyboom. Hij bracht het van 4.30.6s op 4 . 24.6s. Ook Rob Fol
mer kwam met zijn tijd van 4.30s rond nog net onder het oude r ec ord. 
ONZE HAR1FCLIJKE GELUIO\ElilSEN! ! 
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vV edstr~ jd-a~enda. 

22/23 
29 
5 
5/ 6 

13 
20 
27 
4 

augustus 

" 
sept ember 

" 
" 
11 

11 

oktober 

Beve_rwi jk 
Haarlem 
Leiden 
Enschede 
Den Haag 
Haarlem 
Amsterdam 
Amsterdam 

Nederlandse kampioenschappén. 
Hanrlem - OsnabrÜck. 
Jeugd~~dstrijden. 

Ti enkamp- kampi oenschappe n 
\", outer Groenesteynbeker. 

van Nederland. 

· Jeugdinterland NedeTland 
Senior-wedstrijden. · -
Senior- wedstrijden. 

Mittelrhein. 

ZONDAG, 13 SEPTENillER a .s., W.G. -BEKER\iJEDSTRIJ]). 
: i. 

Zondag, 13 september, zal in Den Haag de v1edstri jd om het · clubkampioenschap - junio
ren verwerkt worden. 
Na selectie, door de K.N.A.U., zullen aan deze, voor onze jeugdploeg zeer belang
rijke wedstrijd, de volgende verenigi ngen om deze fel begee~de W.G.-beker strijden: 

A.A .C. Amste r dam 
L.D.A. Den Haag 
Vlug en Lenig Den Haag 
Pro Patria Rotteraam 
Unitas Geleen 
H.A.V. Haarlem. 

Uit de volgende junioren za l d.é definitieve "Haarlem11 -ploeg gekozen worden~ 

Pim van Beek 
Aad Beun 
Rob Heilkar 
Jan Kal 
Frits Knuvelder 
Joop Koedijke r 
Fred v.d. Lippe 
Henk Mul der 
J a n WilleuJ Schnerr 
Fred Tromp 
Cees Westerman 
Rob van v'/ensveen 
Gerard Zwart 

Wi\11 Aay . 
· Hans van Goo r 
Peter HÇJ.g t i ngius 
Henny Kuyl 
Fer Lam.ie 
HennY te Nüyl 
René Rui s 
Robert Rui s 
Peter van Ni euws tra-ten 
Leo v.d . Veer 

· Hob Koop 
Alfred vq;n Wolveren 

Ik doe ~en zeer dringend beroep op genoemde junioren om, vooral in de laa tste weken, 
die ons nog van de ze uiterst bel angri jke wedstrijd scheiaen , g een training over te 
slaan. Bereid je gezamenlijk zo goed mogeli jk voor, zodat wi j de 13e september met 
het volste vertrouwen t egemoet kunnen zien. 

SPRINGER. 

Jongens, ik reken op jullie ; 
nadere berichten vol gen!! 

Een jong a tl eet in Wemeldinge 
wou de Schelde overspringen, 
sprong t e ver en kwam terecht 
op 't perron in Barendrecht 

Niet in ·• t minst verbouwereerd 
he eft- ie 't nog eens geprobeerd 
en is doo r minder ha r d te lopen 
in 't Haringvliet verzonken. 
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TIE NKAMP TE BREPA. 

Tot mlJn grote spi~ -·~ zijn de. Ü:itsl.agen van de tienkamp te Breda d.d. 14 juni nog 
niet in het clubblad opgenomen. Ter pl aatsing wil ik ze hierbij alsnog doorgeven: 

nummer 

100 m· 
verspringen 
kogelstoten · 
hoogs.Pr~ 

4..00 m." 
110 m horden .. · 
di-scus 
polshoog 
speerw. 
1500 m. 

100m C 

1500m B 

3000m A 

Wim Krijnen Harry Joacim Peter Klos 

1 2; 1 
- .) . . 

~72 12.- . 597 
0 j. 

6m27 
12.~ 597 

sm93 495 580 
10m49 459 .1 brri45 456 

1 rri75 . 

5m73 (n;p.r .)450 · 
1.0m43 ' 454 ' 

1m50 464 
5J. 7 . 6o0 : 
1 5-· 6 673 . 
34m33 .. 478 
3m50 516 
41m35 377 
4-36.7 443 

5077 . ( 
--~ -'-

se plaats 

• . . . - .:-' 

·s_~.6 . ... . 

f). 7 .. 
30m43 

. .. ... 
-

3m10 (n.p.r.) 
29m66 
4~40.7 

711 .. . 
. .·: 550 .. 

652 
385_ 
364 

•. 195 
. 407 
4897 

1m45 - 420 
53- 9. .·_ i:.~,,..., 588 

. 2.2 o.i-:-'." '.!: - · : .::: 0· 
: 3Qm24(n~p •. r.)381 -' 

2m60 (n.p.r.)193 
_34m65 270 
4.21.7 593 

3946 _ 

.: ; 14e plaats 

Joop Prinsen. 

UITSLAGEN RSGIONAL~ _H~:IfSTRIJD, 5 juli ROTTERDAM. 

1 e Gerard Kamp 
serie 1e in 11.-sec. 

5e Arnoud Bosch 
- 11e Rob Folmer 

1:5e Marti!l _Labeur · 

- ·3e Co Faas 

10.8sec _( win~voordeel meer dan 2 meter/sec.) 

<- · 01_. 6sec. 
'g. t. 
g.t. . . 

110m Hord. A - 1 e Wim Krijnen 

8 . 59.8sec. 

15.-sec. 

10m77 

31m83 

kogel C 

discus B 

100mB 

400m D 

400m B 

1500m B 

polshoog 

verspr. D 

discus B 

kogel C 

-

6e V1 im Krij nen 

9e Wim~ ~:r.il}.nen ; J-

REGI ONALE VJEDSTRIJDEN, 12 juli te AMSTERDAM. ._ .. . j_ 

1 e Gerard Kamp 11. 2sec. (serie 1e i n 11. }sec .) 
4e Ton v . d . Voort 11. 5sec. (serie 3e in 11.5sec.) 
5e Rob v . Nimwegen 11.5sec. (serie 2e in 11 .6sec.) 

6e Martin Labeur ss.6sec. (serie 55-5, hlave finale 55-7sec.) 

4e (in serie) Hor a Vlam 53.1sec. 

4e Arnoud Bosch 4min.07.5sec. 

1 e Wim Krijnen 3m40 

11 e Rob v. Ni mwegen · 4m59 

4e \üm Krijnen 33m13 

se VJ im Krijnen 10m86 
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MARATHO!IJlCAMPIOENSCHAP , 18 juli te VLISSINGEN. 

1S km 20 kffi'· . . 2S km 30 km 3S km 40 km eindtijd . 

27e B. Fennis 1 • 06.30 1. 33. S9 ' 2.01.S4 2.28.20 2.ss.os 3.21.28 3. 34.17 
30e G.v.d.Bosch 1.13.39 1.40. 39 2.07.26 2.36.43 3.03.SS 3.43.30 

I.v.w. de tropische hitte werd de start 2 uur verschoven. Na + 2S km barS"tte er een 
hevig noodweerlos wet donderslagen en plensbuien. Om onder deze omstandigheden dan 
nog een marathon uit te lopen, dan moet je t och wel veel hardheid en doorzettings
vermogen b e zitten. Gelukkig hebben wlj twee mensen, die bovengenoemde eigensch~ppen 
bezitten. Ger rit en Bas, jullie hebben de naam van onze vereniging weer op een waa r 
dige .manier vertegenwoordigd. 

100 m c 
200 m B 

200 m D 

800 m D 

800 m c 
1S.QOm B .. 

3000m C 

Olympische 

hoogspr. D. 

verspr, A. 

kogel C 

discus A 

speerw. D. 

REGIONALE ':.EDSTRIJDEN, 19 juli te BEVERVI'IJK. 

6e Rein Knol 1 2. 1 sec. (serie 3e in 12.-sec.) 

1 e Gerard Kamp 23.2 sec. (.serie 2e in 23.6 sec~) 
Ton v.d. Voort (serie 3e in 24.s sec.) 

4e Piet SchiJ.)pers 2S. 1 sec. (serie 1 e in 2S-4 sec.) 

se Edwin Timmers 2m1S.9sec. 

2e Co Kl a ver 2m03.-sec. 

9e Martin -Labeur g. t. 
11 e Arie Kortekaas g.t. 

2e Rob Folmer 9rrï24.~sec. 

estafette 800m-400m-200m- 200m . 
1 e HA V "Haarlem" 3m42.4sec. 

(Arnoud Bosch - Co Klaver - Gerard 
Kamp - Ton v.d. Voort) 

6e Ed Veen 1mSO 

1 e Rein Knol 6mS6 

6e Peter Klos 10m78 

se Rein Knol 41m38 

Se Ed Veen 38m49 
13e Peter Klos 34m83 

SPlUNGCONCOURS. 

De springer van Amerongen 
opende de serie sprongen 
en sprong direct de e~rste keer 
al drooghuids over 't IJsselweer 

De springer van Wageningen 
die beter schoon- dan ver ko n springen 
sprong in ' n enkele solovlucht 
vijf fraaie ga ten i n de lucht 

Va n nijd is die van Amerongen 
toen van 't een op 't ander gesprongen 
maar Wag eningen won he t spel 
die sprong behendig uit z'n vel. 
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VERDIENDE DERDE PLAATS VAN ONZE 

"P. H. - BEKERPLO:C G". 

Eindelijk is onze P.R. - bekerploeg er dan 
in ges l aagd op ~~n der ere-plaatsen be
slag te leggen. Nadat wij jarenlang ge
abonneerd leken op de vierde plaats~ kwam 
er op zondag~ 26 juli~ onder ideale weers
omstandigheden~ da n eindelijk een zeer 
verdiende derde pl aats uit. En dat "ver
diend" wordt dan ongetwijfeld extra on
derstreept~ als ik U vertel~ dat onze 
ploeg zeer l ang de t weede plaats in han
den heeft geha d en zelfs tot aan het 
laatste nummer kans he eft gehnd, deze 
t weede pl aats definiti ef te bezetten. 
En is het er deze keer dan nog niet van 

gekomen~ met de ervaring van deze P .R. - bekerwedstrijd i s het zeer zeker mogelijk 
reeds het vol 0 end seizoeri w~l de positie va n de runnar-up in te nemen. 
U wilt hoogtepunten van deze wedstrijd~ waarin ons team voortreffelijk geleid werd 
door aanvoerder Wim Krijnen en even voortreffelijk gecoacht door Wim Kaan en Gijs 
van Rewijk. Wel, dat was dan allereerst de 110m-hordenrace. Wim Krijnen met zijn 
15.2sec. en Harry Joa cim met zijn 15.6sec. brachten onze ploeg al direct na dat 
eerste nummer vrij stevig op de tweede plaats en dit vroege succes is van grote mo
rele waarde geweest voor de andere leden van onze ploeg. Toen daar direct bovenop 
Arie Schaper op de BOOm 1min54- 7sec liet noteren (ni euw clubrecord) en Peter Klos 
in ~én van zijn laatste wedstrijden voor "Haa rlem" zowaar dan toch beneden de 2 
minuten kwam (1min58 .3sec), dank zij een zeer t actisch gelopen race~ toen kwam het 
"Haarlem"-legioen op de tribune in een "winning moed". Vvant op dat moment zaten wij, 
wat die tweede plaats betreft~ zo op fluweel, dat het geweld va n Luitjes en Tammin
ga van de Trekvogels op de 100m ons niet van die t weede plaats kon verdringen. Het 
verweer va n onze sprinters was overigens goed~ ook a l hadden we misschien zowel van 
Gerard Kamp als Ton v.d. Voort toch nog wel iets snellere tijden verwacht (resp. 
11.2 en 11.4 sec.). Jel Doornbosch deed bij kogelstoten zijn plicht met 13m75, maar 
op Henk Leuwener drukte het P.R.-bekerdebuut toch nog blijkbaa r te zwaar, getuige 
zijn 11m16. De 400m was bepaald t eleurstell end. Wa nt we hadden echt meer verwacht 

· va n Hora Vl am dan die 54-9sec. Maar j a~ de ongelooflijke zware werkweek, die Hora 
achter de rug had, deel veel begrijpen. Co Kl aver deed met zijn 53·5 sec. zijn 
plicht. Jammer, dat deze jongen niet meer kan t rainen. ~aar onda nks die teleurstel
lende 400m hadden we nog steeds de tweede pl aats, die ook gehandhaafd bleef na de 
1500m. Arnoud Bosch, die nu niet direct t actisch liep , note erde desondanks 4min5 . 2 
sec. en Co Faa s met het vooruitzicht nog een 5000m te moeten lop en, kvvam tot de re
delijke tijd van 4min6.4 sec. Jel Doornbosch deed het a l weer vol gens de verwachting 
bij het sp eerwerp en met 55m29, met een Piet Masc ini (40m20) ver a chter zich. Nog 
steeds was de tweede pl aats in onze handen. 
Toen kwam de gr ot e klap. Joop Vissers en Frits Knuvelder kwamen niet over de zes 
meter bij het verspringen (5m96 en 5m85). En nogmaa ls Joop Vissers kwam bij de 
400m horden niet beneden de minuut (63. 2 sec.) Harry Joacim maakte met zijn 57.9 
sec. wel wà t goed, maar niet alles, van zijn deze middag f a lende ex-plaa tsgenoot. 
En toen stonden wij ineens op de vierde plaats, met a cht er ons Minerva. Dat was 
g een prettig voo ruitzicht en dan met de 200m, met de Minervaan Jaap Noordenbosch 
voor de boeg. Doch toenkregen we toch ook weer het geluk, waarbuiten nu eenmaal 
geen P.E.-bekerploeg het kan stellen. Noordenbosch bles se er d e zi ch, liep de afstand 
strompelend uit en viel buiten de punten. Het heeft Minerva zeker 850 punten ge
scheeld en het is a lleen maar prettig te constateren~ dat ook zonder de blessure 
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,- '· Y1 :;,;: oc.rà. enbosch we l;J:inerva achter ons gehouà.en 
~ouden hebben. Ook op dit nummer een Vlam~ die 
niet direct kr n bekoren (23.2 sec. ) en een ver
beten vechtende Gerard Kamp met 23 sec. 
Op dat moment stond in feite de vierde plaats en 
daarmede het behoud van het eerste-klasserschap 
wel vast. Maar deze "Haarlem''-ploeg wilde nu een
maal meer. Dat werd overduidelijk gedemonstreerd 
door de veteraan van de ploeg Henk Kluft. Na vijf 
jaar teruggehaald in de P . H. -bekerploeg. Het werd 
;va t men d.an wel eens noemt een 11 joyeuze rentree 11 • 

36m49 ! ! ! Hier werd zonder de mi nst e t wij fel aan
getoond, dat deze veteraan in zijn vijfentwintig
ste P.R. -beke r wedstrijd zijn plaats volledig 
waard was. Rein Knol kwam tot 39m28. Een niet 
direct falende Rein dus~ maa r we hadden, en Rein 
zelf natuurlijk ook~ iets meer verwacht. 
Co Lagendijk~ van stal gehaald voor de hinkstap
s ) r ong , deed het met 12m19 redelijk en bleef 
~ .r ~ 3 qq~ weinig achter bij J an Brouwer~ die tot 

1: .~ _ ,c r.::wara . De derde plailts kwam hiermede in 
zicht. Maar dan zou veel afhangen van Co Faas en 

Aria l<.ortekaas op cle . soociin~- · Viël, -·op zo 'n moment van de wedstrijd is het altijd goed 
twee geroutineerden in de baan te brengen. Co had de 1500m in de benen en liet zich 
gelukkig niet verleiden door mee te gaan in het hoge tempo van de koplopers. Ari e 
bleef in de buurt van Co en wist hem inderdaad toen het nodig was, te steunen. Zo 
kwam Co tot een tijd van 16min12sec en Arie tot 16min13.6sec. En zie daar~ we namen 
de derde plaats van Holland over, ook al, omdat Wim Krijnen en Rob van Nimwegen bij 
het polsstokspringen beiden over de 3m40 kwamen en dat was vooral van de jeugdige 
Van Nimwegen een opvallend goede verri chting. Rein Knol won het hoogspringen met 
1m80, maar opnieuw was Rein niet tevreden en o.i. terecht. Ton van Zijl sprong 
practisch ongetraind 1m71; deze verrichting· wilden we toch wel in de rubriek "rede
lij~' onderbrengen. De 4 x 100m leverde onze eerste ploeg na wissels, die eigenlijk 
te goed waren om te beschrijven, een goede tijd van 43.9 sec. op en onze reserve
ploeg een tijd van 46.6 sec. Bij de 4 x 400m verspeelde een stroef lopende Wim Krij
nen te veel om onze ploeg een rol van betekenis te doen spelen~ maar een prachtig 
draaiende Arie Schaper als laatste man bracht ons zo dicht achter Holland~ dat de 
derde plaats, die zowaar toch nog even in gevaar kwam, veilig werd gestel d. 
Toen de eindstand bekend werd~ luidde die als volgt: 

1. A.A.C. 25 .713 pnt. 
2. Trekvogels 22.420 pnt. 
3. Haarlem 22.184 pnt. 
4. Holland 21.991 pnt. 
5· Minerva 20.923 pnt. 

So Long. 

UITSLAGEN P.R.-BEKER, 26 juli te ROTTERDAM. 

pnt. pn- , tot.pnt. 

100m G. Kamp 11.2 834 A. v.d.Voort 11.4 768 1602 
200m G. Kamp 23. - 751 H. Vlam 23.2 721 1472 

. 400m H. Vlam 54-9 535 J. Klaver 53-5 612 114 7 
BOOm A. Schaper 1. 54· 7 867 P. Klos 1.58.3 745 1612 

(nieuw clubrecord) 
1500m A. Bosch 4-05.2 815 c. Faas 4.06 . 4 797 1612 
5000m C. Faas 16.12.- 612 A. Kortekaas16.13.6 607 1 219 
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11 Om h. w. Krijnen 1 5 0 2 764 H. Joacim . 1 5 0 6 673 1437 
400m h. H. Joacim 57·9 653 . · . ,,J 0 , Vissers 6J. 2 . 4 '16< . ·, 1 069 · .... 

,J. Vissers _ 5m96 502 F. .Knuvelder - 5m85 ·. ver spr. 477 ' .. 9T9 . ,, 

hoog R. -Knol 1 m81 782 A. v.Zijl 1 m71 ,· ·. 66:7' .. 1449· 
pol sh. Vl . Krijnen 3m40 476 R. v. l'Jirnwegen 3m40 - ,. 476 .: . -~:rs-2 -
hinkst. J. Brouwer 12m30 553 c. Lagendijk . . 12m1 9 '' 5:39 - .!".'.:: .. . ' '• 1092·: ... ... 

kogel J. Doornbosch13m75 745 H. LeU'lvener 11 m16 -· . 512 .C . 1 :2 5=7-: :~ .. 
speerw. J. Doornbosch55m29 632 P. Mascini 40rn20 358 . 990 
discus R. Knol 39m28 606 H. Kluft . 36m49 533 . · ··, .. 4)139 
4 x 100m - G. Kamp - H •. Vlam- R. v. Nimwegen- A. v.d. Voort 43.9sec •. : .·. : .. ; 1836 
4 x 400m - W.Krijnen-J.Doornbosch-J.Klaver- A.Schap er 3min30.]sec. 13·20· ,, 

22.184 -. 

REGIONALE 1:'/EDSTIUJDEN, 29 juli te AMSTERDAM. 

100m B 3e - Rob van Nimwegen 11.8 sec . 

ENSCHEDE, 8 augustus, SPRINTTwEEKAIVIP. 

2e - Gerard Kamp 100m 11.5 sec. 737 pnt. 
400m 51.4 sec. 744 " totaal 1481 pnt. 

Bij de spr intnummers had men last van sterke tege.rrw:Lnd. Dit was de .. eerste maaJ._ 9 . dat 
Ger~rd een 400m liep. 11 Ik durfde niet goed .en had nog veel over 1!, .. schreef hij ·ó·ns. 
Vóór - de eerste keer een 400m lopen en dan meteen maar een tijd · d~~aien, - waarwee hij 
zi6h aan de kop van de r anglij st ~an onze vereniging plaat~t, .. dat ,belo6fi mogeliji 

. . . . -· -
iets !! 

2 a:ugustus, Noord- Hollandse Kampioensçhapp~n, Zaandam. 

Haarlem-ploeg succesvol. Dubbel karnpioenschap 
3 kampioenschappen: 200m, 110m horden, 400m 
6 tweedê plaatsen: 100m, 200m, 5000m, 110m 

derde plaats: 100m. 

100m 

200m 

800m 

5000m 

11 Omh. 

2e - .. Gerard Kamp . 
3e - Hora Vlam 

1e Hora Vlam 
2e Gerard Kamp 

6e - Martin Labeur 

2e - Arnoud Bosch 
6e - Co Faas 

1 e Wim Krijnen 
2e - Harry Joacim 

1 0. 9 sec.-
11. - sec. 

... 22 . 5 sec. 
22 .9 sec. 

2m09.1 sec. 

15m43.4 sec. 
16m18. 2 sec. 

15.2 sec . 
15.3 sec. 

voor Wim Krijn~ri~ 
horden. 

::.:. !' ,i -~' 

horden, hoogspringen, polsstokhoog. 
:f. 

serie 3e 11 • 1 .sec. 
serie 2e 11 . - sec. 

serie- 1 e 22.6 sec. 
serie 1 e 22.8 sec. 

Arnoud liep de 5 km voor de 1e maal. 

serie 1 e 1 5 ° 5 sec. 
serie 1 e 15.7 sec. 

Ton van Zijl serie 4e 17.6 sec. 

400mh. 1 e Wim Krijnen 

hoogspr.2e - Harry Joacim 
4e - Ton van Zijl 

58.7 

1m75 
1m65 

polsh. 2e - Rob van Nimwegen 3rn30 

sec. serie 1 e 62 . 1 sec. 
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Tien-kamp~~er-ik-el-en. 

Als een fraaie rimpelloze gracht lag de sintelbaan daar, na de verrassing, die Plu
vius ons ~aterdag 8 aug. bereid had. En omdat er van gemeen-tewege over a:':gel asten 
van de 10-kamp werd gesproken, kre,s·en de orc5anisators al een tamelijk bleke tint om 
de sportneuzen. Echter door hun onverzettelijk optreden daarna was h~t · mogelij~, 
dat de wedstrijden toch nog doorgang vonden, want de uitstekende afwaterj_ngsmoge
lijkheid gaf de baan zeer spoedig zijn normale a;mblik weer. Dat was maar een gE)luk
kige wending, want bij ervarin.:., weet ik, dat 1 0-kampen de prettigste wtj_ze van atle
tiek bedrijven is. Door twee dagen lang samen te sporten in een meestal; · ik kah wel 
zeggen altoos, vriendscha_ppelijke sfeer, zijn-.de tegenstandèrs, 1iever ~ezëgd medè
strevers, nauwer met elkaar verbonden dan in · gewone wedst"ri jden: .riet is · om ·die re
den, dat ik me erover verwonderde niet m~~r jongens van ons te zien deelnemen. 
Als ik een beetje kritiek op de verzorgin<;;· van de atleten mag neerschrijven, dan is 
dat het ontbreken van zit- of liggelegenteid, die op het vochtige grasveld nodig 
was geweest (zie Atmodes). Niets dan lof echter voor de voortreffelijke koffie en 
thee met gebak. De rolletjes pepermunt waren ook zeer nuttig en welkom, al betrapte 
ik een snoodaard, die het in zijn achterzak opborg, "voor vanavond, als ik met Toos 
in de bioscoop zit'', was zijn toelichting. Omda.t de strijders niet steeds maar van 
het veld kunnen lopen, is een "dichtbijere" plaats voor het scorebord wel gewenst. 
Ook de 2e dag kwam er geen wedstrijdlei der opdagen. ·vïas er geen plaatsvervanger? 
~at dan oo~ de oorzaak daarvan geweest moge zijh .•.• ~it mag in de _toekomst niet meer 
voorkomen. Zijn er onder onze eigen mensen ·niet zulke ambitieuze figuren, die een .
cursus voor het verkrijgen van deze bevoe~dheden willen volgen? Dergelijke functio
narissen hebben we in dè ·toekomst zeer zeker nodig. Genoeg negatiefs. De wedstrij-:-' 
den mogen toch geslaagd genoemd worden, wat enkele atleten o.a. lieten blijken door 
na afloop de juryleden te bedanken voor de leiding. Die sympatieke geste komt zel
den voor, maar is wel het navolgen waard. Want allen, die er aan meewerken om voor 
de atleten de - wedstrijden mogelijk te makeni ~oeten zich hiervoor toch altijd wel 
enige offers getroosten. Hoewel, twee dagen van prettige sport is 99k wel een __ nut
tige bezigheid geweest. 

T. 

Hieronder de voornaamste uitslage~: 

Pim Muliersportpark 

I Rein nummer 
Knol 

100m 11.9 - 623 
ver 6m56 - 656 
kogel .12m80 - 654 
hoog 1m85 - 832 
400m 5 7. 1 - 428 
11 Omh. 16.5 - 506 
discus 37m60 - 562 
pol sh. 3m30 - 438 
speerw. 45m71 - 451 
1500m 5.00.7 - 32§_ 

1e - '5406 
--. 

H.A. V. "Haarlem -V. I. F. - A.V. "Zaanland". 

1e- A.V. Zaanland 
2e H.A.V. "Haarlem" 
3e - V. I.F. 

. ----
Wim Peter 
Krijnen Klos 

12.- - 597 1 2 . 1 - 5721 
5m74 - 452 5m27 - 351

1 

11 m31 - 524 10m79 - 483 
1m65 - 605 1m30 - 300 
53·3 - 624 53.9 - 588 
f5.2 - 764 21 .9- ---

34m38 - 480 30m95 - 397 
3m-- - 328 2m50 - 163 

44m18 - 425 37m67 - 318 
4·35.7 - 452 4.31.1 - 4Y4 

14.837 pnt. 
14.323 pnt. 

.12.013 pnt . 
----

Ton 
van Zijl ~-~_r_m _______ ~ 

12.1 572 
5JP.2.4 - .49 7. 
9tn70 - 420 
1 m65 - 605 

482 "1 2. 5 -
5m75 - 455 
8m52 - 315 
1m70 - 656 
61. -- 28 0 uitgevallen 
1 8 0 1 - 283 

22m95 - 22 3 
2m30 - 103 

31m33 - 22 0 
5.16. -- 16 

3e - '5251j10e - 3666 1 2e - 318 ~, 
--, = ! 
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WAT VERSTAAK \, IJ OJ:.ï"DER EEIÇ "VOET:i3AL"-KNIETJE ? 
.. ~.~ .~>, :.f( ~ .... ": 

..- -- ~ 1} '·· · ·1. ' Velen zullen wel eens iets gehoord hebben van een z.g. 
/-~···1 :;~)'. [' ~'j .. ··':"_~.. voetbal-kniet je, maar ik vermoed, da t slechts weinigen 
i ~· H '· .......... \ ( \., het naadje van de kous van een voetb a l-kniet je we t en en 
'\:.: '-...Î_;.y\ .. , ·-::-....,. \ de anderen·; ·· vooral indien zij belanb stellen i n a ll es . t· ~--' r, '· .... ~;. ....... - , 

1-r---- , .. ,- 1 .1 <"" _.J wat in het raakvlak van de sport valt , h e t wel eens wil-
\t "';!' \ r'~· · ,i /~> ... 1"{ 1 

\\" -/'} (\\ / .. ,:;':;.~\ \ vv :~n::t~~- het kniegewricht ligt op het gewrichtsvlak 
\ 1 / ; I), _ ., 1 , 1 :\i'/! \ Î van de tibia (het scheenbeen) een schijf van kraakbeen, 
\\H /_ . ...-\t~;' ..... . 1_.. \r~ ~_.; \ zowel aan de binnenzijde als de buitenkant va n de knie. 
,~·3'.._ ... \ ·!;\:;~:::~ -... · '·. \I "Deze schijf jes v:an kraakbeen, die dus ge zien kunnen wor-

( \ \ ... :1 -.---·--.,\h:~:~~;:_~·- .1·--;; den als verbindingsS;tukjes tussen het scheenbeen en het 
;J--·· ..... lT . ~~-;~~''- \ \ ! kniegewricht, zijn soepeler dan de botten (hard been) 
/i \1\ C1\,..'',, -') f en worden 'l'·el meniscus genoemd. 

I Î t . ' ' '· .._ / • !.... · l) .'-·\ ··, - . .-- ,.,-" Wanneer nu zo een meniscus op de een of a ndere manier . 
l.ç< , ~ ·............ ~ ..... l.,.. . 

... _, .... .. . er tussen uit schiet, is het wel verstandig om eens met 
de huisdokt~~-- te gaan praten, want het is slechts zeer z-elden, dat dit schijfje 
kraakbeen weer op de goede plaa ts te krijgen is. Dat dit toch wel noodzakelijk i$, 
blijkt al snel indien men gaat hardlopen en plotseling merkt , dat je kni~ pijn 
doet en je niet meer gewoon op 2 benen kunt lopen en al hinkende moet afremmen. 
De dokter zal je dan waarschijnlijk doorzenden naar een orthopaedist (een chirurg 
voor het herstellen van vergroeide ledematen). Juist, je hebt het al begrepen. 
Na onderzoek laat de specialist een paar Röntgen-foto's nemen om zo nauwkeurig mo
g·elijk vast te stellen, hoe de vork in de steel zit. Wanneer de di agnose luidt, 

f 
dat er inde~daad een stukje kraakbeen niet meer op de goede plaats te krijgen is, 
dan zal al1èen de chirurg nog uitkomst kunnen brengen. Elke a nc: ere oplossing blijft 
sukkelen ~n· actieve sportbeoefening is dan absoluut onmogelijk. Bovendien is de 
kans, dathet kniegewricht nog verder in het ongerede raakt, zeer groot. 
Indien de specialist dus advi'seert om te opereren, vol g dit advies dan ook op. Na 
een paar maanden ben je älle harigheid vergeten en kan je weer vlot alle takken 
van sport beoefenen, ~aar je maar zin ·in hebt. Indien je zoveel mogelijk meewerkt
vooral ook moreel -ben je na 2 weken het ziekenhuis uit en een maand daarna kan 
je al weer aardig lopen, dikwijls beter dan voor de operatie. 
Het is mij bekend, dat ook in onze vereniging enkele vrienden met hun knie "sukke
len" en niets meer aan sport kunnen doen. Overleg nog eens met de dokter, of het 
zin heeft om de specialist te raadplegen. Mis schien zien wij je dan al de komende 
wintermaanden op het CIOS meedoen en hoef je niet eens tot het voorjaar te wachten 
om helemaal fit te pro:(iteren van de mogelijkheden van de sintelbaan ! 

VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRONT. 

Op woensdagavond 15 juli organiseerde onze ver
eniging een weds trijd tegen de Sp artaan, tell en
de voor de jeugdcompetitie van het district 
Noord-Holland. Het was voor de "Haarl em"- jeugd
ploeg de eerste wedstrijd van deze compet i tie. 
"Haarlem" nam met een eerste en t weede ploeg 
aan deze wedstrijd deel. 

- -1-1 -

Arnold ? resburg. 

/' ,. 
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,;-,, .. ' 

---· .~ .. ··-· 

. - .. 1 

.. -~--- ----::_ 
··---· 

. ...... ·." 

. -· --·--- --- .... 



uitslagen "Haarlem" I 

80m B F. Lamie 8.9 sec. 
1500mB R. Ruis 4.38 · " 

100m A F. v.d. Lippe 11.7 11 

Boom G. Zwart 
3000m J.P. Kal 
hoog P. v. Beek 
ver A. Beun 
kogel A. Beun 
discus G. Zwart 
4x100m Haarlem I 

totaal uitslag 

Haarlem I 
Haarlem II 
Spartaan I 
Spartaan II: 

2.02.4 11 

9.28.6 11 

1m60 
5m80 
9m41 

35m02 
44·9 11 

totaal 

6666 
4751 
4500 
1963 

punten 
11 

" 
11 

uitslagen "Haarlem" II 

800 pnt. H. te Nuyl 9- 7 sec. 572 pnt. 
432 11 P. Nieuwstraten 4.46.8 11 358 
678 11 ? . v. Beek 11.8 11 650 
631 11 ------
579 11 J. Koedijker 10.33.2 11 307 
555 11 P. Hagtingius 1m55 509 
466 11 F. .Knuvelder 6m02 517 
379 11 H. Mulder 9m63 394 
495 11 ------

1621 11 Haarlem II 46.2 11 1444 
6666 11 4751 

ZONDAG 19 juli, NEDERLA11])SE J EUGDKAMPIOENSCHAPPEN. 

De sintelbaan aan het Langepad te Rotterdam, ~as dit jaar het strijdtoneel van de 
jeugdkampioenschappen. 
Het wa s een heel kleine deputatie van11 ilaarlem"? die daar de strijd ging aanbinden. 

Pim van Beek, Jan Kal en ondergetekende hadden de 
vererende uitnodiging ontvangen om in de V.W. van 
dè presiclente . van "Atmodes" met aan het stuur de 
presidente in hoogst eigen persoon de reis naar 
Rotterdam te gaa n maken. Een uitnodiging, die na
tuurlijk dankbáar werd aanvaard. De. bestuurskwali-
teiten van haar als presidente ware~ 6ns reeds 
lang· bekend, maar voor de bestuurskwaliteiten aan 
het stuur vreesde ik het ergste. Maar eerlijk ge
zegd, het ging voortreffelijk. Rie, . nogmaals onze 
hartelijke dank. 
Nu de wedstrijd zelf. Van de orkaan, welke die 
avond, voorafgaande aan deze wedsfrijd? Nederland 
teisterde, was een nrestantje" overgebleven. Een 
licht orkaantje, dat afwisselend de loperi in d~ 
rug? dan weer tegen de borst blies. De man aan d~ 

windmeter noteerde bij de sprint-series dan weer rugwind en een serie daarna was 
het weer een stormpje tegen. 
Pim van Beek kwam als eerste aan bod. In zijn serie 110m horden finishte hij als 
tweede in een tijd van 15.2 sec.? hetgeen een finale-plaats betekende. In die fina
le kwam hij tot een verdi enstelijke vierde plaats in de tijd van 14.8 sec. 
Fred v.d. Lippe behaalde bij de series 300m eveneens een tweede plaat s, tijd 37.6 
sec. De finale van dit nummer leverde hem in de tijd van 37.- sec. de vijfde plaats 
op. 
Jan Kal bereikte de tiende plaats op de 3000m in 9m50. -sec. 

V.OENSDAG, 29 juli? JEUGDCOlflPETITIE- VJEDSTTI IJD HOLLAND - HAARLEM. 

De R.K. A.V. "Holland" fungeerde deze avond als gastheer op de sintelbaan van het 
Pim Muliersportpark. De wedst rijden hadden een vlot verloop. 
Onze jeugdploeg behaalde een pittige overwinning op onze stadgenoot? met de vol
gende resultateng 
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Som B 

1500m B 
100m 

Boom 
3000m 
hoog 

verspr. 

kogel 
discus 

4x100m 

1. 
2. 
1. 
2. 
3. 
2. 
1 
1 • 
2. 
1. 
2. 
3 . 
4· 
1 • 
1. 
3. 
1. 

F. Lamie 
H. te Nuyl 
P. Hagtingius 
F. Tromp 
F. v.d. Lippe 
G. Zwart 
J.P. Kal 
R. Heilker 
P. v. Beek 
P. v. Beek 
F. Knuvelder 
P. Hagtingius 
F. V.d. Lippe 
F. Knuvelder 
G. Zwart 
F. Knuvelder 
"Haa rlem" 

Totaaiuitslag: 1. Haarlem 
2 .• Hofland 

9.2 sec. 
9 .6 " 

4.42.1 11 

11 . 8 " 
11 . 8 11 

2.06 .3 " 
9.31.6 11 

1 m61 
1 m61 
5m91 
5m88 
5m60 
5m45 

rom20 
33m65 
31m16 
44-4 sec. 

6539 pnt. 
. . 5703 11 

. . 

STANTI JEUGDC OlVIPETITIE DISTRICT NOORD-HOLLANTI; 

1. H. A. V. .., Haar 1 em" I 6666 punten 
2. A. A.C . I 6237 " •. 

3. A. A. C. II 6199 " 
4· Holland 5728 11 

5· A. A.C . III 56 17 11 

6. A. A. C. V 5291 " 
7- A.A. C. IV 5086 11 

8. DOVES 4874 " 
9. H. A. V. "Haarlem" II 4 751 " 

10. D.E.M. I 4286 " 
11. Lycurgus 4123 1t 

1 2. A.A.C. VI 3579 " 
13. D.E.lv'i . ·II 3539 11 

14. Estafette 3523 " 

HOORN, ZONDAG, 9 augustus. 

"Hollan<i:.n" organiseerde ,deze zondag o.a. een sprintdriekamp voor B-junioren. 
Hem1y te , Nuyl Ei)n Fer Lam:l.e verschenen aan de start voor de 60 - 80 en 1 OOm. 
Jfer b~ha:a..ld.e op alle drie de afstanden een ruime overwinning. 6om in '6.9sec, 80 m 
in s:9~ec, 100m in 11.1sec, prima tijden voor een grasbaan. 
Hennyc deed het ook goed. In het totaa l klassement bezette hij de derde plaats, 
60m in 7.5sec, Som in 9.7sec, 100m in 11.7sec. 
Leu v.d. Veer hanteerde kogel en discus in een werptweekamp. In totaal werd hij 
derde. Kogel 12m96 - discus 30m81, prestaties, die voor zijn doen bepaald niet im
ponerend zijn. De maand vacantie, die hij kort voor deze wedstrij d genoten had, 
zal daar wel niet vreemd aan zijn. 

Joop van Drunen~ 
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VERVOLG PR~STATIELIJSTEN, (bijgewerkt tot 1 juli 1964). 

3000 meter 
~ . - -

Paul Verra 8m34.6 1956 
Arnoud Bosch 8m50.4 1964 
Wim van Gog 8m55.2 1946 
Co Faas 8m58.- 1964 
Henk Geusebroek 9m01.2 1952 
Han de Roode 9m02.6 1944 
Dick Hagtingius 9m04.8 1944 
Jan Koopman 9m08.4 1939 
Leo Warmerdam 9m08.6 1955 
Han Jansen 9m09 .1 1953 
Henk Meijboom 9m09.2 1951 
Wim van Deursen 9m11. - 1949 
Arie Klaase 9m11 • 3 1928 

Hoewel geen olympisch nummer, heeft deze 
afstand nooit over belangstelling te kl a
gen. Arie Klaase was de eerste HAV-er, 
die ook nationaal gezien, goed mee kon 
komen. Hij was o.a. 2 jaar houder van het 
ned. record. Zijn toptijd hield 11 jaar 
stand als clubrecord, dit in schrille 
tegenstelling tot de tijd van voorzitter 
Hagtingius, die binnen 14 dagen van de 
recordlijst verdween. Wim van Gog was ~e 
eerste HAV-er onder de 9 min. 

verspr_i_ ~ç:s~en 

Toon van· Welsenes 7m27 1929 
Jaap Boot 7m08i 1924 
Jel Doornbosch 7m07 1959 
Dick Tempelaer 6m92 1953. 
Cor Lamaree 6m89 1938 
Hans Sieffers 6m89' 1960 
Chris Ruseler 6m86 1949 
Bob Steenbergen 6in85 1958 
Mat Meuwese 6m85 1959 
Ludwig de Sanders 6m78 1955 
Harry Joacim 6m7T 1959 
Joop Vissers 6m77 1959 
Rein Knol 6m75 1961 

Staan op de 3000m 2 prestaties van dit 
jaar hoog genoteerd, op het verspringen 
is het minder rooskleurig. Ons overjarige 
clubrecord (35 j aar!) stamt uit de tijd, 
dat Nederland over zeker 4 7-meter- sprin
gers be~chikte. Boot plukte daarvan de 
wrange vruchten, door binnen het jaar z'n 
ned. recorci kwfjt te raken. Na de laatste 
7-metersprong van van Vielsenes in 1934 
is het slechts aan Jel Doornbosch gelukt 
deze barrière te passeren. 

Met genoegen las ik in het clubblad van juli, dat Ferry Lamie het clubrecord SOm 
B-jun. had verbeterd tot 8.8 sec. 
Bij het begin van de jaartelling (voor onze vereniging) bestond er ook een clubre
cord voor senioren op deze afstand. 
De LAATSTE recordverbetering stamt uit '926, toen Rinus v.d. Berge een tijd van 
8. 9 sec. 1 iep. 
Startblokken waren toen echter nog niet uitgevonden! 

Tenslotte nog een kleine opmerking. 
Ik las, da t Hans v.d. Berg onP z'n g-roeten uit Canada deed toekomen, en dat Hans 
clubrecordhouder BOOm junioren was geweest. Inderdaad klopt dit, maar dat hij op
volger ·vah Hans Bus~ was, moet ik bestrijden. Hans v.d. Berg ondernam tijdens het 
seizoen 1948 zeker 5 pogingen om het clubrecord van Ab de Vries (2m08.4sec) te ver
beteren. Dit lukte·'hem·tenslotte op 5 okt. te Amsterdam met een tijd van 2m06.9sec. 

Piet Kleijne. 

VAN DE PROPAGANDA- COMMISSIE. 

Tijdens het uittikk~n van deze laatste bladzijde kopij, gleed bij ondergetekende 
een Australische brief in de brievenbus, gedateerd 16 augustus 1956 (hebben jullie 
een andere jaartelling, Harrie ?) en afkomstig van Harrie Werni~3 El sa Court, 
Eltham Vic. Australia. Hij sprak er zijn genoegen over uit, dat in de HAV- er een 
stukje aan hem was gewijd, wenste ons geluk met de nieuwe sintelbaan, en deed alle 
HAV- ers zijn ha rtelijke groeten toekomen. 
Harrie, ik zal je brief doorzenden aan de redaktie-commissie, die je brief vast wel 
in het volgende nummer zal willen opnemen. 

Joop Prinsen. 
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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 
DRUKKER IJ 

Piesmanplein 3 · Tel. 62066 

Perscusstraat 31 · Tel. 5 22 07 Jos. tlathöt 
Maak gebruik van onze bezorgdienst. 

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

K 0 0 P T 8 Ij DE A D VE R TEER D E R 5. 

I. I<.AN 
Juwelier · Horloger 
Stopwatches 

Hanrlcm , Bartcljorisstr. 2, Tcl.13004 
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 3 9- 4 1 TELEFOON 14308 

Hotel-Café-Restauran t 

1~t~ Cnsel A~:ncx slijte1ij 

,,~ ylhoeue
11 

Zaa l voor recepti es 
en diners HAARLEM 

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

Gezonde mensen, 
Gezonde voeding. 

Gezonde voeding: 

Vermaat's 
Best Brood! 

7)e ~e-k1-vz,'te Jtiti/i 
HENI< VAN I<OERSEL 

De specia le herd~ !wpsa l o n van Haarlem. 
KL EI NE HO UTSTRAAT 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 

ASSURANTIE- E ph 
KANTOOR e e Hulsing 
Amstelveen 
Haarlem 

OOK UW ADRES VOOR: 

Maarten Lutherweg 209 
postbus 701 en van Keulenstraat 55 

Telefoon (0 2964) 1 30 35 
Telefoon 1 00 10 

* AUTOVERZEKERING 
No -claim tot 40u/0 en .. . 
vele andere vrijgevige 
bepalingen. 

zonder eigen risico (ook in het buitenland) 
terwijl de premie niet hoger wordt, in vele 
gevallen zelfs bger. 
B.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,
W. A. vcrz. f 94,50 All-Risks verz. f 360,-* Leven svcrzekering (begin jong) vraagt vrijblijvend offerte. * Gczin s-W.A. vcrz. vcrzekering tegen wctt.-aansprakelijkheid, premie per jaar f 9,

premie per jaar f 5,
prcmie per jaar f 12.50 

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

BRAND-, BROMFIETS-. RIJWIEL-, ONGEVALLEN-, ZIEKTE-, OPERATIE-. ZIEKENHUIS- EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN 

ALLE VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN 

Als je aan een ~ 
sporthuis deukt . ... tHJ H.A.V. 

Maak de 

"HAARLEM" 
ook financiëel sterk. 

Speel mee 
is die gedallte H je favoriet. Sporthuis Haarlem 

is het cigen'sporthuis van' Zuid-Ke1i11emcrland, 

zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel 

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

tegen. Tellen van Haarlemse leiding, Ileus, 

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

H. Busé 

]. van Drunen 

D. Jordens 

via onze vereniging. 

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

Noorwegenstraat 64, Haarlem 
Telefoon 2 07 98 

Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem 

' .., 




