
' " ' I 

'. 

Officieel orgaan van de 
Haarlemse Atletiek Vereniging 

,,Haarlem" 
Opgericht 8 oktober 1920 

-er 



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

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

Ged. Oude Gracht 38 - Haarlem 
T elcfoon 1 56 02 

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

,,De Grot" 
Bar 

Geo pend 19-24 uur 
zn.-zo. vanaf 14 uur 

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

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

Bak- Stoof- en Gerookte paling 
Volop conserven 

Lijnzaad's vishandel 
Brees1raat 7 - Tel. 166 39 

UITSLUITEND 
Roombotergebak · Bitterschotels 

IJstaarten. 

VOOR ELK FEEST IETS APARTS. 

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

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

Smederij W. Mooienaars 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels. 
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 
Televisie · Radio · Riiwitlcn tn rijwidondaddtn 

Elrctr. art ilcdcn · Gloeila mpen 

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 

Jeltjo Doornbosch 
Ook voeder en and ere dierenbenodigd heden. 
Van 't Holistraat 93 - Haarlem - Telefoon 4 37 44 
('s Maanda gs en za terdags standplaats: Botermarkt} 
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Secretariaat 
C.H.Lagendijk 
Narcissenlaan 40 
:BE1TiiJEJ3RO EK. 

c,lubgenoot, 

Eenne~Toek, 29 septembeT 1 64 

Zondag 11 oktober a.s. komen wij allemaal gezellig bijoen op de sintelbaan 
van het Pim Muliersportpark aan de VerlenGde Orionweg. Om 10.30 uur begin
nen daar n.l. onze traditionele onderlinge wedstrijden, waarvoor wij U hier
bij uitnodigen. 

Het programma voor de diverse groepen.luidt: 

SENIORENg 

Kogelstoten 
Discuswerpen 
Hoogspringen 
Verspringen 

100 meter 
1000 meter 

JUNIOREN B 

KogeJ a toten 
Discus;verpen 
Hoogspringen 
Verspringen 

Bo meter 
6oo meter 

JUNIOREN Dg 

60 meter 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 

SENIOREN boven 35 jaar~ 

Kogelstoten 
Verspringen 

100 meter 
1COO meter 

JUNIOREN G 

60 meter 
Hoogspringen 
Verspringen 
Discuswerpen 
Kogelstoten 
6oo meter 

v7ELPE:iif~ 

60 meter 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 

JUNIOREN A: 

Kogelstoten 
Discuswerpen 
Hoogspringen 
Verspringen 

100 meter 
1000 meter 

Wij verwachten een record aantal inschrijvingen, want vele oud-atleten ·en 
niet-wedstrijdatleten zullen gaarne deze gelegenheid aangTijpen om eens 
kennis te maken met tronze 11 sintelbaan. 

Teneinde de wedstrijden precies om 10.30 uur te kunnen laten beginnen ver~ 
zoeken wij U U tijdig, uiterlijk 10.15 uur, op te geven bij het wedstrijd
secretariàat. 

Een sportieve onderiinge (wed)strijd wordt U toegewenst door 

Eestuur J::JAV 11HAARL~111 , 

C.H. Lagendijk 
secr. 



De .t-L A. V. -er 
(Jff:i.cieel orgaan van d e H.A" 1f. " Haarlem". 

Red.ak·è ie-kom:nissie~ A. H. v.d. Bel 
A. Schaper 
Th. Weri:ük: 
R. J. Willems · 
]. Ragtingius 

Redaktie-adres~. 
Bellamystraat 3. 

Verzend-adresg 
Noorwegenstraat 64. 

Stencilwerkg 
D. Jordens 
J. Prinsen. 

s eptember 1964. 

Het wedstrijdseizoen spo edt merkbaar ten einde. Toch 
vind t U in dit numine r nog tal van prestaties op di
v e rse sintelbanen geleverd. 
Voor 'n prettige verrassini zorg de Harry ~ernik met 
Aust:c-aulische ni euwtj e s -: een sympathieke rea ctie op 
eon tot hem gerichte · it op e n briel'". · 
De kopij voor d e oktober-- ecl_i tie hebben we e;raag 7 ok
t ober in huis, zodat we ons met de ganse H. A. V. -fami 
lie vier dagen ne.dien zorg eloos ku:rmen overgeven aan 
de Onderlinge Wedstrijden. 

Redactie. 

VAN DB VOORZITTER. 

h"! 7 

Zo juist teruggekeerd van de W.G.-bekerwed
strijd~ bet ekent dus dat mijn indru~cen wat 
je noemt "kersvers" zijn. Wel, ik geloof, 
dat een ieder, die de wedstrijd met enige 
interesse heeft gevolgd het zonder meer met 
mij e.ens kan zijn, als ik tot de conclusie 
kom, dat we over een goede en soms zelfs 
uitstekende lopers-ploeg beschikken, maar 
dat we op de technische nummers bepaald niet 
kunnen meekomen. Zouden we dan alleen maar 
lopers in onze vereniging hebben en geen 

jeugdige leden met aanleg voor de technische nummers? Dat geloof ik beslist niet. 
De _fout ligt hierin, dat we eigenlijk al een reeks van jaren veel te vveinig aan
dacht besteden aan die technische nummers. V/e hebben wel eens iemand gehad, die 
zich speciaal met dez_e nummers bezig hield, maar door diverse omstandigheden tnoest 
dan. zo'n iemand zijn trainingsarbeid na nog geen jaar weer neerleggen, zodat er 
van eni g e continuiteit bij deze training geen sprake was. Juist bij de looptrai
ning zien we dit wel en daardoor ook de resultaten. 
Er zal hieraan beslist iets gedaan moeten worden. Persoonlijk gaan mijn gedachten 
uit na ar een of twee speciaal-trainers voor de technische nummers~ die zich dan 
zowe l met de senioren als met de junioren gaan bezighouden. Of dit te realiseren 
valt, vooral wat het financi;,)le gedeelte betreft, is iets, wat ik op dit ogenblik 
ook niet k:an zeggen. Het bestuur zal · zich hierover natuurlijk in eerste instaatie 
moeten beraden~ maar dat we het in deze richting moeten zoeken, staat voor mij 
vast. 

1 



Niettemi n een derde p l aats bij de P . R.-beker en een derde p l aats bij de W.G. - beker 9 

onte7reden mogen we beslist niet zijn. Duidelijk is aangetoond , da t we tot de meest 
vooraanstaande vercnigint;en in het land blijven behoren en dit stemt t ot dankbaar
heid . Deze dankbaarheid Wa(!,' echter beslist niet overgaan in een vol daan gevoel. We 
Z!!llen toch eens weer die Po Ho--beker in onze prijzenkast moeten halen . Of dit moge
li jk is? Laat ik voor het beantwoorden van deze v r aag verwijzen naar het zee r int.e
re2oante artikel van he t bestuurslid Eleijswijk. Hij komt tot de conc l usie, dat het 
inder•iaad mogelijk is, mits iedare " H.A. V. - er " z i ch hiervoor wi l inze t ten. Dus niet 
alleen de atlete~, maar ook een ieder, op wie een b e r oep gedaan word t i ets t e gaan 
do8n voor de club. Het afgelopen seizoen heeft duidelijk aangetoond, dat we als a t
le·i;iekvereniging not; a ll e kansen hebben in Haar lem . Laten V-ie dan ook d i e kansen 
grijpen en l aten we i ets gaan doen voo r onze eigen goede H.A . V. " Haarl em". 
Zondag 11 oktober gaan we het seizoen besluiten met de onderlinge wedstrijden. Mo
ge l ijk wat laat in het seizoen, maar de onverwachte toezegging van Vvethouder Vos
kui l en, dat we nog in september over een lichtinstallatie op de baan zouden be
schi kken - een toezegging, waaraan h i j prompt woo r d heeft gehouden - gaf ons d e ge
leBenheid de t raining tot die datum voort te zetten. En dus gaan we hopelijk me t de 
geheie ;'Haarlem" - familie op zondag 11 oktober het succesvol l e seizoen 1964 afslui
t a n. En wanneer ik over succesvol praat, dan wil ik toch nog graag Rein Knol com
plimenteren met zijn herovering van de nationale ti t el hoogsp r ingen . In het begin 
van het sei~oen leek de concurrentie vooral van de jeugdige springers bijzonder 
groot n Maar Eein was dj_ t seizoen ongetwijfeld mentaal sterker dan voorgaande jaren 
en de routinie r overwon de jeugd in Beverwijk nog glansrijk. Ook hoeden af voor Wim 
Krj_jnen voor zijn prachU.ge derde plaats op de 1 10m horden. Een resultaat van vol -· 
t<>:r,' :è nd trainen na diver;:-;'3 teleurs tellingen overwonnen te hebben. 
En d&n gaan we in november weer het CIOS opzoeken. He t cros, waar juist dive r se OU

deren reil;:hal zend naar uitkijken. 'iv'ant cl.:i.e zonelag-
morgen op het CIOS is in de "intdrmaan~en het tref-
punt voor e.lles wat iets iïwt "Hae.rl.em" te maken 
heeft . Een trefpunt, dat we jtüst in de zor.nermaan- ft. -· . 1:3 
den nog zo heel erg missen. Maar w~i_e weet. Mogelijk 0J_,~ ~~D. · __ 1Ä\ 'fo§~p~~-
komt ook de bouwverb"unning· voor de accormnodatie bi J. ~~~:.~1-;9~-f. ,\, _ ~ '"'""~ /d,.~( L~ , .,(j,,_... "-- ~,.;:::;_;,_--:::=; .. 
d . t lb l f d ll d ~~ ~=- V i&/.1" V~~~ - ' e s1n e aan nog eens sne a en an zu en we aar \ ./~·& .,.:==).":SJ:; '(1;1 ;",.-- ,~\<. .._.._ . 1 
in de ont:G'Gwijfald bijzonder [,ezellig wordende kan- '\- - ,..__~ "' , /- ~/j -"<.. . ,_'-1 -~.}./n...---.;-6 .~ ~ -~ ~ 
tine ook in de zo!Jlermaanden een ontmoetingspunt k r i j. . t~ ~ ~'" o::;.' 

gen voor de v:a t oudere leden. Want dat hebben wi j in 
de na- oorloJse jaren wel heel bijzonder gemist. 

D. Hagtingius . 

Om aan te schaffeng ' ' Haarl em"-emb l eem voo r wedstri jdshirt f 0 .75 

" 11 " trainingspak " 2 . 25 

" i nsigne " 1. 35 

" t rai n ingspak m/emb l eem maat 3 11 30.25 

" 11 " " 4 " 31.75 

" 11 " " 5 
11 33.--

11 11 " " 6 " 34-50 

" " " " 7 " 35-75 
11 " " 11 8 " 37 .--

Deze artikel en Zl J l1. verkrijgbaar bi j J . van Dr une n , Noorv<egen s traa t 64, Haarlem, 
tel . 20 798 en op al l e trainingen. 
Op Uw 2.ankoop van atletiekkleding etc . bij Sporthuis Haarlem ontvangt U 10 /o kor
ting . De kassabon inl everen bij de penningmee.ster en U ontvangt di r echt Uw 10 %. 
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Gj_rorekening. 
Indien U Uw co nt ributie 9 donatie of vrijwillige bijdrag e per gi r o wenst te betalen9 

gelieve U d:i.t over te schrijven op pos t giror ekening no. 64 38 83 ten name van de 
penni ngmeesl;er van de H.A . V. "Haarl em" te Haarlem. 

Vanaf heden is de voorzitter telefonisch bereikbaar onder nu~mer k 2200 - 13173. 
Ook redactielid Theo Wernik kan men bellen: 65158. 

NIBlJ1i1 E LEDEN: 
J. Th. Eggink 
C.L.T. Nieland 
R. M. Klein 
H.W . M. Waasdorp 
W. Dammenie 
B.J. Grommers 
P. Guiking 
P. Heijdenrijk 
J. v.d. Mey 
:R~ · :P-ë-8fàöill ______ -----
Jó W-. - J?..:r-iegter · ·· 

ADRESWIJZIGI NG: 
J. Hermans 

TRAIN I NG: 

14- 6- 36 
18- 4-34 
26- 1-47 
15- 6- 50 
31-10-46 
16- 5-47 
23- 1-51 

6- 1-49 
4- 7-50 -

15- 4- -~-8 
5-11 --11-7----

van 't Hoffstraat 93 
Wes terhoevelaan 29 
Hoofdstraat 127 
Dr. P . Guyperstraat 16 
Joan Maetsuykerlaan 48 
Schotersingel -63 
Zandvoortsslaan 291 
Scheldestraat 7 
Zandvoortss l aan 319 
Sla~h."thuisstraä>f 1Ü6 Td.:--·-·-- .~ ... 
Kruist.uch.t .a.traa t 80 zw. --- -· - ---.... -~--. -· - ·-·---. 

Prof. Pelstraat 21 
(Schalbvijk tel. 11 602 ) 

Haarlem 
Santpoort 
Santpoort 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Bentveld 
Haarlem 
Bentveld 
Haarl em 
Haarlem 

Haarle!Jl 

Sint elbaan Pim Muliersportparb 
Maandag- en vri j Ll.agavond van 7 tot 9 uur voor junioren vanaf 14 j aar en senioren. 
Woensdagavonu varr 7 tuL 9 uur alleen voor senioren en junioren9 aangewezen door de 
techni sche commissie . 
Zaterdagmidde g va n 3 tot half 5 voor adspi r anten t/m 13 j aar. 

BELANGRIJK! ! ! 
Einde zomertraining 196{. 

De zomertraining voor de adspi r ant en zal voor h e t l aatst plaatsvinden op zaterdag 
26 sep tember a . s. 9 de l aatste trainingsavond voor de senioren en junioren wordt ge
houd en op vrijdagavond 9 oktober a.s . 

PERSONALIA. 

De Heer en Mevrouw Kroezen meldden ons de h eugelijke tij
ding van de geboorte van hun eersteling 

Theodorus Johannes 

En dus gaan ·de hartelijke gelukwensen naar de Kruisweg in 
Hoofddorp . 

- 3 -



JURYCUi{SUS . 

Het leven geeft, het leven neemt. 
Met diep leedwez~n mo eten wij op deze plaats 
melding maken van het overlijden van onze 
donateur 

de Heer C.J. Kitseroo . 

Het ligt in de bedoeling opnieuw een jurycursus in Haarle;n te organiseren. Zij, die 
~ich hiervoor interesseren - en dat zijn er hopelijk velen - gelieven zich in ve~
binding te stellen met de heer Bleijswijk, Parklaan 90, tel. 21858 

PROMO'l'IES. 

Pe>ter Schippers 100m/200m kl. c. 11.9 15/8 Leiden 
" 

,, L100m kl. c 55· - 15/8 Leiden 
Gerard Kamp 400rn kl. A. 50·5 15/8 Enschede . 

NIEUWE CLUJ3ltr.KOR:OS 

4 x 400m GGrard K2mp - Rob Folmer - Ko Klaver - Wim Krijnen brachten tijdens 
de jnb :Ll eumwed.stri jden van A. A. C. d.d . 16 augustus te Amsteràam het 
rekord van 3.27.5sec. op 3.27.2sec . 

4 x 800m G8J:· e1rd Kamp (1.58. - ), Pet er Klos (2.02.5), Arnoud Bosch (1.59.5) en 
Ko Klaver (2.02. - ) verb eterden tijdens het kampioenschap van Neder
land 4 x 800m te Enschede het oude re~ord met 4 sec. en brachten 
het van 8.06. - op 8 . 02 . 0 

Onze hartelijke gelukwensen. 

Verkiezing landenpl oeg. 

Wim Aay (800m), Ferry Lamie ( 100m 9 4 x 100m) en Pim van Beek (110m horden) werden 
de eer waardig gekeltJ d OU! de Nederlandse kleurante verdedig-en tegen Mi ttelrhein 
op 20 sept. te Haar:i :3m . 

Rein Knol we r d op he ~ hoo~springen opgesteld . in de Ned~ ploeg t egen Denemarken 
op 19 en 20 sept. te Breda. 

Aan al de<:;e leden onze hartelijke gelukwensen. 

'v'IED STR I JDA GE~IDA. 
4 okt. Den Haag 
4 okt. Amsterdam 
11 okt. Ib. ar l er1 
18 okt. Rotterdam 
29 nov. Brussel 

Baa nwedstrij de n 
Juniorenweistrijden 
Onderlint;e wedstrijden H.A.V. " Haarlem" 
Uurwedstrijd 
C::coss du ~oir. 
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OJIJl)ERLINGE VV:SDS'rRIJJYSN. 

ALS SLUI'.i'IIITG VAN H:S'r ivrLE'l'I:CKSEIZOEN 1964 ORGANISEREN YiiJ VOOR AL Ol~ZE LEDEN OP 
ZOimAG 11 OK'I'OB:CR a.s. ONZE JAA.RLIJKS:C ONDERLH~GE WEDS'I.'RIJÏ)ËN. 
DE WEDSTRIJDEN VlORDEN GEORGA.NISEERD OP DE SINTELBAAN VAN HE'r PIM IviULIERSPORTPARK. 
NADERE MEDEDELlEGEN VOLGEN PEE CIRCULAIRE . 

UURWEDSTRIJD te Rotterdam ::lp 18 oktober a.s. 

Het gehele jaar door heb ik ~p de baan horen fluister en~ dat men van plan was mijn 
uurrecord er "dit jaar af te lopen. Heren, de tijd nadert nu snel. 18 oktober is Uw 
kans te Rotterdam. Het gefluister is intussen iets minder geworden. Laat de moed 
niet zakken. Geef U ten spoedigste op bij onze wedstrijdsecretaris. 
Ondergetekende looft een prijs (wisselprijs) uit aan degene, die het clubrecord 
van hem overneemt, dat momenteel staat op 16 km en 240 meter. 

J. H. Prinsen. 

CROSS VAN LE SOIR . 

Zoals U weet~ wordt eind noveniber de Cross van Le Soir weer te Brussel gehouden. 
De propganda- commissie verzoekt degenen, die hieraan wensen deel te nemen, zich 
bij haar op te geven. Praat er eens met elkaar over en geef U dan op bij de heren 
Prinsen, Heikens of Laarman, zodat zij eventueel voor een goedkoop vervoer kunnen 
zorgdragen bij voldoende deelname. 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

15 aug., Meerkampen te Leiden. 

39e Dolf l\'Iulder 

Peter Schippers -

15 aug., 15KILOMETER TE OSS . 

59e - Bas F'ennis 
81e Gerrit v.d. Bosch 
85e - Ruud Kitseroo 

15 aug., ENSCHEDE, 

100m - 12 sec~ kogel - 9m34, verspr. - 5m90, 
discus - 26m40, 400m - 55·5 sec. 
totaal 2260 punten. 
100m - 11.9 sec, kogel - 7m05, verspr- 4m67, 
discus 22m31, 400m - 55. - sec. 
totaal 1811 punten. 

1 2e B-klasser 
1 5e C- klasser 
33e D- klasser 

1uur 07 sec. 
1uur 4 min 43 sec. 
1uur 5 min 55 sec. 

Tijdens Je Twentse jeugdkampioenschappen werden enkele bijnummers verwerkt. 
Gerard Kamp wist de 400m te winnen in een nieuwe persoonlijke tijd van 
56.5 sec . , zodat hij zijn pr~~tatie van enkele weken Beleden van 51.4 
ruimschootE verbeterde. 

16 aug.~ IHTERN.A.TIOILLE JUBIL::::UJ'IfifSDSTEIJDEH A.A.C. te AMSTEHD.AJIII. 

NIEUW CLUBR: ~corm SENIOREN _ 4 x LOOm . 
Zonder de overige lopers te ko:~t te doen~ was dit voornamelijk te danken 
aan het uitstekende lopen ve.n iJ-erard Kamp, die als eerste loper gestart 
was en officieus een tijd vobr zich liet afdrukken van 49.7 sec. 

110 METER HORDEN, 2 SSRIES. 
Harry liep in- de eerste serie ~:n werd vijfde in 15.5 sec . In de 2e serie 
werd -R-ein K.rtr.l 3e in 15.6 sec <n in de finale 6e in 15 . 3 sec. 
Bij bet hoogspringen werd Rein Knol derd.e !Het 1m85; de eer moest hij laten 

I 

I 
r. 



aan de beide Belgen Herbrandt en Theyssen, die 1m9S sprongen. 

20 aug. ? AMSTEHDAIVI. 

3000m Heren kl.C. Se Martin J~abeur 9m41.2sec. (n.p.r.) 

21/22 aug., Nl::DERLAJII'DSE K..A.MPIOENSCHAP?EN TE :ï3EVEm;IJK • 

.EEDL .. K.NJ)L KAMPIOEN VAN NEDERLAND HOOGS?lUNGEN!!! 
EERVOLLE DERDE PLAATS VOOR WIM KRIJJii"bN OP DE 110m HORDEN! 
PECH VOOTI HAltRY JOACIM. 

Voor de derde keer in zijn atletiekloopbaan werd Rein kampioen van Ne
derland, waarvan hij er tv1ee als "Haarlem" - lid behaalde. Men had dit 
jaar geen kwalificatie- eis gesteld. Zodat er zaterdagmiddag met 60 deel
nelners begonnen werd. En Rein, die zijn zenuwen nauwelijks de baas kon, 
was uit eindelijk toch de man met de sterkste zenuwen en de enige, die 
toen de l at up 1mBB werd gebracht, niet faalde . Rein, proficiat! 

De verdere uitslageng 
FINALE 11 Om HORDEN. 
3e Wim Krijnen in 1S.1 sec. (serie in 1S.2) 
6e Harry Joacim 16. - sec. (serie in 1S. 2) 
Harry werd in de finale gehinderd door M. Bos, viel uit balans en r aak
te hierdoor Wim Krijnen nog even . Zo ging voor hem een goede klassering 
verloren. Zo goed als zeker hadden onze jongens anders een tweede en 
een derde plaats gehad. 
HOOGSPRINGEN. 

Ton van Zijl werd 12/13 bij het hoogspringen met een sprong van 1m73. 
En dat viel ons, eer!i~' - gezegd, niet tegen, want ook de nummers 9, 10 
en 11 spron;;en niet hoger dan 1m7S· Harry Joacim strandde op 1m70. 

24 aug., RONDE VAH ABCOulY8 . 

Hier wisten onze ~ensen de stratenloop (volgens Bas meer: straatje- bochtje
tuintje en dan weer straatje-bochtje-tuintje) tot een goed einde te bren
gen. Deze mensen waren Krijn Kroezen, Gerrit v.d. Bosch, Ruud Kitseroo~ 
Bab v.d. Pol en Bas Fennis startten in de veteranen-klasse. De juiste 
klassering heb ben vvi j nimmer doorgekregen. 

29 aug., SPRINTDRIEK..4.MP TE LEIDEN. 

C- kl. 23e Dolf Mulder - 60m- 7 . S 100m- 11.9 200m- 24.6 1776 pnt. 
D- kl. Ge J. Reuperman - 60m- 7.4 100m- 12. - 200m- 2S. - 174S pnt . 
D- kl. 9e p Schippers - 60m- 1.1 1 OOm- 1 2. 1 200m- 24.9 161B pnt. 
D- kl. 1Be --, ....:, , Timm ers - 60m- B.- 100m- 12.6 200m- 26 . 3 1 27 3 pnt . 
In de B- kl. heeft Ger Duits alleen de 1 OOm gel op en, zijn tijd bedroeg 11.4 

29 aug., HAARLEM - CS~ABHDCK. 

1e De gem. Haarlemse ploeg met 147 pnt. tegen OsnabrÜck met 
BOOm 1e A. Schaper 2.02.7sec. 2e Ko Klaver 
100m 1e G. Kamp 10.Bf;ec . 6e Ton v.d. Voort 

1SOOm 1e R. Folmer 4.09.2sec. 2e Arnoud Bosch 
3e Co Faas 

SOOOm 1e Co Faas 1S- 5S·6 ;ec . 4e Arie Kortekaas 
6e Martin Labeur 

110m h. 2e Vlim Krijnen 1S.43ec. SeT. van Zijl 
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136 pnt. 
2.04.1 sec. 

11.5sec. 
4.09.9sec. 
4.14.4sec. 

16....-09.2sec. 
1 6. 46. 8sec. 

17.6sec. 



1. 
2 . 
3. 

30 

5/6 

:0 

w. 
H. 

hoog 1 e Rein Knol 1m80 3e Ton van Zijl 1m70 
ver 4e G. Kamp 6m33 6e Jan Wi ll em Schn err 5m90 
pol sh. 2e n. v. Nimviagen 3m20 3e Wim Kr ijnen 3m20 
speer 1 e J. Doornbosch 53m12 6e A. Mascini 44m99 
discus 1 e Rein Knol 40m85 6e E. van Nimv1egen 23m58 
kogel 1 e J. Doornbosch 13m53 4e Henk Lauwener 11 m26 

6e André Masci ni 10m98 

aug . 9 20 - KM LOOP TE DORDRECHT. 

14e E- kl. Das Fennis 1. 20 . 5 1 
15e C- kl. Gerrit v.d . Bosch 1. 23 . 03 
Uitg.::vallen Krijn Kroeze n . Krijn was d e hele week ziek gewees t, d esondanks 
toch aan d e start, maar het g ing niet. 

sept.li!EDERLAlli'DS:C T IENKA.MPKAMP I OENSCHAPPEN. 

100m ver kogel h oog 400m 11 0mh disc. p ol sh . speer 1 500m punten. 

Knol 11.7 6m25 1 2m11 1m87 54 . 3 1 5 0 9 39m44 3mOO 42m69 4 . 51.5 5540 pnt . 
Krijnen11. 9 5m79 10m77 1m70 52 . 6 1 5 . 5 31m02 3m50 4 3m85 4 .44. 9 5289 pnt. 
Joacitn 11. 7 5m82 10m18 1m78 53 . 3 1 5· 5 30m10 2m80 34m60 4.47.4 4907 pnt . 

6 sept., ENSCHEDE , NEDERL;,.NIJSE K.iiM?IOENSCHAPPEN 4 x 800m 

4 e HAV " Haarl em" 8min02sec . (nieuw clubrec ord) 
Gerard Kamp - Peter Klos - Arnoud Bosch - Co Klaver. 

VAN HET JUlHOHEN WED STHIJDFRON'l'. 

Junioren derde bij de W. G. 

Frans Jutte, v oorzi tter van d e nat i onale t echnische commissie van d e 
K. N. 11.. U., vertelde aan het eind van d e wedstrijden om de Woute r Groenesteinbeker, 
toen hij de prijzen uitr eikt e~ " Mij n prognose was~ J .. . L . C. winnaar met een kleine 
voorsp r o11g op HAV en V&L , in deze volgorde". De prognose van de Heer Jutt e i s op de 
s int e lb aan Laan van Poot ni e t uitgekom en , en evenmin d e hoop van de HAV- ers, die de 
W.G.-p l oeg dit jaar naar Den Haag ver~ezelden . Eerlijk gezegd en gezwegen~ Wij had
d en een beetje op een tweede plaats gerekend, na het onverwacht e s u cces van verle
den jaar . Maar het zat er niet in. Te nminst e niet op de t echnische nummers. Een 
vierde en drie zesde plaatsen, dat is samen 6 (zes) punten. Een t e g r oo t punt e nver
lies , dat we met d e l oopnummers ni e t meer goed konden maken. 

Het eer ste numner, dat punten op l everde , na de verschillende sprintseries, 
was de 600 meter . HiF rin ging Wim Aay a ls f avori e t van start. Hij liep zoals we van 
h em mochten verwachJ,en . Gedurfd, van kop a f e r tuss en uit e n sterk, eer s t e r onde 
54 seconden, geen te~enstander, die daar t egenop kon . De wind , die de l opers op de 
lange f inishzijde me e hadden, drukt e d e tijd, maa r 1 . 24 . 2 was onde r de gegeven rnn
standigheden van bu i .engewoon gehalie. Daarna final e 110 me t er horde n met Firn van 
Beek. Pim had in zij:1 seri e de snelste ti jd lat en afdrukken, î4.8sec ., evenals d e 
lc . lc . C. - er Bokrna . Tu sc;en deze t wee 'Nerd het een a d emb e n emend gevecht. Horde na ho r de 
namen ZlJ zonder dat d e een op de ander voor kwam t e liggen. Voor ons, die precies 
bij d e finish zaten, bleef de uitslag twijfelachtig t o t de uitslag van de jury be
kend werd. nokma één, F irn t wee, maar vo or beiden de schitterende tijd van 14.4 sec. 

De resultaten van de eerste t echnische nummers kwamen door . Kogelst oten ~ 

Jan Willem Schnerr (spaarde zich voor he t ve r sp ringen; na m daa r om hiei d e plaats 
van I~.ad neun in i.p.v. 100m te l open) haalde één puntje met een stoot van 11m10. 
Speerwerpen bleef zonder puntemvinst . 

Na deze nummers war en vvij op d.:: 4e plaats aangeland, achte r A. A.C., 
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Uni tas en V&L. Maal' niamand, d i e daar om treurde, wan t nu kwam;;;n er een paar loop
numtners,. waar vvij t vvee man in de finale hadden. H8 t ee:rstë:: was de 80 mtter

9 
die 

Hen t e KL~y:l viA. E:ém d erde plaats (9. 3) i n de eers t "' serie ber&ikt had. Fer Larnj_e 
won de -;;weecte seri e 111e.t grote overmacl1t 9 en gehol pen door een r ugwi nd van Sm/ sec. 
liet. hi j 8. 7 sec. afdn~kken. De fine.le spits t e zich natuurl ijk to e in een gevecht 
tussen Fë::r en cte V&L-er 1\lallieu, winnaar van de · eer::= te serie in 8 . 8. Wel, op h e t 
.~'-Üste ogenbl i k h eeft Fer z ijn gr ot e concurrent versla.;s8n 9 al was het verschil :rüet 
in tijd uit t e drukke n. Beiden kregen 8 .8 sec. to egevvezen. Hennue werd met 9.2sec. 
vijfde . 

De daaropvolgende 100 meter werd zonder Haarlemmers v erlopen. Zowel 
J. . ; •. c. als V&L kvvamen met t·wee man in de finale, dat zou ons dus behoorlijk punten 
kosten. Die moesten goed gemaakt worden op de 300 meter, waa r Fr ed van de Lippe en 
verrassenderwijze ook Jacob 1Vleyer 7 een debutant op wedstrij rie n, door hun series ge
komen waren. Fr~d heeft keihard geknokt voor de puntjes, maa r met miniem verschil 
werd hij naa r de derde plaats v er wezen na 36.5 sec. J a c ob kon h e t niet r edden, en 
v-re::-d met 39.4 sec . l aatste . Maar hij had al meer gedaan, dan van hem v e r wacht was! 
Vervolgens li ep Gerard Zwart ëen moedige, zi j het tactisch niet feilloze 800 meter. 
H.i.j c:ecd )n cl ~ laatste ronde t egen wind in het zware we r k . En da t kos tt e hem ten
slotte de overwinning. Met 2 . 02 . 2 verdiende hij nu 5 punten. Hetzelfde herhaalde 
zich op de 1500 meter rne t J a n Ka l 9 die 2e vïerd mé::t 4.2).). "Het was te kort 11 , zei 
hij 9 "do.a::'om i s de tj.jd zo lang?.aam 11 • En hij liep va:1 de finish ·1500 meter meteen 
door ne.aT de sta:rt 3000 meter . " Van de startcommissaris mag ik buiten oededinging 
meelopen", protestserele hij 9 toen Joop · daar een stokje voor stak. De r eg·lementen 
W::J.ren echter sterker è.an de staTtcotilmissaris . Dus g·ing d e 3000 meter van start zon
der Jan. 

Inmidè.els werd de gang van zaken bij het verspringe!l b ekend. Jan Wil l em 
S~hnerr gin~ bij de eerste de beste sprong in de verni eling. Het was nog 6m08 (na 
een ho ngspringnan1oop 9 vertelde hi~) . Pech 9 maar deze sprong b l eek later toch nog 
een punt. op te l everen. J:i'ri ts Knuvelder werd onze " duurste" t echnische man. Met 
6m28 werd hij vierde. Ook van polshoog haalden wij nog een puntje binnen. ~ad Beun 
kvvam over 2mSO. Hoger kwam hij niet 5 wel brak hij bij zijn derde poging over 2m90 
een polsstok; gelukki~ li ep alles goed af . 

Na een en ande~ genoteerd te hebben, konden WlJ onze aandacht weer ri chten 
op de 3000 meter. Wa t we daar zagen 9 zullen wij niet gauw meer ver geten . Onze jon
gens zo r gden voo r een onvervalst vuurwer k . Kees Wa sterman b e&on met kop t e nemen. 
Het 1-L'.V-l egj.oen verzuchtte . Ei ndelijk ging er warempel wat geb eur en. MaA.r Kees wil 
de ander en het zware werk l a t en doen en vertraagde. Geen nood 9 want Joop Koedijker 
nam de kop over. En sorry 9 van Joop hadden we dat niet v erwacht. In angst en b even 
wachtten wij op de vol gens ons onvermijdelijke inzinking, di e echter niet kwam. Joop 
ble ef de t oon aangeven. Pl otseling bemerkten we l angs de baan, da t Joop nog maar 
één spike aan had . Toen stapelden hoop en vrees, maar voora l bewondering, zich in 
ons op. Pas 150 mete~ voo r de fi nish werd Joop definitief verslagen. Hij kwam als 
de r de binnen, ui tge:;.n t in de a r me n van heel de juichende IL1.V-meute . 1~ . '._ C. was met 
de over winning op di;; nummer niet zo blij als Haarlem met deze prestatie. J oop had 
half gescho e i d 9 meer dan de helft van de wedstrijd, zijn b es t e tij d me t ruim 18 
seconden omlaag gebr~cht! 10.13.2. 

ïle s t onden nu zes punten a cht er op V&L. We waren kansloos voor de tw eede 
pl aa t s, want h oo6springen en discuswerpen l everden geen punt en op. De l aatst e 
winst kwam van de estafet t e- plo eg, die me t L14-9sec . a chter V&L a ls twe ede eindigde. 
Hiervoor zorgden Fer Lamie, Hen t e Nuyl 9 'r. i m i.ay en Fr ed van de Lippe. De laatste 
t wee waren ingevallen voor P im van ~eek en Jan Willem Schnerr 9 die met bl essures 
l angs de kant toekeken . 

De laatste puntentellin~ gaf h e t volgende resultaat : 
L.L.C . - 99; 2 V&L- 62; 3 Haarl em - 49; 4 LDL - 42; 5 Unitas - 31 ; 6 Pro Pa tria -
26 punten. 
Verdere r esul t aten wa r en: 
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100rn series~ 4· H. Kui l 11. 7 4. H o :Beun 12.0 
600m: 8. R. Hu is 1.31. 8 
BOOm: 8. 

, .. 
:Dernmenie 2 . 14. 1 ·' • 0 

3000rn: 1· c. Y·lester man 10. 56 . 8 
11 Om horden s·e ri es~ 4 · R. Hei l ker 16 . 0 
hoog springen: 9 . "'" . van Pel 1m55 1 2. R. He ilker 1m50 
pol shoog 1· D 

J. 0 van Beek 2m80 
kogel stoten: 7. J. v.d. Veer 10I]l92 
discuswerpen: 9 . L. v.d. Veer 38m05 10. F. Knuvelde r . 35m05 

Capare sh. 

5 sapt. 9 J.{SGI011L .. L:S '.;E:DSTl,IJDI:l-i" TL L:CIJJEK. 

Fer Lami e loopt voo~ de t weede keer de 100m i n 10. 8 sec. 

Uii'SLn. G:n.X JUNIOREli .Ll. . 

3e P i m van Beek 100m 
verspringen 1 E; J 0 ·;: • • Schnerr 

3e F . Knuve l der 
6e D Hagtingius ~ . 

10e H. van Goor 
hoogsprin0 en 3e R. Heilker 

11 e ? . Hagtingiu s 
ko5elstoten 6e J 0 1,·; . Schnerr 

10e F . Knuvelder 
12e H. Mulder 

.UITSLJ.GEN JUNIOREr B. 

11.7 sec. 
6m21 
5m90 
5m43 
4m99 
1m58 
1m48 

10m45 
8m81 
8m6 0 

}'er Lam~e liep deze middag onder i deale omstandigheden de 100m demie-finale. He t 
wa~ volkomen windstil bi j een heerlijke t e~peratuur . Na de start had hij een voor
sp rong van enkel e meters op zi jnrivaal de Vlug en Lenig-junior Rob Mahieu. He t 
werd tenslotte een nek-aan::-nek r ace tot de finishiijn. Me t een bijna niet waarneem
baar verschil werd Fer eer ste in de voor een B- junior uitstekende ~ijd van 10 . 8 sec 9 

deze tijd betekent een · nieuw clubrecor d bij de B-junio r en 9 tevens werd hij met de~e 
tijd mede- clubrecordhouder bij de ~_junioren~ Fer, nogm~al s van harte gefel i cit eer d 
met deze uitmuntende prestatie. . . 
Toch moest Per in de finale het hoofd buigen voor Rob IVlahieu, ook nu een haast ni et 
waarneemhaar verschil, de jury besliste nu echter in het voo r deel van de Hagenaar, 
evaneeris in de prima ~ijd van 10.8 sec. 

finale 100m se He :mie t e I-iuyl 
speerwer p en 12e 1. v.d. Veer 

14e P. Sonder man 
kog:elstoten 
1 s t e groep 4 e 1. V. d, Veer 

11 e René Huis 
2e gr oep 4e B.obert Ruis 

UITSLJ .. G:CN C-JUKIOREN. 

discuswerpen 1 0 e R. -Ko.edi jker 
11e B. v.d . Linden 

-9 -

11. 4 
34m07 
31m25 

1 2m56 · 
9m89 

10m53 

23m78 
1 3m15 

sec. 



600m 4e R. Koedijker 
6e n. Verbeek 
8e B. v .d. Linden 

1.42.8 
1 . 50 . 2 
1.51-9 

J. van Drune n. 

Beste Joop ?rinsen~ 

Het is mij niet bekend ~ of je Joop h eet . Het is maar een g i ss ing . 
I~dien ik het aan _het verkeerde ei~d heb~ verzoek ik je vriendelijk om dit even te 
veranderen. Mijn vriendelijke dank voor je i ngezonden stukje~ h e t beste gewens t en 
hartelijk gegroet van Harri e 1iJernik. 

EEN .(}E.LUI D UIT "·.UST:ii.i. LIE . 

~ls antwoord op h e t stukje~ geschreven do or Joop ? rinsen in de 
R:.V- e r van juni ' 64~ l!loet het mi j v a n ' hart, dat het een waar 
genoegen voor mij was~ dat dit stukje aan mij gewijd was . 
I k ben bli j~ da t ik via deze brief- gelegenheid meteen gebruik kan 
maken om alle I:L·.v- ers van harte geluk te wensen met de nieuwe aan-

winst ~ de pracht i ge sintelbaan~ en hoop hierdoor _in de to ekoms t 
betere prestat i es te mogen vernemen. Kls j e n e t zo hard vecht voor 

betere prestat i es als het bes t uur voo r jullie~ om deze sintelbaan · -
tot stand t e krijgen al zovele jaren (ook reeds lang in mijn tijd)~ dan 

moet het mogelijk zijn om weer bij de eerste 2 clubs uit de P .·H. t e komen. 
Je uit nodi~i ng voor een 800-metertje t egen mij op de ni euwe baan~ Joop~ zou ik 
graag aanvaarden~ a ls je mij je fi e ts wilt lenen. 
Mij n zoon van 8 j aar, die in mij een g root atleet ziet, wilde e e n 50 meter tegen 
~ij lopen. He t werd nog .wel een overwinning voor mij, maar ik zakte bijna door mijn 
k~ie~n. ~fstand betekent echter n i et - veel meer voor mij~ 't gaat n.l. vrij gemakke
lijk per auto . I k moest mi j hi ervoor ech t e r schamen, als ik lnij vergelijk met Bas 
Fennis. Ik geloof ech t er ~el, dat ik de at letiek nog b e oefend zou hebben, als er 
in mi jn nabijheid een behoorlijke vereniging geweest zou zijn, zoals ik gewend was 
in ~aarlem. 
Nu ·ik het -hi er over heb, zal ik op Joop' s ·v erzoek even ingaan op de a tle tiek in Au-
strali~ . 
" Over h e t a l gemeen n eem t de Lu strali~r het leve n niet zo serir=Jus (op enkel e uitzon
deringen ~a). Zij l everi van de ene dag in de ande r e en trekke~ ~ich niet veel aan 
van verplichtinsen, orde en stiptheid. Dat is dan ook d e reden, dat in een club, 
de atleten nooit o~ een zekere tijd aanwezig zi jn. I edere en komt al l een als hij zin 
heeft en hoe laat het hem persoonlijk het beste uitkomt. Ook b epaalde trainingsda
gen zijn er bijna niet. Zij komen en gaan op de dagen, die zij uitkie z en. In het 
begin e rgerde ik mij a an deze dincén , maar a ls je de aard van 't beestje l e.ert ken
nen, dan neem je het ze niet meer zo erg kwalijk . Het gro te nadeel is natuurlijk 
gebrek aan clubverba nd. 
In tegenstellin6 t ot d e ze na delen echter , is e r een zeker pe r centage atleten, dat 
zich voor 100~ en niet voor 99; voor zijn sport geef~ . 
Zij v ol uen n.l. een ke i hard t raintrgsschema, zo goed als iedere dag per week. 
Ook zijn er, d i e hardloi)end naar hr.t we r k en wee r naar huis gaan en zelfs in hun 
middaguurtje e r nog op uittrekke n. 
Dit i s de reden, dat er hier at l etE n gekweekt ·:wrden~ die dan ook de top va n de 
wereldklasse bereiken, zoal s in HoJ l a~d wel bekend is . 
Tot s lot wil ik er nog even aan toEvoegen, dat e r 5 oud- Ne c ~erlandse I..ustraliërs naa r 
Tokio gaan, n .l. M. Ruigrok ( zwemmE. n ), De Boo (gymnastiek), een z e il er en een wiel 
r enner Henk Vogels. De naam van de 5 e i s mi j ontschoten. 
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Dit is dan wat ik te vertellen heb en stop met alle !L'.V- ers het allerbeste toe te 
wensen (vooral de ouderen die mij bekend zi j n) en veel succes in de toekomst! 

01YMPISCHE SPELEN. 

Harrie Viernik 
23 Elsa Court 
El tham - Vic. 
Ïi.us.tralia . 

In enkele peri odieken lazen wij commentaar op onze afvaardiging naar Tokio. 
V!i j l a ten er hie:ronder één volgen. 

" '.'1 lympische Spelen''. 

Van verschi llende zijden is kritiek geoefend op onze afvaardiging naar de Olympische 
Spelen in Tokio; zij zou te groot zijn. Wij delen die kritiek zeer beslist niet, 
want het is Je':..k: dat. Ned.erland op zo ' n groot internation1:1.al sportgebeuren flink 
vertegenwoo:c·digd_ is, te 1nidden van zoveel landen en zoveel takken van sport . 
Het is de boste diplomatie di.e wij ons denken kunnen. Ook blijft de spanning er een 
beetje in _als iedere dag van che twee· olympische wèken een paar Nederl anders van de 
partij zijh. Onie zegen h ebben zi~ ~~s. 

· Maar wel vinden wij de motivering v:a'n het Nederlands Olympisch Comi t é een beetje eu
femistisch~ Vl ij zouden er met louter finalisten heen gaan. Sinds 1948 zijn wij van 
vijf maal goud vj.a vijf ma:al zilver afgezakt tot één zilveren en twee bronzen me
dailles in Rome, 1960. Dat geeft niets, want wij zijn een . klein land zonder univer
si tei ts- of staatse.mateurs. Nl:e.ar te zegg·en dat wij met uitsluitend finalisten Tokie
waarts gaan, getuigt van een ongezond vergrote borstkas en een te zware belasting 
voor di~genen die het al l~maal met een normale borstkas moeten p r es t eren. 

Voor de goede orde laten wij hier het aantal Nederlandse dealnemers in iedere tak 
van sport volgen~ 

5 dames atleten 
3 heren a tleten 
4 boksers 
·j 8 hockeyspelers 
4 judoka ' s · 
6·· kanovaarders 
17 roej_ers 

1 schutter (een go• de en geen rare) 
13 wielrenners 
11 waterpoloërs 
11 volleyballers 
11 zwern..rners 
1 5 zwemsters 
6 zeiler s 

U ziet dus, een r e spectabel aanto. l Nederla~'ldse "F I NALISTEN '. 
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PRESTATIELIJSTEN (bijgewerkt tot 1/8-'64). 

!-)-00 meter polsstokhoo~springen. 

J~d Paulen 49.2 1926 Gor Lamoree 3m97i 1946 
Rinus v.d. Berge so. - 1927 Anne v.d. Zee 3m90 1934 
Joop Vissers .50.1 1959 Joop Verkes 3m80 1935 
Ed Soomer 50.8 1952 Mart Swart 3m80 1951 
Max Herfst 51.3 1936 Ben Jansen 3m60 1953 
Gor Dekker 51.3 1943 Dick Wezel 3m60 1956 
Ludwig de Sanders 51.3 1955 Wim Krijnen 3m60 1963 
Co Lagendijk 51.3 1957 Ludwig de Sanders 3m50 1954 
A.l'mand Snijders 51.3 1958 A. Hartman 3m45 1927 
J.ndries Hoogervverf 51.4 1929 Piet v.d. Klinkenberg 3m40 1925 
Jan v.d. Boo:cen 51.4 1933 Rein Knol 3m40 1962 
Hor a Vlam 51.5 1962 Rob van Nimwegen 3m40 1964 
Jim Thuis 51.7 1962 Jel Doornbosch 3m33 196 1 
Hans Douwes 51.8 1955 Steph v. Duyn 3m30 1921 
Jel Doornbosch 51.8 1961 
(15 augustus heeft Gerard Kamp 50·5 
gelopen. - Red.) 

Schreef ik bij het verspringen over een 
overjarig clubrecol' d 9 hier prijkt boven 
aan een record, dat spoedig zijn 40--ja
rig b~siaan gaat beleven. Hopelijk laten 
onze atleten. het zover niet komen. 
Slechts 2 x behaalden Haarlem-atleten op 
dit nummer een Ned . kampioenschap·, n.l. · 
Paulen in 1926 en v.d. Booren in 1935. 
Ook op ? .H.-wedstrijden is het aantal 
eerste plaatsen gering en behaalden Pau
l en (1926) 9 Schmidt (1927), Hoog-e r werf 
(1929) en Herfst (1937) alleen de volle 
winst. 

Behaalden we op de 400 mtr. slechts 2 
kampioenschappen, op bovengenoemd onder
deel van onze sport kwam in de periode 
1930 t/m 1954 22x de kampioensmedaille 
bij een Haarlem-atleet terecht. Hiervoor 
verantwooràelijk waren resp. v.d. Zee 
(5x) 9 Lamaree (12x) 9 Verkes (3x) 9 Jansen 
(1x) en Swart (1x). Begrijpelijk hebben 
deze atleten zich ook op de P.R.-wed
strijden doen gelden en vormden dubbele 
overwinningen (1927-1930/5/6/7- 1941 t/m 
1944 - 1947/9 - 1950/1/3) vaak een belang
rijke basis voor ons puntentotaal. Ook 
het Ned. record ontsnapte niet aan de 
aandacht van v.d. Zee en Lamoree, die het 
van 3m60i tot 3m97i opvoerden. Hierbij 
mag ik nog wel opmerken, dat v.d. Zee 
zich bij z'n pogingen met een barnboe-stok 
moest behelpen. 

~E~?ivaris, Piet Kleyne, 

In de allereerste plaats Piet, hardstikke goed, die 
prestatie-staatjes. Overal goede reacties! In de tweede 
plaats zal ik even uit de doeken doen de geschiedenis 
van het 800m-juniorenrecord. 
Jaap Kanis opende in 1944 de reeks met 2.13.2sec. 
Zondag 1 juni 1947 liep ondergetekende op de SUOMI-sin
telbaan in Velsen de BOOm in 2.12.7sec. 9 maar . in de vol
gende serie BOOm junioren liep Marius Schutte 2.11.9sec. 
Zodat ik maar een paar minuten clubrecordhouder ben 
geweest. Inderdaad was niet Hans v.d. Berg, maar Ab de 
Vries de volgende clubrecordhouderï hij bracht het in 
1947 van 2. 11.9sec. eerst naar 2.10.1 en later zelfs 
naar 2.08.4sec. In 1948 was het Hans v.d. Berg9 die na 
diverse pogingen erin slaagde het zo fel begeerde re-
cord met 2.06.9sec. op zijn naam te brengen. 

Hans Busé. 
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. j HO:S KUN1"'EN Y!I J DE P. H. -beker WI NNEN? 

door Emile J. BleyswÎjk. 

"Kunnen wij de P.R.-beker winnen?" Gelukkig he eft deze ,vraag a l
tijd in onze vereniging geleefd en dit heeft uit eindelijk niveau 
en sfeer van de verenigin.:; b epaald. 
Natuurlijk~ de vraag is met "ja" te beantwoorden. De huidige kam

pioen A. A.C. heeft b.v. eens bijzonder veel pèch 6f e~ ontbreken in 
een bepaalde periode "toppers 11 bij cle i\.msterdammers, daarentege n heb-

b en wij jui st in die peri.ode veel "toppers" e n ook veel geluk en ei~ 
ei~ we Zl Jn er. U wilt voorbeelden? Wel, er zijn altijd v erenig ingen aan te wij zen 
die tijdelijk ~~n of meerdere jaren tot de sterkste veren i g ingen b ehor~n om daarna 
a f te zakken . Men heeft min of meer door samenloop van omstandigheden veel "topper s 11 

in ~~n p eriode. Na de oorlog waren 1~ .A.C. en "Haarlem" zonder onderbreking in de 
finalestrijd. V. &L. en Trekvogels bijna altijd. De overige twee plaatsen wissel
den nogal. Wij k e nnen na de oorlog als P.R.-finalisten A.V. '23 met Frits de Ruyter, 
Gabe Scholten, Wessels e.a., Suomi, vele malen DOS (Fekkes en vele anderen), Pro 
Patria, Kimbria (D elnoye , Wijnen). 
Thans moest h e t Rotterdamse 11 ll1inerva" - vorig jaar nog ongrijpbaar voor ons - een 
"he r-examen" a fleggen. En op de loe r lig·gen weer a nder e verenig ingen zoals "Hellas", 
het Rotterdams e "Metro" en natuurliJk ook onze g oede spor t vri enden Vlug en Lenig~ 
die eigenlijk toch wel ongelukkig uit de ? .H.-b ekerstrijd zijn geraakt. Nu h eeft 
Holland - Leiden een goede en vooral ook homogene ploeg. Daarentegen is het Dordse 
Parthenon, da t ons eens op ~~n punt na bijna uit de voorronde wipt e, diep afgezakt 
in d e 3e klasse, nog onder de reserveploegen van L . A. C. e n Trekvoge l s. 
Nu hebb en wij de gehel e structuur, l eiding , enz • . van A. A. C. maar te bekijken en we 
z ien, dat een v erzwakking niet t e verwachten is. A. A.C. is ver-en-ve rreweg de meest 
vooraanstaande v e r eniging in Amsterdam, t e r wijl in Rotterda m vijf verenigingen 
bijna even sterk z ijn. Goed voor een eerst e plaats in de 2e klasse, dus een finale
plaats in de P.H.-bekerstrijd. Een eventuele n ieuwe kampioen van Nederland moet in 
ieder geval een b eter e pl oeg da n A.A.C. op de baan kunnen brengen en dus is de 
vraag interessant: · 

"Is dit mogelijk?" 

Laten we eens balans maken v a n de p lus- en ~inpunt en van onze vereni g ing en de cij
fers van de l aatste j a r en eens vergelijken: 
We b eschikken · nu over z ee r goede trainingsmogelijkheden. In de wintermaanden op het 
CIOS en v e rder op h e t P im Mulierspor t park. 
\i e hebben een. r edelijk goed kader, doch enkele mensen zijn permanent overbelast. 
Soms liggen de functies geheel ge schap en voor de perso·on in kwestie, doch het over
de--dingen-heen::',:Le n ontbreekt veelal . 
Al s b esli ste wi nstpuLt e n zou ik verder will en noteren: 
VJe h ebb en betr ekkel:i~k weinig concurrentie in de stad Haarlem. We bezitten een 
zeer g o ed geleide j 9ugdplo eg . 
Onze vereniging bezit een enorme veerkracht. Het is ~oorgekomen, dat 1oen in een sei
z oen nauwelijks van "Haa rl em" hoorde, maar dat we een uitstekende P.R.-bekerwed
strijd hadden. 
Er is in onze v ereni g ing altijd een enorme. clubliefde te bespeuren. Men heeft al
tijd een volkomen juist inzicht gehad bij d e opstellingen van de P.H.-bekerploegen. 
Laten wi j ons eens nader in de cijfers verdi epen~ 

Yi e gaan de PH-punt en tell en en vergelijken. Beide estafettenummers kunnen buiten b e 
schouwing blijven en we b epalen ons tot een ver;:;elijk van de over i ge baan- en veld
nummers. Yvanneer we de gemi ddelde prestatie van 2 de e lnemers per .nummer vergelijken , 
da n dienen we er r ekening mede te houden~ dat 2 x 11.-sec. op de 100m (totaa l 2~sec) 
i ets minder punten oplevert dan b.v. 1 x 10 .5 en 1 x 11.5 (totaal 22sec) . Bij kogel 
stoten l evert b.v. 1 x 13m75 e n 1 x 10m25 meer punten op dan 2 x 1 2 .--meter. 
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We kunnen uit Tabel J.,_ (hierna vermeld) ' t gemiddelde van onze vereniging zien. 
Kolom B geeft het ~emiddelde per PH-deelnemer aan (PH- strijd 1963). 
A.A.C . behaal de incl. d~ estafett enummers in 1962/63 en ' 64 resp. het volgen~ .Aan-
tal punten: 24.095 - ~4. 439 en 25.7 1 3. 
Wij daarentegen 21 . 259 - 20.380 en 22. 184 .. , 

Duidelijk zien we het jaar 1 963~ waarin Jel Doornbosch niet meBdeed. 

Gerekend vànaf 1962 ging het puntenaantal van A.A.C. met 7% omhoog~ dat van ons 
minder en wel met .r uim· 47L Als deze tendens bij A.A. C. zich voortzet~ dan behalen 
·-z·i j in 1966 circa 27 n 500 punten. DE NIEUWE CLUBKAMPIOEN~ en WIJ WILLEN DAT ZIJN~ 
z.d dus 28.000 punten op h.at scorebord moeten brengen ! ! ! ( 28.000 Redactie ! ) 

In ons g eva l bet ekent dit een kwaliteitsverbetering van 27'/o. We zien nu uit kolom 
~ enD ~ welk a a nta l puni en~ c.q. welke prestatte wij in 1 ~ 65 zullen moeten opleve
ren om in 1966 (incl. de e s tafettenummers) Det 28.000 punten ev. clubkampioen te 
kunn en worden. Deze 1966-re sultat en staan in de kolommenEen F vermeld ! ! ! (beide 
jaren 'n stijging van 13% ~ gerekend t . o.v. de prestat·ies 1964 ! ). 

Co Faas en Arnoud Bosch moeten een 5000m b.v. in 15.27.6 aankunnen. Henk Leeuwener 
zal via 13m40 dan _14m22 moeten h1nnen stoten (schrik je Henk ?). 
v.d. Lippe via 22.5 naar 22 sec. op de 200m~ om voor de vuist weg eens wat op te 
noemen. 
Het -za l een ieder duidelijk zijn~ dat dit niet "zo maar" gaat. Een meester-organi
satie moet. dit kunnen volbr e ng en. 
't Bestuur va n onze vereniging 'Nil in de periode vóór de A. J. Vergadering 1965 . 
zich e rnstig gaan be rame n ov e r t a lrijke zaken~ zoa ls de organisa~ie in de vereni
~ing en zal met de TC, zomede tr~iners nader overleggen over de komende technische 
lijn in de vereniging . Er zijn in de . organisatie reeds vele mensen opgenomen~ doch 

· er zijn nog krachten niet ontdekt . .1 ongebruikt ! 

~ij het orga niseren vart de pool en bij wedstrijden in Haarlem is het tweemanschap 
v. Drunen -- Busé dikwijls overbelas ~. Daarbij komt nog~ dat deze functionarissen 
noodzakelijk ook nog in de KNAU functies bezetten ! 
Ook andere bestuursleden moeten heel vaak erg hard (aan een of andere schijnbaar 
niet in het oog lopende zaak) trekken ! 

Persoonlijk blijf ik er steeds de noodzaak van inzien~ 1\illER MENSEN IN H"S'r VmRK te 
betrekk~n. (bij ons in de vereniging worden talrijke ding en doodgewoon NIET gedaan 
omdat hiervoor nie1nand b eschikbaar is ! ). 

De ptopaganda moet mei meer diepte en met een grotere follow- up geschieden! Dit werk 
moet me t veel en veel weer a é'.ndacht bekeken worden en gesteund. De technische lei
ding staat voor de taak diverse nummers op een hoger vlak te brengen. Bij 9 van de 
15 PH-nummers lig·ger we onder .het gemiddelde~ zoals de 400m vlak en 400m horden~ 
ver en speer. 
Bovendien zouden we voor 1 t a.s . seizoen een alg. prestatiewinst vàn 13i~ : moeten be
reiken. Zo ' n. technische leidin.::, moet er zijn~ c.q. komen. Zeer zeker _zal m.i. 
één man niet blijve nd een grote ploeg succesvol ku·nnen trainen. M e e r leden en 
een h o g e r e contributie is voor de nabije toekomst zeer noodzakelijk~ beter 
gezegd onafwendbaar. De toptraining moet er n.l. komen,- tenzij we ons aloude 
verenigin.:;sprincipe los laten en me·er aan gelegenheidsatletiek gaan doen. 

Van de kwaliteit van de komende besprekingen HT de vereniging met TC en PPC zal 
veel 9 erg veel afhangen. 

Het is duidelijk 9 dat de hierboven g eplande prestatie-verbeteringen niet tot stand 
kunnen komen met de huidige acht e r g rond der vereniging '9 d . w.z. met de beschikbare 
krachten~ die we thans bezitten. 
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A.A.C. bereikte het puntenaantal 25.713 met 400 leden~ wij 22 .184 uit 200 l eden. 
Het is dus duidelijkwaar de winst zit bij onze Amsterdawse vrienden. 

Wanneer we gelijk willen komen~ dan moeten we dit seizoen 100 leden meer hebben en 
't jaar er op wederom 100 meer . Rekening houdend met 50 leden per jaar, die zull e n 
verdwijnen~ komt het er o~ neer~ dat we per jaa r 1 50 nieuwe mensen nodig zullen 
hebben~ d.w.z. op elke t r aining vijf nieuwe gezichten. De competitie van de KNAU 
blijkt een geanimeerde be zigheid te zijn. Waar om schrijven we geen 2e ploeg in 
voor deze cmnpeti tie ? Het schept direct een beter verband tussen onze niet- 11 top 
mensen" en geeft een e;oed overzicht van de krachten in de vereniging. Reeds nu zon-
den we een ploeg kunnen formeren~ die op grond van de huidige prestaties tot 
10.000punten in de derde klasse zouden komen. Als we zien~ dat de 2e ploegen van 
A.A.C . ~ Trekvogels~ l\lietro en Iünerva resp. tot 12.201, 11.806, 10.375 en 9418 pun
ten kwawen, da n vraag ik me af: "vvaa:r:·om wij ook niet het volgend seizoen? " 
Met het formeren van een tweede ploeg zouden we a l weer een stuk verder zijn en dus 
moeten we er zonder meer naar streven ook een derde ploeg te formeren. 

Deze beschouwing dient slechts mijnerzijds een inleiding te zijn bij komende uit
wis s elj_ngen van menin.;en om beter voorbereid te zijn. N.l. als een half dozijn le
den~ dus nu eens niet mensen9 die reeds in de organisatie betrokken zijn9 zich 
~.a.v. het bovenstaande positief uiten, dan heeft het (ook bij mij) zin zich verde r 
aan deze taken te wijden. 

Natuurlijk zou er nog veel meer over het een en ander te schrijven zijn9 doch de 
daadkracht van HAV Haarlem moet naar boven komen. Als b.v. in Lisse een ver enigin.s 
bestaa t, wa? T. over h e t hele plaat s je spre-e:!::t~- dan kan dit ook in Haarlem. 't Is 
heus geen kleinigheid, clubkampioen van Nederland te worden, doch er moeten zeer, 
zeer veel daden gesteld worden. 

100m 
200m 
400m 
Boom 

1500m 
5000m 

110mh 
400mh 

verspr. 
b.oogspr. 
pol s h. 
hinksta pspr. 
s :;:- eer 
discus 
kogel 

Á 

801 
736 
573 
806 
806 
610 
718 
535 
490 
725 
476 
546 
495 
570 
628 

B 

835 
785 
726 
770 
773 
6·i 5 
572 
6·18 
564 
69 1 
961 
556 
513 
562 
657 

c 
905 
832 
647 
911 
911 
689 
811 
605 
554 
819 
538 
617 
559 
644 
710 

D 

1L-
22.5 
52.9 

1. 53·5 
3-59 . 6 

1 5. 49. -
1 5.-
58 . 9 
6m17 
1m84 
3m55 

1 2m80 
51m63 
40m62 
13m40 

E 

1009 
928 
721 

10 15 
10 15 

769 
904 
675 
617 
913 
600 
688 
623 
71 8 
792 

F 

10.7 
22. -
51. 7 

1.50-9 
3-54-4 

15.27.6 
14 . 7 
57-5 
6m42 
1 m91 
3m71 

13m32 
54m83 
43m16 
14m22 



Alles voor de 

moderne huishouding op 

het gebied van GENEES- EN 
VERBANDMIDDELEN 

COSMETICA- EN 
HUISH.- ARTIKELEN 

Grossier Th. Koers 
Spaarne 80, 
Haarlem 

Hagtingius Drogisterije11 
OR UK K ER IJ 

Piesmanplein 3 - Tel. 6 20 66 

Perseusstraat 31 - Tel. 5 22 07 Jos. ~la tllö t 
Maal' gebruik van onze bezorgdienst. 

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

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

I. I<AN 
Juwelier - Horloger 
Stopwatches 

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

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

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

ZIJLWEG 3 9-41 TELEFOO N 14 308 

H otel-C:t fé-Restauran t 

1trtd Cnsel A t:ncx ; lij tc t ij 

,, ~ Y l 11 oe" e" 
Zaa l voor recept ies 
en diners HAARLEM 

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

Gezonde mensen, 
Gezonde voeding. 

Gezonde voeding: 

Vermaat's 
Best Brood! 

l)e ~ck1-v1-1e 1~~~ 

HENI< VAN I<OERSEL 
De speciale herenkapsa lon van H aarlem. 

K LEI NE H OUTST RAAT 71 - T ELHOON 2 12 38 - HAAR LE M 

en . . . . . de nieuwste en de meest 
exclusieve modellen. 
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Bent U ervan verzekerd dat U goed verzekerd bent? 
ALS U TWIJFELT BEL OF SCHRIJF DAN 

ASSURANTIE- E ph 
KANTOOR e e Hulsing 
Amstelveen 
Haarlem 

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

OOK UW ADRES VOOR : 

* AUTOVERZEKERING 
No -claim tot 40% en ... 
vele andere vrijgevige 
bepalingen. 

zonder eigen risico (ook in het buitenland) 
terwijl de premie niet hoger wordt, in vele 
geva ll en zelfs lager. 
B.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,
W.A. verz. f 94,50 All-Risks vcrz. f 360,

* * * * * 

Lcven sverzckcring - (begin jong) vraagt vrijblijvend offerte. 
Gezin s-W.A. vcrz. · vcrzekering tegen wett.-aansprakelijkheid, 
Verloofden -polis : Brandverz. (dekking tot 25000,-) 
Recht sbijstand-polis voor U en uw gezin 

premie per jaar f 9,
premie per jaar f 5,
prcmie per jaar f 12.50 

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

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

ALLE VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN 

Maak de 

Als je aan een lfi I 
sportbuis denkt. ... H H.A.V. ,,HAARLEM" 

oole financiëel sterk. 

Speel mee 
is die gedakle H je favoriet. Sporthuis Haarlem 

is het eigen'sportlwis van Zuid-KeNizemerlalld, 

zeker voor de verkoop va n spikes, waar zoveel 

vakkennis voor nodig is. IN DE SPORTTOTO 
Die gedakte H : je komt 'm meer en meer 

legen. Teken t•a1z Haarlemse leiding, Ileus, 

advies e11 service - al dertig jaar I Voor illlichtingcn bij : 

H. Busé 

J. van Drunen 

D. Jordens 

via onze vereniging. 

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

Noorwegenstraat 64, Haarlem 
Telc[oo11 2 07 98 

Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem 

t 

. ' 




