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K E R S T N U MME R

Voor ons allen spoedt het jaar

1 9 6 4

1964 naar zi jn reeds

zeer nabije laatste dag.
Een

1964 dat de atletiek in Haarlem on der ande r en v erraste

met een pracht sintelbaan en natuurlijk zoals a ltijd ook
een jaar met vele onvervuld gebleven wensen.
Laat ons echter in dit jaareinde a lleen denke n aan het
vele mooie en goede dat de sport ons brac ht.
Al onze leden, donateurs, bevriende relaties e n
adverteerders
voor

we~sen

wij van harte geluk en voo r sp oed

1965.

Toch zouden wij voor

1965 gaarne zien, dat wij all e n

gaan werken om die beslist aanwezige " vele onvervu ld
gebleven wensen" op te lossen en te ver v1ezenlijken .
Indien wij wi llen bouwen aan onze eigen sport e n a an onze
eigen verenigi n g, zullen wij dat tesamen mo eten aanpakken.
Met dit vertrouwen gaan het Bestuur en haa r co mmi ss ies

1965 hoopvol tegemoet.
Bestuur, leden en donateurs van onze moede rvereniging
de H. F . C . ' 1 Haarlem" wensen wij van harte een gelukkig en
succesvol Nieuwjaar toe ,

Bestuur en Redact i e .

VAN DE VOORZITTER.
Mijn laatste artikel van het jaar in het laatste clubblad van het jaar. Dan kan je er eenvoudig niet aan ontkomen, dan blik je nog
heel even terug. En als ik dat doe, dan geloof ik toch, dat we beslist niet ontevreden mogen zijn. Een derde plaats op de
P.R.- en W.G.-bekerwedstrijden, een nationale titel bij het hoogspringen, diverse clubrecords verbeterd, zowel bij
senioren als bij junioren: sportief
hebben wij toch echt wel meegedaan.
Tevreden dus, maar bepaald niet voldaan. Doch daarover straks meer.
Ook op organisatorisch gebied dit jaar
een tevreden geluid. Eindelijk in 1964
wedstrijden op een echte Haarlemse sintel baan. Daarbij een sintelbaan zó goed, dat
er reeds een roep door het gehele land is gegaan. We hebben dus wedstrijden georganiseerd, vrij veel wedstrijden zelfs, met als "finale" de semi-interland
jeugdontmoeting tegen M~ttelrhein. Behalve deze laatste weds trijd hebben al die
wedstrijden natuurlijk geld gekost. En de begroting zal op het punt wedstrijden
dan ook zeker wel overschreden zijn. Het zij de penningmeester bij voorbaat
vergeven. Tenslctte kon hij in januari 1964 bepaald nog niet weten, dat de sintelbaan dan toch nog in mei zou klaarkomen. Bij het indienen van zijn begroting
kon hij dus ook zeker geen rekening houden met omvangrijke wedstrijdorganisatie.
Toen plotseling die organisatie wel mogelijk bleek, heeft hij gehandeld zoals
het een penningmeester van een pur-sang wedstrijdvereniging betaamt en heeft
hij er mede in toegestemd, dat we diverse wedstrijden zouden gaan organiseren.
Een naar mijn mening enig juist beheer. En al liep de wedstrijdorganisatie
vooral bij de eerste wedstrijden echt wel wat stroef - tenslotte moest ieder
zich nog "inspelen" op de nieuwe baan - vooral bij de jeugdinterland bleek toch
al overduidelijk, dat we bijzonder veel hadden geleerd. En wanneer dan ook
straks de gehele accommodatie gereed zal zijn- zeker nog niet in 1965 - dan
zijn we ongetwijfeld in staat tot de organisatie van werkelijk heel grote wedstrijden te komen. (Nu 1965 nog geen volledige accommodatie te zien zal geven,
zullen ook de "In memoriam Hil v.d. Meywedstrijden" volgend jaar nog niet in
ere hersteld kunnen worden. Red.). Ook op organisatorisch gebied dus geen onvriendelijke geluiden.
Nu dan toch nog even terug naar het prestatiepeil van onze club.
Ik schreef dus hierboven, dat we tevreden konden zijn. Maar meer ook zeker niet.
Er zal op technisch gebied nog donders veel moeten gebeuren, willen we inderdaad met kans op succes een greep doen naar de hoogste clubti tel. In het vorig
clubblad beloofde ik hier op terug te komen. Wel, het bestuur ziet het gehele
trainingsprobleem als volgt: Gijs van Rewijk, over wie we na een baanseizoen
bepaald tevreden mogen zijn, wordt hoofdcoach. Hij zal terzijde worden gestaan
door enkele specialisten, die zich alleen bezig houden met enkele nummers (alleen werp- of alleen springnummers). Op het moment dat deze regels geschreven
worden, heeft een bestuursdelegatie al een eerste bespreking gehad met zo'n mogelijke "specialist". L;o'n coach zal zich dus bezig houden met zowel junioren
als senioren, die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast heeft ook Wim Kaan
zich bereid verklaard als overgangsmaatregel de tienkampers, die tot nu onder
zijn leiding hebben getraind, advies te blijven geven. Dit advies geven past
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overigens toch geheel in ZlJn functie als voorzitter van de technische commissie~ want in deze functie geeft hij natuurlijk ook zijn adviserende steun aan
de hoofdcoach en de andere coaches.
Het behoeft geen betoog, dat de opzet van deze wijze van de training
weer meer geld gaat kosten. Ik heb daarbij nog niet eens gesproken over het
f eit, dat de jeugdleiding ook bepaald flinke versterking behoeft, want Joop van
Drunen, Henk Willeros en Jan Schultz staan nu soms r eeds op zondagmorgen voor
een uiterst moeilijke taak. Dat we dus gezien ook alle gestegen kosten, niet
bang zullen moeten zijn de contributie flink te verhogen, dat is een punt, waar
ik voor me zelf al lang van overtuigd ben.
Maar weten we de vooruitziende blik op te brengen, dat we alleen met
een zo ~·oed mogelijk technisch apparaat straks daadwerkelijk mee kunnen blijven
doen in de nationale atletiek, dan ben ik ervan overtuigd, dat we inderdaad zonder morren die eventuele contributieverhoging - het bestuur heeft zich hierover
nog in het geheel niet uitgesproken - zonder meer zullen aanvaarden. Tenslotte
gaat het er om, om onze eigen goede H.A.V. "Haarlem" ook in 1965 en in de jaren,
die daarna komen haar goede vooraanstaande positie in de Nederlandse atletiek
niet alleen te doen behouden, maar als het ook maar enigszins mogelijk is te
verstevigen, d.w.z. terug te brengen naar de top.
Ik wens U allen heel veel goeds voor 1965.
D. Hagtingius.

OFFICIEEL.
Om aan te schaffen: "Haarlem"-embleem voor wedstrijdshirt
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Deze artikelen ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem,
tel. 20798 en op alle trainingen.
Op Uw aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U 10 %korting. De kassabon inlever en bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10

%.

Girorekening.
Indien U Uw contribut ie, donatie of vrijwillige bijdrage per gi ro wenst te betalen,
gelieve U dit over te schrijven op postgirorekening no. 64 38 83 ten name van de
penningmeester van de H.A.V. "Haarl em" te Haarlem.
EEN HARTELIJK WELKOM AAN ONZE lli'IEUWE H.A. V. - ERS.
R. Koridon
N. Wentholt
J.J.M. Blom
W.A . N. van Warmendam
A.J. Slot
L.A. Koelemij
K. J. Memel
T. de Jager

29- 1- 1 52
20- 7- 1 55
3- 5-' 42
17- 9- 1 45
12- 8- 1 38
13- 4- 1 47
17- 9- 38
9- 4- 1 49
1

Palamedesstraat 25
Denijs van Hullelaan 51
Wilhelminalaan 40
Slotlaan 20
Bennebroekerlaan 25
Haltestraat 33
Celebesstraat 25
Siriusstraat 31
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Haarlem
Haarlem
Bennebroek
Heemstede
Bennebroek
Zandvoort
Heemstede
Haarlem

TRAINING.
In verband met de kerstvakantie komt de zaaltraining te vervallen op woensdag
30 dec. en op woensdag 6 jan.; de training .op het C.I. 0. s. KOMT ALLEEN TE VERVALLEN OP ZONDAG 27 december a.s.
Op deze zondag zal de traditionele kerstveldloop worden verwerkt; voor nadere bijzonderheden zie elders in dit blad.

PERSONALIA.

J

~Mk~

~

Bij het ontvangen van dit clubblad hebt U misschien de 15e december om 14.30 uur door de mensenmassa de Grote Markt niet
kunnen bereiken.
Mogelijk heeft U nog wel plaats kunnen vinden bij Restaurant
Spaans van 16.30 tot 18 uur.
Als bijzonderheid kunnen wij U berichten~ dat het Wim Krijnen
en Carla van de Gevel steeds gelukt is tijdig ter plaatse te
zijn.
Uiteraard! Zij beiden vormden voor ons het bruidspaar van de
dag!! Wim en Carla~ name.ns ons allen recht hartelijke gelukwensen!!
De Duinoordstraat 15 herbergt hun "thuis".

KERSTVELDLOOP OP 27 DECEMBER.
In aansluiting op hetgeen in het voorafgaande
betreffende de Kerstveldloop in de Amsterdamse Wa terleidingduinen is medegedeeld~ kunnen wij
nog _het volgende berichten:
D.eze we·e r-of -geen-weer wedstrijd wo rdt zoals gebruikelijk andermaal georganiseerd~ samengesteld~
op parcours gelegd~ geregistreerd en niet gefinancieerd door "d' oudjes". · Teneinde het geheel aantrekkelijk te houden~ bleek dat ook wel de enige
oplossing~ daar hun snelheid meer in het praten dan
in het lopen ligt.
U komt allen, dat is vanzelfsprekend!!
.Het · l:ijkt ons wel wenselijk "het komen" even in algemene zin te regelen:
nie~ws

ZIJ~ DIE MET D~ FIETS GAAN (de z.g.fietsartiesten):
vertrek om 09.00 uur vanaf het Soendaplein (Haarlems
Dae-blad)
vertrek om 09.45 ttur Höutplein, hoek Tempeliersstraat.
Jan Schultz draagt bij deze groep de gele trui.

ZIJ, DiE MET DE BUS GAAN (de z.g. bussisten):
vertrek om 09.53 uur vanaf het Stationsplein (bus richting Noo rdwijk)
vertrek om 09.56 uur Tempel{ersstraat
. (id~m)
Vooral bij deze groepering komt het persoonlijk initiatief sterk naar voren,
daar ieder zijn eigen leider is, of het recht krijgt z~lf een reisleider te benoemen.
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·ziJ, DIE OP EIGEN GELEGENHEID GAAN (de z.g. eigenheimers)~
U dient evenals bovenvermelde groeperingen om 10.15 uur aanwezig te zijn bij de
" Oase"/Vogelenzangseweg/Waterleidingduinen.
Even een laatste misverstand uit de weg ruimen:
Deze cross staat open voor ALLE LEEFTIJDEN;
van WELP tot GRIJSAARD !
Tot zondagmorgen 27 december ! ! Er is een overbeladen prijzentafel ! !

Wij prlJZen ons gelukkig Jan Hut, atletiekpropagandist in hart en nieren, bereid gevonden te hebben een interessant artikel te leveren over Pim Mulier, ·
misschien wel Nederlands grootste sportman, naar wie ons sportpark genoemd is.
Volgend jaar zal het honderd jaar geleden zijn, dat Pim Mulier geboren werd en
dit feit zal stellig in sportmanifestaties tot uiting komen.
Ons leek dit kerstnummer de aangewezen plaats tot het nader belichten van o.m.
Muliers buitengewone veelzijdigheid op sportgebied.
In een begeleidend briefje doet Jan Hut ons allen de hartelijke groeten, welke
wensen wij U gaarne doorgeven.
Redactie.
DE EEUW VAN PIM MULIER.
't Was op het gouden KNAU-jubil eum, in 1951, dat ik Willem J.H. Mulier ontmoette.
Ik zie hem n~g voor mij. Een vriendelijk, gladgeschoren gezicht . Een paar glinsterende ogen met pretlichtjes erin. We wisselden een paar woo r den en een handdruk, Een handdruk, die op mij bij latere ontmoetingen telkens weer indruk maakte. Want was hij niet de grootste van alle sportpropagandisten in woord e·n daad
van ons land? Wa s hij niet de PIONIER der sportpioniers? Die zich ook op zijn
zesentachtigste nog smaakvol en correct gekleed tussen de Nederlandse sportofficials op hun hoogtijdagen en jaarvergaderingen met gevoel voor humor en blijdschap-om-de-ontmoeting bewoog?
Het is, als je jong bent, goed om een groot man, een groot mens als voorbeeld t e
vereren.
Niet om hem dweperig "t e aanbidden", doch om te proberen in zijn voetstappen de
moeizame weg vooruit en omhoog, in de sport zowel als in de maatschappij, als i n
een eindeloze climax-lonp te gaan.
Pim Mulier was een harmonisch mens .
Hij zou aan het mens-ideaal volgens de normen van het oude Hellas vanaf zijn geboorte, 10 maart 1865, tot aan zijn heengaan op 11 april 1954 hebben voldaan.
Een heldere, sprankelende, bezielende geest huisde in een lichaam, dat gezond,
sterk, srtel en veelzijdig getraind was . In zijn jeugd was hij een unieke figuur.
In zijn jaren van volwassenheid werd hij als een dwaze strever beschouwd,
OP ZIJN DERTIENDE.
Vergeet niet, dat Pim Mul i er, die bijna honderd jaar geleden geboren werd, . zich
in het openbaar als joch van 10 jaar in het hardlopen Gefende en - hij was toen
dertien - de eerste atletiekwedstrijd van die aard in ons land~ de cross-country
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van een paar kilometer op het landgoed Rooswijck in Velsen- Noord, waar hij als
vriend van Del Court logeerde, . op zijn &emak won van veel oudere deelnemers.
Ook de 100 meter won hij daar, na 4 ~e ri es .
Dat was in 1878. De overheid van die tijd deed alles om zelfs de schoolgymnastiek onmogelijk te maken.
Vinden jullie dat vreemd? Och, vergeet niet dat er nu nog inons volk hele hor-:den medeburgers leven, die spor t a ls onzedelijk en oefening en aandacht voor
het lichamelijke als godslasterlijke modernismen:beschouwen. Staphorst is heus
geen unicum op dit gebied.
Koning Willem III was een krachtig heerser.
Hij had uit Duitsland kwade geruchten gehoord 11 als zouden er met de gymnastiek
tevens heimelijke plannen tegen de staatsorde beoogd worden'' · De Koning verzette zich tegen elke verbreiding van de nieuwe denkbeelden omtrent lichamelijke
opvoeding. Eerst in 1851 stelde Minister Thorbecke de eerste Rijks- gymnastiekleraar aan. En - dat is. voor julli e Haarlemmers toch wel leuk - aan de Haarlem,...
se Rijkskweekschool, die toen aan de Koudenhorn gevestigd was.
Eerst in 1863 werd lichamelijke oefening op da Hogere Burg e~scholen verplicht
gesteld .
.
Nu, een eeuw later, is het met die lichamelijke opvoeding op nog al te veel
scholen nog maar een armoedig gedoe. Honderdduizenden Nederlandse kinderen weten nu nog niet eens hoe een gymnastieklokaal er van binnen uitziet . Laat staan
dat zij de duizend vreugden van gymnastiek, atletiek en spel kennen.
Als een zakenman een tweede woning van een ton bij een viswatertje wil bouwen,
dan kikt hij even en de bungalow staat er al. Als dit bouwsel echter als kleedlokaal t.b.v. honderden sportlieden en duizenden schoolkinderen voor een sport veld broodnodig is, dan zijn er geen stenen 9 geen hout, geen bouwers te vinden;
zijn die er wel 9 dan is er weer geen geld of vergunning .
Sport en l.o. zijn in ons land altijd nog iets van de zoveelste rangorde bij
vele regenten en burgers. Voor de r ad io klonk bijvoorbeeld onlangs een hartstochtelijk een vernietigend vonnis over de Olympische Spelen.
De door mij als schrijver ook zeer gewaardeerde meneer 11 die v0nnisi;e 11 heeft. vermoedelijk nooit de vreugde van de sport gekend. Hij was veeljarig ziek~ Zulke
mensen 11 haten" vaak de levenskrachtige behoeften en vreugden van de gezonde
jeugd. Is dat echter rechtvaardig?
Nog steeds moet voor sport en lichamelijke oefening gevochten worden. Begr ijpen
jullie nu iets beter welk een formidabel mensekind de kleine Firn Mulier was, die toen hij 5 jaar was - zich vergaapte aan een Engelse jongen, die op de kostschool van zijn grote broer, het was in Noordwijk, daar in een korte broek en
blote benen (dat was wat !) ronddraa fde met een paar schoolmakkers achter hem
aan ?
Firn werd later door Hermanus Crommelin 9 die rond Heemstede en Haarlem zich in
hardlopen oefende, aangemoedigd om mee te doen. Toen Firn op zijn. tiende jaar in
Oostende een wedstrijdje van Engelsen aanschouwde begon hij thuis ~ o.a. in de
Haarlemmer Hout- te oefenen. Me n vond dit 11 alleridiootst 11 en daarom deed hij
dat in alle eenzaamheid.
Een ouderwetse Heemsteedse huisarts - Yroege voorganger van onze clubarts Dr.
Alfred van Lier, die zelf enorm ·genoot van onze duintraining - vond dat geloop
maar slecht voor het hart
en de hele constitutie.
De rijke pa van Firn vond
het juist wel :aardig, . dat
zijn zoon zov~el voor de
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sport in h e~ al g emee n ~ il d e doen .
In de _winter van 1878-79 . won . Pim~ in Brummen~ een schaatswedstrijd van veel grotere jongens. Zijn , loopt~aining gaf hem conditie en snelhei d . ·Dat de adspirant schaatskampioenen nu, onder leiding van onze Ben Holleboom op het C.I. 0. S. een
ge.spec.i aliseerde "Haarlem"-duintraining ontvangen~ getuigt nogmaa ls voor de
voor.t varende geest van Pim. Want oe,f ening achtte hij de basis van sport-succes.
OVERWON HARDDRAVERS.
Als beloning mocht Pim oefenen naast de Friese harddravers van zijn vader.
In latere jaren heeft ie~ eens lopende tege n een ha~ddr~ver~ bewezen dat de getrainde mens een sterker hart heeft dan een paard. Dat paard viel n.l. door die
inspanning dood.
De dokters stonden versteld~ zij gaven echter toe; dat hardlopen voor een mens
geen gevaa! inhield.
De hartspecialisten in Amerika en Duitsland pleiten tha ns steed~ meer voor l~op~
training ter voorkoming va n hartkwale n .
Dat onze alle re erste clubarts~ wijlen Dr. · Brouwer~ Hip Ri llebrand ter bestrijding van zware bronebi tis aanbeval om bij "Haar1 em 11 te gaan tr ain en~ bewijst
dat wij ook "helderziende" a rtsen hadden. 1/ifa t buitenlandse professo rs en' ·trainers zeggen komt in de krant. 1 n Profeet is ~ooit in eigen l and g e~erd.
Hip we rd een goede 800 meter-man~ M .O.~er en a rts.
Terug naar Pim~ die naar een Engelse kostschool ging. In 1883 werd hij daar kampioen op de korte baan.
Dat hij een veelzijdige sportjongen was~ blijkt uit het feit~ dat hij tussen
neus en lippen door met zijn buurtvrindjes~ al ~oetba llende (het was toen rugby-voetbal) op de Haarlemse Koekamp~ H.F . C. oprichtte. Ik meen dat dit in 1879
was. Tien jaar later (1889) richtte hij de Nederlandse Voetbal- en Atletiek-b ond
op. De huidige K. N. V.B.~ die 12 december j.l. haar 75-jarig bestaan vierde~ en
onze K.N.A.U.~ die in 1901 een nieuwe bond moest stichten~ waren dus "kinderen"
van Pim •.
In 1887 zette hij een snipper-(vos sen)jacht voor H.F.C.-ers op touw. In 1888
won hij een mijl -race in Oostende en werd no.3 op de 350 meter.
In 1889 reeds was hij erelid van de Voetbalbond. In 1912 van onze eigen Unie~
Hij zag in 1886 kans een paar sportieve Amsterdammers te bewege n achter het
Rijksmuseum de eerste atletiekwedstrijd te organiseren. Voornamelijk buitenlanders deden mee. Hijzelf won de 350 ~eter met 53 9 4 sec.
Severijn en de befaamde Klaas Pahder . liet hij achter zich .
In 1890 richtte hij de H.A.V. " De Damiaatjes " op.
In Haarlem vond dan ook de eerste offici~le at letiekwedstrijd van de Ned. Voetbal- en Atleti ekbond plaats.
ELFSTEDENTOCHT EN VIERDAAGSE.
Haa rlem is in de lo op der jaren altijQ 8~n bolwerk van onze atletieksport gewe est. In het Haarl ems Dagblad van 9 juni 1949 heb ik een a rtikel ges~hreven
"Haarlem als bakermat van de sport ". Daarin kon ik veel interessante feiten noemen. Het is stellig belangwekkend te ,· noemen
dat Pim Mulier op de 21 ste december van het
j aa r 189 0 (de barre \vinter van nege.ntig'!) de
eerste was 9 die de
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Elfsteden-tocht reed.
Interessant is ook dat deze superman in 1908 de N~B.L.O. - (d~ Ned. Bond voo~ Lichamelijke Opvoeding) oprichtte en daarvan jaren secretaris-· was·. De N. B.L . O.
nam het initiatief voor de Blfstedentocht - org~nisa tre ( f909). Hi jorg;aniseerde
ook de ee r st·e Vierdaagse afstandsmarsen in Nijmegen, di~ nu nog , wereldberoemd
I
'
.
"
,
zijn. Hij was ook initiatiefnemer en eerste voorzitter-van de ·in ons land opgerichte Internationale Schaatsenrijders Unie. Hij wvrdt· ook beschouwd a:lsg· vader
van het Nederlandse cricket (voorzitter Ned . Cricket Bond 1891-92), idem van
hockey en bandy (ijshockey). In Heemsted e vond de eerste hockeywedstrijd plaats
tussen een Haarlems en Amsterdams elftal (1894).
Hij staat bekend als de man diehet "individuele tennis" tot clubsport ombouwde;
di"e erelid is van _d e K. N. Kaatsb.ond en de K. N. Schaatsenrijdersbond. bat hij -- .
ook ereburger' van Vfonseradeel en ik meen ook van de Hengelose atletiekclub "Pirrr
Mulier" is, vermeld ik en passant, zonder de pretentie van volledigheid . ·
Hij was voor de Nederlandse sport een man van het formaat van de Duitse turnpionier Vater Jahn. Van deze staan ontelbare standbeelden in Duitsland. Van Pim
Mulier weet het cros van de Ned erlandse sportjeugd niets · af. Wie weet is dit a rtikeltje in onze H. A.V. - er het begin van een actie om voor Pim Mu lier op de Koekamp een standbeeld op te richten.
Wa nt zijn sterke lichaam was de tem~el van een rijke geest.
Hij was journalist voor grote bladen. Van 1899 tot 1905 zelfs hoofdredacteur
van de toen bekende Deli - Courant . Hij zwierf door de wereld, was een voo rtr effelijk talenkenner. Hij was een e·rkend tekenaar en was illustrator. Hij schreef
riOvell en en bedreef de schilderkunst.
Hij was van huis uit een man? die het rële landleven kende. Men nL..emde hem a ls
jager en biljarter. Als expert-he ngelaar had hij een naam. Zijn naam wordt
zelfs -genoemd als brenger van de voetbalsport in Duitsland. Of dat geheel juist
is, is niet belangrijk.
Wa t ~el belang rijk is, is zijn profetische gedrevenheid om anderen te bewegen
aan sport te doen .
In een gedenkboek van H.F.C., de ·beroemde club van de Spanjaardslaan, ·die na
Pim Ivluli_er o.a. ook Karel Lotsy en mijn goede vriend Dr. Spoelder als voorzitters had, schreef de al even b'efaamde sportman- schrijver Jan Fe i th over Pim Mul i er het volgendeg
TRAINDE DAGELIJKS
"Ivluliér was altijd VOORMAN en VOORBEELD . Altijd ging er van hem stimul ans en
distinctie uit. Hij was fair als geen ander. Hij we r d slechts dr iftig als een
slappeling de geest van de sport bedierf . Had het land aan gebrek aan goede
sportmani eren.
Als aanvorrder rookte hij nooit, hij trainde door dagelijkse oefening, gaf
nooit af op minder- sterke te gens t ande rs. Zo leerde men in die tijd het sociale
begrip van gemeenschappelijke __sportbeoefening. Hij vucht in e en wedst ri jd onvermoeid door, ook als de tegenstander overmachtig leek. Hij beschouwde de overwinning als een zuivere prikkel bij de deelneming aan een wed strijd, waarbij de
beste strijder -iteraiEmt te winnen ''·
Na · dit lange citaat ·s top ik • .In mijn eigen jeugd heb ik ervaren hoe _moeilijk het ·
was om 1.ro-ortrekker te . zijn . Toen van de r Zee en ik (vóór 1928) ' s avonds in Den
Hout of in het .Aerdenhoutse parkje trainden werden wij nagejouwd, voor gek verklaard. Datdeed meü nog als wij ' s zondagsmorgens met Lo 'n vijftig H.A.V.-ers
vanuit Kraantje Lek, hetPannekoekenhuisje aan de Kolk, en weer later vanuit
het C.I~O.S. onze bos~ en duintraining aanvingen.
Wij hebb~n volgehouden en sedert de laatste vijfentwintig jaren zie je in geheel
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Nederland jongens en meisjes van allerlei spor tclubs hun conditietraining in de
natuur genieten.
Pim Mulier, bijna een eeuw geled en gebo ren, was de grote voorman, de eerstesteen-l egge r.
Onze eigen Jan P. Strijbos met zijn speelmakkers rond de Kolk, legden de grondslag voor onze H. A.V., die door Co Donker, de kuns tenaar van Zui d-Schalkwijk,
en Hil van der Mey, een Jan Petrie 9 Jaap van Balen Blanken, Steph van Duin 9 och
wie moeten wij hier niet a ll emaal no emen a l s piGniers 9 de naam e n faam van een
unieke at l et iekclub kreeg.
Zij - en vergeet dan vooral niet de l ange r eeks trainers (veelal prominente
M.O.-ers) en masseurs - h ebb en aan de fundamenten, die Pim Mulier (èn zijn makkers, alleen kun je niets tot stand brengen!) in de vorige eeuw legde 9 voortgebouwd. Daarvoor werd een kostelijk deel van he t leven van de pioniers geofferd.
Zij schonken a l hun liefd e voor de sport aan club en leden. De veelvormige intelligenties die nodig wa ren om in een b ehoudensgezinde 9 a nti-sport-ingestelde
bevolking de sport een pl aa ts te bevechten, konden zij "presteren". Zij wisten
vol te houden en nooit op t e geven.
Pim Mulier 9 de grote sport-voorman , had in Haarlem veel volgelingen.
JULLIE WEGBEREIDER.
Toen was de sport iets, dat men een ontaarde liefhebberij noemde. Thans is de
sport het eni.ge ge zonde recr ea tie-middel om de me ns van onze tijd een brok levensvreugde te bieden. Pim Mulier en zijn nolgelingen wa ren hun tijd een eeuw
vooruit.
Voor miljoenen was de sport sinds zijn eerste propaganda-jaren een zegen. De
uitwassen bestreed hij met al zijn kracht.
JongeH . A.V.-ers ! PIM MULIER WAS JULLIE WEGBEREIDER. Neem hem ten voorbeeld.
Je zult je in de atletiek langzaam doch zeker in prestaties voelen groeien.
Je zult p ropagandist vuor je spert en je club zijn dvor je voorbeeld . Je zult
als mens en als kerel rijpen en in betekenis voor de maatschappij groeien.
En als je dan O' ld bent zul je, als Pim Mulier op zijn 86-ste, met een glimlach
de v r eugde van de nieuwe jeugd, de nieuwe leiders bij een sportfeest aanschouwen en medebeleven.
Hij was op zijn drieenvijftigste nog in staat de Elfstedentocht goed uit te
rijden. Zo fit van body.
Op zijn t ac hti gs te was hij no g even jong van hart als toen hij de vreugde van
zijn eerste overwinning in Velsen bele efde.
Zo'n body 9 zo'n hart wens ik jullie toe.
December 1964.
Jan Hut.

PLAATSI NG H. A.V. -ers BIJ DE PIM MULIERVELDLOOP 25 -10-64 VELSEN.
1000m jongens C
1900m jongens B
3600m jongens A

Veteranen 3000m

8e
16 e
9e
16e
9e
13e
16e

Rob van Beek
Ben v.d . Linden
Re né Ruis
Ferry Lamie
Gerard Zwart
Joop Koedijke r
Cees Wasterman
Bas Fennis
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3.53.2
6.15.4
11.58.-

5300m senior.en

7e
8e
11 e
24e
26e
55e

Rob Folmer
Co Faas
Arnoud Bosch
Adrie Schaper
Martin Labeur
.Peter Schippers

16.11.16.16.6
16.33.17.13.17.22.18.57·-

2e
6e
4e
9e
8e
20e

B-kl.
A-kl.
B-kl .
B-kl.
C- kl.
D-kl.

UITSLAG CROSS LE SOIR, 29 -1 1- 64 BRUSSEL.
142e Co Faas
289e Rob Folmer
415e Martin Labeur
508e Arie Kortekaas
1146e . Joop Prinsen
1262e Bas Fennis
1541e Peter Schippers
1654e Gerri t v.d. Bosch
1696e Ruud Kitseroo

( 1 27 e)
(446e)
( 586 e)
(1035e)

(1681e)

1835e
1859e
1870e
1907e
1915e
2028e
2136e
2205e
2215e

Harry Joacim
Anne Miedema
Jeen Planting
Harry J:i'alke
Rein Knol
Ton van Zijl
Bab v.d. ?ol
Harril Heikens
Hans Russ

( 1980e)

Rangschikking beste 5 per vereniging: . 11e H.A. V. Haarlem, 2500 pnt.

(20e)

Tussen haakjes de behaalde resultaten in 1963.
Hans Busé.

CROSS VANLESOIR •• DE VIE ••

29-11-1 964.

Hopelijk kunt U bovenstaande titel vertalen. Mocht U er
te weinig hersenvloeistof voor hebben, wendt U zich dan
tot een van onze vele middelbare scholieren, die onze
vereniging telt. Berit U wel uit de puzzelites catastrophales gekomen, dan weet U ook 9 dat we een tekort aan
nachtrust hebben genoten . Eigen schuld, volgens technische commissionarissen. Zaterdagmiddag, 28 november,
vertrok de hele reut vanaf één uur 's middags tot na
middernacht. Tien man sterk, met als vervoermiddel drie
personenauto's, waaronder de reeds legendarische wagen
met plamuurspatborden van Rein Knol.
Het is een leuke reis geworden met de drie afzonderlijk
rijdende ~ecieenschappen. Bij de grens werden atronomi sche bedragen gewisseld voor een aanstaand gastronomisch festival.
In het grensrestaurant nuttigden we een
treffelijke uitsmijter en ~en beste bak
Toen ging het op naar Brussel by night.
Om even 6 uur ' s avonds wérden we weldadig
opgenomen in een hotelletje in de ~ eldadi g 
heidsstraat, waar we voor de tweede keer
mochten kamperen. Welkom heette ons ook dit keer weer de hotelhouder met een
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gezellige Beierse Bier Buik. Dus naast B.B. hebben we nu ook B. B.B. Om half
zeven trokken we .de stad in om wat te eten. Na veel gezoëk · kwa111en we wee r in
hetzèlfde eethuis van verleden jaar, met die namaak-excercitie-biefstukken.
Op onze rondwandeling in Brussel hebben we veel koffie gedronken en cola onthe-rocks. Maar op een uur dat êen gezapig mens gaat s lapGn 9 kwamen wij in een
etablissement, waar ••••••.•••
De redactiecommissie h~eft me gevraagd het p rettig te houden, ik druk dan ook
niet zv door als Verleden jaar~ het zou niet meer passen in onze ged istinge~rde
H. A.V.-er (lees s.v.p. clubblad van vorige Kerst).
Zondag, 29 november. Half negen, opstaan en ee·n lekker ontbijt van verse kadetten, gesmokkelde roombot er en jam met sterke koffie, die de l aat ste r es t en van
Klaas Vàak uit onze ogen deed smelten.
Na het ontbijt op weg naar de cross.
Heerlijk, wee r die gezellige drukte mee te maken op het terrein en in de hangars.
En dan wee r het kuulijden voor de start en het gedrang voor de eerste rij, met
dit keer geen valse start.
7 200 meter, met lummels van graspollen, die je enkels proberen aan te randen,
mvdderpaden en scherpe steen-zandweggetjes.
De eerste duizend? .••••• kregen een medaille.
In de hangar waren er zeer velen di~ zich wee r niet wasten, omdat de blubber
daRr de zelfde kleur heeft a ls onze. huidskleur. ·
Me t de Ovomalbine was men dit jaar pqk weer niet gierig en met de bekertjes
evenmin; er _l-iepen ·dan ouk wee r lieden rond met wijd uitstaande jas.
,
Om half t wee begonne n we aan de tar~greis 9 bij de grens hebben we· weer kostelijk
gege t en. Via Breda en Utrecht ginien w~ nog even voo r anker in ~msterdam en om ·
nog v66r achten zaten we weer in de dagelijkse sleur.
P.S.

Soi r de

vie~

avondleven.

Hoogoven 4
in ri visie .

DE CROSS VAN LE SOIR.
"Jij hebt .zeker ook nog wel kopij voor het clubblad" , zei ons redactieled Ab
v . d. Bel deze week tegen mij. Nou, up dat moment had ik nvg niets. Het is n.l.
zo, dat ik later alles zelf weer op stencil moet uittikken, dus geef ik natuurlijk zo weinig mogelijk !
Toch wil ik gaarne nög even een serieuse blik terugwerpen op de cross van Le
Soir. Allereerst mijn petje af voor de geweldige en perfecte organisatie van
onze zuiderburen. Ik heb mij al afgevraagd, of ze er hier in Nederland ock toe
in staat zouden ~ijn. Begin je hier in Nede rland over 11 1 n weds trijd organiseren"te spreken, dan komen v:an alle kanten de moeilijkheden naar voren, meestal
met als resultaat, dat het om allerlei onbegrijpelijke redenen niet doorgaat.
(Is dit we rkelijk z u? Red~)
Degenen onder ons, die nog nvuit naar de cross van Le Soir zijn geweest, zou ik
willen aanraden~ in Uw a tl etiek-loo.pbaan mag U beslist één evenement NIET missen, en dat is deze cruss.
Als één van de laatsten van de ruim 3500 deelnemers ging ik van start met in
mijn kielzog nog slechts een paar atlecen. Vanuit de achterste positie van dit
kilumeterslange lint van kleurrijke lopers heb ik mij in de laatste ronde nog
opgewerkt naar de 1146-ste plaats, zodat ik dus ruim 2000 deelnemers voorbij
gegaan moet zijn. Het is mij cnvoorstel baar. En dan die start! .Als je dat nooi i
meegemaakt hebt, kun je het je niet voorstellen. Ruim 3500 deelnemers tegelijk
weg, het was net een mierennest. Van verbouwereerdheid vergat ik zelfs te lopen.
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Ik keek maar opzij. Overal wa ar je keek: hoofden 9 armen~ benen 9 shirtjes in allerlei kleuren 9 in dJ;iftige _pa ssen voortb ewo gen na a r die nauwe fuik, waarin het
geheel t ex:slotte vastliep. Of je wilde of niet 9 je bleef gewoon stilstaan; - Iets
om nooit te vergeten! Ik zou iedereen will e n aa nraden·: "Ga volgend jaar mee
naar Brusse1 9 U zult er waarlijk g een spijt van hebben".
··
.
Aangezien het alleen de goede atl e ten v er gund is om bij de eei~ie honderden
aankomenden te behoren, wil ik er nog even op vJijzen 9 _d at ik het niet leÜkvond _
dat enkele van onze atleten zich zo on-serieus-hadden voorbere:ld op deze cross.
Heren, dit is een van de grootste crossen in Europa! Wilt U Uw klasse hie-rin
bewijzen, neem deze oross dan ook een beetje au serieux.
Joop Prinsen.

PRESTATIELIJSTEN 1964. (juni oren opgenomen met hun beste presta-t ie)
tussen haakjes beste prestatie 1963 • .
Boa meter (1m54~9)

100meter (11.-)
G.
F.
H.
A.
H.

w.

F.

P.
G.
R.
J.
H.

Kamp
Lamie
Vlam
v.d. Voort
te nuijl
Aay
v.d. Lippe
v. Beek
Duits
v. Nimwegen
Vissers
v. Goor

10.8 sec
10.8 10.9
11 • 11 • 1 '·
11. 2 11 • 2
11.4
11.4
11.4
11.4
11.4

200 meter (22.7)
H.
G.
A.
A.
P.
J.

Vlam
Kamp
v.d. Voort
Mulder
Schippers
Reuperman

22.5 sec
22.8
24·5
24.6
24.9
25.-

400 meter (52.-)

G. Kamp
w. Krijnen
A. Schaper
H. -Vlam
H. Joacim
R. Folmer
c. Klaver
P. Klos
R. v ~ - Nimwegen
R. Knol
J. Reuperman
P. Schippers
M. Labeur
A. Mulder

50.5 sec
52.52.3
53. 1
53.3
53·5
53·5
53·9
54.2
54·3
54.6
55·55·55·5

A. Schaper
P. Klos
w. Aay
G. Kamp
c. Klaver
G. Zwart
A. Bosch
w. Krijnen
c. Faas
M. Labeur
J. Kal
R. Folmer

1m54·7
1m58.3
1m58.6
2mOO.2m00.7
2m01.3
2m01.7
2ro02.4
2m04.2m04.7
2m04.8
2m07.8

1 myl
I")

A. Bosch
R. Folmer

4m24.6o
4m30.-

3000 meter (9m06.4)

A. Bosch
c. Faas
R. Folmer
A. Kortekaas
J. Kal
G. Zwart
M. Labey:r
A. Schap.er

8m50.4
BmsB.- ·
9m05.2
9m14.2
9m28.6
9m35·9m41.9m56.2

1000 meter (2m39.9)
A. Bosch
M. Labeur
G. Kamp
c. Faas
J. Kal
:A. Schaper
B. Krone
G. Zwart

2m34.7
2m42.4
2m50.8
2m50.9
2m51.7
2m54.3
2m55.2
2m58.7

1 500 meter (4m08.3)
A. Bosch
c. Faas
R. Folmer
A. Schaper
c. Klaver
P. Klos
M. Labeur
J. Kal
G. ·zwart
w. Krijnen
René Ruis

4m04.8
4m06.4
4m07.6
4m08.1 _
4m19.5
4m19.8
4m21. 8
4m25.5
· 4m32. 2
4m35·7
4m38.- 12 -

5000 meter (15m35.7)
A. Bosch
15m43.4
c. Faas
1 5m55· 6
A. Kortekaas
16m09.2
16m46.8
M. Labeur
10.000 meter (39m11.-)

P. Klos

34m11.2

15.000 meter (59m20.-)

Q. Kroezen
R. Kitseroo
B. Fennis
G. V.d. Bosch
c. Lagendijk

56m12.58m52.59m05.59m07.~ .

59m12.-

20.000 meter (1.18.03.-)

hoogspringen ( 1m94)

R. Knol
1m8.8
H. .Joacim.
1m78
A. v. Zijl
. 1m7 5
G. Karnp
1m70
~V . Krijnen
1m70
c.
J. Doornbosch 1m70
R. Heilker
1m65
25.000 meter (1.43.34.-) P . v. Beek
1m65
1m60
A. Beun
Q. K:::-oezen
1m60
1u36m40 .-o H. v . Goor
B. Fennis
1m60
1u45m1 4. - M. Lab eur
1m60
G. v.d. Bosch 1u45m20.- G. Zwa rt

P.
Q.
B.
G.
R.

Klo s
Kroezen
Fennis
'
V. Cl,
:Bosch
Kitseroo
Lagendijk

1u1 6m14. 1u20m07.1u20m51 .1u22m41.1u22m46.1u37m06.-

verspringe n{6m39)

35.000 J;neter

6m66-1..
2u23m13.-o J. W. Schnerr
. 2
2u40m44.- R, Knol
6m57
2u43m36.- G. Kamp
6rri43
J. Door nbosch 6m40
6m28
F. Knuvelder
marathon (3.15.53. -)
6m27
H. Joacim
B. Fennis
6m25
3u34m17.- . A. Mulder
6m20
G. v.d. Bosch · 3u41m23.- J. Brouwer
6m08
P. v. Beek ·
uur loop. (14km732)
G. Zwart
6m04
6mOO
A. Beun
A. Kc.rtek9-as 16km910.90 0
polshvog (3m60)
A. Bosch
16km729.65
M. Labeur
. 15km863. 90
w. Krij nen
J. P:rinsen . 1 5km364. 77
3m50
R. v. Nimwegen 3m40
11 Om ho:r:den (15.-)
R. Knol
3m30
Joacim
H.
3m10
'
W·. K:ri,jnen
2m80
P. v. Beek
~5·- sec
H.; Joa c.i rn
2m80
A. Beun
15.2
·2m60
R. Knol.
P. Klos
15.9
A. · V~ Zijl
17.6
c. Lagendijk :19.4
hink-s~ap-sprong
(12m34)
200m horden (24.7)
w. Krijnen
12m73
'12m30
w. Krijnen
J. Brouwer
24.9 sec
c. Lag endijk 12m19
P . v·. Beek
27. 1
G. Mool e na ars 11 m25
A. Mulder
27.6

Q. Kroezen
B. F er.nis
G. v.d . Bosch

400m horden .( 56. 5)

w.

Krijnen
H. Joacim
J. Vissers

56.8 sec
57·9
63.2
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kogelstoten (13m49)
J. Doornbosch
R. Knol
A. Mascini
H. Leuwencr
w. Krijnen
P. Klos
H. Joacim
G. Kamp
R. Heilke r

13m75
·13m20
11 m93
11 m79
11 m31
: 1m01
10m51
10m49
10m34

discusvv erpen (42m84)

R. Knol
H. Kluft ..
w. Krijnen
J. Doornbosch
R. v. Nimwegen
G. Moelenaars
P. Klos
H. Joacim

42rn55
36m49
35m51
35m07
33m57
31m20
31m19
30m43

speerwerpen (55m8 1)
J. Doornbosch
A. Mascini
R. Knol
vv. Krijnen
J. Vissers
E. Veen
P. Mascini
R. v. Nimwegen

55q~29

48m38
45m71
44m18
43m99
43m18
40m93
40m09

tienkamp (5276)
5540 pnt
5289
4907
3946
3184

R. Knol
Krijnen
H. Joa cirn
P . Klos
A. v. Zijl

w.

.--

4 x 100 meter (44.2)
Kamp - Vlam . - va n
Lamie - te Nuyl Lamie - t e liTuyl Lamie
Knuvelder

Nimwegen - v.d . Voo rt
van Beek - v . d . Lippe
Aay - v.d . Lippe
- van Beek - v . d . Li ppe

43 . 9 sec
44 · 4
44 . 9
45 ·-

4 x 400 meter (3m29 . 4)
Kamp - Folmer - Klaver - Krijner.
Krijnen - Doornbosch - Joacim - Sc haper
Krijne n - Doornbosch - Klaver - Schaper
Schaper - Bos ch - Klaver - Faas

3m27 . 2 o
3m30o4
3m30 . 7
· 3m38 . 7 ·

4 x 800 meter (8m06. - )
Kamp - Klos - Bosch - Klave r

8m02 .- o

Olympische estafette (3m37 . 8)
Bosch - Klave r - Kamp - v.d, Voo rt
o

3m42.4

nieuw clubrecord.

SENIOREN - CLUBRECORDS DER H. A. V. " HAARLEM" 9 PER 1 DECEMBER 1964.
100
100
200
400
800
1/2
1000
1500
1
3000
2
5000
10000
15000
20000
25000
35000
11 0
200
400
3000

yards
meter
meter
meter
meter
Engelse Mijl
meter
meter
Engel se Mi jl
meter
Engelse Mi jl
me-eer
meter
uurloop
me t er
meter
meter
meter
marathon
mete r horden
met er horden
meter horden
meter steeple chas e
hoogspring'?n
verspringen
polsstokhoogspringen
hink- stap - springen
kogelstoten
discusvverpen
sp eer werpen
kogelslinge r en

Chris Berger
Chris Be r ger
Chris Berger
Adje Paulen
Adri Schaper
Wim Taakerna
Wim van Gog
Co Faas
Arnoud Bosch
Paul Verra
Co Faas
Paul Verr a
Paul Verra
Arie Ko rt ekaas
Bas Fennis
Bas Fennis
Krijn Kroezen
Krijn .Kroezen
Bas Fennis
Wim Kaan
Wim Krijnen
Joop Vissers
Co Faas
Rein Knol
Toon van Welsenes
Cor Lamoree
Steph van Musscher
Jeltjo Doornbosch
Rein Knol
Jeltjo Doornbosch
Be rtu s Gras
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9 .7 sec
10. 5 sec
21 .1 sec
49.2 sec
L 54 · 7 sec
1- 59 .1 sec
2 . 33 . 5 sec
4 .·00 . 4 sec
4 . 24 . 6 sec
8 .34. 6 sec
9 . 54 . 2 sec
14. 59 .6 sec
31.06.6 sec
16 km 91 Om 90
53 . 49 .- se c
1u14.08 .- sec
1u36.40 .- sec
2u 23 .1 3. - sec
3u03.15. - sec
14.8 sec
24 .7 sec
55.2 sec
9 . 45 .6 sec
1. 94 mt r
7 . 27 mtr
3. 9T~m tr
14.13 mtr
14. 43 mtr
45 . 08 mt r
58 .49 mtr
36 . 20 mt r

1930
1930
1930
1926
1964
1936
1946
1962
1964
1956
1961
1957
19 56
19G4
1957
1962
1964
196 4
1962'
1935
1963
1959
1961
1963
1929
1946
1930
1962
1962
1962
1933

42.5 sec
4 x 100 meter estafette v.d. Berge- v. Helsenes- Benz- Berger
meter
estafette
v.Welsenesv.d
.
Zee-J.v,d.Booren10 x 100
Eysker- Berger- Ove rdeLinden- BenzRinkel - Pauien- v.d.Berge
1.52.3 sec
1.31. - sec
4 x 200 meter estafette Paulen- v .d.Berge-Berger-Benz
3.27.2 sec
4 x 400 meter estafette Kamp - Folmer- Klave r-Krijnen
8.02. - sec
4 x Beo meter estafette Kêmp - KlJs-A. Bosch- Klaver
17.02. - sec
4 x 1500meter estafette v.Gog- Walgien-J. Brijs- de Roede
3 x 1000meter estafette J.Soomer- v.Gog-De Roede
7·54 · 5 sec
Zweedse estafette Dekker-E.Scholten-Heyn- Sc haap
2.03.5 sec
Olympische estafette Hoogerwerf- J.v.d.Booren- 3enz- Berger 3.37.2 sec
Olympische tienkamp Jeltjo Doornbos ch
6228 pnt

1931

1930
1931
1964
1964
1942
1943
1946
1930
1962

Hans Busé.
Noo t redactieg
Vergeten we niet de legendarische prestatie op de 440 yards vlak van Em i le
Bleyswijk te vermelden. Gevestigd i~ juli '47 in Engeland met een tijd van
54.2 sec., evenals die van Joop Visser op de~elfde hordenafstand, 57.8 sec.,
gevestigd in 1959.

MENTALITEIT.

Voor het decembernummer van de H.A.V. - er iets over Tokio schrijven.
Akkoord. Vanzelfsprekend is er keus genoeg. Laat mij dan iets vertellen over
Frans Luitjes, de jonge atleet, die het in Tokio zo buitengewoon goed gedaan
heeft. Dit was zeker niet alleen te danken aan zijn niet ge ringe sprinterscapaciteiten, maar hij heeft daar een mentaliteit getoond, waarvan ieder in zijn
naaste omgeving heeft genoten en die de mogelijkheid, dat Frans zich in de komende jaren gaat ontwikkelen tot een klasse- sprinter, dichter bij de zekerheid
heeft gebracht. Want deze Spelen hebben weer vele malen ove rduidelijk aangetoond, dat slechts hij of zij, die zowel lichamelijk als geestelijk - en dit
laatste moet vooral niet vergeten vvorden - heel hoog genoteerd staat, kans
heeft op een goede plaats.
Op woensdag, 14 october, kwam Frans niet door zijn serie 100 meter.
Hij werd vierde, niettegenstaande hij uit stekend liep? een tijd van 10 . 6 sec.
op een doorweekte baan ma ak te en te genw ind had. De volgende dag bleek, dat hij
wel een buitengewoon zware serie had gehad . Kone en Pender uit zijn serie bereikten de finale, Hoe het ook · zij, hij lag er uit en hij was heel, heel diep
teleurgesteld en zat behoorlijk in de put. Dit heeft echter maar één dag geduurd en de volgende dag vond hij de juiste instelling voor de 200 m- serie, die
hij op vrijdag 16 october moest lopen. Zijn stemming was? ik zou haast zeggen
ideaal. Hij was blij, dat hij de gelebenheid kreeg op de 200 m te laten zien
dat hij een goed sprinter is. Hij had zijn vechtlust weer teru g, vechtlust vermengd met een zekere onverschilligheid, die waarschijnlijk onbewust was veroorzaakt door het feit, dat de 200 m voor hem de laatste maanden wat naar de achtergrond ~eschoven was en hij, maar wij ook, er niet te veel van moesten verwachten. Overige ns een zeer waardevolle onverschilligheid, die belette, dat hij
tol zou moeten betalen aan een te grote nervositeit. Neen? zijn stemming benaderde het ideaal. Hij kwam geladen (maar weer nie t te zwaar) aan de start.
- 15 -
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De resultaten Z1.Jn bekend. Hij drong door tot de demi-finale en egaliseerde i /
twee dagen twee maal het Nederlandse r ecord op de 200 m~ 21.1 sec.
Ik heb dit staaltje van mentaal herstel gaarne willen vermelden · de
H.A.V.-er~ het clubblad van d~ vereni ging~ die in haar bestaan zo veel gg de
sprinters onder haar leden heeft geteld.
.
Gerard Rin
• .

r .
\)

Opinie-Onderz Oek.

rj

. .

Dat onder de Nederlandse sportliefhebbers nogal hooggestemde verwachjn ·en bestonden aangaande resultaten van Ne derland op de Olympische Spelen kfÎLT kio,
blijkt uit een opinie-onderzoek dat in de maand september door het e e lands
Ins ti tuut voor Mot i va ti on en Marketing ( NTMM- ROC MARKETING NED.) · i · steld.
-- Wij lazen het in Sport en Toto --. Het optimisme kwám naar VO en in
gouden,
6 zilveren en 11 bronzen medailles~ dje de onde rvraagde n de Ne rlandse sportlieden toedachten. Anton Geesink~ Tiemen Groen, Gerda Kraan~
~ok waren de
favorieten voor goud. Over de gehele linie g8nomen~ kan evenwel wo den vastgesteld dat het Nederl andse publiek wel wat al te hoge verwachting~ heeft gekoesterd. Het onderstaande staatje getuigd daarvan.
\)
(IN% VAN HET AANTAL ONDERVRAAGDE SPORTLIEFHEBBERS)

I

)'\
genoemd
door

~;

Anton Geesink
Gerda Kraan
Tiemen Groen
Ada Kok
Dames ploeg 4 x 100m wisselslag
Rob Groen
Dames ploeg 4 x 100m vrije slag
Hockeyploeg
Ria van Velsen
Ineke Tigelaar
KlEmie Bimol t
Steven Blaisse - Ernst Venemans
Erica Terpstra
Eef Kame rbeek
Adrie Lasteria
Jan Jiskoot
Johan Bontekoe

87
78
71
69
68

~. zi~;er br:~s
\

<:::--:1'
67
..~41

16
27
26
31
26
23
29
22
30 ()
26
20 /'\:
10, 7

"/ 18
4
~·
12
/""

6~,- 3

64
61
61

/

59
·'/
55 /

V

~
~····./

.

14

\ \;;tegedacht
,{

1

/
/ '

9
3
10
14

4
5
8

:r;
/;

·--?

~OCOLADE - -~

enke~onder o~et

.

4
10
27
34
30
39
26
36
21
19
31
36

H

f

/

·· Het is een gewoonte van
U
CIOS zo af en toe eens een
~alletje te trappen. Daar io ·es ook in · · b9ste families vcJrkomt~ heeft het
mij niet verbaasd~ dat onder d
ud- · .uioren enige OP6owe1<:te naturen zijn, die
· · ook met een baL kunnen goochel ' •
u is er één ancl or die laatste c "" t'2~orie, die
er, vvWek in week uit en
mag~e&_gen jaar in jaar uit~ een g"lwoonte van maakt
~

\

<.__:(;?'_ 16

dat 11 loeieren" steevast uit te roepen: "Een reep chocolade als je dit schot
mij houdt ! 11
, hier lieve lezers begint het zogenaamde gillertje ! Zo bezien is de elase persoon een balgoochelaar, maar •.. maar, hij kan alleen richten,·als hij
z n ril op heeft en hij heeft nooit zijn bril op •••• dus ••• • inderdaad, hij
s l _ aet Z 1 n ogen dicht !!
.
.
.
He gai ni et om het hebben, maar na el dat gebluf, ga je toch wel eens turven.
Nog no _ t heeft hij §§n reep uit~ereikt ! Het waren woorden en het bleven woorden .
schrijnende vreugde indien hij in ,staat was inderdaad te doelpun · ~en,
e e vergi ssingen stonden en staan nog steeds als enkeling en g eboekt. ·
. zondag heb ik nu, wèl geturfd, een doos repen te goed . Mocht hij zo nog
laten, dan trakteer ik op de jaarvergadering op DI E .repen !
ontvangen •.• het is een bestuurslid!!
Zaenickpod t,

RANGLIJSTEN JUNIOREN 1964.
staat de beste prestatie in 1963.
JUNIOREN A.

100 mete r
F.
2
P.
3- 4- 5 H.
11
A.
1

11

6

7

· F . Tromp
J.P .
J. W. Schnerr

11. 2 sec
11.4
11.7
11.7
11.7
12 .12. 2

300 meter (36.9)
1

2
3
4
5
6

F.
P.
J.
H.
G.

v.d . Li p
van Beek
Meyer·
Kuyl
Zwart
. p. Kal

sec

3000 meter (9 . 07 . C)
J.P . Kal
1
2
G. Zwart
G. Koedijker
3
c. Wasterman
4

110 meter horden (15 . 6)
P . van Beek
R. W. 14 . 4 sec
1
-p , van Beek
1
R. W. 14.8
p
~
.
van
Beek
1
15. 1
R.' Heilker'
2.
16 .4 x 100 meter estafette (44 . 2)
F . Lamie - H. te Nuyl - P . van Beek 44 . 4 sec
F . v . d. Lippe

4
800
1
2
3
4
5

(2.10.5)
0

Aay (B- jun.)
Zwart
Kal
mmenie
sterman

1500 meter (4 . 14 .- )
1

J . P. Kal

9.28.6 sec
9;35 .10.13.2
1o. 40 . 1

~

300 meter estafette (2 . 35i8)

A. Brun - P.v. Beek - W. Aay - F?v. d . Lippe
2. 31!3 sec

polsstokhoog~pringen

hoogspringen (1m55)
1- 2
11

3- 4
11

56

P . van Beek
J . P . Heilkar
A. Beun
G. Zwar t
A. van . Pel
J .P. Kal

1m65
1m65
1m60
1m60
1m55
1m50

1-2
11

2

3

J . W. Schnerr

6m66t
6m28
6m08
6m04
6m--

G. Zwart
A. Beun

5

3

4

5

6

F. van der Lippe

1
2

G. Zwart
J.P. Heilkar
F. Knuvelder

3

4

J . W. Schnerr
J . van de Veer
G. Zwart
H. Mulder
A. Beun
F . Knuvelder

2

2m80
2m80

38m11
32m-31m16
28m75
25rn--:-- ·.

speerwerpèn (42m68)

kogelstoten (10m69)
1

G. Zwart
J.W . Schnerr
F. Knuvelder
J.P. Heilkar
A. Beun

i

4

F. Knuvelder
P. van Beek

P . van Beek
A. Beun

discuswerpen (39m65)

verspringen (5m99)
1
2
3
4
5

.

(3m14)

38m05
36m15
34m80
34m0 5

11 m1 0
10m92
10m62
10m29
10m26i
10m20

JUNIOREN B.
600 meter (1 . 25)

80 meter (8 , 9)

F. Lamie
F. Lamie
2

3
4

5

6- 7- 8
11

11

. H. t .e . Nuyl
H. van Goor
Vv. Aay
L. van de Veer
René Ruis
Robert Ruis
A. Schol z

R. W.

1
2
3
4
5

8 . 7 sec
8.8

9. 1C. 10 . 1

10.2
10 . 4
10.4
10 . 4

1
2
3

80 meter horden (11 .- )

H. te Nuyl

11. 1

W. Aay

11.2
11.4
11.8

1
2
3
4

H. van Goor

A. Scholz

300 meter (38 . 2)
1
2

3
4

5

René Ruis
P. Hagtingius
P. Nieuws traten

10. 8 sec

F. Lamie

H. te Nuyl

W. Aay
F. Lamie
René Ruis
P. Hagtingius

1.23 . 5 sec
1.31. 1. 35 · 3
1.37.8
1 . 40.4

1500 meter (4.24.3)

100 meter (11 . 2)
1
2
3
4
5

W. Aay
René Ruis
F. Lamie
P . Nieuws traten
B. Grommers

René Ruis
L. van de Veer
Robert Ruis
·H. te Nuyl

4 . 38. - sec
4-42 . 1
4 . 46 . 8

11.8 sec
13 .13.4
13.6

hoogspiin~en (1m65)

37 . 5 sec
38. 38 . 2
39. 5
40.7

1

2- 3
11

4-5
11

- 18

H. van Goor
P. Hagtingius
L. van de Veer
Re'rié Ruis
Robe rt Ruis

1m60
1m55
1m55
1m50
1m50

discuswerpen (33m38)

verspringen (6.05)

P. Hagtingius

1
2
3
4
5
6

5m96
5m79
5m77
5m71
5m68
5m39

L, van de Veer
F. Lam ie
A. Scholz
w. Aay
B. Grommers

kogelstoten ( 11 m05)
. L. van de Veer
1
. F • Lamie
2
Robe;et Ruis
3
'
w.
Aay
4
5'
H. van Goor
.,

13m93
11 m99
11 m78
11 m11
1Om49·

1
2
3
4
5

L. van de Veer
. Robert Ruis
R. Koop
w. Aay
.F • Lamie

sp~er~~rpen (39m50)
1
2
3
4

L. van de Veer
·T. , B·e rgman
H• van Goor
P. Sonderman

c.

6ö meter (7.8)
M. Beekes
1-2
11
. R. van Beek
F. van Doorn
3-4
11
-P.• Heydenrijk
R. Mant je
5.:...6
11
B. Sèheffer
m~te~

8.4 sec
8.4
8.5
8.5
8. 8.
8.8

(10~1)

. F•
. A.
R.
G.

1
2
3
4

van Doorn
Scheffer
van Beek
Koedijker

10.6 sec
10.7
10.9
11. 2

600 meter (L4 2.2)
G.
P.
R.
H.
B.
B.

1
2
3
4
5
6

36.3 sec

, ,.

-

80

39m)7
37m69
34in56
31m25

4 x 100 meter estafette
F. Lamie - H. te N).lyl - René Ruis - H. van Goor

. ;:

JUNIOREN

35m13
30m04
25m03
24m77
24m57

Koedijker
Heydenrijk
Mant je
Boersma
van. de Linden
Sêh~ffer

hoogspringen (1m51t)
1-2
. ~: van Beek
11
G. Koedijker
Bèekes
..
.
M.
3F.
van Doorn
4-5
ll
R. 1\![ant je

verspringen (5m13)
M. Beekes
1
2
F. van Doorn
B. Scheffer
3
R. Mant je
4
.
H. van Lienden
5

5m20
4m73
4m71
4m68
4m54

discuswerpen (31m84)
P. Heydenrijk
1
2
F . van Doorn
M. Beekes
3
B. Scheffer
4
G. Koedijker
5

34-m73
30m67
27m-26m15
23m78

' ko-g elstoten (13m16)
1. 42. 8 sec
1.45·5
1.47-4
1. 48. 7
1. 48.8
1 • so. 2

1

2
3
4

F. van Doorn
H. van Lienden
M. Beekes
]?. Heydenrijk

11m63
9m64
9m36
9m22

I·

I

1m45
1m45
1m35
1m3q.
1m30

,··,

J. v:an Drunen,
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JUNIOREN CLUBREKORDS H.A. V. "HAARLEM" 3 PER 1 DECEMBER 1964.
JUNIOREN A.
100 meter
200
300
800
1500
3000
1500
110

meter
meter
meter
meter
meter
meter steepl e
meter horden
hoogspringen

eh~

verspringen
polsstokhoogspr.
ko,selstoten
discuswe rpen
speerwerpen
meter
estafette
4 x 100
4 x 300 meter estafette

Hora tius Vlam
Fer Lamie
Hora tius Vlam
Hans Douwes
Adri Schaper
Jan Kiewi t
Arnoud Bosch
Rob va n Nimwege n
Joop Vissers
Ton van Zijl
Peter Kr ans
Bob Steenbergen
Ma rt Swa rt
J el Doornbosch
Jel Doornbosch
Jel Doornbosch
Ma t Me uwese-B ob SteenbergenJoop Vissers-Ger Duits
Jim Thuis-Peter van BuerenAdri Schaper- Hor a tius Vlam

10.8 sec 1961
10.8 sec 1964
22 .2 sec 1961
35.8 sec 1955
1.57·3 sec 1962
4-05 . 6 sec 1960
9.07.6 sec 1963
5· 00 . 1 sec 196 2
14. 8 sec . 1958
1. 80 mtr 1956
1. 80 mtr 1957
6.85 mtr 1958
3.45 mtr 1947
13. 81-!mtr î955
40.75 mtr 1954
57.94 mtr 1955

F. Lamie
F. Lam ie
Jim Thuis
Fred van de r Li pp e
Wim Aay
Jan Kiewi t
Dolf Mulder
Pim van Beek
Ma t Meuwese
Pie t er Mascini
Ha rry Joa cim
Rinu s van de Bovenkamp
Jel Doornbosch
Jel Doornbosch
Jel Doornbosch
Fer Lamie-H. t e NuylRené Ruis-H . van · Goor
Fer Lamie-René RuisH. te Nuyl-W. Aay

8 .8
10.8
37.1'
37.1
1 • 23. 5
4.1 5 . 6
1•1 • 11 • - .
1. 70.
1. 70.
6 .44
2.87
14.01
39.95
51.40

Wim Aay
Bob Steenbergen
Fer Lam ie
Wi m Aay
Gerard Moo l enaars
Bob Steenbergen

43.7 sec
2.28 .1 sec

1958
1961

JUNIOREN B.
80 meter
100 meter
300 meter
600 meter
1500 meter
80 meter horden
h oogsp ring en

4 x

80

4 x 100

verspringen
pol sstokhoogspr.
kogels tote n
di scuswerpen
sp eerwerpen
mete r estafette
meter estafette

sec 1964
sec 1964
sec 1961
sec 196 2
sec 1964
se c 1958
sec 1961
sec 1963
mtr 1956
mtr 1958
mtr 1955
mtr 1958
mtr . 1953
mtr 1953
mtr 1953

36.3· sec

196_.4~"

4S ·- sec

1964

7.2 sec
9.4 sec
9·4 sec
1. 29. 3 sec
1 . 6 3 mtr
. 6.04 ' intr

1962
1954
1962
1962
1959
1954

JUNIOREN C.
60 meter
80 meter
600 meter
hoo gspring en
verspringen

- 20 -

kogelstoten
discuswerpen
speerwerp en
60 meter horden
4 x 60 meter estafette
4 x 80 meter estafette

Gerard Moelenaars
Gerard Moelenaars
At Joacim
Rob van de Putten
Bob Steenbergen-Alfons VersnelMat Meuwese-Harry Joacim
Fer Lamie-Rob van de PuttenWim Aay-Henny te Nuyl
. . . .r

13.39~mtr

41.50 mtr
40.02 mtr
8.9 sec

1959
1959
1957
1962

28.2 sec

1953

37.9 sec

1962

J.. van Drunen.

SCHULDBEKENTENIS.
Kerstfeest, 'n tijd van bezinning! Ook voor ons at leten, Wat hebben wij er het
afgelopen jaar van terecht gebracht? Slechts weinigen zullen kunnen zeggen:
"Veel!"
Ik voel mijzelf ook als een slap.p eling. Tokio heeft ons geleerd: alleen met 'n keiharde mentaliteit en ' n keiharde traini ng kun je iets bereiken.
Aan deze voorwaarden heb ik beslist niet voldaan. Edoch, wij zijn voor verbetering vatbaar. Ik heb mezelf al voorgehouden: volgend jaar, in het jaar dat ik
35 word, zal ik er eens echt keihard tegenaan gaan. Mexico is voor mij onbereikbaar, maar toch wil ik nog eens een overwinning op mijzelf boeke11. Keihard trainen, trachten een keiharde mentaliteit te kweken bij mezelf door alles voor mijn
training opzij te zetten • . Er zijn nog enkele clubrecords, die voor mij beslist
haalbaar zijn, zelfs te verbeteren. Met deze gedach ten voor ogen wil ik het oude
jaar afsluiten en het nieuwe beginnen. Ik hoop echter, dat ik rii~t de enige ben.
Aan U, vooral de ·jongere atleten, zou ik
willen vragen: "Durf ook - voor Uw slapte uit
te komen, heb ook in deze bezinningstijd
het vaste voornemen er het volgend jaar
iets moois, iets groots van te maken, wie
weet, zit er voo~ U nog w~l een retourtje
Mexico aan vast. Zo niet, dan hebt U toch
in ieder geval een PTachtige overwinning
op Uzelf geboekt. En~ ••••• mi~schien dat
door ons gezamenlijk ~oornemen, de H.A.V.
"Haarlem" .het volgend jaar
eon geweldig seizoen zal
beleven, met als klap op de
vuurpijl een donderend succes ~p de P.R.- en W.G.wedstrijden.
Atleet.
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Vl a k voor h e t t e r per se gaan van dit nummer b ereikte ons de
ontstellende tijding van het dodelijk verongelukken van ons
lid Pieter lVIascini. Dick Hagtingius schreef het volgende:

IN lVIElVIO HI AlVI .

Piet Mascini verong·elukt. Op hetzelfde moment, dat
je vrouw je dit vreselijke bericht telefonisch doorgeeft,
zie je in een flits Piet voor je als junior. Als de talentvolle hoogspringer, als de man met zoveel aanleg voor het
polsstoksp r ingen. He t is er als senior niet allemaal uitgekomen, maar toch was het ook weer Piet, die tijdens de laatste P.E. - bekerweds t rijd br oe r André verving op het speerwe rpen, waa r uit zijn alzijdigheid bleek.
Meer echter nog dan zijn sportprestaties zal Piet
in onze herinne r ing blijven voortleven om zijn levensblijheid .
Zijn vr iendelijkheid kwam in ieder gesprek, dat ik met hem
voe r de, s t eeds wee r naar voren. Hij was bij ons in de atletiek niet kwaad te krijgen. Dit heeft mogelijk zijn prestatie niveau wa t gedr ukt, maar is het eigenlijk toch nog niet
veel b el angr ijker in ons leven als er vriendelijkheid en
goedhe i d van ons uitgaat? Die vriendelijkheid en die goedheid h e ef t Pieter Mascini in zijn veel te korte leven vol op betoond en daarvoor kunnen wij hem alleen maar uiterst
dankbaa r zijn. In onze herinnering zal hij blijven vo ortleven als een bijzonder prettige sportkameraad, maar bovenal - en dat is wel het allerbelangrijkste, wat er van een
man gezegd kan worden - als een goed mens.

PRESTATIE-LIJSTEN, bijgewerkt t/m seizoen 1964.
5000 meter
Paul Verra
C.o Faas
Arie Ko rtekaas
Arie Klaasse
Arnoud Bosch
Henk Geusebroek
Leo Warmerdam
Jan Koopman
Dick Jordens
Arie Paap
Wim v. Deursen
Joop Prinsen
Dick Hagtingius

di scusvv erp en
14m59. 8
15m24.3
15m39.4
15m40.4
15m43,4
15m47.6
15m54.2
15m56 .16m04.4
16m04.6
16mo8.16m09. 16m11.1

Rein Knol
Gerrit Eysker
Leo v. Deuren
Henk Kl uft
Jel Doo rnbosch
Ad v. Zweed en
Ally Vreeken
Arie lVIulder
Piet Dirkse
Wim Krijnen
vv. Coster
Herman Scholten
Cor Lamaree

1957
1961
1961
1928
1964
1951
1954
1941
1946
1937
1948
1957
1942

45m08
42m77
41m26
41m18
39m48
39m25
38m38i
37m03
36m80
36m69
35m61
35m32
35m26

1962
1932
1956
1954
1959
1954
1934
1944
1946
1962
19 31
1949
1949

Opmerking:
In de tekst van 't lijstje 110 mtr horden is een fout ges lopen .
Arie Kaan bracht in 1931 het CL~RECORD op 15.8 sec. en niet het NED . RECORD.
Nie t minder dan 25 jaar hield de tijd
van Arie Kl aasse a ls clubrecord stand.
Paul Verra nam het in 1953 van hem over
(1530.2) en verbeterde het verder in
1954 (3x) t~t 15m18.6, in 1956 tot
15m10. - en in 1957 (3x) tot het huidige
record van 14m59 . 8. Een bijzonderheid
is nog 9 dat de tijd van Klaasse destijds
beter was dan het Ned . record, maar
nooit als zodanig is erkend . Beide at leten behaalden nooit de kampioenstitel
op dit nummer, wel op de dubbele af stand (Klaasse in 1925 en 1927, Verra
in 1955 en 1956).
B- titels behaalden Dick Ragtingius
(1941 en 1942), Dick Jordens (1946) en
Leo Warmerdam (1953).

Op dit nummer een ex-clubrecordhouder,
die pas na 37 jaar a ls zodanig we r d
verdrongen . Ik bedoel hier natuurl i jk
Gerrit Eysker, de man, die r eeds in
1324 met een worp van 32m90 het clubrecord veroverde; het in 10 jaar op schroefde tot 42m77 en zich toen 29
jaar op de recordlijst handhaafde.
Rein Knol verbeterde het in 1961 met
slechts 8 cm (42m85) . Maar in 1962
bracht hij het via 43m97 op 45m08.
Eysker werd 4 x Ned. kampioen en wel
in 1929 t/m 1932 en verbeter de 3 x het
Ned. record.

Piet Kleyne.

De kopie voor het februari-nummer verwachten wij uiterlijk
8 februari 1965.
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Alles voor de
moderne huishouding op
het gebied van

GENEES- EN
VERBANDMIDDELEN
COSMETICA- EN
HUISH.- ARTIKELEN

•

Hagtingius Drogisterije11
Piesmanplein 3 · Tel. 6 20 66
Perseusstraat 31 - Tel. 5 22 07

Grossier Th. Koers
Spaarne 80,
Haarlem

DRUKK ER IJ

Jos.llatllöt

Maal~ gebruik van onze bezorgdienst.

Rijksstraatweg 95,

Tel. (0 2500) 5 05 58
K 0 0 P T B Ij DE A D V E R TE E R D ER S .

I. I<AN

J. BRIJS

juwelier - Horloger
Stopwatches
Haarlem , Bartcljorisstr. 2, Tcl.13004
Oranjestad, Nassaustr., Aruba N.A.

]ata
HAARLEM
SANTPOORT

,, r:l"'OTAL"

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

ZIJLWEG 39-41

tnsel

TELEFOON 14308

Hot ei·Café-Restaurant
At:nex slijt etij

"~ ylhoel'1e
Zaal

voor

11

recept ie s

en diners

HELPT U VERDER!

Gezonde mensen,
Gezonde voeding.

_:ezonde voeding:

Vermaat's
Best Brood!

Zijlweg 159, Haarlem
Telefoon 1 36 63

7)e 1'hok1·vt"te t~~/4

HENI< VAN I<OERSEL
De speciale herenkapsa lon van Haarlem.
KLEINE HOUTSTRAAT 71 - TELEFOON 212 38 -

HAARLEM

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

Bent U ervan verzekerd dat U goed verzekerd bent?
ALS U TWIJFELT BEL OF SCHRIJF DAN
ASSURANTIEKANTOOR
Amste lve en
Haarlem

E

•

ph e Hulsing

Maarten Luth erweg 209
postbus 701 en van Keulenstraat 55

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

OOK UW ADRES VOOR :

*

***
**

zonde r eigen risico (ook in het buitenland)
terwijl de premie niet hoger wordt, in vele
gevallen zelfs lager.
B.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,W.A. vcrz. f 94,50 AJJ.Risks verz. f 360,Leven sverzekering - (begin jo ng) vraag t vrijblijvend offerte.
Gezins ·W.A . vc rz. - vc rzekering tegen wett.-aansprakelijkheid, premie per jaar f 9,prcmie per jaar f 5,Verloofden·polis : Brandvcrz. (dekking tot 25000,-)
premie per jaar f 12 .50
Rechtsbijstand· polis \'oor U en uw gezin
Reisbagage en ongevallen - (voor uw vacantie) 50 ct per persoon per dag

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

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

ALLE VERZEKERINGEN

FINANCIERINGEN

lfi I

!Is je aan een
sportbuis denkt ..•. H

HYPOTHEKEN

Maak de

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

is die gedakte H je fauoriet . Sporthuis Ha arlem

is het eigen'sporthuis va n Zuid.Kenncmerland,

Speel mee

zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel

IN DE SPORTTOTO

vakkennis vo or nodig is.

via onze vereniging.
Die gedakte H: je komt 'm meer en meer
tegen. Teken t•an Haarlemse leiding, lwus,
advies en service - al dertig jaar I

Voor inlichtingen bij :

H. Busé
Godfr. u. flortil/onstraat 67, Haarlem
Telefoon 1 96 24

J.

van Drunen
Noorwegenstraat 64, Haarlem
Telefoon 2 07 98

D. Jordens
Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem

0

