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Mevr. H. G. Helminck- Hoppe 
Theemsplein 38, Haarlem - Telefoon 4 34 1 3 -· Giro 39 40 45 

Geopend van 9.00-14.00 uur en tevens woensdagavond 
van 17.00-19.00 uur. Zaterdags gesloten. 

Collectrice Nederlandse Staatsloterij 

GEERTS 
SINDS 1913 

Inkoop van: inboedels, 
antiek, Perz. kleden, 
goud, zilver, enz. 

Ged. Oude Gracht 38, Haarlem 
Telefoon 15602 

Bloemenmagazijn 

"FLORA" 
]. A. OIJKHOFF 

Speciaal adres voor 
artistieke bloemwerken 

Zijlstraat 25, Haarlem 
Telefoon 113 95 

A. THUIS 
WONINGINRICH1ING 

Schoterweg 80 - 82, Haarlem 
Telefoon 51081 

Stofferen en 
repareren van meubels 

Uitsluitend roombotergebak, 
bitterschotels en ijstaarten 

Voor elk feest iets 
aparts. 

T. H. de Lange 
Marsmanplein 15 - tel. 6 35 01 
Floresstraat 7 - tel. 5 60 30 
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februari 1965. 

Opnieuw is het uitkomen van ons clubblad met een prachtige om
slag~ mede dank zij de enorme activiteit van onze penningmeester, voor een jaar 
verzekerd. Voor alles echter hebben wij dit omslag te danken aan onze adverteer
ders, die wij dan ook dringend in Uw welwillende aandacht aanbevelen. 

In totaal komen ·wij dit jaar tien keer met een clubblad uit. Zo
als U reeds bemerkt heeft~ bracht januari ons . geen clubnieuws ·~ hetgeen in a.s. 
november eveneens niet ~al gebeuren. 

Kopij voor het maart-nummer verwachten wij uiterlijk d.d. 8 maart 
in de redactionele brievenbus, Bellamystraat 3, waarvoor bij voorbaat dank. 

VAN DE . VOORZITTER. 

Mogelijk verschijnt dit clubblad nog voor de Jaarver
gadering van dinsdag, 2 maart. Is dit zo, dan kan ik 
de vereniging dus een prettige en vruchtbare vergade
ring toewensen, een vergadering, die in het teken zal 
staan van het seizoen 1965. Het belangrijkste feit in ,,. 

-~ . dit nieuwe . seü;oen zal ongetwijfeld zijn, dat nu . ook ·· 
de vier geplaatsten in de finale van de P.H.-bek~r 
aan de competitiewedstrijden zullen gaan deelnemen;. 

Er zal een eerste klas gevormd worden door een 10-tal verenigingen, waarbij dus 
zeker de vier P.R.-bekerfinalisten zullen zijn. Deze tien verenigingen zullen in 
onderling overleg op de claartoe vastgestelde competitie-zondagen tegen elkaar of 
eventueel ook tegen andere- b.v. buitenlandse- verenigingen uitkomen. De zes 
verenigingen~ die in een dergelijke wedstrijd het hoogste aantal punten weten te 
vergaren~ zullen dan aan het eind van het seizoen in de P.R.-bekerfinale gaan 
uitmaken, wie zich uiteindelijk clubkampioen van Nederland mag no·emen. 

Dit alles betekent dus, dat diverse zondagen in het a.s. seizoen bui
tengewoon belangrijk voor ons gaan worden. Waarschijnlijk ontvangen wij reeds op 
zondag 25 april het Antwerpse Beerschot en Vlug en Lenig. Op zondag 9 mei zal 
door ons het Rotterdamse Minerva geïnviteerd worden en op zondag 16 mei ontmoe
ten wij tijdens de Jubileumwedstrijden van "Holland" A.A.C. en de Trekvogels. 
Dat betekent dus, dat al deze wedstri jde'n uiterst belangrijk voor ons gaan wor
den. Het betekent dus 6ok meer aantrekkelijke clubwedstrijden, hetgeen het ploeg
verband alleen maar kan stimuleren. 
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Het is daRram zo uitermate te betreuren, dat juist de finale van de 
P.R.-bekerstrijd eind september samenvalt met een internationale jeugdontmoeting. 
Hetgeen, zoals de situatie zich nu aftekent, gaat inhouden dat onze vereniging 
beslist niet met de sterkste formatie aan die finale -wanneer wij ons althans 
weten te plaatsen - kan deelnemen. Het schrikbeeld, dat wij b.v. een sprinter van 
onder de 11 sec. aan de nationale jeugdploeg zullen moeten afstaan, doemt al dui
delijk op. En hoeveel punten dat straks kan gaan schelen weet een ieder, die maar 
enigszins op de hoogte is met de internatiom.le punt entelling. 

En daarom K.N.A.U.-leiding, ik weet, dat het onmogelijk is de inter
nationale kalender te wijzigen, maar doet dan wel Uw best om de nationale kalen
der zodanig vast te stellen, dat bij nati onale clubkampioenschappen alle betref
fende clubs in staat gesteld worden met hun allersterkste formatie te verschijnen. 

Over de to ekomst van onze wintertraining ontbreekt me op dit ogenblik 
n"lg te veel inzicht. Maar in ons volgend nummer hoop ik op deze zeer belangrijke 
training uitgebreid terug te komen. 

D. Hagtingius. 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN ONZE NIEffi"VE H.A. V. -:-ers. 

F.A. _ Ui terwijk 
A.T.M. Nelissen 
T.P.A.M. Nelissen 
J.S. Postma 
R.A.A. - MÜller 
H.M.T. Schijvens 
D.M. Mafura 
B.F. Goossens 
F.J.A.M. van Nunen 

NIEUVVE DONATEUR. 

H.P. Meijbuom 

ADRESWIJZIGINGEN. 

P. Klei jrie 
W. van Gag 
J. Th. Eggink 

TRAININGSTIJDEN T/M MAART~ 

22- 5-1952 
1-12-1948 

21- 6-1947 
30-12-1947 

6..:. 8-1942 
20-12-1938 
23-12-1 934 
10- 4-1949 
30-11-1949 

Schollevaarlaan 1 
Overboschlaan 13 

" " 
v. Oosten de Bruynstr.17 
Lorentzkade 86 
Schaterweg 11 rood 
Zaanenstraat 81 
Schatersingel 89 c 
Tesselschadeplein 7 

Merwedestraat 7 

Anth. Fokkerlaan 3·4 I 
Delftlaan 727 
Prof. Lorentzlaan 251 

Indoortraining: woensdagavond zaal van het Lorentzlyceumg 
7 - 8 uur junioren t/m 13 jaar 
8 - 9 ~ur overige junioren 
9 -10 uur senioren. 

C.I.O.S.-training: zondagmorgen: 
junioren aanvang half tien 
senioren aanvang tien uur. 

Overige trainingen all~~n op uitnodiging. 

- 3 -

Heemstede 

" 
" 

Haarlem 

" 
" 
" 
" 
" 

·tt 

" 
" 

Scesterberg. 



PERSONALIA. 

Op 3 januari werden de Heer en Mevrouw Presburg 
verblijd .met de geboorte van hun dochter 

ROSALINDA HELE~~ 

Dat onze bijzonder hartelijke gelukwensen naar Arnold en zijn echtgenote gaan 
mogèn wij als vanzelfsprekend beschouwen. 

WEDSTRIJDDATA . OM NU AL VAST TE NOTEREN. 

? april Historische 16km-loop ' van Haarlemmerpoort naar Amsterdamscha Poort. 
25 april Háarlem: Trialmeet Beerschot - Vlug en Lenig - Haarlem. 
17-18 juli Doorn: Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 
14-15 aug, den Bosch: Nederlandse seniorenkampioenschappen. 
5 sept. Utrecht: Trialmeet Hellas - Haarlem - Vlug en Lenig. 
19 sept. Rotterdam: W.G.-beker. 
26 sept. den Hàag: Finale 1e klas competitie om de P.R.-beker. 

De in de nationale agenda gepubliceerde data betreffende de 16km-loop en de Trial
meet Êeersdh~t- V & L- H.A. V. komen te vervallen. 

NIEUWE OPZET BONDSTRAININGo 
Jonge coaches gaan t opatleten trainen. 

Geen buitenland9e co~ch, maar enkele jonge Nederlandse trainers zullen. worden be-
last met de lèiding van de Nederland~e Atletiektop. · 
Volgens de secretaris der NoT.C., de heer J. Moerman, is er nauwelijks eèn bui- . 
tenlandse coach té vinden, die alle onderdelen volledig beheerst. En net aantrek
ken van meer dan één buitenlandse trainer kunnen we ons niet veroorloven~ Daarbij 
komt, dat we toch geen v~lledige dagtaak hebben voor e~n to~coach. Dus krijgen d~ 
Nederlanders een kans. In Groningen behoudt de districtstrainer Naber zijn 0ude 
werk. Westphal krijgt een zeer belangrijke t~ak. Hij ~al zich. gaa~ bezighouden 
met de polsstokhoogspringers, de verspringers en ~springsters. De diskuswerpers . 
komen bij de Rotterdammer Eijkenboom; Van Heek krijgt d.e ·moetlijke taak het l:).oog
springen letterlijk en figuurlijk omhoog te brerjgèn. Oudkampioen hordenlopen ' Pe- · 
ter Nederhand zal zich gaan belasten met cle träining v;;tn de hordenlopers en . 
-loopsters. Ons Lid van Verdienste Gerard Rinkel zal zich i:llij"ven be~ighouden m~t 
de lange-afstand-lopers. Westphal zal tevens de leiding op zicl:i. nemen ' vá.n cie . trai
ning van een dames- en herc:nestafetteplc.,eg. Men is nog zoekende naar een . trainer 
voor het kogelslingeren en speerwerpen. Het kontakt met de Duitse toptrainer Sum
ser blijft bestaan. Wekelijks zullen er lopers naar zijn instituut in Leverkussen 
trekken. De training zal gericht zijn op de Europese kampioenscha~J;leh in 1966 te 
Boedapest en de Olympische Spelen in Mexico City. Of deze opzet in ·ae praktijk; 
zal slagen, zullen wij moeten afwachteno Wel zou ik het toejuichen als deze men
sen niet alleen bij de traininge n aanwezig zijn, maar hun pupillen ook vergezel
len naar wedstrijden. Dus bij landenwedstrijden zullen zeker twee of drie bonds
trainers aanwezig moeten zijn, ook zal er naar gestreefd dienen te worden om voor 
de topatleten te zorgen dat zij voldoende gelegenheid krijgen internationale 
ervaring op te doen. 

Hans Busé. 
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Terwijl pelcel en zand de stratep van 
onze Spaa:t:·nestad veranderden in vie3e, 
glj_bberige en modderige onbegaanbare 
wegen, lag ten zuiduesten daarvan een 
ongerept, winters duinlandschap aan 
cie Vogelenzangsewee, waar de smeer
boel-verocrzal'-ende zandaut o 1 s van de 
gemeente geen vat op hadden. l\1•)pperden 
de diep in de winterjassen weggedoken 
mèns en in de stad dat het toch maar 
weer gauw zomer moest worden, 'n groep 
~tlet~n van orize ver~higing, uitgérust 

.m8 t spikes, trainingspakkén, tr~ien, 

. outsen, wollen dassen, etc. begaf zich . 
op de vroege morgen van de 27ste de...:.. 
eerober naar de " Oase" aan de ingang 
van de Amsterdamse 'i1a terleidiri&à.uinen, 
om daar deel te nemen aan d~ zoveelste 

. Ke:-stveldloop van de HAV, geort;"ani-
seerd dOor d 1 öudjes. Daar aangekomen, verbaasden zij zich over het prachtige aan
zicht, dat de~e, in een wH. jasje gestoken, duinen hen bood. Wa t mij ècht.er nog 
het meest verbaasde, Y!as de snelle sfee:c--ve:canderi..ng, die ik daar meema;;:.kte. Ver
moedde ik eerst, dat het een gezellig loop- en glijpartijtje zou worden, even la
ter bleek, dat ik mij hierin deerlijk had vergist. Het beste is dit te illustre
ren met de volgende voorbeelden: 1 n buurjochie van me, d:i.e wel eens vergeleken 
wordt met een officier uit het Tjechische leger, begroette me bij de Oase met: 
"Hallo, hoe is het met je vrouw on kinderen? Zijn ze allemaal nog gezond.?" (Waar 
zo iemand zich al niet mee bemoeit, h~!) Toen hij zich honderd meter verd~rop, 
bij de start, gereedmaakte voor de "Cross der Hazena, zei ik tegen hem: "doe maar 
geen moeite, want die t aart is toch voor mij" Zijn reaktie?.oo••"Schiet op, an
ders vouw ik je du.bbel!" Is mijn gezondheid da n niet even belangrijk al"s die van 
mijn vrouw en kinderen? ••••• 
v6ór d.e a.anvane van de wedstrijd za-
ten twae oudgedienderi vredig een kop
je ~offie met elkaar te drinkoh. E~en 
v5Crdat het ~tartsch6t viel voegdan 
zij elkaar ve~beten toe: ' !J~.l !Zal het 
mijn iaatsta aciemtocht worden , · ~aar 
deze keerwin ik de worst." Huim 
twintig jaar vertel19n zij elkander 
dit reeds. 
Ik vvil h:i.ermee maar aanduiden: Er 
heerste sfeer ~n spannini. De taart 
ging mij.n neus voorbij, want de ze
nuwen hadden mijn buur jongen zo op
gezweept, dat hij inderdaad als eer
sts in deze slalom eindigde. 
"Gl~8en Spot., Hoera! de s inaasappel
drank zonder prik" De vreemdel.ing, 
die de vlaggetjes met dit opschrift 
lanbs de witte paden iri d~ sneeuw 
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za:g gepri.kt, ·wreef Zich· eens langs het voorhoofd' om to voelen of hij nu in de W~
terleidl.ngdt.ünèn · d.an 1vel in bad W9.s. Voor onze atleten waren deze vlaggetjes ech
teri-' wat de 'lahg î:! ' stokken voor eh slal om- deelnemers zijn, n.l. het parcours, kun
dig en natuur-kundi g· ui·i;t:>,·eze -1.. dc ::: l~ onze AOW-er s . Nad.at de verschillencle l eeftijds
gJ:>.ciepeh lá.ngs odeze verkwikkende vJ.':l. got_'·e t,i e s waren gesneld, werd tijdens een gezel
lig· ondflr-onsje in cle 11 09.se" LP. prij8uit:..'e:i.king gehouden. Hier bleek, dat kondi·
tie, leeftijd., kou en sneeuw vcor de volgende uitslag hadden gezorgd: 

welpen: Seniorer..: ( 1 x) 

1. R. Ru.is 
2. F.R. Tigchelaar 

D-J uni oren: 

1. J.J. Joustra 
2~ H. van Es 
3. F. Nelissen 
4· F. Wentholt 

C-Juni oren: 

1 • B. Scheffer 
2. R. van Beelc 
3. G. Koedijker 
4· T. d6 Jager 
5· M. Beekes 
6. J. Fielmich 
7· R. v.d. Linden 
8. B. v.d. Linden 
9. G. Dekker 

B-Junioren: 

1. W. Aay 
2. René Ruis · 
3. H. van Goör 
4· H. te Nuyl 
5· H. Koop 
6. F. Larnie 
7• M.P. van Maurik 
8. R. Peetoorn 
9. J.W. Priester 

1-0. A. Land 

A-Junioren: 

1. R. Yissers 
2. J.P. Kal 
3. J. Koedi jker 
4· C. Wester!llan 
5· M. DeiD!nenie 

g. to 
g.t. 

g.t. 

5-03.-
5·05·5 
5•0'9.- -
5·12.9 
5·23.9 
5· 44·-
5-52.4 
g.t. 
g .. t. 

4· 1 7. 8 
4· 21.9 
4·54·5 
4-54·5 
4·55·8 
g.-t. 
g'. t. 
g. t. 
&oto 
g.t. 

. (~.~~) 1~.00.4 
1W.02.3 
10.30.4 
11.04.-
11.53-~ 

L J. Reuperman 
2 o w. Krijneri 
3o J. Vissers 
fj.. J. Kroft (kano) 
5· Stubenitsky 
6. G. Mv olenaars 
7· G. Saklcers 

Senioren: · (3 x) 

. L R •. Folrner 
2. M. Labeur 
3 0 • q. .faas 
4· A. · ~chaper 

5· G. Rewijk 
6. A. Kortekaas 
7· R. van Nimweg en 
8. J. Prinsen 
9, c. Lagendijk 

10. A. Snijders 
11 • J. Doo::tnbosch 
1 2. P. Schippers 
13 ~ E. Veen 
14. A. van Zijl 
15. D. Juust:r:"a 
16. B. Imthorn 

Veteranen: (2 x) 

1 • B. Fennis 
2. J. Joustra 
3. H.J. Willems 
4· B. v. cl. Linden 

.. 5~ Klui?kens 
6 •. A. v.d. Pol 
(. H._ Eu.sé 
8. E •. Blei jswijk 
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4o34o4 
4· 41.7 
4·45·2 
5•07o7 
5·12.3 
5.20.2 · 
5.28.5 

12.50.-
13.28.7 
13.30.3 
13.37·7 

(b.rn.) 13.57·7 
14. 20.8 
g.t. 
g.t. 
g.t. 
g.t. 
g. t. 
g. t, 
g. t. 
g. t. 
g. t • . 
g.t. 

10.31.1 
10.39.6 
11.19.-

(b.m.) 11..24.3 
. (b.rn. 12.06.-

g. t,, 
g. t • 
g •. t. -



Zoals U in een vorenstaand artikel hebt kunnen lezen worden volgend jaar in Boe
dapest de Europese Atletiekkampioenschappen gehouden. Onze vereniging is van 
plan om bij voldoende deelname daarheen te gaan. Heeft men interesse dan wordt 
men ve :-zocht . zich in verbinding te stellen met het bestuur. 
liet is de bedoeling, dat men hiervoor gaat sparen. Er zal maandelijks een bedrag 
gestort moeten worden. Wa t de reis totaal zal gaan kosten, is ons op dit ogen
blik nog niet bekend. 

CLINGENDAELVELDLOOP 

17 januari te den Haag, afstand 7200 m. 

3e B-klasser Arnoud Bosch 
4e B-klasser Rob Folmer 

3e B-klasser Arnoud Bosch 
4e B-klasser Adri Schaper 

C/ D-klassers: 

34e Jan Reuperman 
56e Krijn Kroezen 
58e Peter Schippers 
62e Bob Bestenbreur 

5e t ot aal 
Be totaal 

BOSLOOP TE LEIDEN 

7 f eb ruari, afstand 4200m. 

9e totaal 
10e totaal 

Op een parcours, dat driemaal gel open moest worden, traden in de A/B-klasse voor 
ons Arnoud Bosch en Adri Schaper aan de start. Arnoud, een snel starter, nestelde 
zich meteen na de start achter Piet Beelen op de tweede plaats. Dat dit temp o 
voor hem te hoog lag , moes t hij in de volgende ronden ervaren, toen hij door di 
ver se lopers g epasseerd werd .• Uit de a chterhoede had Adri Schaper zich inmiddels 
opgewerkt; Hij li ep e en keurige race en Arnoud cioest op de l aats te meters nog op
passen, dat hij niet door Adri werd ing·elopen. "Het ging lekker", zij hij ons na 
af l oop en zijn conditie l aat niets t e wensen over. 
Bij de C/D-klassers, waar ongeveer honderd l opers van start ging en, speelden on
ze jongens geen l eidende r ol. Gerard Kamp, di e ook we l eens aan een vel dloop wil
de deelnemen, moest door een t e hoog aanvangstempo en door o.a ., een lichte ver
koudheid, waardo or hij last kreeg van zijn ademhal ing , in de t we ede ronde afhaken. 
Onze andere leden eindigden allen in de mi dderunoot. Bob Bestenbreur , die voor het 
eerst aan een dergelijke veldloop deelnam~ bleef daarbij niet ver a chter; met 
meer condi t ie kan hij zeker verder komen. Voo r Jan Reuperman (overigens onze bes
te man) was dit parcours toch wel iets to lang. De kort ere afstanden zullen hem 
en eveneens Peter Schippers meer sukses opleverenw 

EVEN NAPRATEN. 

Enkele weken geleden hield Bob Spaak voor de leden van de Haarlemse Sportraad een 
gezellig praatje over de Ol ymp i sche Spelen te Tokio. 
Hij kwam daar t ot een paar opmerkelijke uitspraken , die wij aardig genoeg vonden 
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om voor U te noteren. 
Zo vertelde hij~ dat de Spelen voortreffelijk georganiseerd waren, maar dat de 
sfeer, die juist zo kenmerkend is voor Olympische Spelen~ daar helemaal niet aan
wezig was. Volgens Spaak moet men de organisatie van Olyn:pische Spelen niet op
dragen aan landen buiten Europa. 
Zo had hij samen met andere collega's een staatje opgemaakt van d·e Spelen van na 
de oorlog~ die volgens hun mening het best geslaagd waren. Op de eerste plaats 
kv1am Helsinki 1952, daarna Rome 1960, op de derde plaats Londen 1948 en hele:naal 
onderaan Tokio 1964~ Zoals bekend nam .Nederland i.v.m. de Hongaarse opstand in 
1956 niet deel aan de Olympische Spelen te Melbourne. ._ · 
Gevraagd naar de prestatie, die de meeste indruk .op hem had ge~aakt, vertelde hij, 
dat dat de overwinning van de Amerikaanse atle::Jt .Billy Mills op de tien kilometer 
was · geweest. · · 

Hans Busé. 

De prestatielijsten 1964, ~it jaar bijzonder fraai verzorgd, hebben ons nog eni
ge verrassingen bezorgd. Van goede klasser,ingen van Rein Knol op hoog, van Viim 
Krijnen en Harry Joacim op horden en de prachtige prestatie van Fer Lamie, als 
B-junior 7e op de seniorenlijst, was elkeen al overtuigd. Niet echter, dat Ge
rard Kamp zowel op de 100m als op de 400m genoteerd zou worden. Hora Vlam 19agen 
we dit jaar nauwelijks, maar we vinden hern toch op de .200m terug. Jelle Doorn
bosch blijkt op zijn retour, maar dat wisten we .. al. Adri Schaper is sinds vorig 
jaar vier plaatsen opgeschoven. Totaal onvervvacht was · wel de klassering van de 
4 x 400m--ploeg. Overigens blijkt dat de technische nummers het all een-domein zijn 
van de oude rotten, als het om nationale prestaties 'gaat. Op de loopnummers komt 
de jeugd veel beter naar voren • 

. ...... ., 

Bij de junioren na tuurlijk twee · lijstaanvoerders: Fer Lamie op 1 OOm en 80m; VVim 
Aay op de 600m. Ook hier onverwachte resultaten op de estafettes: eerste op de 
4 x 100m en vijfde op de 4 x 300m. Van de geklasserden gaat alleen Fred v.d. Lip
pe ovE:r naar de senioren, de overigen . kun~én volgend jaar hun positie op de . na
tionale ranglijst trachten te verbeteren. 

PRESTATIES: 

R. Knol: hoog 1m88 (3); di~cus 42m55 (15); kogel 13m20 (21); 10.:..kamp 5406 (7). 
W. Krijnen: i10mh 15.- (3);' 400mh 56.8 (13); polshoog 3m50 (16); 10-kamp 5289 (1'3) 
J. Doornbosch: kogel 13m80 (9); speer 55m29 (20). 
H. Joacim: 11 Omh 1-5.3 ( 7); '400mh 57.9 ( 21). 
G. Kamp: DOm 10~9 (14); 400rn 50.5 (25)~ 
F. Lamie: 100m 10.8 (7). . 
H. VJ.ain: 200m 22.5 · (21 -). 
A. Schaper; Boom 1.54.7 (10). 
4 x 400m estafette: H.A.V. Haarlem 3.27.2 (11). 

F. Lamie: 100m 10.8 (1); 8om · s~s (1). 
w. Aay: 6oom 1.23.5 (1 ); Boom _1.58.6 (3); 100m 11.2 (20). 
P. va.n Beek: 300m 36.7 (21); 110mh 15.1 (9). 
H. te Nuyl: 100m 11.1 (13). 
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F. v.d. Lippe: 300m 36 .3 (12). 
G. Zwart: 800m-2.01.3 (22). 
J. Kal: 3000m 9.28.6 (19). 
J.W. Schnerr: ver 6.66m (7). 
4 x 100~ estafette: H.A.V. Haarlem 44.4 (1). 
4 x 300m estafette: H.A.V. Haarlem 2.30.5 (5). 

NUMl'JIER 

i OOm 

WERELDREKORD OLYMPISCH REKORD EUROPEES REKORD 

200m 
4.00m 

A. Hary (Dsl) 10.-
H. Jerome (Can) 10.-
H. Estevanes (Ven)10.-
R. Hayes (Am) 10.-R.Hayes (Am) 
H.Carr (Am) 20.2 H.Carr (Am) 
O.Davis (Am) 44.9 O.Davis(Am) 
C.Kaufmann (Dsl) 44.9 C.Kaufmann (D) 
A.Plummer (M,i) 44.9 
M.Larrabee(Am) 44.9 
P.Snell (NZ) 1. 44.3 P.Snell (NZ) 
P.Snell ( NZ ) 2.16.6 

10.-
20.3 
44·9 
44-9 

'64 A.Hary (Dsl) 
' 64 S.Ottolina (It) 
'60 C.Kaufmann (Dsl) 
' 60 

10.-
20.4 
44·9 

1.45.1 '64 R.Moens (Bel) 1.45.7 800m 
1000m 
1500m H.Elliot (Aus) 3.35.6 H.Ellivt(Aus) 3.35.6 '60 

S. valentin(Dsl)2.16.7 
M.Jazy (Fr) 3.37.8 
W.Earan(Pol) 3.56.-1 Eng. Mij l 

2000m 
3000m 
5000m 
10000m 
20000m 
25000m 
30000m 
1 uur 

P. Snell ( NZ ) 3. 54. 1 
M.Jazy (Fr) 5.01.6 
M.Jazy (Fr) 7.49.2 
R.Clarke(Am) 13.34.6 V.Kuts (R) 13.39.6 
R~Clarke(Am) 28 .15.6 Vi . Mills(Am) 28.24.4 
VJ.Eaillie(NZ) 59.28.6 
EuZatopek(Tj)1.16 .36.4 
J.Adl er (GB) 1.34.0î.8 

M.Jazy (Fr) 5.01.6 
M.Ja~y (Fr) 7.49.2 

' 56 V.Kuts (B.) 13.35.-
'64 P.Eolotnikov(R) 28. 18.2 

E.Zatopek(Tj) 59.51 . 8 
" 1 • 16. 36. 4 

J.Adler(GB) 1.34.01.8 

3000m st. eh. 
11 Om h. 

W.Baill ie( NZ ) 20kmî89 
GcRo elants(B ) 8.29.6 
K. Lauer(Dsl) 13.2 
L.Ca lhoun(Am) 13.2 

G.Roelants(B) 8.30.8 ' 64 
L.Cal houn (Am) 13.5 ' 56 
J.Davis (Am ) 13.5 ' 56 

E.Zatopek(Tj)20km038 
G.Roelants(B) 8.29.6 
K.Lauer(D) 13.2 

200mb. 

400mh 
hoogspr. 

K.Lauer(Dsl) 22.5 
J.Davis(Am) 22.5 
W.Cawley(Am) 49.1 
V.Brummel(R) 2m28 

G.Davis (Am ) 49.3 
V. Brum::~el ( R) 2m18 
J.Thomas (Am) 2m18 

verspr. R.Boston(Am) 8m34 R.Eoston(Am) 8mi2 
polshoog F. Hansen( Am ) 
kogel s t. D.Long(Am ) 
diskuswerpen L.Danek(Tj) 
kogelsling. H.Connolly( A~ ) 
speerwerpen T.P edersen( Nor) 

5m28 F.Hansen(Am) 5m10 
20m68 D.Long(Am) 20m33 
64m55 A.Oerter(Am) 61m00 
70m67 R.Klim(R) 69m74 
91m72 E.Danielsen(Nor) 

85m71 
tienkamp Yang Chuan Kwang 

(Fo:d 8089 
R.Job.nson(Arn) 8001 

4 x 100m Drayton-Ashworth
Stebbins-Haye s (Am) 

Dray ton-Ashworth
Stebbins-Hayes(Am ) 

39.-

K.Lauer(Dsl) 

160 S.Morale(It) 
' 64 V.Brurnmel(R) 
'64 

49.2 
2m28 

' 60 I.Ter0vanesian(R)8m3 1 
'64 M.Preussger(D) 5m15 
' 64 A.Rowe(GB) 19m56 
1 64 L.Danek(Tj) 64m55 
1 64 C.Z:3ivotszky(Hon)70m42 

T. Pedersen(Nor) 91m72 
I 56 
1 60 J.Kutyenko(R) 7978 

Genevay-Laidebeur
Brugier-Deleco(F) 

'64 39.2 
4 x 400m 

hinkst. spr. 

39, 1 
Cassell-Larrabee-Wil
liams-Carr (A) 3. 00 . 7 
J.Schmidt(Pol) 17m03 

,
64 

Graham- Me tcalf-Cooper
Erightwell (GE) 3. 01.6 

J.Schmidt(Pol) 16m85 ' 64 J.Schmidt(Pol) 17m03 

. idem 3.00.7 
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BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE JEUGDATLETIEK OP KOMST. 

Behoudens de goedkeuring van de technische jaarvergadering van de KNAU op 13 maart 
a.s. zullen er in 1965 enkele drastische veranderingen in de je11gdatletiek plaats 
vinden. 

A. Voor de B-junioren van 16 en 17 jaar zullen Nederlandse Kampioenschappen ver
werkt worden met een volledig programma. 
Deze kampioenschappen zullen gelijktijdig verwerkt worden met de kampioenschap
pen voor onze A-jeugd. De wedstrijden zullen twee dagen in beslag nemen. 
Deze topwedstrijd voor onze B-jeugd acht ik van bijzondere Wêarde, want tot 
dusver moesten onze B-junioren het in d.e meeste gevallen stellen zonder éên 
enkele topwedstrijd; terwijl slechts één seizoen later bij de overgang van 
B naar A---junior van all es mogelijk werd_, Naast de jeugclkampioenschap~)en en de 
jeugdinterlands was dan de deelname aan seniorenkampioenschappen plus de ver
kiezing in de senj_orenlandenploeg mogelijk. 
Heel dil~Jijls hebben wij toen kunnen constateren, dat deze jongens hier niet 
tegenop konden en lang niet altijd was dit een lichamelijke - maar veel meer 
ee'1 geestelijke overbelasting. Daze jongens ontbrak het ten enemale aan een 
aanloop naar al deze topwedstrijden. 
Daarom hoop ik van ganser harte, dat na de te nemen beslissing van de techni
sche vergadering deze kampioenschappen verwerkt zullen worden. 
Andere sportbonden zaten deze noodzaak al eerder in, o.a. de zwembond organi
seerde in 1964 Nederlandse kampioenschappen voor meisjes en jongens van 9 t/m 
11 jaar, 12 en 13 jaar, enz., de KNVB is bezig met de vorming van een jeugd
landenteam uit spelers van 14 en 15 jaar. 

B. JEUGDCOMPETITIE. 
Voor de jeugdclubcompetitie is een landelijk programma vastges teld. Het omva t 
de navolgende nummers~ 

100m junioren A verspringen junioren A/B 
100m 11 B hoogsp:.-:·ingen 11 A/B 
300m 11 A kogelstoten 11 B 
6oom 11 B discuswerpen 11 AjB 

1500m " A speerwerpen 11 A 
4 x .100m 

Een programma waar dus zowel de grote alsmede de kleine verenigingen aan deel 
kunnen nemen. 

C. INVOERDW VAN lViEERKAl:!iPDIPLOMA 1 S VOOR A EN B-JUNIOREN. 
Dit meerkampdiploma zal worden uitgereikt êan elk juniorlid van de KNAU, dat 
aan bepaalde minimum-eisen zal hebben voldaan. 
Er zullen zowel bij de A als bij de B-junioren een drietal diploma's worden 
ingevoerd, een z.g. A - B en C diploma. 
Voor het C-diploma in de groep A-junioren zal een junior op de nummers 100m 
800m, 110m horden, verspringen, hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen ten
minste 2000 punten moeten behalen. 
Voor het B-diploma op dezelfde nummers tenminste 3000 punten. Het A-diploma 
zal worden uitgereikt aan junioren, die een totaal van 4500 punten weten te 
behalen. 
Voor de groep B-junioren het volgende programma: 100m, 600m, SOm horden, ver
springen, hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen. 
Het C-diploma zal worden uitgereikt aan een junior, die 2000 punten behaalt, 
het B-diploma bij het behalen van 3000 punten en het A-diploma bij 4000 punten. 
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Als _ puntentelling zal de Dui tee maorl<...ampt"ll U-~ worclon aangewezen. Op enkele num
mers zal deze aangepast worden. 
0~ jullie enigszins een indruk te geven welke prestaties jullie zo ongeveer moe
ten verrichten om in aanmerking te komen voor een diploma., volgt hier een presta
tie-tab el: 

A-ju nieren: C-diploma B-diploma A-diploma 

100m 13.1 sec. 386 12.4 sec. 503 11.8 sec. 650 
1000m 3.20.- 11 1 25 3.00.0 11 331 2.40.0 11 646 
110mh 18.- 11 295 16.5 11 506 15.0 11 813 
ver 5m20 337 5m80 466 6m40 613 
hoog 1m45 420 1m58 536 1m70 656 
kogel 9m50 385 11m00 500 12m50 627 
speer 32m00 231 38.00 324 44m00 383 

2179 31"66 4388 punten 
= = ~ 

B-junioren: C-diploma B-diploma A:diploma 

100m 13.5 sec. 300 12.9 sec. 404 1 2. 3 sec. 525 
600m 1.5o.o " 284 1 • 40.0 11 460 1.30.0 11 694 
80mh 14.0 11 225 13 . 0 11 386 12.0 " 597 
ver 5m00 296 5r:~50 400 6mOO 512 
hoog 1m40 380 1m)O 464 1m60 555 
kogel 9mOO 349 10m50 460 12m00 582 
speer 30m00 201 35m00 277 40m00 __l22. 

20l2_ 2tf5T 3821 punten 
= = 

Ik vertr,uw er op, dat al deze wijzigingen in de Nederlandse jeugdatletiek er toe 
z~llen mogen bijdragen, dat jullie wat de training betreft, er nog een schepje 
boven op zullen gooien. Er zal straks heel wat te doen zijn. 

DE BELANGR IJKSTE JEUGn-.;, EDSTRIJDEN IN 1965: 

25 april Haarlem - Vlug & Lenig 
9 mei Haarlem - A.A.C. 
6 juni ' Internationale jeugdwedstrijden 

27 juni Niederrhein - België - Nederland . 
11 juli Mi ttelrhein- Nederland 
17/18 juli Nederlandse jeugdkamp ioenschappen 
21 augustus Engeland - Benelux 
29 augustus Nederlandse estafette-kernpi oenschappen 

5 september Hellas - Haarlem - Vlug & Lenig 
10 september W.G.-bekerwedstrijd 
26 september België - Mittelrhein- N'3derland 
2/3september Finales meerkampen 
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senioren - juni•ren 

jongens en meisjes 

Jo~p van Drunen. 



ZOALS WIJ TRAINEN, TRAINEN WI.J ALLEEN. 

Als WlJ over ' trainen spreken, dan bedoelen wij tra inen ! 
Het ' uren en uren crossen over de onb egaanbare duinpaden, het sjouwen, ploeteren 
door de ruigste delen van onze geliefde duinen ••• ja, dat noemen wij trainen! 
Tot Uw troost zij vermeld, dat ook wij Jichters, bij gelegenheid wel eens een 
trainingsschema volgen welk in grote trekken overeenkomt met Uw wekelijks gedoe. 
Eila, u · treft geen blaam, maar voor ons geldt zulks als een ommetje. En toch, 
diep in ons onderbewustzijn veroorzaakte een dergelijk wa:ndelingetje zo iets . als 
pijn - een meer geestelijke pijn door het verraad aan onze hoogopgevoerde condi
tie. Deze algemene klacht werd terloops geuit, nadat wij zo'n zes rondjes op 
driekwart snelheid soepel weggedraaid hadden. 
"Op onze kalme ochtendjes moeten we toch meer gaan doen, desnoods een fiks spel 
tot besluit!" was de klacht. 'russen ons Jichters is al tijd wel iemand te vinden, 
die op het onwaarachtigsta ogenblik begint te denken en met inspirerende ideeën 
komt a andraven. Aldus geschiedde en hij introduceerde het "volleyvoetbal" ! 
Dit spel toont veel overeenkomst met andere teamsporten. Er zijn twee partijen; 
het veld is in tweeën verdeeld (evenals de meningen), waarbij opgemerkt dient . te 
worden, dat dat veld gescheiden wordt door een het of touw, opdat de meningen 
niet te snel tot elkander kom~n. Een muur, net, touw of streep geeft elke partij 
steevast de overtuigi ng, dat er iets niet helemaal juist zit bij de tegenpartij. 
Mogelijk zijn deze barre feiten aanvaardbaar, hetgeen zondag op zondag wordt be
wezen op elk sportveld. Maar bij dit spel moet tevens geteld worden. Inderdaad, 
als onafscheidelijk onderdeel behoort dat optellen van punte-n er bij. Het is ge
lijk het drinken van een kop chocolademelk met een rolmops. Geld tellen gaat nog 
••• maar punten tellen blijkt een absurde gebeurtenis te zijn. Dat is een blij
vende attractie, de klap op de vuurpijl, de lont bij het kruitvat! !(dat kruitvat 
zijn dan de Jichters. Zij die dit niet geloven gelieven zich in rijen van zes op 
te stellen)~ Gezi en enkele alarmerende on~moetingen hebb en wij met algemene stem
men besloten een varsebalie naast het speelveld te openen, waar men elkander bij 
onenigheid in alle rust het wezen van een anatomische les praktisch nader kan . 
toelj.chten, zonder daa rbij dil'ect het speel veld onqegaanbaar te maken. Een ver
standig en ruimdenkend besluit ! ! 
Voor het spel aanvangt is het een lust voor de cgen te zien hoe wij gezamenlijk 
de voorbereidingen treffen. De voetbal (opgepompt) wordt gehaald, overtollig 
hout gesprokkeld, baan uitgemeten, lijnen getrokken, net gespannen. Dat doet je 
iets. Zelden heb ik zoveel democ r a tie te saam gezien dan juist bij dit begin. 
Tot ••• de bal voor de strijd in het perk vers~hijnt. De hel breekt l0s!! 
Tellen, oh tellen I Tijdens d e zoveelste anatomische les maakte iemand ons dui
delijk, dat het scheidsrechter zijn hem na aan het hart lag. Een te snel deduce
ren en combineren bracht ons op de nu onbegrijpelijke idee hem eveneens bij dit 
hoogstaande spel tot scheid~rechter te benoemen. Wa~ wil~ u, keurige kerel, nette 
ouders, goede getuigschriften, dus onpartijdig:er kon het al niet! Dat d.a,.chten we 
tenminste ! Maar al spelende betrapten wij hem ')p een wel heel minne methode van 
tellen; zo onheus, zo mind9rwaardig, dat zelfs wij ér beroerd van werden. Een 
juist woord op de juiste plaats en op het juiste ogenblik, waarbij o.a. het doel 
van zijn diverse polissen werd toegelicht, deed wonderen ! 
"Nemen jullie mij niet kwalijk, maar ik ken de spelregels niet en tel maar wat". 
Is zoiets niet om te gillen, daar benoemen wij een ècheidsrechter voor! Zo'n man 
gooit je vertrouwen te ~rabbelen! 
"Doen jullie mij een plezier en leg me de spelregels even uit !" 
"Man, die kennen wij zelf niet ••• maar dat geeft jou nog niet het recht om zo 
ènbènûllig te tellen ! ! ! " 
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Pracht spel~ verbluffende combina ti es , mooi, echt mooi ! ! 
Het moet met de voeten " en het hoofd" gespeeld wor den. 
De laatste weken is overduidelijk aan;_;etoond, dat "en met het hoofd" hetgeen is 
wat de niet-jichters doet verstijven en de broekies jankend naar de kleedkamers 
doet snel l en . 
Het is niet allèèn het zuivere denbverk~ dat ons doet zegevieren. 
De verfijnde baltechniek en he t murw- praten behoren mede tot onze sterkste wa
pens. Laat mij dit t o t besluit met een eenvoudig voorbeeld verduidelijken. 
Eén van onze spelers ( een begenadi gd kenner) kan, i ndien hij geen bril op heeft, 
tot twintig centimeters alles haarfijn onderscheiden. Na deze afstand is het hem 
niet meer mogelijk de zaken te herkennen. Hij speelt ons spel a l tijd zonder bril! 
Toch p r esteerde hij he t eens een bal vijf-
maal (gaat even zit- ffi \ft ten en le es goed: vijf-
maal)a l koppende over ~ r':\ het ne t te ret ourneren !! 
De manier waarep h ij // ~~\ ~............ zijn lichaam kronkelde 
en spande, grensde ''' aan het buitenmenselij-
ke. Zijn feeling voor ~- ' de bal benadert het bo-
venaardse. Hij is om \?.- "'- '2 zo te zeg·gen één met de 
bal. 11 Zoals hij met """ ~ "- ballen orn.s-aa t, heb ik 
nog geen mens met bal- l en om zien gaan": zei 
Gozewijn OnderDeur reeds zo treffend in 
zijn p r oefschrift " Van Bal tot Ballon". Slechts eerbiedig zwijgen en een gepast e 
handdruk was ons deel ! Per soonlijk scheen hij deze prestatie a l s een onvoltooi
de taak te z i en, want prompt begon hij aan deel tw ee , het z.g. mu r w-praten van 
j e tegenstander. Op zichzelf geen bijzonderheid. Wel echter als je tegen een 
boom staat t e praten ! 
Tot dat ogenblik hadden wij h em mèt bril nooit tegen bomen z ien of horen praten, 
dus lieten wij hem de eerste vijf mi nuten lekker uitleven. Nadien maakten wij 
hem op dit f ei t attent , waarbi j opgemerkt dient te worden , dat ook hij r eeds on
r aad had bespeurd: "Ik dacht al, doet die slungel nooit z'n smond open ! 11 

Heerlijk spel, verloren hebben wij nog nooit ! ! 
Schiet op het veld onze techniek te kort (dit a ls veronderstelling), dan winnen 
wi j onder de douche wel met p rat en. 

SOO meter 

Adri Schaper 
Andries Hooge r werf 
Wim Tackema 
Wim v. Gog 
Pete r Klos 
Ad Paulen 
Jaap Kan 
1JVi m· Aay 
Ed Sooriler 
Han de Roode 
Henk IVieijboom 
Joop Vissers 
Gerard Kamp 

U BENT GEWAARSCHUWD ! 

Zaenickpod t. 

PRESTATIELIJSTEN (t/rn 1964) 

1. S4 ·7 
1 . S6. 6 
1. s7.6 
1 • ss . 1 
1 • ss. 3 
1. ss . s 
1. ss.s 
1 • ss. 6 
1. ss . 7 
1. ss.s 
1. 5S . S 
2.00. 0 
2.00 . 0 

1964 
1929 
193S 
1946 
1964 
f926 
1961 
1964 
1951 
1941 
1954 
1957 
1964 

In 1927, 1929 en 1930 behaalde Hoogerwerf 
het Ned . kampioenschap. In 1928 was dit 
onmoielijk, omdat onze vereniging geen 
leden aan de karnpioenschappen van dat 
jaar liet deelnemen, uit protest dat bij 
de aanwezigheid van uitstekende sintel 
banen het kampioenschap t e Enschede op 
een grasbaan werd verwerkt. Hä.n de Roode 
veroverde in 1939 de B-ti tel en Wim van 
Gog de jeugdtitel. 
Laatstgenoemde heeft zich op dit nummer 
vooral tijdens P.R. -b ekerwedstrijden 
onderscheiden. 
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hoogspringen 

Rei n Knol 1m94 
Ton van Zijl 1 m83 
Hans Sieffers 1m828 
Harry Joacim 1m815 
Pe t e r Krans 1m8 1 
Nees v.d. Kl inkenb e r g1m80 
Cor Lamaree 1m80 
Ad van Zweeden 1m80 
Ludwig de Sanders 1m78 
Pi eter Masc ini 1 m755 
J. Kuiper 1m75 
R. Schoemaker 1 m75 
Piet Spoor 1 m75 
v.d. Bos 1m7 5 
?ie t Koeten 1m75 
Aad Beenink 1m75 
Jel Doornbosch 1m75 

Opmer k ing: 

1963 
1960 
1960 
1959 
19 59 
19 35 
1941 
1952 
1954 
1960 
1934 
1936 
1935 
1937 
1943 
1947 
1960 

Rein Knol behaalde 2 x (als HAV-er) de 
Ned . titel in 1962 en 1964. In het tussen
liggende jaar l everde hij i 1 n beste pres
tatie. Emi e l v. Renesse (1934 en 1935) en 
Harry Joacim (1 956) j eugdkampioen . B-ti
tels voor Harry Joacim (1958) en Hans 
Sieffe rs (1 959) . Op de P .R.-beker weds trij
den h eeft Ton van Zij l onge t wijfeld z'n 
sporen verdiend; sedert 1955 onafgebroken 
in de ploeg. 

Onder de senior en-recordl ij s t in ons dec.-clubblad staat een noot van de r edactie 
waRrmee i k het voo r de helft niet eens b en. 
Op de 440 yards hehben we m.i. nog geen clubrecord en de p r es t at i e van Emile 
Bleyswijk kan dan ook niet a ls zodanig worden geno t eer d . 
Tevens mag ik hieraan toevoegen 3 da t Max Herfst in 1936 deze afstand in 52.2 s ec. 
aflegde. Gaan we nog verder in de geschi edenis 3 dan komen we in 19 26 de naam van 
Ad Paul en t egen en hij presteerde het om tijdens ~~n van z'n tournee's d oo r de 
USA de 440 yards in 48.8 sec. t e b eeindigen en da t gebeur de t e San Anthonio en 
wel op 17 april. 

P i e t Kleyne. 

Om aan te schaffen: "Haarl em"- emb l eem voo r wedst rijdshi rt f 0 .75 
11 11 voor trainingspak 11 2 . 25 
11 insigne 11 i. 35 
11 tra iningspak m/embleem maa t 3 11 30.25 
11 11 11 11 4 11 31.75 
11 11 11 11 

5 11 33 .--
11 11 11 11 6 11 34 . 50 
11 11 11 11 7 ' I 35 .7 5 
11 11 11 11 8 11 37---

Deze a rtikelen ZlJn verkrijgnaar bij J. van Drunen 3 Noorwegens traa t 64
3 

Haarlem
3 

tel. 20798 en op a lle trainingen . 
Op Uw aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthui s Haarl em ontvangt U 10 % kor
ting . De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 %. 
Gi r or ekening . 
Indien U Uw contributie, donatie of vrijwillige bijdrage per g iro wenst t e b e t alen, 
geli eve U dit over te schrijven op postgi r orekening no. 64 38 83 ten name van de 
penningmees t e r van de H.A.V. 11 Haarlem11 te Haarlem. 



TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO. TOTO TOTO .TOTO TOTO TOTO TOTO 

DEED U NOG NIET MEE AAN DE VOETBALTOTO ? 
WAAG DAN NU OOK EEN KANS OP DE HONDERDDUIZE:tm ! 
GEEF U NU ALS TOTO-LID OP BIJ DE H.A. V. !!HAARLEM'' 
U WORDT DAN LID VOOR HET SEIZOEN 1965 - 1966 EN 
U KUNT VAN~~ AF OOK NOG MEEDOEN IN HET SEIZOEN 1964 - 1965 

Opgeven bij J. van Drunen, N()orwegenstraa·t 64, D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29 
en H. Busé, Godfried van Bouillonstraat 67. 

DE GROT"-BAR '' . . . 
GASTHUISSTRAAT 26. HAARLEM - TEL. 1 78 55 

Als je aan een 
sportb.nis deukt . . . . 

is die gedakte H je favoriet .Sporihuis Haarlem' · 
is het eigen sporthuis van Zuid-Kennemerland, 
zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel 
vakkennis voor nodig is. 

Die gedakte H: je komt 'm' 'meer en meer 
tegen. Teken van Haarlemse leiding, keus, 
advies en servic~ - al dertig jaar ! 

SPORTHUIS HAARLEM 

grote houtstraat 123 tel. 22085 

marsmanplein 15 lel. 64562 

Geopend: dagelijks van 19.00-24.00 uur 

zaterdag en zondag v.a.14.00 uur 

BIJ ONS TREFT. U EEN BESCHAAFDE SFEER. 

HAUTE COIFFURES 

Lid Syndlcat 

.. C_réatlon de la Neerlandalse" 

B.IJOU'S EN PARFUMERIEËN 

Lubln ·•· Lanvln - Jean d' Albret 

Worth - Jean Patou - Molyneux 

Ruime sortering 

speelaal For Men serla's 

Gedemp_te Oude Gracht 42 

Haarlem - Telefoon 1 35 75 



OKAY-IJS 
Voor een fraaie vogel of 

een echte rashond naar . 

* 
JELTJO DOORNBOSCH 

Grossier Th. Koers 

Spaarne 80, Haarlem 

's maandag en 's zaterdags 

standplaats : Botermarkt 

SMEDERIJ W. MOOLENAARS 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels 
Hek- en constructiewerken 

Werkplaats : Baljuwslaan - Telefoon (02500) 11209 
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 10097 

ook voeder en andere dierenbenodigdheden 

van 't Hoffstraat 93 - Haarlem - Tel. 437 44 

Drukkerij 

JOS MATHOT 

Rijksstraatweg 95 

Tel. (0 2500) 5 05 58 

I. KAN J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF 
Juwelier - Horloger 
Stopwatches 

Haarlem, Barteljorisstr. 2, Tel1 3004 

Oranjestad, Nassaustr. , Aruba N.A. 

HAARLEM 

SANTPOORT 

Gezonde mensen, 

Gezonde voeding. 

GEZONDE VOEDING: 

VERMAAT'S 
&e_;zt t~! 

HELPT U VERDER . . . 

DAG EN NACHT 

GEOPEND 

Zij lweg 39-43 . Haarlem - Tel. 1 43 08 

Hot el· Café · Resta urant 

Annex slijterij 

"ZIJLHOEVE" 
Z alen voor recepties 
en din ers 

Zijlweg 159, Haarlem 
Telefoon 136 63 

HENK VAN KOERSEL 

* 
DE MODERNSTE ZAAK. 

De speciale herenkapsalon van Haarlem. 

De nieuwste en de meest exclusieve modellen. 

Kleine Houtstraat 71, Haarlem. Tel. 2 12 38 



V oor nu ... en voor de toekomst 

Hagtingius' Drogisterijen 
PLESMANPLEIN 3 - TELEFOON 6 20 66 

PERSEOSSTRAAT 31 - TELEFOON 5 22 07 

De zaak van service en vertrouwen. 

ALLES VOOR DE MODERNE 

HUISHOUDING OP HET GEBIED VAN : 

Geneesmiddelen, cosmetica 
en huishoudelijke artikelen 
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