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

-er

speel mee in de sport-tot:o . . .

Inlichtingen bij :
]. v. Drunen , Noorwegenst. aat 64. H aarl em, Tel. 2 07 98
H. Busé, Godfr.van Bouillonstr. 67, Haarlem , Tel. 1 96 24
0. Jord ens, Zuider Tuindorplaan 29, Haarl em

U DE KANS OP F 100.000 SCHOON, WIJ EEN FINANCIEEL GEZONDE VERENIGING

Reparatie inrichting
voor alle ullrwerken

B.M.W. AUTOMOBIELEN
elegant
kwalit ei t

B.A. SCHOLZ

AU TOMOBIELBE DR IJF

meester horlogemaker
Coornhert straat 34
Haarlem. Telefoon 1 22 28

Hoofdagen t voor
Haarlem e. o.

veiligheid

1//6 ! _! ",. _ Dr. de Liefd estr . 4 -10, Tet.ri 40 00, H aarlem
~~

Zandvoortse /aan 351, Tel. 4 30 68, Bent veld

Mevr. H. G. Helruinek- Hoppe

A. THUIS

Theemsplein 38, Haarlem - Telefoon 4 34 13 - Giro 39 40 45

WO NINGINRICH1ING

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

Schoterweg 80 - 82, Haarlem
Telefoon 5 10 81

Collectrice Nederlandse Staatsloterij

GEERTS
SINDS 1913

Inkoop van: inboedels,
antiek, Perz. kleden,
goud, zilver, enz.
Ged. Oude Gracht 38, Haarlem
Telefoon 1 56 02

Bloemenmagazijn

FLORA"

" J A. DI]KHOFF

Speciaal adres voor
artistiel<e bloemwerken
Zijlstraat 25, Haarlem
Telefoon 1 13 95

Stofferen en
repareren van meubels

Uitsluitend roomhotergehak,
bitterschotels en ijstaarten

Voor elk fe est iets
aparts.

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

de H.A.V.- er
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE H.A.V. "HAARLEM"

*
OPGERICHT 8 OKTOBER 1920

Redaktie-commissie:
A. H. v. d. Bel . Th. Wernik
H. ]. Willems- D. Hagtingius

Redaktie-adres: Bellamystraat 3, Haarlem, telefoon (02500) 17312
Verzendadres:· Noorwegenstraat 64, Haarlem I .Stencilwerk: D. Jordens en]; Prinsen

maart 1965 .

Naar aanleiding van de nieuwste WlJ ziging van ons clubblad hebben wij
tot cns genoegen vele goede react ies
mo g-e n ontvangen ,
Het blijft ons doel dit clubblad zo
lezenswaardig èn ''b ezienswaaTdig"
mogelijk te m~ken . Nog~aals, het is
· ook lJli'l clubblad en d aa rom kunt U
altijd sug~est ies doen ten aanz ien
van gewenste artikelen of plaatsingen; nog beter is het bedoelde ze J'f
in t~ zenden , We l dient U rekening
te houden met het feit, dat wij met
Vil.H DE REDAKTIE .
'."
. I
ll een een ,,u8paa l e l.. k e u~.cave
nle~ a
de groep in onze verenigin~ b ereiken , doch e lk lid, elke
donateur en vele bevriende relaties.
0

•

0

•

Werd er . in voorg2.8.nèl.e jaren voor de Technische Commiss ie
. senio r en geschr even, dan gesc4~edd~ dat veelal door Habs
Bus~ (geen T~C. ~l id)~ . Daar een behaorli~ke appel· naoit
.
ver van zijn boom valt, b.eeft zijn neef Em i .l e Bleyswijk ,
( nli. wel T. C .~ lid) de~e taak van he'n overgenomen, Vol int <·H ess9 wachten wij o:o de inwiss r-Ü ir.g van d~ gedane toezeggingen , Overjgens Hans , blijven wij ook op jou rekenen.
Die gekapte Pim Mulier-·he Tdehlcing 2'·i t ons niet zo prettig ~
Machten wij R.lsnog voltlaemle ing e licÄt kunnen worden, dan
komt de redactie daar op terug .
Zullen wij de 1 2e aprj_l alsuiterste datum aanhouden voo r
inleveri ng van kopij VO ) r het apriL - numrne r ?
Af gesproken ! !
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V0 0 R Z I T T E R •

Het was wedstrijdsecretaris Hans Busé, die
geruime tijd geleden het initiatief nam om
de Poort - tot Poortloop te organiseren,
een wedstrijd tussen de Haarlemmer Poort
en Amsterdamscha ~oort. Deze wedstrijd zou
dan gehouden worden ter herdenking van de
honderdste geboortedag van Pim Mulier.
even attentie s.v.p. ••••
Er werd contact opgenomen met de N.s.F.,
er werden toezeggingen gedaan van die zijde, waar het plan aanvankelijk met groot enthousiasme werd ontvangen. Er 'Nerd een
comité gevormd, er werden vooraanstaande mensen gevraagd om zitting te nemen in
een ere-comité, kortom, er werd door enkele van deze mensen reeds dagen- avonden
en soms nachten vergaderd. Toen sprong alles af, want noch van de N.S.F., noch
van welke andere instantie kon enige financiële steun verkregen worden.
Bijzonder betreurenswaardig, maar ook bijzonder jammer voor onze vereniging.
Een woord van hulde en waardering voor initiatief-nemer Hans Busé en voor de man,
die deze initiatieven verder uitwerkte, Emile Bleyswijk, is hier zeker op zijn
plaats. En het is waarschijnlijk goed nog eens nadrukkelijk te verklaren, dat de
H.A.V. "Haarlem" elke verantwoordelijkheid voor het niet doorgaan van deze loop
en alle verdere .geplande sportfestiviteiten zvnder meer afwijst! Die verantwoordelijkheid zal men moeten zoeken bij sportinstanties, die op hoger niveau werken
dan een vereniging.
Geen Poort - tot Poortloop dus. Wel enkele zeer belangrijke clubwedstrijden in de zeer nabije toekomst: 25 april de driekamp Haarlem - V. & L. - Beerschot, gevolgd door de tweekamp Haarlem - Minerva op 9 mei. Twee clubwedstrijden,
in het kader van de competitie hoofdklasse, waarin de 12 beste verenigingen van
Nederland zijn ingedeeld. In beide wedstrijden zullen we moeten trachten zoveel
mogelijk punten volgens de internationale telling te vergaren, omdat de zes verenigingen met het hoogste puntenaantal eind september in de P.R.-bekerfinale uitkomen. De drie verenigingen met het laagst aantal punten komen in 1966 in promotie/degradatiewaastrijden uit tegen de drie eerstaankcmende verenigingen van de
eerste klasse. Hieruit volgt dus overduidelijk hoe belangrijk deze competitiewedstrijden V:)Or onze vereniging zijn. Moge daarom onze technische commissies
zoveel wijsheid gegeven worden, onze ploeg - als het ook maar enigszins mogelijk
is- in haar sterkste formatie te laten uitkomen.
25 April dus voor de eerste maal op de Haarlemse sintelbaan een internationale clubontmoeting. Ik weet het, zolang de accommodatie op de sintelbaan niet
klaar is, zal het bijzonder moeilijk zijn voor een werkelijk feilloze organisatie
te zorgen. Laten we echter wel trachten het zo goed mogelijk te doen. Als dat
niet in de perfectie kan, dan zal die perfectie t~ch zo dicht mogelijk benaderd
dienen te worden. Perfectie bij de voorbereiding, bij de.propaganda, bij de ontvangst van onze gasten, bij de wedstrijd zelf.
Ik heb het woord prop~ganda neergeschreven. Er is op de laatste jaarvergadering van de vereniging nogal uitvoerig bij dat cnderwerp stil gestaan. Er is
weer een pers- en propagandacommissie gevormd. Ik hoop, dat deze mensen met veel
enthousiasme en vooral met goede ideeën hun werk zullen aanpakken. Laten zij daarbij één ding vooral niet uit het oog verliezen: De beste resultaten bereik je nog
altijd, door datgene wat je doet, goed te doen. Dit geldt 0ok voor pers- en propagandawerk; dit geldt evenzeer voor de organisatie van wedstrijden. Ik hoop op
veel propaganda voor de driekamp op 25 april, ik hoop op een zo goed mogelijke
organisatie.
D. Hagtingius.
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Deze artikelen ZlJn ve:rk:rij e;llaar bij J. van Drunen~ N\orwegenstraat 64~ Haarlem,
tel. 20798 en op alle trainingen .
Bij aankoop van atletiekl~led.i_ ;::.g- e.c . b-i.. .j Sporthnis Haa:>:>Jem ol".t7:,.r:g +, U kor-:,;ing.
De kassabon i nleve:-en bij de pemlingmeester en U ontvangt d:i.rect deze 10 %
.
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BESTUUR EN COI\'!:JIJIISSIES na de jaarvergadc:r.ing v 2.n

dinsdag~

2 ma.c:.rt 1965.

BESTUUR:
D. Hagtingius~ voor zitte r~ Trompenburg 26~ Heiloo, · teL 02200 - 13173,
overdag Haarlem 52207 of 62ö66.
P. Kleyne, secr e taris, Anth. Fokkerlaan 34 ',
J. van Drunen, penningmee ster~ :Noorvvegenst ra at 64, tel. 20798 ,
H. Bus~, wedet:rijdsec:-etaris, G, van Bouillonstraat 67~ tel. 19624,
J.E. Bleyswijk, connnisea.:;:~,s~ P J,:rklaan 90 9 teL 21858,
11
J. Joustra,
Pleiadenstl'aa t 110~ t el. 54716~
11
J.H. Prinsen~
van Zeggelenplein 13, tel. 15593 of 54658.
TECHNISCHE COIJllHS SIE

SENIOREN~

W. Kaan, voor7.itt er ,
J.E. BJeyswijk, secretaris~ Parklaan 90, tel. 21858,
W. K:rijnen en H. Joacim.
TECHNISCHE COMMISSIE JUNIOTIEN:
J. van Drunen, Noo:':'vve ge nz ·i: raa t 64, tel. , 20798,
J. Schul t z en H. J. Willens.
KASCOMMISSIE: A. v. d, · Bel, Th. Wernik, B. v.d. Pol. .
REDAKTIE--COMMISSIE: A. v.d. Bol, D. Hagting-ius, Th. Wernik, H. J. Willems.
BALLOTAGE~CCMMISSIE:

E.J. Bleyswijk, C.

Lagendijk~

Th. Wernik.

PERS- EN PROPAGANDA--COII/iMISSIE: W. Kaan, G. Moolenaars, J. Prinsen.
REGLEMENTS-COMMISSIE: D. Hagtingius, J.

Joustr.a~
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H. J. Willems.

Data's bestuursvergaderingen voor 1965.
Aanvangstijd 20.00 uu:::-, uitgezonderd 6 mei ?0,30 uur.
De vergaderingen zull en gehoud9n worden in:
De Schuylenburcht, Kleverparkweg 15 te Haarlem.
dinsdag, 6 april
donderdag, 6 mei 20.30 uur
dinsdag, 1 juni
dinsdag, 6 juli
dinsdag, 3 augustus 20.00 uur, Naarwegenstraat 64

dinsdag, 7 september
dinsdag, 5 oktob er
dinsdag, 2 november
dinsdag, 7 december .

Een HARTELIJK WELKOM aan onze nieuwe "Haarlem"-leden:
R. J • Stroocloeck
E. Duut
H. de Ruiter
G. Zuiderna

16-11-'51
25-1 Ü·- I 53
6- 4-'47
5- 7-'31

Rozenpriëelstraat 63,
Sumatrastraat 33,
c. Schulzlaan 26,
P.C. Hooftlaan 7,

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Driehuis.

Adreswijziging:
Veldzigtlaan 120,
Dintel 12,

Jl.• M. Kortekaas

Jac. de Reus

TRAINING

TRAINING

TRAINING

TRAINING

TRAINING

Haarlem
Apeldoorn.

TRAINING

Zaal training: De laatste zaal trainj_ng zal worden gehouden
op woensdag, 31 maa rt a.s.
C.I.O.S.-training: Deze training zal voor h€t laatst plaatsvinden
op zondag, 28 maart a.s.
Sintelbaan-training: Ingd.ande donderdag, 1 april a.s. zal de training op de sintelb aan Pi.m Muliersportpark van start ga_a n,
De trainingsavenden zijn dit jaar op maandag- en donderdag. avond, aanva~1g 19.00 uur; deze trainingsavenden gelden voor
al onze leden.
Bovendien zal er door een selecte groep atleten ook op
woensdagavond getraind worden, dit echter alleen op aanwijzing van de ~echnische Commissie,
+

+
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VAN

PENNINGMEESTER.

Ingaartde april a.s. is de contributie verhoogd;
de nieuw3 tari0ven zijn:
leden t/m 15 j 2.ar
f. 1. 50 per maand
11
11
11
1 7 11
11
2.-- 11
11
11

11

19
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boven de 19 j aar
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2o50
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11

11
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Medio ap:ri l zullen wij stEnten met de inning van de K.N .. A.U.-c .ontri~
butie ~965. Deze contributie bedraagt voor junioren f. 2.50, senioren f. 4.50 per j a ar.
GIHORE:KI::NH TGo Indien U Uw ccnt.ributie, donatie of vrijw'ilJ.ige bijdrage per giro
wenst te betalen , gelieve U dit te doe n door cvercchrijving op prstgirorekening
nr. 64 38 83 ten name van de penningm eE. s ·l;er van de H.A. V. 11 liaarlem 1!.

WIJZIGINGEN IN DE

JEUGDP_TL:CT~EK.

De in ons vorig clubblad aangekondigde WlJZlgingen in de jPugdatletiek zijn door de 1l'echnische Jaarvergaderin.:; van de K. N.A. U.
op 13 maa rt j.l. goedgekeurd.

Wa nne er U toch iets moet aanschaffen,
da n doet U dit .natuurlijk via ~~n van
on ze adve rteerders ! ! !
WAT .ZEGT U ?????
Zijn er nog 11 Haarlem 11 --l ed.en, die zond e r een 11 Haarlem 1!-insigne op hun revers
ro ndl open? Voor . slechts f. 1.35 zijn deze fraaie insignes bij de penningmeester
v erkrijgb_a a r.

P E R S 0 NA L I A •
GERDI1~ CATHARINE is de naam van de dochter va n de heer en mevrouw
Wezel, die op 12 maart in Hengelo (o) l''erd geboren. Dat was na lange tijd dus
weer nieuwe en bijzonder heugelijk nieuws uit Hengelo.
Dick en ec htgenote, ontvan&; onze ha::":'telijk:e gelukwensen. vVe vinden het heel
prettig de naam van onze trouwe polsstokhoogspringer op daze manier weer eens
in het clubblad te vermelden.

+

+
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J A A R V E R GA D E R I N G •
Dinsdag, 2 maart: Jaarlijkse alg8mene vergadering in de kantine van het Gemeentelijk Sportterrein aan de Kleverlaan.
IViet in de herinnering de toch wel bewogen vergadering van vorig jaar, zetten wij
ons met alweer tintelende stembanden ter vergadering. Tevergeefs, want qua vergaderi ng deed die van dit jaar niet onder voor die van vorig jaar. Alleen was er
minder te zeggen, en meer werd dan ook niet gedaan .
Voorzitter Hagtingius had het in zijn inleiding weer over de sintelbaan. Het was een welkome afwisseling met andere jaren, dat hij het nu kon hebben over de voltooide baan. Na 40 jaar plannen maken werd nu de eers te oogst bekeken. Een snelle baan, voortreffelijke trainingsgelegenheid. Geen accommodatie,
althans onvoldoende voor grote wedstrijden. Enkele uitgelezen groepen atleten
uit den l ande hebben kunnen meegenieten. De g rote stroom moet nog minstens een
jaar wachten. Dat er in Haarlem wel georganisGerd kan wo rden is, na enkele minder ges l aagde aanloopwedstrijden (wedstrijdorganisatorisch gezien tenminste),
gebleken bij de semi-interland Nede rl and tegen Mittelrhein voor junioren. Waa r
alleen het weer een steekje liet vallen.
Hagtingius bleef optimistisch voor het komende jaar. De eerste tegenvaller heeft de HAV al ondervonden bij het op touw zetten van een grootse herdenking van de honderdste geboo rtedag van Pim Mulier. De N.S.F. kwam niet over
de brug met de benodigde penningen. Tries~. Voor de Haarlemse atletiek is dit
geen reden om de sportieve prestaties hieronder te laten lijden. De middelen
hebben wij ertoe. Goede trainers, goede sintelbaan.
De laatste opmerking van deze inleiding was nog bijzonder behartigingswaardig.
Een ontwikkeling in de sport naar de overgang op betaald kader, reeds lang merkbaar en in de praktijk gebra cht bij voetbal, word t ook in de atletiek steeds
duidelijker. Op deze kwestie zal in het komende jaar een belangrijk deel van de
aandacht van de vereniging gevestigd moeten zijn.
Tot zover de voorzitter. En, naar mijn idee, het beste deel v an de vergadering.
Er blijven nog wat detailkwesties te vermelden. Heel erg lange notulen van de
vorige jaarvergadering. De verschillende jaa:rverslagen werden zonder veel aanmerkingen geaccepteerd. Nergens werd evenwel melding gemaakt van de door de HAV
georganisee rde wedstrijden. Als activiteiten van de vereniging moeten zij door
de secretaris in ZlJD jaarverslag vermeld worden, zeiden sommigen. Volgens anderen is het een zaak voor de Technische Commissie.
Na een geaccepteerde wi.jziging in de agenda vond de verkiezing van het bestuur
plaats. Een eenvoudige kvvestie bij afvv e ~igheid van oppositie. Ko Lagendijk verdween op eigen verzoek als secretaris en we1·d opgevolgd door Piet Kleyne. Onbegrijpelijk dat een man als Ko zomaar weg kan gaan . Het ging zo goed. Maa r zijn
r edenen wa ren gefundee r d, en Piet moet zijn plaats goed kunnen opvullen. In elk
geval, tot zover bedankt, Ko !
Achter in de zaal was de deur open en dicht gegaan , en toen koq er begonnen worden met de uitreiking van de presta ti eb ake r s . Juniorenpresta ti eb eker: 600m in
1. 23.5 door Wim Aay. Jan Hutbokaal: Ferrie Lamie. Onder luid gejuich ging het
W.G .-schild naar Joop Koedijker, voor zijn 3000m op ~~n spike en ~~n blote vcetzool, een van de moois";e wedstrijden van het seizoen. Bij de senioren: de prestatiebeker ging naar Fer Lamie. Tweemaal 10.8 is dan ook we l erg snel. P.H.-beker voor Adri Schaper, die afgelopen seizoen maar ~~n keer goed liep en dat net
op het juiste moment. En tot slot de Paulenbeker. Die ging nèl.ar de poolcommissie.
En terecht. Maar het deed de vergadering een groot plezier dat de beker werd
uit gere ikt aan mevrouw Van Drunen. De poolcommissie was een voorwendsel om haar

- 6 _.

eens goed te laten merken, dat wat zij op de achtergrond doet, Lepaald niet onopgemerkt gebeurt. Eeh uitstekend idee van het bestuur om haar op deze wijze op de
voorgrond te plaatsen.
Volgde de verkiezing van de verschillende commissies. Vermeldenswaard is dat er
gee;.1 verteg·enwoordiger van de juniore n-TG bij die van de senioren kwam, zoals
het plan was. De redactiecommissie voldoet blijkbaar, want zij mogen nog een jaar
aanblijven.(alsof ze iets anders verwacht hadden). (Bedankt Adri, voor de vleieride? v eronderstelling. - Red.)
Voor mogelijke statistici zij vermeld dat de rondvraag zonder schokkende opmerkingen verliep; als vanouds sprak Dick Jordens als laatste vanuit de zaal.
P.S. Er gingen ti jdens de vergadering geruchten over een te vormen kern van exatleten, die zich atleet willen blijven voelen. Zo ongeveer van: wie 15 jaar
atleet en HAV-er is gevveest, mag zich oud-atleet noemen en met ons meedoen.
Wellicht hebben anderen meer van de essentie van het geval begrepen. (Die
zijn er, maar ter geruststel li ng: een uitleg volgt nog in dit blad.-Red,).
A.S.
+ + + + + +
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Hans Busé.

VAN DE TECHNISCHE CONJMISSIE SENIOREN.
Op de jaarvergadering zijn enkele vragen gesteld, die aangetoond hebben, dat de
taak van de T.C. nog niet geheel duidelijk is. Beter gezegd: Van de T.C. wordt
méér verwacht dan art. 27 van ons Huishoudelijk Tieglement aangeeft. Een kritisch
punt is bov endien: dat er in f e ite 2 T.C . 1 s zijn- ieder ijverend voor 'n bepaalde groep leden !
1 t Bestuur deed de toeze g~ i ng de Reg lements Commissie opdracht te verstrekken
deze zaak nader te bezien. 1 t Lijkt mij buitengewoon gewenst, dat een nieuwe
taakomschrijving zo spoedig mo ~ elijk toe ~ ep a st zal worden. De T.C. houdt zich
aanbevolen voor suggesties va n de led en, op dat deze wensen eventueel aan de Il.eglem e ntscommissie voorgelegd kunnen worden, die op haar beurt . ons Bestuur adviseert.
Een belangrijk bestuurshesluit, reeds op de Jaarvergadering medegedeeld, is
voorts, dat de wedstrijdatleten niet meer dir e ct bij de wedstrijdsecretaris ku.nnen inschrijven, doch alleen via trainer Van lt ewijk-c.q. de T.C. Hiervan gaarne
akte ! !
Overigens moet het mij steeds weer va n het hart, dat ik als secretaris van de
T.C. talrijke zake11 te laat ontvang. De T.C. wil de hand bij de pols hebben !
Over ziekte, absentie en wensen, der led e n, mo~elijkheden, nieuwe bepalingen,
etc., over al deze zaken wil de T.C. ingelicht worden zonder daar zelf achteraan
te moeten hollen.
Verder zal nog medegedeeld worden of de T.C. een zuiver technische rubriek in de
H.A.V.-er zal gaan verzoruen. Op orga nisatorisch terrein zal ik U steeds blijven
inlichten.
Overwogen zal worden een 2e team aan de 3e klasse competitie te laten deelnemen.
De atleten kunnen promoveren naar het 1e team (P.R.-wedstrijd). De volgende atleten zouden b . v. kunnen deelnemen: Sakkers, FoJ.mer, Labeur, Klaver, Heuperman,
Moolenaars, Schipper, André Mascini, Van der Aar, Westerman, Ed Veen, Imthorn,
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Krone, Mafura, Heilk.er, Zuidema 9 Ove:r:-pel t en Mulder, om voor de vuist weg maar
enige nafuen te noem~n~ Op 7 jali a.s. is er 1 n competitiewedstrijd tegen R.K. Holland op d'3 sintelbaan alhier - de nummers zijn: 100-400-1000-3000m-ver-hoog-speerdiscus-kogel en 4xi00m.
.
Wa t zeer ' gewenst zou zijn is~ EEN MAN$ DIE "PAL" STAAT VOOR DEZE PLOEG 9 de leider,
orga.nisa'tor,' secretaris, ja van alles. Ts 5.n onze goede oude HAV nu niet deze
man te vinden, die met ons 2e team optrekt ? Gaarne sollicitaties.
Tenslotte 'n aanvulling op het technisch jaarverslag senioren, zoals reeds op de
Jaarvergadering is medegedeeld:
1e jaars senior Arnoud Bosch liep in de volgende junioren-interlands:
Nederland- Mittelrhein (Schaesberg) 21 juni 1964: 4e op ·de 3000m in 8.53.9 min.
en
Belgiä - Nederland (Luik) 9 aug. 1964: 3e op de 3000m in 8.54.2 min.
J.:Z. Bleyswijk,
secr. T.C. senioren.
Naê ekomen bericht.
Inmiddels . is "Haarlem ·II" ingeschreven ·in de 2e klasse !
ProgramrÎla: 100-400-1500-3000-ver-hoog-kogel-dTsc'.ls-speer en 4x100m.
2 deelnem~rs per . numi'E~· (We moesten handelen: opgaaf sloot zondag 21/3).
(Haarlem I start in de Hoofdklasse)
Algemene competitie-dagen zijn: 25 april
All&'n Fekeurde atleten worden opgesteld

9 mei - 16 mei - en 22 augustus.

Tegenstanders 2e klasse kunnen zijn: Holland Haarlem - ~EM - Hollandia Hoorn Lycurgus- Metro II- Minerva II- Blauw Wi t - de Spartaan II- GAC- VIFOlympus - Doves en vele anderen.
ER WORDT GEZOCHT NAAit E:Sl'J GESCHIKT:S LEIDER VOOR DEZE TWEEDE PLOEG !

+ + + + + +

BAANRECORDS PER 31-12-64 VAN DE SINTELBAAN VAN HET PIM fu1JLIERS?ORTPARK.
HE RE · N.
100 meter

G. Kamp

F. Lamie
200 rnet;er
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
1 E.M.
2000 meter
3000 meter
·2 E. lVl.
3 E. M.

R. A~ V.
H.A. V.

10.8
10.8

29.8.64
64

V. & L.
H.A. V.
H.A~ V.
Spart 'lan
H.A. V.

50.7
1. 56.5
2.34·7
4.02.0
4·?4.6

20.9.64
15.7.64
18.6.64
15·7.64
64

H.A. V.

8.50.4

24.6.64

vacant
. N. Mahieu

A. Schaper
A. Bosch

w.

van Gerven
Arnoud Bosch
vacant
Arnoud Bosch
vacant
vacant
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5000 meter
1-0.000 meter
10 E.M.
1.10 meter horden
200 meter horden
400 meter horden
4 x 100 meter
4 x 200 meter
4 x 400 meter
10 x 100 hleter
4 x 800 meter
4 x 1500 meter
800-400-·200-200
400-300-200-100

P. Beelen
vacant
vacant
H. WiesenmÜller
W. Krijnen
vacant
Ned. Jeugdj,)loeg
vacant
H.A. V. "Haarlem"
vacant
vacant
vacant
vacant
vacant
verspringen
K. Enk
hoogspringen
.tt. Knol
polsstokhoog
M. Drumm
hink-stap-spror.g
vacant
kogelstoten
J. Doornbosch
discuswerpen
ié . Knol
speerwerpen
. C. Kors
ko.:;elslingeren
vacant
Olympische tienkamp L<. Knol

Spartaan
OsnabrÜck
H.A. V.

14.9
24.9
43.2
3.30.2

h~ i ttelrhein
H.A. V.
OsnabrÜck

6. 82
1 • 86
3.90

20.9.64
01.7.64
29.8.64

H.A. V.
.::I.A.V.
Hollanci

13.80
42·55
59. 71

15·7.64
15·7.64
09.8.64

H.A. V.

5406 (o.t.) 09.8.64

deze lijst werd saraengesteld door sintelpaancommissielid Theo Bonsen.

NATIONALE CROSSKAMPIOENSCHAPPEN TE LISSE.

Ik probeer dit hier in een paar woorden uit te drukken 1 doch dat is bijna onmogelijk. Je moet het zelf onderg aan~ dan pas voel je hoe mooi onze sport is. Tot
die conclusie kwam ik weer eens tij d ens deze cross-kampioenschappen.
Mag ik "mijn" cross hier even voor U neerschrijven?.
Drie weken lan~ had ik praktisch iedere dag 1 à 3 uur in de Kennemer Duinen getraind1 enkele dagen samen met Rob Folmer. We lopen allebei onregelmatig~ dienst
dus dan beri je overdag nog wel eens vrij. R.,..b liep veelal korte, snelle en vlakke stukken op verhard e pe.den, ik zocht mijn heil meer in het "ruige" werk: 15 à
20 km dwars door het duin, m1-Ü zand, hard zand, sintelpaden, bospaden 1 dennenaalden1 ·helling op 1 helli.ng af, kort om ••• ~· een rijk · gevariëerd en zwaar programma. Het ~ing lekker ~oepel en ik had lucht genoeg!
Dan •••• de nationale crosss
Doordat ik op de scooter naar Lisse was ·gegaan kwam ik daar dovrtrokken van de
kou aan en had ook geen tijd meer om in te lopen.
In het startschot nog keurig op één lijn, ·enkele minuten daarna reeds honderien
meters verschil tussen de eerste en de laa tste lopers. · Veel gejuich van het .publiek en enthousiast gerèn van atleten. Van de ca. 100 atleten, liep ik daar als
enige in mijn trainingspak. Na enkele i1onderden meters, waarin ik vrij soepel
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meedraa-ide, werden mJ, Jn kuitspieren stijf en pijnlijk •••• en dat met nog bijna
vier ronden te lopen. De kou, opgedaan op de scoot er, wreekte zich hier onmiddeLlijk. In de eerste 2 ronden liep ik nog te vechten met een paar jongens voor en
achter me. · We Verwisseld.en weJ eens van plaats. ti Hup pe.ppaJ hup Jo op ' duidde de
plaats aan, waal- mijB vrouw 9 Y.:inderen en farrülie zich ophielden. liet klonk ech-ter niet zo overtuigend. Ook niet toen mij'-1. vrouvv riep: nGa door Joop, je bent
ze venenzestigst-e!" Op zo 1 n ·mome:1t gaa.t er een bonte mengeling van gedachten door
je heen. Zijn die opwekkingen l a ngs de lijn uitinge n van medelijden, medeleven,
troost, opwekking, enthousiasme, enz. ?
Dan begint het ge~eoh t me t jezelf. Je probeert wat sneller te lopen voor herstel
van je prestige, Het zit je to ch niet lekke r, dat de knaap, die v66r je zo moeilijk loo;;:>t, je juist gepass eerd is. 'Die 40 à 50 meter zijn toch wel te overbruggen!?!? 1 n Tussensprintje ••• 30 meter.n.20 ••• 10m,,klimmen ••• over ; n duintop •••
en als je over het heuveltje heen kijkt, zit hij w~~r 50 meter v66r je! Is dat
niet om moedeloos van te worden? :Cn toch weet ik, dat hij ook "op'' is. Maar inlopen doe ik hem niet meer. Ik kijk eens achterom of er n0~ achtervolgers zijn,
die me een morele dreun willen verkopen. Ongeveer 100 roetor achter me zie ik nog
2 lopers . Zouden ze samen proberen me in te halen? Ik ben in ieder geval nog
niet de laatste en zal vechte n. Op een gegeven moment hoor ik een bekende stem
roepen: ''Joop, schei er toch mee uit!" Nee ••• dat nooit! Nog liever als laatste
komen binnenstrompelen dan eT uitstappen. De laatste meters •••
Mijn spieren worden stee ds stijver en pijnlijker, het worden z~~r zware meters!
Een jongen ziet me aankomen en ro ep t tegen zijn vriendje: "Kijk, die loopt voor
de sport i vi te i t nwe" Dan schiet het door mijn hoofd: "Eeeft die jongen eigenlijk
niet gel ijk?'' 'n Kans op één van de ereplaatsen heb ik toch niet, dus loop ik
eigenlijk t è ch voor de sportiviteit mee. Met deze gedachte kom ik bij de finish
aan. En misschien kunt U zich r:.u mijn vreugde voor s tellen als er aan de finish
nog enkele sportieve mensen zijn, die ook voor mij, als een van de laatst binnenkoJnenden, in de handen klapp e n. In de 10 km die achter mij liggen heb ik een
zwg,re strijd te._;en mezelf gevoeTd en ik heb die strijd gewonnen, Ik heb hier een
overwinning op mijzelf geboekt. En de weinige mensen, die dit zagen en voor mij
klapten, ~eseften misschien niet ten volle, wat dat applausje voor mij betekende,
Het was een vorstelijke b el oning. Aan hen mijn dank, mede namens de vele atleten,
die n66it op het ere-podium komen en t~ch steeds meelopen, 'n harde strijd met
zichzelf voeren en de atletiek maken tot de sport der sporten!
J.H. Prinsen.
UITSLAG

lll~DERLANDSE

Juniore~-0_5

km.

39e J. Kal

VELDLOOPKAj)ll?IOENSCHAPPEN, 7 MAART TE LISSE.
Seniore~ 2_5_ _lan.

38e A.
B.
10]e P.
120e C.
~9e

Senioren 9 10 km.
19e
40e
54e
69·e

A. · Bosch

M. Labeur
A. Kortekaas

Scha per Bestenbreur
Schippers
Wasterman

_Y.::~:~ 8 ~-:ti_~-i~f<;SPJ?i

js,

Se plaats 85 punten,

J .- Prinsen
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15tn33sec.

OOSTERPARKLOOP, 21 MAART TE AMSTEHDAM.
Voor eeh schitterende prestatie zor&de Rob Folmer door de 4600 meter als eerste
te beëindigen. In de eindsprint versloeg hij Rudi Mol van Altis, die de dag tevoren in Leiden de Zilveren Mclenlopp had gewonnen. Arnoud Bosch legde beslag op
de èerde plaats. Uitslag: 1. Rob Folmer- 14.27.-; 3. Arnoud Bosch- 14.27.4.
INDOOR-ATLETIBKV.: EDSTRIJD:CN I N DE RAl TE AMSTEBDAL'li, 21 MAART.
Op de 80m vlak werd Gerard Kamp derde in 9.- sec. Op de 80m horden werd Harry
joacim tweede en Wim Kri jnen derde, beiden in de. tijd VÇ:J;n 11.6 sec.
+ + + + + +

"Haarlem" in het ·· nieuws.
In de afgelopen weken hebben twee gebeurtenissen plaatsgevonden, waarbij de naam
van onze verenit;in& op waardige wijze in de publiciteit k\vam. ·
Op de 3e rnaart j . l. heeft, in het bekende radioproc,ramma van de Vara "Dit is Uw
leven", de heer Th. J. H. van 't Lam als hoofdfiguur gefungeerd. In deze uitzending is overduidelijk gebleken~ welk een grote rol deze man in de beginperiode
van onze verenigin~ heeft gespeeld. Me t zijn gedegen kennis van de sportbeoefening en zijn grote vooruitstrevendheid~ was hij het, die met Hil v.d. Mey de
grondslag heeft gelegd voor de zo succesvolle jaren van weleer. Naa st zijn trainerschap bleek ook het orGanisatorisch v ermogen door zijn bestuurslidmaatschap
samen met grote mannen als Van Balen Blanken~ Van der Mey en Van Duyn. Bepaald
een verrassing was de .komst van onze toenmalige penningmeester~ de heer Jan Vreem,
die na een+ 30-jarig verblijf in het buitenland op deze avond aanwezig was.
Hij bleek een uitgekookte vent te zijn door zijn onthulling·, dat hij er in die
tijd een uitzonderlijk sys~eem op na hield om bij verregende wedstrijden toch
nog financieel rond te komen door het af s luiten van een regenverzekering. Als
pikante bijzonderheid kan ik nog vermelden dat door de heer Van 't Lam, samen met
Ril v.d. Mey en Adje l'at!len h et eerste ontwerp voor onze huidige sintelbaan aan
het gemeentebestuur gezonden is. Dat was in 1926 ! ! !
Een week nadien op de 10e maart wapperde onze (eni g szins vergeelde) clubvlag fier
tussen vele .anderen~ diè--ter · geleg·enheid van de plechtige onthulling van de Pim .
Mtüierlaan~ aldaar waren · opgesteld. Ook wj.j waren er met een kleine delegatie
bij vertegenwoordigd. U hebt in de plaatselijke pers kunnen lezen, wat de diverse
woordvoerders aan o.i. verdi ende loftuitingen aan het adres van deze grote sport~
pionier hebben gesproken. Hoewel wij ons zeer vereerd voelden met de onthulling
van de heer Heijers, als zou onze vereniging door de heer Mulier zijn opgericht,
moet het ons van het hart dat dit onjuist is. Wij zouden het echter, een be~tje
ij d el als we zijn, wel op prijs heb'ben gesteld als het feit~ dat het onze verenigin.:;;· is geweest, die hE:t idee voor deze huldiging ter gelegenheid van de 100ste
geboortedag van P.M., heeft gehad en daartoe ook het initiatief nam, niet onvermeld was gebleven. Het is dan ook zeker terecht, dat wij op deze plaats in vsrband hiermee de namen van Busé en Bleyswijk dienen te noemen, ook al hebben zij
een veel uitgebreider programma voor ogen gehad.
T.W.
- 12-

BEDANKT, PIET HARINGHUIZEN!
Vorige maand is het laatste gedeelte van het archief, dat
zich nog bij onze vroegere archivaris, Piet Haringhuizen bevond, ov ~ r ged ragen
aan de huidige man op dit gebied 9 Piet Kle~rne. Dit overdragen liep via mijn persoontje en zo was ik nog een enk ele avond in de gelegenheid kennis te nemen van
de dive:rse stukken, die dit gedeelte bevatte en dat hocfelzakelijk handelde over
de pogingen, die in de eerste na-oorlogse jaren zijn ondernomen om tot een sintelbaan te komen. Zoals gebruikelijk bij Piet Haringhuizen, was alles keurig
geordend en g er egeld en van bespraking tot bespreking, van bri ef tot brief kon
ik alles v0l gen en vanzelfsp:relcend wekte dit diverse herinnering en bij me op.
De ve:cgad.eringe n · in het m~ afgebroke:.-1 hotel 11 Royal 11 op r.et Stat ionspJ.ein, met
steevast het horloge van voorzj_tter Stcph van Duyn op tafel, omd3. t hij beslist
de trein van 11 uur naar Rottercl::l.m neg r.~oest hal en~ de bespreking en met di verse
mensen van Openbare Wer:cen, je zag het allemaal \"ee r voor je, alsof het gisteren
was gebeu.rd, Toen heeft dit alles door allerlei omstandigheden - er was al tijd
wel iets, de ene keer b.v. te veel werkloochetd en dus g een gnJ.d 7 de andare keer
te weini,s werkloosheid en dus gean mensen - niet tot het totstandkomen van d.e
baan geleid. Dat al die be sp re~inge n, v er gaderingen, persgesprekken, enz. echter
we l degelijk in zeer bel.angrijke mate he-oben bijgedragen tot het feit, dat de
sintelbaan er nu wel is, daa r ben ik vast va n ovartuigd. Piet Harint!,huizen was
o.a. onze erote sintelbaa n--animator in die jaren na de oorlog. Hij heeft in
die jaren d.e sintelbaan-vl am doen blijven branden, ook in perioden, dat elk initiatief op dat g'ebied eigenlijk bij voorbaat tot mislukkinc:, was gedoemd.
En daarom zou ik wi llen zegg en~ Bedankt Piet, voor dit Iilcei?>ame en zo ondankbare werk. Nog is de si n telbaan :tü e t klaa r. IJlaa r zodra de gehele accommodatie
er is en wij werkelijk de eerste echte grote wedstrijd gaan houden, dan hopen
wij, dat we jou daar met je vromv als onze ere-eas ten mogen ontvanc;en.
Nu ik toch over je aan het schrijven ben, zou ik je natuurlijk nog voor veel andere dingen kunnen bedanken. Voor het feit, dat je de eerste 11 Haarlem"-jeugdploeg hebt gaformeerd, voor het feit, ik begon er mee, dat je
het verenit1·ingsarchief we er zo goed mogelijk hebt opg et·ouwd , nadat in de oorJ.cgsjaren heel veel zoek we.s geraakt en vooral ook voor het feit, dat we samen met
onze vriend Ger van Berkel dit blad, "de H.A.V.-er van start hebben mot;en laten
gaan.
Sintelbaan - archief - clubblad
jeue;dp loeg, dat kwam alles tot. stand mede, soms ook 5oeddeels dank zij jou. De vereniging kan je daarvoor alleen maar uiterst da.nkbae.r zijn.
En toch, als ik me die vaak stormachtige na-oorlogse vergaderingen voor de geest haal, de.n gaat mij!1. groots te dankbaarheid uit naar je
nuttige weloverwogen oordeel, dat heel vaak olie op de hoog oplaaiende golven
van meningsverschillen was.
Piet, tot die eerste gr ote wedstrijd op jouw Haarlemse
sintel baan ! !
Dick Hagt.ingius.
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U heeft zich toch a l opgegeve n voor h et ni euwe seizoen?
Nee ? Dan moe t U da t t och nog even doen
U wilt zich die kans op de honderdduizend toch niet laten ontlopen?
Ied ere week heeft U drie kansen op een prijs. Alle dertien w ed~
strijden goed geraden: 1ste pr ijs, 12 wedstrijden goed ger aden:
2de prijs, eerste 8 wedstrijden goed geraden: 3e prijs.
U kunt zi c h a l snog opgeven bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64,
D. Jorde ns 1 Zuider Tuindorplaa n . 29 en
H. Dus~, Godfried van Bouillonstraat 67.
Als U zich nu nog opgeeft 1 kunt U ook de reste r ende wedstrijden van dit
seizoen nog mee-pool en.

"DE GROT"-BAR
GASTHUISSTRAAT 26, HAARLEM - TEL. 17855

Als je aan een
sporthuis denkt . . . .
is die gedakte H je favoriet . Sporthuis Haarlem
is het eigen sporthuis van Zuid-Kennemerlar1d,
zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel
vakkennis voor nodig is.
Die gedakt e H : je komt 'm meer en meer
tegen. Teken van Haarlemse leiding, keus,
advies en service - al dertig jaar!

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
"Créatlon de la Neerlandalse"

BUOU'S EN PARFUMERIEËN
Lubln - Lanvln - Jean d' Albret
Worth - Jean Patou - Molyneux

SPORTHUIS HAARLEM

Ruime sortering
speelaal For Men serle's

grol~

houtstraal 123

musmanpl~n

15

1~1.

1~1.

22085

64562

Gedempte Oude Gracht -42
Haarlem - Telefoon 1 35 75

Voor t'en fraaie vogel of

OKAY-IJS
*Gro ssie r

een echt e rashond naar .

JELTJO DOORNBOSCH
Th . Koers

Spaarne 80, Haarle m

's maandag en 's zaterd ags

ook voeder en andere dierenbenodigdheden

standpl aats: Bote rmarkt

van 't Hoffstraat 93 - H aarlem -Tel. 4 37 44

Drukkerij

SMEDERIJ W. MOOLENAARS

JOS MATHOT

Levering en onderhoud van haarden en oliekoehels
Hek- en constructiewerken
Rijksstraatweg 95

Werkplaat s : Baljuwslaan - Tel efoon (0 2500) 11209
Privé : Prinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 10097

Tel. (0 2500) 5 05 58

]. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF

I. KAN
juwelier- H orloger
Stopwatches

DAG EN NAC HT
GEOPEND

Haa rlem , Ba rt elj orisstr. 2, Tel 13004
Oranjestad, Nassa ustr., A ru ba N.A.

Zijlweg 39-43 - Haa rlem - Te l. 1 43 08

Hotel · Café · R estaurant
A nnex slijterij

"ZIJ LH 0 EVE"
HAARLEM
SANTPOORT

I

Zale n voor recept ies
en di ners

HELPT U VERDER . .

Zijlweg 159, Haarlem
Telefoon 13 6 63

Gezonde mensen ,
Gezonde voeding.
GEZONDE VOEDING :

VERMAAT 'S

te1t

t~!

HENK VAN KOERSEL
De speciale herenkapsalo n va n H aa rlem.

*DE

De nieuwste en de meest exclu sieve modellen.
MODERNSTE ZAAK.

Klein e Ho utstraa t 7 1, Ha arlem. Ttl. 2 12 38

Voor 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

