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VAN 

april i 965. 

R E D A C T I 0 N E E L 

Bij het verschijnen van dit nummer 
zi jn de eerst e ove:rwinningsn ge~::>oekt. 

OngE- t vüjf eJ. d zijn er ook nederl age n 
geleden, maa r daarom niet getreurd, 
het seizoen is lang . Dus a ll e kans 
cm U t e r evancheren. 
Veel vrije tijd zal thans door tra i
ningen in b eslaG worden genomen. 
Kopij voor he t mei--nummer verwachten 
wij uiterlijk 10 mei op he t b ekende 
adre s. 
Ve el succes in de komende maanden is 
de v1ens van Uw 

Redactie. 

D E V 0 0 R Z I T T E R 

Wanneer U dit nwmrw:r van he t clubbla d ontvangt, ZlJn de eerste wed
s·0r~_jd.on va n he c baRnsgizoen 1965 achter d.e rug . De driekamp met Beerschot en 
Vlug & Lenig is da n mogeli jk a l gewees ti de clubwedstrijden tegen Minerva en 
vermoedeljjk Zaanland staa t voor d e deur.Dit zijn niet a lleen interessante 
cll(bwedstrijden, ze zijn ook ui t erma·ce belangrijk, want ze tellen mee voor de 
eindt elling, die b eslist Jver het a l of niet uitkomen in de eindstrijd om de 
PoH.-beker. Het bet ekent dus, dat het niet alleen om he t winnen va n àeze club
wedstrijden gaat, maar vóór a lles om h et .puntentotaaJ., dat bereikt wordt. En 
dat wil dus ook zeggen, dat geen enkel atleet bij deze weds trijden in een ver
l oren positie komt te li~gen . Hoe groot de achterstand o0k is, er zal do0rge-
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vochten mosten worden. Elke 1/10 seconde minder, elke centimeter meer, betekent 
winst. Wi:-:1s t, die bij de einJ.telling wel ee::J.s van een onschatbare waarde kan 
blijken te zijn. 

Dat we op 9 mei zowaar weer eens een ontmoeting met de jeugdploeg 
van A.A.C. hebben is natuurlijk eveneens zeer belangrijk. Alleen vind ik é én 
ding daarbij echt jammer, de~e jeugdontmoeting valt .samen met een belangrijke 
cll:bontmoeting van onze b.oofdploeg. En dat betekent, daJü onze hoofdmacht dan 
niet in zijn sterkste forma tie zal verschijnen. Het standpunt bij ons i s nog al
tijd, dat V/anneer er clu.bweds·c:cijden van jeugd en senioren samenvallen, wij vóór 
alles de sterkste jeugdplo8g opstell en. Of dit standpunt in de toekomst te hand-· 
haven valt, juist nu het n:O.eL~we corupetit j_esysteem een ongetwijfeld veel fell ere 
strijd te zien zal geven, meen ik te moeten betwijfelen. 

:Csn and ·:J r bclang:rijk facet b i j de komer~de competitiewedstrijden is 
ongetwijfeld het optreden van een tv1eede ploeg van onze ve:reniging. Het houdt 
in, dat ook de atlet en, die nu nog de mindere goden zijn, in clubverband gaa;:1 op
tr eden. Dat dit de aant:cekkingskre.cht vo.::J. on3e vereniging beslist zal verhogen, 
daarvan lJ en ik ovt::r·~uigd en ini -~ia ti ef namer Emil e Bl eyswi jk en ploeglei der Hans 
Bus8 wens ik è.an ook veel succes toe. Beiden zijn erve.ren mensen en dat is goed , 
want het optreden van Haa:rl e:11 II in de twa'3de klasse za l zeker in de beginfas e 
wel moeilijk zijn, Met ·[we ·" deono.e tt ers a.an è.e 1 ei ding van deze ploeg moet het 
echter lukken. E!1 als hot lukt, welk een enorme steun za l dat dan gaan betekenen 
voor onze hoofdpJ.oeg. 

Nog één ding nu we aan he t begin staan van het nieuwe seizoen. Een 
oproep aan onze atleten. Bedenk mensen, dat jullie alleen maar week in- week uit 
j e sport hmt beoefenen mede dank zij de activiteit van de juryleden. Zonder ju
r yleden geen wedstrijd. 

Wees in je optreden altijd correct 
je het niet st eeds met ze eens. En vooral, ga 
toe en bedank ze voor h et 

tegenover deze mensen, ook al ben 
na afloop van je m.unmer n.e..ar hen 

feit, dat ze je in staat stel
Ze zijn er in de regen, in de 
de wind, ze moeten vaak hun ge
jullie in staat te stellen at
handdruk na afloop van je num
minste, wat je kunt terugdoen. 

den een wedstrjjd te doeno 
felle zon, in een ijskou
zin in de steek laten om 
letiek te bedrijven. Een 
msr is dan toch wel het 
Laten we daar dus in dit seizoen een heel goede gewoonte van maken ! 

Nit:!UW"J leden. 

J.:!l. Blank 
R.E.L. van Prooijen 
H.E. IJs s snnagger 
D. Simo ns e 
P.Vi. van Zalm 

Adre :::wi jziging, 
T-:w. DmHves-
B. Steenbe:rgen 
M.J. Voogd 

0 F F I C I E E L 

28-9- I ~.2 

24·-·9-'52 
14--8- i t1.9 

1-·4- I 38 
30-3- 1 48 

Pegasusstraat 47 
Middenweg 93 
van Egmo!1dstraat 13 rd 
Cr0esenstraat 38 
Rijksstraatweg 677 

Gillis Schoolmeesterlaan 16 
Mozartlaan 50 
Veldweg 32 
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Training. 

Sintelbaan Pim Muliersportpark Haarlem. 

Maandag- en donderdag~. vond voor al onze leden, aanvang 19.00 uur. 
Woensdagavond alleen voorleden op uitnodiging .van de technische commissie, aan
vang 19.00 uu:r. 

Bestuursbesluit. 

Op zondag 25 ap r il a.s. org-aniseren wij de clubontmoeting Haarlem- Vlug & Lenig 
Beersohot ; voor deze wedatri~d wordt voo r onze leden geen toega ngsgeld geheven. 
De wedstrijd zal plaatsvinden op de sintelbaan Vä'rli:let Pim Muliersportpark, aan
vang 14~00 uur. 

Dezelfde regeling zal ook van toepassing Z~LJn voor de wedstrijd op zondag 9 mei 
a.s.: Haarlem- Minerva- Zaanland (s enivre~'1), Haarlem- A.A , C. (junioren). 
Aanvang va n deze wedstrijd 14 , 00 uur. 

Wedstri jd.a_gen~~· 

25 april Haarlem: 

5 mei Zaandam: 
9 mei HaarlE-m: 

16 mei Kro:nmenie: 
16 mei Haarlem: 
19 mei Amsterdam: 
22 mei ? 
23 mei Amsterdam: 
23 mei Wormerve er: 
30 mei Zaandam: 
30 mei Beverwijk: 

Personalia. 

Int.. tl·i a lmeet BAarschot (Antwerpen) - V. & L. (Den Haag) -
!L A. V. 11 Haa rlerr: 11 • 

Int. wedstrijden. 
H.A. V. "Haar lem" 
H.A.V. "Haarlem" 
25-km wedstrijd. 
H.A.V. "Haarlem" 
A•ondwedstrijden. 
Jeugdcompetitie C/D. 
J eu.gdcmnpeti tie A/B. 
Seniorenwedstrijden. 

Minerva - Zaanland (senioren) 
A.A.C. (junioren). 

A.A.C. - Trekvogels (senioren). 

OSV - Seniorenwedstrijden. 
Jeugdwedstrijd C/D. 

Het is algemeen bekend, dat het voorjaar in de Bollenstreek een zeer verhoogde 
activiteit met zich brengt. Als rechtg eaard "streekgezin" wilden Gijs Rew:ijk en 
zijn vrouw daar geen uitzondering op vormen en prompt 7 april j .l. breidden zij 
hun gezin uit met hun zoon PIETER. 
Namens aJ.le H,A.V.-ers onze hartelijke gelukwensen! 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN. 

In vervolg op ons artikel in de H.A.V.-e:r van vorige maand weer enkele mededelin
gen: 
1. Reeds nu vvordt er op gewezen, dat leden, die in militaire dienst gaan, ,-an t.e 
voren contact dienen op te nemen met de secretaris van de T.C., dit i.v.m.-evën
tuele trainingsschema's, die trainer Van Rewijk zal meegeven. Tevens voor ver
zoekschriften aan commandanten om te trainen, etc. Het contact met onze militai
ren moet goed zijn ! 
2. Op 5 mei en 2 juni is er géén training. 
3. Het bestuur streefde er n~ar 'n tijdelijke, aanvullende training te ereeren 
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voor enkele technische nummers; dit vooral omdat het bestuur meent~ dat 't werk 
van één trainer onvoldoende tot z'n recht komt bij 'n gemiddelde opkomst van 
30 - 40 man. Deze opzet is (nog) niet geslaagd. 
4. Er zijn trainingsavonden· waar slechts 12 man aanwezig waren en dit is onge
kend. We weten~ wie er wèl en nièt waren. Moeten wij de ke:rnploeg nu briefjes 
schrijven~ "Waar blijven}"ullië·-;,-?· 
5· Er wordt zeer veel moeite gegeven de wedstrijdploeg in onze vereniging 'n 
bredere basis te geven~ o.a. door middel van een 2e ploeg. Enthousiasme is en 
blijft hiervoor nodig. Als deze nieuwe vormen geworteld zijn, dan kunnen we elke 
groei der verenigin~ (eens komt de propaganda-commissie in actie) voldoende op
vangen. En dan kunnen andere vraagstukken aan de orde komen. Voor thans geldt 
echter voor de leden van de H.A.V. t:Haarlem": 

* kom op elke training; 
~ vorm 2 Haarlem-ploegen. 

Eerst als dit lukt, praten we verder ! 
6. Atleten~ denk niet te licht ever een training overslaan. KOM ELKE TRAINING, 
evt. EXTRA TRAINING (zonder trajner) is op woensdagavond mogelijk- informeer 
hiervoor bij de T.C. 
7. 2e ploeg: 
Hans Busé wacht Haarlem II. Het is inmiddels vast komen te staan, dat enkele, in 
de vorige H.A.V.-er genoemde atleten in Haarlem I zullen uitkomen. Dan komen voor 
de tweede ploeg in aa~'lmerking b.v. v.d. Meulen, Timmers~ Kollerie, Ki tseroo, 
Kroezen, Molle:1:, Danning~ Kalis~ Prinsen, Bes-(;e~breur~ Eer-Gels~ Lagendijk9 Wil
lems, v.d. Pel, De Roede~ Steenbergen~ Snijders, De Reus. 
Wedstrijden tegen Blauw Wit (gelijktijdig met een aantal andere clubs) en Spar
taan II zullen worden gehouden. 
Alle voor Haarlem II genoemde atleten dienen op de trainingen regelmatig contact 
te houden met Busé of ondergetekende. 

Emile Bleyswijk. 

UITSLAGLN VAN HIER EN DAAR. 

14 maart~ Hondsrtlgloop te Elllinen. 
Prinsen - 4e plaats. 

2·) maa:rt~ 20 km-loop "Om de Zilveren Molen" te Leiden. 
95e Bas Fennis, 27e C-kl. 1 uur 22 min 21 sec. 
98e Ruud Kitseroo 28e D-kl. 1 uur 22 min 36 sec. 

123e Co Lagendijk, 43e D-kl. 1 uur 32 min 36 sec. (officieus). 

28 maart, Florapar:V:loop te Amsterdam. 

2e Arnoud Bosch (1e B-kl.) winnaar Astarialoop ca. 7 km 22.03.8 
11e Martin Labeur (4e C-kl.) 
16e Krijn Kroezen (Se C-kl.) 
Uitgevallen Ko Klaver (last van enkelblessure). 
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11 april, Halsteren, 15 km-loop veteranen. 

.9e Bas Fennis, 
21 e · Bab v.d. Pol 

11 april, Halsteren: 20 km-loop senioren. 

60 min 17 sec • 
geen tijd. 

86e (?) Ruud Kitseroo 1 uur 30 min. (?) 
juiste klassering en tijd zijn ons op dit moment nog niet bekend. 

TOT VOORBEELD VOOR ANDERE GEMEENTEN! 

Dit is de laatste regel van een interessant artikeltje in "Sportparade", het offi
cieel orgaan van de Nederlandse Katholieke Sportbond, over de subsidieregeling in 
Boxmeer. 

Boxmeer, gelegen in de zuid--oosthoek van Brabant, bij het oorlogsmuseum van Over
loon, is een groeiende en industrialiserende gemeente met een zekere streekfunc
tie. Het heeft zwaar geleden van de laatste oorlogsweken en heeft daarom een 
"nieuw" aanzicht gekrege!:1. Ook nieuwe ideeën leven er, als we zien naar de sub
Eidieregeling, met name voor de sport. 
Onder jeugdsport verstaat de officiële verordening: de lichamelijke vorming en 
sportbeoefening van jeugdigen, in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, welke onder ver
antwoorde leiding geschiedt in het kader van een specifieke sportvereniging met 
vaste contributiebetalende leden. 
Deze vereniging moet dan nog zijn aangesloten bij een rechtspersoo.nlijkheid be
zittende organisatie. 
Deze verenigingen ontvangen jaarlijks: 
1 a. een basisbedrag van f 50,- als bijdrage in de algemene kosten (indien mini

maal. 20 en maximaal 39 leden geregistreerd zijn). 
b. een basisbedrag van f 75,- indien er 40 of meer leden geregistreerd zijn. 

2. een bijd1•age, gelijk aan 40 'fa van de bruto contributie-opbrengst van de leden 
tussen 8 en 18 jaar. 

3 80 % van de kosten .van medische sportkeuring van de onder 2 genoemde leden tot 
maximum f 1,20 per lid. 

4 20 'fa van de .kosten van een erkend trainer of trainers voor de jeugdsport. 
5 80 'fa van. de kosten van opleiding of vorming van jeugdleiders- en leidsters. 

Bovendien . heeft de gemeente dan nog een z.g. · Jeugdfonds: op een uitkering uit 
dit fonds kan een beroep worden gedaan, als men buitengewone uitgaven te doen 
heeft, die een te zware belasting vormen voor het gewone budget van de betrokken 
veren~ging. Het ·beheer is in handen van B. en W. Menige vereniging, aldus de 
"Sportrarade", zal van nu af met jaloerse blikken opzien naar de Boxmeerse sport
verenigingen I Een der geJ.ukki.ge gevolgen is o. a. dat er in Boxmeer reeds meer
dere curstissen gehouden zijn voor jeugdsportleiders. Mede hierom achten we deze 
regeling een zeer gelukkige. Tot voorbeeld voor andere gemeenten •••• 

Indien een dergelijke regeling in de gemeente Haarlem (en o.m. voor onze vereni
ging) van toepassing zou zijn, zouden wij voor dit jaar, op grond van onze be
groting, op een subsidie van circa f 1275,- mogen rekenen. Helaas, in onze stad 
gelden andere normen, op basis waarvan wij in onze begroting niet hoger mochten 
gaan dan f 175,-· Het verschil is noemenswaard. ! ! ! 
Wij hopen, dat vele gemeenten het voorbeeld van Boxmeer zullen volgen en 'Pe vra-
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gen ons intussen af~ waarom een derg elijke (in verhouding tot ons: royale) steun
verlening daar wel mogelijk is. De r edactie van het turl-;'olad van het KNGV (waar
aan we deze g G,'?;evens ontleenden) tekende erbij aan: "· ••• dat h9t dikwijls z,o jam
meT is~ dat vele gemeenteauto:dteiten niets van spo:!'t afweten en dat zij ook niet 
de moeite doen om zich hiervan op de hoogte te stellen". 
Zo boud wil onze bewering niet ~ijn "dat men niets van sport afweet". Maar m88r 
belangstelling~ en dan metterdaad~ ware wenselijk; het werk van sportvereniginge:::J. 
is e ':ln e:::1orme bijdrage in het li.J .hamelijk W9lzijn VP-n de (jonge) mens. 
Het is hoog tijd~ dat het na e.r waarde steu.n zal ontvangen. 

VERJONGING IN DE S?ORT. 

In 1963 is door de NSF een enqu~terapport samengesteld naar aantal, leeftijd~ enz. 
van het aantal spor -i;i) ':loefenaren in l'Jeè_e:rl a nrl. Enkele gegevens hieromtrent vonden 
wij wel de moei te v1e.ard om te vermelden. Bij deze enquête waren 51 sporttechni
sche bonden betrokken~ die tezamen bijna 1 î/2 miljoen personen in hun registers 
hadden ingeschreven - ruim 1 miljoen mannen en bijna 'n 1/2 miljoen vrouwen. 
Hierbij zijn niet he~~ epsn denksp o rt e n~ zoals dammen~ schaken~ bridgen~ enz. en 
de hengelsport. Er zij n twae.lf berd en met ~ i . tsluitend mannelijke leden en twee 
met uitsluitend vrouwel ijke. Het gemi~delde aa ntal leden per club is bij de judo
sport het grootst (301) 0 rat de KNVB cl.e .m3 es te clubs heeft is geen ve::r-:'::'assing ~ 
maar dat de NEVOBO de tweede plar:t ts j_ nneemt met 978 e:::J. de KNBB (biljart) de der
de plaats met 963 zal U zeker veroaz en. 
Hoe is het met de leeftijd gesteld ? 
Van de ruim 1 miljoen mannen is slechts 37% jonger dan 18 jaar; bij de half mil
joen vrouwen is dat percentage 61 ! 
Alle sportlieden tezamen tonen de volgende leeftijdsgroepen: 
jonger dan 12 jaar 16% 
van 1 2 - 1 7 jaar 29 'Jo 
1 8 jaar en ouder 55 1o 
Bijna de helft (45%) is dus jonger dan 18 jaar. 
Het is wel leuk te vernemen welke takken van spurt hier gunstig of ongunstig hun 
invloed op hebben gehad. Zeer hoge per-centages leden op zeer jeugdige leeftijd 
zijn terug te vind_en bij gymnastiek~ judo~ wandelen en zwen1men. In de rugbybond, · 
auto- en motorsport kent men alleen leden van 18 jaar en oudar. In de groep met 
veel jongeJ~e leden horen thuis de organisaties~ die leiding geven aan gymnastiek~ 
zwemmen, atletiek~ handbal~ korfbal, wandelen en judo. Dat de aard van de spert 
zijn invloed doet gelden op de leeftijden, spreekt bij een nadere beschouwing 
van déze enqu~te zonder meer. Dat personen op oudere leeftijd zich aangetrokken 
voelen tot ruinder beweeglijke vormen van wedstrijdsport is ook juist. Het percen
tage van de groepering 18 ja.:.r en ouder ligt bij de mannelijke leden aanzienlijk 
hoger dan bij de vrouwen. In verscheidene takken van sport loupt het aantal vrou
welj.jke leden na de grens van 18 jaar sterk terug; hiervoor zijn verschillende 
aanwij::bare redenen~ zoals verloving~ huwelijk~ anders gerichte belangstelling. 
Nog e8n opmerkelijk verschijnsel is het percentage van het aantal dames-beoefena
ren van het KNGV~ die jonger zijn dan 18 jaar~ n.l. meer dan 80 '/o. Bij het R.K. 
Gymn. Verbond is dit percentage zelfs 9 /b . De zwemsters beneden de 18 jaar vormen 
86 % van de vrouwelijke leden van de KNZB. 

Hans Bu.sé. 
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r;:LAAGZANG 0'/ER EEN SEMI--MEDICINARES. 

Op een recente zondagmorgen in maart op het goddelijke CIOS was ik me aan het 
verkleden en m'n gekrompen ondergoed een beetje aan het rekken, toen ik met de 
voorzitter in gesprek raakte. Hij zat net te mopperen over z'n sokken, die zi jn 
vrouw vergeten had in z'n weitas te doen. De oorwurm, dat ik dit schrijf, ligt 
dieper; het vervolg volgt hieronder: het betreft een weddenschap, afgesloten in 
augustus verleden jaar, toen ik een nieuw persoonlijk record op de 1500m liep. 
Weken van te voren tot aan de da g van de wedstrijd werd vriendelijk bij mlJ ge-
informeerd: hoe het ging 9 of m:n conditie goed was, enz. enz, Waar zo'n man zich 
al niet mee bemoeit en hij is verdulleme niet eens mijn trainer. 
Ik zei: "Goed meneer H ••• prima hoor, meneer H •••• 11

9 onderwj_jl preuts zorgend, 
dat ik met m 1 n Bloemendaalse-stranci.e;ezicht in het schaduwgade el te van de zon 
bleef. En verder: "Wat zit er a a n var~ t?" 
"Je mag als een Hemaliticus bij me in de winkel komen graaien." (Een Hemaliticus 
is iemand, die regelmatig in de bakken van de Hema loopt te scl1Ui ven.) Db afspraak 
werd: tien repen en een paar contantzegels voor moe. Meneer zou ze bijtijds voor 
me meenemen. 
"Lang gezwegen, toch gekreg en," luidt een spreuk uit het Deuteronomiumalluviale 
tijdperk. (In die tijd was Nederland nog IJsselmeer)6 
Het werd herfst, m'n verkering raakte uit en het werd winter en het werd weer een 
beetje lente. No nox, nog altijd geen reep, zelfs geen pijpie cacaoboter om m'n 
schrale lippen in te vetten. In die tussenliggende tijd heb ik wel eens gevraagd, 
hoe het met m'n repen was; tenslotte is het altijd leukom iets wel/niet te krij
gen. Ik ben uiteindelijk niet voor niets een groot kind geworden. Afij~, ik kreeg 
misselijke bezwaren te horen, zoals: niet door de weeks langs komen, en die en 
die dag ben ik er niet, en met Loofhuttenfeest zijn m'n zaken wegens vakantie ge
sloten, en alleen na sluitingstijd, enz. Dat laatste vond ik taal! En weet je, 
wat ie ook nog zei met een aanstormende schaamteblos op het mollige kaakgemeente? 
"Je krijgt ze met interest." Dat zou me een feestneus geven ••• 

Afijn, ik had dus net m'n sokken aangetrokken, t;:>en meneer Hagtingius m~J vroeg 
of ik de nieuwe HAV-er al had gelezen, in het bijzonder de laatste pagina. Nu 
lees ik zelden meer dan een paar pagina's uit een boek of tijdschrift en een 
laatste bladzij interesseert me wel in het minst. Maar ik was toch 'n beetJe op
gepept en kon nauwelijks wachtèn tot de training was afgelopen. Zonder te dou
chen en het goeie pak zo in de weekeinder ben ik naar huis getogen. Ik vond er 
gelukkig nog net de laatste pagina van de HAV_er aan het haakje, waar eigenlijk 
ander papier hoort te hangen. Ik heb die pagina voor me liggen. Een maagdelijk 
blanke pagina met een indringende zwarte rand er om heen. Onder de dikgedrukte 
letter H staat een sterretje. Eentje maar. Wie wel eens cognac, met ~~n ster op 
het etiket, heeft gedro'..iken, weet wat j_k bedoel. In het lichtste geval blijf je 
een uur totaal blind en een half maandje schemerig. 
En wat dacht U van een hotel, dat met ~én ster staat aangegeven? Nog minder dan 
een camping! 
Onder dat sterretje staat: De zaak van service en vertrouwen. 
M7n denken over ~ijn service is dermate gekneukeld, dat ik meneer Hagtingius 
voor de rest van zijn leven naar Heiloo he~ verbannen. M'n vertrouwen in dat 
vertrouwen is nu gelijk een dunne binnenband in een bak met roestige spi jkers6 
Van het bestuur minus de voorzitter heb ik als schadeleesstelling een Mekka van 
50 cent gekregen. 
Volgens de laatste geruchten zijn tal van leden der HAV Haarlem met een soortge
lijke inzameling bezig. 

Hoogoven vier (met een bruin kleurtje). 
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Om aan te schaff(:m: "l:aa:::-lem"-embleem voor wedstrijdshirt f 1. 75 
11 2.25 " 11 11 trainingspak 

11 insigne 

" trainingspak met 
11 11 11 

" " 11 

" " 11 

11 11 ,, 
" 11 " 

embleem maat 

" 11 

" 11 11 

11 11 

" 11 

" " 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

11 1. 35 
" 30.25 
11 31.75 
" 33.---
11 34-50 
11 35·75 
" 37. --

Deze artikel en zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen~ Noorwegenstraat 64~ Haarlem~ 
tel. 20798 en op alle trainingen. 
Bij aanl<oop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U korting. 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvang t direct deze 10 fo • 

DOET U OOK AL 1ffiE AAN D~ VOETBALPOOL ??? 

EN HEEFT U ZICH AL LATSN REGISTREREN VOOR HET 1~EUWE SEIZOEN ??? 

"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-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 service - al dertig jaar! 

SPORTHUIS HAARLEM 

grolt houtstraat 123 ttl. 22085 

marsmanpltln I 5 ltl. 64562 
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Geopend: dagelijks van 19.00-24.00 uur 

zaterdag en zondag v.a.14.00 uur 

BIJ ONS TREFT U EEN BESCHAAFDE SFEER. 

HAUTE COIFFURÉS 

lid Syn dlcat 

.,Créatlon de la Neerlandalse" · 

BUOU'S EN PARFUMERIEËN 

Lubln - Lanvln - Jean d' Al brat 

Worth - Jean Patou - Molyneux 

Ruime sortering 

speelaal For Men serla's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem - Tel afoon 1 35 7 5 



OKAY-IJS 
Voor t'en fraaie vogel of 

een echt e 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. 4 37 44 

Drukkerij 

JOS MATHOT 

Rijksstraatweg 95 

TeL (02500) 50558 

I. KAN J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF 
juwelier - Horloger 
Stopwatches 

Haarlem, Barteljorissu . 2, Te/1 3004 

Oranjestad, Nassa ustr., Aruba N.A. 

HAARLEM 

SANTPOORT I 
Gezonde mensen, 

Gezonde voeding. 

GEZONDE VOEDING : 

VERMAAT'S 
&f41 &~! 

HELPT U VERDER . . 

DAG EN NACHT 

GEOPEND 

Zijlweg 39-43 - Haarlem - Tel. 1 43 08 

Hotel - Café- R esta urant 

A nnex slijt erij 

"ZIJLH 0 EVE" 
Zalen voor recepties 

en diners 

Zijlweg 159, Haarlem 
T elefoon 13 6 63 

HENK VAN KOERSEL 

* 
DE MODERNSTE ZAAK. 

De speciale herenkapsalon va n Haarlem. 

De nieuwste en de meest exclusieve modellen. 

Kleine Hout straat 71, Haarlem. Td. 212 38 



V oor nu ... en voor de toekomst 

Hagtingius' Drogisterijen 
PLESMANPLEIN 3 - TELEFOON 6 20 66 

PERSEUSSTRAAT 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 


