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speel mee in. de sport-toto ... 

Inlichtingen bij : 

]. v. Drun en, Noorwegell st1 aat 64. Haarl em, Tel. 2 07 98 

H. Busé, Godfr.van Bouillonstr. 67, Haarlem, Tel. 1 96 24 

D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem 

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

R eparatie inrichting 

voor alle uurwerken B.M.W. AUTOMOBIELEN 
elega nt 

B.A. SCHOLZ AUTOMOBIELBEDRIJF 
kwalit e it 

veiligheid 

meester horlogemaker 

Coornhertstraat 34 

Haarlem. Telefoon 1 22 28 

H oofdagent voor 

H aarlem e.o. 

f/ ~IJ :.: ~ _ Dr. de Liefdestr . 4 · I 0, Tel. (i 40 00, Haar lem 

~~ Z andvoortse/aan 351, Tel. 4 30 68, Bentveld 

Mevr. H. G. Helruinek- Hoppe 
Theemsplein 38, Haarlem - Telefoon 4 34 13 - 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 

GE ERTS 
SINDS 1913 

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

Ged. Oude Gracht 38, Haarlem 
Telefoon 15602 

Bloemenmagazijn 

" 
FLORA" 
J A. DIJKHOFF 

Speciaal adres voor 
artistieke bloemwerken 

Zijlstraat 25, Haarlem 
Telefoon 113 95 

A. THUIS 
WON! GINRICH1ING 

Schaterweg 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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VAN DE REDAKTIEo 

Blijkens de on·~vangen berichten 
en o:pgeve.ngen e;esprelrJ.cen heeft de K.N.Ao U. een 
goed besJ.u~. ~ g·enomGn met het instellen va.:n het 
z ~ g. competitie-verband in è.e atletiek. 

me~, 

Wij zijn er van overtuigd, dat 
jui s t è.e atJ.et.j_ek met haa:r:- sterk individuele in
slag· een ctimulans bel:ècefd.e teneinde het ploeg
ve:r:-band hechter te maken. D2.t een dergelijk nieuw 
systee:n nog er..i g·e fouten kent, lijkt ons nauwelijks 
op te wegen tegen de vele voo:rdelen. 

U·:J kop ij o~·!tvangon V'li j gaarne voor 
het juni-m1~mer uj.tarl ijk 9 juni a .s . 

VAN DE VOORZITTER e 

Om te bewe:r ~:m, dat ik éte menirtgen van Jan Blankers vaak kan volgony zou be
slist overdreven ~i.jn . Me.a.r ·Goen hij enkele ·weke n geleden in "De Telegraaf" 
schreef, dat de competi tie-·;:edstri jd.e:'1 veel t.e vroeg in het seizoen waren gepland, 
moest ik dit volledig beamen. De feiten b.Gbben he:n zelfs volkomen gelijk gegeven. 

:::;I;=;t;::J;::;ç:-:::;;..::;ç::=J;=r-. :::Y,t.- · iNa:nt nu a.anvar:keli jk è.e weers0mstandighedan op zondag~ 9 mei, 
. I ·\ zo b ar e:n bo os waren, dat het zonder meer verantwoord was de 

~~~.~~~ wedstrijden af te gelasten - die beslissing moest nu eenmaal 
in de ochtenduren worden genomen- bleef er in feite nog reaar 
één Competitie-zondag over, nol. die van 16 mei. 

Hoewel het geheel afgelasten van atletiekwedstrijden 
· wel tot de uitzonderingen behoort, zit de kans er zo vroeg in 
het seizoen b e :dist in1 nog afgezien van het feit, dat de 

weersomsta'ndigheden bij het wel doorgaan vaak van die aard zijn, dat goede p:ces
taties tot de onmogelijkheden b ehoren. En bij het ingevoerde competitie-stelsel 
gaat het vooral om de prestaties, en zeker niet direct om het winnen van de wed
strijd. 

Natuurlijk, de N.T.C. moet zich ook nog i nspel en op dat toch eigenlijk ge
heel nieuwe systeem v2.n corepetitie·-weds t rij den; laten zij dan daarbij beseffen, 
dat juist de:3e competi tie.-wedstrijden een goade injectie betekenen voor de Neder
landse a·bletiek en natuurlijk in de eerste plaats voor de ver enigingsatletiek. 
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Maar laten v1ij tevens bedenken, dat dà.n alleen het atletiekleven in Nederland op 
volle toersn kan draaien, wannee~ het verenigingsleven in de clubs tot volledige 
ontplooiing komt. 

Er WOl'd t propaganda gemaakt, soms veel propaganda, d~ t kost veel geld. Be
tere propags.nd.a dan een goed lopend competitiesysteem, zoals dat nu van de grond 
is gekomen, is bijna niet mogelijk. De ve:r:-enigingen worden als het warA geprik
keld tot activiteit, wat wil men eigenlijk nog meer. En daarom N.T.C., besef de
ze k~ns voor de Nederlandse atletiek en handel er in de toekomst naar bij het 
vaetstellen van de wedstrijd_agencta (b.v. half mei tot eind juni). 

Op 25 a.pril hadcl_en wij dus de prif!leur van de eerste internationale club
ontmoeting op de Haarlemse s~ntelbaano 11 E€:.;". historische wedstrijd", zei voorzit
ter Koemen van V. en 1" Inderdaad, want voo~ het eerst sinds jaren konden wij dan 
einctelijk onze Haagse vrienden in Haarlem ontvangen. Helemaal j_deaal was het nog 
niet, want daarvoor ont11reekt nog zeer veAl aan de accommodatie van de ba2.n~ m3.ar 
dank zij de zeer gewaardeerde medewerkir.g va.n de rector en de concierge van het 
Mendelcollce,e konden wij aan de~;e ontvane;st toch een wat feestelijk tintje geven. 
Over de sintelbaan waren onze gas ten bi~zonder enthousiast. Hij J.ag er dan ook 
uitzonderlijk goed bij en een com.plimen·i; aan de mensen van de gemeente, die hier
voor verantwoordelijk zijn, lijkt me dan ook beslist op zijn plaats. Goed, het 
verzetten van d8 horden 1/ oo:r: cl.e 400 m. horden c1.1J.1)_rde wat lang, maar ook hier was 
het beslist nog een l:.v1esJc~_e Ye.n 11 cl_ebuteren': ~ w2.nt tenslotte wa s het de eerste 
maal dat een de:c:-geli jk nnm!Cle~~ cp de b>J.an VArwerkt werd. Het was een goede en voor
al ook prett~_g8 YvCJdstrijd 9 niot t.o la.n.g en è.e ongeveer 200 to eschonwers~ die dit 
ke8r aanwez.ic; vro.ren, Z·lÜlen besl:!.r;t tern.:,!;ke :·:on en we.arschi;inlijk andere mensen 
meene:nen, Oo:.;: :i.n dit O[lzicht had dez;e es:rs-i;e competj_tiewedstrijd van het sei~oen 
1965 beslj_st. we~rde. 

Voor do jeug:l W8. s hot wel b:i .. j~onder jammer, dat de competitiewedstrijd te
gen A.AoC~ ook het slac.htoffcr werd van de woe:c:-somstandighcden . Op het moment, 
dat d0ze r egels geschreven wordAn, weet ik nog niet, of de mogelijkheid bestaat 
deze wedstrijd J.ater in het saizoen nog te touden. Ik hoop het ven ganser harte, 
want ook dan zouden wij een fijne traditie jn ere herst ellen. 

0 F F I C I E E 1. 

Om a.a.n te solnf:Pen~ "Ha&.rl&m11 -embl eem voor we'.ts t ri jdshirt 
" " " trainitj.gspek 

insigne " 
" trainingspak me t embleem maat 

" " IC " " 
" " 11 " " 
" " " 11 " 
" " 11 " " 
" 11 " " " 

3 
4 
5 
6 
1 
8 

Do Hagtingj u~. 

f 1.15 
,, 2. 25 
" 1.35 
" 30.25 
"31.15 
" 33.--
11 3~ .• 50 
" 35·15 
" 37.--

Deze artikelen ?.lJn verkri,igbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20758 en op all e trainingen. 
J1 ij aankoo:;> van atle·t;iekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U korting. 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 % korting. 
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Een hartel:ïj_k WA lkom aan: 

P. G. Verdui jn 
E •. Groennou 
W. Groennou 
C.F.G. van der Meulen 
G.R. Vissers 
J.C. Ensberg 
A.A. Mul 

15-11-'48 
6- 2- 1 56 

1 4·-1 Ü-· I 5 2 
18-î 1-'42 
16- 4-'45 
22- 4-' 46 
11- 8- i 48 

Sintelbaan Pim Muliersportpark. 

Hospeslaan 19 
Planetenl~an 36 I 
Planetenlaan 36 I 
Raadhuislaan 37 
Haa:rlemmerstraat ·1 6 
Eksterstraat 205 
Scheeperstraat 36 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Hoofcldorp 
Zandvoort 
Haarlem 
Haarlem 

Maandag- en donderdagavond voor al onze leden1 aanvang 19.00 uur. 
Woensdagavond alleen voor leden uitg enodigd door de technische oc·:mmissie, 
aanvang 19.00 uur. 

R, K. I!Hollancl." veerti..g je.ar. 

Dez,er à.ag0n herdenkt de F" K.A., V. '; Holland" ZlJn veertig-jarig jubileum. 
Wij kunnen ons g8J nkkig prijz,e::l 7 clat d8 samenwe:rking met deze stadgenoot vooral 
de J.aatote jaren bijzond.e:;~ tSOBi en p::êettj_g is. Deze samenwerking is in het be
lane van beià.e verenigingen e~1. komt dus ook C::.e Haarlems::J atletiek in het alge
meen ten goedec 

En daa:rom willen v1~j ook op c1.e7,e plaats de woorden van gelukwensen, die 
de voorzj_ tt sr op de recep-t:i. e in Brinkma.::m heeft gosproken 1 nogmaals heel graag 
onderstrepen. Moge de samenwe:rking me·~ R,K. "Eolland" zich in de komende jaren 
nog meer verstevigen. Tot heil van de Haarlemse atletiek. 

P E R S 0 N A L I A. 

M:;i is, zolo.ng wij ons kunnen herinneren, altijd de maand 
gi:meer,t van J:.,zt nieuwe leven. Daar me.akten Ja.ap en Martje 
de Reus geen uitzondering op. V~:1.à.ë:J.ar dat op é9n onzer bu
relen eAn kaartje gedepo;.1eerd werd met de aankondiging van 
de geboo:rte van hun dochtertje MARLIES . 
Onze l.artelijke gelukwensen brengen wij gaarne over naar 
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OIJZE TvVEE:UE PLOEG GAA'r VAN START u o ••• 

0)_) d9 2d.e Pinksterdag zal onze t weede ploeg onder aanvoering van Ed Tim~ 
mers en onder ploegleiding va.n Fi~1r.s Busé en Emile Bleyswijk voor de ee:rste maal 
in het strijdpe~dc treden tijè. r:;ns oo:npcti ti e-Nedstrijden 2de klasse van Hel·mes in 

onze tel g ••• 
"Haarlem" II 

in Ut::'ech·'~. 

Ik vind het persoonJ.ijk niet alleon heel prettig9 maar ook 
uiterst belangrijk voor de vereniging- 9 dat Emile Dleyswijk 
er in geslaagd is een volledige tweede ploeg te formeren. 
Deze twaede ploeg h&d op verschillende plaatsen versterkt 
kunnen wordan door m8nson uit de 1 e ploeg op voor h ;.m 
vreemc1e nummers op te stellen. Jel tjo Door·:>:1bosch b. v, op d.e 
100m9 Gerard Kamp op de BOOm. Dit is bewus t nagelaten en 
dit is m.i. de juicte menier om er met deze 2de ploeg te 
komen. Niet najagen van goedkope :::uccessen9 maar die 2de 
ploeg z~l zelf moeten beuijzen9 dat zij er is en zal op 
eigen lr...:,~aclr~ moet e::J. proberen in de 1 stt~ klasse te komen. 
En d~t o~danks het besef 9 dat de mog elijkheid bestaat 9 dat 
deze 2~e pleeg wel eens een aderlating zal moeten ondergaan 

wanneer een atleet tot een der0 olijk goede prestatie komt 9 dat de 1ste ploeg h em 
gaat ope j_:::an . 

Het zal die 2de plo eg in die e9rste competitiewedstrijd besliet niet ge
makkeli~k vaJlen, maar ik heb vol deende v~r~rouwen in het doorzettingsvermogen 
van de a tlete;:-.~. 9 dat Z ·3 ook na een ncderJ.eag gewoon, d.w.z. hard zullen doorgaan. 

D. Hagtingiu~- · 

EERVOLLE 1'E:DERI..AAG VAN ONZE '!HAARLEM" I IN DE DRIEKAMP. 

De eers+,e internat,j_onale ch~bontmoeting d.d, 25 april j.l. op de sintel
baan tussen Haarlem - V. en L. en Beerschot is geäindi gd in een uiterst eervolle 
nederlaag. Met klein verschil moesten wij de mensen uit Antwerpen de 0erste 
plaats gunnen 9 terwijl wij v. en L. achte r ons wisten te houden. 

Daarom was deze nederlaag eervol 9 omdat bij het hoogspringen routinier 
T:m va n Zijl v olledig faalde en d_rj_e maal op 1m50 afsprong 9 waardoor hij puntloos 
bleef. En det koRtte ons de overwinning. Ja~mer voor _de ploeg9 maar b ovenal jam
mer voor Ton zelf 9 die voor de zoveelsta keer bewe es zich niet tegen teldurstel
lingen te kunnen verzetten • . En ook zo spj_jtig9 oncè.a t Ton beslist een prettige 9 

b eh1.llpz=tme j ongen is . Mog8lijk krijgt hij dit seizoen nog eens een kansje om te 
bewijzen, dat hij bater kan. 

Va::1 oEn ~?alende Ton va n Zijl naar een herrijzende Jel Doornbosch. Prima 
werk van o_çlz.e kna.a p op spe ei' en kogel. E::1 ook Rain Knol mag met zijn 1 m85 dik 
tey:.·EJ~n zijn9 te:cwijl hij ook volledig zijn plicnt deed op discus. En nu noemde 
ik twee nuw_rn ers 9 kogel en discus 9 waarop onze 11 good old" Henk Kluft nog steeels 
heel goed zijn partijtje mee"blj_ es , Het veJ:springen zal de T.C. wel grijze haren 
hebben bezo:.c-gcl. Gelukkig schj_jnen we op d:;.t nummer wat jongeren achter de hand 
te L'.ebben 9 terwijl de terugkee:i:' van Bob S·caenbergen ook enige h oop geeft. Jan 
Bromver è.eed het bijzonder goed bij hinkstap, waar overigens Joop Vissers beslist 
niet faaldeo Wim Krijnan en Rob van Nimwege<'l kvmmen tot 3:.:a30 met de polsstok en 
dat is voor een seizoondebuut zeker niet slecht. 
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En dan de lc.opnummers. De tijden van de sprinters op de 100m Gerard 
Kamp en Fer Lamie vielen nog niet direct mee. Wa t wel meeviel was d e opvallend 
goede r ace van inva ller Hora Vlam op de 200m. Hij li ep zich direct wcor in d.e 
ploeg. Ook Gerard Kamp deed het op die 200m be slist beter dan op de 100m , Bob 
Krone en Joop Viss ers konden op de 400m nog geen rol va n bet ekenis spelen. Voor
al Bob viel na zi jn goede race op 2d.e Pa.acdag nu wat terug. Wa t deze middag echt 
wel l eerde 9 was dat Rob Folmer geen twee races op ~~n middag kan lopen. Zijn 
800m was bepaald zwak 9 zijn. 1500m iets bet eJ.~ 9 maar toch teleurstellend. Overigens 
ontbre ekt er veel aan de weds -Grijdvoorberei ding van dez e knaap. Fotograferen 
een ha lf uur voor je eigen wedstrijd moge leuk zijn 9 he t is als voorbereiding 
volledig f ~ut. Co Kl aver wa s vechtlustig als a ltijd op de BOOm en de vol gende 
ke er k omt hij ook be::;list onde r de 2 min. Martin Labeur stootte ook nu niet door 
op ue 1500m. J ammo r 9 want deze j ongen k~n beslist bet er dan 4 min . 20 sec. draai
en. Arnoud Bosch moest Y"-~ij spoedig op de 5000m d.e twee voortreffelijk l opende 
Bel gen lat en schieten, Dat heeft zijn tijd onge t wijfeld ongunstig beJ.:nvloed en 
in dit licht beschouwd_ was zijn 15min, 45 sec . zeker ni et onverdienstelijk, Arie 
Korteko.asgi ng a l s g·ewoonli.jk :rt'.stig zijn gange n dat hij -t och direct t ot 16 min. 
4 sec . kwam 9 verbe.asde hem z--d. f h'3 t meas"c. Bar slechte wissels op de 4 x 100m -
hier zal scherp op getraind moe~en wo~den - en een 4 x 4DOm al s davere nde finale 
dank zij Co Kla ver 9 die als laatst-e rr.an u. i t volkomen verl oren p os i tie zijn ploeg 
zowaar nog v66r Beersnhot wist te brengen. Een heel eigenaardi g atleet 9 die Kla
ver . Traint weinig, was de avond voor do wedatrijd om half drie in bed gekropen 9 

had al een BOOm in de ~ ~nen en t oonde zich toen tijdens de 4 x 400m de me est 
vechtlu st i ge atleet van de pl ~ eg. 

Het was een prettiGe Wedstrijd, goed georganiseerd en onver wacht be
gunstigd door vr~ j goede weersomstandigheden. Zulke wedstrijden, met een pro
gramma van ten hoogsta 2~b uu:r, dienen wij meer te organiseren, 

So long. 

De verrichtingen van onze atleten waren als vol gt~ 

1 OOm - 2. G. Ka!.!'p 
3. F. Lamie 

200m - 2. G. Ka.mp 

400m 
3. H. Vle.m 
3. J. Vissers 
6 . B. Krone 

Boom - 3. C. Klaver 
6. R. Folmsr 

1500m - 3. R. Folmer 
5. M. Lab &v. r 

5000m - 3. A. Bosch 
4 · A. Kortekaas 

110mh- 3. W. Krijnen 
4· I-L J oe.cim 

400mh- 1. H. J oacim 
6. C. Lagendijk 

hinksto2. J. Brouwer 
5· J. Vissers 

verspr.5. F. Knuve l d.e r 
6. H. Will ems 

hoog~pr. 1. R •. Knol 
6. T. va~ Zij l 3x 

polshoog 1~ W. Krijnen 

11. 1 
11o2 
23. -
23. -
53·-
54.6 

2.00.2 
2.04.2 
4.16.5 
4 . 20 .-

15-45· -
16 . o8 .B 

1 5· 6 
1 5 0 6 
5B.3 
64.6 
13rr.07 
1 2r!l1 0 

5m5 7 
5m53 
1mB5 

2. R. van Nimwegen 

afgespr. 
3rn30 
3m30 

kogel 1 • J. Do ornbos ch 
5· H. Kluft 

discus 1. R. Knol 
4· H. Kluft 

speer 2. J. Doornbosch 
6. R. van Nimwegen 

4 x 100m 2o 1e pl oeg "Haarlem" 
(LaüJ.ie-Vlam- Ké:.:np- v.Nimwegen) 

14m13 
12m46 
40mB4 
36m72 
56m75 
37m87 
44.3 

4 :x: 100;n reserve '1. 2e ploeg "Haarlem'' 
4-5·9 (Te Nuyl--v.Beek .. -Aa;>'-Meyer). 

4 x 400m î. HAV "Eaarl em'1 3.33.-
(K~ijnen-Doornbosch-J. Vissers-Klaver). 

Einduitslag~ 1. Beerschot 22.104 pnt. 
21.965 11 

20.B63 11 

300m junioren 
1 . W • .Aay 
2. G. Zwar t 
3. J. Schnerr 
4. J. Meyer 
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2. "Haarlem" 
3. V. en L. 

A/B~ 
37.2 
38. -
3B.6 
39.1 

(bijnummer) 



30 april -

5 mei 

22 mei 
23 mei 
27 mei 

29/30 mei 
30 mei .. 

7 juni 
16 juni -
23 j'.l.~i 

5 juni 
7 ·juni 

12 ju;,ü 
1-2 j:.mi -
19 juni . 
19 juni 
20 juni 
27 juni -
27 juni -

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR . 

Alphen a/d Rijn, 20 km - wedstrijd. 

30e D, Simonso 1 uur 21.58 (Die hier zijn eerste wedstrijd, als lid 
van de HAV "Haarlem", liep. 

33e Q. Kroezen - 1 uur 23.09 

Nationale Invitat iew&dstrijden te Zaandam. 

Het wa s op deze nat ionale b evrijdingsdag koud en winderig weer, wat 
wel aan de prestaties te merken was. 
Voc~ ons kwamen aan de start Gerard Kamp, Rein Knol, Wim Krijnen, 
Harry Joacim en Jeltjo Door~bosch. 

J~ltjo boekte een goed resultaat op het spee~werp en. Hij werd 4e met 
een worp van 5 7m26. Het ziet or dus naar uit, dat oo!c: onze vereniging 
over niet a l te l2.11ge tijd j_n het bezit za.l Eijn van een 60m-werper. 
Harry J0~cj.m won de 110m horden in 15.5 met Wim Kri jnen als 3e in 15.6. 
Gere.rd K2.mp moest ha·G "en de r-p:r.int o:r:ne!:'lon tegen Nederlands snelste 
100m--J.ope:cr-:q hij kw2.1a dan oe~:: niet verder dan een 4e plaats in 11.
Jeltjo word nog 5e bj.j het kog~lstoten met 13m42 en Rein, die zijn 
dag niet haè., kv.ar:1 tot 12m3 2. 
Op h e t hoogcpringen kwam hij Gver de 1m75 en werd daarmee vierde. 

Leià.en 
A'dam 
Lisse 
Br·e<.la, 
Bev8~'.'!i jk 
Utrech·~ 

Haa1•l em 
11 

A'dam 
BeverWijk 
A'dam 
Be'-"'.'lrwijk 
Zaanr.:\:;:,_;:1 
Haarlem 
A'd;.J.i:J. 
Zaand:tm 
A'cle.:n 

VAN 

W E D S T R I J D P R 0 G R A M M A. 

GoL~d'Jn Sp:.ke. 
J eugdweds+,rj_ jden. 
Nat . Invitatiewedstrijden. 
Tienka:.-:2p" 
Jeu.g-dweds-trijd C/D. 
Co:npetitie-programrr:a: 2e ploeg. 
1e deel v.d. Haarlemse kampioenschappen- Gez. Haarl. ver. 
2e à.eel " '' " 
Jeugdcompetitie C/D. 
Senio~~enwedstri jd. 
Jeugdwedst~ijd , 

25 km-wedstrijd. (Op de weg). 
Je~gdwedstrijd C/D. 
Jeugdcompetitiedag A/B 
Sèni orenwedstrijd. 
Seniorenwedstrijd. 
J eugdweds,-'.;ri jd. 

H Jl: T J U .N I 0 RENWED ST RI J D FR 0 NT. 

Trainingswedstrijden d.d. 19 april 1965. 

Leo v.d • . Veer vestigt nieuw clubrecord kogelstoten junioren B. 
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Junioren A. 

100 meter 

1. F. Lamie 
L1.. P. van Beek 
6. A. Scholz 

300 meter 

1. W. Aay 
2. J. W. Schnerr 
3. H. van Goor 

800 meter 

1 • René Ruis 
2. J .P. Kal 
3. H. de RuH e:~ 
4. P. Nieuws ·cra t en 
6. B. Grorrmers 

4 x 100 meter 

1. "Haarlem11 

hoogspringen 

1. A. Beun 
2. René Ruis 

verspringen 

2. P. van Beek 
3. A. Scholz 
4· J. P:;_·iester 

kogelstoten 

2. J, Priester 
4. B. Grommers 

discuswerpen A/B 

1. L. v.d. Vee:: 
3. · G. Zwart 
4. J.W. Schnerr 
5· E. Heijdenrijk 
6. H. Boersma 
(. B. Goonsens 
9. R. Ruijs 

Junio:::- ~m B. 

100 meter 

2. M. B_eekes 
4· T. deJager 
5· H. Boersma 

11. 1 
11 • 6 
12.-

2.06.7 
2.07.1 
2.07.7 
2.1(),5 
2.25.2 

45·7 

6m.06 
5lll57 
5!j)47 

36!n22 
32m80 
31m57 
29r:J66 
29m31 
27m80 
26m99 

12.7 
12.8 " 
13.8 

kogelstoten 

1. L. v.d. Veer 14m42 
2. Rober t Ruis 11 m86 
3 . B. Goossens 11 m45 
~-. •r, van Doo:rn 10m83 
5· R. Kleyn l0m78 

Leo ve rb eterd.e met zijn ·14m42 het club
r ecord, dat op naam stond van Jel Doorn
b osch. Proficiat Leo 9 met d.eze eerste 
VGrbetering van een Clubrecord in 1965. 

hoogspringen . 

1. L. Vod.o Veer 
2,, J. Fielmich 
3" P. van ZaLn 
4· P. VeTduyn 
5· G. Kce d. ijker 
6. F. va!'l Doorn 

verspringen 

2o J" Fielmich 
4L ~L Beekes 
6. R. Kleijn 

.Tn;:ü o:.·en C. 

60 meter 

1 • R. v-an Beek 
3. F. Nieuwstraten 
4 o G. Dekker 
5· B. v.d.. Linden 
6. c. van Op zeeland. 

verspringen 

2, R, van Beek 
3. R. Stroocloeck 
4· G, Dskker 
5· B. v.d.. Linden 

kogelstoten 

2. R. van Bedk 
3. B. v.d.. Linden 
4. C. van O~zealand. 
5· F. Nieuwstraten 

4 x 60 meter C 

1 e. 11 Haarlem11 
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1m60 
1m55 
1m5U 
1B5l-
1m45 
1m45 

5m38 
5m=-
4m76 

4m5L 
4m33 
4m20 
3m73 

7m87 
7m56 
6m51 
6m25 

33.8 



Junioren D, 60 meter . 

1 • F. Ui terwijk 8.7 
3. J.D. Joustra 9.3 
4· H. van Es 10.-
5· :s. v.d. Werff 10.2 
6. R. van Rooijen 12.-

kogelstoten 

1 • R. Korridon 7m72 
2. H. van Es 7m21 
3. F. Wentholt 6m19 
4· w. Groennou 6m--

Onder de kop van "EXTRA AAWDACHT VOOR 
nummer van Land el ijk Conte.at. 

verspringen 

1 • F. Ui terwijk 4m19 
2. H. van Es 3m95 
4· R. Korridon 3m66 
5· J.D. Jous t ra 3m62 
6. :s. v .d . vVerff 3m56 
1· G. van Es 3m37 
8. F. Wentholt 3m10 
9. R.· van Rooyen 2m90 

J. V3.n Drunen. --·------

ooooo
11 lazen wij het volgende in het mei-

Aan de plaats en de betekenis van de heer P. Ml'.lier, animator en aktivator van 
de lichamelijke op7oeding en sport in Nederland, is in vele tijdschriften en pe
riodi eken r~ime aandacht geschenke~. 
Weinigenvveten ochter9 d.at er een Rnthot<siaste groep in Haarlem is geweest, die 
plannen sme edde om dez e uitzoi1de::::-1:;.jke figuur op daadwerkelijke wijze te geden
ken9 n,l. via een spektakulai:r·e &.ktivi tei t . Maar het volijverige Haarlemse komi
té !!Herdenking Honderdste Gäboortedag van de Heer Vil. J.H. (Pim) Mulier" kwam 
niet verde r de.n een voors0l10t van c1.e N. S.F . om briefpapier te laten drukken om 
excellente personen te bewegen in dat erekomité zitting te nemen. Het initiatief 
werd later in vj.jf minuten gekra;;üct en van de konferentie:l;afel geveegd. 
De Heer Mulier introduceerde sportvo:rmen9 stimuleerde de jeugd deel te nemen9 
co~rdineerde de o~ganisatorische groeperingen9 kortom hij was en is de brenger 
geweest van die gro te zegenrijke aktivi·~eit, die wij nu zo vanzelfsprekend vin
den. Zo'n fig1.~ur van uitzonderlijk kaliber9 dat deuren kan openen, zo'n fi guur 
mag en moet verder in de dankbare herinnering voortl even. 
Deze gedachte leefde ook bij een actieve groep in Haarlem9 onder de bezielende 
leiding van de heer S. Heijerse 
De bedoeling was om de legenè.arische loop ve.n Pim Mulier van Haarlemmerpoort 
naar Amsterdamscha poort (een afstand van 16 kilometer) nog eens te herhalen. 
Enige duizenden jongens eu meisjes uit Eaarlem en Amsterdam zouden hieraan deel
nemen. 
Inmiddels verschenen persoonsbeschrijvingen in verschillende kranten. Piin Mulier 
heette ijdel te zi.jn. Ik vraag alleen maar: mag hij ? Mag een man 9 die met zo:.. 
veel persoonlijke opofferingen en met zoveel doorzettingsvermogen de Nederlandse 
Maagd wakker schudde uit de duffe slaap van het lichamelijk en geestelijk verga
teren, trots 9 ijdel en zelfverzekerd zijn ? Hij moest het zijn, wilde hij de kla
roenstoot blazen om het kostelijk goed van de spert aan de man èn de vrouw te 
brengen. · 
De plannen van actief Haarlem zijn door diezelfde N.S.F., die enthousiast een 
voorschot gaf voor de postzegels, van de tafel geveegd. Waarom? Kringen9 nauw 
geli~erd aan deze N.S.F., Yertellen, dat het hoge college zich toch wel wat ge
schrokken voelde, door de persoonsbeschrijving van de Heer Mulier, zoals deze in 
vele kranten stond. 
Dus dan maar, aldus deze kringen in den Ha~g, de veilige weg, n.l. het vermijden 
van elke openlijke ondersteuning, ook zelfs van een initiatief, dat landelijk een 
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bijzondere bijdrage geweest zou zijn om de aandacht op de speelse sport te ves
tigen. 
Jammer, neen, triest, intriest, deze haJ:-teloze beslissing van het hoogste parti
culiere ini~iatief op sportgebied~ Wat náár klinkt dan de altijd als zo eervol 
geroemde aanduiding: 11 particulier initiatief" ! 

Kp. 

C 0 N C E N T R A T I E. 

Langzaam ritste hij ZlJn trainingsbroek open., ZJ.Jn ogen onderwijl als gebiolo
geerd op de lat gericht, die een hoogte ao.ngg,f welke hij tot dusver niet had 
kunnen bedwingen. 

Nu ricb.tte hij zich op, schopte z'n benen wat los, frummelde aan zi,in 
kledij. De omstanders, mtüssti1, kond.en de ne:rvosi tei t van zijn gelaat lepelen. 
Langzaam stapte hij naar de aanloopplaats, tot het uiterste geconcentreerd. Nû 
ging het dan g9beuren. 
"Attentie alstublieft, willen de deeJ.nGmers aan de 4 maal ~00 meter zich naar 
de start en vh.sselp'.lntf\:1· beg svena A ttentia ••••• 11 

Verstoord keek hij op. Mae.kt €' e-3n wanhopig gebaar in de richting van zijn trai
ner en kee:rde t erug naar zijn t rainingsplunje. Dat was me even een mooie rot
streek! Altijd als h{5 op he·t punt stond iets groots te verrichten was er die 

honde:rclvoud:i..g versterl::te ste:n yan de microfonist, die zo nodig 
wat zeggen moest. Verè.wene:-:1 was alle spanning. 

~ ~ U bent nieuwsgierig hoe het met die sprong afgelopen is? 
Jó Och, dat is op dit moment niet zo belang:rijk. We hadden deze 
~~i) . gefingee:t'de gebeurtenis, die e:ch~cer meermalen op sintelbanen 
Y~. plaatsvindt, nodi g ••• om de microfonist in bescherming te nemen. 

Dat had U n :i_et gedacht ? U ver'Nachtte eerder, dat we nu eens 
wilden afrek8nen met de nodeloos veroorzaakte herrie bij atle
tiekwedst:rijd.on en onze afkeu:dng over de luide microfoonstem
men mat luider stemma zouden uitspreken? 

\\ 
Wij ~.t e n he t zó. 
Het wadstrijdsecretariaat is er, om een welstrijd goed te laten 

attentie s.v., p •• verlopen. Van daaruit moet men de touwt jes in handen hebben. 
Dit houdt o.m. in~ è.at op gezett8 tijden de atleten naar hun 
nummers werden geroepen. Dat daarbij gebruik wordt gemaakt van 

een gelqidsversterker is beg=ijpelijk. 
Nu zeggen vooral de technische mensen verontwaardigd: 11 Me.ar waarom let men niet 
op of ergens bij spriP.g- of werpplaatsen atleten zich voorbereiden op een worp 
of sprong? Zo'n aanval van lawaai is t och te vermijden. Bij de start van een 
loopnummer hàalt ie het wel uit zijn hoofd- dan vráágt hij juist de uiterste 
stil te en dan wórd t b.et :rustig''. 
Een gebruikali jk en veel VlJ.ldig gehoord commentaar. Teneinde te voorkomen dat er 
op de microfonist wordt geschoten (ach, toe nou, hij doet zo zijn best!) stellen 
wij, dat hij echt niet altijd rekening kan houden met de startklare springers en 
werpers, want dan deed hij er beter toe de hele middag te zwijgen. En waar bleef 
dan de voorlichting aan het publiek ? 
Zeker, voor een bijzondere por;ing kan hij de voJ.le aandacht en stil te vragen en 
een wedstri jdsecreta:Liaa t, cJ.a t zich op de hoogte houdt van het gebeuren rond de 
baan, zal zoiets niet nalaten. Dat v uo:r de start van loopnummers stilte wordt 
verzocht ligt anè.ers. Een factor van betekenis hierbij is, dat loopnummers als 
kijkspel meer spec taculair zijn voor het puhliek. 

Wil men stilte bij de verschillend~ aanloopplaat~en en werpringen, dan 
verlangt men het onmogelijke. We zi,:in eerder van oordeel (en dit is de kern van 
ons betoog), dat een atleet in staat moet zijn zich volledig van zijn omgeving 
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af te z0nderen. De atleet u.i t ons voo:rbeel(l had dit v2rmogen niet. Hij moet in 
staat zijn alle rumoer om zich heen "te verg eten 11 9 zich te isoleren. Opvoering 
van dit vermogen moet een voornaam onderdeel van de training zijn ! 

Ws. 

In het navolgende artikel 9 overgenomen uit "De Nieuwe 
Linie" van 8 mei 1965, zijn wij het met er..ige details 
niet e~:,ns 9 doch plaatsen het vanwege )nze instemming 
met de algemane strekking. 

De redaktie. 

NEDERLANDSE ATLETIEK IN HET SLOP. 

De voorzitter van de Koninklijke Atletiek-Unie 9 F. Jutte 9 heeft in "De Atletiek
v:ereld" scherp stelling ge~omen tegen critici die beweerden9 dat de KNAU in het 
slop en aan de grond ~at. Dat is niet alleen zijn goed :recht 9 het is gedeelte
lijk ook zijn taak. Hij heeft echter zwak~::a ar-gumenten aangevoerd. Nederland 
heeft op atletiek-gebied waarschj_jnlijk ntemand van internationale klasne 9 die 
zich dit seizoen op hoog niv2e.u kan roer6n. De Spelen van Tokio hebben aange
toond9 dat de vaderlandse atletiek uit de hoogste rijen is verdwenen. Het groot
ste deel. van de afvaardiging kwam zelfs g·eblesserd aan d.e start 9 wat be·wijst, 
dat de voorbereiding voo:ral op het medische vlak zwak is aangepakt. 

Het nabije verleden schijnt ech·t.er geen les geweest te zijn. Sinds het experi
ment met de Duitse bondscoach Lvthar Pn.cdelt is mislukt 9 heeft de KNAU geen lei
der, die de nationale "top:' hogerop kan stuwen. 
De unie-leidor gc::.at van ee~'l verkeerd st2.ndpunt uit. Hij vergelijkt Nederland met 
de zwakste atletiek-naties. 11 Wij behoeven ons allerminst te gr:meren11 9 schrijft 
hij. "Verhoudingsgewijs spelen wij onze rol nog steeds behoorlijk mee. Landen 
als Portugal 9 Spanje en Oostenrijk kunnen wij hebben". 
Hoe · ~ou de Nederl~ndse sport er voor staan~ wanneer alle bonden zo redeneerden ~ 

Kan de Schaatsbond de prestaties van de Belgen als maatstaf nemen 9 mag de Honk
balbondzich vergelijken met Oost-Europa, en kunnen de wielrenners wijzen naar 
Noren en Finnen9 die internationaal niets presteren ? 
De CJ;"itici zouden zwijgen9 wanneer de KNAU met reële voorstellen kwam: Buiten
landse coaches van werdldfaam 9 attractieve wedstrijdprogramma's, een degelijke 
opleiding voor mogelijk opduikende talenten. De KNAU zou meer waardering onder
vonden hebben, wanneer het haar zwakte volmondig had e:ckend en de wil had ge
toond om uit de put te herrijzen. 'VVant de KNAU is diep gezakt. Maar zij erkent 
de feiten niet, zij heeft een gebrek aan zelfkennis. Dat ''Tokio" een fiasco 
werd 9 is hoe betreurenswaardig ook9 te vergeven, maar het zoeken naar uitvluch
ten is bedenkelijk. Voorzitter Jutte komt in zijn blad niet verder dó.n de loze 
kreten; "Voor de bliksem9 men zal in de komende jaren nog van ons horen". Graag, 
dolgraag9 maar de vooruitzichten zijn niet gunstig. Er zijn te weinig plannen, 
die regelrecht op het succes gericht zijn. 

PRESTATIES. 

Het streven naar ledenwinst is niet de beste uitweg. De atletiekclubs zullen pas 
vol stromen9 wanneer de na tienale c:;,·aaks kur..nen pronken met hun presta ties. Naar 
deze categorie moet dan ook de volle aandacht uite'aan. Met het verspreiden van 
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pcunflE:tten komt men meestal niet verder dan de brievenbus. De heer Jutte ver
vol g t na de zwak g eform<.üeerd•3 inleiding echte r met een reeks onbelangrijke fei
ten, che stellig niet wijze::-1 op de voo:rui tgang van de atletiek. De vinger wordt 
op een schrammetje gE:legd, ni.et op een open schrijnende wond. 
Woorden van lof staan er op papier .voor med ewerkers of districts-voorzitters 9 

die maar even een opbouwend geluid laten horen, hoe onbenullig dat .ook mag zi.jn. 
Een ernstige toon in de KNAU zou echter beter kli nken. Zij juicht hartstochte
lijk, dat de gemeente Rottordam op de Nenijto-baan een overdekte tribune va n 
d ertig mille h eeft gebouwd. Dat is feitelijk een normale zaak, een kewone maat
schappelijke a angelegenheid die de KNAU echter 1; eschouv! t als een ongelooflijke 
geste. Het g een bewijst, è.at de Atle t iek--Unie met een andere tegenstander heeft 
te kampeng een minderwaardigb.eidscom:.glex 9 d·a t gauw een gevoel va n · tevredenhe id 
scher.kt, me.a:r niet de moed om op te boksen tegen de zware omstandigheden, waarin 
de KNAU verkeert. Voor de bliksem ••••• 

LEO LEMJI.I[ERDIJK. · 

KLAAGZANG OVER HOOGOVEN 4 (gekleurd). 

Gezien de prestaties va.n "Hoogoven 4" 
op 25 april j.l. op de 800 en 1500m 
wilde ik wel even opmerkeng 

Wa t lacht hij v a n een atleet zonder 
één st er ••••••• ! 

Nog minder dan de snelheid van een 
loper met blote voeten op een baan 

vol roestige spijkers ••••• !!! 

Meclicinares. 

••••• baan vol roestig e spijkers 
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Nagekomen uitslagen: 

25 · km-wedstrijd te Krommenie~ georganiseerd door Lycurgus. 

27ste - Q. Kroezen, 1 uur 41 min. 51 seconden. 
29ste - B. Fennis ~ 1 uur 43 min. 32 seconden. 

De tussentijden op de 5, 10~ 15 en 20 km. waren resp. 
Kroezen- 19.13 39.21 59.10 en 1.20.30 
Fennis- 19.28- 39.45- 59.57 en 1.21.41. 

RECTIFICATIE PUNTENTELLING JUBILEUMWEDSTRIJD "HOLLAND": 

Bij de puntenberekening is aan A.A.C. een totaal van 1000 punten teveel toege-
kend, waardoor de 
1. A. A.C. 
2. "Haarlem" 
3. "Minerva" 

oinduitslag als 
23.381 punten 
22.430 punten 
15.703 punten. 

volgt 
( 
( 
( 

is geworden: 
De achterstand van onze 1e ploeg op 
A.A.C. bedroeg dus nog géén 1000 pnt. 
Een voortreffelijke prestatie ! ! ! 

ERNSTIGE W A A R S C H U W I N G ! ! ! 

Wie voortaan op wedstrijden niet in officieel wedstrijdtenue aan de start ver
schijnt~ wordt onherroepelijk-g·ediskwali:Üoeerd. 

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

Als je aan een 
sportbuis denkt . . . . 

is die gedalete 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 

grottt houtstr1111t 123 tel. 22085 

m11rsmanplein 15 tel. 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 

,.Créatlon de la Neerlandalse" 

BUOU'S EN PARFUMERIEËN 

Lubln . Lanvln • Jean d' Albret 

Worth · Jean Patou • Molyneux 

Ruime sortering 

speelaal For Men serla's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem • Telefoon 1 35 75 



OKAY-IJS 
Voor <>en 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) 11 209 
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw . . Telefoon (02500) 10097 

ook voeder en andere dierenbenodigdheden 

van ' t Hoffstraat 93 · Haarlem · Tel. 43i 44 

Drukkerij 

JOS MATHOT 
..z,.ee,.",..._ J.~e J.,.,_v.f4{w". 

Rijksstraatweg 95 

Tel. (0 2500) 5 05 58 

I. KAN J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF 
j uwelier. Horloger 

Stopwatches 

Haarlem, Barteljorisstr. 2, Tel 13004 

Oranjestad, Nassaustr., Aruba N.A. 

HAARLEM 

SANTPOORT I 
Gezonde mensen, 

Gezonde voeding. 

GEZONDE VOEDING : 

VERMAAT'S 
&1!4~ t~! 

HELPT U VERDER . . 

DAG EN NACHT 

GEOPEND 

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

Hotel · Café· Restaurant 

A nnex slijterij 

"ZIJLHOEVE" 
Zalen voor recepties 
en diners 

Zijlweg 159, Haarlem 
Telefoon 13 6 63 

HENK VAN KOERSEL 

* 
DE MODE!mSTE ZAAK. 

De speciale herenkapsalon van Haarlem. 

De nieuwste en de meest exclusieve modellen. 

Kleine Houtstraat 71, Haarlem. Ttl. 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 


