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V.A.N DE REDAETIEo
Ditmaal eer:. clubblacl~ dat g"heel in het teken staat van
h e t vveds tri j ds ei z o en o vVeds tri j da ankondigi ngen 9 wedstrijdverslagen en wedstrijduitslagen wisselen elkaar af.
In competiti everband doen onze ploeg en uitstekend mee en
had o n z e ~ 8 ploeg onder betere weersomstandigheden in de
competiti ew edstrijd t eg en A,A.C. en Trekvogels kunnen
aan~r 8 de~, deze ploeg z ou op dit moment ongetwijfeld nog
in haa:r:: oe?;i t l J. 8~)ben. M2.ar goed, de jongens weten dan,
w3.:~ ze tn d.oen ilebben op ·12 september tijdens de P.H .-beksrfinale. Er· z it dan alle kans in 9 dat we die 2e plaats
2e:-oveJ.~ sm.

Vo or het julinummer van Uw en ons lijfblad dient de kopij
op 5 j~li in het bezit van de redaktie te zijn. Houdt U
deze dat~m we l in de gaten 9 want ook deze keer moest de
bijeer.l:omst. van de redaktie bijna een week uitgesteld
wor de n~ omdat op de vasJ.;gestelde datum de kopij nog niet
b:i.nnen was. E~î omrlat so;rn:J.ige reè.aktieleden toevallig ook
1-:..og j_~ts &nders a2JJ. htm hoofd hebben 9 valt het opni euw
vaststellen 7an een datum dan besli st niet mee.
Dus bij voorbaat onze ha rtelijke clank voor Uw medewerking!

VAN DE VOORZITTER.
''Heeft de ::.ng eb:r:ouikneming vcm de sintelbaan nu stimulerend gewerkt op de atletiekbeoefening i n Haarlem? •: - Dat werd rr.e onlangs gevraagd door atletielrJnensen in mijn
tegenwo ord.ige woonplaats Eeiloo 9 waa:r:: mome::1teel een sintelbaai'l in aanleg is. Ik
moest even ove r de :-: e vraa g Ga è.3 ::!.ken, maar heb hem toen toch bevestigend beanJ.:-woord. 1:V ant inderdaad, de sinielbaan werkt stimulerend, zowel voor de topatJ.et:i.e1c
als voo:c· de atletiek in de breedte. In competitieverband brengen wij twee ploegen
op de been, een dA~de ploeg is in voorbereiding. Iets dergelijks zou een jaar geled e n n og b a slist ~iet mogelijk zijn geweest. Bij de junioren eveneens twee pJ.o0gen in competitieverband. De a·cletiek in de breedte groeit bij ons bijzonder goed .
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E~ deze g~oei in de breedte moet tenslotte straks ook onze top ten goede komen .
Missch:i.en züm we dat op éLi t .'"!lome nt nog niet zo zeer~ m&ar d.an denk ik toch aan de
14.4 ve.".·1 P~. m van Beek op de 11 Om. hord. en junioren~ aG.n à.e 1) o45 o- van P.ob Folme:r
op de 5000m., aan de 51o1 van Wim Aay op de 400m., aan de 15.1 en 15.2 op de 1'10m.
Lorclen van Harry Joacim en Wim Krijr"E>n, aan de 14m13 van Jel Doornbosch op kogel,
aê.:1 de 1 m85 v&n Rein Knol op hoogspringen, aa.n de 1 0. 8 van Fer:ry Lam ie op de 1 OOm,
eY\ vuora)_ na~u:urlijk ook e.an die uitstekende tweede plaats, die onze 1 e ploeg op
het momont~ dat deze r egel s geschreven worden~ nog steeds inneemt in de hoofdklasse" Een tweeè.e plaa·i;s met 23.5·16 punten x)~ bereikt in de jubileumwedstrijden VG.n
Holland op 16 mei j.l., toe;1 de koude wind niet bepaald h et leveren van goede prest aties bevorderè.e. Dat die tweede plaats behouden zal blijven, geloof ik niet. Wel
heeft è.e ploeg zich met deze ve:L'richting praktisch verzekerd van een finalepla a.t s
in de strijd om de P. H. -boker. En daar g·ing het in eerste instantie om. Dan gaa.n
we op zon•:lag 12 september ·wel die tweede plaats te:rugwinnen. Want dat dit mogel:;. jk
is, dae,:r bGn ik vast van overtuigd. Het ging wat je noemt "lekker" op 16 mei, me.ar
deze llHaa:rJ.emtt-ploeg ka!!. besliet nog beter.
Ook de junioren hebben h~n e~rste competitiewe dstrijd gehad. En wel tegen de juniorenploegen van A.A.,C. en Holland. Het WFls een leuke ayondwedstrijd, waarbij het
hoogtepunt a 2. direct t.i jd:-: ;1s i.1et eerste nummer viel, de 11 Om. horden. Pim van Beek
noteorcle 14.4 sec. en evenaarde daarmede het Neéterlands jeugdrecord op dit numn1ero
Een l~ esu l ta".l.t -;ran ru.stig doo r ~-aa n en ijveri g t:;:ainen. Je door niets van het gestelci..o dosJ. la ·èr:>n afbrer..e:en. A'!..s je een dergelj_jke mer.tali tei t bczi t~ aanleg hebt
en de.a:rnaa.st è. -e steun h.e1.Jt va.n een coach als Joop van Drunen~ wel~ dan komen er
:resul tB.ten.• Pim ya.n Beek heef·t het vVt::Jer be·Nez;en. Pim 9 ga zo door jongen en bijzonder har~elijk gsl ukgewenat met dit zeer verdiende resultaat. Nog een ander atleet
viel bij deze je.;.giweè . 8·~ rijden op. Leo v.d. Veer .. Bij het kogelstoten B moest weer
het c2.u"b:.:ecc:-:-d. 1 dat eens op naam st ond van Jel Doornbosch, het ontgelden. Ook Lee
is een atleet, v2.n wie v:ij ve8l ple:::;ieJ~ k:lmnen beleven. En hopeJ.j_jk ook lang, v1a21t
l.cogel2·~ote-rs l.<.Ll.nne~ r·.eel lang meagaê.n, •• ,Henk Kluft bewe es dit enkele weken geled<.n nog eens ovm-:-d,J:i.d.elijk"
Nog e :=1n enkel Y!oo:-:ct. over o::-.ze t weed e ploeg. De esrst.e wedstrijd op de Haarlemse
s~. ntel.'baan 0:9 2 .juni v.:.eJ. 1.Jeslist n2.et togen. De ploeg kwam ruim over de 11.000
punten e :.'l dc:.t was r:ceer, cla2'1 wij redelijkerwijs mochten verwachten. Jaap Kalis was
met zi,in 12rr.31 or..get·vvi,):' eld de beste man van de ploeg~ maar ook het debuut van van
WestRrhoYen op de i500m . dient genoemd te worden.
Al met al à.u.s tel~encn 1 die ero:ç> wijzen, dat wij weer op mars zijn. Als wij op mars
v!illen blijven~ da n - he"~ :i.s een oud aambeeld, maar ik blijf er op hameren
zullen wij opn:;.euw zeer d::-ingend aandacht moeten besteden aan het versterken van
ons kader. Kader hejhen wi j meer dan ooit nodig.
D. Pagtingius.

~)

Op 13 juni werd dit puntentotaal door nog 2 verenigingen overschreden, waardoor
wij naa r de vierde plaats werden verdrongen.
Red.
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16-11-- 1 49
14- 9--'46
27- 6-'49
5-~ 0 ·- 1 48
5-1 c~ '40
30--10--· 1 42
9- 3-· 1 Ll4
11- 4- 1 52
9- 8- 1 )2
15- 4-'52

11

4
5
6
7
8

Deze art.2. k~üen Z1Jn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat
tel . 20798 en op alle trainingen.
Bij a s:;~l<:oop van atletiekkJ.eding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt
De kas ;:;abon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw

E. Was senberg
W.F. V:i. sscr
R. J. S. Tb.tüs
E.c.w. S·i:o G·i;e
Yl. E. v a. n Gelderen
B .1-L van Ve l ze~J. ·
Ao H. v::.n VV estPnh oven
C. Sc bx•.1 t z,
Ec V1al 8velfl
R. Dreijer

f

Coornhertstraat 13
Gebr. · van Aemstelstra.at 123
Aelbertsbergstraat 11
Garenkokerskade 3
Gbr. van Aemstelstraat 189
v. Oost3n de Bruijnstraat 25
Pa.J.J.asstraa t 20
Linnchotenstra at 2 E
Kamperzijstraat 9
Scha gchelstraat 30 rd.

64, Haarlem,
U korting.
korting.

%

10

Haarlem

"
"
I!
11
11

11
11

"
11

Tra:i.J:üng~:

Sintelbaan Pim Muli e rsportpurk.
Maandag-en do::J.de::.d.a g avond voor al onze leden, aanvang 19.00 uur.
Woen8 r~a g·;:J.Vond alleen voor leden uitgenodigd door de technische commissie,
aan~·cing î 9. 00 uur.

Op

19 juni bereikte ons het bericht, dat
RE~:if

KNOL

en

HETTY v.d. BERG

zich in alle stilte op die dag hebben
varloofd,
Wij we nse!l jullie beiè,en van r.arte geluk
met de ze aanl o op tot de hoogste (levens)sprong.

- 3 -

PROMOTIES.
Onderstaande leden zijn gepromoveerd en thans in de volgende klasse ingedeeld:
H. Kluft kogelstoten naar
F.Lam;Le 100/200m
"
B. Krone 400m
"
J. Brouwer hinkst.spr. 11
C. Klaver 8oo/1609m 11
11
W. Aay
300/400m
11
A. Beun
polshoog
F. Kal is
hoogspringen 11

B-kl., prestatie 12.46m (stil going streng) d.d. 25-4-65.
11
B-kl.,
"
11.2 sec.
wedstrijd
"
1
1
C-kl.,
"
54.6 11
11
1
1
11
11
11
11
A-kl.,
13.07m.
11
11
11
B_kl.,
2.00.0
16-5-65.
11
11
11
11
B-kl.,
400m. in 51.1
11
11
11
11
B-kl. ,
3. 1Om
11
11
11
11
C-kl.,
1. 65m.

Onze hartelijke gelukwensenJ!!

WEDSTRIJDAGENDA.
19
20
23
27
27
3)
3
3/4
4
10
17
18
18
18
25

juni
juni
juni
(juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli

Haarlem
Amsterdam
Haarlem
Zaandam
Amsterdam
Haarlem
Amsterdam
Purmerend
Haarlem
Beverwijk
Apaldoorn
Apeldoorn
Beverwijk
Amsterdam
Zaandam

Competitiewedstrijd jun. A-B.
Reg. seniorenwedstrijd.
2e deel Haarlemse kampioenschappen.
sen i orenweds tri j den .•
jeugdwedstrijd~n C - D.
estafettewedstrijden.
competitiewedstrijden junioren C-D.
5 - 10kampwedstrijden.
jeugdcompetitiewedstrijden junioren A-B.
11
junioren C - D.
Nederlandse B-jeugdkampioenschappen.
Nederlandse A-jeugdkampioenschappen.
seniorenwedstri jden.
B-kampioenschappen.
Noordhollandse kampioenschappen.

UITSLAG JUBILEUMWEDSTRIJDEN
100m

3e
4e
200m 1 e
2e
400m 1 e
4e
Boom 2e
4e
1500m 2e
4e
5000m 1 e
2e
110mh 2e
4e

Gerard Kamp
Ferrie Lamie
Gerard Kamp
Hora Vlam
Wim Aay
Joop Vissers
.h.drie Schaper .
Co Klaver
Arnoud Bosch
Co Faas
Rob Folmer
Arie Kortekaas
Wim Krijnen
Harry Joacim

11 • 3
11.3
23.1
23.2
51 • 1
52·5
1. 57.7
2.--.4.06.4-19.6
15.46.15.51.4
15.8
15.9

733
733
729
720
758
699
789
748
767
662
743
732
767
757

11

R.K. HOLLAND 11 •
400mh 1 e
5e
ver
5e
6e
hoog 1 e
4e
polsh 3e
6e
hinks.3e
4e
kogel 3e
4e
di se. 2e
9e

- 4-

vVim Krijnen
Harry Joacim
Pim van Beek
Hora Vlam
f\ein Knol
Frank Kales
Rob van Nimwegen
Aad Beun
Joop Vissers
Co Lagendijk
Jelle Doornbosch
Henk Kluft
Rein Knol
Henk Kluft

57·8
59.6
6m15
6m05
1m85
1m65
3m40
3m10
12m-11m66
13m54
12m66
42m07
32m41

761
711
637
615
725
540
644
558
568
530
699
643
726
528

speer

4e J 2.lle Do o r nbo s c h
53m78 683
10e R~ch. Vissers
4im10 507
4:x:100m
LamiG- V1am-v. d . Nleulen-Kamp
1 e in 42 . 9
~. x i OOm re s.
Meyer-te NLWl--van Be ek- Aay
1 e in 44 . 5
Kr ij n e n-J·. Vissers--R. Vissers-Sch6.per
4x400m
2 e in 3.29.5
Tota.alui tslag:
î eA oA,Co
2e H, Aa V. "Haarlem"
3 e 'I'::- ckvogel s

1745 pnt.

1359 pnt.

23.939 pnt.
23.516 pnt.

E::1.kele ae.nteken:i.ngen bij deze wedstrijd:
De harde wir~:i ha dden onz e spr int ers pal tegen, h ete_·een hun tijden zeer duid e lijk
bei rrvl oedde. Co Klave r kan weer d e prijs krijgen vo or de meest vechtlustige atleet . Ble s eeerd e zich e rnst i g aan zi jn voe t na c a . 20 me ter 1 ging toch door e n
wist zowa ar de v ier de plaa ts nog te bemachtigen.
Goed w.::rk van on?-'3 5000m--l opers . P r a chti ge r a ce van Wim Aay op de 400m en goed
herst e l van Joop Vi sse rs op dit numme r. Goed werk ook v an onze beide jeugdige
polss ~ okspring ers. Rein Kn ol zowel op hoogspringen als op de discus uitst eke nd.
Prachtig o ra c e v a n onze 4 x 100m--ploeg met de beste na-oorlogse tijd I!
WiR Krij ~en viel o p door z ijn u its teke nd a anvoe r ders chap.
Compli m e n:(.c ~'l voor de gehele p lo eg voor het prachtige t eamwo rk.

UI~SLAGEN

VAN HIER EN DAAR.

16 me j:.' K:r· omr:t e :J.~e, 25 lan wegwed.stri jd.
27e Krijn Kro e zen
29e Bas Fennis
22

m~.:':_ ,

100m
1500mB
hoog
ko g d
~i 9

10 km
39.21
39.45

15 km
59.10
59·57

20 km
1. 20. 30
1.21.41

25 km
1.41.51
1.43.32

LeiélEm 9 Gouden Spike wedstrijden.
110mh

27

5 l~m
19.'13
19.28

9

3e 'Nim K::>:"i,jnen
1 5· 6 9 serie 1 e in 15.8 ~\:·--· - ' ~
6
~
T.T
.,,·•.... Çs)'
• }I
J oac im
1 5" 7 9 seri e 3 e in 1 .• - ·;'\~';.,t
~ . - \ .~ ·
se in sarie Gera rd Kamp 11. 4
'~·-:· c~ ~~..,
"~p ~ . ~{( ,d:" / -"'?')~·~
3e Arnoud Bosch
4.02 .4 n"p.r.
~.r,~. ~-3 - ~ ~:._:~: . .~~ ---.. , -6e Rei n Knol
1m7 5
·~~;;r;;..,.·.·
B"se
Se Rein Knol
1 2ïll27

se ·-·

.

.

Liss e , invj. tatiewedstrijden t. g.v. op e ning nieuwe sintelba a n.
11 'Jmh
200m
pol sh .
4x8GOm

2e Harry J oacim
3'3 Wim Krijne n
48 Gera:-d Kamp

15 1
0

'15 2
23 .7 (kre eg l ast van kramp, kwam hink e nd door
de finish).
4e R. v. Ni:nweg e n 3m50
3e HAV Haarl em -· Co Klaver (1.59), Mo La beur (2.06.8),
Rob Folmer (2.03. 8) 1 Ar~. Bosch (1.59.8)
tijd. va n de ploeg 8 .0 8 .6
0

5 .- .

Se Rein Knol - 100m 400m ve r hoog kogel -

11.9 (601)
S7 ·1 (S 27)
6m14 (63S)
1m75 (634)
12m14(608)

11 Omh
discus polshoogspeer
1S00m
-

3oös

1C 2
40:n2 1
3m30
44m36
4 .50. 8

(730)
(69 0 )
( 615)
(S55)
( 460)
3050

totaal 605S punt en
7e Wim Krijnen 100mver kogelhoog 400m -

11 .9 (601)
6m2 1 (6S1)
10m82(S19)
1m70 (S88)
S3·9 (644)

11 Omh
discu s polshoogspeer
1500m
-

'3öö3

1So 6
33m13
3m50
40m64
4.39.9

(7 87)
(5 43)
(67 2)

(soo)
(S25)
3027

t otaal 6030 punten
14e

Joacim

H~rry

îOOm ver kogelhoog 400m -

1L 8 (622)
6lli08 (622)
10m43(492)
1m75 (63~.)
55·6 .L2.?0).
2950
totaal

BOOm
5e Rob Folmer
3000m st. 1 e Arnoud Bosch

2

juni~

Hae.rl em~

100m
400m
1500m
3000m
~-X1

OOm

110mh
discus polshoogs peer
1500m
-

15·5
31m42
2m80
38m02
4.49·-

(797)
(506)

(467~
(4~'1

J3.70)
2701

5651 punten

1.59.- n.p.r.
9 .58.4 n.p .r. Hij liep deze afstand voor
het eerst en won zonde r noemenswaardige t egenstand.

c ompetiti ewedstrijd tussen Holl andi a 9 R.K. Hol l and 9 Do ves 9
DEM? Olympus en Haarl em.

Rob Banning·
Ton v.d. Voort
J an Heu::;J-;r:r:an
Pe t er Schippers
Andrè We sterhoven
J oop Pri nsen
M~ :rtin Labeur
Krljn Kroezen

11. 4
11.6
ss ., s
54· 1
4.22.6
4·45·6

9.30.2
i0 ~53·4

(4e in
(se in
(se in
(Se in
( 1Oe)
(12'3)
(7e)
( 1 2e)

Bamü~1.g-Kno l --·

Schippers- v.d . Voo:;:t
ver spr. Cas Hei l ker
Bla.nk
hoogspr Rob Heilkar
Jan Blank
Frank Kales
kogel
Cas Heilkar
discus Nico KolJ.erie
Ge:rard Sakkers

46.s
Sm99
Sm92
1m60
1m45
12m3 1
9m36
30m68
28m93

- 6

-

(se) .
(se)
( 6e)
(4e)
( 1Oe)
(2e)
( 11 e)
(9e)
( 1Oe )

seri e)
serie)
serie)
s8r i e)

710 pnt.
665 "
584 "
636 11
641 11
491 11
654 "
413 "
1319
602
sB6
493
344
620
412
489
449

"

"
"
"
11

11

"
"
11

speer

Walter van Gelderen
Ed Veen

43m22
37m92

(7e)
( 1Oe)

538 pnt.
459 "

Totaahü tslag: 1 e R. K. Holland, 2e Holland ia, 3e DEMj 4e Doves 1 5e Haarlem met
6e Olympus,
11 .1 05 punten.
L~.~~~ Den Haag

100m
·1500m

~u~:!:_,

1 e Gerard Kamp
2 series op tijd,
6e A:r:-noud Bosch
4e Rob Folmer

1L-

( 1 e in serie, 11. 2)

4.os.4.09.4

(in 1 e serie)
(in 2e serie)

Utrecht, competitiewedstrijd, waaraan He.arlem 2 deelnam.

R. Banning
11.8
D. Mv. ldGr
11 • 9
P. Schippers
400Q
53.8
J , HeuperQan
55o3
A. v. Vif asterhoVe!1
1500m
4-.29~3
E • . 'I'~ TI:Jner s
4,46.3
Labe-..:t:r
M.
3000:n
9. 43. -·
J . Prins .:m
10. 12.ver:::pr. c. Heilker
5m80
J . Blan~;: ·
5m58
hoog
R. He:i.lker
1m55
D•. Mulder
1m50
discus N, Kolleüe
2S::n91
G. Su.l::ke:-s
27m49
H,. Lo'J.vven6:r
kogel
11m21
G_- Fcilker
9m63
V'io van GeldeTen
45m38
~,L Labeu.r
34m51
R.Bamüng--P. Sch.ippers-R. Heilker-D.Mulder
~.:x1 COm
47.1
100rn

speel~

601 pnt.
601 "
648 "
592 "
594 "
487 "
612 "
525 11
560 11
510 11
432 11
394 11
472 11
4 '15 11
546 11
432 11
569 11
405 11
Totaal

1223
1240
1081
1137
1070
838
887
978
974
.J15.4
10682 pnt

_Lju.rü, Wezel, DnJd, I nternationale weds trijden.
GeraTd Kc.mp nam tijdens · dc:.ze wedstrijden deel a a n de 100m en 400m. Op de
100m kwam hij tot een tijd van 11 . 1 sec. en op de 400m t ot 51.8 sec.
Gerard mi8te de bus en is liftend in Wez el aangekomen. Hij kon nie~ meer
deelnemen aan de series 100m (14 in getal) omdat hij te laat was. Er was
nog; wal een plaats -open in een van de series 400m. Dat hij toch ook de
100m heef-t gelopen, komt omdat één van de Hollandse deelnemers verstek
lj_&t gaan in cle halve finale. Zodoende heeft GerarJ. de opengevallen plaats
bez:&t.
6 jun~, Eersel ( omg8ving; Einè.hoven), 20lcrn-wegwedstri jd.
30e Eas Fennts liep daar op een uitstekend parkoers 1u17m16sec.
4î e R:.1.ud Kitseroo maakte een tijd van 1u30m0 7sec.
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24fl van de B.-g:':'oep: Bas Fennis 9

1u.~.Om29scc.

RECTIFICA'f\IE op de uitslag d.d. 25 april tussen Beerschot 9 V. & L. en Haarlemo
Door het l"'.U pas ·oekend worden van de te gebru.~Lken telling voor de co!I'.petitie (Duitse telling 1965) is de uitslag als volgt geworden:

1e
2e
3e

H.A. V. "Haa::.·lem 11
Beerschot
Vlug en Lenig

22. ~-~-2 punten
22.389
"
21.507
"

HAARLEM II
Op 7 .juni, è.e Tweede Pinksterdag dus, trokken de B(usé)-B(leiswijk)-baby' s naar
b,L:n twead.e wedst rijd in Utrecht 9 waar de organisatie j_n handen was van "Hermes".
Naar verluidt namen hierean in totaal 24 verenigingen deel 9 waaronder 5 t we edeklassers. Het blijkt wel eens 9 d.at verenigingen hun eigen organisatievermogen
sterk ove rs cL,_e/~ten. Zo ook "lis:c-::tes 11 • Om enkele gebreken te noE'}Ilell: er werd niet
één prestatie bekend gemaakt en bij navraag ging het op z'n elf-en-derti gs t 9 terwijl het gebruj_ ~c van d.e r:d.euwe puntPntellinl?,· vele moeilijkheden veroorzaakte.
Do c h het stralend.e W'ë!er d<?.ed deze kleine oneffenheden al spoedig wegsmelten. In
totaal bracht ons deze wedstrijd 10 .682 punten op 9 423 punten lage r dus dan die
van de woensdag daarvoor. De baan we.s bijzonder zacht en de tijden van de lopers
Z1J.llen hier dar1 ool< ongetwi jf e ld door zijn beinvloed. Het eerste onderdeel van
deze n:id:i::.e, d.e iOOm, levorde voor Rob Banning e'3n tijd op van 11.8 sec. en dat
met :<;O~nebrU ! ! Dolf ~~ulder liep 11.9 sec. De 4-00m bracht voor Poter Sc~. ip;?ers
een t :i.jd van 53.8 sec. op rle klo~ken, terwi .jl Jan Heuperman 9 ondanks last van zijn
knie 9 z:i.j':î v~:;:..~l::oudheid, zijn duffigheid etcetera, etcetera, 55· 3 sec, li ep .
Laat staan dus vvanneer de "blonde pijl" helemaal fit is. Overigens behaalde Peter
Schippers met bovengenoemde tijd de meeste punten voor de ploeg, n.l. 648. Bij het
speerwerp9n beTeikte W. van Gelderen een a fstand van 45.38 meter en Martin Labeur
34.51 m. De "zware j ongens 11 Henk Leuwe11er en Ce Heilker lieten de kogel resp.
na 11.21 en 9.63 meter neerploffAn. Laa tstgenoemde beweerde bij het instoten
me terR ve:rder geko:::en te zj_jn. Heel me:::-kwae.rd.ig ! ! Op de 1500m liep A. van Weste rîi.oven--4m29. 3 se0. en E • . T:i.!"'.;n,-:.:L's 4m4.6. 3 sec. Daarvoor had Martin Labeur de 3000m
in 9m43 .- sec. afgelegd, l et wel heer Bleiswijk 9m43.- en Joop Prinsen bereikte op
deze afstand een tijd van 1 Om12. -sec. Het duo c:-·1f8iTker - J. Blank spr ong resp.
5m80 en 5m58 ver, 'terwijl G. Sakkers en Kollerie de discus na 27 49
en 29~>191 in
het gra s deden tuimelen, R. Heilleer sprur.Jg 1m55 hoo5 en Dolf Mulder behaalde, als
inval le r, ee:1 hoogte ïre.n 1m)O. Tot slot be.b:wlde de 4x100m estafetteploeg in de
volgorde van Banning 9 Schipp82'fl 9 R.Heilker en Mulder een ti.jd van .47.1 sec.
Vermeld dient hier ceslist te wol'è.en d ·J wiss el tussen Rob Banning, alweer met zonnebril, en Peter Schipperso Pe ·ter E:tartte ne.meli jk te vroeg, moest te veel afremmen en overschreed de fatale streep 5 ~a a r de bochtcommissaris, zo er al een was,
zag niAts. Wel alle toeschouwt;rs. Een cb.sb>a.l ificatie bleef echter, geilml<"..kig voor
ons, ui t._Do lf Mulder stond deze middag wel in het centrum van de belangstelling.
Ten ee:rGte kwam hij te laat op !J.et s~atiön aan. Wa t overigens niets bijzonders
v1as en zeker niet voor Dolf 9 als c oach Bl.eysv::i.jk maar niet naar zijn huis was
gaan opbellen, althans in die mening verkeerden wij.Inmiddels arriveerde echter
onze trein en manager Bus~ ging daarom op zoek naar coach B., deze was echter via
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een andere coupé binnengesjokt en controleerde de aanwezigen. Mistte manager B., begon te brullen en dat kwam alle~aal doo r die Dolf. Ten tweede werd hij deze middag belaagd
door vele persfotografen, waaronder een zeer goede, die hem
in alle standen kiekten: springen6., liggend en falend..
Overigens is deze middag uiterst geslaagd te noemen, hoewel
de prestaties beter hadden kunnen en moeten zijn. De he~en
Busê en Bleijswijk zorgden vo~ r e en perfecte begeleiding ,
waarvoor onze hartelijke dank. Zij nog vermeld, dat de heer
Kaan ook van zijn belangstelling blijk gaf, de reis naar en
van Utrecht prettig verliep, de kosten hiervan voor velen
boven hun draagkracht bleken te gaan, dat de contributie toch hoog genoeg is om
deze kosten voor een ploegwedstrijd te betalen, de H.A.V. "Haarlem" door het formeren van deze tweede ploeg enorm veel bijdraagt tot een sterkere band tussen de
atleten en hen op deze manier prettige sp ortdagen bezorgt.
E. Timmérs.

STAND HUOFDKL.ASSE HEREN, bijgewerkt t/m i3 juni.
A

I •

A.A . C.

24.017 pnt.x
23. 92! " x
23.597 l! -'·
'"
23o 516 11
2 3 , 206 11
23.168 11

2 •. v. & L.
3 ~ Holland
!Lo Haarlem
5· DOS
6 ~ Hella.o

x nog niet g·econtrolee:rde

7 · Miner-va
8. Metro
9, P.s.v.
•J o. Zaanland
11. Trekvogels

23.078 -pnt.
22.849 "
21.854 "
21.033 11

------

~eJ.lingen.

(Deze stan~ is inmiddels achte~baald door de v ol g ende - door Busé van de Boer opgekragen ·- ·nieuwe btand, d.d. 23 juni}
L A. A.C.
24.0 17 pnt. ·
2. V. & L,
23.9 10 "
Hellas
23.668 "
3.
Holland
(
Lctn)
2 3. 59 7 "
4·
F.3.arle"ll
23.516 "
5·
23. 006 il
6. I.h ns:r-v?.
ST.AN:U

'I'WEEJ.~I.;

.IU. . ASfE HEREN, bijgewerkt t/m 13 juni.

12.846 x.
·j 2. 540
12.523
12 . 314
12.072
·; ·j. 852
6. G•.L G,
))EM
11.710
7·
11 . 65 2
8. Lycur5:.J.S
9. A. V. Ens ched e1 ·1. ?,81
10. P... V,. '40
11 • 36 3
11.133
11 • . Numagg,
1•
2.
3.
4·
5-

A.V.'34
s.c.R.
0.e Kome ·c8l'l
Holla.ná. ~ t.T)
:raves
I

J.. .

i 2.
13.
14.
15
0

16.
17 ·
18.
19.
20 .
2 1.
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Haarlen 2
V.I.-F.
S.en L.
Blauw Wit
Olympus
Parthenen
Siomo
Spartaan 2
P.E.C.
Taxandria

11. 'i05
11.029
10.447
10 .339
10.313
10.086
10.070
9.526
9·473
8.627

VAN HET JUNIOREN - WEDSTRIJDFRONT ! I
22 mei, Haarlem, j eugc!_competi tiewGd.strijd C- en D-junioren,
Deze door "A tmodes" georganiseerdG jeugdcompeti tiewed stri jà.en toonden overduidelijk aan dat aa.n opzet en programma nog heel wat gedokterd moet
worden, dat o.a. tijdens de wedstrijd en ook na afloop van de strijd geen
enkele stand bekend is. Dat komt de spanning (welke nu eenmaa l bij elk
sportgebeuren aanwezig moet zijn) nu niet bepaald ten goede.
De resultaten van de "Haarlern"-ploegen
C-junioren "Haa rlem"
60m
ver
R. van Beek 8.- (422) 4m84 (265)
G. Dekker
8.3 ( 368) 4rn86 (269)
G.J. Kuiper 8.7 (300) 4m39 ( 180)
A. Scheffer 8,2 (3 86 ) 4m41 ( 184)

ho og
1rn40
1m15
1rn20
1m15

waren~

4 x 60m
32.3 sec.

(380)
(190)
(225)
(1 90)

(808)

totaal punten ''Haarlem" 1 - 4167 punten.
"Haarlem 11 2
R. v. Borkum
c. Guiking
c. v. Op zeeland
R. Stroocloeck

60m
9., 6
9·4
9 Î
8o7
0

(173)
( 199)
(239)
(300)

ve-:::
3m63
4m37
3m40
4m25

4 x 60m

hoog
( 48)
( 177)
( 9)
(155)

1m40
îm30
1m30

34.1 sec. (632)

(380)
(300)
(300 )

totaal "Haarlem" 2 - 2912 punten.
Totaal uitslag C--junio:ren.
---4537 pnt.
1 HEstafette"
2. "Castricum"
4198 11
11
4"167 "
3. "Haarlem Î
D-J unioren "Haarlem" 1
60m
w. van Es
9.8 ( 148)
H. van Es
9. 1 (239)
R. Korridon
9·5 ( 1 86)
F.A. Uiterwijk 8.7 (300)

ver
3rr.46
4m29
4rü03
4m12

2912 pnt.
2877 11
2828 11

~- · "Haarlem" 2
5, "Waterland"
6. liO.S.V."

0

( 19)
(162)
( "116)
(132)

hoog
Om89
1rn24
Om89
î m29

( 22)
(283)
( 22)
( 292)

4 x 60m
36.1 sec.

totaal "Haarlem" 1 - 2399 punten.
"Haarlflill 11 2
60m
F. Nelissen
10.3
J. Joustra
9.1
W
entholt
10.3
F.
R. v. Prooyen
11.3
R. Ruis
11.5
\
vv. Groennou ) • m. 11.9

( 91 )
(239)
( 91)
(---)

(---)
(---)

ver.
3m33
3m69
3m28
2m74
2m86
2m39

(---)

( 59)
(---)

(---)
(---)
(---)

hoog
Om89
'Jm99
1m09
Orn89

( 22)
( 82)
( 148)
( 22 )

Om89

(---)

(---)

totaal "Haarlem" 2 - 1050 punten.
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4 x 60m
39.2 sec. (296)

Totaaluitsl a g D-junioren: 1 • Haarlem 1
2. o, s.v.
3. Wa.t.8rland
4· Haarlem 2
23 mei, Lfd.

Amsterdam~

2399 pnt.
1782 11
1Ll64 11
1050 "

regionale wedsJcrijd.

F e r L;;1:Tl_ie reeds vroeg in het seizoen i0.8 sec. op de 100m.
Dat Fer goed overwinterd he e ft, bl e ek wel tijdens deze wedstrijd:na een
8"lr-ie tijd van 11.- sec ., draaide ~ij er j_n de finale 10.8 sec. uit, een
J?'..üke pi:·esta tie. Ook vVim Aay kwam tot een goede tijd op de 300m jun. P:.o
Na e e n lÜ terst spann rmd duel met Paul Kronenberg van de A. A.C. kwa m hij
op de tweede plaats in de tijd van 36.2 sec., de zelfde tijd als de winnaP.:r. Wim Sc.hne:J:r W3rd l~ier è.e t.•ëLe :ï_n 37.3 sec.
V e r è.e~; e ui t s lager.. :
SBJ:.'ie iOO!TlA
1 2 5 sec.
7e A. Scholz
sori e .)OOmA
4e H. \t3.1:1 Goor
39.- sec.
serie i OOmll
4'l F. v an Doorn
1 3 i sec.
12 , 5 sec.
5e J. Fi e J.mich
finale 100mB 4e 111. ~e el-: es
12.2 sec.
0

0

1500m jvn.A.
He8 l '~Je n. iouwd WP, s ik naar de prosta tie v<:.n Gerard Zvmrt op de 1500m; hij
n·;;8ekt in eon p üke vo:;:- m~ !let we rd de 7, e P.!id.dag echter een p,_,re tegenvall s r,
r..a twee f!P ri es· --Öp--(-:Lj d k wa.n hij C:Q de 9 8 plaats in ~-.31.9-:-Dat moet heel
wat 1Je-Ge è:.' ~ Ge ':'ard!
René Rv.is k vmm heel wa t beter voor de dag - een 7e
pl a ats in 4 . 26. 2. Peter Nieuwstraten 13e - tijd 4-47•8•
A.
ie P~m ~rEm Beek - 2<n90
2e; Aar3_ Beun
- 2m60

p o lssto ~h o o g s p ringen

~ ~ 100 m estafette.
Lamie-Meyer-v.Beek-Aay

- 1 e in 44. 8.

versp r inge n jun. B.
5m09
14e M. Beokes
- 4m82

9e J. Fiel mich

30

mei~

Leide:1, regionale vqed::; trijden, organisatie L.D.A.V. "Sportief".
Ean wiP.+erse koude en een ·wed s trijd van 12 tot i 8 uur leverde toch nog
e e n c lub r e c ord op I !
Gerard Zw2.r ·[j liep de ·j 500m st e eple cl::.ase in 4. 58.1. · !I
N.<:, de teleu:':'stellende wedstrijd van Gerard e6n week claarvoor in Amsterdam
z m:-gde hij nu v oo r een bet e r r esultaat door het clubrecord van Rob van
m .mw ege n te verb eteren van 5 , 0 0 1 na a r 4,50. i.
De resultaten
A-j u. nioren.
100:n series
1· e F. Lamie
2 e J. Mey e r

v~ n

deze wedstrijd waren verder:

1 Îo 1
1"i.6

d.e:nifi no.l e
1 <:: F, LB,mi_e
5e J. Meyer

10.9
11.6
finale
1e W, Aay

3JO:n serie s .
18 W. Aa y
36.6
2e P. va n Bee k 37.3e J. W.Schn err 38.3
- 11 -

fiqale
2e F. Lamie

36.8

11.-

1500m steeple chase

1 e Gerard Zwart.
2e René Ruis

4· 50. 1
- 5·01.2

Junioren B.
series Som
1 e M. Beekes
2e J . Fielmich
4e T. de Jager
600m
11 e H. Boersma

demifina.J e
2e M. Beekes
4e J. Fielmich

finale
4e M. Beekes

9.6

geen tijd

verspringen groep 1
6e J. Fielmich
5m38
7e R. Kleijn
5m30

groep 2
13e M. Beekes

5m04

6 juni, Den H2.ag, Internations.le wedstrijden van Sparta.
Daze internationale wedstrijden .worden al enkele jaren op voorbeeldige
wj.jze telkens op de 1e Pinksterdag door het Haagse Sparta georganiseerd.
Toch w2.s de sfeer dit jaar niet zoals we dat gewend zijn bij deze wedstrijden. Misschien door de betrekkelijk geringe Nederlandse de elname.
De W3cls t ri jden namen een a.anvang me Je de series 1OOm jun. A..
I{ier kreg en we direc t a l een demper te inc ass eren. Henny te Nuyl moest
door het veroor3aken van t wee valse s~a rts het veld ruimen.
Fer La~ie boekte in zijn serie iOOm een overwinning in de tijd van 11.-,
in de demifina le werd hij tweede, tijd 11.1. In de finale kregen we nogmaals een domper te i ncasseren. De Duitse sprinter MÜller (beste tijd
10.4) die naast Fer in het startblok geknield zat, maakte een duidelijk
valse start. De starter schoot e:)hter niet terug, maar Fer maakte de grote fout om volkomen af te stopp en en het strijdtoneel de rug toe te keren.
In de eerste serie 800m jun.A was het Wim Aay, die na een ontaktisch gelop en eerste ronde toch op de l aats te meters de zege wist te grijpen in
de goede tijd van 1.58.3.
Gerard Zwart kwam in de tweede serie van dit nummer aan bod. Jammer was
het 5 dat Gerard in de eerste r onde de aansluiting verloor met de twee
koplopers. In de t weede ronde gelukte het hem wel om nog een groot gedeelte van de· achterstand in te lopen. Hij finishte als derde in de keurj_ge tijd van 1.58.8. TY!'3El 11 Haarle.m"-junioren RUIM ONDER DE TWEE MUHJTENl
De 4 x 100m estafette leverde ons, na niet bepaald gladde wissels, een
tweede plaa.ts op in de matige tijd van 45·- sec.

9 juni,

11

Haarlem 11

-

R. K. "Holland" - A. A.C.

2

jeugdcompeti ti ewedstri jd.

PIIJI VAN BEEK LOOPT DE 1·1 Om HORDEN IN 14• 5

S~C.

Dit door "Haarlem'' georganiseerde treffen tussen de A en B-junioren van
Haa~lem, Holland en A.A.C . eindigde in een stevige overwinning voor de
AmsterdammGrs. De wedstrijd nam een aanvang met het bijnummer de 110m
hord en. Op dit bijnumme r ws rd ongetwijfeld de beste prestatie van de avo!'ld geleverd. F].m van Beek slaa gde er na een prachtige race in om als
eerste te eindigen in de tijd van 14.5 sec., hetgeen betekende, dat hij
het Nederlands jeugdrec ord op dit nummer gëêvenaard had.
Pim, nogmaals van harte proficiat ! !
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uitslagen:
"Haarlem 11
'100mA
1 e F. Lamie
6e J. Meyer
100mB
4e M. Beekes
Se J. Fielmich
1e WoAay
300!D.A.
4e J. W. Schnerr
600mB
4e M. van Mou rik
5e R. Koop
1SOOmA 1e G. Zwart
4e Rená Ruis

"Haarlem" 2
C. Krammer
11.7
He te Nuyl
11.8
F. van Doorn
13.P. Heydenrijk
13.1
H. van Goor
39.s
vV. Dernrnenie
40.1
H. Boersma
1. 39.4
G. Koedijker
1 • 42" 8
J. Kal
4· 30. 1
P. Nieuwstraten
4 .38.5
Gerard Zwart, _die op deze 1500m bij het ingaa n van de laatste ronde schijnbaar
kansloos in derde positi·e liep, kwam op de laatste 200m op een fantastische wijze
opzetten. Hij overbrugde à.e kloof, die tussen hem en de twee koplopers van A.A.C.
lag en slaagde er in, dank zij een puike eindsprint als eerste te finishen. He·i;
was eén prachti g ~lel ! !
11 • 11.7
12.2
1 2. 3
36,4
37·5
1.35·4
1. 38. 2
4.20.3
4.23.s

2e
3e
3e
4e
3e
4e
3e
4e
7e
10e

3e P. van Beek
1rn60
6e W. Visser
1m46
4/S A. Beun
10e F. Nolet
1mS6
1m31
verA
3o P. van B'3ek
4e H. van Goor
6m05
Sm88
9e F. L3.mie
7e A. Scholz
5m62
5m59
koge lB 1e L. v.d. Veer
î4m32 l!! 6e B. Goossens
1 ·1m66
T2ill'~8
4e Robert Ruis
8e F. van Doorn
11 m20
disc.A/B3e L. v.d o Veer
3Sm2·j
7 e B. Go ossens
31m07
6e G. Zwar t
10e E. Heydenrijk
31rr86
22m08
speerA 6e à~ Beu:1.
2e W. Visser
38m-42m27 ! ! !
10e P. Sonderman
43 B. Grommers
3Sm18
40m38
Een verrassing was n.ier het speerwerpen Yan Wim Visser, die pas enkele weken lid
is. Hij stond opgesteld in de tweede pl oeg , maar legde echter beslag op de t we ede plaats met de goede wo~p van 42m27. Ook Bert Grommers bleef met ruim 40 metEr
vóór onze 1e ploeg-mensen.
4x100m 1e Haarlem 1
'44·4
4e Haarlèm 2
47.2
hoog A

Eindu.itsl ag: 1e A• .A.C.
13.904 pnt.
2 e Haar 1 em 1
1 2. S14 "
3e .L A., C. 2
11.249 "
4e Holle.nd
11. 169 "
9. 466 "
Se IIaa.:.;-1 em 2
Van de twaalf verwerkte onderdelen eindigden er zes in een Haarlem-overwinning,
vier overwinningen boekte A.A.C., terwijl Holland er twee uit het vuur sleepte.
13 juni, Leiden, j eugdwedstrijden.
LEO v.d. VEER STOOT DE KOGEL 15m55 VER ! ! !
Op deze doo r de vereniging Nieuw Brunhilde op prima WlJZe georganiseerde wedstrijden leverde Leo v.d. Veer een puike prestatie. Hij vestigde een nieuw clubrecord
kogelstoten B~junioJ~en r:tet 15m5S· Het is voor de TWEEDE KEER dit seizoen, de.t Leo
het record scherper stelde. Het oude record stond reeds vanaf 1222 op naam van
Jel tjo Do ornbosch met 14m01. Op 19 april j. L maakte Leo er 14m42 van en nu deze
prima prestatie van 1SmSS ! !
Er werden nog enkele goede prèstaties geleverd deze middag. Ylim Aay kwam op de
800m tot 1.s7.9, het leverde hem de tweede plaats en zij~ beste tijd op. Fer Lamie
boel';:te ook weer een overwinning op de 100m in 11.1 sec.
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Een verrassj_ng wa s ongetwi jfelcl het verspringen van Jaap Ensberg . Jaap, pas ko:.:-te ti jcl licl en voor cle . eer ste keer op een weclstri jcl, kwam tot een c1ercle plaats
met 6m.05. V1annee r zijn techniek verbeterel is, kunnen wij nog prima pre st aties va n
hem verwachten • . Ook J os Fielmich, cli e bij bet hoogspringen jun.B met 1m60 cle eerste plaa t s opeiste, is een knaap met aa nl eg.
Verdere u jtslage n ware ng
elisouswe r pen jun. A/B
kogelstoten B
1 e L. ··v " d. Ve. e r
5e B,. Goessans
11m69
37m5 3
4e W. Schr: err
6e Rob ert Ruis
32m40
11m65
je B. Go e ssens
31m92
Boom jun::. o:;; en A.
se René Ruis
60om B. 4~ B.

V.

4 x 100m
~ e H.A. V. "Haarlem 11
45· 8 sec.
Fer Lamie-Wim Schnerr-Wim Aay-Jaap Ensberg.

cl. Linden

60m D. 3e F. Ui terwijk
J. van Drunen.
~Ha_a rlem"-junj_._o r e.n

i.n

Neclerla~è. s e

ploe_&: •

Vo or cle j e u gcli nte::- l e.nU. Nieclerrhein - Nede rland - België op 27 juni a.s. zijn in
cle Neè.e rla ncls e jeugdploeg gekoze~.g
Fer Lamie op cle 100m en 4 x 100m estafette~
Wim Aay
op cle Boom.
Beide j onge ns pr ofic i at!
~_T.~, -we:r:~<: en cle P ro~-~~:_i2_~~

De fraaie pl a.a tsen clie cle Ha,arlemse verenigingen in cle competitie innemen liegen
er niet om! De aar..ï vezigh ei cl vém een sintelbaan doet zich duidelijk gelden. Alhoewel we - en clit blijft a l 1i jaar mijn mening - propagandistisch gezien, er te
weinig voordee l ui t ha l en . Onze 2e ploeg, neemt geh eel v olgens prognose in cle 2e
klasse J::..A.a r pl aats in cle middenmoo t i n ! Dit resultaat is verkregen zonder krachten uit het 1 e team op •=r-e&mè. en nummers te plaatsen, c.q. g ebruik van A.:junio1·en
te maken. Goed zo Jong ens! De T.C . zal zich nader beramen om evt. nog een avonclweclstri jl in de omgeving t.e ho~clen. Gok al naderen cle vaka nties! We moet e n n.l.
l::unnen beoarclel en of een 2e team n og vol g e nd sei zo en promotiekansen zou hebben.
Verder in clit artikel n og i ets meer hierovs~.
Helaas blij kt clat het optrel:..ken van het t e c h nisch niveau, de verhoging van de clicipline, het geve n va n de g r oot st mog eli jk~ aa nd3ch t aan elk lid afzonderlijk,
NIET CE VOLGD WORDT DOOR PROPAGANDA ! ER IS TE WEIJIJ"IG LELENAA NWAS, ALLE BEWERINGEN
TEN SPIJ'I'.,
Uit clc gr oep niet-·scholieren 18-20 jaar krijgen we vrijwel geen licl! Juist hier
zitten kansen; wie mij n i et gelooft, kijkt maar eens op cle bouwwerken en in cle
W-:3rkplaat.se;:1 na aT cle jonge kerels, clj.e in enige j a ren kunnen uitgroeien tot stoters en we :cpe. rs v c;.!.1 f ormae,·i;. Daze mens;n aan te s :p re k: en en mecle te nemen is ncoclzaak en je doe t ~e er nog een plezi er m2e ook. Een kogelstoter gaat we l tot ZlJn
40ste ja11.r mee (en vee l lang.e::c, niet waa r Henk Kluft?) zonder veel van zijn topprest Btie t e verliezsn.
ER WORDT. ECHTER DOOR ONZE ~mNS:óN VAN DE PROPAGAN:DA BIJNA NIETS GEDAAN!
Elke morgen9 als ik va n hu i s ga , zie ik talrijke frisse j o nge mensen voor hun
school groeperen (d:i_t zijo cle WG--a·LJete.n v oo r 1966 en 1967!).Hoe graag zou ik ze
een stencil met wa.t mecle cleling en-èt c .: -ër op in hun hand e n drukken. Propaganda-kommissie, ER IS in cle HAV een t ;ype- en stencilmachine! ER ZIJN stenciltikkers,
"clo orclraaiers" en ean goede te~<: stschrijver en tekenaar is er ook. Ik garandee r,
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dat de penningmeester hiervoor geld heeft en dat er HAV-ers ZlJn, die 's-zaterdagcmorgens deze propagandastencils rondbrengen, maar Hemeltje-lief, P.C. DOE
TOCH IETS!
De T. C. meent in staat te zijn, onze ploeg met steun van trainer ve.n Rev1ijk naar
het landskampioenschap te kunnen voeren. Deze ploeg moet gesteund worden door een
sterk 2e t eam (in de 1e klasse, dus met hordenlopers, polsstokspringers 9 etc.).
Komend seizoen gaan we een 3e tea m insc hrijven en eens zien of ons 2e kan promoveren. DOCH DIT GAAT PERTINENT NIET Z01~ER PROPAGANDA (zie mijn artikel in het
E.op_tembernummer) GEEN WOOB.DEN MAAR DADEN gel dt ook hier, zonder meer. Enkele leden van de T. C. zullen hun inspanningen :n:i.e t meer op de huidige manier voortzetten, i:1dien de ledenaanwas NIET Vr::EL GROTER WORDT.
Terwijl in het land een nationale ledenwerf-aktie woedt om het aantal KNAU-leden
tot 20.000 te brengen, dommelen wij rustig voort!
Leden van Haarlem, sleep vrienden mede naar de sintelbaan, schakel je leiding in
opdat nieuwe mensen goed. worden opgevangen en toe dan toch PCg ONTWAAK, de JrJ.ok
staat al op 11 uur, de zon hoog aan de hemeln
J.E. Bleijswijk.
TOTO - TON.
Dit Jaar werd een record-inleg van 34i miljoen gulden geboekt. Hier volgen enkele
gegevens en feiten v<:~n de tot o, die wij lazen in een landelijk weekblad~
Een intervi"lw rn.et de heer Muilenburg, elireldeur van de toto De heer Muile~b~rg vertelde ee n en ander bij het uitreiken van de zevende ton dit
jaar (d.w.z. sinds 1 jan.)
Er is dit jaar dus een record-inleg bereikt van 34~- miljoen. 20% hiervan gaat
naar de clubs, die deze toto verzorgen, dat is dus 7 miljoen. Hard werken voor
de toto is dus de taak voor een club. Als we in het nieuwe seizoen niet aan een
inleg van 40 rr.iljoen komen, dan moeten we ons even af gaan vragen of er niet iets
mis is in onze ch~borganisatie ., ER MOET ZEKER EEN DERDE NIEUWE TOTODEELNEMEB.S BIJ.
Ik zeg met nadruk tegen de clubvertegemroordigers: De registratie loopt als een
trein, maar op 22 augustus moeten we er 800.000 hebben en geen 600.000. Alleen
dan hal en we in vier weken wel één miljoen geregistreerden. Wat we op 22 augustus
verspeeld hebben, dat is niet meer in te halen. De nieuwe wetgeving, die het sinds
januari b.v. mogelijk maakt een ton uit te keren, is de redding van de toto geweest.· Er was duidelijk een verminderde belangstelling, maar toen de berichten in
de kranten kwamen, dat er kans was op een verruiming van de prijzen, begon het al
iets beter te gaan. Na 1 jan. kwamen er, tot half maart, meteen 80.000 nieuwe leden bij. Ondanks de verhoging tot 30 ct. per kolom. Dit had eigenlijk 35 ct. moeten zijn, maar ja, het is geen suiker, die je met 3 ct. opslaat.Dertig cent leek
ons haalbaar en dat is geslaagd; het is bij de tram nog nooit gebeurd dat je de
prijs verhoogde en het vervoer met tien procent steeg. Met nog vrijere voorwaarden zoud6i1 we nog meer terrein op Duitsland terugwinnen ••• Maar in Nederland bereik
je zo iets pas wanneer het weer slecht gaat. Bij een totaal vrije toto, dat garandeer ik, halen we 50 miljoen inleg per j aa r. En de sport heeft het nodig. De
sportaccommod~ties in Nederland lopen achter en blijven ondanks de toto-inkomsten
achterlope~. Sport moet een nog hoge~e waardering krijgen ~n het cultureel patroon.
Dat hangt o.a. ste:::-k van de persoonlj_jke inslag van een minister af. Minister Vrolijk is een sportief man, maar de kans is er dat hij over twee jaar weer weg is.
Poolen is niet alleen e en hartstocht, het is ook werken voor de club.
Dat is de basis voor onze organisatie. Ga na, er zijn 14.000 sportclubs in Nederland, die elk 5 tot 7 bestuursleden hebben, da t is zo'n 100.000 man. En dan zijn
er commissies, dat is nog eens zo'n 30.000 man er bij. Mensen, die week in week
uit voor een club bezig zijn. Omdat de clubliefels er bij komt, hebben wij een
mooi toto-apparaat. Er zijn er 9 die elke week een uur fietsen om de formulieren
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e.f te leveren. Er Zl.Jn er, die elke week ingevulde formulieren aan de man brengen
bij de mensen~ die zelf niet willen invullen, uit tijdgebrek of bijgeloof. Het
best gaat het in kleine steden en dorpen waar de clubs de formulieren afhalen en
bezorgen. Dat kun je zien, omdat daar de inzet constant blijft, ook als het Ned.
elftal speelt en het om buitenlandse wedstrijden gaat. Daarnaast zijn er poolgekken, die sorris zaterdagmiddag per auto hun formuliertje nog komen brengen. Het moet
eigenlijk wel via de verenigingen, maar ik pak ze aan, van die mensen moet je pool
het tenslotte hebben. Met daarbij de winstkans. Je komt er ook niet als je gaat
stelleng laten ze elke week het geld dat ze verpoolen, aan hun club geven. Daarbij
komt nag dat ik er van overtuigd ben, dat ondanks de toto er toch clubs zijn, waar
nog eens de pet rond gaat. Kom maar eens kijken, zegt hij tot slot, dan kun je
zien hoe compact je een miljoen geregistreerden kunt opbergen en nog terugvinden
ook. Hij vertelt van de registratie op geboortedatum. Na één jaar op naam zaten we
met twee kolossale bakken Jan Jansens met één s en Jan Janssens met twee ssen. Nu
gaat het beterg maar één klein bakje met moeilijke gevallen, omdat er een paar
mensen zijn, die bij geboortede.g, maand, jaar hebben ingevuld, bijvoorbeeld:
vrijdag-april-1913. En ook die kuimen nog een prijs krijgen.
Uit bovenstaande heeft men dus een indruk kunnen krijgen hoe de toto werkt en hoeveel tijd er in gaat zitten. En ook, dat onze vereniging er niet buiten kan. Hoe beschamend is het dan te moeten constateren, dat er maar een handjevol van onze eigen leden meepoolt. Om je voor het poolseizoen 1965-1966 te laten registreren, ben
je nog steeà.s niet te laat. Vanaf 18 jaar kun je voor zegge en schrijven f.1,50
lid worden van de sporttoto.
,
H. Buse.

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

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

Als je aan een
sporthuis denkt . . . .

Lid Syndlcat

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

"Créatlon de la Neerlandalse"

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

BUOU'S EN PARFUME.RIEËN
Lubln • Lanvln • Jean d' Albret
Worth · Jean Patou • Molyneux

Ruime sortering

SPORTHUIS HAARLEM

speelaal For Men serle's

grotl! houtsirut t 23 tel. 22085
marsmanpll!ln 15 lel. 64562
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Gedempte Oude Graêht 42
Haarlem • Telefoon 1 35 75

Voor een fraaie vogel of

OKAY-IJS
*Grossier

een echte rashond naar .

JELTJO DOORNBOSCH
Th. Koers

Spaarne 80, Haarlem

's maandag en 's zaterd ags

ook voeder en ande re dierenbenodigdheden

standpl aats : Botermarkt

van 't Hoffstraat 93 - Haarlem - Te l. 4 37 44

Drukkerij

SMEDERIJ W. MOOLENAARS

JOS MATHOT

Levering en onderhoud v an haarden en oliek achels
Hek- en constructiewerken
Rijksstraatweg 95

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

Tel. (02500) 50558

]. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF

I. KAN
Ju welier- Horloger
Stopwatches

DA G EN NACH T
GEOPEND

Haarlem , Bart eljorissu . 2, Tel 13 004
Oranjestad, Na ssaustr., Aruba N. A.

Z ijlweg 39-43 - l-laa rlern - Tel. 1 43 08

Hot el · Café· R estaura nt
Annex slijterij

"ZIJLHOEVE"
HAARLEM
SANTPOORT

I

Z alen voo r recepties
en diners

HELPT U VERDER . .

Zijlweg 159, Haarlem
Telefoon 13 6 63

Gezonde mensen,
Gezonde voeding.
GEZONDE VOEDING:

VERMAAT'S
&t4~ &~!

HENK VAN KOERSEL
De spec ia le herenkapsalo n van Haarlem.

*D E

D e nieuwste en de meest exclusieve modellen.
MO D E RNSTE ZAAK.

Klein e H out straa t 7 1, Haa rlem. Te l. 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

