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VAN DE REDAKTIE.
Door vakantie van enkele van onze medewerkers beperken wij ons in dit nummer
tot de periodieken en de wedstrijdverslagen. U zult daa rin kunnen lezen, da t
er weer enkele k amp ioenen a a n onz e voorr aad zijn toegevoegd. Aa n deze mensen
ons profici a t I
Kop ij voor het volgende nummer wordt
vóór 6 september a.s. verwacht.

VAN DE VOORZITTER.
Een goe·d voorbereide pl.oeg heeft het besta an op woensda ga vond, 14 juli, praktisch
onze: finaleplaats in . de P.H.-bekerwe'd strijd veilig te st ell en. Bijna 24.000 punten behaa lde onze eerste pl oeg en er' mag inderdaad wel aa nge 2~nme n worden, da t dit
veldbende is voor de fi nal<=rpJ.aa t s . E'èn verdi e nd resultaa t van een ploeg, die er
zeer enthousi a st v oor gevochten heeft . Weet me n da t zelfde enthousia sme op zonda g,
12 september, op te bre ngen, da n is eenverra ssend resultaat beslist ni e t ·uitgesloten.
Doch bij a lle vreugde om dit pra chtig resultaat moet mij toch van het hart, da t
deze avo ndwedstrijd tége n een "Holl a nd"-combina tie niets weg ha d va n een comp etitiewed strij d in de hoofdkl a sse. Alle feilen in het p rille competitiestelsel, die
ik i n het vorig clubblad naar voren bra cht, werden in de ze we~strijd eigenlijk
bevesti gd en eigenlijk ha d het bijzonder weinig met een wedstrijd in de hoofdklasse te maken. Dit houdt · natuurlijk geen enkel verwijt a a n het a dres va n "Holl a nd" i n . De st eun, die ze ons kànd e n g even,. werd gegeven en da arvoor kunnen wi .j
onze s t 3dgehoten niet a nders da n da nkbaa r zijn.
Goed, we g<J.an ons du.s voorbere i den op d e P.R.-bekerfina le op zondag , 12 sep tenber .
In f eit e is de ze voor tereiding :;;eecls b egonnen, want el k li d, dat eve ntue e1 vo or de
eer i n a a nme r king k omt in de P.H. -beker?loe~ te worden gekozen, zal inmi ddels wel
een schrijven va n he t T. C.-sec re ta ri aa t ont vange n h ebb e n of ander s spoe di g ontvangen.
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Op deze pl aa ts zou ik daa r nog a a n toe willen voegen, dat we nog nooit zo'n ka ns
g·ehad hebben om tot het beste na-oorlogs e resultaat te komen a ls juist nu. Dat
beste resultaa t was een derde plaa ts. De P.R.-bekerploeg 1965 weet dus nu reeds,
wa t ha ar taak zal zijn.
Bijzondere hartelijke gelukwensen zijn bestemd voor Pirn van Beek en Wim Aaij, die
in Apeldoorn jeugdkarnpioen werden op resp. de 110m horden en de BOOm. Dat Pirn
daa rbij zijn eigen jeugdrecord wist te eve na ren, was een prettige bijkomstigheid.
Ook de derde plaats va n Pim Verduijn op de 600m is een verheuge nde presta tie, evena ls die derde plaa ts van Fer Lamie op de 100m. Ook naa r deze talentvolle atleten heel hartelijke gelukwensen. Die resulta ten in Apeldoorn wekken herinnering en
op aa n het jaa r 1958 , toen jeugdleider Joop van Drunen met een drietal karnpioenen
naa r huis terugkeerde, terwijl hij l a ter in het seizoen zijn jeugdplo eg naa r het
clubkampioenschap wist te v oeren. Als Apeldoorn een v oorbode is geweest voor weer
zo'n resultaat, ik geloof, dat we er da n a llemaal vrede mee zullen hebben.
De B-karnpioenschappen gaven ook al reden t ot tevredenheid. Arnoud Bosch en Chris
v.d. Meulen excelleerden daar, terwijl in h et z elfde weekend Jel Doornbosch en
Rein Knol uitstekend werk deden in de interl a nd-tienkamp teg en Engeland en België,
die bij Londen werd gehouden. Die goede resulta ten van onze tienkarnpers hebben ongetwijfeld hun b a sis gehad in de tienkamp -tra ining, die beiden enkele j a ren achtereen hebben gehad va n Wim Kaan, onze huidige T.O.-voorzitter. En hieruit blijkt
dan toch weer overduidelijk, dat een go ede technische training, mits onderhouden
door e en regelma tige conditietra ining, ook na enkele jaren nog zijn vruchten kan
a fwerpen. Mogen onze jongere atleten hieraa n .een voorbeeld nemen, dan zullen wij
hopelijk ook va n ons zo rijkelij k aa nwezig jeugdig t a lent nog heel l a ng plezier
kunnen beleven.
D. Hag tingius.
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Deze a rtikelen :zijn verkrij gbaa r bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haa rlem,
tel. 20798 en op alle tra iningen.
Bij aankoop va n a tletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U korting.
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontva ngt direct Uw 10
korting.

%

Hartelijk welkom aan:
J.A.M. v. Eeden
L. A. A.M. Nol et
K. v. Giffen

16-10-40
27- 1-46
13- 5-52

Mrt. van Heemskerkstraat 44 R
Atjehstraat 112
Prof. van Vl otenweg 7
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Haarlem.

"

Bloemendaal.

Training :
Sintelbaan Pim Muliersportpark.
Maandag..,. en donderdagavond voor al onze leden, aanvang 19.00 uur.
Vioensda,gavond 9-lleen voor leden uitgenodi gd door de techni sc.he commissie,
aanvang 19.00 uur.
Belangrijke data om niet te verg eten.
Noteer ze en zorg dat U aanwezig bent op:
29. augustus
Nederlandse estafette-kamp ioenschapp en te Amsterdam • .
12 . september
Finale hoofdklasse . heren, · de stri jd om de P.R.-beker~
een strijd, die U niet ma~ missen ! ! !
Waar d.e strijd om de P.R.-beker zich zal afspelen'?? Wel, . bijzonder dicht bij ·
huis, n.l. in Amsterdam, sintel't;>aa n Olympiaplein. 'Pak dus nu gelijk Uw agenda en
no~eerg 12 s:ç.:.ll:sm-08r PaH.-·bek er. U zult er geen spijt van krijgen ! ! !
Neen, wacht even, berg die agenda:nog niet op. Eén week later, op 19 september,
zal onze jeugdploeg aantreden in Rotterdam; het clubkampioenschap van Nederland
jongens is dan de inzet. Wa t zegt U ? Is de st em dan nog schor van de zondag daarvoor ? Natuurlijk niet, U leest toch ook altijd die advertentie op de laats te pagina I!!
29 aug. - 12

s~pt.

- 19 sept. - 29 aug.

~ . 12

cie~t.

- 19 sept.

29 aug. - 12 sept.

Personalia.
Twee verheugende berichten deze keer.
JIM THUIS, onze donateur, zocht het ver en verloofde zich
met mej; ELISABETH ALLISON uit Sydney., Australië.
Hartelijke gelukWensen aan Jim en zijn verloofde en mogelijk komt Jim zijn belofte, om weer terug t .e komen, nu
snel inlossen. De verlovingsdatum ~as 25 juli j~l.
ANDRE MASCINI deed het nog beter. Hij trad op ·31 juli in
het .):mwelijk met mej. HEIDI DU BUY. Wel, dat i ·s · natuurlijk
een bijzonder hartelijke g.e lukwens waard;. Je W€et <het
André, we hopen je na je diensttijd weer bij "Haarle_m"
terug te zien en het spreekt vanzelf' dat dan 'ook . je v~ouw
· Heidi heel welkom bij ons zal . zijn.
Wedstrijd-'agend~:

14/15
15
18
22
29
4
11
12
19

aug.
aug.
aug.
aug.
a ug.
sept.
sept.
sept.
sept.

Groningen
Beverwijk
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Amsterdam
Rotterdam

Nederlandse atletiekkampipenschappen.
Noordhollandse jeugdkampioenschappen.
Noordhollandse esta fettekampioenschappen.
Competitiezondag.
Nederlandse estafettekampioenschappen.
C/D jeugdwedstrijden.
Meerkampwedstrijden junioren A/B.
Finale competitie hoofdklasse, P.R.-beker.
W.G.-beker.
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Promoties.
Onderstaande leden zijn gepromo.reerd en resp. in de volgende klassen ingedeeldg
H. Joacim
naar A-kl. prest. 5651 pnt.
Breda.
10-kamp
29/30-5
w. Krijnen
10-kamp
Breda.
A-kl.
6030
29/30-5
"
"
"
A. Bosch
Leiden.
3000m st.ch.
A-kl.
9.58.4
30-5
"
"
J. Reuperman
Amsterdam.
1500m
C-kl.
4.27.6
9-6
"11 B-kl. "
F. Kales
Amsterdam.
h.s.s.
9-6
12m75
"
J. Blank
hoogspr.
Haarlem.
C-kl.
1m60
16-6
" C..-kl. "
11
R. Heilkar
Haarlem.
400m horden
16-6
60.9
"11
11
B. Steenbergen . 100m
Haarlem.
12.0
C-kl.
16-6
11
11
c. v.d. Meulen 100m
Haarlem.
B-kl.
16-6
11.3
J. Kal
Haarlem.
2.02.-7
23-6
Boom •
" C-kl. "11
P. van Beek
verspringen
Haarlem.
6m19
14-7
"11 C-kl. 11
w~ Aaij
Haarlem.
400m
A-kl.
14-7
50·4
11
B. Krone
polshoog
Haarlem.
3m10
14-7
" B-kl.
Aan al deze leden onze hartelijke gelukwensen ! !
MILITAIRE LEDEN, ATTENTIE ! !
Het ligt in de bedoeling van de T.C. om met de leden, die ons tijdelijk moeten
verlaten om hun militaire dienstplicht te vervullen, het contact met de vereniging te onderhouden. Hiertoe is nodig dat betrokkenen hun dienatadres opgeven aan
het T.C.-secretariaat, Emile Bleyswijk, Parklaan 90 te Haarlem, tel. 21858.
Dit geldt natuurlijk ook voor de leden, die reeds in militaire dienst zijn.
de T.C.
UITSLAG COMPETITIEWEDSTRIJD R.K.A.V. "HOLLAND"
met "Hq.arlem" als sparringpartner op 1., juli 1965.
100m -

Cornslissen
11.7
(als gast voor ons gelop en)
T.v.d. Voort
11 • 8

400m- 1e J. Vissers
3e R. Vissers
1500m- 3e M. Labeur
3000m - 3e J. Prinsen

51.6
. 52 •7 .
L1 ..; 3o.8

10 .11.-

kogel - 1e H. Kluft
3e F. Kales

12m46
11m44

discus- 1e R. Knol
3e H. Kluft

42m52
37m18

speer - 3e W. van Gelderen
4e R. Knol

43m85
43m76
6m28
5m88

ver

3e G. Kamp
4e W. Krijnen

hoog- 1e A. van Zijl
2e F. Kales

4 x 100m- 2e 45.1
i.v.m. recordpogipg Zweedse
estafette werden diverse mensen gespaard, zodat dit een
ge1mproviseerde ploeg werd.
NIEUW RECORD ZWEEDSE ESTAFETTE.
(400-300-200-100m).
A. Schaper - J. Vissers - G. Kamp en T.
v.d. Voort brachten het record van 2.03.5
(1946) (Dekker- Scholten- -Heyn- Schaap)
op 2. 02. 6.
Onze felici ta·t -ies ! · ··
·

1m70
1m65
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TIENKAMPRESULTATEN VAN ONZE TIENKAMPERS ·JELTJO DOORNBOSCH EN RJ!;IN KNOL, ,
. re~p· te Parijs (10-11 juli) en Londen (23-24 juli) •

J. -Doornbosch Parijs

Londen

Rein Knol.Parijs

100m
ver
kogel
·
hoog
400m
Na eerste

(668)
110mh
16.9
11.5 (68?)
discus
· 6m64 (744)
36m38
(612~
polshoog
13m42 (692)
3m00
(528
speerwerpen 56m78 - · (721)
1m70 (588)
1500m
4.36.(550)
52.3 (703)
dag 34}4 punten, tweede dag 3078. Totaal: 6493 pnt.

100m
110mh
16.7
(685)
11.7 (643)
ver spr.
discus
6m42 (697~
34m80
(579)
kogel
polshoog
3m20
13m47 (692
(587)
hoog
speerwerpen 53m06
1m68 (569) .
(673)
400m
1500m
·c536)
4-38.2
53-7 ( 651)
Na eerst e dag 3255 punten, tweede dag 3060. Totaalr 6315 pnt.
100m
ver
kogel·
hoog
400m

11.6
6m26
13m02
1m86
54·-

(665l

(662
(666
(734)
(640)

110mh
15-9
discus
30m04
polshoog:
3m00
speerwerp en 43m74
1500m
4-53.2

(757~

(475
(528)

(546~
(446

Na eerst e dag 3367 punten, tweede dag 2752. Totaal: 6119 pnt.

Londen

100m
ver
kogel
hoog
400m

11.9
5m93
12m77
1m83
55·-

(601)
(588)
(650)

(707~

(603

110mh
16.discus
·42m30
polshoog
3m30
speerwerpen 44m30
150Cim
4o54•5

(748)

(730~

(615
(554)
(439)

Na eerst e dag 3149 punten, twe®e dag 3086. Totaal: 6235 pnt.
Bravo Rein Knol !! I
Over de tienkamp in Parijs zijn wij niet veel aan de weet gekomen. Jeltjo Doornbosch sukkelèj.e met een ke elontsteking en Rein Knol kreeg weer last van zijn enkel,
maar beiden wisten de tienkamp.tot een goed einde te brengen.
Va n de tienkamp te Londen was de "lange" (Rein) de held van de dag. Hij zorgde er
voor, dat Nederland ip he t landenklassement niet op de laatste plaats eindigde
door op de 1500m, het laa tste nummer van de tienkamp, de achterst~nd van 17.7 sec.
die wij hadden op de Belgen, om te zetten in een 10.4 sec. voorsp~ong; Rein heeft
zich daarbij dóen kennen als een knokker, doorzettor, en noemt U vérder maar op.
0 ja, het was in Londen tijdens de tienkamp slecht weer. Regen en wind, ach U kent
het wel.

Enkele aantekeningen, gemaakt tijdens de avondwedstrijd tegen een "·Holland"-canbina tie op 14 juli.
Onze meest ve0htlustige mang Rein Knol. Ondanks een flink geblesseerde enkel kwam
hij zowel op het hoogspringen als op discuswerpen voo0 de ploeg: uit en zijn 1m75,
resp. 39m50 had toch geen enkel ander atleet hem kunnen verbeteren. Hij toonde
zich hiermee een rasechte "Haarlemmer" en wekte heri.nneringen op aan Cor Lamaree
en Mart Swart, · die onder s oortgelijke omstandigheden op P.R.-bekerwedstrijden tot
opvallende verrichtingen kwamen.
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Ton van· Zijl had een prima "come-back" op .hoogspringen, Adri Schaper verraste als
laatkomer en dus bijna zonder warming-up met een uitstekende 1500m., Arnoud Bosch
liep zowel .een goede BOO - als 5000m., Wim Aaij toonde zich een prima 400m-loper,
waarbij- het all'·een jammer was, dat Gerard Kamp zich op dit nummer enigszins forceerde. ~ Bob. Krone ·aeed het heel verdienstelijk tijdens zijn debuu:t op polsstokhoogspringem. Rob Felroer liep een vrij goede 1500m., maar verraste iedereen tijdens zijn 400m. in de 4 x 400m. estafette, terwijl aanvoerder Wim Krijnen de sp~n
ning er tot het ·l aats t toe inhield, door te trachten 3m70 te springen. Was hem
dat g~lukt, dan zou d,.=m wij zowaar A. A.C. op de r a nglijst zijn gepasseerd. Wim vond
dat te mooi om ·waar.' t e maken en spr ong da n ook af. Hij bewaart die sprong liever
tot 12 september. Co Klaver, drie dagen uit het ziekenhuis, liep met toestemming
om te lopen weer e en BOOm. net een fr a ctie boven de 2 min. Wat een strijdlust bezit die jongen toch . Strijdlust bezat trouVJens de hele ploeg die avond van de
veertiende juli. Daa rvoo~ ~~n groot compliment aan iedereen. Een ploeg bezield met
een dergelijk temp er ament moet op 12 september hoge ogen kunnen gooien.
So Long.
UITSLAG HOOFDKLAS SE COMPETITIEWEDSTRIJD 14 juli 1965,
H.A. V. I ; J\/~AR LEM " - "HOLLAND"-COMBINATIE.
110mh

H. Joacim
Krijnen

w.

Boom

A. Bosch
c. Kl a ver

kogel

J. Doornbosch
H. Kluft

100m
ver
400m

speer
1500m

• ( 191)

400mh

H. Joacim
J. Vissers

(774)
(704)

discus

R. Knol
H. Kluft

57·2
59·3
39m50
37m08

13m4B · (695)
12m36 (623)

h.s.s.

F. Ka les
c. Lagendijk

12m75
11m74

15· 5
15·5
1.5B·5
2.02.6

(797)

F. Lamie
c. v.d. · Meulen

11 .1
11.3

(1BO~

hoog

(733

R. Knol
A. van Zijl

1m75
1m75

P. van Beek
J. Brouwer

6m19
6m19

(646)
(646)

200m

c.

22.B

w.

50-4
50 .B
52. 3

(770

(1 BB~

A. Bosch ·
A. Kor.tekaa s
Polshoog W. Krijnen
B. Krone

Aai j · ( n. p.r. )
G. Kamp
R. Vissers

J. Doornbosch
w. v. Gelderen
A. Schaper
R. Fomer

57m8 2
45~4B

(734)
( 571 )

4. 0~.• 4
4. 08 . ( ·

( 780)
(746)

v.d •.. Meulen
G. Kamp

5000m

4x100m
4x400m

23.2
15.46.B
16.25.3m60
3m10

(779)
(719)
(676)
(655)

(649~

(539
(634)
(634)

(759)
(720)
(741)

(66B)

(700)
(55B)
( Lamie-te Nuyl-Kamp-v. d. Meulen ·
. .
43.3 (1693)
( Schaper:-J. Vissers-R. Vissers_. ·
Folmer) ·
3.30.2 (133B)

Totaaluitslag •• • •• 23 . 994 punten !I!! I

ARNOUD BOSCH EN CHRIS v.d. MEULEN B-KAMPIOEN.
1B juli · zal in de geschiedenis va n onze vereniging geboekstaafd blijven à ls een
glorieuze dag; Pim van Beek en Wim Aaij . na tionaal jeugdkampioen te Apeldoorn en
Arnoud Bosoh en Chris v.d .. Méulen B-kampioen te Amsterdam. Chris v.d. Meulen paè
dit jaar a ctief a ls wedstrijda tleet heeft het bestaan om me.t een maar nationaal
6 -

B-kamp:i,oe-~

·te . wqrd,e n. op _de 100m en had hij niet te vroeg gefinished op de 200m,
dan .was deze ti tel ook bij hem i;erecht gekomen.• Arnoud Bosch zag dus eindelijk zijn
doorzet-t en bekroond met ee-n kampioenschap op de 1500m. Zowel de sorie als de finale wor1 hi·j van kop af. Hij zit maar steeds rond de vier minuten, maar we twijfelen
er .niet aan of Arnqud is de man, die bij ons d_e 4 minuten-barrière zal · doorbreken.
Chris won -zijn ser.i e 100m in 11. 7 sec. (A-tijd) en '1Vas hiermede de snelste man.
In .de finale kwam hij tot 11.2 . sec •• Op de 200m maakte hij ook een snellere tijd
in de serie dan in de finale. Serie 22.5 sec., finale 22.7 sec. Zelfde tij~ als de
winnaar. Arnoud liep in de serie, die hij won in 4.03.0 S€lc., de snelste tijd en
in de finale liet hij ook wel blijken wie de · snelste was. Arnoud won de finale in
4.02.4 en dat was een evenaring van zijn beste prestatie. Wij hebben de boeken er
op nageslagen en zagep 1 dat het laa tst behaalde B-kampioenschap door een "Haarlem"lid op .de 100m werd behaald 26 jaar geleden en wel in 1939 door D. Potharst in 11.8
sec. Paul Verra was het "Haarlem",...lid 1 dat 12 jaar geleden voor ons de B-ti_tel in
de wacht sleepte op de 1500m. Hij werd in 1953 met 4.12.4 kampioen •.
Arnoud en Chris, onze hartelijk~ felicitaties!
Op de 800m. kwamen nog Joop en Riohard Vissers aan de start. Zij werden beiden ~n
de serie uitgeschakeld. Joop werd 7e in 2.05.2 en Riohard 8e in 2.09.- •

. 18 juli, ·wEDSTRIJDEN TE BEVERWIJK •..
Deze wedstrijden kenmerkten zicP, door een gebre~ aan juryleden, zodat het kon gebeuren, dat de jurytijd ook_als jury aank9mst moest fupgeren, wat natuurlijk niet
bevorderlijk was -Q:oor een goede . klassering van de atl!'lten. Ook gebeurde het, dat
men met het hinkstapspringen begon toen het hoogspringen nog aan de gang was, zodat de aanloop van het hinkstapspringen dwars door die, van het hoogspringen ging,
met het gevolg dat o. a. Ton van Zijl (die da g juist goed in vorm) zijn merkteken
voor zijn aanloop omver ging. Al met.al geven deze dingen toch wel te denken. Gaat
men op deze weg verder, dan zien wij, de toekomst voor onze atletiek somber in.
De uitslagen van deze wedstrijden waren als volgt:
800mC
2e A. Westerhoven
2.09.5
verA
1e G. Kamp
6m67
3e J. Reuperman
2.09.5
D
4e J. Reuperman
5m66
800mD
4e E. Timmers
2.12.4
D
5e J. Blank
5m53
5e P. Schippers
54·hoogA
2e A. van Zijl
400mC
1m75
6e R. Heilker
55·4
C
2e M. Labeur
1m55
4e G. Kamp ·
11 • 2
D
1 e J. Blank
100mA
1m55
B. va n Velzen an G. Zuiderna in
polsh.D 1e B. Krone
100mD
2m90
de serie uitgeschakeld~
D 2e E. Veen
. 2.m90 .
200mD . ·hier werd B13n v. Velzer1, die z:j__jnkogelC 3e C. Heilker·
10m48
eerste wedstrijd voor ons ~iep~ discusD 1e N. Kollarie
32m22 n.p.r.
5e in de finale met 25.7
~peer C 2e E~ Veen
39m3?
D 3e N. Kollerie
4_()m25 n.p.r.

25 juli, NOORDHOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN TE ZAANDAM.
Succes s en van Gerard Kamp en Frank Kales.
In een droog maar winderig Zaa ndamwerden deze kampioenschappen verwerkt. Wil men ·
deze kampio·enschappen meer aanzien geven, dan zal men er voor moeten zorgen, dat '
ze of voor· ·àf na de vakanties gehouden worden. Nu kre'ge-n wij nummE:lrs met 3-, 4 of 5
deelnemers.·
Het eerste nummer van de middag begon al met een incid-ent. Men had n.l. de- 400m
hordenlopers vanaf een verkeerd punt van start laten gaan. In de daarop volgende
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400m·' kwam :chris Konings er aéhter 9 da t de man, die voor hem startte, verdraa id
dicht ·op hem· zat~ · Hij maakte de weds·trijdleidor hierop attent, en inderdaad 7 men
had een :fout gemaakt. Men besliste· toen, da t de 400m horden moest worden overgelopen~ De· heren deelnemers voelden hier echter niet zo veel v-oor 9 daa r zij van men'.ing · w'aren9 dat zij hun tijd toch niet zouden verbeteren. Voor onze man Rob Heilkar was het echter toch nog een geluk. Hij was n.l. ten val gekomen, maar had zich
gelukkig nj et erg bezeerd en was wel weer in sta-at om .te lopen. Het meest succesvol waren voor ons Gerard Kamp en Frank Kales. Gerard Kamp werd kampioen op het
verspringen en op de 200m. Frank Kales behaalde de titel bij het hinkstapspringen.
Hij maakte een uitstekende sprong van 13m51. 'ifel dient hierbij aangetekend te worden, dat hij de wind in de rug had. Maar wij zijn ervan overtuigd, dat Frank zon·der ~indvoordeel ook ruimschoots over de 13 metor was gekomen.
Chris v.d. Meulen zorgde met zijn 2e plaa ts op de 200m voor een dubbele triomf,
iets wat ons vorig jaar ook reeds gelukt is met Gerard Kamp en Hora Vlam.
Wim Aaij debuteerde bij deze kamp ioenschapp en · en nam deel aail de 400m waarop hij
derde werd achter internationaa ls Schuyt en Konings. Ton van Zijl zag zijn konstante vorm beloond met :een gedeelde 2e plaats op het hoogspringen.
De uitslagen waren a ls volgt:
100m
4e G. Kamp
11.2 serie 1e in 11.1
5e Chris v.d. Meulen 11.3 " 2o in 11.3
Hierbij zijn wij van mening, dat Chris v.d. Meulen vóór Gerard Kamp finishte en
dat de tijd praktisch geen verschil had mogen opleveren. Een protest, dat W1J na
afloop indienden, had weinig succes, omdat de jury aankomst geen verschil van mening had gehad omtrent de klassering van de a tleten.
200m
1 e Gerard Kamp
23.3
serie 2e in 23.8
2e Chr. v.d. Meulen 23.4
serie 2e in 23.4
400m
3e Wim Aaij
52.400Iilh
4e Rob Heilker
66.ver
1e Gerard Kamp
6m61
n.p.r.
3e Frank Kales
6m43
n.p.r.
h.s. s. 1 e Frank Kales
13m51
hoog
2e Ton van Zijl
1m75
kogel
6e Frank Kales
11m63

1 aug.~ WEDSTRIJDEN TE ROTTERDAM.
Schitterende tijd va n Pim va n Beek 0p de 300m horden I!
Tijdens de 3e regionale wedstrijd te Rotterdam won Pim van Beek het nummer 300m
horden in de beste tijd 9 die·er 6oit in Nederland gelopen is 9 n.l. 40 94 sec.
Het was de eerste maal dat Pim deze afsta nd liep. Hij vestigde met deze tijd ook
meteen een clubrecord, want hij was de eerste Haarlem-junior, die deze afstand
ooit liep. Gerard Zwart werd · 5e met 44·- sec.
Rob Folmer nam de 400mB voo r zijn rekening. Hij won dit nummer in 53·- sec.

STAND COMPETITIE HOOFDKLASSE
1•
2.
3.
4·
5·
6.

A.. A• .C.
H.A. V. ''Haarlem"
·v. & L.
Hellas
Holland (L)
DOS

24.017
23.994
23.910
23.668
23.597
23.205

PER 2 AUG.

onder de zwa rte lijn volgen dan o.a. nog
23.078
7· Minerva
22.849
8. Metro
21.854
9· p. s.v.
21.032
. 1 o. Zaanland
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VAN HET J U N I 0 R E N - WEDSTRIJDFRONT I !
7 juli, ESTAFETTE-WEDSTRIJDEN TE LEIDEN.
4 x 100m B-jun.

Jos Fielmich - Mark Beekes - Ed Stoete - Pim Verduyn
2e in 47•4 sec.

4 x 100m A-jun.

Fer Lamie- Henny te Nuyl- Pim van Beek- WimAaij
2e in 44• 5 sec.

4 x 300m A-jun.

1 e ploeg
Fer Lamie - Pim Verduyn - Pim van Beek - Wim Aaij
1e in d~ goede tijd van 2min30.6aec.
2e ploeg
René Ruis - Henny te Nuyl - Jacob Meyer
1e in serie- 4e totaal in 2min33.5sec.

Gerard Zwart

11 juli, MITTELRHEIN - NEDERLAND te LINNICH.
Wim Aaij evenaart clubrecord junioren 800m. !!
Tijdens deze bijzonder geslaagde wedstrijd liep Fer Lamie de 100m in
11.1 sec. (lichte tegenwind) en bezette hiermee de eerste plaats. Zijn
lopen in de 4 x 100m, als eerste man was wel bijzonder goed.
Wim Aaij, opgesteld op de 800m, liep een heel moedige race. Direct van
start af nam hij de leiding en in een hoog tempo van 53·5 sec. legde hij
de eorate ronde af. Op het laatste rechte eind werd hij weliswaar gepasseerd door Blaauw, eveneens Nederland, · maar een prima tijd van 1.57.3 was
zijn beloning v~o~or deze gedurfd gelopen racel!
Leó v.d. Veer, debutant in de Nederlandse ploeg, stootte de kogel 12m78
en belandde hiermee op de vierde plaats.
'l'otaal behaalden zowel de Nederlandse meisjes als de jongens een pittige
overwinning,
meisjes
60 punten
35
jongens
81 punten.
57
J. v . Drunen.

17 en 18 juli, NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 1965 te APELDOORN.
Wim Aaij en Pim van Beek Nederlands kampioen, ereplaatsen voor Fer Lamie
en Pim Verdu.ijn.
Deze kampioenschappen "nieuwe stijl'' zijn bepaald niet ongunstig voor onze "Haarlem"jeugdploeg verlopen.
"Nieuwe stijl", omdat voor het eerst dit jaar aparte kampioenschappen voor
de B-jeugd werden georganiseerd. De B-jeugd kwam zaterdag en de A-jeugd
zondäg aan de start.
Om met de B-jeugd te beginnen, dit experiment is van de K.N.A.U. een goede
greep geweest, resulterende in èen grote inschrijving en vaak boeiende
wedstrijden. "Haarlem" was vertegenwoordigd door Jos Fielmich en Pim Verduijn. Deze jongens hadden de verre reis gemaakt om te trachten het eremetaal in de wacht te slep en. Voor Jos was dat nog onbereikbaar, een elfde
plaats bij het hoogspringen met 1m59 en in zijn serie 100m nam hij de
vierde plaats in met 12.2 sec.
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Pim Verduijn verraste ons volkomen. Hij stond ingeschreven voor de 300m.
Door de grote insc hrij ving op dit numm er moest er serie - halve finale en
finale gelopen worä.9 n. De N. T. C. vond dit driemaal lopen van een 300m op
één middag echter te veel van he t P;o ede en daarom werd de finale van dit
nummer naar de zonelag verplaatst. Dit l~verde echter voor Pim moeilijkheden op 9 zodat wij b 9s loten het da n maa r op de 600m te gokken. Deze 600m
werd in drie serie s en finale gel op en , en het was de f)erste maal 9 dat hij
deelnam aan een 600m-raco. Hij w•::.:rd in de derde serie aan de start geroepen. Na een nu nie."· bepaald taktisr;h g elopen race finishte hij als tweede
in de tijd van 1.29 , -sec. 9 een fina lep laats zoals later bleek.
In de finale liep hij heel wat beter. Na een uiterst spannende wedstrijd
een keurige derde plaats in de goede tijd van 1.28.1 sec. N~ afloop van
de wedstrijd mocht hij dan ook op het ereschavot plaatsnemen om daar zijn
medaille en enkele andere geschenken - ook nog een kus van de juf - in
ontvangst te nemen. Pim 9 het was een bijzonder aardig succes, nogmaals
proficiat I!
De volgende morgen stonden Jaap de Reus en ondergatekendo om half elf aan
het station Apeldoorn om de "Haa r lem"-matadoren op te wachten 9 die om deze tijd uit Haarlem !?,ouden a rri v ~ Tcm . Prompt op tijd kwam de uit zeven
man bestaande "Haarl s m" -pl ueg we.·:: b leekjes om de neus (weds-trijdzenuwtjes)
de trein ui tgestr orr.~~f= ld.
Na eerst van een k ~:J koffie genot e n te hebben lieten wij ons in de kusse::ns
van tw ee comfortabel e wagens gl j_ ;j l>n 9 die ons keurig voor de poorten van
de prachti g gelegen sintelbaan b ~a.~h ten.
De wedstrijd nam een aanvang met de series 11 Om horden. Direct dus· één van
onze kanshebbers aan bod. Pim van Beek, ingedeeld in de tweede serie - de
eerste serie ging in 14.6 sec. - finishte onbedreigd a ls eerste in de tijd
van 14.5 sec. en eve naard3 hiermede zijn Nederlands record. De tweede aankome~de in zijn serie noteerde 15.1 sec. In de derd~ serie knielde Meyn,
jeugdkampi oen 1964 9 in de blokken. Hij finishte als 'eerste in 14.7 sec.
Pim s t ond dus hovg genoteerd; de eerste finaleplaats ' stond dus vast.
Direct daarna series Boom. Wim Aaij sta rtte in de tweede serie. Na een bekeken race finishte hij als eerste in de tijd van 2.03.9 sec.
Gerard Zwart sta rtte in de derde serie; ook Gerard won zijn serie: 2.02.8.
"Haarlem" als enigs te ploQg met twee jongens in de BOOm-finale.
Fer Lamie en Benny te Nuyl kwamen vervolgens aan bod bij de series 100m.
Ook voor dit nummer een bijzond er grote inschrijvinga zo'n zes series
moesten er weggesc ~o t en worden.
Fer in de vierde s e~·j_e ; hij finishte a ls eerste in 10.9 sec., Henny finishte in de vijfde seri e a ls vierde (11.8), wa t hem uitschakelde voor de ha lve finale.
René Ruis deed het ook niet onverdienstelijk op de 1500m. Uit totaal 20
deelnemers, die in t we e series op tijd liepen 9 nam hij de elfde plaa ts in,
tijd 4.19.3.
Jan Kal belandde ook op de elfde plaats 3000m; de eerste .helft van de race
wist hij zich goed te handhaven in de kopgroep, maar toen werd het tempo
hem toch te machtig en zakte hij na ar de middenmoot af.
De jongens voor de halve fina le 100m gaan naar de start. Fer in de tweede
halve finale wederom een eerst e pl ae. ts in 10.9 sec. De finale belooft bijzonder spannend te wo rden: 2 j one ens 10.9 en twee jongens 11.-.
De tijd voor de fi na le is aa nget;· :-. '<: ~m. Tussen de finales door gooide Wim
Visser (eni gs zins gep laagd door ei-:~ pijnl ijke arm) de speer 43m70 weg,
wat hem de dertiend:::: p laa ts opl e\"E- ,:rle .
Finale 11 Om horden: de spanning L 1 het "Haa rlem"-kamp steeg naar het kookpunt.Pim behoorde ongetwijfeld t ot de favorieten. Het heeft echter nog
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heel wat voeten in de aarde gehad voordat de jongens de eerste horde konden nemen,
want maar ltefst vier valse starts gingen er aan vooraf. De A.A.C.-er Paul Kroenenburg moest jammer genoeg door het veroorzaken van een tweetal valse starts het
veld ruimen. Eindelijk kwam het dan toch zo ver. Vijf finalisten schoten uit hun
blokken. Het werd in eerste instantie een gevecht tussen de kampioen 1964 Meyn en
Pim, in de tweede helft van de race kwamen ook Jutte van V. & L~ en Messie van
G.A. C. gevaarlijk opzetten. Pim kwam met een h.aarbreedte voorsprong over de laatste horde heen en een machtige eindsprint bracht hem vervolgens op de eerste plaats
in 14.4 sec. Jammer, dat er iets t'eveel rugwind stond, zodat het geen nieuw Nederlands record opleverde.
Pim dus kampioen van Nederland, een prachtige bekroning voor zijn vele jaren van
serieuze training. Pim, nogmaals mijn hartelijke gelukwensen!!
Enige tijd later werd de finale BOOm verwerkt, waarin dus ·Gerard en Wim aan de
start verschenen. Wij hadden hoge verwachtingen van dBze finale, het kwam echter
anders uit.
Het tempo werd op de eerste 300m volkomen verboemeld, geen van de favorieten durfde de leiding te nemen. Eindelijk nam de Graaf van Phoenix dan toch de leiding.
Het tempo werd toen behoorlijk opgevoerd. Wim Aaij volgde in vierde positie. Op
ca. 1BO meter van de finish begon hij aan de opmars. Op ca. 60 meter lag hij naast
de Graaf, deze voelde het gevaar aankomen en deed een stap opzij, waardoor Wim
gedwongen werd om in te houden. Wederom kwam ' Wim praktisch naast hem, de Graaf
ging steeds meer opzij: er was voor Wim geen doörkomen aa n. Uiteindelijk finishten
de beide lopers in de vierde baan. Een zeer onplezierig slot van deze Boom. De
Graaf werd zonder een protest onzerzijds door de scheidsrechter gediskwalificeerd.
Wim dus kampioen in de mÇl,tige tijd van 2.00.7 sec. Helaas een kampioenschap met
een bijzonder wrang bijsmaakje. Ik ben er echter van overtuigd, dat wanneer de
Graaf dit staaltje niet had uitgehaald, Wim hem gepasseerd zou zijn. Pijnlijk,
deze kwalificatie, want ik ben er zeker van dat de Graaf deze fout in de hitte van
de strijd heeft begaan; het is altijd een bijzonder sportieve loper.
Wim, jammer dat het zo gelopen is. Ik had zo graag gezien, dat het op een normale
manier was verlopen, ook voor jou betekent deze overwinning een beloning voor je
trainingsijver. Weer of geen weer, drie maal in de week trap je van Zandvoort
naar Haarlem om je trainingsprogramma af te werken. Kerel, mijn hartelijke gelukwensen met dit succes. Gerard liep ook voor wat hij waard was, hij finishte als
achtste. Een finaleplaats bij de kampioenschappen is uiteindelijk een uitstekend
resultaat.
Als laatste nummer stond op het programma de finale 100m jongens. Deze finale
werd een machtig gevecht. Fer nam plaats in de binnenbaan, z&s jonge kerels knokten voor wat zij waard waren. Na het startschot spoot Fer als vanouds uit zijn
blokken. Jammer, ontzettend jammer was het, dat hij direct na zijn eerste pas even
inhield. Zijn voorsprong, die hij anders a ltijd weet te nemen, ging verloren.
Eerthout van V. & L. en De Jong va n Diomeden lagen meteen naast hem. Op ca. 70 meter nam en zij een kleine voorsprong, toen maakte Fer een fout, die hij nooit
maakt. Hij keek even opzij en toen was het beslist. Eerthout finishte als eerste
in de uitstekende tijd van 10.B sec., De Jong als tweede in dezelfde tijd en Fer
werd derde in 10.9 sec.
Een derde plaats dus V"'or Fer. Altijd nog een goede klassering. Het valt bijzonder
zwaa r om als favoriet te starten. Fer, ook jij proficiat I Het volgend jaar doen
we het nog eens over, ook dan ben je nog junior.
De "Haarlem"-ploeg heeft zich uitstekend geweerd op deze kampioenschappen. Vier
ereplaa tsen werden binnengesleept en er is fant as tisch geknokt door onze jongens.
Jammer, dat niet meer bel ang stelling van de zijde van de vereniging a a n de dag werd
gelegd; dat zou door de jongens bijzonder op prijs zijn gesteld. Een woorà van
hartelijke dank aan Jaa p de Reus is ook hier op zijn plaats. Beide dagen heeft hij
met massage aan de vorm van de jongens meegewerkt.
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NAGEKOMEN BERICHTEN.
Ee n . t .e ,l eurstelling vo or . de jongen$ va n onze tweede ploeg is het feit, da t de wedstrijd te Lisse op woensda g, . 11 augustus geen d oorga ng ka n vinden.
·
Het :bestuur va n De Sp a rtaan, Nederl ands grootste vereniging wa t het aantal· leden
bet;r:eft, .zag n.l. geen kans gen.o eg kader op de· been te brengen om deze wedstrijd
te o rgél,ni~eren • . Spijtig I
GRIEKENLAND.
Van het l'{ ederlandse milita ire team, da t in Snloniki uitkwam in de Europese kampioenscha ppen, b ereikte ons betreffende onze "Haarlem"-ma n het volgende bericht:
Chris:, die te k ampen had met een blessure, bereikte op de 200m de zevende plaa ts
va n de 24 deelnemers. Op ·zichzelf a l eEm prestatie •••• Zijn tijd van 22.2 sec.
spreekt duidelijker taa l. Het is de beste Haarlemse jaa rpresta tie.
Chris; proficiat met dit mooie suc ces I De 4 x ·100m ploeg, waarvan hij deel uitmankte "werd als vierde geklasseerd.
OPA •.•••
Bas Fennis (51 .j:aar), die onl a ngs in Wa rmond op za terdag 17 juli, waar hij samen
met Ruud Kitseroo deelnam aa n de stra tenloop tijdens de Kaagweek, va nwege Z1Jn .
leeftijd werd gehuldigd met een er9-prijs (kri.stallen vaas) is eind v orige maand
opa gew<?rden. Zijn d ochter kreeg n.l. een dochter. Onze gelukwensen voor a llen I
!!!FER LAMIE GEKOZE N IN DE

"

BE~~LUX-PLOEG,

21 aug. te LONDEN, 4x100m esta fette 1!1

DE G'ROT"--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 Synd lcat

is die gedakte H je fa voriet. Sporthuis Haarlem
is het eigen sporthuis van Zuid-Kennemer land,
zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel
vakkennis voor nodig is.

., Créatlo.n de la Neerla.ndalse"

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

BUOU'S EN PARFU MERIEËN
Lubfn : Lanvlri · Jean d ' Alb ~et
Worth · Jean Patou - Molyneux
Ru ime sorte ring

SPORTHUIS HAARLEM

speelaal For Men sar ie's
grote houtstraat 123 tel. 22085
marsmanplein 75 tel. 64562

Gedempte Oude G racht 42
Haarlem · Telefoon ·1 35 75
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Voor t•en fraaie vogel of

OKAY-IJS

een echte rashond naar .

JELTJO DOORNBOSCH
Grossier Th. Koers

's maand ag en 's zaterdags

ook voeder en andere di erenbenodigdheden

Spaa rn e 80, Haarlem

standpl"ats : Botermarkt

van ' t Hoffstraat 93 - Haarlem -Tel. 4 37 44

Drukkerij

SMEDERIJ W. MOOLENAARS

JOS MATHOT

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

Werkplaats : Baljuwslaan - Telefoon (02500) 11 209
Privé: P rinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 10097

Tel. (0 2500) 5 05 58

J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF

I. KAN
juwelier - Horloger
Stopwatches

DAG EN NACHT
GEOPEND

Haarlem, Barteljoris str. 2, Te/13004
Oranjestad, Nassaustr. , Aruba N.A.

Zijlweg 39-43 - Haar lem - Tel. 1 43 08

Hot el- Café- Restaurant
A nn ex slijterij

"ZIJLHOEVE"
H AARLEM
SANTPOORT

I

Zalen voo r recepties
en din ers

HELPT U VERDER ..

Zijlweg 159, H aarlem
Telefoon 13 6 63

Gezonde mensen,
Gezonde voed in g.
GEZONDE VO EDING :

VERMAAT'S

&eit

t~f

HENK VAN KOERSEL
De speciale herenkapsalon van Haarlem.

*DE

De nieuwste en de meest exclusieve modellen.
MODERNSTE ZAAK.

Kleine Houtstraat 71 , Haarlem. Ttl. 2 12 38

Voor nu ... en voor de toekomst

Hagtingius' Drogisterijen
PLESMANPLEIN
3 - TELEFOON 6 20 66
PERSEUSSTRAAT 31 - TELEFOON 5 22 0 7

De zaak van service en vertrouwen .

ALLES VOOR DE MODERNE
HUISHOUDING OP HET GEBIED VAN :

Geneesmiddelen, cosmetica

en huishoudelijke artikelen

