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VAN DE REDAKTIE. 

De afgelopen weken hebben onbetwist aangetoond, dat een sintel
baan de gro otste bouwsteen is voor top-atletiekg onze senioren
ploeg werd sterke tweede bij .de P.H.-bekerwedstrijden1 
De H.A.V.-junioren deden het in de strijd om ~e W.G.-beker min
der goed, En om de prestaties cernpleet te maken: Atmodes bezet
te de derde plaats bij de nationale clubkampioenschappen voor 
dames, terwijl onze sportvrienden van Holland in de tTieede klas
se van de clubkampioenschappen derde werden. Vv e mog en, met een 
reiel optimisme toch wel stell en, dat het go ed gaat met de atle
tiek in Haarlem. 
Dan nog ditg we vieren het niet officieel, maar we staan toch 
wèl een moment stil bij het f eit, dat onze ver eniging op 8 okt. 
45 jaar wordt. Over vijf jaar dus een mooi rond getal. Ver weg? 
Welne~n, nu al kan gewerkt wo rden aan het mooiste cadeau: club
kampioenschapp en "alle categoriën", al behoeven deze resultaten 
echt niet tot dan bewaard t e blijven. 
Kopij voor het oktober-nummer uiterl ijk 18 oktober bij het re
daktie-sekretariaat. 

VAN DE VOORZI TTER. 

De gr ot e strijd om de P.H.-beker is weer ~estr eden. En er kan niet anders 
gezegd worden, dan à.a:t he t voor ons een succe s volle strijd .is geweest • . Elders in 
dit nummer zult U natuurlijk een uitvoerig verslag van de P.R.-bekerwedstrijd 
1965 vinden. Op de ze plaats wil ik gaarne alle ploegleden, ploegleiders en coach 
een bijzonder _compliment doen toekomen voor het uitstekende resultaat. Een tot 
het uiterste geladen ploeg heeft ook het uiterst e resultaat bereikt, da t bereikt 
kon worden: de tweede plaats. De eers te plaats, en dus de zo fel begeerde beker, 
was ook voor deze ploeg nog niet bereikbaar, omda t A.A.C. in de breedte nog aan
merkelijk s terker is dan wij en daa rdoor over reserves bleek te bezitten, waar
aan wij eenvoudig ni et gc.clacht ha dden. Daa r om bok op deze plaa ts een woord van 
oprechte hulde aan he t adr e s va n onze Amsterdamse sportvri enden. He t was hun ne
gende acht ereenvolgende P. H. -b eke r overwinning en he t tro·:·.se "Haarlem"-record van 
10 overwinningen komt dus in werkelijk gevaar, Maar direc t na afloop van deze 
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P.R.-bekerwedstrijd is de P.R.-bekerstrijd 1966 begonnen. Het ZlJn woorden van 
ons bestuurslid Bleyswijk, die ik graag trt de mijne wil maken. 
Nu toch de naam Bleyswijk gevallen is: zonder iemand te kort te willen doen, ge
loof ik t0ch wel, dat ik hem van harte mag complimenteren voor de unieke wijze, 
waarop hij het leeuwenaandeel heeft g ehad in de opbouw van de P.R.-bekerploeg 
1965~ Zid het op een geheel andere manier, toonde hij zich als het ware de Joop 
van Drunen 'bij de senioren. Op zijn volkomen eigen wijze slaagde hij er niet al
leen in een ploeg op te bouwen, maar zelfs ook nog een tweede t eam te formeren, 
dat zowaar in de tweede klasse heel goed mee kon komen. Dat hij daarbij op de 
volledige medewerking van zijn neef Hans Busê kon rekenen, kan beslist niot al
leen op redenen van de bestaande familieband geschoven worden, maar betekent zon
der meer ook een compliment aan het adres van onze wedstrijdsecretaris, 

Op het ogenblik, dat ik deze r egels schrijf, moet de W.G.-bekerwedstrijd 
nog gestreden worden. De post bezorgde mij vanavond de opstelling van cnze jeugd:-.. 
ploeg en hoewel ik in deze ploeg beslist geen overwinnaar zie, geloof ik t0ch wel 
dat onze junioreh ook beslaé)· kunnen leggen op êén der ere-plaatsen. 
De P~H.-bekerwedstrijd toond~·. overduidelijk aan, dat wij momenteel over enkele 
zeer talentvolle junioren kunnen beschikken. En Joop van Drunen is er zeer zeker 
de man naar om rond deze "talenten" een ploeg junioren te formeren, die beslist 
boven het gemiddelde uitsteekt. In het volgend nummer kom ik natuurlijk op deze 
W.G.-bekerwedstrijd terug. 

Iets geheel a nders. Onze wintertraining. Het zal de meesten van onze le
den ongetwijfeld bekend zijn, dat de CIOS-directie weliswaar ons voor het komende 
winterseizoen opnieuw toestemming had gegeven gebruik te maken van ~e, accommoda
tie van haar instituut, ~aar daarbij de testriotie had gemaakt, dat er slechts 45 
man zouden mogen komen. _Hoewel wij als -bestuur alle begrip he.dden voor de omstan
digheden, die de directie van het CIOS genoopt had deze maatregel te nemen, werd 
de vereniging daardoor toch in esn heel moeilijke positie gebracht. Want het be
tekende zonder meer, dat we aan een even groot aantal leden zouden moeten zeggen, 
dat er voor hen geen wintertrainingsgelegenheid meer zou zijn. En . juist die win
tertraining maakt bij onze vereniging zo'n groot deel uit van het verenigingsle
ven. Toen is er op initiatief van bestuurslid Joustra door het secretariaat con
tact opgenomen met de militaire commandant van Haarlem, die in Amsterdam zetelt, 
met het verzoek .of de mogelijkheid bestond, dat wij van de niet meer gebruikte 
militaire terreinen aan he.t begin van de Zeeweg gebruik ·zouden kunnen maken. 
Bestuurslid Bleyswijk stimuleerde dit verzoek nog eens door persoonlijk contact 
te leggen en het uiteindelijke· resultaat was, dat wij half augustus toest emming 
kregen van terrein en accommodatie gebruik te maken. Ik ~an U wel zeggen, dat wij 
als bestuur met deze toestemming bijzonder blij zijn, want het voorkwam, dat wij 
met de club in een noodsituatie zouden komen te verkeren. In het clubblad van ok
tober zal ik natuurlijk nog uitvoerig· terugkomen op deze zeer ingrijpende wijzi
ging van onze wintertraining, waarbij e:r' hop elijk dan ook een gesprek heeft 
plaatsgevonden met _de CIOS-leiding, want zonder meer van het CIOS weg te trekken, 
waar wij zoveel jaren een prach~ige g~stvrijheid hebben genoten, is natuurlijk 
ondenkbaar. Zo na de grote verandering in de baantraining, toen anderhalf jaar 
geleden de sintelbaan in gebruik kon worden genomen, nu dus ook een grote veran
dering in de wintertraining. Nu zal de laatste wijziging beslist niet zo'n ver
betering betekenen als de eerste. Maar het is toch wel prettig te mogen constate
ren, dat wij er ook beslist niet op achteruit zullen gaan. 

D. Hagtingius. 
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vlll aan te schaffen; 11 Haarlem"-embleem voor wedstrijdshirt 
11 11 " trainingspak 
11 trainingspak met embleem maat 
11 ,, 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 " 11 11 11 

11 11 ,, 11 11 

11 insigne 

3 
4 
5 
6 
7 
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f 1. 75 
11 2.25 
11 30.25 
11 31.75 
11 33.-
11 34-50 
11 35-75 
11 37---
11 t.35 

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij J~ van J)runeri 9 . Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle trainingen. 
Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis . Haarlem ontvangt Ukorting. 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 'p korting. 

HARTELIJK WELKOM AAN: 

E. H. Nicholson 
B. Brendel 
H.C.M. Koning 
J.K. SchÖnla.u 
A.A. Smit 
A.J. van Velzen 
F.D. Bosschers 
J. Gaffin · 
B.N.W. van Dee 

SINTELBAANTRAINING 

11- 8-' 44 
1- 5-' 41 

29- 7-'49 
18- 5-'52 
23- 2-'49 
18- 9-'50 
17- 9-' 46 
4- 8-'42 

23- 7-'48 

AT'rENTIE 

Weteringstraat 46 
Stuyvesantstraat 62 
Raadhuislaan 19 
v. Oosten de Bruynstr. 51 
Spaarndamseweg 66r 
v. Oosten de Bruynstr. 25 
Br0mostraat 19 
pja JuLianalaan 42 
Schipuroekenweg 27 

SINTELBAANTRAINING 

Haarlem. 
11 

Hoofddcrp. 
Haarlem. 

11 

11 

11 

Overveen. 
Santp('ort. 

ATTENTIE 

Gedurende de maand oktober zal er op de sintelbaan getraind worden op MAANDAG 4, 
en DONDERDAG 7 oktober. 
DE LAATSTE TRAINING VAN DIT SEIZOEN DUS OP 7 OKTOBER!!!!! 

WINTERTRAINING. 

Over de aanvang, · etc. vàn .de wihtertràining volgen uitvoerige berichten via een 
circulaire. 

·ONDERLI NGE \iVEDSTRIJDEN OP 10 OKTOBER. 

Zondag, 10 oktober, onze jaarlijkse Onderlinge Wedstrijden op de sinte.lbaan van 
het Pim Muliersportpark. 
Nadere berichten volgen per circulaire. 

ADRESWIJZI GI NG: 

A.F. N. Mascini Wittelaan 19 Baarn. 
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PERSONALIA. 

Met grote ontsteltenis namen wij kennis van het zo 
·plotseling overlijden van onze clubrecordhouder op de 100 en 200 m. 
·en 4 x 100m. CHRIS BERGER. 

Berger' is in het begii1 der dertiger jaren lid van 
onze vereniging geweest en heeft zijn opleiding tot t~psprinter -
hij is nog houder van het Nederlands record op de 100m. in 10.3 sec. 

· en werd in 1934 Europees kampioen 100 en 200m. - toch wel van onze 
onvergetelijke Ril v.d. Mey ontvangen. Het was ook Ril v.d. Mey, die 
hem in 1943 bij zijn afscheid van de Nederlandse sintelbanen op ons 
toenmalige trainingscentrum aan de Brouwerskolk een ets van de Bavo 
aanbood. De ouderen onder ons zullen aan· Chris Berger een bijzonder 
prettige herinnering bewaren. 

Hij was werkelijk een groot sportm~n. 

PROMOTIES. 

Onderstaande leden zijn gepromoveerd en in de navolgende klasse ingedeeldg 

N. Kollarie discuswerpen van D naar · c. 32,22m wedstr. 1B/7 Beverwijk; 
E. Veen polsstokhoog 11 D 11 c. 2"90rn 11 1B/7 Beverwijk. 
c.v.d. Meulen 100/200m 11 B 11 A. 1 "i .·. () s ec·.· 11 1B/7 Amsterdam. 
R. Vissers 400m 11 D 11 c. 53 .. 8 f3 8C. 11 5/9 Utrecht. 
M. Labeur hoogspr. 11 D '' c. 1. 6om 11 5/9 Utrecht. 

NIEUWE CLUBRECORDS. 

Boom. 

4 x 1500m. 

4 x 400m. 

Adri Schaper van 1.54.6 naar 1.53.6 dd. 15/B te Groningen. 

Arnoud Bosch - Co Faa~ - Rob Folmer - Adri Schaper. 
van 17.02.- (op naam staande van v.Gog-vValgien-J.Brijs-de Roode, 
1942) naar 16.35.2 dd. 1B augustus te Amsterdam. 

Pim van Beek - Joop Vissers - Wim Aaij - Adri Schaper. 
van 3.27.2 (op naam staande van G. Kamp-R. Folmer- C. Klaver- W. Krij
nen, 1964) naar 3.24.9 dd. 12 september te Amsterdam. 

WEDSTRIJDAGENDA. 

26 sept. 
2 okt. 
2 okt. 
3 okt. 
9 okt. 

10 okt. 

Amsterdam - Regionale seniorenwedstrijden. 
Delft. - Ned. Kampioenschappen 200m horden en 4 x BOOm. 
Delft finale meerkamp junioren. 
OsnabrÜck - ??? 
Haarlem 
Haarlem 

10 km. voor 11 Haarlem11 -leden tijdens de onderlinge wedstr. 
- Onderlinge wedstrijden. 
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0 VER DE TOTO. 

In maart van dit jaar, dus bijna aan het einde van het voetbalseizoen, 
noteerde o.nze. pool-corninissie 382 aanmeldingen. Nu, · in het be.g·in van het nieuwe 
seizoen zijn er al 410 aanmeldingen binnengekomen. Een prachtig resultaat natuur
lijk, ma.ar U begrijpt, de commissie is beslist niet tevreden. Er moeten nog veel 
meer aanmeldingen binnenkomen; nog al tijd ontbreken veel van on·ze eigen leden op 
de lijst van de pool-commissie. Onbegrijpelijk ! Want deelname via onze vereni
ging aan de toto betekent altijd financieel voordeel v6or de club. 

De financiële positie van onze club is nog altijd - hoe kan het anders 
in de atletiek - het grote zorgenkind. Wacht dus niet langer en doe het meteen. 
De 500ste aanmelder wacht een leuke verrassing! 
U kunt zich e..anmelden bij: Joop van Drunen, Noorwegenstraat 64, tel. 20798, 

Hans Busé, Godfr. van Bouillonstr. 67, tel. 19624, 
J. de Vries, Olycanstraat 40, 
~ick Jordens, z. Tuindorplaan, 29, 
fa. Kat, Doelstraat 33, 
fa. Kraayer, Grote Markt 17, 

Nassaulaan 5a, 
fa. Goossens, Schaterweg 89o, 
fa. Grim, Hoogerwoerdstraat 6, 
fa. Kn~ok, Kloosterstraat 33, 
fa. Kuger en Leeman, Eksterstraat 104, 
fa. Bijster, Schalkwijkerweg 1, 
fa. Kluit, Wagenweg 106. 

VAN HET SENIOREN~WEDSTRIJDFRONT. 

UITSTEKENnE TWEEDE PLAATS.VAN ONZE PLOEG BIJ P.R.-BEKERWEDSTRIJD. 

Inderdaad uitstekend. Anders kan de verrichting van onze eerste ploeg in 
de strijd om het .clubkampioenschap beslist niet gezien worden. Die tweede plaats 
is het overduidelijke bewijs, dat met de komst van de sintelba.an in Haarlem onze 
vereniging de weg terug naar de top onmiddellijk zeer drastisch heeft ingeslagen. 
Natuurlijk heeft ook deze wedstrijd aangetoond, dat we wat die top betreft, er 
beslist nog niet zijn en dat we niet' één maar nog wel vijf neuslengten bij AAC 
achter liggen en dat er op technisch - maar m.i.· vocral ook op propagartdistisch 
gebied- echt nog wel iets zal moeten gebeuren. Dat was echter · al bekend en juist 
daarom zal van dit resultaat ongetwijfeld een grote stimule:rende werking uitgaan •. 
Vooral ook daarom vond ik -persoonlijk de einduitslag zo verheugend voor al die 
mengen, die in het bijna afgelo~ ~n seizoen z~~rigel0oflijk hard voor dit succes 
hebben gewerkt. · Het 72..1 b'.Jn C!.e moed eri vooral ook 'het vertrouwen geven op de in
geslagen weg voort te gaan, omdat duidelijk gebleken is, dat dit de goede weg is. 

U wilt iets meer lezen over de wedstrijd? 
Wel, eerlijk gezegd, begon het allemaal niet zo heel erg veel belovend. Onze men
sen op de 110 m. horden, de routiniers Harry Joacim en Wim Krijnen, kwamen bei
den eigenlijk niet heleq1aal uit de v'erf. Harry lootte daarbij ook wel de· baan 
met de meeste plassen, ma.ar toch viel, ondanks dat excuus, zijn 15.7 enigszins 
tegen. Hetzelfd-e. kan eigenlijk gezegd worden van aanvoerder Wim Krijnen, die 
zelf ook waarschijnlijk op meer gehoopt had dan zi'jn 15·5· Inmiddels waren ook 
de bericht e.n. van het versp r j_nge n bekend en bepa.ald niet hoopvol, want Frank Ka
les kwam st eeds niet uit en dat rê.sul teerde · tensl otte in een noodsprong van 
5.89m. Gelukkig voorkwam Gerard Kamp hier e&n kleine ~amp door met 6.43m het 
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puntengemiddelde toch nog redelijk te maken. Althans voor ons doen, want dat ver
springen is in dit seizoen toch wel een uiterst zwak nummer geblek~n. 
De BOOm. · Gerard Zwart had de moeilijke taak Co Klaver te vervangen, doch na z~Jn 
uitstekende race in Utrecht had ik daar alle vertrouwen in. Wel, hij heeft dat 
vertrouwen beslist niet beschaamd, maar die tijd van onder de 2 min. is er ook 
nu weer niet uitgekomen. Ook hier gel dt na tuurlijk de Bwà.re baan als een. veront ... 
schuldiging, maar aan de andere kantkon i k mij niet geheel onttrekken aan de ge
dachte, dat Gerard vooral in de aanvang va n de race ' iets teveel gebukt ging onder 
het gewicht van àé strijd. Hetgeen hem beslist niet kwalijk te nemen is. Op de 
1500m. zie ik straks een goede toekomst voor deze loper. 
Toen de tweede serie van de BOOin. Onze gro te ·man Adri Schaper direct aan de lei
ding. En die leiding zou hij niet meer afs taan.Op 250m. voor de finish werd hij 
aangevallen door v.d. Molen van "Holland". En t oen kwam heel duidelijk de klasse 
van .b.dri tot uiting. Zonder merkbar e inspanning verhoogde hij het tempo en sloeg 
heel gemakkelijk deze eni ge aa nval op zijn leiderspositie af. Hij finishte met 
een flinke voorsprong in 1.53.9 en bleef hierme e slechts 0.3 sec. boven zijn ei
gen clubrecord. Zonder een baan met plassen had dit de eerste recordverbetering 
van deze middag geworden. Nu moesten we uitgerekend tot het laatste nummer wach
ten voor het zover kwam, maar ook daar had deze loper een zeer werkzaam aandeel 
in. 
Het speerwerpen was over de gehele linie deze middag zwak en onze mannen maakten 
daarop geen uitzondering. Jel Doornbosch kwam tot 53.22m., Walter van Gelderen 
wierp 42.92m. en dat was voor beiden beneden hun kunnen. 
Op dat moment hadden we dus, behalve die uitstekende Boom. van Adri Schaper, ei
genlijk nog niet zo heel veel laten zien. Ook de 100m. kon nog niet veel veran
deren aan die vierde plaats, waarop we toen stonden, maar - en dat was wel de 
grote verdienste van onze spr~nters- de achterstand op P.S.V. en V. en L., de 
grote concurrenten voor de tweede plaats, zou b eslist niet groter worden. Inte
gendeel. Hora Vlam finishte in zijn seri e in 11.2 sec. als tweede en dat was voor 
hem, die ongetwijfeld veel nadeel had van de zware baan, beslist goed en Fer La
mie bestond het zowaar in de andere serie als derde te eindigen in 10.9 sec., 
waarmede hij geroutineerde sprinters als Vos van P.s.v. etc . zowaar achter zich 
liet. Bij het kogelstoten deed Jel Door~bosch zijn plicht met 13.66m. en datzelf
de geldt voor de veteraan van de ploeg, Henk Kluft, die tot 12.30m. kwam. 
Een domper bracht hinkstapsprong, toen bleek, dat ook Frank Kalis beslist zijn 
dag niet had en slechts tot 12.26m. kwam. Gelukkig faalde Jan Brouwer ' hier niet . 
en zijn vijfde plaats met 13. 21m. was heel acceptabel. De · 200m. liet een sterk 
lopende Hora Vlam zien, die. finishte in 22.4 .sec. en ook Chris v.d. Meulen ver
raste mij hier eigenlijk met zijn 22.B sec. Weet deze loper ook het laatste gé
deel te van de race ontspannen 'te bl'ijven lopen, dan kunnen. we aan hem nog wel 
eens heel veel plezier beleven. · 
In de eerste serie van de 400m. liet Gerard Kamp zich verlakken door een fluitje, 
dat even na de start over de baan klonk. Eerlijk gezegd werd ook ik volkomen ver
rast door dit fluitsignaal en daarom kan ik mij zijn reactie van afstoppen volko
men voorstellen. De race ging echter door en het kostte onze man zeer kostbare 
tijd. Er volgde echter een keurig herstel en in· 51.5 sec. finishte Gerard zowaar 
nog als eerste. In de tweede serie startte onze jonge coming-man Wim Aay. Een 
vechter bij uitstek. Ook nu weer bleek dat overduidelijk. Alleen verkrampte hij 
een 20 metsr voor de finish en dat was heel jammer, want anders was zijn nu toch 
ook uitstekende tijd van 50.9 sec. beslist nog beter geweest. 
Daarna kwam er weer zo'n knaap voor ons in de baan van wie wij in de nabije . toe
komst veel mogen verwachten. Pim van Beek. Hij debuteerde in de P.H.-bekerplo'eg 
op een heel zwaar nummer, de 400m hvrden. En hij liep, alsof hij nog nooit anders 
had geq,aan. 56.2 sec. was zijn tijd en dat wordt het volgend seizoen de nieuwe 
clubrecordhouder op dit nummer. Joop Vissers liep weer met de idee, dat hij niet 
zou uitkomen bij de h~~den. Daar zal hij vanaf moeten, want de idee alleen deed 
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hem ook nu :weer · ind~rdaad niet uitkomen en pas op de laatste 100 meter zagen we 
even de. "oude" Joop van enkele jaren geleden. Zijn tijd van 59.2 sec. was niet t~ 
best; maar in het laatste nummer van de· middag zou hij zich gelukkig tC'Ich ook ne-g 
van een heel andere kant laten zien. 
De 1500 meter~ Een pra chtig gelopen race va n Arnoud Bosch. Gedurfd vanaf de start. 
Geen enkel zwak moment. ·Uiteindelijk bleek de A.A. C.-er Würster na tuurl·ijk ster
ker; maar ziet Arnoud kans nu eens tot een regelrria tige training te komen -. studie 
verhinderde dat tot nu toe - dan mo e t hij toch werkelijk tot een "hele g·oeie" kun
nen uitgroeien. Hel a a s in lijnrechte tegenstelling ·met het lopenvan Arnoud ·stond 
het lopem van Rob Folmer. Laà t ik er riiet · omheen · draai·en, maar gewoon zeggen, dat 
hier een loper a a n de start kwam~ die · zich niet, maar ·dan ook helemaal niet· had 
voorbereid. 'n :uur vÓÓT de 1500 ·meter van start ging, hoorde ·ik, hoe de voorzit~ 
ter hem èen vermaning gaf, omdat hij langs de· baan stond te fotograferen, blijk
baar als voorbereiding voor de r-ac e. Folmer is m.i. een loper, . die beslist waar
devol voor de club kan zijn. Maiu ·dan zal hij zich ook volkomen moeten houden aan 
de aanwijzingen van de ·coach. En dan niet alleen tijdens de training, maar ook 
bui ten de trainingsuren. Dan is er nog ·èen kans, dat Folmer als atleet .ûaagt. 
U wilt zijn tijd? 4 min. 19.5' sec·. · 
Wel, toen stonden we dan op de derde plaats met altijd nog een forse achterstand 
op Vlug en Lenig. En dus kregen onze 5000-metermensen de nadrukkelijke opdracht: 
loop zo snel mogelijk van de lopers van Vlug en Lenig weg. En aan deze opdracht 
hebben Co Faas en Arie Kortekaas zich volledig gehouden. Zelfs als ik de ogen niet 
sluit voor het feit, dat deze 5000 m. kwalitatief zwak bezet was, dan kunnen we 
toch zonder meer zeggen, dat · deze 5000 m. voor ons, Haarlemmers; een pracht race 
ü; geweest. Onze jongens hadden ook -alles mee. Vooral het · rustige aanvangs.tempo. 
Zo rustig zelfs, dat ons allerArie Kortekaas zowaar in die eerste ronden fier 
o.an de leiding ging. Samen met de A.A.C.-er Würster maakten onze jongens ·al gauw 
een flinke afscheiding met de rest van het peloton en t:oen bleek, ·dàt zowel de 
lopers van V. en L. als P.s.v. heel gauw in de achterste regionen kwamen te zit
ten, herleefde de hoop op een tweede plaats snel. Ook het grote "Haarlem"-legioen 
langs de kant begreep, dat hier de kans lag en wanneer de lange man voorbij kwam 
klonk steeds overweldigend de yell "Arie, Arie". Arie trok zich er zichtbaar aan 
op, vooral toen bleek, dat hij enkele ronden voor het einde het tempo van Würster 
en Co Faas niet helemaal meer lçon volgen. J:a,, die. Co ~aas. Eigenlijk een vreemd 
geval. Het is een verloren seizoen voor hem geworden. Pas bij de estafette-kam
pioens~happel'l: kwam hij eindelijk eens behoorlijk door en ~ok een week lat.er in 
Utrecht liep hij : ee;n G.!lsdanige 3000m., dat de technische . co,mmissie echt ~eer wat 
vertrouwen in b,em .beg.on te krijgen •. Dat vertrouwen heeft hij beslist niet be
schaamd. Integendeel, er is meer uitgekomen, . dan er gehoop·t was'. Voor Co ·werd -' 
15 min. 47.6 s~c. a..fgedrukt. ~ Ar,~e .noteerde 15 min. 56.- sec. Een mooi' stuk team
work. · En _tqen vlak .!:fa d~ze .50.09~·: de .uitslag van het disc~swerpen doqr.kwarp met 
42.14 m. van Rein Knol en . 38.,Q6 .. m • . van Henk Kluft, toen kqn o11o wat die t;weede 
plaats betreft, behoudens falen in de estafette, weinig me~r gebeuren, te meer 
daar . he~ . ~~ogsp~ingen .voor ons gunsttg verliep en ook polshoog beslfst geen ver~ 
lies zou opleveren. · 
Nog even ter1.,1g naar het disc.u.swerpen. Die 42.14m van Rein Knol was zonder meer 
goed te noemen, maar hoe _det:J,kt ·u. · over die 38.06m van onze :50-:jarige H~nk 'icluftl 
Vijfentwintig jaar 'geleden zijn er beslist wedstrijden geweest, waarin onze vete
raan het niet heeft geworpen. Mijn oprechte bewondering, Henk. 
Hoogspringen met ervaren mensen als Rein Knol en Ton va n Zijl gaf ons punteriwinst. 
Rein sprong 1.80m en Ton kwam over de 1.75m, hetgeen geheel volgens de verwachting 
was. Met de polsstok sprong Rob van Nimwegen 3.30m, .~etge~n ·misschien i _ets cnder 
de verwachting was. lVIaar aanvoerder Wim Kri jnen deed . het met de oude st()k; ui tste
kend en met zijn 3.60m was iedereen heel blij. Maar er zal toch wel h~el serieus 
aan de aanschaf van een werkelijk goede glas:fiber stok gedacht moeten worden. En 
toen de estafettes. Onze reserve ploeg op de 4 x 100m bestaande uit Jel: Doornbosch .. 
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Henny te Nuyl, Rob van Nimwegen en Ton v.d. Voort , deed het al direct uitstekend 
met een tijd van 45.4 sec., waardoor eigenlkjk onze tweede plaats al veilig ge-
~steld werd. ·Onze éerste ploeg deed het daarna buitengewoon goed. Een goede start 
van 'Ferry Lamie, die bij de wissel met Hora Vlam even gehinderd werd, waardoer 
Hora even misgreep, maa r het liep goed .af en het werd uiteindelijk-toch nog een 
go·ede wissel. Ook de wi.ssel met Chris v.d. Ivleulen verliep goed, maar Gerard Kamp 
was bij de laatste wissel iets te vroeg weg - mogelijk ook omdat Chris de laatste 
10 meter iets verkrampte -, waardoor hij in moe.st houden. Maar een verbeten laatste 
20 m~t er bracht Gerard toch nog juist als tweede 0ver de streep in de uitstekende 
tijd van 42.6 sec., slechts 0.1 sec. boven het al oude befaamde clubrecord, waar
voor o.a. Chris Berger en v.d. Berge nog verantwoordelijk zijn geweest. 
Ik had het hierboven over een clubrecord, dat in het laatste nummer van de wed~ 
strijd zou worden verbeterd. Dat was de 4 x 400 meter. Verantwoordelijk hiervoor 
waren Pim van Beek, Joop Vissers, Wim Aa ij en Adri Schaper. Pim van Beek toonde 
als eerste man hier zijn toekomstige grote klasse. Wa t h~eft deze ~tleet vooral 
dè laatste 100 meter prachtig ontspannen gelopen. Joop· Vissers ging te langzaam 
weg, maar herstelde zich lat er p r achtig en wist zowaar ·ook als eerste te wisselen. 
Wim ·Aaij- ook al zo'n to ekomstige klasse-atleet -deed het schitterend en wist 
de eerste plaats te handhaven. Dat Adri Schaper dat niet kon, houdt geen enkel 
verwijt in, want in feite l anceerde hij de sterke A.A.C.-er Frie, die echter eerst 
in de laatste meters de overwinning voor zijn ploeg veilig wist te stellen. De 
tijd van onze ploeg bedroeg 3 miu. 24.9 sec ~ en dat betekende een ruime verbete-
ring van het bestaande r ecord. . 
Zo behaalde "Haarlem"s P.R.-bekerploeg de tweede plaats achter A.A.C. Een prachtig 
resultaat, behaald onder het t<;ieziend oog van o.a. ere-lid Jan Hut, leden van ver
dienste Gerrit Eysker, Nees v.d • . Klinkenberg en Gerard Rinkel. En waarschijnlijk 
minder luidruchtig zullen ook z~ J met vreugd,e .in hun hart het Olympiaplein de rug 
hebben toegekeerd. "Haarlem", hûn "Haarlem" was er weer. 

So Long. 

UITSLAGEN WEDSTRIJD OM HET CLUBKAMPIOE NSCHAP VAN NEDERLAND (P.H.-BEKER). 

dd. 12 sept. te Amsterdam. 

100m 2à H. Vlam 11 • 2 756 1 e serie 4 x 1 OOm Res. ploegg 2e- 45·4 -sec. 
3e F. Lamie 1 o. 9 828 2e " . . (J. Doornbosch - H. te Nuyl -

200m '4e C.v.d. Meulen '22. 8 759 1e . 11 R. v. Nimwegen - A • . v.d. Voqrt) 

4e H. Vlam 22.5 790 2e 11 
-·42.6 ( 1 7 84 .P. n t ) •4 x 1 OOm 1 e pl oegg 2e 

400m 1 e G. Kamp 51.5 740 1 e 11 (F. Lamie - H. Vlam ...:. c. v.d. Meu~ 
4e W. Aaij .·· .. 50.9 766 2e " len - G. Kamp) 

800m 3e G. Zwart 2.01.3 726 1 e 11. 

( N. cl. rec.) 
1 e A. Schaper 1. 53.9 859 2e 11 4 x 400m ploeg : 2e- 3.24.9 

(1512 ·pnt) 
1500m 2e A. Bus_ch 4.02.6 794 ·(P • v.B8ek - J. Vissers -

10e R. Folmer 4.19.2 665 j w. Aaij - A. Schaper) 

5000m 2e J. Faas 15.47.6 740 
3e A. Kortekaas 

15. 56.0 723 

110mh 4e H. Joacim 15.7 7~7 1 e 11 

4e w. Krijnen 15·5 797 2e " 
400mh 3e J. Vissers 59.2 722 1 e 11 

2e P. v.Beek 56.2 809 2e 11 

(n.p.r.) 
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h:>.:>g 1 o R. Knol 1.8om 680 speer 4e J. Doornbosch 53.22m 675 
5e . A~ v.Zijl 1.75m 634 9e W. v.Gelderen 42.92m S34 

polsh 3e W. ' Krijnen 3.6om 700 discus 4e R. Knol 42.14m 727 
?e R. v.Nimwegen 3.30m 61S 7e H. Kluft 38.06m-. l 647 

ver 7e a. Kamp 6~43m 699 Einduitslag: 12e F. Kales S·89m 580 

h.s.s.5e J. Brouwer 13. 21m . 698 1 .• A .• A.C. . 25.757 pnt. 
2. Haarlem 24.657 " 12e F. Kales 12.26m 596 3. Vlug en Lenig 24.014 " 

kogel 4e J. Doornbosch13.66m 706 4· P.s,v. 23.604 • •• 
10e H. Kluft 12. 30m 619 5· Rolland (Leiden) · 23.185 " 

6. Hellas 23.025 " 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

OpEm Amsterdamse Kampioenschappen, d.d. 7 en 8 augustus. 

800m 4e . in B-loop A. Schaper 1-55·S 
800m 1 e jongens A w. Aaij 1. 57. s 
110mh 3e in serie w. Krijnen 15·4 

2e in finale · w·. Krijnen 15-4 
400mh se in 1e serie J. Vissers 57·7 

· 3e in 2e serie w. KrijnE;Jn s6.6 
4e in finale· w. Krijnen s8.2 

hoog 3e . R. Knol 1.80m 
7e A. van Zijl 1.70m 

h.s.s. 2e F. Kales 13.S1m ( n. pers. rec.)· 
7e w. Krijnen 12.97m 

discus 6e R. Knol 41.94m 

Nederlandse kampioenschappen 3000m steeple chase te Haarlem, d.d. 8 augustus. 

Se A. Bosch 9.59.4 
6e J. Faas 10.07.6 
Na de start nam Arnoud resoluut de kop in een tempu, dat de •andere lopers 
kennelijk nog te hoog lag. Ni-emand deed dan· ook een poging om bij ~em te 
komen. Na enkele ronden liep Van Eekelen weg uit de groep en liep · ziender
ogen .op Arnoud in, .die, toen ' hij eenma:al .gepa:sseerd wa:s; :geen kans meer · zag 
om mee te gaan. Had Arnoud iets verstandiger gelûpon, . wellicht dat hij èen 
beter resultaat had geboekt. Nu moest hij zijn te hoge aanvangstempo bezu
ren met een Se plaats. Er ha~ zeer zeker een 3e plaats in gezeten. 
Co Faas deed het heel wat rustiger aan: het was zijn eerste wedstrijd na 
enkele maanden, en hij vormde op het laatst no5' een bedreiging voor Arnoud. 
Hij finishte nu vlak achter Arnoud, als zesde. 

2S-km loop te Winschoten, d.d. 14 augustus. 

Deze loop geldt als laatste selectie voor het Ne·derlandse mara'thonkcmpioen
schap. De atleten, die de door de .N.T.C. gestelde limiet om aan de marathon 
te mogen deelnemen, nog niet hadden gehaald, kregen hier dus een laatste 
kans. Een van deze atleten was ons lid David Simonse. Hij zal wel kans · om 
lopers, die reeds aan de eis voldeden, achter zich te laten, maar zag geen 
kans de limiet van 1 uur 45 min. te halen door het uitzonderlijk warme weer. 
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De uitslag was als volgtg 

5km 10 km 15 km 20 km . 25 km 

26e D. S;i.monse 20m31s 41m29s 64m40s 85m38s 1u48m32s 
31 e; Q. Kroezen 43m16s 66m23s 88m12s 1u51m12s 
32e B. Fennis 19m02 42m14s 66m08s 88m07s 1u53m11s 

Nederlandse Atletiekkampioenschappen te Groningen1 d.d. 14-15 augustus. 

FRAAIE DERDE PLAATS van Adrie Schaper op de 800m met nieuw clubrecord. 
Rein Knol ONTTROOND als Nederlands'kampioen. 

Deze kam:pioenschappen werden gekenmerkt door uitzonderlijk gced weer 1 gcede 
organisatie en een geringe deelname. 
Wim Krijnen en Adri Schaper waren de enigen1 die zich zaterdag via de series 
wisten te plaatsen voor de finales. 
Adri Schaper wist zich Qank zij een 2e plaats in ZlJn serie1 die achteraf 
de snelste serie bleek te zijn1 te klasseren voor de finale. Hij verbeterde 
met een tijd van 1.54.6 het op zijn naam staande clubrecord op de 800m met 
0.1 sec. 
Gerard Kamp wa s de pechvogel van deze karnpioenscha:;pen. Hij wist zich deze 
zaterdag niet te plaatsen voor de finale 200m en het versprin~ep. 
Wim Krijnen wist zich zowel voor de 11 0m als de'400m horden te verzekeren 
van een finaleplaats. 
De zondag zal ons altijd blijven heugen als de dag van Adri Schaper. Hij 
deed ons na jaren eindelijk weer eens de vreugde beleven bij de Nederlandse 
seniorenkampioenschapp en een middenafstandloper van Haarlem op het erepodium 
te zien belanden. Adri 1 wat jij'ons op de 800m hebt laten zien, was klasse
werk. Die 1.53.6 die jij daar liep 1 een volle seconde beneden je beste pres
tatie1 is nog voor verbetering vatbaar. Wij hebben enkele insiders-koren 
fluisteren: "dit is een klasse-loper", "deze man is goed voor een tijd van 
onder de 1min50sec." Adri 1 van harte gefelicitèerd met deze derde .plaats. 
En laten wij afspreken1 dat wij nog vele malen jou op het ere-podium te 
zi~n ~ullen krijgen. . 
Rein werd onttroond als Nederlands kampioen op het hoogspringen. Dit is 
niet zo verwonderlijk1 want er zijn juist dit jaar een aantal jonge atleten 
naar voren gekomen1 die allen goed zijn voor 1.90m of hoger. Om kampioen te 
worden1 moest men wel in staat zijn om de 1~90m te passeren. We wisten1 dat 
Rein dit jaar nogal gesukkeld heeft met blessures1 dusde kans om zijn Ne
derlands kampioenschap te· prolongeren was wel uiterst klein. Desondanks 
wist hij nog een plaats te veroveren bij de eerste zes. Voorwaar nog. altijd 
een pre.statie. 
Ton van Zijl zag zijn doorzetten beloond met een 12e plaats. Met een beetje 
meer geluk had er zeker een betere klassering in gezeten. Maar ja1 Ton heeft 
meermalen over pech niet te klagen. 
Nog een Haarlem-lid1 dat zich bij de eerste zes wist te plaatsen was Wim 
Krijnen. Hij werd in de finale 110m horden vierde. Jammer was het 1 dat hij 
door een val op het nummer 400m horden werd uitgeschakeld. 
Gerard Kamp wist zich ook op de 100m niet van een finaleplaats te verzeke
ren. Hij werd in de serie 4e. Een verklaring is hier wel voor te vinden. 
Tijdens zijn vakantie werkte hij als badmeester te Enschede. Wat nu niet 
direct bevordelrlijk is voor een.atleet. 
Hieronder volgen de uitslagen: 
zaterdag1 14 augustusg 
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11 Om horden 2e serie w. Krijnen 3e in 15-9 sec. 
400m horden 2e serie w. Krijnen 2e in 58.2 sec. 
200m 1e serie G. Kamp _· 5e in 22.8 sec. 
800m 2e serie A. S~hape:r 2e. in 1. 54· 6 sec. 
ver spr. G. Kamp 1 Oe, met 6.48m 

zondag, 15 augustus: 

11 Om horden finale w. Krijnen 4e i ·l'). 15.5 sec. 
100m 2e serie G. Kamp 4e in 11.- sec. 
8oom finale A. Schaper 3e in 1.53.6 sec. n.c.r. 
hoogspringen R. Knol 6e met 1.80m 

·A. van Zijl 12e met 1.75m 
bij het hoogspringen zij vermeld, dat de nummers 8 t/m 11 ëveneens 1.75m 
sprongen. 

Noordhollandse estafettekampioenschappen te Amsterdam, dd. 18 augustus. 

NIEUVv CLUBRECORD 4 x 1500m I 

Eindelijk~kregen wij dan eens de kans om met een behoo:r:lijke ploeg het uit 
1942 daterende clubrecord op de 4 x 1500m te \erbeteren. De navolgende lo
pers droegen hier zorg voor: 
A. Bosch - 4.04.5 
.J. Faas - 4.20.5 
R. Folmer . 4.08.2 
A. Schayer . 4 .. 02. 0 

16.35.2 

Wij werden hiermee 2e achter A.A.C. 
Op de _4 x 40Qm werden wij met de volgen
de ploeg 3e: 
W.Krijnen-.J.Vissers-R.Vissers~C.Klaver. 

Tijd: 3.30.-

In een bijnummer werd M. Labeur op de 3000m 10e in een tijd van 9-57·5· 

Regionale tienkamp te Zaandam, d.d. 21-22 augustus. 

Voor ons namen hieraan deel Rob van Nimwegen en Ed Veen. Het was de eerste 
keer, dat zij aan een tienkamp deelnamen •. Z_e troffen het niet erg, want het 
weer was nu niet van dien aard om tot go~de prestaties te komen. De eerste 
dag een harde wind en de tweede dag regep. Toen wij dan ook op de tweede 
dag van deze tienkamp een kijkje kwamen nemen, stvnden de plassen op de 
baan. Het polss.tokhoogspringen, waarmee . men ?ezig was, . toen wij kwamen, was 
niet meer dan' e:en lachwekl,cende vertoning .• Een aanl!)op, die onder water . 
stond, zodat merktekens, die men hier en daar aangebracht had om zijn aan
loop uit te zetten, onder water waren verdwen~n~ _Ook ~an: het einde van de 

bak was een grote waterpartij~ zodat het kon gebeurep, dat de deelnemers, die 
een beetje ver in de bak terecht kwamen, meteer wa ~t- opgefrist werden. Ook 
het laatste loopnummer, de 1500m, werd op ·e.?p :vol met plassen staande baan 
gelopen. Men moest .dan ook wel respekt hebben V90r . Rob, die deze tienkamp 
desondanks tot een goed .einde wist te brengen e1:1 · zelfs tot een puntentotaal 
van boven de 5000 kwam: Hij werd daarbij trouw terzijde gestaan door zijn 
a.s. verloofde Mieke en ook door Ed Veen, die he:aas na het eerste nummer 
van de tweede dagj d~ 110m horden, vanwege 13en rugblessure de strijd moest 
staken. 
De uitslag was als volgt: 
Rob van Nimwegen: 1 OOm 11.3 733 11 Omh 11· 9 590 

ver 6.02m 608 discus 31.94m 517 totaal 
kogel 9.51m 424 polsh. 3.--m 528 5219 punten. 
hoog 1.45m 344 speer 36.70m 440 
400m 56.1 562 1500m 4.48.5 473 
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Rob werd in totaal 5e van de 20 deelnemers met 5219 punten. 

Ed Veen:· 100m 12.9 sec. 408 
·verspr. 4.81m 324 
kogel 9.01m 386 
hoogspr. 1.60m 493 
400m 62.- sec. 372 

Ed had dus ná·de eerste dag een totaal van 1983 punten, waarop hij de twee
de dag een blessure opliep. 

Tijdens deze ti enkamp .werd nog een BOOm ingelast. Arncud Bcsch werd· hier 3e 
met 2.00"6. Hi.J was n~ afloop onherkenbaar. Zo bezien, is de tijd dan niet 
eens ·ZO slecht. 

Trialmeet Hellas - Haarlem - V. en 1. te Utrecht, d.d. 5 september 1965. 

1)0m 1e serie 1 e G. Kamp 
6e w. Krijnen 
7e J. Brouwer 

2e serie 2e B. Vlam 
5e R.·v. Nimwegen 
6e; A. Muldër 

'3e serie 1e C.v.cl.Meulen 
2e J. Vissers 

400ni 1 e serie 2·e w. · :Aaij · 
3e J. Vissers 
5~ P. Schippers 

finale 1 e w. Aaij 
3e R. Vissers 
4e J. Vissers 

1000m 1 e A. Bosch 
4e M• Labeur 
6e B. Kroone 

11.2 
12.3 
12.4 
11.2 
12.2 
12.2 
11 • 5 
11.7 

52.2 
52.3 
55·3 

51.2 
54.1 
56·4 

2.35.1 
2.48.4 
2.55·1 

finale 2e H. Vlam 11.2 
3o G. Kamp . 11.4 
4e C.v.d.Meulen11.4 
7e J. Vissers 11.8 

2e serie 1e R. Vissers 53.8 

3000m 1e ·c. Faas 

4 x 100m 1e Lamie-te Nuyl-v.d.Meulen-Kamp 
4 x 400m 1e Schippers-J. Vissers-R•Vissers-Krijnen 

Veteranen: 100m 

discuswerpe.n · 

3e W. Krijnen 

30u0m 
4 x Som 

kogel 
ver 

7e R. v. Nimwegen 
1 Oe N. Kolleri e 
11e G. Sakkers . 

2e H. Willeffis 12 •. 9 
4e G. Sakkers 14·4 
11 e D. Fennis 1·1.02.0 
2e Kluft-Fennis-Sakkers-Willeros 
1 e H. Kluft 12. 28m 
1 e H. Willeros 5.61m 

kogelstoten 

33.70m 6e H. Leuwener 
31.14m Se w. Krijne.n 
,29. 54m 9e N. Koll.erie 
.29.04m 13e G. Sakk~rs 
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11.42m 
10.63m 
1 o.nm 

8.81m 



verspringen hoogspringen 

1 e G. Kamp 6.40m 1e A. van Zijl 1.75m 
6e J. .Brouwer s.88m 4e w. Krijnen 1. 65m 
8e w. Krijnen 5·71m 8e M; Labeur 1.60m 

12e A. Mulder 5··53m 

Uitslag -competitiewedstrijd Haarlem II- Spart~ah te Lisse, d.d. 25 a~gustus • 
. .. 

100m 1 e ·c. Lagendijk . 12.- 580 1500m 3e .B~ Kroepe 4-32.8 
2e R.v.Nimwegen 12.2 540 4e M. Labeur 4· 35- 8 .. 

.{OOm 2e R. Vissers · 53.6 655 3000m 3e J. Prinstlri 9~57-3 
4e P. Schippers 54·7 614 4e M. Labeur 10.02.4 

4 x 100m · 1e C.Lagendijk-R.Vissers.:..A;Mulder-P.Schippers 47-~ 

hoog 1e c. Lagendijk 1. 55m 444 discus 1e N~ Kollerie 32.69m 
se A. Mulder 1. 50m 394 4e G. Sákkers 29.68m 

ver 2e D. Mulder 5.61m 535 speer R. Vissers 41.85m 
4e ·.B. Kroene 5.31m 446 R.V.Nimwegen 36.12m 

571 
551 

568 
553 

1264 

534 
467 

518 
431 

kogel 1e H. Leuwener 11.58m 571 . Eindstand: 1 • Haarlem 1 o. 711 punten. 
3e N. Kollerie 10.45m 493 2. Spartaan 9. 89.1 " 

.Bijnummer 1500m A. .Bosch 4.1!. 6 
c. Faas 4·17. 7 

Trainir:1gswedstrijden te .Haarlem, d.d. 26 .augustus. 

Om een overzicht te krijgen -i. v.m. de sa.menstelling van de P. H. -pl.oeg wer
den op deze trainingaavond twee selectie-lopen gehouden, een over 4:00m ·en 
een over 400m horden. De uitslag luidde: · 
400m 1 e Wim Aai j 50. 9 A00Jllh 1 ~ E.. van Beek 

2e A. Schaper 51.7 
3e R. Folmer 52.2 
4e R. Vissers 53.2 

2e ·.J .. . Vissers 
3e W. · :Krijrien 
4e H. Joacim 
5e G. Zwart 

56·5 
56.7 
58·5 
61.-
61.2 

Vooral de overwinning va n Pim van. Beek was een verrassing of eigenlijk ook 
niet, want we wisten dat hij snel wa;:; op de 300m horden. Maar dat hij meteen 
met een .toptijd. op de 400m tevoorschijn zou komen, . was toch wel een prettige 
gewaarwording. Pim, dit is een ideaal nummer voor je. Je kunt hierop, natio
naal ~ezien, hoge ogen gooien. 

Nederlandse marathonkampioenschappen te Enschede, d.d. 28 augustus. 

68e Q. Kroezen, de 25 km in 1u41.48sec., keerpunt na 1u25.45sec. en finish 
in 3u10.23sec. 

91 e B. Fennis, de 25 km in 1u50.00sec., keerpunt na 1u31 .12sec •. en finish 
in 3u31.24sec. 

Totaal liepen 113 deelnemers deze marathon uit. 
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Nederlandse estafette-kampioenschappente Arnsterdam.9 d.d. 29 augustus. 

Wij namen met.twee seniorenploegen aan deze kampioensc~appen deel, n.l. 'n 
ploeg op de 4 .x 400m en 'n ploeg op de 4 x 1500m. . . 
Onze eerste ploeg.9 bestaande uit W. Krijnen, J. Vissers, R. Vissers ~n 
G. Kamp, behaalde in de 3e serie met een tijd van 3.27.9 een derde plaats. 
Er gingen uit iedere serie twee plvue;;en over naar de finale, zodat onze 
ploeg hier dus net naast greep. Toen de micrJfonist de uitslag bekend maak
te bleek de winnaar van onze seriej Memphis uit Enschede, te zijn gediskwa
lificeerd wegens overschrijding van een wisselp.unt. Onze ploeg ~choof dus 
automatisch een plaatsje op en kwam in aanmerking voor een finaleplaats. 
Vijf minuten voor dl3 aanvang van de finale werd .er omgeroepen of de ploeg
leider van Haa~lem zich even wilde vervoegen bij het wedstrijds~cretariaat. 
Daar aangekome~, werd hem ~edegedeeld, dat door _de vereniging M~mphis een 
protest was ingediend tegen die diskwalificatie en dit was toegewezen. 
Haarlem was dus uitgeschakelq. De N.T.C.-gedelegeerde, de heer J. Salari, 
deelde ons dit mede. Memphis had n.l. geprotesteerd tegen het feit, dat 
DE SCHEinSRECHTER BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN WISSELPUNTCOMMISSARIS ZELF ALS 
ZODANIG WAS ÓPGSTREDEN. DIT KON NIET.9 volgens . Me~phis.9 want DE WISSELPUNT
CO:tviJV'JlSSARIS MOET DE OVERTREDING DIE HIJ GECONS.TATEERD HEEFT, MELDEN AAN DE 
SCHEIDSRECHT~R.9 die dan bevoegd is tot ds .diskwalificatie over te gaan. 
MondBlinge en schriftelijke :protesten van ·ons he~ben niet tot rèsultaten 
geleid. 
Maar dat l').ier een beslis~ine _ is genomen, DIE KANT NOCH WAL RAAKT, is zonder 
meer duidelijk. ~et is a~leen maar jammer, dat d~rgelijke dinge~ juist op 
Nederlandse kampioenschappen moeten gebeuren. 

Onze zo succesvolle 4 x 1500m-ploeg van enkele weken geleden zou opnieuw 
proberen haar record nog wat omlaag te halen. Men had zelfs de ploeg een 
anàere volgorde van starten gegeven om de kans van slagen groter te maken. 
Helaas bleven zij ruim 1 1/2 s~c. boven hun recordprestatie, hoofdzakelijk 
door het falen van Rob Folmer,- die normaal gesproken toch makkelijk onder 
4.10 loopt en daar nu ruim boven bleef. Onze jongens werden nu tweede ach
ter A.A.C. met een tijd van 16.36.8. De volgorde met de tussentijden was 
als volgt: 

Co Faas 
Arnoud Bosch 
Rob Folmer 
Adri Schaper 

4-10.-
4.09.5 
4-14.-
4.03.3 

16.36.8 

Avondwedstrijden aan de Kruislaan te Amsterdam, d.d. 15 september. 

200m horden 1 e w. Krijnen 
. 3000m 9e M. Lab-eur 

discuswerpen w. Krijnen 
G. Sakkers 

26.-
doordat er 

· zig waren.9 
upgenomen. 

30.48m 
27.93m. 
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maar 6 tijdwaarnemers aanwe
werd er voor hem geen tijd 
Officieus had hij 9.40.-. 



VAN ·HET JUN I 0 R ·E N- WEDSTRIJDFRONT. 

Teleurstellend resultaat van de ''Haarlem"-jeugdploeg bij het clubkampicienschap. 

De wedstrijd· om de Wouter Groenesteyn:-beker is voor de "Haarlem"-ploeg in een gro
te nederlaag geëindigd1 een vijfde plaats met ·40 ~unten. 

Deze wedstrijd, georganiseerd door Pro Patria op de ~intelbaan Lange Pad te Rot
terdam, had een saai en sfeerloos verloop. 

Hadden wij met onze prognoses ge~ekend op een eerste plaats voor A.A.C. en een 
spannend gevecht om de tweede en derde plaats .tussen Vlug en Lenig en Haarlem, 
het pakte anders uit. 
A.A.C. is wederom met groots machtsvertoon eerste geworden, 87 punten behaalden 
onze Amsterdamse vtienden. Vlug en Lenig eindigde als tweede met 66 punten. · 

De wedstrijd had het vol gende verloop: 

Series 110 meter horden: 
1e serie vier deelnemers, waarvan er drie overgingen naar de finale, gunstig dus 
voor Henk Mulder, . helaas een vierde pl_aats in 18.3 sec. 
Pim van Beek finishte als ee·rste in de tweede s~rie, tijd 15.4 sec. 

series 300 meter. 
Hier viel het lopen van Jaap Meijer enigszins tegen. Hij wist zich niet te plaat
sen voor de finale, een ·vijfde plaats in 38.9 sec. 
In de tweede serie boekte Henny te Nuyl de overwinning in 38.- sec. 

series 80 meter B. 
Dit werd het eerste nummer waar "Haarlem'' geen punten behaalde. Zowel Mark Beekes 
als Jos Fielmich werden in de series gewipt, Mark zesde in 10.- sec., Jes vijfde 
in eveneens 10.- sec. 

series 100 meter. 
Jaap En~berg wist zich niet te plaatsen, een vijfde plaats in 12.- s ec. 
Fer Lamie werd ·vdnnàar van de tweede serie ïn een à.i. geflatteerde 10.8 .sec.; · 

Na deze serie volgde de 600 meter B-;:iunioren. 
Maurich van Maurik en Ard Mul ·moesten hier ·zorgen voor de punten, helaas kwamen 
zi"j er niet U:i t. Ard staakte ·halverwege de strijd;. · Mauric.h vie1 als zevende ·, juist 
buiten de punten, tijd L33.6 sec. ~ 

Pim van Beek aan de stárt voor de "finale 110 meter horden. Pim, die het gehele 
seizoen alleen maar overwinningen in de wacht sleepte, -moest · hier zijn meerdere 
erkennen in de Vlug en-Lenig-a tleet Frank Jutte, 14.8 sec. voor nummer 1 en 2. 

Het~elfde beeld zagen wij bij de finale 100 meter-. Wederom een Vlug en Lenig-man 
als eerste, Fer tweede in 11.- ~ec. 

Van de finale 300 meter hadden wij na de serieoverwinning van Henny te Nuyl be
hoorlijke verwachtingen1 ondanks de gunstige eerste baan wist Henny daar niet 
voldoende van te profiteren. De eerste 100 meter gingen niet fel genoeg, een vijf-. 
de plaats werd het in 37.3 sec. 

Tot slot van de loopnummers volgde de 800 meter 7 de 1500 meter en de 3000 meter. 



De 800 meter was v·J, : r he·t kleine "Haarler.l:; __ l egioen hartverwarmend. De bekeken ma
nier waarop onze jongens . de race liepen, was faLtastisch, direct na het start
schot nam Wim Aaij de leiding, die na ca. 200 meter door Gerard Zwart werd over
genom~n. ' Wim druk,te .op een zeer taktische manier voor de rest van het peloton het 
tempo, Gerard kon rustig zijn gang gaan, op het laatste rechte eind kwam Wim 
naast Gerard, maar g~nde de overwinning aan zijn clubgenoot, tijden resp. 2.00.8 
en 2.00.9 sec. En bovendien, en dat was het belangrijkste, elf punten. 

René . Ruis en Henk de Ruiter waren het, die de 1500 mete r voor hun rekening namen. 
Eerlijk gezegd waren we een beetje bevreesd, dat René, die _ de gehele voorgaande 
week de ontgroening had moeten doorstaan, niet al te best zou draaien. Die vrees 
bleek ongegropd, ~en prima derde plaats en 4.19.5 sec. 
Henk de Ruiter, hoewel moedig knokkend, viel net buiten de punten, een zevende 
plaats in 4.31.- sec. 

De 3000 meter .werd het derde puntenloze nummer voor ons. Jan Kal en Joep Koedij
ker waren het, die onze kleuren verdedigden. Jan, die het grootste deel van de 
race aardig meedraaide, moest door een hevige aanval van hoofdpijn de strijd sta
ken. Joop kon het tempo helaas niet volgen, hij eindigde als negende in de tijd 
van 10.02.-. 

De technische nummers waren in vergelijking met het vorig jaar, toen wij slechts 
twee punt en hierop wisten te behalen, nu gunstiger. Het kogelstotEm leverde een 
zesde plaats op voor Jan v.d. Veer, 11.78 meter. Zijn broer Leo behaalde ook een 
zesde plaats bij het discuswerpen met 39.9 2 meter. 
Jos .Fielmich kwam bij het hoogspringen tot 1.65m, hetgeen hem op de.vijfde plaats 
deed belanden. Jos boekte hier zijn beste prestatie. Leo v.d. Veer zevende met 
1.60m. · 

Het verspringen was wel het slechtste nummer voor ons. Een tiende en elfde plaats. 
Aad Beun 5·94m en Jaap Ensberg 5·93m. 

Pim van Beek en Aad Beun zorgCien voor een prettige verrassing. pij wa;ren };let, die 
als 3e en 4e eindigden op het nummer polsstokhoog. Pim kwam maar liefst 40 cm. 
boven zijn beste prestatie. Het werd voor hem 3.30m en Aad kwam tot .. 3.10m. 

Tot slot van de wedstrijd de 4 x 100m estafette. Hier· voltrok het drama zich over 
"Haarlem". Henny te Nuyl kon door een blessure niet starten, Jaap Meijer nam zijn 
plaats in. . 
Fer nam zoals gewooplijk de eerste 100m voor · zijn rekening, en als een raket 
spoot hij over de baan. Jaap Meijer liep als tweede. man. Pim van Beek gaf in twee
de positie het stokje over aan Wim Aaij. Hoewel Wim hevig b~dreigd werd door de 
A.A.C.-er, wist hij toch als tweede achter Vlug en Lenig te finishen. Vijf punten 
dus. Maar ••• toen klonk de onheilstijding door de luidsp;rekers: onze tweede man 
had foutief gewisseld, dus een diskwalificatie was het gevolg. Vvij tuimeld~n hier
door van de derde naar de vijfde plaats in het eindklas sement. 
Het heeft ons dus bepaald niet meege.zeten. Wij kregen deze middag een zware dreun 
te incasseren. Er zal, willen wij !let volgend jaar weer rol van betekenis spelen, 
heel wat moeten gebeuren. Heel hard zal er gewerk.t .moeten worden om de achter
stand weg te werken. Jongens, laat ons parool van~f nu zijng "Aan het werk voor 
de volgende W.G.-bekerwedstrijd." De totaaluitslag luidde: 

1. A.A.C. 
2. Vlug en Lenig 
3. Kimbria 

87 punten 
66 " 
43 " 

4· Pro Patria 
5· Haarlem 40 
6. Kometen 
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41 punten 
40 " 
37 11 



7 Augustus 1965 7 A:as terd2.m. 

Wim Aaij liep bij de Open Amsterdamse Kampi.oenschappen een prima race op de BOOm. 
Hij :won ·a:e'ze race in de goede tijd van 1.57"·5 sec.· 

B augustus, Haarlem. 

Jan Kal vestigt nieuw clubrecord 1500m steeple chase. 

Tijdens de door At~odes georganiseerde jeugdinterlandwedstrijd Nederland - Frank
rijk meisjes werd als tussennummer het 1500m steeple ahase-kampioenschap junieren 
van Nederland verwerkt. Het kampioenschap werd gelopen in twee series op tijd. 
Gerard Zwart startte in de eerste . serie en Jan Kal.in de tweede. In het totaal
klassement nam Jan de tiende en Gerard de elfde ·plaats in. De door Jan gemaakte 
tijd van 4.49.5 sec. betekent een nieuw çlubrecord. P~oficiat 7 Jan I I 
Gerard's tijd was 4.51.6 seo. 

15 augustus 7 Noordhollandse jeugdkampioenschappen te Beverwijk. 

Pim van Beek evenaarde het Nederlands re.cord 110m horden. 
Titels voor Fer Lamie: 100 en 200 meter en Wim Aaij: BOO ·meter. 
De door de afdeling Kennemerland op de sintelba)9.n te Beverwijk georganiseerde 
Noordhollandse jeugdkampioenschappen waren nu niet bepaald een hoogtepunt van het 
wedstrijdseizoen 1965. . 
Sfeerloze wedstrijden op een mulle baan. Hoewel het Noordhollandse kampioenschap
pen :Naren, die hier ve:;rwerkt werde:n, was er geen enkel bestuursliG. of D. T. C. -lid 
van het district Noord-Holland aanwezig. 
Pim va n Beek zorgde voor de beste prest~tie van deze middag él.oor het Nederlands 
record op de 110m horden te evenaren. Hij werd Noordhollands kampioen in 14. 5 sec. 
Pim li ep dit seizoen vo0r de derde maal 14.5 sec •. De volgende wedstrijd gaat in 
14.4 sec., afgesproken? 
Fer Lamielegde beslag op twee titels. De 100m ging in 11.4 sec., de 200m, die 
hij vo or het eerst liep in zijn atletiekloopbaan, was ook voor hem. Fe.r startte 
in bs.an drie. Bij het ingaan van het rechte eind lag hij reeds · in eerste positie 
en hij finishte in 2 2.9 sec. . 
Wim Aaij behaalde de vierde Noordhollandse ti tel ; Hij behaalde .deze op de BOOm. 
Direct na de start nam Gerard Zwart de leiding. Wim en .Gerard hadden afgesproken 
dat Gerard het eerste gedeelte zou trekken. Wim nam. na 200 meter: da lG'iding over 
en liep gelijk Wf;;g van de rest. de 400 meter ging in 55·5 sec. Jammer was het, 
dat hij de laatste BO meter . VE:rkrampte • . _Niettemip draaide hij er zonder enige 
tegeristand 1.57.4 sec. u~t. Gerard w~rd tweede irr 2.03.5 .sec. 
Op de 300m werd Henriy te Nuyl tweede in 37.3 sec. met Jaap Meijer op de derde 
plaats in 37.B sec. 
Peter Heijdenrijk legde beslag op de derde plaa ts bij het speerwerpen B-junioren 
met een worp van 39.94 m~ 
Verdere uitslagen van deze Noordhollandse kampioenschappen waren: 
3000m 4e Jan Kal · 9.4B.- final~ 100m B. 5e Jos Fielmich 

7e Joop Koedijker 10.13.4 kogelst • . A 7e A. Scholz 
hoogspr. 4e Jos Fielmich 1.55m verspringen A 11e A. Scholz 
kogelst. 4e Ben Goóssens 11.77m speerwerpen B 10e B. Goossens 
series 100m 3e M. Beekes 12.1 

4é E. Stoete 13.1 
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12.6 
B.94m 
5.29m 

29.76m 



22 augustus 1 Engeland - Benelux jeugd te Londen. 

Fer Lamie opgesteld in· de 4 x 100m estafetteploég, moest door een blessure van 
Fraipont (België) Z1Jn plaats innemen op de 200m. Op een door regenval loodzware 
baan kwam hij tot 23.2 sec. 1 hetgeen de vierde plaats betekende. 

29 augustus, Nederlandse estafett.e'":kampioenschappen. 
PRIMA RESULTATEN VAN ONZE JEUGD, NIEUW CLUBRECORD 0? DE 4 x 300m ESTAFETTE! 

Aan deze door· Sagi tt e. ge·organiseerde kampioenschappen kleefde nogal wat aan 
schoonheidsfoutjes; het geheel had een rommelig verloop. 
Onze ·4 x 1 OOm-ploeg, bestaand·e uit Fer Lamie - Henny te Nuyl. - Firn van Beek en 
Wim Aaij 1 liep e.en .goede race, met puike wissels. Ben tweede plaats achter de 
snelle Vlug en Lenig-ploeg in de tijd van 44.0 sec. 
Voor de 4 x 300m moest eerst in series worden gelopen. "Haarlem" verscheen met 
twee ploegen aan de start, beide ploegen slaagden er in om zich voor de finale 
te plaatsen. 
Ook Vlug en Lenig plaatste zich met twee ploegen voor deze finale. Het werd een 
machtig gevecht tussen Vlug en Lenig en Haarlem. Fer Lamie nam de eerste 300 me
ter voor zijn rekening 1 hij liep iets in op zijn tegenstanders. Henny te Nuyl 
liep een heel goede 300 meter en hij gaf met een kleine voorsprong het stokje 
aan Pim van Beek. Pim 1 die in een puike vorm steekt, gooide er nog een schepje 
bovenop en met ca. 7 meter voDrsprong begon Wim Aaij aan de laatste 300 meter. 
Er ontspon . zich een adembenemend gevecht tussen Wim en Rob Mahieu van · Vlug en 
Lenig. Rob passeerde Wim 200m voor de finish. Wim zette alles op alles, doch 
Rob wist, door alles te geven1 Wim achter zich te laten. Eerste werd dus Vlug en 
Lenig, tijd 2.25.7, tweede werd Haarlem . in 2.26.5. Deze prima tijd betekende een 
verbetering van het clubrecord1 dat met 2.2B.1 op naam stond van Jim Thuis 1 Peter 
van Bueren1 Adri Schaper en Horatius Vlam. 
Onze tweede ploeg met de lopers René Ruis, Gerard Zwart, Aad Beun en Hans van 
Goor finishte als vijfde in 1.34.6. 

5 september, Hellas - Haarlem - Vlug en Lenig te Utrecht. 
In het kader van haar 40-jarig bestaan organiseerde Hellas op de sintelbaan 
"Maarschalkerweerd" een wedstrijd tegen de strijdmakkers van vroeger jaren: Vlug 
en Lenig en Haarlem. 
De dagen voorafgaande aan de wedstrijddag; had de baan bijzonder te lijden gehad 
van de onophoudelijke regenval. 
Uitslagen A-juniorenJ 
finale 100m 3e F. Lamie 

BOO meter 1e 
4e 
6e 
Be 
9e 

10e 

4e P. van.Beek 
Be H. van Goor 

G. Zwart · 
René Ruis 
H. de Ruiter 
J. Kal 
G. Kvadijker 
P. Nieuwstraten 

11.4 
11.9 
.12. 3 

2.01.B 
2.04.-
2.05.9 
2.07.-
2.11.-
2.12.2 

Gerard liep een prima wedstrijd. Hij 
klopte de lijstaanvoerder op de BOOm 
de Graaf. 

verspringen îe A. Beun 
2e P. van Beek 
3e J. Ensberg 
5e J. Priester 
7e H. van Goor 
9e F. Lamie 

10e G. Zwart 
11 e A. Scholz 

kogelstoten 4e A. · Beun 
5e H. de Ruiter 
6e J. W. Schnerr 
7e H. Mulder 
9e H. van Goor 

10e B. Grommers 

- 1B -

5.92m 
5.BBm 
5.B2m 
5.66m 
5·57m 
5·47m 
5.40m 
5.24m 

10.49m 
10.06m 

9.B4m 
9.64m 
9.23m 

7.7Bm 



discuswerpen 
3e G. Zwart 36.32rn 

... . 6e J. W •. Schnerr 29 .02rn ., 

7e H. Mulder 27.24m 
Se B. Grommers 24.76rn. 

Uitslag Ii~juni9ren~ 

100rn 1e J~ Fielmich 12.3 600m 3e M. van Maurik 1.33.3 
4e E. Stoete 13.- 6e R. Koop 1 • 42 0-

5e L. v.d. Veer 13 •. 1 

discus 1 8 1. v.d. Veer 37.22rn ver 3e L. v.d. Veer 5.46rn 
22 B. Gaassens 31.20rn 4e J. Fielrnich s.26rn 
3e F. van Doorn 30.1 Om 7e E. Stoete 4.94rn 
4e Robert Ruis 26.02rn Se R. Peetoorn 4.7Srn 
5e R. Koop 24.70m 9e }<'. van Doorn 4. 7 4rn 
7e H. Boersma 19.9Srn 
Se E. Wa ssenberg 17. 24rn 

Uitslag C-junioren: 

Som 3e A. van Velzen · 10.7 600rtl 2e B. v.d. Linden 1. 43.4 
se R. van Beek 10.9 4e P. Ni euwstraten 1.51.1 

kogel 6e P. Guilking s. 5Sril . hoog 3e P. Guilking 1. 45rn 
7e R. van Beek S. 1 Om 4e R. van Beek 1 • 45rn 
Se A. ·van Velzen ·S. 02rn Se R. Stroocloeck 1.35rn 
9e R. Stroocloeck 7.SOrn 9e A. van Velzen 1.35rn 

10e a. Dekker 6.72rn 

Uitslag D-junioreng 

60rn 1 e F. Ui terwijk S.9 
4e H. van Giffen 9.2 
6e H. van Es 9.3 
7e J.D. Joustra 9- 5 

ver 1e K. van Giffen 4· 26ni . kogel · 1 e K. ·va n Giffen · 9 .14rn 
2e F. Ui terwijk 4 . 12m 3e E. vVaaleveld 7. S9rn 
4e ·H. van Es 3.9Srn 4e R. Korridon 7.Scirn 
9e E. Vvaaleveld 3.68rn se R. :Oreijer · 7•55rn 

10e W. Groenou 3.6 8!n 6e F. Ui terwijk 7.30rn 
11 e R. Korridon 3.6Gm 9e F. Wentholt 6.8oin 
13e C• H. Schultz 3.60m 10e W. Groenou 6.SOrn 
14e F. Wentholt 3-55rn 11e C. H. Schultz 6.64rn 
15e R. Prooijen 3.54rn 12e F. Nelissen 6.59rn 
17e R. Dreijer 3.46m 13e R. van Fr ooi j ~n 6.56m 

19e F. Nelissen 3.15m 14e ·H. van Es 6.55m 
20 e E. Duut 2.SOm 15e J '. D. Joustra 6.42m 
21 e R. Ruis 2.64m 17 e H. Ruis s.6om 
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11 september, me erkampen junioren te Haarl em. 

De afd. Kennemerla nd organiseerde op zaterdag, 1-1 september, meerkampen voor jon~ 
gens en meisjes A/B. Het wordt misschien vervelend om te schrijven, maar ook bij 
deze wedstrijd was het weer bijzonder slecht. 
Bij de A-junioren bezette Wim Visser de laatste plaats met 1129 punten, met de 
volgende resultaten: 110m horden- 21.4, ver- 5.15m, kogel- 8.56m. 
Onze B-junioren Jas Fielmich en Pim Verduyn kwamen beter uit de bus. Uit een veld 
van 16 :deelnemers legden de jongens beslag op resp. d. e vierde eri vijfde plaats, 
met 2212 en 2185 punten . 
Jos: 80m horden- 12.6, speer 
Pimg 80rn ~~r~~n - 12.6, speer 

29.16m, hoog 1.60m, 600m 
29.34m, hoog- 1.45m, 600m 

VREEMD I. 

1·.39.6·. 
1.32.-. 

Sagi tta is de club van de heer Blankers. Nu is d'e heer Blankers nogal eens te 
keer gegaan tegen de slechte organisatie op onze vaderlandse atletiekbanen. In
derdaad vaak terecht. Dan ga je natuurlijk wel denken dat, wanneer Sagitta een 
wedstrijd organiseert en nog wel de nationale kampioenschappen, dat dan alles wel 
perfect in orde zal zijn. Wanneer U dat echter denkt, wel, dan bent U er flink 
naast. Geen wisselpuntcommissaris bij de 4 x 400m, geen weegschaal om het 
materiaal vooraf · te wegen, wedstrijd meer dan drie kwartier te laat beêindigd. 
Wanneer U gedacht zou hebben, dat de heer Blankers in zijn lijfblad "De Telegraaf" 
ook de organisatie vari deze wedstrijd dan wel flink zou zijn aangevallen en dat 
hij op · zijn minst het nieuwe nationale record van. Loes Bohling op het kogelstoten 
wel in twijfel zou trekken (het materiaal werd vooraf niet gewogen), dan denkt u 
alweer · verkeerd. Geen woord over dit alles. · 
Mogen wij dan nog even terugkomen op de niet-aanwezigheid van een wisselpuntcom-
missaris tijdens de 4 x 400m. . . 
Wij waren daar n.l. rechtsstreeks bij betrokken. 11 Memphis" uit Enschede .wisselt 
verkeerd. De scheidsrechter zelf constateert dit en de diskwalificatie van "Mem
phis11 is dus zonneklaar. Da t denkt U en dat dachten wij, simpele toeschouwers, 
ook. Maar dan kent U die jongens uit Enschede niet. Dat zijn heel linke jongens. 
Ze waren weliswaar heel duidelijk fout geweest met een wissel, maar · ze hadden 
alras in de gaten, dat daar op dat moment geen wisselpuntcommissaris aanwezig was 
geweest. Zij wisten toen het wedstrijdreglewent zou uit te leggE;!n, dat een scheids
rechter niet gerechtigd is een dergelijke overtreding te constateren en da t deze 
ove·rtreding dus in . feite "niet gezien is en dus. ook. geen diskwalificatie kan vol
gen. Nu vragen wij ·ons sinds die tijd af, wat een· scheidsrechter da~ wel mag doen. 
Maar geheel buiten de .ploegleiding van "Haarlem" om wist men aowaar de in aller
ijl aangestelde · N.T.6~-g~delegaerde- die was er namelijk ook niet- voor dit 
karretje te spannen en onze jongens kregen vlak voor de finale~start. van de 
4 x 400m te horen, dat zê hun spullen wel konden gaan inpakken. De diskwalifica
tie van "Memphis" was opgeheven. In het volle besef, eigenlijk niet in deze fina-
le te mogen lopen, gingen de Enschedeërs van start. . : 
Zei "Memphis's" ploegleider, de heer Spierenburg op het felle protest van ploeg
leider ·wim Kaan: 11 Wij hebben van "Haarlem'' niets meer te leren". 
Antwoorden wij nu daarop: "Toch wel, heer Spierenburg, iets héél belangrijks: 
SPORTIVITEIT"• 

VREEMD II. 

Het district Noord-Holland van de K.N.A.U. heeft de goede gewoonte van tijd tot 
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tijd een juryorgél.a n uit te geven. In het l aatste orgaan van augustus 1 65 hebben 
daar toch wel vreemde en héél vreemde dingen in gestaan, die we graag toch wel 
even wilden signaleren. -
In het aanvangsartikel 11 Halverwege 11 lezen wij dan, dat het jurytekort het Dis
trictsbestuur grijze haren bezorgt. Er staan er 300 op de lijst en toch is er bij 
heel veel wedstrijden een schrikbarend jury-tekort. Dit komt, volgens het dis
trictsbestuur, omdat men nog steeds niet Juryleden kan verplichten -naar wedstrij
den te komen. Die verplichting zou men eigenlijk wel wensen. Nu wil men een plan 
ontwikkelen, dat verenigingen verplicht bij deelname aan wedstrijden een aantal 
juryleden te leveren. In feite zou dus de vereniging een aantal van haar leden, 
die tevens jurylid zijn, moeten verplichten naar een bepaalde vvedstri jd te gaan. 
Nu is ms1~. gehe el vrijwillig jurylid geworden. Iedere verplichting gaat daarbij 
als een ·boo:ne:-o;a ng werken. Wanneer men hier van plicht wil spreken, dan is het de 
plicht van d.e organiserende instantie om voor voldoende aantal juryleden te zor
gen. Lukt d1 t niet, dan heeft die instantie kennelijk te hoog gegrepen. Wanneer 
men een we ds trijd gaat organiseren, dan dient men zich eigenlijk voor alles er 
van op de hoogte te stellen, of men een voldoend aantal juryleden op de been kan 
brengen. Weet men dan ook deze juryleden gastvrij te ontvangen en ze op een pret
tige manier te behandtüen - zeer onlangs maakten wij het mee, dat een zeer bekend 
jury-official in Noord-Holland een jurylid gewoon afbekte, omdat hij iets z.i. 
niet goed zou doen - wel, dan zullen de juryleden bij een volgende gelegenheid 
graag terugkomen. De wedstrijden van onze vereniging zijn in de loop van 45 jaar 
daarvan eigenlijk een sprekend bewijs. 

VREEI\IJD III. 

Nog vreemder wordt het, als we elders in het blad iets lezen over officiële jury
leden, die beslist K.N.A.U.-lid moeten zijn. Nu is dit op zichzelf volkomen juist 
al had het briefje, waarin juryleden, die niet Unie-lid waren op deze vergichting 
werd gewezen, wel in een iets andere toon gesteld kunnen worden. De toon maakt 
nog altijd de muziek en een prettiger toonzetting had ongetwijfeld een negatieve 
reactie van enkele werkelijk goede juryleden kunnen voorkomen. 
Maar nu komt het zeer vreemde. Wat lezen wij ? 11 De afgevoerde leden kunnen echter 
nog altijd helpen bij wedstrijden als jury, maar bij wedstrijden, waar het op 
aan komt (Nederlandse records, e.d.) kunnen zij niet als jurylid fungeren11 • 

Nu weten wij het echt niet meer. Je leunt dus jurylid zijn en toch geen jurylid. 
Dit is natuurlijk vreemd, zeer vreemd. Natuurlijk kunnen onder de huidige regle
mentsbepalingen alleen K.N.A.U.-leden jurylid zijn. Dan doet het er helemaal niet 
toe of de wedstrijd belangrijk is of niet. Eigenlijk is elke wedstrijd belangrijk. 
Elke wedstrijd moet goed georganiseert worden, tijdens elke wedstrijd kunnen re
cords gebroken worden. Dat is echt niet vooruit te bepalen. 
Laten we niet in het negatieve eindigen. Hoe lossen wij het probleem op, dat er 
geen goede juryleden verloren gaan, omdat zij (nog) geen K.N.A.U.-lid zijn? 
Hier ligt zonder meer een taak voor de clubs. En het is onze eigen penningmee
ster, die reeds het initiatief heeft genomen, die taak in de komende winter in 
een gesprek met de gezamenlijke Haarlemse verenigingen naar voren te brengen. 
Wel, onze steun om deze vreemde situatie op te heffen, heeft hij bij voorbaat. 

D.H. 

GELUKWENSEN. 

Een telefonische gelukwens met het schitterende resultaat kwam binnen van Arie 
Paap, tegenwoordig instructeur van de B.B. in Apeldoorn en een schriftelijke ge
lukwens van ons lid van verdienste Cor Lamoree, wiens brief wij hierna laten vol
gen: 
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Beste clubgenoten, 
Hartelijk dank voor toezending van .de circulaire waarin U ver

zocht de ?.li.-ploeg te komen aanmoedigen. Zeer tot mijn spijt was ik door huise
lijke omstandigheden niet in staat aan dit verzoek te voldoen. De gehele ploeg, 
trainers en b estuur heel hartelijk gefeliciteerd met het buitengewone resultaat. 
Het i s mijn vaste overtuiging, dat . met Uw bestuur en trainers, die _in de jaren een 
dusdanig d.oorzettingsvermogen hebben getoo11ë.., Dehoudens enige zwakke plekken in 
de ploeg, 11 Haa rlem11 weer P.R.-bekerwinnaar zal worden. 
Een eresaluut geef ik hier aan mijn oude Kraantje~Lek-strijder Henk Kluft, die 
ik bij de deelnemers aantrof en hopelijk nog met punten. (Veel punten. Red.). 
Alle oude en onbekende H.A. v.-ers de hartelijke groeten. 

Cor Lamoree. 

GEBOREN. 

Het gezinnetje van Q. Kroezen te Hoofddorp is uitgebreid met dochter ANNA MARIA. 
Op 28 september vond deze gezinsuitbreiding plaats en wij wensen de gelukkige 
ouders en broertje Dirk-Jan van harte geluk namens alle H.A.V.-ers. 

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

Als je aan een 
sporthuis denkt . . . . 

is die gedakte H je favo riet.Sporthuis H aarlem 
is het eigen sporthuis van Z uid-Kennemerland, 

zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel 
vakkennis 'V!Io r -nodig is. 

Die gedakte H : je komt 'm meer en meer 

tegen. Teken van H aarlemse leiding, keus, 
advies en service · al dertig jaar ! 

SPORTlNIS HAARLEM 

grot• houtsirlal 123 tel. 22085 

miTsmanplein 15 tel . 64562 
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Geopend: dagelijks van 19.00 -24.00 uur 

zaterdag en zondag v.a.14.00 uur 

BIJ ONS TREFT U EEN BESCHAAFDE SFEER. 

HAUTE COIFFURES 

lid Syndlcat 

.. Créatlon de la Neerl a ndalse" 

BIJOU'S .. EN PARFUMERI EËN 

lubln - lanvln - Jean d ' Albret 

Worth - Jean Patou - Molyneux 

Ruime sortering 

spe elaal For Men ser le 's 

Ged e mpte Oude Gracht 42 

Ha a rlem - Telefoon 1 35 75 



OKAY-IJS 
Voor t·en fraaie vogel of 

een echte rashond naar . 

* 
JELTJO DOORNBOSCH 

Grossier Th. Koers 

Spaarne 80, Haarlem 

's maandag en 's zaterd ags 

standpl•ats: Botermarkt 

SMEDERIJ W. MOOLENAARS 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels 

Hek- en constructiewerken 

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

ook voeder en andere dierenbenodigdheden 

van 't Ho Hstraat 93 - Haarlem -Tel. 4 37 44 

Drukkerij 

JOS MATHOT 

Rijksstraatweg 95 

Tel. (02500) 50558 

I. KAN J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF 
Juwelier- Horloger 

Stopwatches 

Haarlem, Barteljorisstr. 2, Tel 13004 

Oranjestad, Nassaustr. , Aruba N.A. 

HAARLEM 

SANTPOORT I 
Gezonde mensen, 

Gezonde voeding. 

GEZONDE VOEDING: 

VERMAAT'S 
tt11- t~! 

HELPT U VERDER . . 

DAG EN NACHT 

GEOPEND 

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

Hotel · Café· Restaurant 

Annex slijterij 

"ZIJLHOEVE" 
Zalen voor recepties 

en diners 

Zijlweg 159, Haarlem 
Telefoon 13 6 63 

HENK VAN KOERSEL 

* 
DE MODERNSTE ZAAK. 

De speciale herenkapsalon van Haarlem. 

De nieuwste en de meest exclusieve modellen. 

Kleine Houtstraat 71, Haarlem. Ttl. 212 38 



V oor nu ... en voor de toekomst 

Hagtingius' Drogisterijen 
PLESMANPLEIN 3 - TELEFOON 6 20 66 

PERSEUSSTRAAT 31 - TELEFOON 5 22 07 

De zaak van service en vertrouwen. 

ALLES VOOR DE MODERNE 

HUISHOUDING OP HET GEBIED VAN : 

Geneesmiddelen, cosmetica 
en huishoudelijke artikelen 


