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VAN DE REDAKTIE • . 

Het baans eizoen 1965 is voorbij en inderdaad mogen WlJ 

stellen~ dat de atl eti ek in Haarlem een gunstig sei'":" 
zoen heeft b eleefd. Blijven er nog vel e wensen voor 
een accommodatie bij de sint elbaan, desondanks zijn 
wij he t yerplicht ook zelf t e blijven b ouwe n aan onze 
sp ort en ver eniging. 
De wint ertraining staat weer voor de deur~ of~choon 
de t e betreden paden ditmaal ni e t op het C.I. 0 . s. lig
gen. G~dwonáen door de omstandigheden was ons bestuur 
wel verplicht een onderkome n t e zoeken en •••• 9nze com
pliment en ••••• t e vinden! . 
In ons Ker s tnummer hop en wij met het plaatsen van eni
ge extra-arti~el e n alsnog aandacht t e schenke n aan ons 
45-jarig b estaan. 
Kopij voor het Kei ·s tnumme r dient BESLIST UITERLIJK 22 
novemb er in ons b e~it te zij n . 

VAN DE VOORZI TTER. 

Na de vreugde over de winst bij de .P . H. -b eker !:).U p.us het. verdriet o
ver het verlies bij de W . G.-b ekerwedstri id ~ In het vorig clubblad schreef ik o
ver de tal enten van onze W.G.-bek.erplo eg , waarbij we het . aan Joop van Drunen kon
den to evertrouwen, daaromheen j eug·dige a tl e t en van e.en hoog genoeg gemiddelde t e 
gro eper en om tot een goed r esultaat t e komen. Vvel, die tal ent en wa r e n zeer duide
lijk in Rotterdam aanwe ~ig, maar he t was niet mogelijk gebleken voldo ende atleten 
naar de sint elbaan aan het Lange Pad mee t e nemen, di e inderdaad een hoog genoeg 
gemi ddelde hadden. Hetgeen dus inhoudt, dat deze W.G.-:-pl oeg t e veel zwakke plek
ken bezat om op de voor grond t e tr eden. Het constat er en va n dit f eit houdt t evens 
in~ dRt we ons op maatregel en moeten b ezinnen -om t~ tracht en aan de zwakke bezet
ting van diverse nummers een eind t e maken. Ik gel oof, dat dit vóór alles een 

- Î -



kwestie van propaganda is. We zullen op all e moe;cüi jke m::1ni er en mo et <=m tracht en 
onze basis te verbreden. Daarvoor zullen we v66r all es een pers- en propaganda
c,)mmissie moeten hebben, die over voldo e nde financi ële armslag beschikt om tot 
goed geleide ~üti e s te kunnen komen. Doch di e commissie zal de steun van de leden 
beslist niet kunnen ontberen. Ieder lid zal er van doordrongen moeten zijn, dat 
het voortbestaan van d e ver eni ging - om het nu maar eens scherp te st ell e n -
slechts mogelijk is, als hij ieder jaar vo0r minstens ~~n nieuw lid zorgt~ We be
hoeven echt niet bang t e zijn, dat we dan over enkele jaren "vol" zouden zijn, 
want he t l ed enverloop bij een vereniging is dermat e groot, dat we het bordj e "vol'' 
wel nooit zullen b ete even t e gebruike n. Nu weet ik zeer goed, dat de beste propa
ganda nog altijd b est&at uit het houd en van werkelijk grot e - goed georganiseerde
wedstrijden. Maar zo lang op onze sint elbaan elke accommodatie ontbreekt, zal de
ze voortreffelijk<;3 baan van grote wedstrijden verstoken blijven. Hetgeen natuur
lijk bijzonder jammer is. We kunnen slechts hopen - en hebb en hierin ook het vol
ste vert~ouwen - dat de gemeentelijke instanties in deze de vinger op de pols 
blijven houden. Propaganda dus door P. en P.-commissie 1 die zelfstandig i ets kan 
doen èn door ieder lid1 zowel daadwerkelijk als door zijn optreden in en buiten 
de ver eniging èn hopelijk ook spoedig door het houde n van grote wedstrijden. 

En nu de wintertraining! We gaan ·dus de grote stap maken van het 
C.I. O. S. naar het militaire t err ein aan de Zeeweg. Per circulaire zult U alle ge
gevens hierover ze er uitvoerig ontvangen "snik zou u ·allE:n dringend willen ver
zoeken om de ze circulaire goed t e l e zen . Natuurlijk leeft de vraag ten zeerste 
bij de leden of we van deze stap wijzer worden. Wel, op ~~n punt b eslist niet, 
want •••• er is geen warme douche . We l is er een 5oede wasgelegenheid, bestaande 
uit een flink aantal wasbakken. De kleedgelegenheid is verwarmd en kan bijna 
100 man bevatten. Er komt een kantine, waarbij zowel de kantinebeheerder àls de 
verenigingakas er beter bij "varen" e n deze kantine wordt tijdèns de trainingos
achtenden ingericht als clubhuis van de vereniging. De befaamde wandkrant uit de 
eerste na-oorlogs e jaren "De Atletiekspuit" zal herleven, he t clubrecordhouders
bord zal daar eert ~laats vinden, kortom een brokje clubleven zal zich daar mani
festeren. Het t err ein zelf is zeer groot, er mag bijna overal gelopen worden, er 
zullen plaatsen voor werpgelegenheid komen, er is een groot gravelvoetbalveld bij 
zodat het "rustige" partijtj e vo etbal", voorafgaande a an d e training , kan plaats
vinden, er is een springbak bij dit vel d, er is een volleybalveldje voor de ve t e
ranen, kortom het terrein b ezit zeer veel om een ' goede wintertraining t e waarbor
gen. Daarnaast hebben diverse b es tuurs-· en ·commissieleden na 'persoonlijk contact 
met de beheerder van dit t errein, de sergeant-majv")r Bouma, kunnen constateren, 
dat we in deze een zeer b ehulpzaam en de sport aanvo elend man hebben gevonden en 
ook dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons. De ingebruikneming van dit ter
rein bet ekende tevens, dat we een splitsing van de atleten bij de training kon
den voorkomen, hetge en ongelooflijk b elangrijk is en de grootst mogelijke meer
d erheid van het bestuur he ef t zich dan ook zonder meer voor dat prachtige trai
ningsterrein verklaard, vooral toen ik kon mededel en, dat we hiermede de banden 
met he t C.I.O.S. ge~rrszins hebb en verbroken. Een onderhoud met d e C.I. O.S.-dir ec
t eur, de Heer Dooges, heeft me dat zonder meer duid eli·jk· gemaakt. Zelfs bestaat 
de mogdijkheid, dat we mèt een klein aantal pol-sstokspringers toch nog deze win
ter de gastvrijheid van het C.I.O.S. gaan inroepen. Wanneer we er n.l. niet in 
zoud~n slagen voor deze atl e t en een goede springgelegenheid op het nieuwe t errein 
te vinden. Die gastvrijheid is ons bij voorbaat to ege zegd. · 

Het bet ekent dus nu, dat ik vanaf deze plaats de Heer Deoges als 
C.I.O.S.-directeur met al zijn docenten en natuurlijk ook alle andere personeels
leden heel hart elijk dank mo et zegge n voor de uitzonderlijk prettige wijze, waar
op we sinds 1948 van de C.I. 0. S. - a ccommodati e gebruik hebben mogen maken. We we
t en het, dez e scheiding is tenslotte voor beide partijen in de huidige situatie 
de b est e oplossing, maar we zullen het miss en, het oude v ertrouwde C.I.O.S. Het 
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feit, dat we zo nodig in de volgende s e izoenen toch nog weer met een beperkt aan
tal atleten terug. mogen keren op dit C.I.O.S., moge ons in dit gemis enigszins 
st. erken. 

0 F F I C i ~ 2 L • 

Om aan te schaffeng "Haarl em~'-embleem voor wedstrijdshirt 

" " " trainingspak 

" insigne 

" trainingspak met embl eem maat 
" " 11 " " 
" " 

,, 
" " 

" " " " " 
" " 11 " " 
" " " " " 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

D. Hagtingius. 

f 1. 75 
" 2.25 
" 1.35 
" 30.25 
"31.75 
" 33.-
" 34.50 
" 35.75 
" 37.-

Deze artikelen z~Jn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle trainingen. 
Bij aankoop van atl e tiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U korting. 
De kassabon inl everen bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 % korting. 

HARTELIJK WELKOM AAN ONZE NIEuWE LEDE N: 

W.M. van Voorst 
H.J.G. Nieman 
C.K. Schouw 
W.M. Schoon 

DO NATEUR: 

L. Corrias 

ADRESWIJZIGING:. 

J. Ensberg 
H.H. Stob 

PERSONALIA. 

2- 3-'54 
2- 5-'48 

15-1 2-'50 
7- 9-'43 

Gouwstraat 78 
van Dal enlaan 53 
Ri dde r s traat 12 
Kanari estraat 70 

p/a Hyacint enlaan 2 

Schatersingel 69 
?ast. Minorettistraat 4 

Haarlem. 
Santpoort. 
Haarlem. 
Haarlem. 

Haarlem. 

Haarlem. 
Goirle ( N-B),. 

Onze Herman Stob en zijn vrouw hebben zi e t alleen het inwonersaantal van Goirle 
opgevo erd, doch ook zichzelf verblijd met de geboo~te van hun dochter Saskia. 
Dat Saskia altijd zal blijven opgroeien in het Brabantse land, menen wij niet, 
daar zowel ·Pa als Ma erg v erknocht zijn aan onze witte stranden. 
Herman, voor jou en je vrouw onze r echt hart elijke g elukwens en met jullie dochter. 
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PROMOTIES. 

E. Veen hoogspringen 
R. van Nimwegen 110m horden 
.a. van- Nimwegen tienkamp 

NIEUWE CLUBRECORDS. 

van D naar 
van D naar 
van D naar 

c 
c 
c 

1. 60m 
17. 9sec. 
5219 pnt. 

wedstr. 5/9 te Zaandam. 
wedstr. 5/9 te Zaandam. 
wedstr. 5/9 t e Zaandam. 

4 x BOOm Gerard Kamp- Gerard Zwart- Arnoud Bosch- Wim· Aaij van 8.02.C' (op 
naam staande van Kamp - Klos - Bosch - Klaver) ~aar 7.58.5 dd. 3 okto
ber t e Delft. 

1000m Adri e Schaper van 2.33.5 (op naam staande van Wim van Gog, 1946) naar 
2-29.9 dd. 10 oktober te Haarlem. 

WEDSTRIJDAGENDA. 

6 nov. Twente cross. 
7 nov. Breda · cross~ 

14 nov. Bruss el Cross van Le Soir. 
20 nov. Vut..;ht K.R.O.-jubileumcross. 

UITSLAGEN VAN HIEH EN DAAR. 

Vlak na · het ter p~rs e gaan van de vorige "H.A.V.-er", b ereikt e ons dit verslag. 
Hoewei dus laat 9 meenden wij toch U dit verslag van de Marathon in Enschede niet 
te mogen onthouden. 

10e I NTEliNATIONALE MARATHON ENSCHEDE. 

Zat erdag, 28 augustus jongstl eden, was het de ti ende maal dat de Int ernational e 
Marathon van start ging. Preci e s om drie uur werd he t startschot gelost en na twee 
ronden op de sintelbaan t e hebb en afgelegd, verli e t de meut e van honderdvijftig 
man onder daver end applaus van he t talrijke publi ek het Di ekmanstadion. 'rerwijl 
he t publi ek werd bezig· gehouden mtJ t een aantrekkelijk programma, keurturnen, rug
by en een ballonrace, verliet Uw r eport er het stadion om de lange-afstand-beul en 
op hun doortocht in Haaksbergen op t e wachten. Onder de deelnemers bevonden zich 
namelijk twee "Haarl em"-leden, Bas Fennis ert Krijn Kroezen. 
In HaaKsbergen had zich al een groep afgescheiden van h e t peloton en he t was, 
naar lat er zou blijken, dez e groep, waaronder zich de hoogstgeplaatst en in het 
eindklassement bevonden. VandenD~~'iesse, Chudomel, Kantorek, Sp öckman, Steylen, 
Mol en de Eng&lsman Franklyn maakten deel uit van deze groep. Ook Kroezen en Fen
nis kwamen goed door. 
Na het keerpunt t e hebben genomen was het nog steeds bovengeno emde kopgro ep, die 
het langger ekt e v ald aanvoerde. Kro e zen en Fennis ·volgden op r espectt s:v elijk vijf
tien en twi.ntig minuten. Kroezen had echter last van zijn schoeisel en werd ge
dwongen de laatste vijftien kilometer op zijn sokken af t e l eggen. Doch beide 
"Haarlemmers" gaven blijk van een goede mentaliteit en ze wisten dan ook in de 
laa tst e fase van de strijd not5· menig e t egenstander t e passeren. 
De aankomst in het stadion was een groot feest. Iedereen werd met luid applaus 
ontvangen. Kro ezen kwam als 68e het stadion binnen en was hi ermee 23 e Nederlan
der. Geen sl echt resultaat dus. Ook Fennis arriveerde gezond en wel en klasseerde 
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zich 91e 9 waarmee hij 37e Nederlanderwas. · Een applausje voor deze 11 Haarl em 11 -rot 
is dus wel op zijn plaats. 
' s Avonds werd een uitst ekend diner aanc;eboden, men g enoot van de g ezellige sf eer 
en de prijzen werden uitger eikt. Pas om t wàalf uur aanvaardden we de thuisreis. 
Het was een onverget elijke sp6rtgeb eurt eni~. 

Kroezen 
Fennis 

keerpunt 25 km t .otaal tijd 
1.25.46 1.41.4B . ~.10.23 
1.31.12 1.5o.oo 3.3~.24 

Chris van d er Meulen. 

NED. 'riENKAMi?KAJ.ill?IOENSCHAPPEN TE DELFT, 1B en 19 · s ept ember. 

Wim Krl.jnen en Rei'n Knol waren onze vert egenwoordigers bij de ze kampioenschapp en. 
Op de eerste dag 9 die zich kenmerkte door winderig en buÏg weer, sprong Wim Krij
nen 1.75m hoog en Rein Knol stootte de kogel 13.28m v er. Dit waren de enige ver
n:~ld enswaardige prestat.ies van ûe eerst e dag. Verder war en wij er getuige van 
hoe een stokoud Ned . r ecord om zeep werd gebracht. Edward de Noorlander haalde 
bij het hoogspringen 1.96m en verb et erd e daarmee het uit 1936 op naam staa nde r e
cord van J. Brasser met bijna 2 cm. Tevens zagen wij ho e dez e atleet bezig was 
Eef Kamerbeek te onttron f;l n als kampio en van Nederland tl enkamp. Kamerbeek werd 
12 maal kampio en. Bravo! De tweede dag werd b egunstigd "door mooi weer. J a mmer was 
het, dat Rein op het discuswer pen faald e 9 anders had er een hoger e klassering in 
ge zet en. Nu werd Rein Be acht er zijn clubgenoot Wim Krijne:n. Beiden kwamen echter 
boven de 6000 punten, vo orwaar nog altijd een pr estati e . 
De uitslag was ~ls v~l gt: 

Wim Krijnen: na eers t e dag 1)e 9 na de t weede dag 7e :totaal 1 me t 607B pht. 

100m 12. 3 520 11 0m horden 15.5 797 
v er 6. 22'm 653 discus 34.73m 57B 
kogel 10,94m · 52B polshoog 3.50m 672 
hoog 1. 75m 634 spe_er 40.44m 497 
400m 53. ~ . 663 1500m 4.3B.1 ili 

299 B 30BO 

Rein Knolg 100m 12. 1 ''560 11Qm hord en 16.4 712 
ver 6.33m 677 discus 34.07m 564 
kogel 13. 2Bm 6B3 polshoog 3.20rn 587 
hoog 1 • B3ni 707 .. sp eer 46.09m 579 
400m 55·3 ~ 1500m 5.o6.o 376 

3219 2818 

na eerst e dag 6e 9 na d E:: t weedG dag Be -totaal, met 6037 pnt. 

REGIONALE'wEDSTRIJDEN TE 1 s-GRAVENBAGE , dd. 19 s ep t emb er. 

Gelijktijdig met de ze vvedstrijd werd de 10-kamp èn W.G.-beker gehoud en, zbdat 
. . helaas. ni emand -van b estuur en T.C. _bij deze wedstrijd aanwezig was. Arnoud Bosch 

was zo vri endelijk om ons de uitslagen t e .b è zorgen. Arnoud' _<?ok nog b edankt, on
danks áat j e zelf moesi l open, v~or j e ploegl eiderschapl D~ uitslagen war en als 
volgt: 
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100m heren D 

100m heren C 

800m heren D 

800m heren C 

SOOOm C 

polshoog _B 

speerwerpen D 

kogel D 

H. Zuiderna 1J e , Se in Je serie. 

P. Schippers 12.4 Se in finale 
1 2. 1 Je in halve finale 
12. 4 2e in seri e . 

H. Zuiderna 8e in 2.18.1 

J. Reuperman 7e in 2.08.2 

A. Bosch li ep als B-klasser buit en mededinging. Hij werd 
hi er eerste in de b est e tijd 1 ooit door hem gelop en, n.l. 
1S.JS.2 ! Proficiat Arnoud. 

B. Krone prest eer de het om de aanvangshoogt e van 2.80m 
ni et t e halen. Schaam j e , Bob. 

N • . Koll erie werd hier 9e met J4.02m. I ets . t el eurst ellend1 
maar dè verhuizing zal daar wel niet vreemd aan zijn ge~o.o 

we est. 

N • . Koll eri e 
C. Heilkt: r 

4e met 9.94m. 
7e met 9.07m (how can?) 

REGIONALE \ifEDSTRIJDEN AAN DE KRUISLAAN TE AMSTEHDAM, 26 september. 

110m horden B 4e A. van Zijl 18.0 

" 11 A 2e w. Krijnen 1S. 8 
100m c Se A. van Zijl 12.8 in 1e s erie 

se w. · Krijnen 12.2 in 2e s eri e 
se P. Schipp ers 12.J in Je s eri e 

100m A 2e G. Kamp 11 • 2 
3e H. Vlam 11 • 2 
4e c. v.d. Meulen 11 • 3" 

800m B 4e R. Folmer 1.S9·9 
6e R. Vissers 2.os.J 

JOOOm C 8e M. Lab eur 1U.OJ.O 
JOOOm B 1 e A. Bosch 8.s6.4 
hoog c ' .. .. Je G. Kamp · 1 • 60m · 

6e M. Lab eur 1.6om 
kogel D 1 e N. Koll erj.. e 10.78m (n.p.r.) 

4e R. Vissers ·9 .18m 
discus D 1 e R. Viss ers J0.78m 

" c J e N. Koll ari e J2.401Jl 
11 B 2e w. Krijnen 3S.08m 

NED. KAMPIOEIJSCHAPPEN 200m HORDEN EN 4 x 800m, t e Delft, dd. J oktober. 

~ij behaaldan hi er tweemaal een derde plaats. Op de 4 x 800m ging dit ver gezeld 
van een nieuw clubrecord. En dan t e b edenken dat onze sterkste man, in casu Adrie 
Schaper, niet eens van de partij was. Als eerste· ging G. Kamp (invall er) van start 
en hij wist zowaar 11 cp de hielen t e blijven zitten" van Koppelaar (AAC), zodat 
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er bij het wisselpunt praktisch geen varsc~il ~as. ~ij not8erden een (officieuz~) 
tijd : voor hem ~van : 1•57•8• Gerf!,rd Zwart wist als tweede man het t empo goed bij te 
houde11 'en zorgde :er voor, dat de afstand met no. 1 (AAC) niet groter werd. Bij het 
overgeven -van .het stokje aan onze derde man, Arnoud Bosch, lagen AAC en Haarlem 
nog '.dicht -bij elkaar• Helaas moest Arnoud. op de laatste 100 meter afhaken en zag 
zioh toen ook nog gepasseerd door Memphis.o. _:Voor onze laatste man, Wim Aaij, zat 
er toen geen kans meer in voor een 1e of 2e. plaats. Hij zorgde er voor dat onze 
derde .plaats -veilig .gesteld werd en eindigde. dus als 3e in 7•58·5· 
G. Kamp (1.57.8), Gerard Zwart (2.001), A. Bosch (2.01.0) en W. Aatj (1.59.6). 

Wim Krijnen werd voor de · zoveelste maal 3e bij het nummer 200m horden. Hij wist 
zich inde -serie als eerste te plaatsen met een tijd van .26.4. In de finale werd 
hij 3e met een-tijd van 26.1. 

UITSLAGEN ONDEHLINGE WEDSTRIJDEN, dd. 10 oktober 1965. 

NAAM: 
J. 
J.Doornbosch 
H. Knol 
J. Vissers 
R. Folmer 
R.v.Nimwegen 
H.Joacim 
R. Vissers 
H. Vlam 
J.Brouwer . 
A. Schaper. 
B.Krone 
J.de Reus 
D.Mulder 
J.Heuperman 
C.Lagendijk 
N.Koll erie 
M.Labeur 
P.Schippers 
P.Kleyne 
R.Kitseroo 
A.van Zijl 
G.Sakkers 
Q.Kroezen 
A. Bosch 

100m pnt 1000m pnt ver pnt hoog pnt kogel pnt diso. pnt totaal 

11.5 687 2.56.6 513 6.66 748 1.70 588 13.34 686 36.01 605 3827 1 
11.9 601 3.23.7 273 6.28 666 ~ 725 12.68 644 41-40 713 3622 2 
11.2 756 3.14.5 347 ~ 759 ~ 540 10.78 517 34.58 575 3494 3 
11.4 710 2.42.0 675 5·25 432 1.45 344 10.24 478 29.50 463 31 02 4 
11.6 665 2.56.0 519 6.18 644 1-45 344 9.52 424 30.51 486 3082 5 
12.0 580 3.00.0 479 5-67 530 1.65 540 9.84 448 31.10 499 3076 6 
11.7 643 2.52.2 559 5·54 500 1.45 344. 10.22 476 33.32 547 3069 7 
10.8 853 3.01.0 469 6~00 604 1.55 444 . 8.96 382 21.50 264 3016 9 
TI:9 601 2.53·4 546 6.43 699 1-55 444 8.98 384 25.60 370 . 3044 8 
11.4 710 2.29.9~833 ~.22 425 1.60 493 7-70 281 20.73 . 243 2985 10 
11.8 622 2.54·6 533 ~.38 463 1.45 344 .8~58 352 28.94 450 2764. 11 . 
12.1 560 3~2~.1 · 262 5-83~ 566 1.60 493 , 9.76 442 27.04 405 2728_ 12 . 
12.0 580 3.14·5 306 5.90 582 1.55 444 9.36 412 26.90 401 2725 13 
12.0 580 2.55·0 529 5-73 544 1.45 344 7.48 263 24.19 335 2595 14 
12.0 580 3.13.7 353 5·54 500 1.45 344 9.12 395 24.34 338 2510 15 
13.1 373 3.30.7- 221 5·05 383 1.40 293 10.38 488 29.23 456 2214 16 
12.9 408 2.50.8 574 4.63 279 1.55 444 . 7-48 263 19.00 195 2163 17 
11.8 622 3.01.4 465 5.06 385 1.3o 189 7.16 235 16.53 122 2018 18 
13.0 390 3.20.9 295 4-•97: 363 1.40 .293 . 8.14 317 21 .• 63 268 1926 19 
13.0 390 3.21.0 294 4.70 296" 1.30 .. 189 . 8.20 322 21.38 261 1752 20 
12.7 444 ----- --- 5.86 573 --- -- . 7.94 30j 23.41 314 ·1632 21 
14.1 213 4•04o4 13 4o23 175 1.30 189 8.88 376 30.30 481 1447 22 
13.9 243 3.07·5 408 4·57 264 ---- --- 7.02 224 19.-13 199 1338 23 
-12.9 408 ------ --.,... 4· 70 296 ---- --- 7. 04 225 ----- --- 929 24 

~ nieuw clubrecord. 
VETERANEN: 
H.. Willmta 
H.Kluft 
E.Bleyswijk 
B.Fennis 

12.5 482 3.23.8 272 5·87 575 
13.8 258 ------ --- 4·25 180 
13.7 274 4.06.1 4 4-15 154 
15.3 49 3.12.2 366 3.40 ---
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8.26 326 
12.40 626 34.83 

7.36 252 
6.06 136 

1655 1 
(b.m)1064 2 

680 3 
. 541 4 



JEL DOORNBOSCH, DE STERKSTE SE1ITOR. 

Bij de .onderlinge· wedstrijden van ·zondag , 10 oktober, is J el Doornbosch als onze 
sterkst-e ·senior t e voorschijn . gekomen; b eslist geen verrassing dus. Ook ni et, dat 
Rein Kii6l · tw'eede -werd. -Wel de goede derde plaats vanJoop Vissers, di e ik in-
derdaad een goed:e "kans ge ef om het volgend seizoen 11 t erug te komen", zoals blijk
baar zijn voornemen 'is. Vooral zijn · 6.76m ver loog er niet om. Trouwens, er wer
den - ook al neem ik de rugwind in aanmerking - toch goede prestaties gel everd op 
dat verspringen. ·UitgBr ekend op he t nummer, dat tijdens de P.H.-bekerwedstrijd 
het zwakste ·was~ 

Adrie :'Schap er zorgde tijdens het laa tst e nummer, de 1 OOOm, voor vuurwerk. Het biJ
na 20 jaar oude r ecord van Viim van Gag werd met ruim 4 seconden verb e t erd e n ge
bracht op 2 rnin. 29.9 sec • . En daarme e verdween weer een historische naam van de 
clubrecordlijst. De naam van een man, die in de na-oo~log se jaren aan de lop ende 
band clubrecords verb e t erde . Het was een sporti eve gest e van hem Adrie met deze 
laatst e clubrecordverb e t ering t el egrafisch geluk t e wens en. 
Henk Will eros zegevierde geheel volgens de ver~achting bij de ve t eranen, nadat aan
vankelijk Henk Kluft dank zij het kogelstoten de l e iding had gehad. Maar Henk 
Kluft zag niets in de· 1000rn en to en zat die andere Henk op fluweel, ondanks het . 
f eit, dat Emile Bleyswijk zich dapp er verweerde . 

De uitslag van 
1 • R. Folmer 
2. A. Bosch 
3. A. Kort ekaas 
4· Q. Kroezen 
5· D. Simonse 

So . Long. 

. . 
ONDERLINGE 10 krn OP. 7 OKTOBER (LAA'r STE TRAI NI NGSAVOND). 

de onderling-e 10 km luidt aldus: 
34.21.9 6. M. Labeur ,39.11.7 
34.25.1 1· B. Fenni..s 39.57.1 
35.22.3 8. R. Kitseroo 41.37.3 
37.14.0 9. H. Zuidejlla 42.04.1 
38.·13.0 1 u. .J. Doornbos.ch 47.27.9 

.. 
DIS!rRIKTENONTMOETI NG ZUID-HOLLAND ZUID. EN NOORD-HOLLAND, 

gehouden t e Lisse o.p 10 oktober. 

VVim Krijnen en Gerard =Kamp waren hi e r: ·onze vertegenwoqrdl,gers. 
Wim kwam uit op de b eide hordennummer-s 110m en 400m. 
Gerard liep de 100m en 4 x 100m- en sprong ver.. . . 
De antlere i eden van onze vereni ging, .di e voor deze wedstrijd waren ui t geriodigd, 
gaven de voorkeur aan onze .onderlinge wedstrijden, wa t hen door diverse mensen 
nogal kwalijk werd genomen.- He t · bestuur had he n hierin . vrij gelaten. 

VAN HET J U N I 0 R E N - WEDSTRI JDFRONT. . . 

KRUISLAAN TE AliJISTERDAM, 26: s ep t emb er. 

Als laatste baanweds trijd van dit s eizoen organiseerde de afd. Amst erdam een se
nioremi'edstri jd op de sint elbaan aan de Krui slaan. 
Een kl ein aantal van onze A-junioren nam met succes aan de ze wedstrijden deel. 
De BOOm her en D, gelopen in twee s eri e s op tijd , werd een a angel egenheid van onze 
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junioren. ·In het totaalklass ement van · deze BOOm werden de dri e eerste plaatsen 
bezet door L Wim Aaij 1.59.6~ 2. Gerard Zwart 2.02.4, 3. Pim van Beek 2'.06.-. 
René Ruis werd zevend0 in zijn serie,.. tijd 2.10.3. 
Pim van Beek .l ugde ook'beslag op de ee rste .plaats bij he t hoogspringen heren :D 
met 1. 60m; Gerard Zwart .· we rd hi er derde met ·1. 50m • . 
Jaap Meijer bezette in zijn serie 100m her@n D de derde. plaats me t 12.0 s ec. 
Fer Lamie startte bij · de heren B; in·de finale 100m behaalde hij de overwinning. 
Ondanks tegenwind not eèrd.e hij 10.9 s ec. 

'.·. 

DELFT·, 2 en 3 oktob er. 

Pim van Beek ,afgevaardigd door het dd.strikt Noord-Holla,nd van de K.N.A.U. naa r 
de nationale meerkampfïnale op 2 en •3 oktober, g eorganiseerd door A. V. '40 t e · 
Delft. Hij behaalde daar de a·chtste plaats. 
De r esultat en waren: 
eerste dag: 
100 meter 
kogelstoten 
hoogspringen 

11.7 s ec. 
9.38m 
1. 75m 

stand na de eerst a dag: 
Se met 169~ punten. 

De 1. 75m hoog b etekende voor Pim zijn bestè prestati e op dit nummer tot nog t .oe. 

t weede dag: 
110 meter horden 
sp eerwerpen 
versp ringen . 
1000m 

Jammer was het, 
overige nummers 
100 meter 
kogelstot en 
hooe;sp ringen 

dat 
kwam 

15.4 s ec. 
2sJ.82m 

6.08m 
2.47.·1 

de nummers kogel en 
hij heel goed mee : 

2e plaats 
10 e plaats 

2e plaats 

stand .na de t~~~de dag: 
Se met 4062 punten. 

sp eer uitgesp roken sl echt 

110 meter hordo n 
. verspringen 
sp eer werp en 
1000 meter 

· ONDERLI NGE WEDSTRIJDEN, -10 oktob er. 

waren; op de 

h plaats 
7e plaats . 

10e plaats 
1 e plaats. 

De onde r linge wedstrijden, georganiseerd als afsluiting van het s eizo en 1965, Z1Jn 
door goed weer begunstigd. In totaal namen 4 7 junioren aan deze wedst'rijden de el. 
Er werd in de diverse ~roepon f el gestreden om de punten, waardo or enkele goede 
prestaties tot sta nd kwamen. 
Jos Fielmich bo ekt e we l het b est e r esultaat. Bij he t hoogspring8 n sprong hij over 
de lat to en de ze op 1.70m'lag. Jos werd met deze prestatie medeclubr ecordhouder 
op dit nummer; in 1956 sprone; Mat Meuwese. deze ho0gte en in 1958 was het Pieter 
Mascini, di e de ze prestati e haalde. 
Wim Aaij verraste met een vert esprong van 6.20m en Fe:r Lami e liet 10.9 s ec. af
drukken op de 100 met er. 
Ad van Vel zen, die pas E~ELE_WEKEN bij, ons als lid staat ingeschreven, y~ i!'lt .. 9- .~ 
zeg e t e grijp en bij de C-junioren. 
Wim -van Voor-st, die als êë'FS'ie e ind-igde· bij de welpengr.oep, is pas ENKELE DAGEN 
lid van onze ver eniging. · . . 
De volgende resultat en noteerden wij vo.or U (de. onderstreepte pr esta tie is de 
b est e , behaald op dat nummer): 
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JlJlHOHEN .A.~ • ·· 100m 1000m hoog· ver discus kogel totaal 
. . . punten 

1. G. Zwart 12.0 2.38.6 1. 60 5.86 35.77 9.79 3407 
2. P. va:n :Beek . 11.5 2.44.6 1_~ 5.98 30.34 9.23 3356 
3. A. Beun 11.5 3.12.3 .1..:J2 6.29 32.21 .:ll!5..2. 3352 
4· w. Aaij 11.6 2.38.3 1. 40 b.2c5" 24.64 10.35 3159 
5·. F • Lainie . 10.9 3.09.4 1.50 5·87 29.04 10.48 3135 
6. J. Priester 12.4 3.23.5 1.:_~ 5· 89. 24.32 10.30 2717 
7 • H. Mulder 12.6 3.04.3 1.50 5·48 26.92 9.12 2577 
8. B. Grommers 12.4 3.13.6 1. 45 5·25 32.07 8.69 2512 
9. René Ruis 12.2 2. 56. 8. 1.55 4.80 21.77 8.15 2405 

10. \Ji • Visser 13. 1 3.13.1 1.45 5·37 25.25 9.48 2318 
11 • W. Demmeni.e . 12.7 3.12.0 1.50 5·51 24.28 7.70 2317 
12. J. Meijer 11.8 3.22.0 1.45 5·37 17.68 8.12 2183 
13. C. Krammer 11.7 ------ 1. 50 5.28 20.46 8.06 2022 

JUNIOREN B. 600m 

1 • L. v.d. Veer 12.4 1. 47.8 1. 55 ~ 34.22. 14.26 3310 
2. J. Fielmich 1 2.1 1. 38. 2 1. 70 5· 26.49 9.04 3062 
3. Robert Ruis 12.2 1. 42.5 1.40 5·24 30.28 . 12.54 2931 
4· F. van Doorn 13.0 1. 43.5 1. 45 5.23 32.15 10.28 2703 
5· B. Goessens 13.2 1. 49.6 1.40 5.02 32.68 11.33 2570 
6. M. Beekes 12.1 1.39.9 1. 35 4.90 24.27 8.28 2403 
7· B. van Dee 12.3 1.45.0 1. 40 5·35 18.68 9.48 2394 
8. H. Koning 13.6 1. 34·1 1.50 4.76 19.00 8.70 2222 
9. ·r. Smit 12.9 1. 45·1 1. 35 4· 31 19.59 8. 88 1949 

10. R. Peetoom 13.2 1.48.0 1. 20 4.60 21 .. 70 8.91 1832 
11 • H. Boersma 13.4 1.45·0 .1.20 4·49 20 .29 7.60 1665 

JUNIOREN C: 60m 6oom hoog balw ver kogel 

1 • A. van Velzen 8.0 1 • 49.1 1.40 62lll ~ 9. 21 2720 
2. R. van Beek 8.0 1.42.8 1.& 46Ïii 5.13 8.bT 2575 
3. B. s~heffer 8:"1 1.37·2 1. 20 52m 5·05 8.52 2408 
4· F. Stroocloeck 8.5 1 • 54· 2 1. 35 48m 4·51 7.70 2030 
5· G. Dekker 8.4 1. 49.3 1. 20 28m 4.56 7.01 1685 
6. A. Baesjo~ 9.2 2.29.6 1.15 . 47m 4.38 8.60 1392 

JUNIOREN D. 6om hoog kogel balw. . ver 

1 • K. van Giffen 8.6 . l!l2 9.42 43m 4,66 1888 
2. F. Ui t er wijk 8.4 l!l.2. 7:86 33m 4:-f9 1607 
3. E. Wal eveld 9·5 1 • 15 . 9. 03 47m 4.00 1431 . 
4· H. van Es 9 .• 2 1. 25 7 •. 29 37m 4·'-'4 1340 
5· w. SchÖnlau 9.0 1.15 6.18 35m 3.92 1153 
6. K. Schultz 9.6 1.10 7.30 39m 3.70 1103 
7. · fi. . Dreijer 10.2 1.15 . 7. 80 40m 3.52 1 061 
8. w. van Es 9.2 1 • 01 6.56 31m 3.48 909 
9. 'J .D. Joustra 9.8 L10 6.68 27m 3.53 891 

10. F. Nelissen 10.0 1 • 15 6.19 35m 3.33 852 
11 • F. Wentholt 10.4 1.10 6.88 35m J.10 766 
12. E. Duut 10. 0 0.90 5·35 28m 3.19 518 
13. Ronald Ruis 11.5 0..90 5.80 28m 2. 81· 316 
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YlELPEN: 60m hoog kogel balw. ver totaal 
punt en 

1. w. v~n Voorst 9.8 1.10 ~ 32m 3.03 770 
2. R. Bliekman 9.8 0.90 5·79 32m 3.19 612 
3. R. t e Nuyl 1ü.b 0.90 4.10 29m 277b 2C2-
4· N. Wentholt 11.3 o.Bo 3.B4 17m 1. 99 

J. van Drunen. 

Geschi edenis van de 800 met er. 

Het leek ons wel eens aardig om de geschi edenis na t e gaan van de 800 meter, nu 
dit jaar in onze ver eniging ook divers e lopers onder de 2 minuten hebb en gelopen 
en mede gezien het f eit~ dat Wim Aaij nationaal j eugdkampio en op de 800 meter 
werd. 
Volgens de statisti eken di e b ekend zijn~ werd de eerste BOOm-loop onder de twee 
minut en gelopen in 1B73. Het was de Britse Cambridge student A.L. Pelhany di e de 
BSO yards ( 804.672m) li ep in 1.59 .6, en hi ermede dus de 2 minuten-barri èr e door
brak. De grote man van deze jaren was eigenlijk de Amerikaan Lawr enc e Myers. Hij 
was ei genlijk sprint er, maar hij nam ook divers e m~l en deel aan een BOOm-loop. 
Zijn laa tste wedstrijd in 1885 was ook zijn snelst e . Hij li ep to en de 880 y~rds 
in 1.554, wat ook met een een wer eldrecord was. De man, di e he t eerst de BOOm on-
der de 1.50.- liep wa s weer een Brit~ Hamp son. In 1932 li ep deze de BOOm in 
1.49 .8 en verb et erde hi er mede het wer eldrecord van de Fra nsman :Martin met o. B sec . 
De atl eet, die het langst he t wer eldr ecord op zijn naam heeft gehal, was de Duit
s er Rudolf Harbig , di e in 1939 het werl edrecord, dat op naam van de Engelsman Sydney 
Waodersen stond met 1.48. 4 , met maar li efst 1.8 s ec. verb et erde . In 1955, dus 16 
jaar lat er, zag de Bel g Roger lvie ens pas kans om het scherp er t e st ell en, n.l. tot 
1.45.7. Zeven jaar nadien bracht Pet er Snell het huidige wer eldrecord op 1.44.3. 
Ho e het in onze eigen ver eniginB is gegaan heeft U onder ander e kunnen zi en aan de 
hand van de staatjes van onze archiva ris Pi et Kl eyne . Totaal b ehaalden wij 4 Ne
derl a nds e kampio enschapp en, 1 x Adj e Paul en (1920) en 3 x Andri es Hooger werff (1927, 
1929 en 1930). 1 x B-kampioen, Han de Roede (1 939 - 2.06.5), 2 x Ned. J eugdkam
pio en, Wim van Gog (1939 - 2.09.9) en dan Wim Aaij (1965 - 2.00.7). 
Hi eronder volgt dan een staatj e met he t verloop van het wer eldrecord: 

1B73 Pelhany (G-B) 880 ya rds 
18B5 M:yers (AM.) " " 
1888 Cross (G-B) 
1895 Kelpa trick (Am.) 
1908 Sheppard 11 

1912 Me r edi th 11 

192p O. Peltzer (Dsl) 
192B Martin (Fr.) 
1932 Hampson (G-B) 
1936 Gunningham (Am.) 
1938 Waodersen (G-Bl 
1939 R. Harbig (Dsl 
1955 R. Moens (Belg 
1962 P. Snell ( Nw.Zld) 

1.59 .6 
1. 55· 4 
1. 54 · 6 
1. 53. 4 
1.52.8 
1.51.9 
1.51.6 
1.50.6 
1.49. 8 
1. 49.7 
1 • 48.4 
1.46.6 
1. 45·7 
1.44 .3 
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Lijst van de best e BOOm-lop ers 

1.44.3 Snell . ( Nw. Zld) 
Crothers' (Can) 1.45·6 

. '\ ' ' 

Moens · (Belg) 1.45·7 
x L45·7 Groth · (Am) 

Courtney 11 j. 45· 8 
x 1. 45· 8 Ke::'r (Jamaica) 

1.45·9 Boys on (Noorw.) 
1.45·9 Kepugut (Kenia) 
1 • 46. 2 Schm;Ldt (D sl) 

x 1.46.3 Siebert . (Am) 
1. 46.4 Ma tuschewski (Dsl) 

x 880 .yards tijd min 0.7 s ec. 

,;DE GROT"-BAR 
GA~THUISSTRAA T 26, HAARLEM - TEL. 1 78 55 

Als je aan een 
sporthuis denkt . . . . 

is die gedakte H je favoriet.Sporthuis Haarlem 
is het eigen sporthuis van Zuid-Kennemerla"d, 
zeker voor de verkoop van spikes, waar zoveel 
vakkennis voor nodig is. 

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

SPORTHUIS HAARLEM 

grot• houtstraat I 23 tel. 22085 

marsmanplein 15 tel. 64562 
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aller tijden. 

1962 
1964 
1955 
1964 
1957 
'i964 
1955 
1994 
1959 
1962 
1962 

Hans Busé. 

Geopend: dagelijks van 19.00-24.00 uur 

zaterdag en zondag v.a.14.00 uur 

BIJ ONS TREFT U EEN BESCHAAFDE S~ER. 

HAUTE COIFFURES 

Lid Syndlcat 

,.Créatlon de la Neerlandalse" 

BUOU'S EN PARFUMERIEËN 

lubln - lanvln - Jean d' Albret 

Worth · Jean Patou • Molyneux 

Ruime sortering 

speciaal. For Men serle's 

Gedempte Oude Gr11cht 42 

Haarlem . Telefoon 1 35 75 



OKAY-IJS 
Voor een fraaie vogel of 

een echte rashond naar . 

* 
JEL TJO DOORNBOSCH 

Grossier Th. Koers 

Spaarne 80, Haarlem 

's maandag en 's zaterdags 

standpl"ats: Botermarkt 

SMEDERIJ W. MOOLENAARS 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels 
Hek- en constructiewerken 

Werkplaats: Baljuwslaan . Telefoon (02500) 11 209 
Privé : Prinsen Bolwerk 56zw .. Telefoon (02500) 10097 

ook voeder en andere dierenbenodigdheden 

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

Drukkerij 

JOS MATHOT 

Rijksstraatweg 95 

Tel. (0 2500) 5 05 58 

I. KAN J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF 
Juwelier· Horloger 
Stopwatches 

Haarlem, Barteljorisstr. 2, Te/1 3004 

Oranjestad, Nassaustr. , Aruba N.A. 

HAARLEM 

SANTPOORT I 
Gezonde mensen, 

Gezonde voeding. 

GEZONDE VOEDING: 

VERMAAT'S 
tf;tt t~! 

HELPT U VERDER . . 

DAG EN NACHT 

GEOPEND 

Zijlweg 39°43 ° Haarlem 0 Tel. 1 43 08 

Hotel . Café 0 Restaurant 

Annex slijt erij 

"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 52207 

De zaak van service en vertrouwen. 

ALLES VOOR DE MODERNE 

HUISHOUDING OP HET GEBIED VAN : 

Geneesmiddelen, cosmetica 
en huishoudelijke artikelen 


