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K E R S T N U M M E R 1965 

Het zal U waarschijnli jk gaan zoals elk van on s . 
Dat jaar 1965 was weer gelijk een droom . Een droom, die zi c h 
flitsend - voor één ogenblik - in ons brein vastzet, doch bi j 
het ontwaken weer even snel uit ons geheugen verdwijnt . Soms, 
j a soms bij uitzonderlijke dromen blijft het gebeuren ons b ij 
en denkt men daar nog, al naar gelang het gegeven, veel of 
weinig aan. 

De dagdromen zijn eigenlijk het schoonst . Zo vol 
idealistische ge-dachten of wensen, die meestal egcîstisch en 
natuurlijk ook wel oens altru:îstisch gericht zijn. Verklaar-,~- 
baar is dat, daar dagdromen, zoals het betaamt, niet i n een 
droom doch met onze klinklare gedachte gevormd worden. 

Voor 1966 hebben ook wij dagdromen. Over o nze 
ver eniging: veel nie_uwe leden - jongeren die de bestuurstaken 
van ouderen met evenveel ~nthousiasm<:J willen en kunnen overne
me n - sterke commissies - saamhorigheid juist bij moeilijke 
kwesties - veel wederzijds bbgrip - de fakkel, die H. A. V. 
" Haarlem" heet, met volledige inzet van alle leden sterk bran
dend te houden en een ~terk atletiekleven in Nederland . 

Wij hebben ee~ pracht sintelbaan en een puik win
t e r centru m - het is nu d.e 1\ffENS in onze vereniging, die al de 
overige wensen nog kan iblossen. 

Onze leden, donateurs, bevriende relaties en a d
ver teerders wensen wij van ganser harte geluk en voorspoed v oor 

1966 . 
Ofschoon deze wenseri zeer v~rstrekkend bedo el d 

ZlJn, willen wij h e t terreinpersoneel van onze sintelbaan e n 
d e toezichthouder en zijn assistent van de militaire terr e i 
n en aan de Zeeweg gaarne extra in al het goede laten delen. 

Speciaal de Directie, personeel en de leerl i ngen 
va n het C.I.O.S. een succesvol nieuwjaar toegewenst, alsmede 
h et Bestuur, leden en donateurs van onze moedervereniging de 
H.F . C. Haarlem voor het komend j~ar een eervolle plaats op d e 
r anglijst. 

Bestuur - Redactie. 
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VAN D E V 0 0 R Z I T T E R • 

45 Jaar 11 Haarlem 11 • Kan er een meer dankbare taak zijn 
om over te schrijven ? Want ond&nks a lle trainings
moeilijkheden, vooral in de jaren na de oorlog -
moeilijkheden, die tot 1964 hebben voortgeduurd -
· heeft 11 Haarlem11 zich doorlopend bij de meest 

vooraanstaande verenigingen in den lande kunnen 
handhaven. Daarnaast is oaze vereniging al die ja
ren een fijne, levendige vereniging gebleven met 
een uitstekende clubgeest en met een brandend ver-

langen onder alle omstandigheden er het beste van 
te maken. Dit laatste i8, geloof ik, een stilzwij

gende opdracht, die wij van lie grote 11 H.A. V.-er 11 

Hil v.d. Moy hebben ontvangen. En a ls ik een torug
blik werp op de laatste 20 jaar, meen ik wel te mogen 
zeggen, - het is overigens in alle onbescheidenheid 
gezegd - dat wij in het uitvoeren van die opdracht ge
slaagd zijn. 

Met het prettig en dankbaar terugzien op 
de laatste 20 jaar, denk ik toch vooral aan de laatste vijf jaar. Dit is namelijk 
de periode, waarin een ieder toch wol begrepen zal hebben dat we weer zeer duide
lijk in de lift naar boven zitten. Goed, voorlopig zijn we dan nog bij de voor
laatste etage blijven steken, maar weten w~ de kracht op te brengen in hetzelfde 
tempo door te ga&n zoals vooral het laatste jaar, dan kan het niet anders of ook 
de top komt weer binnen ons bereik. En dan zijn we meteen bij de toekomst van de 
vereniging beland. Zull&n we het tempo van het laatste jaar in de zeer nabije 
toekomst - ik denk dus aan het komende seizoen - kunnen handhaven ? Ik ben er 
niet bepaald optimistisch over. Het werk steunt bij ons, zowel wat de junioren 
als de senioren betreft, nog altijd te veel op enkele mensen. Bleyswijk bij de 
senioren en van Drunen bij de junioren. En nu kan wel gezegd worden, dat dit bij 
andere verenigingen ook het geval is, ik moet toch eerlijk bekennen, dat ik het 
toch maar een griezelige gedachte vind. Als Joop van Drunen eens uitvalt en als 
Emile Bleyswijk straks teveel door zijn zaken in beslag genomen wordt, dan zal 
het uitstekende werk, door Joop al vele jaren verricht, door Emile de laatste an
derhalf jaar met kracht ter hand genomen, in elkaar storten. En dan ben ik erg 
bang, dat we niet meer in de lift zitten die naar boven gaat, maar in de lift die 
hard omlaag gaat. Dit te voorkomen zal onze taak voor de komenda maanden moeten 
zijng n.l. te zorgen voor een veel betere werkverdeling. Ik verkondig ook daarmee 
alweer niets nieuws, maar dat wil toch geenszins zeggen, dat we het weer niet op
nieuw moeten proberen. 

En dan natuurlijk zorgen voor nieuwe leden, veel nieuwe leden. Ik schreef 
het :..·eeds in het vorig nummer. We zullen op alle mogelijke ma nieren en misschien 
ook onmogelijke manieren nieuwe leden moeten aantrekken. Als het op d u ene manier 
niet lukt, doorgaan op een andere manier, maar we kunnen eenvoudi g niet zonder 
nieuwe aanwas. 

En va~ de toekomst dan nog een ogenblik naar het heden. We hebben nu ons 
nieuwe trainingskamp betrokken. Het is natuurlijk P.Gn hele omschakeling van het 
vertrouwde C.I.O.S. naar het militaire terrein aan de Zeeweg. En natuurlijk kan 
de sfeer en traditie van het C.I.o.s. niet onmiddellijk op dit nieuwe terrein te
ruggevonden worden. Wat we al wel gevonden hebben is de sfeer van vriendelijkheid 
en hulpvaardigheid van de Heer Bouma en zijn helper de Heer Berkhout. Wat we ook 
gevonden hebbon is het prachtige natuurschoon en de uitgestrekt heid van het ter
rein en het brokje clubleven na dG afloop in de kantine . En door dit ~lles ben ik 
er zonder meer van overtuigd, dat dit nieuwe training skamp van onze vereniging 
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ook zal ui tgro.eien tot een zeer geliefd oord voor ons "Haarlem"-atleten, een oord, 
waardig in de rij trainingsgelegenheden, dat begon op "Kraantje Lek" en die via 
Brouwerskolk en C.I. o. S. nu voorlopig geeindigd is op de militaire terreinen aan 
de Zeeweg. 

· De redactie zal u, lezers, ongetwijfeld prettige feestdagen en het aller
beste voor 1966 hebben toegewenst. Moge ik deze regels eindigen door mij van har
te daar bij aan te sluiten. 

D. Hagtingius. 

OF.F/CII- EL 

OM AAN TE SCHAFFEN: ''Haarlem" -embleem voor wedstrijdshirt f 1. 75 
2.25 
1. 35 

11 11 11 

11 insigne 
11 trainingspak 
11 11 

11 11 

11. 11 

11 11 

11 11 

trainingspak 

met embleem maat 
11 11 11 

11 11 11 

11 11 11 

11 11 · I! 

11 11 " 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 

11 

30.25 
31.75 
33.--
34.50 
35·75 
37.-

Deze artikelen ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, 
tel. 20798 en op alle trainingen. 
Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem ontvangt U korting. 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 fo korting. 

TRAINING. 

Indoortraining: Iedere woensdagavond in de zaal van Het Lorentzlyceum, Santpoor
terplein. Welpen en D-junioren aanvang 19.00 uur; 

Duintraining~ 

C-, B en A-junioren " 20.00 uur; 
Senioren " 21.00 uur. 

Zondagmorgen in de duinen en het militaire sportterrein aan de 
Zeeweg, ingang tegenover "Het Witte Huis". 
Aanvang junioren 09.30 uur. 
Aanvang senioren 10.00 uur. 

BELANGRIJK ! ! ! Trainingen tijdens de Kerstvakantie: 

De zaaltraining zal geen doorgang viftden op de woensdagen 29 de
. c emb er en 5 januari. 

De duintraining gaat .normaal door 
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ONZE TRADITI ONELE KERSTVELDLOPEN, 

op zondag, 26 december ( 2e Kerstdag) . 

Traditiegetrouw ook dit j~~r weer een Kerstveldloop en 
wel op de 2e Kerstdu.g, aanvang 11.00 uur~ : _ 

De veldloop zal dit jaar wo rden gehouden op de terreinen 
van ons ni euwe winterhome , de militaire terreinen aan de Zeeweg. 

Om 11.00 uur starten onze ~-junioren, vervolgens gaan v~n 
start de C-, B- en A-junior en, s enioren sprinters en midden3f
standers, senioren kilometervreters en tot slot van het festijn 
onze boven-de-40-jerigen. 

Komt allen, de kantine zal te klein blijken voor al de 
prijzen ! l! Aanvang 11. 00 uur precies. 

ZEGT HET VOORT ! ! ! 

VAN DE PENNINGMEESTER I. 

Leden, die voornemens zijn om per 1966 te bedanken, dienen dit SCHRIFTELIJK te 
doen bij ondergetekende vóór 24 december a.s. 
N~ ·genoemde datum bedanken betekent, dat U nog h8t gehele j nar 1966 K.N.A.U.-con
t;ributie verschuldigd blijft. 

V~N DE PENNINGMEESTER II. 

Een zeer dringend b eroep op onze leden &n donateurs, die over 1965 nog kontribu
tiè of donatie verschuldigd ZlJn. Wilt U er aan medewerken, dat alle gelden uiter
li·;)k 8 januari overgemaakt zijn ? 
Ons gironummer is 643883 ten m ... me van de penningmeester H.A. V. "Haarlem" te Haar

·lem. 
J. van Drunen. 

ENKELE MEDEDELINGEN OVER ONZE WISSELBEKERS. 

Voor de uitreiking van de presi at i ebekers leek he t me misschien wel nutti5 ome
ven in 't kort d~ geschiedenis van deze bekers te mûmoreren. 

KREIGSMAN-BEKER. 

Deze beker werd beschikbaar gesteld door Krdi€'sman. Kreigsman was de befaamde 
Zweedse trainer, die in de jar8n 19 26 - ·1928 in Nederland vertoefde om de Neder
landse atleten voor de Ölympische Spelen van 1928 t e trainen• 
In Nederland echter vonden z'n trainingsmethoderi niet direct ingang, alleen bij 
"Haarlem" vo nd hij in de persoon van Hil v .d. Mey dadelijk een groot voorstander 
van zijn trainingswijzen. Het gevolg was, dat Kreigsmi:m zich sterk t ot onze ver
eniging voelde aangetrokken. In het najaar van 1928 vertrok hij weer en op een 
huldigingsbi jeankomst, waar hij tot ere-lid van onze vereniging v1erd benoemc;., 
bood hij een heker aan. Deze beker moest jaarlijks aan dat verenigingslid worden 
uitgereikt, die naar oordeel van het bestuur de beste prestati e van het jaar had 
geleverd. 
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PAULEN-BEKER. 

Ons lid van verdienste Ir. A. Paulen schonk deze beker ook ih 1928 en verbond er 
de bepaling aan, dat de beker jaarlijks aan dat lid moest worden uitgereikt, dat 
naÇtr oordeel van het b.estuur in het afgelopen jaar het meest voor de atletiek in 
het algemeen en "Haarlem" inhet bijzonder had verricht. 
Dit hoeft dus geen aktief atleet te zijn en men treft dan ook onder de diverse 
winnaars verschillende bestuurs- en kommissieleden, die zich voor onze vereniging 
hebben ingezet. Geheel in overeenstemming met het bovenstaande werd de beker ~n 
1928 uitgereikt aan wijlen Hil v.d. Mey. 

VAN MUSSCHER-BEKER. 

In 1935 stelde ons lid van verdienste Steph van Musschar een beker beschikbaar. 
Deze ~eker moet ieder jaar worden uitgereikt aan die jongere atleet, die doo~ een 
opvallende prestatie op de P.R.-wedstrijd de aandach~ op zich heeft gevestigd. 
Dci~e wisselpr~js moet dus .als een . stimula~; worden gezien. En speciaal op de P.R. 
wedstrijd, de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dien je je ui terst.e best te 
doen. 

JUNIOREN PRESTATIE- BEKER . 

Deze beker werd in 1946 door het b es tuur·beschikbaar gesteld, om jaarlijks te wor
den toegekend aan dat junior-lid, dat volgens het bestuur de beste prestatie 
heeft verri.cht. Tevens, en dat geldt ook voor de Kreigsman..:.beker, moet de betr ok
ken atleet zich ook in andere opzichten korrekt en sportief hebben gedragen. 

JAN HUT- BOKAAL. 

Ons ere- lid Jan Hut schonk de vereniging een beker; aél,n de jaarlijkse uitreiking 
aan een junior-lid verbond hij de onderstaande voorwaarden: 
1e trouw bezoeker van de training; 
2e uitmunten door goede clubgeest e n sportiviteit; 
3o é€n der besten .bij de jaarlijks te houden onderlinge meerkamp. 
De beke~ werd voor de .eerste maal in 1951 uitgereikt. 

W.G.-SCHILD. 

Als tegenhanger van de Van Musschar-beker stelde het bestuur in 19:)8 deze wissel
prijs beschikbaa r om jaarlijks te worden uitgereikt aan dat junior_;lid, dat op de 
W.G.-wedst.rijd van dat jaar de beste en/ of verrassendste prestatie lever.de. 

Piet Kleyne. 

De H.A. V. 11 HAA.RLEM" gedurende de laatste 5 . jaar. 

1961 Na de jaarvergadering' op 19 febr. 
voorzitter 
sekretaris 
penningmeester 
wcdstrijds ekr. 

1961 is het bestuur 
Hagtingius 
Presburg 
V:m Drunen 
Busé 

als volgt samengesteld: 

kommissarissen Kan - Meuwese Sr. - ;De Reus. 
Kortekaas - Krijnen - en Knol komen onze gelEderen versterken. Laatstgenoemde ver
betert het clubrekord discuswer~en t ot 42m85 en het clubrekord hoogspringen tot 
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1m84. In de P.R.-finale te Eindhoven (tropische warmte) bezetten we de 4e plaats 
en vestigt Jel Do ornbcsch een nieuw rekord speerwerpen met 58m20. Co Faas loopt 
hier een prachti ge · 5000 meter. Joop Vissers wordt in · Vlaardingen nationaal .kam
pioen op de 400m horden. Ook in de W.G.-bekerstrijd bezetten we de 4e plaats. 
Hqra Vlam neemt afscheid als junior en verbetert het clubrekord 200 m~er junioren 
tot 22. 2 sec. Christiaanse- Do ornbosch- de Roode- Schaper- Vlam en Vissers ko
men in dé landenploeg uit. 

196 2 Busé neemt het sekretariaat van Presburg over en blijft tevens wedstrijdsekre-
taris. Meuwese Sr. gaat het bestuur verlaten en Lagendijk neemt zi j n plaats 

in. De wintertraining staat onder leiding van v. Drunen - Holleboom - Kaan. 
Rein Knol verbetert wederom het discusrekord en brengt het via 43m97 op 45m08; 
tevens wordt hij de na tienaal J:r..ampioen hoogspringen. J el Doornbosch verbetert de 
clubrekords speerwerpen (58m49), kogelstoten (14m43) en tienkamp (6228 pt,1). Op 
de P.H. (met nieuwe puntentelling ) bezetten we de 4e plaats en verbetert Co Faas 
het ·clubrekord 1500 meter (4m00.4). De W.G.-bekerwedstrijden breng en ons een pove
re 5e plaats. Bas Fennis (48 jaar) verbetert het clubrekord op de marathon tot 
3 uur 03.15.-. De Kerstveldlopen houden we dit jaar in de Amsterdamscha Waterlei
ding Duinen. 

1963 Co Lagendijk wordt sekretaris. Van Dongen en Van den Bel nemen de plaatsen in 
van De Reus en Kan, als kommissarissen. We nemen het besluit zelf geen wed

strijden meer te organiseren i.v.m. slechte akkommodatie aan de Kleverlaan. 
Rein Knol brengt het clubrekord hoogspringen via 1m86 op 1m94· Het 34-jaar oude 
clubrekord 800 meter (Hoogerwerf - 1m56.6) wordt door Adri Schaper verbeterd tot 
1m54.9. Wim Krijnen brengt het clubrekord 200 meter horden op 24.7 sec. 
Tijdens de P .R.-wedstrijden worden we opnieuw 4e. De W.G.-bekerwedstrijden leve
ren ons ditmaal een prima 2e plaats op. 
De wintertraining op het C.I.O.S. wordt geleid door van Drunen- Kaan- v. Rewijk. 

1964 Na een stormac htige ja~~vergadering worden vrijgekomen kommissaris-plaatsen 
_ .. ingenomen door Bleyswijk, Joustra en Prinsen. 
Eindelijk is het zover: de sintelbaan is klaar en wordt op 1 mei officiëel in ge
bruik genomen. Een historisch 'moment! Er worden voor het eerst ook Haarlemse kam
pioenschappen gehouden. Op de P.R.-bekerwedstrijden in Rotterdam bezetten we de 
3e plaats en Adri Schaper verbetert er zijn clubrekord 800 meter tot 1.54·7· 
Rein Knol wordt Nederlands kampioen hoogspringen. Onze juniorenploeg bezet de 3o 
plaats op de W. G.-wedstrijden. 
De Haarl.emse sintelbaan wordt internationaal ingewijd met de stedenwedstrijd Haar:... 
lem- OsnabrÜck en de landenwedstrijd junioren Nederland- Mittelrhein (Dal). 
Fer Lamie (B-junior) loopt 2 x de 100 meter in 10.8 sec. 
Op 11 okt. besluiten we het seizoen met de onderlinge wedstrijden, welke voor de 
eerste maa l op de sintelbaan worden gehouden. 

H.A. V. "Haarlem" in 1965. 

5 jan. 
26 jan. 

8 feb. 
23 fet. 

2 mrt. 
15 mrt. 

28 mrt. 
6 apr. 

bestuursvergadering ten huize van de penningm~e~ter. 
bestuursvergadering ten huize van kommissaris Bleyswijk. 

- bestuursvE-rgadering ten huize van de sekretaris. 
- verzoék gericht aan mil. instanties voor het ingebruiknemen van sport-

terrein aan de Zeeweg te Overveen. 
- jaarvergadering in kantine aan de Kleverlaan. 
- 1e bestuursvergadering in nieuwe samenstelling; tevens laatste verga-

dering bij bestuursleden thuis. 
-laa tSte C.I. O ~ S .-training va n dit seizoen. 

bestmirs'/ eréÏ;adering in de 11 Schuyl enburch t". 
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25 apr. 

6 mei 
16 meïi: 

1 jun. 
2 jun. 
9 jun. 

16 jun. 
23 jun. 
27 jun. 

30 jun. 
6 jul. 
7 jul. 

- Trialmeet_ Haarlem - V. & L. ~ Beerschot eindigt in "Haarlem"-zege. 
Machtige. 4 x 400 meter- overwinning dank zij Co Klaver. 
bestuursvergadering in de " Schuyle!'lburcht". 
Trialmeet "Haarlem" - ,A. A·. C. - Trekvogels met Amsterdamse zege en voor 
ons een fijne 4 x 400 meter in 42.9 aec. door Lamie - Vlam - v.d. Meu
len - Kamp. 

- bestuursvergadering in de "Schuylenburcht". 
Onz~ 2e p~oeg neemt voor het eerst aan de kompetitie deel. 
Trialmeet "Haarlem''- R.K. "Holland''·- A.A.C. (junioren). Pim van Beek 
even~art het Ned. Rekord 110 meter horden (jun) met een tijd van 14.5. 

- 1 e deel Haarl eLlse k.s.mpioenschappen. 
2e deel Haarlemse kampioenschappen~ 
Wim Aay en Fer Lamio maken deel uit van de Ned. j uniorenploeg in Meer
beek (Dsl) . 
3e deel Haarlemse kampioenschappen.(estafette- avond). 

- bestuursvergadering in de "Schuylenburcht). 
- Onze vereniging fungeert :lls sparring- partner voor R. K. ''Holland''• 

Nieuw clubrekord Zweedse estafette door Schaper- J.Vissers- Kamp 
v.d. Voort. 

10/11 jul- Doornbosch en Knol vertegenwoordigen ons land op de tienkamp in Parijs. 
11 jul. - Aay, Lamie en L. v.d. Veer starten te Linnich (Dld) in Ned . junioren

ploeg. Wim Aay evenaart hier het 800 meter junioren-clubrekord in 
1m57.3. 

14 jul. - R. K. "Holland"-combina "1Ji e geef t onze hoofdmacht partij, teneinde onze 
plaats in finale hoofdklasse veilig te stellen, wat onze vechtlustige 
ploeg glansrijk lukt. 

18 jU:l. 4 nationale kampioenen kunnen we l.ejubelen, t.w. Chr. v.d. Meulen en 
Arnoud Bosch op de B. -kamp. te Amsterdam en Wim Aay en Pim van Beek te 
Apeldoorn op de Jeugdkamp. Pim evenaart opnieuw in 14.5 sec. Ned. rek. 

22 jul. bestuursvergadering in kantine E.D.O. - terrein. 
23/24 jul- Doornbosch en Knol vertegenwoordigen ons land tijdens tienkamp- inter

lánd Engeland - Belgi~ - Nederland te Londen. Rein maakt furo r e door 
ons land op de 1500 meter van de laatste plaats te halen. 

25 jul. - In Zaandam worden Kamp (verspr. en 200 m.) en Kales (hinkstapspr.) 
Noo r dhollands kampioen. 

aug. - In Rotter dam loopt Pim van Beek de snelste Ned. ti jd op de 300 m. hor
den (40.4 sec.) 

14/15 aug- Adri Schaper wordt 3e op de 800 meter tijdens de nat. kamp. te Gronin
gen. Hij verbetert 2 x zijn clubrekord 800 meter met resp. 1. 54.6 en 

18 aug. 

1'9 aug. 
22 aug. 

26 aug. 

28 aug. 

3U aug. 
5 sep. 

7 sep. 
12 sep. 

1.53.6. 
- In Amsterdam verbeteren Bosch - Faas - Folmer - Schaper het clubrekord 

4 x 1500 meter tot 16m35.2. 
- bestuursverg~dering in kantine E.D.O. -terrein. 
- For Lamie vertegenwoordigt ons in Londen tijdens Engeland - Benelux 

(junioren.) 
- I.v.m. samenstelling v.d. P.R. - ploeg wo rden ~r 2 selekties verlop en en 

wel op de 400 meter vlak en de 400 meter horden. 
- In Enschede nemen Bas Fennis (51 jaar) en Krijn Kroezen aan het mara

thonkamp. van Nederland deel. Ook onze trainer Gijs Rewijk behoort tot 
de deelnemers. 

- Extra bestuursvergadering i. v . m. vaka tures in de Sport r aad. 
- Trialmeet "Hellas" - Haarlem - V! & L. te Utrecht wordt door ons ge-

wonnen. Hora Vlam stelt duidelijk zijn kandidatuur voor de P.R.-ploeg. 
- bestuursvergadering in de 11 Schuylenburcht ". 

Chris Berger (clubrekordhouder 100 en 200 meter) te A' dam overleden. 
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12 sep. - Prachtige P.R.-wedstrijd van onze ploeg • . Hoogtepunt de beide estafette
nummers~ waarbij de 4 x· 100m de beste tijd sinds 1932 noteert (42.6) en 
de 4 x 400m een glanzend nieuu clubrekord loopt in 3m24.9. Henk Kluft 

19 sep. 
29 s~p. 

5 okt. 
7 okt. 

8 okt. 
1l; okt. 

2 nov. 
7 nov. 

neemt voor de 25o maa i deel aan de ~.H. 
Teleurstellende Vv. G.-:-wedstrijd van onze ploeg in Rotterdam. 

- Gezegeld kontrakt ontva·ngen voor gebruik sportterrein .aan de Zeeweg. 
- bestuursvergadering in de "Schuylenburcht". 
- Op de laatste trainingsa vond ·· op het ?im Muliersportpark, wordt op ver-

zoek een 10 km. gelopen, . Na 25 ronde~ door de dichte mist wint Rob Fol
mer . in de eindsprint van Arnoud Bosch. 

- On~e vereniging bestaat 45 jaar • . 
- Onderlinge wedstrijden met prachtig weer op de sintelbaan. 
-bestuursvergadering in de . "Schuylenburcllt". 
- 1e trainingsochtend op mil. terrein aan de Zeew8g~ Trainirig onder . lei-

ding van Van Drunen - Rewijk - Schulz - Willeros - Beun. 

Piet Kleyne·. 

door Jan Hut. 

De redaktie weet het zo mooi te zeggen als zij het Kerstnummer van onze 
oude "H.A. V.;...er" met een zinnig stukje van een oud-trainer wat extra kleur w~l ge
ven. Misschien redeneert zij: Jan H. is n~ geen voorzitter meer van .de N.A.T. V., 
dan kan hij makkelijk eens uit a:~ doeken doen wat in het wereldje van de landelij-
ke en internationale trainers leeft. · 

Om het meteen maar grondig te doen is haa r opdracht: graag een artikel 
over het wel en wee van de atletiBk.ui.t trainersoogpunt in het verleden en heden, 
of anders gezegd: Uw zienswijze over het begrip . TRAINING, haar ONTWIKKELING, ME
THODIEK, DIDASTIEK. En dat in 100 à 1500 woorden. 

WARMING UP. 

Zij weten, dat ik ' behoor tot de "lijfeigenen" van onze maatschappij, die 
omdat ZlJ dag en nacht vechten voor een goede vrije-tijds-besteding van de ma~sa, 
daardoor zelf geen vrije tijd meer kennen. Zij. weten niet, dat ik na gedurende 
drie maanden sportdagen bezoeken, .cursussen geven, vergaderingen leiden, lezingen 
houden zo leep ben als de hitgekookte citroen, die zorgzame moeders gebruiken om 
op oudejaarsavond met kruidnagelen tot een fijn warm bïsschopswijhtje om te tove
ren. Zoals ook een HAV-er na de P.H. Ik heb n.l. zoveel over trainen en traine~s. 
moeten zeggen en er over gehoord, dat ik z9als . onze groningsevrienden dit zo aar
dig zeggen: er flau'w van ben. Was ik dat ]}.iet, dan zou i k in 100 woorden kunnen 
zeggen wat ik ervan vind. J?at zou da1i. in een gedicht moeten zijn. Want daarin ~n 
je all8s zeggen in weinig woorden, die in de le~ers beelden opwekken. Beetden yol 
beweging en kleur. Herinneren jullie je die rijmen over onze training nog, vete
ranen? . 
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Ik zou overigens in 15.000 woorden de opdracht nog niet aankunnen. HAV-ers, als 
je als ik zo'n jaar of acht tussen al die "geleerden van onze dagen" in hebt ge
leefd, die ons voorhouden hoe een atleetje met een paar snelle voeten of een paar 
kolenschoppen van handen linea-recta naar Nieuw-Mexico wordt 11 begeleid", dan geef 
je de moed op, dat je nog mee kunt komen. Ook al zou je je borst kunnen behangen 
met net zoveel ere-lidmaatspeldjes als Minister Luns dat met commandeurskruizen 
kan. De redaktie denkt bij deze zin: ik wil geen Lunsverhaal maar ik wil Bolle ••• 
••• , training! 

GYMNASTIEK. 

Beste clubgenoten, waar begin je aan met in uitgerekend je Kerstnummer 
dàt onderwerp voor te leggen. Het risico is, dat je hele trainersteam in geeste
lijke verwarring door wanhoop ove~·meesterd de KPnnemerduinen inrent en in de mist 
van de Hoogovens verdwijnt. Het andere risico is, dat adspirant-B-junioren de du
re woorden uit hun intelligente hoofd leren en hun jeugdleider tijdens een fijn 
indoor-uurtje aan het Santpoorterplein toevoegen: "Ik wil veel van U aannemen maar 
wat U isometrisch noemt is isotomisch en het is in feite eerder isometronisch". 
En de ouders, die belangstelling voor hun zoon, als atleet, hebben . (dat kwam al
tijd voor!) zouden misschien op een kontaktavond voor ouders (hebben we die?) vra
gen: 11 ken-U-me-zoont je-niet-een-training-geven-zodat-ie een-tikki e-meer- 11 dr. Yllof
is-hec;-"trocken 11 -wordt?".Dat heeft dan niets te maken met wat men vroeger zijn 
H.B.S.-luier noemde, doch met zijn fysiolcgische karakteristica, en meer in het 
bijzonder met het ontvetten en ontwateren van zijn spieren. 

SCHAAP MET ACHTERPOTEN. 

Sommige jonge lezers denken nu, dat ik een loopje neem met het verzoek van de re
daktie. Toch is het echt waar, dat je als trainer pas "in11 bent als je net doet 
of je acht jaar medicijnen, tien jaar psychologie, tien Olympiades van elk vier 
jaar, +M.O. + C.I.O.S. + A en B van de K.N.A.U. +alle studieweekeinden van de 
N.A.T.V. achter de rug hebt. Dat is dan het minimum. Misschien mag je dan bij de 
N.S.F.-specialisten een woordje meespreken. Onze eertijdse cabaretgroep zou hier
van een liedje kunnen brengen met de titel: "Allemaal waterverf?" In het verleden 
waren er al trainers die konstant met de stopwatch in de hand training gaven. Zo 
waren er ook atleten, die al vroeg zo 1 n ding aan de pols droegen en zich zelve 
"time-den". Dan konden ze de jury voor sukkels uitmaken. Want kloppen deed het 
nooit. Electronische tijd- en volgordeopneming is je van het. Een moderne trainer 
heeft die handklok ook. Doch nu grijpt hij ook telkens zijn atleten naar de keel. 
Niet om ze te wurg en, doch om hun 11 carotis" te grijpen. Daar tel t-ie dan de hart
slag. En met dat betasten van die halsslagader bouwt hij dan aan de gewenste 
sporthartvergroting. Hij streeft n.l. ook de "Kreislauf 11

-, de capillair- en spier
stofwisselingstraining na. Door een enorm aantal herhalingen, bijv. zo'n 20 tot 
50 maal 200 meter in 32 tot 38 sec. op één dag, waarbij de polsslag nooit boven 
de 180 per minuut mag komen, streeft hij bewust naar polswaarden van 120, 130, 
14C, 150 en dan weer teruglopend naar 140, 130, 120. Och arme, wat bereik je er 
mee, als een natuurtalent als een Abebe Bikila, de Abessijnse garde-officier, je 
marathon-tegenstander is? Die stormt 10 km tegen een berg op van 3000m hoog. En 
zijn pols wijst 44 ! ! ! Een vriend, die vorige week uit Addis Abeba kwam zei: Alle 
üzeldrijvers hebben daar zulke harten. Mijn advies is: een trainingskamp voor 
Nieuw Mexico in die streek! 

NEE, DOKTER. 

Ga deze hart-training nu niet na-apen, want dan krijg ik op m'n ziel 
van m'n vriend, Dr. Alfred van Lier. Di8 zegt vaak: als zo'n trainer niet medisch 
alles afweet van zijn pupil, van zuurstJf-schuld, alkali-reserve en de gevolgen 
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daarvan, lao.t-ie zich . dan bij zijn leest houden en van die polsvoelerij afblijven. 
D~è is voor de dokter en niet voor de bakker. Als zo'n jong talent als een hard"'
draver of een robot door z'n begeleiders "geleefd" wordt, welk plezier zit er dan 
nog aan de sport voor de Tempél van zijn zieleleven ? Pardon Ally ! - zo __ heette 
onze doktor toen hij 'n populaire sprinter bij ons was ..:. akkoord met de wens, dat 
een · sporta-rts· voortdurend present moet zijn. Doch naast hem is dari. beslist een 
sportpsycholoognodig, eventueel ook een neuroloog, en een psycl).iater. Sommige 
kampioenen doen soms zo vreemd •••• ; hè ! Want welke doodgewone trainer kan nu de 
groei van de grof-, fijn- en fijnste-koÖrdinatie van de atleet meten ? . De. irradia
tie van de grote hersenra:~den naar de· andere gebieden onder de schedelkap moet · - · 
verfï'jnd vvorden. "Bewegingsluxueuze overvloeden" moeten omgebogen tot efficientie 
in de akties van de atleet. En dan _de koncentratie, de .anticipatie die tot het 
streven naar een volmaakte neurci-musculaire koördinatie voeren ? -_ 
De sportpedagoog-die hoort er ook bij- moet daarnaast al zijn regis~ersdpeh-:- _ 
trekken in dit samenspel. Soms is hij de "prOvo" van het team. Hij moet de horden
loper, de ~als-springer en feit~lijk iederegn bewust psychisch staien door het 
próvocerén van 1 ÖOO en één moeilijkheden om pijn eri ellende te leren minachten, 

_ _om te _ persevereren. Wie zioh wel eens onwel voelde na een felle finish ("kö~s" is 
~e~ Kerstmis zo'n on(-toe-)passelijk woord) weet wat onlustgevoelens zijn. Bij ' 
uitput'tinei krijg je die. En bij een droevig Kerstrapport op school. En bij het 
"dode punt" bij de lange-afstand-race. Dan komt het er op -aan of je willet je een 
WIL is geworden. 

LEK;KER; . MAAR ••••• 

Bisschopswijn is.vast lekker. Een "Camel" vast ook. Dat ZJ.Jn genotmidde
len voor Jan en alleman. En dan nog maar met mate. Voor een straaljagerpiloot kan 
één sigaret al levensgevaarlijk vergig ZJ.Jn. 
Vraag het maar aan onze beroemdste ~port-
professor, Prof. Jongbloed. Achter het au
tostuur is één borrel al duizenden malen 
oorzaak geweest van grote drama ,·s. Voör 
een èehto atleet, voor hem die dit wil 
worden, is nicotine en alcohol taboef 
TABOE ! Wie zichzelf daarvan ~ tot 
hij voltrroeid is, zeg tot je 22sto, 
tot je ~5ste jaar - kan onthouden, 
bewij•t ~ijn keiharde wil. En die 
bren~t het een heel eind op de 
weg van sucees. Als atleet, als 
burger, als voorbeeld voor jon
geren. Zorg voor de WILeSTRUG
TUUR van je jongens. Dat iQ 
een opgave ! Met ijzeren ves. 
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ten, voetkluisters, hal~ters 

als ~Poorwielen, zware stijve 
spieren en Kennedymarsen redt 
je dat niet. I I 

/ : ' ) -, 
- -· ' ( ' --

J30VEN JE BED. 

Ook niet met een droomprestatie 
aan de waa4 boven je bed, je wás. 
tafel, de lichtknop en overal waar 
je alleen bent. Als je een 2-meter
merk in je sprong-ambitie "brandt", 
dan moet je tot 1.90-hoog in staat 

) . r __ J 
. --__, :/ \ 

,- ... 
./ 

..::_ ~-.. 
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ZlJn. "Koude oorlogje" te voeren met jezelf en je tegenstanders te overbluffen is 
modGrne psychologie. Doch ook onwaardig. Wat kan dat schelen, jongen ? Het is mo
dern als een wolf met je vrienden om te gaan. Of toch soms niet .•• ? De trainer 
van vandaag is een beul voor atleten, die talent hebben, die de wil hebben om 
zich een paar jaar lang alles te ontzeggen wat verleidelijk is. Wie dàt doet, 
groeit in prestaties, op C-, B-, A- of Topniveau. Het is met een C-talent moeilij
ker en eervoller om B-kampioen te worden dan van A- tot landskampioen. Wie tot 
A-prestatie in staat is, is daardoor van nature tot het hoogste in staat. Dan is 
het· een kwostie van ijver + hersens + tijd + geduld + nog zo het een en ander. 
Vele HaarlAm-atleten hadden dit talent. En zij ~rachten het ver. 
Over moderne training en zijn droge wetenschap schrijven is een verhaal, dat voor 
de meesten meer wee dan wel meebrengt. Vraag maar eens een verhaal aan Gerard Rin
kel over zijn Tokio-ervaringen. Uit de "Trainer" en de "A.W." kan de redaktie 
daaromtrent nuttige stof overnemen. Daarvoor zijn die bladen. Over didactiek, me
thodiek, techniek, tactiek staan daarin duizenden zinnen, met en zonder pep. 
En de verhouding tot het verleden? En de eigen H.A.V.-training t.o.v. die elders 
in de wereld ? 

WIJ OF CERUTTY ? 

Enise jaren geleden vond ik op een leestafel, nota b e ne op Schiermonnik
oog, een blad van een verzekeringsmaatschappij. Daarin een artikel over moderne 
training! C8rutty was toen hèt wereldwonder onder de trainers. Onze vriend Frits 
d9 Ruyter schreef er met zijn typische uitbundigheid over. Weet je wat hij over 
el die trainingatovermiddelen schreef ? Dat mijn oude sportmakkers, die achter 
mij 's wint~rs door het Zwarte Woud en de Blinkert-duinen crossten, al die trai
ningen al jaren ervaren hadden! Een vlijende kritiek van een oud-atleet met een 
kampioenswil. Vva t IK van al die dingen denk ? 
Bij al die reclame met nieuwe vaktermen zit weinig revolutionnaire vernieuwing. 
Sinds 1928 is de training op hoog niveau gekomen. In de A.W. heb ik veel over ON
ZE trainingsmetheden geschreven. In 1946 gaf ik daarin een schematisch trainings
advies\waar onze o~de garde in de jaren, dat ik ze met plezier trainde, succes 
mee boekte. De twee P.R.-bekers uit die jaren werden onder zware omstandigheden 
echt ve:rdiend. Door de best-getrainde ploeg van die jaren. Hoeveel trainers waren 
toen niet gast-leerling bij ons in Overveen ? 
Methodisch werd getraind met alle vormen van snelheids-, kracht-, vaardigheids-, 
conditie-, wils-, enz. training, die NU NOG GELDEN. 

50 TOT 100 KILO. 

Interval~training heet uit Scandinavië gekomen te ZlJn. Doch wij deden 
die als eersten in ons land. Cerutty-training ? Wij hadden de Zanderij-afgravingen 
als super-zwaretraining; wij hadden geen verstelbare halters, doch wij hadden ke
rels van 50 tot 10Ó kilo, waar WIJ mee halterden. Onze 5000-meter-mannen konden 
ÓÓk sprinten. Die reactie-snelheid leerden zij over de waslijnen van mijn vrouw 
bij de horde-oefeningen, op het Zwarte p~d.Wij zwoegden stampende de duinpaden op. 
Wij vlogen met wereldrecord-snelheden van de steile hellingen omlaag. Wie viel 
stond op en rende : gehavend of niet - verder. Wi lstraining~ uniek worden, je ei
gen topniveau overtreffen. Absentie was een doodzonde! Ziek zijn ? Griepjes ? 
Dat was er nooit bij. Zij werkten week na week, maand na maand, systematisch een 
progressief programma af. Een boek is te vullen met wa t die knapen te verstouwen 
kregen daar tussen Kolk en Kraantje Lek ••• En dan het Kennemer Lyceum ! Een veld
loopje toe, in het donker. Een "bijbèl'' vol oefenstof werd :verwerkt. Er waren ja
ren, dat iedereen schema's met HUISWERK - elke dag 2 x zèlf· trainen- mee kreeg. 
Ik heb ze nog,· di.e stencils. En weet je, wat die jongens tot kampioenen .. van toen 
maakte ? 

- 11 -



GUL EN WARM HART. 

Ee.n paar wondermiddelen, die geen cent kosten. Mijn didactiek was die 
van het g'ulle, warme hart. IJver, trouw op de training komen, iets me.er doen dan 
gevraagd wordt, bl_ij zijn dat je .. van zo'n roemruchte club lid mag ZlJn, En voor 
de rest: enthousiasme, mateloos plezier beleven aan het tornen tegen de wind in, 
)çpokken tegen de duinhellingen op _ èn tegen die dooie, maar qnmisbçne, .. theorie bij 
je school- of beroepss~udie. En alles laten wat de pé is voor je body. En alles 
over hebben . voor j _e kameraden. En dan: samen zingen onder -_de douche of waar ook. 
Vraag maar aan Nees. En op de kleine dingen letten. -Vraag· maar over een losse ve-. ·: 
ter op de P.H. aan Dick H. En plezier beleven aan je jong~ jaren. En als die voor
bij zijn weer Jonge clubgenoten verder helpen, zoals onze blijvers. Nu ik dit zo 
schrijf, merk ik, dat ik op weg ben naar de 15.000 woorden. 't Is zondagnacht, te 
l aat voor het boek, dat ik met "de enige en opreghte HAV-training" zou kunnen vul
len. Doch, dat kunnen die _oude strijdmakkers van mij toch veel sappiger vertellen? 
J-ullie zijn weer op de goede weg, clubgenoten! Zorg dat wij, de o_ude kernleden en 
oud-trainers, in 1966 het plezier van ons leven genieten. EEN NIEUWE P.R.-BEKER
OVERWINNING! ••••• 

100 meter. 

Fer Lami e jun. 
Hora Vlam 
Gerard Kamp 
Chris v.d. Meulen 
Joop Vissers 
Rob van Nimwegen 
Rob Banning 
Rob Folmer 
Henny te Nuyl jun. 
Adri Schaper 
Pim v. Beek jun. 
Aad -Beun 
Jel Doornbosch 
VVim Aay jun. 
Rein Knol 
J. Ernsberg jun. 
Wim Krijnen 
Jaap Mei j er jun. 
Ton v.d. - Voort 
Cees Krcmmcr jun. 
Richard Vissers 
Harry Joacim 
Bob Krone 
H. Kuyl jun. 
Peter Schippers 
Jan Brouwer 
Dolf Mulder 
H. van Goor jun. 

PRESTATIE - LIJSTEN 1965. 

10.8·sec. 
10.8 " 
1 1 • û " 
11.0 " 
11.2 " 
11 • 3 ,, 
11.4 " 
11.4 " 
11-4 " 
11.4 " 
1 1 • 5 " 
11 • 5 " 
11.5 " 
11 • 5 " 
11 • 6 " 
11 • 6 " 
11.6 " 
11.5 " 
11.6 " 
11.7 " 
11.7 " 
1 1 • 8 " 
11.8 " 
11.8 " 
11 • 8 " 
11 • 9 " 
11.9 " 
11.9 " 

200 meter 

Chris v.d. Meulen 
Hora Vlam 
Gerard Kamp 
Fer Lamie jun. 
Joop Vissers 

400 meter. 

Wim Aay 
Gerard Kamp 

· Joop Vissers 
Adri Schaper 
Rob Folmer 
Richard Vissers 
Jel Doornbosch 
Co Klaver 
vVim Kri jnen 
Bob Krone 
Peter Schippers 
Rein Knol 
Jan Reuperman 
Rob Heilker 
Harry Joë'Lcim 
Rob v. Nimwegen 
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Jan Hut. 

22.2 
22.5 
22~8 
22-.9 

sec. 

" 
" 
" 

23.5 " 

50-4 
50.8 
51.6 
51.7 
52.2 
52.3 -" 
52·4 
53-4 
53-4 
53.6 
53.8 
54-0 
55·3 
55·4 
55·6 
56.1 

sec. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 



800 meter. 

Adri Schaper 1rn53.6 c.r. 
vVirn Aay ·jun; 1 rn57. 3 
Arnoud Bosch 1rn58.3 
Gerard Zwart jun. 1rn58.8 
Rob Folmer- 1rn59.0 
Riohard Vissers 1rn59·5 
Co Klaver 2rnOO.Ö 
Jan Kal jun. 2m02.7 
René Ruis jvn. 2rn04.0 
Joop Vissers 2rn05.2 
Henk de Ruiter jun. 2rnb5 .9 
Pirn van Beek jun. 2rn06.ö 
Jan Reuperman . 2m08.2 
A. v. Weste~hoven .. 2m09.5 

1000 meter. 

Adri Schaper 
Arnoud Bosch 
Wim Aay jun. 
Gerard Zwart jun. 
Rob Folrner 
Firn van Beek jun. 
Martin Labeur 
Riohard Vissers 
Jan Brouwer 
Bob Krone 
Jan Heuperrnan· ... 
Rob van Nimwegen 
Jel Doornbosch 
René Ruis jun •. :. 

1500 meter. 

n Arnoud ·-:Bosch 
r. ~ . u Adri Schape-r 

Rob -Folmer 
Co Klave-r 

~ , ' "" Co Faas 
· ··;:. René Ruis jun. 

Martin· Labeur 
Gerard Zwart ,jun. 
Jan Kal jun • . 
A. v. Viesterhoven 
Jan He),Iperrnan 
Henk de Ruiter jun. 
Bob Krone 
Jel Doornbosch 
Wim Krijnen 
Peter Nieuwstraten 

2m29.9 c.r. 
2m35.1 
2m38.3 . 
2m38.6 
2m42.0 
2m44.6 
2rn48.4 
2ro52~2 
2rn53.4 
2m54.6 
2rn5s.o 
2rn56.o · 
2m56.6 
2m56.8 

4m02.4 
4m04.4 
4rn05:4 
4m12.2 
4m17.7 
4m19~3 
4m20.0 
4m20.3 
4m21.8 
4rn22.6 
4m27.6 
4m31.0 
4m32.6 
4m36.o 
4m38.1 

j4ni38.s 

3000 meter. 

Arnoud Bosch 
-êo. Faas -
Hob Folmer 
Arie Kortekaa-s 
Martin Labeur 
Jan Kal jun·. 
Joop Prinsen 
J oop Koedijker 
Ruud Ki tseroo 
Bas Fennis 
Krijn Kro-ezen 

5000 meter. 

Arnoud Bosch 
1 

Rob Folrner 
, Co Faas 
·Arie Kortekaas 
Martin Letbeur 

10.000 meter. 

Rob Folmer 
Arnoud Bosèh 
Arie Kortekaas 
Krijn Kroezen 
David Sirnonse 
Martin Labeur 
Bas Fennis 

20.000 meter. · 

Bas Fennis 

8m53.2 
9n0 )~ 4 
9mO'{. 4 
9m26.2 
9m30.2 
9m48.o 
9m57•3 

jun.10m02.0 
10m35 .8 
10m42. 6 
10m53.4 

15m35.2 
15m46.o 
1-5rn47.6 
15m51 • 4 
1-7m06. 4 

34rn21.9 
34m25.1 · : 
35rn22.3 
37m14 . 0 
38m1'3.0~ 
39rn11.7 
39m57 :.·1 

1 uur 17m16.0 
]a vid Simonse 
Krijn Kroezen 
Ruud Ki tseroo · · 

1 uur . . 21 n158 .. o 
1 uur 23m09.0 
1 uur 30m07 .a ·· 

25.000 meter. 

Krijn Kroezen 
Bas Fennis 
David Simonse 

marathon. 

Krijn Kroezen 
Bas Fennis 
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1 uur -41m51.0 
· 1 uur 43m32. 0 
1 uur 48rn3.2.0 

3 uur 10m23.0 
3 uur 31m24.0 



110 meter horden. verspringen. 

Harry J oac.im 1 5. ê sec. Gera rd Kamp 6m79 
Wim Kri jr..8n 15. 1 11 Joop Vis'sers 6m'{ 1 
Rein Knol 15.9 11 Jel Doornbosch 6m66 
Jel Doornbo sch 16.7 11 Jan Brouwer 6m43 
Rob va n NiJ(·•·v egen 17.9 11 Frank Kales 6mA3 
Ton va n Zij l 18.0 11 Rein Knol 6m33 

Aad Beun jun. 6m29 
Pi m van Beek jun. 6m25 

200 meter hor den. Wi m Krijnen 6m22 
Wim Aay jun . 6m20 

Wim Kri ,i nen 26.0 sec. Rob van Nimwegen 6m1 8 
Joop Vi s~:,3r s 27.0 11 Harry Joa cim 6m08 
Rob Heilker 29,2 11 Jaap Ernsberg jun. 6m05 
Rob van lürnwegen 29 . 2 11 Hora Vlam 6m05 
Ton van Zijl 30 .6 11 

hink-s tap-springen. 
400 meter horden. 

Frank Kales 1 3rn51 
Pim van Beek jun. 56.2 sec. Jan Brouwer· 13m21 
Wim Krijnen 56.6 11 Wim Krijnen · 12m97 
Joop Vissers 56.7 11 Jo op Vissers 12m1 0 
Ha rry Joacim 58 .0 11 Co Lagendijk 11m74 
Rob Heilker 60.9 11 

Gerard Zwart jun. 61.2 11 

Co Lagendijk 64.6 " polsstokhoogs~ringen. 

Wim Krijnen 
.. 

3m62 
' 

3000 meter steeple chase. Rob van Nimwegen 3m50 
Pim van Be.ek jun. 3!1130 . 

Arnoud Bosch 9m56.9 Rein Knol 3m30 
Co Faas 10m07.6 Jel Doornb o"sch 3m2·o . 
Ruud Kitseroo 12m25.4 Aad Beun ju·n. 3mï 0 · 
Ton van Zijl 12m5,9. ~ Bob Krone 3m10 

Ed Veen 2m90 
Harry Joacim 2m80 

hoogspringen. 

Rein Knol 1m86 kogel s toten. 
Pim van Beek jun. 1m75 
Harry Joacim 1m75 Jel Do ornbosch 14m13 
Wim Krijnen 1m15 Rein Knol 13m28 
Ton van Zijl 1m75 Henk Kluft 12m66 
Jel Doornbosch 1m75 Frank Kales 12m3 1 
Jos Fielmich jun. 1m70 Henk Leuwener 11m58 
Aad J;leun jun. 1m65 Wim Krijneri 10m94 · 
Frank Kales 1m65 Nico Koll erie 10m78 
J. Priester 1m65 Joop Vissers 10m78 
Joop Vissers 1m6 5 Cas Heilker 10m48 
Peter v. Zalm jun. 1m65 Harry Joacim 10m43 

Rob Folmer 10m24 
Richard Vissers 10m22 
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discuswerpen. 4 ~ 1ÓO·meter estafette. 

RÜn Knol 42m52 
38m28 
38m06 
35m08 
34m58 
33m32 
32m69 
32m21 
31m42 
30m30 

Lam ie....: Vl·aill.:.. vd.Meul en-Kamp 42.6 sec. 
ie'l Doo"rnbosch 
Heink: Kluf·t 
wini K:rîjnen · : 

Lamï·e-t eNuyl-vdl~eul en- Ka.mp 
Lamie-teNuyl-vBeek-Aay jun. 
Lamie-teNuyl-vd.Meulen-Kamp 
Lamie....:vNimwegen-Vlam-Kamp 
Meijer-teNuyl-vBeek-Aay jun. 
Lami e....:Mei;j er;..vBeek-Aay jun. 

43.3 11 

44.0 11 

44·0 11 

44·3 11 

44·5 11 

44.8 11 

J ocip: Vissers· 
Riohard Viss-ers· · 
Nico Kolieri-e · -
Roo vari · Nimwegen 
Harry J oacim· · 
Gerrit Sakkers 

vdVoort~Meijer-vBeek-Aay . '44-9 11 

Cö~nelisse-Kamp-J.Vissers-

Schaper 45·1 11 

Lamie-'Aay-Fielmich-Meijer . jun. 45·4 11 

vdMeulen-R.Vissers-J.Vissers~ 
spee.rwerpen.· Kamp 45·5 11 

-Lä.mie-Schnerr-Aay-Ernsberg jun.45.8 11 

Jel Doorribo·sch · 
Walter·van Gelderen 
Rein Krwl · -
Wim Krijnerr · 

Aay-teNuyl;..vBeek-Meijer jun. 

4 ·x 200 meter.estafette. 
Rob van Nimwegen 
Riohard Vissers 
Ed Veen · · 

57m82 
46m92 
46m09 
45m38 
43m33 
41m85 
41m21 
40m25 

Schippers-Knol-Folmer-Kamp· 

Nioo Kollarie 
4 x 400 meter estafette. 

tienkamp. · . vBeek~. Vissers-Aay-Schaper 
Krijnen-J.Vissers~R.Vissers-

Jel :Doornbosch · 6493 ptn~- · . Ka.mp 
11. 5:6m64-1· 3m42-1 m?0-52. 4 · ·Kri jnen.:..J •. Vi·ssers-R. Vissers-
16.9.:...36m38..:.3m00-56m78-4.36.0 · Schaper 

Rein Knol 6235 ptn. ·Krijnen-J. Vissers-R. Vissers.., 
11.6-5m93-'t2m77-1m83-55·0 .Klaver 
16.0-42m30-3m30-44rn30-4·54·5 Schaper-J.Vissers-R.Vissers-

Wim ·Krfjrien· ' 6078 ptn. Folmer 
12.3-6m22-10m94-1m75-53·4 · ·DGorhbosoh-Krijnen-J.Vissers-
15·5-34m73-3m50-40m44-4i38~1 0 · __ Klaver 

l;J:ar:çy Joacim · · · 5651 - ptn. · Schipperso..J.Vissers-R. Vissers-
. · 11. 8:...6m08..:..10mL\.3-1m75-55·6 ·· . .. . .- . · · ·· . · · Krijnen 

·15. 5:...31 m4~-2m80-38m02 ..... 4. 49 • 0 ·· : · · · . · 
Rob van NimWegen .· · · 5219 ptn. · zweedse· estaf.et:te. 

11.3-6mo2~9m51..:.1m45-56•1 · · Schaper-J. Vissers-Kamp .... vd:Voor.t 
17-9-31m947"'3m00-36m70-4.48.5 ·Folmer-J.Vissers-Kamp-vdVoo.rt 

· 4 · x · 800 meter estafette. 

45·9 - 11 

3.24.9 

3.27.9 

3.29.5 

3.30.0 

3. 30.2 ' 

3. 33'. 0 

3. 36.7 ·. 

2.02.6 . 
2.03.7 

or. 

er. 

er. Kamp-Zwart.:..Bosch-Aay . . 7~58·5 er. 
Klaver-Bosch-R. Vissers-Schapar ·8.o6.4 
Kl.aver-Labeur-Folmer-Bosch 8.08.6 
Zwa.rt-Ruis-Kal-Aay jun. 8.19.4 

4 x 15.00 meter estafette. 
Bosch-Faas-Folmer-Schaper 
F~as-Bosch-Folmer-Schaper 
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16.35.2 er. 
16.35.8 



SENIOREN- CLUBREKORDS DER H,A.V. "HAARLEM", PER 1 DECEMBER 1965. 

100 
100 
200 
400 
800 
1/2 

1000 
1500 

1 
3000 

2 
5000 

10000 

15000 
20000 
25000 
35000 

110 
200 
400 

3000 

yards 
meter · 
meter 
meter · 
meter 
Engelse Mijl 
meter 
meter 
Engelse Mijl 
meter 
Engelse Mijl 
meter 
meter 
uurl oop 
met er 
meter 
meter 
meter 
marathon 
meter horden 
meter horden 
meter horden 
meter steepl e 
hoogspringen 

chase 

Chris Berger 
Chris Berger 
Chris Berger 
Adje Paulen 

. Adri Schaper 
Wim Tackema 
Adri Schaper 

. Co Faas 
.Arnoud Bosch 
Paul Verra 
Co Faas 
Paul Verra 
Paul Verra 
Arie Kortekaa s 
Ras Fennis 
Bas Fennis 
Krijn Kroezen 
Krijn Kroezer.. 
Bas Fennis 
Wim . Kaan 
Wim Krijnen 
Joop Vissers 
Co Faas 
Rein Knol 

verspring en Toon van Welsenes 
pols'stokhoogspringen Cor Lamar ee 
hink-stap-springen · ., Steph va.n Musscher 
kogelstoten ... Jel tjo Doornbosch 
diskuswerpen Rein Knol 
speerwerpen Jel tjo D.oornb osch 
kogelslingeren Bertu~ Gras 

4 x 100 meter·estafette · v.d. Bergerv• .Welsenes-Benz-Berger 
10 x 100 meter estafette y. Welsenes-v.d.Zee-J.v.d~Bo~ren~ 

.. Eyskèr-Berger-OverdeLinden:...Beriz " 
R;Lnkel-Pau:).13n-v~ d.Berge 

4 x 200 meter estafetie .. Paulen...:v. d.Berge-Berger-Ben'Z 
4 x 400 meter esta f ette P.v.Beek-J. Vis s ers-W.Aay ... A~'Schapér 
4 x 800 meter estafette G.Kamp-G,.Zvxart-A.Bo·sch-W.Aay 
4x 1500 meter estafette A.Bósch~C .• Faas-R.Folmer-A.·Schaper · 
3x 1000 meter estafett~ ) ~ ~oome~-v.Gog-deRoode 

9-7 sec 
10.5 sec 
21.1 sec 
49.2 s .ec 

1. 53.6 sec 
1.59.1 s ec 
2. 29.9 sec 
4.00.4 sec 
4. 24.6 sec 
8.34.6 sec 
9.54· 2 sec 

14.59.6 sec 
31.06.6 .sec 

16 km 910m 90 
53-49·- . sec 

1u1 4 .08.- sec 
1u36.40.- sec 
2u23.13.- sec 
3u03.15.- sec 

14.8 sec 
24-7 sec 
55·2 sec 

9 -45.6 sec 
1 '94 mtr 
7.27 mtr 
3. 97-?amtr 

14.13 mtr 
14.43 mtr 
45.08. mtr 
58.49 mtr 
36 . _20 mtr 

42·5 . sec 

1.52.3 sec 
1.31.- "sec 
3.24.9 sec 
7.5 8.5 sec 

·zweedse estafette A.Schaper-J.Vissers-G.Kamp-T.v.d.Voort 
Olympische estafette Hooge~werf-J. v. d.Bo.oren-Benz-Berger 
Olympisbhe tienkamp JeltjQ Do9rnbosch 

16.35. 2 sec 
7-54·5 sec 
2.02.6 sec 
3.37.2 sec 

6740· ptn 

;... .-16-

1930 
1930 
1930 
1926 
1965 
1936 
1965 
î 962 
1964 
1956 
1961 
1957 
1956 
1964 
1957 
196 2 
1964 
1964 
1962 
1935 
1963 
1959 
1961 
1963 
1929 
1946 
1930 
1962 
1962 
1962 
1933 

1931 

1930 
1931 
1965 
1965 
1965 
1943 
1965 
1930 
1962 



PROMOTIES, . 

. De nayo.lgende l-eden . zijn gepromoveerd en thans in _de resp .. klassen. ing edeeld: 

w.:Aay Boom naar klasse B · ·pres-tatie 1.59.6 · d.d. 26-9 t e Amste·riiam • . 
. . P-.van Béek hoog naar klasse c prestatie 1 ~60 ·nitr d.d. 26-!:r te Amsterdam •. 
. J. Wl-éi j-er ·.· 10')rri naar klassé c prestatie 12· •. 0· sec d.d. 26'-9 te Amsterdam. 
· P. van Beek Boom naar klasse c · prestatie 2.06.0 d.d. 26-9 te Amsterdam. 

Rectifica-tie op de in· het vorige clubblad gepubliceerde promotie. 
R. van Nimtieg en is op het nummer tienkamp i:üet naar de C~klasse, maar ·naar de 
A-klasse gepromoveerd. 

Deze pres-taties gaan vergezeld van onze gelukwensen. 

NEDERLANDSE ATLETIEKKALENDER 1966. · 

22 mei·...;, Competitiedag. 
5 jun - " 

-11/12 jua- Nederland . - Groot Brittanië- België, vijf- en tienkarripwedstrijd .. 
19 jun- Districtenontmö~tingen~ 

3 jul - A/B Jeügdkampioenschappen. 
16/17 jul - Nederlandse tienkampkampioenschap'pen. 
6/7 · auÎ .:.. Nederlandse kampioenschap·pèn. · · · · · 
30 aug 4 sep - Europese kampioenschappen te·Boedapest. 
11 se~ -Finale Competitie P.H.-beker. 
1B sep- Finale Jongenscompetitie W.G.-beker. 
25 sep - Nederlandse Estafette-kampioenschappen. 
25/26 sep. - Europese Junioren Spelen te' Rusland ( t/m 19 jaar) • 

. , ; .. 

' ... 
... . . 

VAN CB.OSS . TOT CROSS • . . 

Nag~komep uitslag 25~km K~mpioenscha~ van Ned~rland d.d. 19 septamper te As~en. 
. ' . . . 

Krijn Kroezen 1u3{m32s ;(5krn -i8 _.22 .... 10krn - ~6·5~- f5krn 5B.16- 20km .1u16m15s) • 

.:... :· 1·1 ... 



6 november, Internationale Twente Cross op vliegbasis Twente. 

14 november, Cross van Le Soir té Brussel. 

Ieder jaar weer een evenement waar altijd grote belangstelling voor bestaat. Ook 
in onze vereniging loopt men al weken van te voren warm. Iedereen is vol enthou
siasme. Jammer, dat men op het laatste moment met allerlei bezwaren aan komt zet
ten. Zodat het nu weer kon ·gebeuren, dat gehuurde busjes bijna weer afbesteld 
moesten worden, omdat enkele leden, die toegez e~d hadden, op het laatste moment 
maar weer besloten niet mee te gaan. Zij realiseerden\ zich niet, dat zij daarmee 
de organisatie in het honderd lieten lopen. Dank zij Martin Labeur is gelukkig 
alles in orde gekomen. Martin had zich speciaal\ belä.st met het vervoer van de za
terdagploeg. Dat hij op het laatst zijn zusje n~~ ko~ meenemen om de kosten enigs
zins te drukken was een sympathieke geste. Wi·j zullen · dan ook in het vervolg an
dere maatregelen moeten nemen, b.v. degenen, ·di-e zich opgegeven hebben, van te 
voren een bepaald bed'rag te l a ten betalén. 
Zij, die 's zaterdags vertrokken, hebben er geen spijt van gehad en zullen zeker 
volgend jaar we er van de partij zijn. Het was voor het. ~ eerst sinds jaren, dat WlJ 

geconfronteerd werden met winters weer. Wat ons dan ook, zodra wij in Brussel wa
ren, deed besluiten om een bezoek te brengen aan de warenhuizen, zodat wij in ie
der geval geen last van de kou hadden. Als kinderen hebben wij onze ogen uitgeke
ken op de speelgoed-afdelingen van deze warenhuizen. In de avond hebben enkelen 
van ons nog een bezoek aan de Zesdaagse gebracht. To t de deelnemers behoorde o.a. 
het favoriete koppGl Peter Post- Tom Simpsen (Eng. ) , die inderdaad ook deze zes
daagse hebben gewonnen. Na het ontwaken op de zondagmor gen consta teerden wij, dat 
het een we inig had ges neeuwd, wat sommigen van ons deed b esluiten in trainingspak 
naar het vliegveld Evere te gaan. Bij aank6~st heerste daar al een grote bedrij
vigheid. Toen wij de startnummers gingen afhalen, .bl eek dat de zondagmorgengan
gers van onze vereniging hun startnummers zelf al a~gehaald hadden. Vifi j deelden 
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do nog overgebleven startnummers uit, maar bleven zitten met de startnummers van 
Rein Knol en Garmt Zuidema. Rein zou op eigen gelegenheid naar Brussel : komen, maar 
wij vernamen van derden, dat Rein i.v.m. zi~kte van zijn moeder naar Kampen was 
gegaan. Garmt Zuiderna zou die zondagmorgen met onze vrienden van 11 Holland11 1 s mor
gens om 4 uur per bus uit Haarlem vertrekken. lVIaar hoe wij ook keken; geen Garmt 
te zien. Eindelijk zagen wij een lid van 11 Holland11 en die vertelde ons, dat hij 
op eigen gelegenheid naar Brussel was gekomen en dat de bustocht niet door was -ge
gaan. Vanwege het feit, dat er op het . laatste moment zoveel mensen hadden afbe
richt, dat er te weinig overbleven. Men heeft toen door een organisatorische fout 
verzuimd Garmt te waarschuwen. Zodat deze waarschijnlijk om ·4 uur 1 s morgens voor 
niets heeft staan wachten. Garmt, onze excuses! 
Bepalen wij ons dan tot de wedstrijd, dah moeten wij melding maken van een primeur 
in de organisatie van deze cross. Voor het eerst zolang wij de cross meemaken, is 
er een fout gemaakt. Wat was .. n.l.· hèt geval ? Dit jaar werd er - alweer voor het 
eerst - geen Cross der Azen géhouden. Alle deelnem~rs werden ondergebracht in de 
z.g. Volkscross, .zodat deze Volkscross nog eens uitgebreid werd met een honderd
tRI lopers. Om nu te voorkomen, dat er vals gestart zou worden, heeft men, ·· toen 
de mtJeste lopers (men moet tien minuten voor de start aanwezig zijn) klaar ston
den, de lichtkogel, die als vertreksein geldt, te vroeg afgeschoten. Het gebeurde, 
dat niet alle lopers op tijd aanwezig waren .en dat er ongeveer 500 niet van start 
gingen of te laat gestart zijn. Onder degenen, die niet van start zijn gegaan, 
belworden ook onze Adri Schaper t~n Arie Kortekaas. Heel jammer, .maar een goede -les 
voor de volgende keer. Hieronder volgt de klassering van onze :atleten. U zult een 
aantal namen aantreffen van mFmsen, die bij ons als gast met:gelopen hebben (o.a. 
schaatsenrijders, wielrenners en kanoërs). 

41(} - Rob Folunl!lr 1u92 - Fred Eichholtz (gast) 
485 - Cor v.d. Aar (gast) 1139 - Ruud Kitseroo 
646 Wim v.d. Aar (gast) 1182 - Harry Falke 
786 - Mar tin Labeur 1680 - Ton van Zijl 
964 - Wim .yoorting (gast) 1704 Anne Miedema (gast) 
978 - Bas Fenrü s 1.822 - Bab v.d. Pol 

184-1 - Gerrit v.d. Bosch. 
Nog een woord van dank voor Martin Labeur, _die voor deze trip de nodige voorbe
reidingen getroffen heeft en ons tevens veilig en wel als chauffeur naar en van 
Brussel heeft gebracht. 

H.B. 

VOORSTELLEN WIJZIGING COMPETITIE. 

Zaterdng, 20 november, is er te Amsterdam een bespreking geweest tusstm de vere
nigingen uit hét district Noord-Holland en Utrecht, tenèiride enkele punten aan-
gaande de nieuwe competitid door ~~e nemen. · 

A. Indeling van de klasse: de hoofdklasse zal bestaan uit 12 verenigingen. 
11 1 ste klasse 11 tf 11 max. 24 11 

.. 11 2de klasse 11 11 11 11 36 11 

11 3de klasse 11 11 11 on"Jeperkt. 

B. Men wil de hoofdklasse en eerste klasse zegge en schrijven 2 competitiewed
strijden laten verwerken. De data van deze twee competitiedagen had men n.l. 
al vastgesteld en wel op 22 mei en 5 juni. ' 
De tw-eetle en derde klasst~rs had men 4 competitiedagen toegedacht, 22. mei, 5 ju
ni, 26 juni en 10 juli. De 19e juni reserveerde men voor de jaarlijkse drie-
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districten- en zesdistricten-ontmoetingen. 
De vergadering ging hiermede niet akkoord .en.stelde voor in de hoofdklasse en eer
ste ~l~sse tot minimaal drie wedstrijden te ~komen. 

C. Programma. Dit zou ortgewijzigd blijven. 

D. Tijdschema. Men wil komen tot een vast tijdschema en daarmee de lange duur van 
de wedstrijden voorkomen; en tevens ~.v. drie kwartier tussen de 400m en,800m. 

E. De terreininrichting. Voor de loopnummers moet er worden gelopen in de no:r·mo.l 2 
baanrichting. Dus de finish moet plaatsvinden waar normaal de finish ook is. 
Dus men mag geen baan meer "omgooi en 11 • 

F. Aanvangshoogte hoog en polshoog. Dit zal.in afwijking van de af.gelopen compe
titie in o~erleg met de verenigingen en de scheidsrechter onde~ling afgespro
ken worden. 1i'lel dient te worden vastgelegd dat de lat tot een bepaalde hoogte 
met tien en daarna met 5 cm omhoog gaat. 

G. Afmelding voor een finale of Prom. -degr.-wedstrijd, De afmelding dient minstens 
14 dagen van te voren te gebeuren. 

H~ Puntentelling. V00r de hoofdklasse b.v. 2 .pool,s van 6, zodat e_r twee wedstrij-
·den pl&atsvinden. De puntentelling wordt pas gepublic eerd NA 2 wedstrijden, 
waarbij de puntentelling van het beste resultaat in de rangschikking wordt op
genomen. Alleen di.e verenigingen, die aan die twee wedstrijden hebben deelge~ 
nomen, worden in de .rangschikking opgenomen. · · .. , 

I. Inschrijfgelden. Men wil komen tot een inschrijfgeld van f.50,-..:.. per deelne
mend team aan de hoofdklassecompetitie en f,35,-- voor de tweede klasse. 

J. Controle ti jd.ens de wedstrijden. Men wilde boven de aangewezen scheidsrechter 
nog een man·. aanstellen, die de uiteindelijke beslissing nam, b. v. voor het ge
val er twij:felgeva.llen waren, of bij een protest besliste, en tevens het mate
riaal en de baan goedkeurde. De vergadering ging hiermede niet akkoord, daar 
het de positie van de scheidsrechter aantast. · 

P 0 0 L P 0 0 L P 0 0 L P 0 0 L P 0 0 L P 0 0 L P 0 0 L 

.. : 

Binnenkort verwachten WlJ het 5ÖO~ste lid bij de pool, hoogstwaarschijnlijk dit 
jaar nog. Laten wij er voor zorgen, dat het 500-ste poollid ook inderdaad een li~ 
van onze vereniging is. Geef je daarom zo spoedig mogelijk op als poollid van él.G 
H.A. V. 11 Haarlem". Elders in dit blad vind je de adressen waar je je kunt laten 
registreren·. Mocht het 500-ste lid inderdaad een lid van onze vereniging zijn, 
dan heb_ben wij een leuke verrassing . voor hem in petto. 

HOE KUNNEN vVE DE P. H. -BEKER WINNEN ? 

zie .;.olg~nde pagina ! ! ! 
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HOE KUNNEN WE DE P.R.-BEKER WINNEN ?? 

Deze vraag, gesteld en beantwoord in het nummer van september 1964, blijft actueel 
en .. heeft o.a. de vraag opgeleve.rd: "Wat is er mi, na één jaar, gerealiseerrl - wat 
is boreikbaar gebleken ?" In 1 t artikel van vorig · jaar is reeds gésteld, dat de ·• 

- leiding en de organisatie d~ primaire voorwaarden zijfl I 
· ~ Op dit punt bocken we verlies; 't oude kad6r raakt "atletiek

moe" i ' nieuwe mensen melden zich niet. In het gunstigste ge
val adviseert .een commissie wèl. het bestuur, doch voor een 
opz,~t en uitvoering ontbreken dan uitgewerkte plannen en · ac~ 
tieve men.sen. 
B.v. · - Voor de verdere inrichting van onze nieuwe winterac
commodatie zijn nog velo:; wensen- . vaag. geuit en omschreven ·-

.de paar bestuu_rsleden zijn tè overbelast oin zelf het nodige' 
~ te · doen. Van de zijde der leden is (nog?) te weinig Elteun. · 
Hier ligt nu de zwakste schakel van de P.R.-ketting: te wei
nig actief kader ! Genoeg mensen, die het weten; ~èl hoof
den, géén handen ! 

Wie het artikel van september herleest, zal het met me eens zijn dat het gestelde 
over 1.v. A.A.C. en de Rotterdamse concurrentie juist zijn gebleken. 
A.A.C. nam in 1965 3 % in sterkte toe (1963 7 %, 1964 eveneens 7 %). Deze ploeg 
vormde m.i. tijdens de P.H. de apotheose van haar seizoen, in juiste opstelling, 
juiste mentaliteit en wil; uitstekende topprestaties van Leo de Winter, Fred Krik
ka, alsmede een Wim Würster, die z'n 1500 meter en 5000 meter won. Om de P.R. te 
winnen moet men méér punten maken dan A.A.C. - deze club verzwakt niet. 
Worden wij sterker ? 0 ja, onze toename in sterkte was zelfs 10 % (gestreefd werd 
naar 1 3 %) •.. 
Blijft te bezien: 
î. Hot:! 1kw.amenwe tot, 10 % winst ? 
2. Bereiken we dit komend jaar weer ? 
3. Wanneer kan het tot een beslisSönd treffen met A.A.C. komen ?(Ook A.A.C. nam 
in sterkte flink toe ! !). 
Het . beantwoorden · van vraae 1 geeft me wel bange conclusies • . 'Immers, wat vèr en 
vèr is achtergebleven bij de "planning" - gesteld in een artikel - is de LEDEN
WINST. Dit ~s de bottlen~ck. We hebben n.l. het schitterende P.R.-resultaat b~
reikt door MET DE ZELFDE ATLETEN ALS IN 1964 IN 1965 MEER TE BEREIKEN. Dit ge
schiedde door méér _persoonlijke .aa_ndacht, door méér van hen te vragen I Een voor
beeld: Op 'n stugge manier is e~ naar gestreefd onze verspreide, nationaal niet 
zeer bekende, spriQters voor de wisseltechniek bijeen te krijgen en het lukte 
t-e-n-s-1-o-t-t-e, omd,at enkele me.nsc.n hier 11 &chterzaten" ~n zie: 42.6 sec. kwam 
te voorschijn. De 4 x 4UO meter: ~r ~erd niet alleen ~elet op de psychische, doch 
ook op psychologisc.he factoren der lo.pers - 3. 24.9 se.c. w&..s het hoge resultaat ! 
Stel nu eens, dat d_e mensen, die e_r achter staCt.n, .eens wegvielen (Ik stel dit met 
reden!). . 
KORTOM, HET P.R.-resultaat 1965 IS BEREIKT DOOR EEN ZEER ACTIEF KADERGEDEELTE, EN 
EEN ZEER GROTE UITBUITING VAN DE AAIDïEZIGE BEPERKTE MOGELIJKHEDEN ! De ledentoe
loop, die toen had moeten plaa~PJ-vinden, is "uit"gebleven! Enkele mensen stoppen 
thans hun actieve loopbaan. Ton van Zijl, Co Faas, Wim Krijnen gaan het kalmer 
aan doen.Nu eens onderst.J.ande cijfers. bekijken om de vragen te kunnen beantwoor
den. 
Kolom A is de gemiddelde prestatie, die we in 1964 stelden voor seizoen 1965. 
Kolom B wat bereikt werd. 
Kolom C wat in 1966 bereikt moet worden ( ook gesteld in het artikel sept. 1964 !) 

Vraag 2 kunt U nu zelf bea ntwoorden. De opgaande lijn verder te kunnen 
trekken zal reeds zeer positief zijn . ! Hier moet ik èn a ls bestuurslid èn 
als T.C.-lid zeer to-the-point zijn: Kritische punten om vraag 2 positief 
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te beantwoorden .zijn m~- i .• 
:. ' .. ~ ... . . •, 

. BÈST~~~JK . 
(1) Enkele mensen is hun functie "opge
drongen" • . 2!ij dienen goed te. worden af
gelost. 
(2) Opzet en "durf" inzake het behalen 
van ledenwinst is er niet 
( 3) Te weinig mensen, die "tijd" kunnen 
inzetten. 

:·. 

TECHNISCH 
(1 ) De T.C. is in 't geheel te weinig 
op de - training~ vergadert te weinig, is 
te weinig "uitvoerend". 
( 2)· Onvoldoende technische aandacht aan 
onze leden, "loshangen" ' van nieuwelin
gen. 
(3) te weinig mensen, die ''tijd" kunnen 
inzetten. 
(4 ) Het opstellen van junioren in de 

"Haarl em"-ploeg blijkt vrij ide;:~,al te kunnen verlopen. Eerst als bovenstaande pun
ten zijn "opgelost", kunnen enkele andere actieve mensen enthousiast BLIJVEN 
"doordraaien". Duidelijk heeft zich n.l. afgetekend, dat indie_n e'r é~n of meerdere 
mensen voortdurend achter de atleten staan, de ploèg tot in elke vezel kennen, 
dat eerst DAN DE RESULTATEN KOMEN. Eerst volgende atleten op de training terug: 
(ik schrijf 28/11) Adri Schaper, Arnoud Bosch, Co Klaver, Gerard Kamp, Rob Folmer, 
Walter van Gelderen, Rein Knol, Bob Krone, Jan Heuperman, gebroeders Heilker, Wes
tenhoven, Dolf Mulder, etc • 

. Beter . contact onzerzijds met de bui tenstedigen/mili tairen, b.v. Vissers, T.v. d. 
Voort, Hora Vlam, e.a. 
Om dus d~ opga.ande lijn te kunnen co.ntinueren cm dit kàn, maar dan direct ingri j
pen, DIENT de technische leiding een gedetailleerd plan - afgestemd op IEDERE AT
LEET- op te stellen en ten uitvoer te (doen) brengen. 
DIENT het bestuur de activiteiten door te drijven, die ons ledenwinst oplevert I 
Lukt dit, des te p ositiever- des te grootser zal vraag 2 beantwoord kunnen wor
den. 
Blijft over vraag 3, het . g;ro:te treffen tegen Nederlands clubkampioen. Vele details 
zweven mi·.:) voor de ogen - het bereiken van iedere mijlpaal geeft zorgen, eist 
blo~d~ - zw3et en tranen. Het bezit van vechtlust i s nodig, hierover is zeer zeker 
een. apart <.rti~el te schri j ven, maar h8t lukt eerst dàn~ als er óén "Jan" en één 
'·Piet" ons komen helpen, dus per week . 2. à 3 uurtjes opofferen voor de club, Doch 
heus eerst "Jan" en "Piet" er -bij ! 

100m 
200m 
400m 
Boom 
i500m 
5000m 
11 Om horden 
400m horden 
hoog 
ver 
Il_Ql s 
hinkstap 
kogel 
dis~us 

.speer 

A 
11.-
22.5 
52.9 

1.53·5 . 
3.59.6 

15.49--
15.-
58.9 
1m84 
6m17 
3m55 

12m80 
13m4u 
40m62 
51m63 
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B -
11.0.5 
22.6.5 
51.2 

1. 57 ~ 6 
4.11.3 

15·51.8 
15.6 
57·9 
1m77-ft 
6m12 
3m45 

12m14 
12m98 
40m10 
48m07 

J.E. Bleyswijk. 
c 

10.7 
22.-
51.7 

1.50.9 
3.54·4 

15.27.6 
14.7-
57·5 
1m91 
6m42 
3m71 

13m32 
14m22 
43m16 
54m8J 



IN GESPREK MET NEES v.d. KLINKENBERG. 

Opdracht rE::dactie: Ga eens met een voora~nstaand lid, b.v. 
Ne es v.d. Klinkenberg of Henk Kluft pra t .en en publiceer dat . 

. Het werd Nees, omdat hij voor mij wat makkelijker bereikbaar 
bleek dan Henk. Hoewel, tussen het maken van een afspraak en 
het voldoen hieraan, liggen ook weer mijlen. Goed, eindelijk 
dan een definitieve afspraak, zondag 21 novamber in ons ni.eu
Wö trainingskamp aan de Zeeweg. Maar terwijl op deze zondag 

alle wegen met sneeuw en ijzel bedekt zijn en ik op het fietsje als het ware naar 
de training toeglibber, is er geen Nees te bekennen. "Hij krijgt altijd een lift 
van de voorzitter en die is natuurlijk met dit · weer niet uit Heiloo gekomen", is 
het respijt op mijn vragen. In gedachten probeer je alvast weer $en nieuwe · datum 
vast te stellen en je gaat met de jongens naar het strand. En als je dan terugkomt, 
zie j_e de wagen van de voorzitter op het parkeerterrein staan e.n zi-t Nees b.reedui t 
achter · een kop koffie in de kantine met . de duidelijke vraag op zijn gezicht: "Jon
gen, waar 'ben je: nu .al die tijd gebleven?"-

Dan ontwikkelt zich het volgende · ge.sprck: 
"Hoe lang ben je lid?" 
Ik ben lid sinds 1931. Ik kwam van de B_loemendaalse Gymnastiek Veren,i,ging, waar 
mijn broer Piet zijntriomfen heeft gevierd. Ik heb nog net een paar.winner1de 
P.E:.· -bekers mee kunnen pikken, voordat ·w·e · in 1934 voorlopig als ;Ninnaar werden ge
wipt. In 1941 zouden we pas w~:::f:-r gaan winnen en weet je, wat n\1 eigenlijk zo ei
genaardig is? Juist tussen die twee winnende P.H . ..,.bekers in heb ik als. atleet mijn 
grootste successen geboekt, als ik dat zo mag zeggen. In 1935 was ik aan mijn knie 
geopereerd en terwijl iedereen mij eigenlijk al had afgeschreven, kwam ik in 1936 
terug met een sprong van 1.80 m. Het betèkonde een clubrecord, dat ik samen met 
Cor Lamaree tot ver na de oorlog heb behouden en ook opname in de Olympische ~raij 
ningsploeg, met Wim Kaan en Cor Lamoree. Nee, Berlijn heb ik niet gezien. Carlier 
van A. V. 1 23 mocht mee. Hi j:.'tsprong 1. 75 m. en werd al in de q_ualifica tie-ronde uit
geschakeld. Wim Ka.an was het grote slachtoffer van die mis-uitzending. E;ij moest 
thuisblijven, terwijl hij in 1934 vierde was geworden bij de Europese kampioen
scha~pen in Turijn. Do technische leiding kon toen al fouten maken. 
"Daarmee bedoel je dus, dat ze dat tegenwoordig ook doen?"-

. i 

Natuurlijk, dat is altijd zo geweest. Laten we bij onze eigen vereniging · 
bl-ijven.· Ik heb nooit begrepen, waarom destijds een man als Henk Kluft uit de . 

·P ~ H.·-bekerploeg werd gel a ten. Om de jongeren een kans te geven, werd gezegd. Nou, 
dan h'ebberi die ;· jongeren hun kans bepaald niet gegrepen. De fout is ,gelukkig her,_ 
S'teld en ik ·'vond ' h·et machtig; 'dat Kluft die 38 meter op de laatste P .• E, ·-beke:r: 
gooide. Het was·g~Woon een hoogtepunt voor mij. ~· 

· OOK ALS 50.:..JARIGE IN DE P.H.-BEKERPLOEG~ 
' Ï 

Wee t je, dat ook ik op vijftigjarige leeftijd nog in de P.R. -b ekerploeg heb geze
ten? 
"Vertel op". 
Nou, dat was in 1956 met een voorronde in Dordrecht. Ik sprong 2.90 m. en werd 
zesde. Mijn laatste finalewedstrijd sprong ik in 1948 in Amsterdam.Dat was nou 
echt een dramatische wedstrijd~ ·~ Cor Lamaree en Joop Vèrkes waren beide geblesseerd. 
Mart Swart en ik zouden vervangen. Eigenlijk kon Mart ook niet springen, want hij 
had een flink gekneusde erikel. Hi j ::. sprong toch, verrekte iedere keer van de pijn "; ~. 
bij het neerkomen, werd steeds door Gerard Rinkel weer opgelapt en werd esrste met 
3.30 m. Als Mart ook:op andere wedstrijden dezelfde mentaliteit had kunnen opbren
gen, hij zou groot geworden zijn. Ik werd met 3.00 m. vijfde en dat waren dun toch 
8 punten. Niet gek voor twee invallers. Zo'n wedstrijd vergeet je nooit. 



"Een rot vraag. Hoe d.enk je over d.e tegenwoord.ige training en de training in jouw 
tijd?" 

Hoe bedoe:!. je? 
"Nou, ik denk speciaal aan de training sijver". 

Helemaal geen rotvraag. Hoewel, het is eigenlijk moeilijk te vergelijken. 
De jeugd van tegenwoordig heeft veel me9r mo.:;elijkheden en veel meer afleiJ.ingg 
film, televisid 9 feestjes. En de sport zelf st ond, dacht ik, vroeg er ook in een 
hoger aanzien. Ja, ik geloof t och, dat de trainingsijver in mijn tijd groter was. 
Maar aan de andere kant, ik kan toch veel waardering opbrengen voo r eliverse jonge
ren bij ons. Mag ik namen noemen? 

"Waarom niet!" 
Nou, ik denk dan aan Pim van Beek, · Wim Aay, Ferry Lamie, Rob van Nimwogen, 

Gerard Kamp. 
''Je hebt natuurlijk di verse trainers me~gemaakt". 

Bij wie heb ik al niet getraind. Bij Gerard Rinkel, bij Piet Korver, bij Jan 
Hut, bij Bèn Holleboom, bij van Gölderen. 
"Wie was volgens jou de beste?" 

Dat is nou wel een r otvraag en echt 1 dat kan ik niet zeggen. Als ik één ding 
mag zeggen, d~ wintertraining van Jan Hut blijft onvergetelijk. Nou vergeet ik iets. 
Want ~igenlijk heb ik ook onder Hil v.d. IVI~y g etraind. Want die k on je op sommige 
punten ook verrekt go8d trainen. 
"Voorn.l natuurlijk wat de mentale training betreft?" 

Ja, daar was hij natuurlijk helemaal steengoed in. Zo'n voorzitter krijg je 
niet meer. Ik gel oof trouwens, dat het niet mogelijk zou zijn in d e teg enwoordige 
tijd een vereniging te leiden op de manier, waarop v.d. Mey het deed. Zijn opvol
gers hebben nooit geprobeerd h8m na te doen. Steph vary, Duin en D:lck Hagtingius 
deden het in hun eigen stijl eri d.at is go ed gowoest, want anders zou het toch mc.ar 
ee'n imitatie van v.d. Mey zijn geworden. 
"Nou noemde je ~en naam van het huid.i ge bestuur. Vind j~, d.at het bestuur het goed. 
doet?" 

Natuurlijk 
d.ie er · zo zouden 
ik zeker. En wat 
als deze man nou 
mee? 

doet het bestuur het go ed. Er zitten heus 
willen uitstappen, als er ma~r opvol gers 
denk je van een man als J oop va n Drunen? 
eens uitvalt, wat dan? Houdt het bestuur 

mensen 
vo or hen 
Ik vraag 
do.ar wel 

in het bestuur, 
waren. Dat weet 
me wel eens af,. . 
eens rekening 

"Je bent nu bijna 35 jaar lid bij "Haarlem". Wat vind je nu het met)st frè:ippante 
uij deze club?" 

Dat k&.n ik jü zo zeggt:n. Het ver enigingsJeven. Ik hoorde vorige week nog, 
dat Ad van ZweeJ.en, die al jaren in Emmen woont, tegen een bestuurslid had gozegd, 
dat hij zo waer bij "Haa:::-lem" zou willt)n terugkeren, alleen om het verenigingsle
ven. Kijk, dat ben ik volkomen met hem eens. En juist als je wat ouder wordt~ ga 
je die verenigingsband d.es te meer waarderen. Ecut, ik vind die club van ons een 
machtig goede club. 

Nees stond op en "'ueg·af zich met A.rchivo.ris Piet Kleyne in discussie over een 
record hinkstapsprong. 

Een sprintar, aan de t op van z'n carrièr~, 
duchtg nou begint voor mij de misère! 
In 't bijzijn van al m'n clubgenoten 
word ik ook nog terug geschoten. 
~Dch, hij schoot door de geluidsbarrière! 
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RANGLIJSTEN 196 5 JUNIOREN.: 

(tussen hBakjes staat de beste prestatie ih 1964 vermeld.) 

A-JUNIOREN. 

100 me~er (11.2 sec.) 

Fer Lamie 
Henny te Nuyl 
Wim Aay 
Pim van Beek 
Aad Beun 
Jaap Mei j er 
Jaap Ensberg · 
Cees Krammer 
Henny Ktîyl 
Hans vari Goor 

200 meter ( - ) 

Fer Lamie 

300 meter (36.3 sec.) 

Wim Aay 
Pim van Beek 
Henny te Nuyl 
Jan -Willam Schnerr 
Fer Lamie 
JFtap Meijer 
Aad Beun 
René Ruis 

400 meter (-) 

Wim Aay 

800 meter (1.58.6 sec.) 

Wim Aay 
Gerard Zvvart 
René Ruis 
Henk d 3 Rui t"er 
Pim van ,Beek 
Jan Kal 
Joop Koedijker 
Peter Nieuwè~raten 
Wim Dammenie 
Bert Grommers 

10.8 
11.4 
11 • 5 
11.5 
11. 5 
11.5 
11.6 
11 • 7 
11 • 8 
11.9 

sec 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

22.9 sec 

36.2 
37.-
37.3 
37.3 
37·4 
37.8 
38.5 
38.6 

sec 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

1-57-3 
·1.58.8 
2.04. -
2.05-9 · 11 

2.06. -
2.07.1 
2.11.-
2.12.2 

sec 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

2. 22. 1 11 

2. 22. 1 11 

1500 meter steeple chase (-) 

Jan Kal 
Ge r ard Zwart 
René Ruis 

4-49-5 
4· 50.1 
5. 01.2 

sec 
11 

11 

3000 meter (9.28.6 sec.) 

Jo.n Kal 9-48. - sec 
J oop Koedijker 10.02.- 11 

110 meter horden ( 1 5. 1 sec.) 

Pim van Beek 14-5 sec 
Henk Mulder 18.3 11 

Wim Visser ·21 . 4 11 

300 meter .horden ( - ) 

Pim van Beek 40~4 sec: 
Gerard Zwart 44. - 11 

4 x 100 meter estafette (44.4 sec.) 

Fer Lamie - Henny te Nuyl 
Pim van Beek - Wim Aay 44.:... sec 

4 x 300 meter estafette (2.31.3 sec.) 

Fer Lamie - Hbnny te Nuyl -
Pim van Beek - Wi m Aay 2.~6.5 sec 

'• 

::~-----. - -- .... 

hoogspringen ( 1. 65 mtr) 
Firn van Beek 1. 75 mtr 
Aad Bei.m 1. 6 5 . !1"11 

Jan Priester 1. 65 11 

Ger?.rd Zwart 1. 60 11 

René Ruis 1. 55 11 

Fer Lamie 1. 50 11 

Henk Mulder 1. 50 11 

Wim Dammenie 1. 50 11 

Cees Krammer 1. 50 11 

Wim Visser 1.46 11 
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verspringen (6.66i mtr.~ 

Aad. Beun 
Pim van Beek 
Wim Aay 
Jaap Ensberg 
Jan Priester 
Hans van Goor 
Fer Lamie 
Oer aré\. Zwart 
Al b ert. Schol z 
Wim Visser 

6.29 
6.25 
6.20 
6.05 
5·89 
5.88 
5·87 
5.86 
5·63 
5.61 

mtr 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

·11 

Polsst okhoogsp ringen (2.80 mtr.) 

Pim van Beek 
Aad. Beun . 

kogelstoten (11.10 mtr.) 

Leo .v . d. . Veer (B-jun) 
Aad. Beun 
Jan v.d.. Veer 
Fer Lamie 
Wim Aay 
Jan Priester 
Henk d.e Ruiter 
Jaap Ensberg 
Jan Wille~ Schnerr 
Henk Mulder 

3.30 mtr 
3.10 11 

13.67 
11.55 
11.31 . 11 

10.48 
10.35 
10.30 
10.06 

mtr 
11 

11 

11 

11 

11 

9.88 
9.84 
9.64 

11 

tl 

discuswerpen (38.11 

Gerard" Zwart 
Jan Willam Schnerr 
Aad Beun 
Bert Grommers 
Pim van Beek 
Fer Lamie 
Hen:K Mulder 
Vhm "Visser 
Wim Aay 
Jan Priester 

speerwerpen (38-05 

Wim Visser 
Hert .Grommers 
Aad B.eun 
Peter Sonderman 
Jan Willem Schnerr 
Firn van Beek 

mtr.) 

36 .32 
34 . 09 
32.21 
32 . 07 
30.34 
29 .04 
27 . 24 
25.83 
24 .64 
24 . 32 

mtr.) · · 

47·72 
40.38 
38"'·- -
35.18 
33.83 
29 .82 

mtr 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

u · 

11 

11 

mtr 
11 

11 

11 

11 

11 

B - J U N I 0 .R E N • 

80 meter (8.8 sec.) 

Mark Beekes 
Jo s F'i elmich 
Ton de Jager 
René Kleyn 
Leo v.d. Veer 
Ed Sto'ete 
Ed Heijdenrijk 
Frans van Doorn 

100 meter (10.8 sec.) 

Mar k Beekes 
Jos Fielmich 
Robert Ruis 
Berend van Dee· · 
Ton de Ja:g·er 
Leo v . d . Veer 
Ed Stoete 
Ton Smit 

9.6 sec 
9.8 11 

9.9 11 

10. 1 11 

10.2 11 

10.4 11 

10.6 11 

·10. 6 11 

11.9 sec 
12. - 11 

12.2 '·' 
12. 3 11 

.12. 4 . 11 

12.4 ,, 
12. 7 11 

12.9 11 
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300 meter (37.5 sec.) 

Mark Beekes 
Hans Boersma 

39.2 
43 .1 

sec 
11 . 

80 meter horden (11.8 

Jos Fi.elmich 

sec.) 

Pim Ve:rduyn 

600 meter (1.23.5 

Firn V~rd,uyn 
MauricK vàn Maurik 
Ard Mul· 
Han~ Kon i n·g 
Rob Koop 
Jos Fielmich 
Hans Boersma 
Mark Beekes 
Robert R.u·is • 

sec.) 

1 2. 6 sec 
1 2. 6 11 

1 • 28. 1 sec 
L 33.3 " 
1.33.9 11 

1.34·7· 11 

1 • 36. 9 11 

1.38.2 11 

1.39.4 11 

1. 39.9 11 

1.42·5 11 



hoogspringen ().69 mtr.) . kogelstoten (13•93 mtr.) 

Jos F' ielmL;h 
Peter van Zalm 
Leo v.d. Vse r 
Hans Ko ning 
Pim Verduyn 
Frans va n Doorn 
Cer ard Koedijker· 
Berend va.n Dee 
Robert Ruis 

verspringen (5~96:mtr.) 
Leo v,d. Veer 
Jos Fielmich 
Peter vari Zalm 
Berend van Dee 
Ro-bert Kelyn 
Robert Ruis 
Frans van Doorn· 
Rob Peetoom 
Ard Mul 
Ed Beydenrijk 

1. 70 mtr 
1.65 
1.60 

11 

!I 

1. 50 
1.45 
1.45 
1. 45 
1.40 
1.40 

5·91 
5.62 
5·56 
5·35 
5.30 

" 
11 

11 

11 

11 

11 

mtr 
11 

11 

" 
11 

5·24 "" 
5.23 
5.23 
5·04 
5·03 

11 

11 

11 

11 

Leo v~d. Veer 
Robert Ruis 
Ben Goossens 
FraT1!=3 van Doorn 
Robert Kleyn 
Rob Koop 
Pim Verduyn 
Berand van Dee 
Jos Fielmich 

discuswerpen (35.13 

Leo v.d. Veer 
Ben Go osseri.s 
Frans van Do orn 
Ed Heydenri'jk 
Robert Ruis 
Hans Boersrria · 

' Jos Fielmich 
Rob Koop 
Mark Beekes -

15·55 
12.54 
12.53 
11 • 20 
10.7\' 
10.59 
10. 28 
9.48 
9-..04 

mtr.) 

mtr 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

40.44 
32.68 
32.15 
30.90 
30.28 
29.~1 
26.49 
25.87 11 

24.27 

mtr 
11 

" 
11 

11 

ll 

11 . 

speerwerpen (39.57 mtr.) 
4 x 100 mtr estafette (46,3 sec,) 

Jos Fielmich - Mark Beekes 
Ed Stoet e ~ Pim Verduyn 47.4 sec 

Ed Beydenrijk 
Ben Goossens 
Pim Verduyn 
Jos Fielmich 

39.94 
29.76 
29.34 
29.16 

mtr 
11 

11 

11 

JUNIOREN CLUBRECORDS H.A.V. "HAARLEM", PER 1 DECEMBER 1965. 

JUNIOREN A. 

!,. x 

1GO meter 

20u meter 
300 meter 
800 meter 

1500 meter 
3000 meter 
1500 meter 

11 0 me t .er 
300 mete r 

steAple 
.horden 
horden 

hoogspringen 
>· 

verspringen 

cll. 

polsstokhoogspr. 
kogels't'oten 
discuswerpen 
speerwerpen 

iOO meter es tafette 

Hora tius Vlam 10.8 sec 
Fer Lamie, 10.8 sec 
Hora tius Vlam 22.2 sec 
Hans Douwes 35.8 sec 
Adri Schaper 1·57.3 sec 
Wim Aay 1-57·3 sec 
Jar Kiewit 4-05.6 sec 
Arnoud Bosch 9.07.6 sec 
Jan Kal 4·49-5 sec 
Pim van Beek 14-5 sec 
Pim van Beek 40.4 sec 
Ton van Zijl 1. 80 mtr 
P€ter Krans 1. 80 mtr 
Bob Steenbergen L85 mtr 
Mart Swart 3·45 mtr 
Jel Doornbosch 13.81 imtr 
Jel Doornbosch 40 .75 mtr 
Jel Doornbosch 57·94 mtr 
Mat Meuwese-Bob Steenbergen-
Joop Vissors-Ger Duits 43.7 sec 
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1961 
1964 
1961 
1955 
1962 
1965 
1960 
1963 
1965 
1965 
1965 
1956 
1957, 
1958 
1947 
1955 
1954 
1955 

1958 



4 x 300 meter estafette Fer Lamie-Henny te Nuyl-
Pim. van Beek-Wim Aay 

K.N.A.U.-meerkamp (1ÖOm~110m h. -1 000m-hoog-ver-kogel-speer) 
_._ · · Pi-m· va-n Se ok·. 

JUNIOREN ·B. 

80 mete:;.· 
100 m.eter 
300 m.eter 

600 meter 
1500 meter 

80 meter horden 

b.'oogspringen 

ver~pririgen 
:P'olsstokhoogspr. 
kogélstoten 
<h souswerp en 
spee>rwerpen 

4 x 80 meter estafette 

4 x 100 .~eter.estafette 

'J 

Fer Lamie 
Fer Lar.;1ic 
J.im Thuis 
Fr~d v.d . .. Lippe 
Wim Aay 
Jan IÇiewi i; . 
Dolf Mulder 
Pim va.n .Beek 
Méi. t lvlcuwese. 

· Piet i.E.' ~~ascini 

Jos Fielmich 
Ha:t:r:r · .T ce.eim 
Rinus v.d. Bovenkamp '' : 
Leo v.d. Veer 
Leo v .d. Veer 
Jel Doornbosch 
Fer Lamie-Henny te Nti.yl-
René Ruis-Hans van Goor 
Fer .· Lamie-Henny te Nuy1-'-

K.N.A.U.~meer~amp 

René Ruis-Wim Aay 
(80m-h.-100m-600m-hoog-ver-~osel~s~e~~) 

JUNIOREN C. 

60 meter 
80 meter .. ' 

600 meter 
ho9gspringcn 
ve:;-sp ringen 
ko~elstoton 

d±f:>cuswerpen 
. speerwerpen 

6o: meter.horden 
4 x 60. meter~estafette 

4 x 80 meter estafette 

Wi m Aay 
Bob Steenbe,rg·e l:'l 
Fer Lamie 
Wim Aay 
Gerard Moelenaars 
Bob Steenbergen ·· 
Gerard lloolenaars 
Gerard Moolenaar~ 
At Joacim 
Rob v.d. Put ten 
Bob Steenbergen-AlfQns ve·rsnel-
Mat Meuwese-Hnrry. Jà~cim 
För Lamie-Rob v.d. Putii~n-
Wim Aay- Henny te N)lyl 

2.26.5 sec 1965 

4062 pnt 1965 

8.8 sec 
1 o. 8 sec 

'J7 .1 sec 
37 .J sec 

1.23.5 sec 
4·15.6 sec 

11.- sec 
11.- sec 
1. 70 mtr 
1.70 mtr 
1. 70 mtr 
6.44 mtr 
2.87 mtr 

15.55 mtr 
40.44 mtr 
51.40 mtr 

36.3 sec 

45·- sec 
.vakant. 

7.2 sec 
9.4 sec 
9.4 sec 

1.29.3 sec 
1.63 mtr . 
6.04 mtr 
13.39~tr 
4.1. 50 mtr 
40.02 mtr 
. 8.9 sec 

28.2 sec . 

.37. 9 sec 

1964 
1964 
1961 
1962 
1964 -
1958 
1961 
1963 
1956 
1958 
1965 
1955 
1958 
1965 
1965 
1953 

1964 

1964 

1962 
1954 
1962 
1962 
1959 
1954 
1959 
1959 
1957 
1962 

1953 

1962 

! ! ! De ranglijsten van onze C- en D-junior.en zti.l .leri in hGt volgende clubblad ! ! ! 
worden. gepubliceerd. 

·J. van Drunen. 

' .. 

' . - · 
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ALS JUNIOR IN DE P.R. - PLOEG. 

Leven is een ander woord voor energieverbruik. Waarvoor die energie wordt gebruikt, 
moet .. iets zijn waaraan men waarde hecht (anders is het zonde van de inspanning-).. 
Nu kan ·Ïnen waarde hechten energie besteden aan de meest uiteenlopende dingen 
(b.v. vrouwe n, postzegels).Dat men zich daarbij voor de gek houdt door te denken 
dat de waarde in het ding zelf zit, kan velen niet schelen, maar mij wel. Daarom 
hecht ik waarde aan het enige d~t de waarde in zichzelf heeftg energieverbrui~c. · 
Van e.nergieverbr"llik is de waarde objektief vast te stellen en wel als volgt~ bij
voorbeeld, ik loop hard, zodat ik van zeer energiek zeer moe word. Het verschil 

'· tussen energiek en uitgeput is objektief door middel van hart.,... 
slagmeting vast te stellen. Hierbij is mijn objektieve lichaam1:)
gesteldheid en niet mijn subjektieve ik de aanleiding tot het 
voelen van dit verschil. In dit geval ben ik dus niet degene, die 
waarde hecht aan iAts, maar zit de waarde in het ding zelf. 
Het enige mogelijke bezw~ar tegen deze opvatting is, dat hiermee 
iets fundamenteel menselijks, namelijk het vermogen waarde te 
hechten en aldus naar grote hoogten te stijgen om de waarde te 
verwezenlijken, wordt gedegradeerd tot een onderworpenheid aan 
het ·lichaam. Maar getuigt bovenstaande redenering van een onder
wcirpenheid aan het lichaam ? Met andere woorden: de toepassing 
van de redenering is -en blijft een onderdeel van die redenering. 
Zo, nu verwacht kan worden dat iedere hardloper, zwemmer, wiel~ 

renner, schaatse~rijder bovenstaande zal aanhalen wanneer hem 
wordt gevraagd waarom hij de desbetreffende sport beoefent, kunnen 
we met een gerust hart overgaan tot het onderwerp: Als junior in 
de P.R.-ploeg! Die van Haarlem, dat moet erbij. Dat wil immers 
zeggen, gewoon 's-morgens de boterh11.mmetjes mee, want een-over
winningsdinar zit er niet in. Ondanks de in vergelijking met 
voorgaande jaren grotere kracht van de ploeg, welke te danken was 
aan de gunstige samenloop dat sommigen net oud genoeg waren om 
een redelijke pi·estatie te leveren op de loopnummers, terwijl an
deren nog niet te oud waren hetzelfde te doen op de technische. 
Opvallend is het verschil aan belangstelling, die voor de P.H. 
aa~ de dag wordt gelegd tussen enerzijds de pers en anderzijds 
zowel deelnemers als de oudere HAV-ers, die zich op organisato
risch gebied verdienstelijk maken. Deze laatsten vinden de P.H. 
zo belangrijk in het licht van de traditie, die de HAV in dit op
zicht heeft op te houden. Voor de deelnemers geldt dit in mindere 
mate. Ik hoef alleen maar foto's, waarop atleten van zo'n dertig 
jaar }?.ebèen··'.plaatsgenomen, te zien om, waarom dan ook, te gaan 

g 1 i m l a c h en. Nee, hun belangstelling is te verklaren uit de omstandigheid 
dat dAze wedstrijd voor de meesten van hen persoonlijk de grootste va n het seizoen 
i::;_. 
Dat de pers zich bij dit gebeuren beperkt tot een bescheiden berichtgeving spruit 
voort ~it de taak, die zij in de eerste plaats heeft namelijk het publiek rle ge
leg.-enheid g·even te lezen wat het de vorig·e dag heeft gezien. Neem aan dat 65.000 
Rotterdammers P. Kruiver een doelpunt zien maken en tezelfdertijd W. Aay ten aan
schouwen van 263 entoesiaste Haarlemmers 1.42.0 op de 800 loopt, dan behoort aan 
het~ doelpunt van P.K. (6S.000- 263)x1 meer aandacht te .worden besteed dan aan het 
nieuwe wereldrekord (over 5 jaar te verwachten, dus u bent gewaarschuwd) van 
W.Aay. 
Inderdaad, U he'l,t gel i jkw3.imeer U zegt, dat het tijd wordt voor het onder~erp: 
Als junior in d~ P.H.! 

Wim Aaay. 
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GEKLEURDE ATLETEN NAAR DE OVERHEERSING IN DE TOPATLETIEK ? 

"Op een dag zullen de negers ·ae blanken alle w~reldrecords ontnemen". Dit was een 
uitspraak van Roger Moens tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Hij had namelijk 
iets "ongeiooflijks" meegenaakt. Een. gitzwarte politieagent uit Kenia, Wilsoh Ki
piugvt, die voor de Spelen zelfs bij de ell._pe.l.'ts een onbekende loper was geweest, 
had in de finale de bron,zen medaille veroverd op de 800 . meter. Na afloop haalde· 
de TV-reporter Moens hem voor de microfoon en vroeg hem naar de oorzaak van dit 
onverwachte succes, waarop Kipiugut antwoordde, dat hij pas vijf maanden vóór To
kio serieus was gaan trainen volgens een europees leerboek. Zijnhel~ training be
stond uit 45 min. gymnastiek en één uur per dag lopen. Dit kon Moens niet begrij
pen, want hij had jaren en jaren intensief getraind om tot zijn toenmalig wereld
record van 1min.45.7sec. te komen. En deze man liep hier zo maar 1min.45.9 sec. 
Toen de negeratleet Jesse Owens iü 1936 te Berlijn binnen één week v~er gouden 
medailles behaalde, was iedereen het er o~er eens, dat de negers beter liepen en 
sprongen dan de blanken. Als wij onze huidige topsport bekijken, zien wij dan ook 
verschillende kleurlingen aan de top. Wij hebben b.v. een Bob Hayes, Rol ph Boston, 
Cassius Clay en als groep de Harlem Globetrotters. ~ 

Is de uitspraak van Roger Moens nu wel waar? De sportartsen zijn het er nog niet 
o~er eens. Wel is het zo, dat de kleurlingen en voor~l de negers meer aanleg heb
ben voor de sporten waar lenigheid en snelheid bij te pas komen. Een reporter zag 
eèns hoe de lijfwachten van president Nkrum~h zich uit verveling de knieën krab
den zonder hun bovenlichaam voorover te buigen. Dit moet je eens prober€n! Vele 
negers hebben inderdaad lan6ere armenenbenen dan blanken; e8n lichtere romp, 
smallere heupen, of langere achillespezen. Dit kan voor sommige atletiekonderde
len een belangrijk voordeel opleveren. Toch liep Armen Hary, een blanke, het e.:Jrst 
de 100 meter in 10.- sec. en heeft Valery Brumel het wereldrecord hoogspringen op 
zijn na::tm. Medisch is het ook nog helemaal niet aangetoond, dat de negers een ken
merkende eigenscha~ hetben, die bij Rllen voorkomt en hen van . de b~anken onder
scheidt en waardoor zij voordeel zoud.en hebben in de sport. Algemeen wordt be
weerd, dat de neger ongeschikt zou zijn voor de lange-afstandloop. De hitte, de 
hoge vochtigheidsgraad in de tropen en de geringe longinhoud (?red.) van de neger 
houden dit tegen. Maar wat dan te zeggen van een man als Keino (wereldrecord 3000 
meter) en Abebe Bikila de beroemde marathonJ-oper ? Zo zien we dat al die bewerin~:;; 
gen niet helemaal opgaan en dat de sensattonele opkomst van de neger~ aan het 
sportfirmanent te verklaren is als een zich doen gelden, een zich losmaken van de 
blanke onderdrukking. 
Als de neger dezelfde sociale status heeft als wij, zal de honger naar wereldre
cords ·wel gestild zijn. :ór is c;lus geen sprake van een zwarte superieuriteit . in de 
sport. 

(met gegevens uit: "Der Stern") 
Albert Scholz. 

TOKIO - OLYMPIADE FILM. 

Tijdens het filmfes ti val mei 1,965 te Cannes werd bui ten mededinging· naar d.e- pri jzert 
een film vertoond, die uitermate gunstig werd ontvangen. Deze film, welke gemaakt 
werd in opdracht van het organisatie-comité van de 18e Olympische Spelen, gehouden 
te Tokio, zal zonder twijfel ook in ons land een grote schare van enthousiaste toe
schouwèrs laten genieten van een regie en montage, zoals die :slechts zelden in O
lympische films vertoond zijn. Volgen::,mij heeft alleen Leni Riç:fenstahl met haar 
Olympische .fiim 1936 een peil weten te bereiken, dat q_ua filmimpressie zo groots 
was, dat zelfs nu· nog gesproken kan worden van een buitengewone sportfilmische . 
prestatie. Zij had een filmische gave ook de MENS in de sport te ontdekken, het
geen zij wist te combineren met sterke sporttechnische opnamen~ . 

- 30 -



De r egisseur van de Olympiade- film 1964 is de vi jfti c:; jarie;e Jap~nner Kon Ichikawa. 
U behoeft werkelijk niet aan zijn kwaliteiten als cineast te t wijfelen, daar hij 
reeds sinds 1933 in de filmwereld ver toeft en diverse opmerkelijke internationaal 
erkende producten op zi j n naam heef t staan. Het was zijn t aak om van de Spelen en 
de ongeveer 5560 deelnemer s-met behul p van 556 medewerkers en honderden camera's 
een ~~jkspel , t e p:roducer en9 SJ.at miljoenen guldens mocht kosten, doch een film 
moest , 9pbr~ nge·n" . de . supergeor gani seerde Spelen waardig - de naam va n Japan waard ! 
Hond~rdtwintigdutz~nd meter film (zevent ig uur draait i jd) werden op de draa i tagel s 
gewikt en gewog en: · :Daar kon men twint i g vol ledige producten van maken. Triomf 
sensatie - diepe teleurstelling, alles was daar als apart p r oduct uit te ha l en . 
De reg·isseur Kon Ichikawa keurde voo r ZIJN versie 395û me-t~r "Eastmancolor" op 
b r eedscherm waardig voor de grote reis rond de we r eld, welke miljoenen é-q miljoe
nen mensen zouden aanschouwen. Zelf zegt hij o . ~ . dit: · 
" Ik heb g etracht de bijna voelbar e spanning vast te leggen van het ogenblik, waar
op de mens het uiterst e van zijn krachten vraag t en voo r ts heb ik de eenzaamheid 
wi l len afdrukken va n h em of haar die om te over winnen tegen zichzelf strijdt . 
Ik heb geen " droge " reportage van deze Spelen gemaakt, maar ik heb gep r obeerd via 
dit sportgebeuren door te dringen in bepaalde facetten van de menselijke natuur. 
De geest van de Olympische beweging heb ik tot uitdrukking wi llen b r engen; idealen 
die alle mensen hebben, maar die door de gebeur tenissen van elke dag steeds weer 
op de achtEJrgrond ge r aken". 
Misschien ziet ook U veel in deze film, da t vol gens U rustig in di e ongebruikte 
r e s ten bewaar d had mogen blijven . Ook U voegt zich misschie:n bij de vele stemmen, 
die meer , veel meer we0r gave van de Spel e n hadden wi llen zien uit spor ttechnisch 
oogpunt ! 
Zelf zegt de regisseurg "Deze film zal uit het oogpunt van een r epor ter inder daad 
geen ideale sport r eportage van deze Spel en zijn. Als k u n s t e na é'. r heb ik '-~· . 

echter getracht de t r iomf en de t r agedie van de m e n s in dit spo r tgebeuren in 
b eeld t e brengen" . 
Elk mens ziet film en sport anders . Oordeelt U zelf ! ! 

Zaenickpodt . 

AANBIEDING VAN LUDvVIG DE SANilERS . 

Velen kennen nog Ludwig de Sander s, ou d- Sur inaams kamp i oen en zeer ent housiast 
"Haar l em"-lid en "P . H. - fighter " hoog- pol ss tokspri nger - 400- mete'r man en tienkam
p er . Sinds enkele jaren is hij in Nederland terug, waar hi j b oeiende activiteiten 
verricht. Onder ;:,.ndere leidt Ludwig hie r in Nederland een - i k zou bijna zeggen -
' n preludium van oen soor t "Rijksspelen" in Paramar ibo in . Er gaan Nederlandse 
spor tmensen in december 1966 naar Par amar ibo . De Nede r landse honkbal kampioenen -
onze stadgenoten de Haarlem- Nicols - zul l en aldaar b . v . de Surinaamse en Antil 
liaanse kampioenen ontmoeten. 
Lu dwig heef t een speciaal gebaar geb.aa r gemaakt voo r enkel e HAV- er s . Liefst al l- ; ··~· <..1 

r ounder s met r edelijke atletische pr es t a t ies, kunnen in 1966 in Suriname de gas t 
zijn van het Surinaamse sportleven ! 
De trip duu r t drie weken en de atleet bet aalt zelf ca. 25% van de kosten, onge
ve er fl. 500, --. 
Willen liefhebber s dit eens met hun trai ner en leider s besp r eken? 

Ver~er e bemiddeling verleent J . E. Bleyswi j k . 
J. E. B. 
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VAN DE REDAKTIE. 

Daar het eerste clubblad in het komende 
jaar uitkomt in februari, ve r zoeken wij 
U kopij in te leveren v~ór 7 februari a.s. 

'' DE GROT"-BAR 
Geopend: dagelijks van 19.00-24.00 uur 

zaterdag en: zondag v.a.14.00 uur 

GASTHUISSTRAAT 26, HAARLEM - TEL. 17855 

Als je aan een 
sporthuis denkt . . . .. 

is die gedakte H je favoriet.Sporthui s Haarlem 
. is het eigen sporthuis van Zuid-Kennemerland, 

zeker voor de verkoop van ~pik~s. waar zoveel 
vakkennis voor nodig is. 

Die gedakte H : je komt 'm meer en meer 

tegen. Teken van Haarlemse leiding, keus, 

advies en service 0 al dertig jaar! 

SPORTHUIS HAARLEM 

grot~ houtstraat 123 tel. 22085 

marsmanpl!ln 15 tel. 64562 

BIJ ONS TREFT U EEN BESCHAAFDE SFEER. 

HAUTE COIFFURES 

Lid Syndicat 

.,Créatlon de la Neerlendelse" 

BUOU'S EN PARFUMERIEËN 

Lub in ° Lanvln ° Jean d' Albrèt 

Worth 0 Jean Patou - Molyneux 

Ruime sortering 

speelaal For Men serfe's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haerlem 0 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 zaterdags 

standpl aats: Botermarkt 

SMEDERIJ W. MOOLENAARS 
Levering en onderhoud van haarde n en oliekuchels 

Hek- en constructiewerken 

Werkplaats : Baljuwslaan - Telefoon (02500) 11209 
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. (02500) 50558 

I. KAN J. BRIJS AUTOMOBIELBEDRIJF 
Juwelier- Horloger 

S topwatches 

H aa rlem, Ba rteljo rissu . 2 , Tel 13004 

Oranjestad, Nassa ustr., A ruba N.A. 

HAARLEM 

SANTPOORT I 
Gezonde mensen, 

Gezonde voeding. 

GEZONDE VOEDING : 

VERMAAT'S 
&f1î t~! 

HELPT U VERDER . . 

DAG EN NACHT 

GEOPEND 

Zij lweg 39-43 - H aarlem - Tel. 1 43 08 

Hotel - Café - R estaurant 

A nnex slijt erij 

"ZIJ LH 0 EVE" 
Za len voor recepties 

et! din ers 

Zijlweg 159, Haarlem 
Telefoon 13 6 63 

HENK VAN KOERSEL 

* 
D E MODE RNSTE ZAA K. 

De speciale herenkapsalon van Ha arlem. 

De nieuwste en de meest exclusieve modellen. 

Kleine H outstraat 7 1, Haarlem. Ttl. 2 12 38 



V oor nu ... en voor de toekomst 

Bagtingius' Drogisterijen 
PLESMANPLEIN 3 - TELEFOON 6 20 66 

PERSEOSSTRAAT 31 - TELEFOON 5 22 07 

De zaak van service en vertrouwen. 

ALLES VOOR DE MODERNE 

HUISHOUDING OP HET GEBIED VAN : 

Geneesmiddelen, cosmetica 
en huishoudelijke artikelen 


