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REDAK TIE

.,
Jongstleden zondag waren wij . te gast in Groningen bij - G.V.A.V. en wij hebben watertander.cl_ na a. r : cl.e pra ch. ~c ige accommodat ie rond de sintèls gekeken •
. Moge ook onze goei e 0\:!.We Moeder.stad het nog eens ·gegeven zijn een dergelijk juweel
rond .haar ovale baan .te bezitten • ..
Tot onze spijt moeten ··Nj j b eke nnen, dat ook dit blad met moei te· tot stand is gekomen,
ook al omdat onz e vaste medewerkers zo overbalast zijn met hunverenig ingswerk, dat ·
het moeilijk blijkt .tijdig voor de nodige kopij te zorgen.
Mogen wij nogmaals om vrijwillige medewerker s vragen met wedstrijdve rslagen, etc.
Hoewel het volgens ons geen nut heeft, lijkt het ons wel aardig desondanks de uiterste
datum voor inlevering kopij te vermelden - 13 juni a.s.

VAN DE VOORZITTER.

We schrijven 15 mei. De eerste competitiewedstr~d zit erop. Enkele uren g ele den heeft onze ploeg de wedstr~d in Groningen met
een derde plaa ts a f g eslot en . Bc.J. a ne. -r~ker dan deze plaats was echter het pu nt ent.o taa.l van 23.561 pc.n·;; <m. Laat ik eerlijk z~n, ik
vond het eigenl~k verrasse nd go ed , Via t c':.e ze ploeg, die h et in Groningen moest stellen
zonder één van zijn meest talent vol le a tle ten Adri Sc hap er en die verder invallers telde voor Jan B.rouwer ,en Harry Joacim, pT e steerde, kwam ver boven het gemiddelde uit en
opnieuw bleek, dat onze jong ens vo or b elangrijke clubwedstri jden toch wel b~zonder goed
voorbereid worden, ook op mentaal g el) ied o
Weet men de zwakke plekken - ik denk aan hoogspringe n en ook aan
de 5000 meter ~ wat te verbeteren (direct na de wedstrijd was de T.C. over deze nummers al in gesprek)' ·dan kan beslist de 24,000 punten over'schrede n worden en dé,l.t zou
dan eigenl~k veel meer z~n, dan waarop b.v ~ vorige maahd nog gerekend was.
Wanneer U nu denkt, dat ik dus optimistisc h gest~md ben, wel •• ~
dan heeft U het .bepaald mis •. D~ze ploeg telde · n.l. ten eerste enkel~ '1oude elementen' 1 ,
Henk Kluft en Wim Kr~nen deden meer dan hun plicht, maar waar blijven de jongeren, di~
deze knapen straks moeten vervangen ? Ze zijn er niet. Ten Tweede was het toch wel b~- ·
zonder jammer, dat b.v. Jel Doornbosch moest gaan verspringen , omdat we daar nu eenmaal niemand anders hadden. Jel deed het best op ver, maar wat zonde, dat we hem daarom van een ander nummer moesten halen. Kijk, dat z~n nu doorslaggev ende bew~zen, dat
het breedtewerk er bij ons nog steeds niet is . Kan er ook niet zijn, want breedtewerk
betekent, dat je over goede aanwas van nieuwe leden beschikt. En die a a nwas is er nog
steeds niet. En die aanwas is · ~r nog steeds niet. Niemand kan mij wijsmaken, dat er in
Haarlem geen stel jongens rondloopt, die flink over de 6 meter kunnen verspringen , dat
er geen jong ens z~n, die de 5000 meter binnen de 17 minuten lopen. Het gaat er echter
om, hoe kr~g je die jongens naar de sintelbaan en hoe maa k je het daar dan zo aantrekkelijk, dat ze bl ijven. Wat dat laatste betreft, hebben ze het in Groningen op dat prachtige complex met alles erop en eraan, wel een stuk makkel~ker dan wij hier in Haarlem,
waar we nog steeds maar wachten op de rijksg oedkeuring voor de accommodat ie, waarover
men bepaald niet optimistisc h ie?. Niettemin, we zullen aanwas moeten hebben.
Op 18 juni ~aan we de Haarlemse atletiekkam pioenschap pen voor
jongens niet-KNAU- leden organiseren . Elders in dit nummer zult U hierover ong etwijfeld
meer lezen. Sleep dan de jongens uit Uw omg eving naq.r de sintelbaan. Ookbij U in de
buurt zit t a lent. Het gaat erom dit talent te ontdekken en naar de sintelbaan te kr~
gen. Allemaal, iedereen in de vereniging kan voor ledenaanwa s zorgen. Het is Uw plicht
. daarvoor te zorgen. In de directe toekomst is het behoud van ons hoofdklasse rschap
hiervan afhankel~k. Daarom nieuwe leden. Nu !
D. Hagtingius .

P E R S 0 N A 1 I A.
Op speciaal verzoek van de wintertrain ende volley-voe ters heeft de fami lie Piet Kleyne de geboorte van hun zoon Bart zó geregeld, dat het zo gedurfde trainingaschema niet in de war raakte.
De 11e april was de laatste training, P iet aanwezig; 17 april j.l.:
Bart geboren. Groots I Een kwestie van timing !
Voor Piet en ZlJn vrouw onze recht hartelijke gelukw ensen. Slechts één
tip voor de opvoeding: houd het archief voorlopig uit z~n buurtl

J. TREMMEN, EEN VER"DIENST"ELLJK LID.
Een verenig ing draaiend e te houden aileen van de contrib utie der leden
is tegenwo ordig bjjna een onmogel jjkheid. Het is daarom goed te weten, dat er mensen
zjjn, die begrip tonen voor de moeiljjk heden van hun verenig ing en dat weten om
te zetten in een bedrag, dat ze hun verenig ing doen toekome n.
Eén van die mensen, die begrip en belangs telling hebben voor de H.A.V.
"Haarlem " 1 · is de heer J •. Themmen uit · Heemste d.e, die nu nog de verenig ing financi
eel
steunt'... 'Misseh ien mag: ik hem langs deze wég .bij U introdu ceren, want dat - 'zal;
vooral
bjj d~ jongere n onder ons,· beslist nodig zjjn.
·
De heer Themmen was op vrjjdag 20 oktober 1920 in één der zalen van caférestaur9 ;nt "De Kroonu aanw.ezi g, toen daar' onze verenig ing werd opgeric ht.· Hjj
trad onmiddellj jk als één van de 16 leden van de nieuwe verenig ing toe. Op 12 novembe
r d•a.v.
was ·de heer Themmen opnieuw in "De Kroon" aanwezi g, toen daar ons eerste· heetuur
werd
gekozen . · · ·
Dit bestuur werd als volgt samenge steld:
J.P. v. Ba~en Blanken (voorzi tter), H.A. v.d. Mey (secret aris), S. v. Duyn ~pennin
g
meester ), J.J. Petri, J. Themmen, M.P. Bley en J. Pielage (commi ssarisse n).
Hieruit kunnen we dus opmaken , dat de heer Themmen ook 1neteen daa dwerkel jjk aan
het
verenig ingswer k heeft deelgeno men. Dit kon door zjjn vertrek naar de Oost echter
niet
voor lange duur zjjn. Bij het afschei d van zjjn verenig ing werd hem het lid.maat schap
v~n
verdien sté a a ngebode n. Ik ei teer een gedeelt e uit de ~otulen van de algemen'e
vergade
ring van 6 mei 1922:
·
· ·
11 Bjj 1 t
afschei d van "Haarlem " meende ons bestuur ook in den geest van de _leden te handelen door den sympath ieken Jo~p, den man, die wanneeT en waar ook door zijn
opgewek t
humeur en zijn clublie fde, e;r _s teeds den moed inhield_ , a.ls bewijs van waarcie. ring
onzerzijds het lid.maat schap van verdien ste der H.A. ,V. "Haarlem " aan te bieden" .
·
Vee.l wil ·ik hi .e r niet aan toevo.eg en. Ik. ma.g wellich t cinnclud eren, dat
bovenge noemde clublief de bij de heer Themmen nog steeds ~anwezig is.
·
· P.K.
VAN HET PROPAGANDAFRONT.
Zaterda g, 18 juni, gaan we de Haarlem se atletiek kampioe nschapp en voor
jongens , niet-KNAU-lede n, organis eren.
Het programm a hiervan is als volgt samenge steld:
jongens 13-14 jaar: 8Öm - ver:spri ngen
kogelst oten (3kg);
·
"
15-16 " : 80m · - ver.spri ngen - kogels.t oten· ;(4.kg);
11
17-18 " : 1OOm - ver.spri ngen - kogel stoten__ ( 5:kg).
De inschrjjv inge:n dienen vóór 8 juni b.inn'en te z~Jn. Er kan o.a. ingesch reven worden bij Joop van Drunen, Noorweg enstraa t 64, Hans Busé, Godfrie d van Bouillo
nstraat 67, D. Hagting ius, Persaus straat 31, en verder eigenljj k bij alle leden
van de
verenig ing. Want ieder lid zal moeten trachte n jongens uit z.jjn omgevin g naar
deze wedstrjjd te krjjgen. Er zijn voor iedere groep prachti ge prjjzen b.e schikb a ar gesteld
.
Het is een deel van de ledenw erfactie , waarmee '!Ie kort~;eleden ge~tart .zjjn en
waar.()ye_r
U binnenk ort méér zult verneme n.
.
Dus alle jongens uit Uw buurt, .van Uw kantoor , Vaf1: u~ werk, van de
school op 18 juni naar de sintelba an. Méér aanwas van nieuwe leden is de keihard
e
noodzaa k om deze verenigin ,g- te doen staande houden.

WEDS .TRIJJ)

UI T S L A GE N •

23 april, Venlo, 20 km, 120 de.elnemers •
..S?e David Simonse, 1 uur 24 min. 27 sec.
24 april, ii'l.ternationale zeskamp te Den Haag.
B~ deze wedstr~den werden de sprinttijden ongunstig be1nvloed door tegenwind.
Onze jeugdige 400m-loper Wim Aa~ en Pim van Beek deden het voortreffelijk op
de 400m. Adri Schaper stelde enigszins teleur op de Boom. Rein Knol was zonder meer de uitblinker van de ploeg met z~n 13.33m kogel en 43.35m discus.
Over het al5èmeeri vielen de resulta t ·en -niet tegen en ·vormt het eindresultaat ·een goede basis voor de komende zware competitiewedstr~den~
100m
200m
400m

C.v.d.Meulen
G.Kamp

11 • 7
11 • 6

643

C.v.d.Meulen
H. Vlam

23.-

739
653 '

po+ sh.

762.
740

W .Aa~

23~9

Boom

A. Schaper
G.Zwart

51 ~51•5
1. 5B.1
2. 03.1

1500m

C.Faas
René Ruis

4.20.4.22.-

5000m

A.. Bosch

P.v.Beek

A. Kortekaas
110mh

W.Krijnen
· J. Vissers

15.•58.B
16.57·16.5
17.2

ver

G.Kamp
J.Doornbosch

6m37
6m37

hoog

P.v.Beek
A.Be1.1n

1m65 ·
1m65
Eindstand: 1 •
2.
3.
4·
5·
6.

h.s.s•

J .~Brouwer

12m24
11 m51

R.v.Nimwegen

3m50
3m40

speer

J. Doornbosch.
W. Visser

52m50
40m05

7B1
696

kogel

R.Knol
H.Kluft

13m33
12m27

594
513
672
644
666
492
686
617

660
645
718
611

discus

R.Knol
H.Kluft

43m35
35m36

750
591

F.Kales

665

'ii .

Kr~nen

A.v.d.Voort-H.V lam
C.v.d.Meulen-G. Kamp 43.9
4x1 OOm( re.s ) R.v.NimwegenH.te Nuyl-P.v.Beek4x100m

. 703
645
686
686

W .Aa~

540
540

Be.erschot
.v. en L•
"Haarlem"
Trekvo5els
Ciko
Schaarbeek

20.273 pnt.
20.070 "
19 '· 95B "
18.339 "
17.876 "
16.748 "

UITSLAGEN VA N HIER EN DAAR:
26-3- 1 66

Leiden, 20 km, 135 deelnemers.
83e Bas Fennis
1u21m29sec.
111e David Simonse
1u28m44sec.

3-4-'66

l~lsteren,

3-4-'66

Hilversum, Avro-cross.
24e A.Bosch
61e .A..Schaper
M.Labeur
G.Zuidema

15km (vet.)
10e Bas Fennis
1u03m03sec.

Halsteren, 20· km.
44e Ruud Kitseroo
1u26m17sec.
Krijn Kroezen na 15km uitgevallen.

Junioren B.
49e Ben v.d. Linden
51e Herman Koning.

WEDSTR lTD
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5 juni:· · ·Rotterdam

competitiew edstrijd.
Estafette-a vond, - 1e deel Haarl. kampioensch appen
seniorenwe dstrijd.

8 · juni' ··. Zaandam·
12 ju~i

J

•

Atlls't· e-~dam
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K .L A S S E

INDELI NG

De minimum eisen voor promotie in 1966 _zijn:
100m·
200m
400m
Boom
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
3000m st.ch.
110m horden
200m horden
400m horden
verspringen
hoogspringe n
hinkstapspr ingen ·
polsstokhoo g spr.
speerv-J erpén
disct:.. sw erpen
kogelstoten
kogelslinge ren
tienkamp

B-A

· C-:B

11.22.5
50-5
1·55·5

11 •.4
23.6 .
.52.• 5
2. -- •.2. 40 .• 4.10 .. 9.10.16.10•-

2.30~-

4.--.8-45·15-30.32.30 ....

33.30~-

10.--.~

16.2
26.5
57·5
6m70
1m78
13m00
3m40
52moo
4Öm00
13mOO
40m00
6200 pnt

10.30.1].27-5
60.6m30 .
1m68
12m50
3m10
48mOO
36mOO .
12m00 ·
35m00
5500 pnt

1,·.

D-C
12.- 25.55·2.08.2. so.4-30.9-50.16.50.35.--.11.--.18.29.63.6mOO
1m58
11m75
2m8o
43m00
32mOO
11m00
30m00
4500 pnt.

..
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.. . vERTR.QJ]VffiNW. EKKEND RESULTAAT~
De eerste competitiew edstrijd op zondag, 15 ~ei, in het prachtige stadspa:rk te Groningen had oni3 'rneer kunnen breng.e.n, W?-nneer daar .onoo. pl.oeg compleet zou zlj-n aangetreden .
Gezien echter de - drie invallers- vooral het gemis van Adri .Schaper drukte erg op de
ploeg - mag het resultaat zeker als zee.:r: verdienstel ijk worden beschouwd en het eind- ·
resultaat_ van 23.561 punten' moet, dacht ik, · toch wel. zo gezien wo-r den, dat daarmede
onze finale.p laats in de strijd om de P.H.-beker goeddeels verzekerd is. En dat bete:... : kent dan toch wel een groot compiimet1t voor alle leden van deze ploeg, die zich stuk '
voor stuk, geen enkele uitgezonder d, volledig hebben.gege ven.
Of er dan geen zwakke plekken in dit team warep? Zeer ~eker. -Ik denk aan het hoogspringen, ik denk aan onze tweede man op 9-e 5000 -meter. Maar.ook deze mensen komt voor
alles een compliment toe voor de manier, waarop zij zich gegeven hebben. Maar dan hebben we eigenlijk de bepaald zwakke plekken ook wel gehad. Voor het overige -is er inder~
daad wel uitgekomen, wat ve:rwachi' _. kon wo::rc1en en _ in ~ sommige gevallen eigenlijk aanmerkelijk meer. Ik denk da,n 'voor alles aan de _400m va~ -.G erard Kamp. Zonder meer zeer sterk
gelopen. Met een iets snellere eers~e 50m - ~ou _hij ongetwijfeld de ·- G. V.-A. V• ..:.er Tel riog
in ernstige moeilijkhede n hebb.en gebracht. EE?n voort-reffel ijke · 400m. Iets minder dan :
misschiert verwaaht was, maar 'toch 'nog al t _ijd goecl was · d.e . 400m ·van :Wim: -~Aa}j. Hij had kennelijk moeiÜjkhede ri ·met de vrij straffe te,g_~l_lWi~d na het :u-i tkomÈm · van :·de · ·eerste bocht.

Niettemin 51.6 sec., het mocht er best z~n. Een andere man, die het uitstek end deed,
was Rmb van Nimwegen b~ polshoog . 3m50 was een nieuw persoonl~k record en de manier,
waarop deze hoo g te gehaald werd, wettigt de verwacht ing , dat Rob dit seizoen beslist
nog -hoger - z~l komen. Aanvoerd er WimKrijnen -f aalde hopeloos b~ z~n eerste poging om
over de 3m20 te komen en de kleine "Haarlem "-vertege nwoordig ing op de tribune sloeg
de schrik om het hart. Ik meende, dat toen Ton van Z~l achter ons zei: " Niets aan de
hand. Nu gaat de routine spreken. H~ redt het heus wel." En inderdaad , de t weede
sprong was al stukken beter, en b~ de derde kwam vVim er ruimscho ots overheen. H~ ging
tenslotte ook over de 3m50 - heen en bracht dus winst op polshoog . Maar b ~ deze winst
beperkte Wim, zoals het een goed aanvoerd er betaamt, zich niet. Daarvoor had h~ al
15 . 7 sec. genottlerd op de 110m horden. En dat was veel meer, dan waarop g erekend was.
En ook die 16 sec. van Joop Vissers was pure winst. Polshoog en het korte hordennum mer waren goede nuiJllllers voor ons. Een ander g oed nummer was het verspring en. Vorig
seizoen in iedere competitiewedstr~d het zorgenkin d. Betekent dat, dat we op dit nummer plotselin g zo. goed vooruit gegaan z~n ? Helaas niet. Maar de T. C. stelde, m.i.
geheel terecht, hier twee routinier s op. Daarvoor moesten Gerard Kamp en Jel Doornbosch van andere nummers afg eha ald v~ orden en dat was na tuurl~k ·jammer. Overi g ens, ze
deden het goed: Gerard Kamp met 6m41 tweede, Jel Doornbosc h met 6m38 derde.
Ik had het al over . hoog springen, waar Frank Kales en Joop Priester met resp . 1m60 en
1m50 ons puntenaa ntal . te gering konden opvoeren. Het andere springnum mer, hinkstap sprong, bracht redel~ke resultate n, vooral als we daarb~ in aanmerkin g nemen, dat onze beste man- Jan .Brouwer -wegens studiered enen ontbrak. Frank Kal e s sprong 12m59
en dat begint er toch wel wat op te l~ken; 13 meter en meer zit er nu beslist in. En
Pim van Beek verving Jan Brouwer uitsteken d door een afstand van 12m40 te halen.
Jel Doornbos ch was .wat minder dan gewoonl~k b~ het speerwerp en met 51m16, maar Wim
Visser, eigenl~k tegen de verwacht ing in toch nog in deze ploeg op g esteld, liet eindel~k zien wel aanleg te hebben, want zijn 44m72 tegen de wind in
was zeer zeker acceptabel.
Rein Knol is een atleet geworden , waaro'p zonder meer staat gemaakt kan worden.
41m23 b~ het discuswer pen was misschien iets beneden zijn niveau, de 13m61 met de kogel
maakte dat zonder meer weer 6 oed. Een b~zonder betrouwb aar puntenv erzamela ar, waar we
nog jaren plezier van hopen te hebben ] ! Hopel~k neemt h~ het voorbeeld van Henk Kluft
over. "Good Old" Henk gooide 36m32 met de discus en stootte de kogel 12m98. En dat
alles op 51-jarige leeft~d . Commenta ar helemaal echt overbodig .
Fer Lamie startte zoals gewoonl~k b~zonder snel op de 1OOm, kwam op de laa tste vijfentwinti g meter echter nog conditie te kort om het geweld van een Smit en een d e Winter
het hoofd te kunnen bieden en moest ook Berkhout van V. en L. laten schieten. Hoe men
hem echter een achtersta nd van 0.3 sec. op deze laa tste kon geven, was een raadsel tot
en met. Een raadsel, dat zich later op de middag bij de 4x100m zou herhalen. De t~d
vap onze man bedroeg 11. 2 sec. (volgens de jury ). Chris v.d. Meulen liep een heel goede 100m en is beslist goed vooruit gegaan. Vooral op de 200m kwam dat heel duidel.ijk
tot uiting. De 100m liep h~ in 11.1 sec., de 200m in 22.5 sec. Weet h~ z~n finishtèchniek te verbetere n, dan wordt hij een heel goede man voor ons. Hora Vlam. Öngetraind uit Delft gekomen. Het werd toch een goede 22.8 sec. op de 200m. Een loper,
die alt~d en onder alle omstandig heden van waarde voor de ploeg is. Gerard Zwart is
een typische loper, die al tijd enigszins ond er het gewicht van de we d·atr~d gebukt gaat.
Dat l~kt m~ althans. Weet h~ zich daarvan te bevr~den, dan kan er beslist meer uitkomen dan die 2minOG.3 sec., dat overigens bepaald niet slecht ~ was. En hetzelfde g eldt,
dacht ik, voor Riohard Vissers, die een voortreffel~ke l ooptechn iek nog niet paart
aan even voortreffel~ke resultate n. Ook h~ is een loper, die duidel~k iedere wedstr~d beneden de 2 minuten kan draaien, maar die het gewicht
van de w edstr~d als een
last op zich voelt drukken. En toch Richard, de zon scheen na de wedstrijd nog net zo
lekker als daarvoor.
Zoals alt~d goed -werk van Arnoud Bosch op de 1500m. Jammer, dat hij in de derde ronde
Würster moest laten gaan. Het werd nu een tweede plaa ts in 4min04.3 sec. En ook over
René Ruis mag de ploegleid ing beslist niet ontevrede n z~n. H~ kwam tot 4min18.3 sec., ·
maar kan beslist beneden de 4min15se c. gaan draaien. Co Faas, nog niet zo lang de
training hervat, liep onder deze omstandig heden een vr~ goede 5000m in 16min20. 5sec.
Beschouw t h~ dit als •. een traininga resul taat, en anders mag hij het niet· beschouw en,
dan zit h~ heel gauw weer beneden de 16 minuten. Martin Labeur heeft z~n best gedaan

en zorgde er voor, dat hij in ieder geval niet op die akelig e
laatst a plaats terech t
is gekoznel1• ":Maa;t:! _..hij . zal . ~::r; .zelf h,et roeef?t van overtu igd zijn,;
dat er voor hem dringe nd
behoe fte .i;s .aa,n ~en a,nd~r ' OP : de 5000 meter •..
Joop ·. Vi~~;~~rs ~ ka,n nog ~teedf3 - ~ijn draa:i, niet .vinde n op de
400m horden , getuig e zijn
6o.8 se:c. :!3n , o 0 ~;I~im van .:Beek bezorg de het ~~~aarlem 11 -legioen
Maar . toen }let ;;;t~k _tegen ,de wind overw onnen was, : s_choot _·Pim aanvan kelijk kippe vel.
in het laatst e rechté
eind onweer~ta~nbaar naar voren en herken den we in hem weer
de hordenlop~r van het
vorig seizoen~
.
.
Ook tijden s de 4x400m een ontspa nnen .lopen de Pim van Beek op
de laatst e 100 meter ,
maar Gerard Zwart :moest . als dappe re inval ler voor Adri Schap
er
geven om ·on-z e -ploeg voor een. laatst e plaat~ te 'vrijwa ren, ondan tevee l terrei n prijs
ks. het hier toch weer
verras sende goede ~open van Joop Visse rs en he~ vechte p van
laatát e.man Wim Aaij.
Tijd 3min3 2. 3sec. Maar de _4x100m, _was weer zo in stukje vuurw erk
vàn. de 11 Haarle m 11 -ploeg .
Een verme ende valse start van ;Fer Lamie , waa;rvoór toch terugg
esch,o ten werd en toen natuurli jk een te langza me start van onze 1clein e. _sp:rinter~ die
echte r doo:r; een fanta stische wisse l met Hora, Vlam weer alles goed !Ili:l.akte. · Toen .die Hora
tegen de wind in-en
dus in zijn eleme nt - zich losruk kend va~ de overig e .loper s,
en alwee r prima wisse lend
roet Chris v.a. Meuler1. Een Chris v.d~ Meule n, die flitse nd door
waar als eerste wisse lde met Gerard Kamp, d.ie tdt 2o roeter voor de bo0ht ging en zode finish de leidin g
behie ld er1 zich toen gewonnen moest geven aan de G.V • A.V.~er
Smit. Tijd 43 sec. voor
onze ploeg , 0.1 sec. achte r de fameu ze Gr~ningse. forma tie. A.A.C
. zekèr anderh alve
meter achte r ons over. _d e streep g~ande, . kree_g 43.- s.e c. toègew
ezen~ Neen, d,ie tijdwaarne ming was niet zo best daar l.n het Stads: park. . ·
·
U wilt de eindu itslag ?
1. A!~.C.
25.193 pnt.
2. G. v.A. V.
2)-996 11
3. 11 :ijaa:rlem 11 .23. 561 "
4. V.
h
22.942 11
_ _ _ _ _ _ _ _ en
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
So Long.
Hoewel ik reeds div-er se -pres tatiel ijstje s heb samen gestel d,
is het nummer tienka mp
steeds achter wege geblev en. Het invoer en van een nieuwe punte
ntelli ng is ongetw ijfeld
hierbi j een facto r van belang gewee st. Het clubre cord was achter
eenvo lgens in handen
van Eyske r, Voogd~ Mans, Lamor ee, de Sande rs en Doorn bosch.
Voora l laatstg enoem de
heeft het record op een zeer hoog nation aal peil gebra cht. Lamar
ee behaa lde in 1949
het nader lands kampi oensch ap olymp ische tienka mp. Doorn bosch
en Knol kwamen divers e
malen in de nation ale ploeg op dit nummer uit.
Naam
100m ver
kogel hoog 400m 110h disc. pols speer 1500m pnt. jaar
Doorn bosch 11.2 6m68 13m64 1m65 52.6 15.7 39m30
3m25 54m90 4m41.8 6710 1962
Knol
11.5 6m30 13m11 1m81 56.- 16.1 45m08 3m15 43m79 5m07.0 6297
1962
Krijn en
12.3 6m22 10m94 1m75 53.4 15·5 34m73 3m50 40m44 4m38.1 6078
1965
H.Joac im
11.7 6m38 11m10 1m73 52.8 15.8 29m24
de Sande rs 11.6 6m11 10m91 1m68~ 53·5 18.9 30m05 2m71 47m31 4m37o3 5974 1959
3m41 43m35 4m26.7 5840
Lamaree
11.7 6m20 11m32 1m69 56.3 17.4 35m26 3m70 41m74 5m21.6 5739 1955
1949
J. Visse rs 11.6 6m23 9m48 1m60 51.7 16.2 29m67 2m82
43m12 4m40.5 5695 1959
V. Mans
12.''0 6m49~ 9m45 1m65 55·- 17.6 30m28 3m20 39m48 4m48.2 5492
de Reus
11.9 6m09 9m76 1m60 54·5 16.4 27m73 3m-- 32m93 4m52.8 5269 1935
1960
v. Nimwegen 11.3 6m02 9m51 1m45 56.1 17.9 31m94
3m-- 36m70 4m48.5 5219 1965
Voogd
11.5 5m97 9m62 1m52~ 54·5 17.4 24m22 3m-- 38m99 4m53.8 5162 1932
Lagendijk
11.3 5m67 8m90 1m65 53.- 17.8 23m46 2m1 0 36m35 4m40. - 4965 1960
Eyske r
11.8 6m05 10m63 1m46 54.8 20.8 32m92 2m50 40m05 4m56.5 4939
1925
Rus el er
11.3 6m43
9m09 1m65 57·9 16.5 28m54 2m50 29m48 5rn,·5·1 4929 1949
Klos
12.- 5m73 10m43 1m45 53.9 22.- 30m24 2m60 34m65 4m21.7 4887
1964
T. Warnik
12.- 6m-- 10m07 1m44 54.8 18.6 31m07 2m40 42m27 5m10.5 4846
1949
Johan iasen 1_1 ·5 6m04
9m63 1m60 58.3 19.8 27m32 2m60 31m62 4m53.8 4787 1949
Willer os
11.6 6m24
6ro63 1m55 55.8 19.8 23m49 2ro80 40ro-- 4m42. - 4775
Lejeun e
11.8 5m54 11ro22 1m60 55.6 20.4 29m04 2ro30 37m08 5ro01.5 4769 1949
1948
v. Zijl
12.- 5m95
8ro55 1m75 55.8 17.3 24m14 2m10 34m17 4m56.4 4760 1960
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VOETTOCHT NAAR GRONINGEN.
U kent · all e·n : wel 'lieden in ' Uw ·omgeving, die last hebben van b.v. plankenkoorts of
enz. - enfin er zijn mensen, die overal de bibbers van kr~gen.
Vooral ·-die wedstr~dZ:enuwen :hebben ook· 'in onze vereniging menigmaal een grote rol gespeeld• Soms we'rcièn p'r estaties nadelig beÏnvloed door · dergel~ke geb"eurtenissen. Maar
meestal bleek ~ dat ~oorspel tot de wedstr~d een onontbeerl~k onderdeel tot een redel~ke prestatie. Haddèn deze atleten soms geen last van één of ander .k:waaltje, dan
werden ze zenuwachtig door het ontbreken daarvan en deden het sleöhter dan ooit te
wedstr~dzenuwen,

voren~

Maar ra:re ·uitingen waren en zijn er b~: b.v. vreemde praters- gave zw~gers- juwelen
van darmontlasting - voortdurend zwaar verontwaardigd - gerenomroerde vechterstypes ~
missel~k en nog eens 'Iilissel~k - de overbekende voortdurend volla blaas - om er slechts
enkele te noemen. U kunt dft aantal mógel~k zelf wel aanvullen.
Om het kort te zeggen - voor de wedstr~d waren deze atleten poep-vervelend. Na de
wedstr~d het zonnetje zelf en geen last meer van allerlei vreemds.
J .1. zondag 15 mei kon ik echter een nieuwe verschijning aan de reeks toevoegen.
Niet eens een deelnemend atleet, die mij deed sidderen, slechts een toeschouwer.
Beter gezegd, dit is een T.C.-er, die nog elke wed~tr~d zo beleeft.
·
En hoe ! !
De bus vertrok 09.00 uur uit Haarlem·'en om 09.05 uur begon h~ reeds in het gangpad
van dit voertuig heen en' weer te 'luiieren.
Hier en daar even pratend - zwammend pratend ·- laat m~ de reeks niet voortzetten.
Hij bleef lopen en bleef lopen en praten ! !
Verzoeken - smeken- ketteren - geen resultaat - h~ bleef doorgaan- zeldzaam. Dat
ging maar door, van Haarlem - tot Groningèn ! !
Men maakt wel eens wedstrijdzenuwen mee, maa-r zo hardnekkig en zo lang en zo ••• als
niet-deelnemer ••• nee, zonder meer krimmeneel 1!
Zaenickpodt.

