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VAN DE REDAKTIE. 

H~t doet ons beslist eèn genoegen, dat wij ditmaal weer met 
een behoorlijk gevuld clubblad kunnen uitkomen. 
De uitstekende prestaties zullen ongetwijfeld de nodige in
spiratie aan het schrijverstalent gegeven hebben. 

Jammer genoeg heeft een reeks gebeurtenissen ten aanzien van 
de organisatie van wedstrijden een zeer onverdiende domper 
gezet op veel atletiek-enthousiasme. 
Elders hierover meer . 

Gaarne kopij uiterlijk 8 augustus in te leveren. 
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V A N D E V 0 0 R Z I T T E R . 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de competitie. Helaas 
in een bijzonder naar teken. De derde en laatste competitiewedstrijd vvas vastgesteld 
op zondag, 24 juni. Inderdaad een bepaald niet gelukkig gekozen datum, want op die 
dag werd in Beverwijk een jeugdinterland gehouden en het was dus zonder meer duide
lijk, dat enkele ploegen, waaronder di<) van ons, niet in de sterkst mogelijke forma
tie zouden kunnen uitkomen. Wij zouden in ieder geval drie uitstekende atleten hebben 
moeten missen. En nu wil ik hier even heel duidelijk vaststellen, dat 11 Haarlem11 - zij 
het met pijn in het hart - toen dit eenmaal vaststond, de naar onze mening enig ·j'lli
ste beslissing heeft genomen. Wij zouden die drie atleten zonder meer aan de nationa
le jeugdformatie hebben afgestaan, omdat naar onze overtuiging het nationale belang 
moest prevaleren boven het clubbelang. Nu is er een vereniging geweest, waarvan zelfs 
bestuursleden zitting hebben in het hoofdbestuur van de K.N.A.U., die dit niet zo 
hebben gezien. Die vereniging kreeg het in eerste instantie voor elkaar, dat de wed
strijd van zondag, 24 juni, naar zaterdag, 23 juni, werd verschoven. En toen dit deze 
vereniging toch ook weer ziet zo goed uitkwam, werd de derde competitiewedstrijd naar 
zondag, 21' augustus, verschoven. 

Dit schrijf ik nu zo eenvoudig neer, maar als U weet, dat wij o.a. die der
de competitiewedstrijd zouden organiseren, eerst dus op 24 juni, toen op 23 juni en 
weer later helemaal niet meer en U dus ook kunt beseffen, hoeveel tijd van de betrok
ken mensen en hoeveel geld van de vereniging voor voorbereiding daarin is gaan zitten, 
dan zult U beseffen, dat deze dilettantische doordrijverij van enkele mensen bij ons 
een bijzonder onaangename stemming heeft veroorzaakt. En dat ook buitenstaanders de 
K.N.A.U.-leiding bijzonder zwak vinden, is natuurlijk buiten kijf. Want zwak blijft 
het, als b.v. de belangrijke nationale wedstrijd van 21 augustus, die aan de gezamen
lijke Haarlemse verenigingen was toegewezen, zo zonder meer van de agenda wordt ge
schrapt ten behoeve van die derde competitiewedstrijd. Zonder meer, want ook hierover 
oordeelde de Unie-leiding en achtte het niet nodig eerst overleg te plegen in Haarlem. 

Of we nu op 21 augustus die derde competitiewedstrijd gaan organiseren? 
Mijn hart zegtg "Nee, ze kunnen me wat!". Misschien zegt later mijn verstand, dat da;n 
weer aan het algemeen belang denktg "Ja". Maar ook daar gaat het met pijn in het hart 
en onder een scherp protest tegen de ongelooflijk zwakke Unie-leiding. 

Naar prettiger berichten ! Zo juist deelt de radio mij de prachtige tijd 
van Wim Aaij mee op de 800 meter, 1 min. 53.6 sec. bij de jeugdkampioenschappen. 
Fenomenaal Willem ! Van Harte ! ! ! En dat geldt natuurlijk ook voor coach Joop van Dru
nen, die trouwens met de kampioenschappen van Fer Lamie op de 100 meter, van Ben Goes
sens op discus en Jos Fielmich op hoog bij de B_junioren en de tweede plaats van Leo 
v.d. Veer op kogel toch wel beste dagen daar in Groningen zal hebben beleefd. 

Goede sport zag ik ook bij de Haarlemse kampioenschappen. Het moge waar 
zijn, dat deze wedstrijden soms op een 11 onderonsje 11 lijken - vooral bij de dames gaat 
dat op - ik zou deze wedstrijden toch niet graag missen. Het lijkt me, dat onze men
sen van de T.C. juist op deze wedstrijden een schat van gegevens kunnen -_rerzamelen. 

En dan die tweede competitiewedstrijd op zondag, 5 juni, in Rotterdam l 
Wat bleek toch ook daar overduidelijk, welk een vechtlust een aHaarlem-ploeg 11 altijd 
weer weet op te brengen. De pech droop er die middag af. Pim van Beek vrij ernstig 
geblesserd bij het verspringen, dus geen 400 meter horden voor onze ?im. Harry Joacim 
geblesse~rd bij het hoogspringen, Ton v.d. Voort op de 100 meter en een Adri Schaper, 
die voor de tweede maal in successie het de avond voor de wedstrijd af liet weten. 
Maar hoe prachtig hebben b.v. YJim Aai j en Henk de Rui ter het verlies op de 800 meter 
goedgemaakt. Wat een lef van beiden. Van Wim om zelf in de eerste ronde het aanvangs
tempo te bepalen, van Henk om als pure outsider gowoon het tempo van de g-rote jongens 
direct mee te draaien. En wat dacht U van die uitstekende 400 meter van Richard Vissers 
en van die 5000 meter van Arnoud Bosch, zo prachtig ov schema gelopen na die sterke 
1500 meter. ·vvat te zec,gen van die met invallers doorspekte estafetteploegen. \lfat een 
vechtlust en wat een mentaliteit om, zoals die 4 x 400m-ploeg, in verloren positie 
toch keihard door te gaan. Het was ondanks alle pech een heerlijke middag daar op 
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Varkenoord in Rotterdam. Een middag~ die je dan toch weer de moed geeft om door te 
gaan~ ondanks alle zwakke - en eigenaardige beslissingen van de hoogste K.N.A.U. -
instantie ten sp±~t 

En nu dus op naar 21 augustus (wel of niet door ons georganiseerd). Op die dag moeten wij onze finaleplaats veilig stellen. Laat een ieder zich zoveel mogelijk vrij maken die dag. Laten wij loeiend van enthousiasme aan de start verschijnen, dan 
zal opnieuw bewezen worden, dat de "Haarlem"-ploeg niet te temmen is 9 noch op de baan noch door maatregelen van achter de bestuurstafel. 

0 F F I C I E E L • 

Om aan te schaffeng 

"Haarlem"-trainingspakken met embleemg 
maat 3 f 28.75 
maat 4 f 30.00 
maat 5 f 31.25 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

f 32-50 
f 33.75 
f 35.00 

D. Hagtingius. 

De trainingspakken ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64~ Haarlem 
(Schalkwijk), tel. 20798. 

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaarg 
Haarlem-insignes f 1.35 ;r emblemen voor wedstrijdshirts f i. 75 

" 11 11 trainingspak f 2.25 
" 11 11 trainingstas of auto f 1.00 

Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem~ Grote Houtstraat 123~ Haarlem, krijgt U 10 % korting. 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direct. 

Ook bij Sporthuis te Nuyl~ Schaterweg 27, Haarlem, kunt U onder dezelfde voorwaarde Uw sportkleding kopen. 

Trainingstijdeng 

Maandag- en donderd&gavonden, aanvang 19.00 uur voor al onze leden op de sintelbaan van het Pim Muliersportpark. Bovendien op de woensdagavond voor leden, die zijn uitgenodigd door de T.C. 

Van de penningmeesterg 

Leden en donateurs, die per giro betalen, wilt U zo vriendelijk zijn om de contributie of donatie over 1966 vóór 15 augustus a.s. te voldoen? 
Gironr. 643883, penningmeester H.A.V. "Haarlem" te Haarlem. 
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Adreswijzigingen: 

D.M. Mafura 
H. Bakker 
H.,iVlöttes 
K.J. Memel 
J. Sweers 
Jac. Faas 
H. P. Meyboom 
L. v.d. Veer 

Niemve 1 eden: 

Een hartelijk welkom aan: 
L. Bahré 
E. W. Kleijn 
J. Thuis 
F. Hoogland 
A. Braaksma 
P. Kenbeek 
R. Kol 
E. de Vries 
F. T. Spanheim 
J.F. Kniep 
F.J. Damiaans 
R.W.M. Strikkers 
H. Koridon 
? • Verlooy 
P.A.J. Stegen 
H.A.J. Stegen 
J.B.J.M. Ruiter 
H. Prins 
R.M.F. Vallenduuk 
R. Thuis 
G.A. Tervoort 
H.B. Wesseling 
R. Liefrink 
T.J. Kroft 
A.J. van der Velden 
E.H. Nicholsen 

11-11-39 
24- 3-53 
23- 4-44 
20- 5-53 
24- 9-51 
10-12-46 
17- 6-50 
27-12-49 
19- 1-48 
13-10-53 
10- 1-54 
7- 8-51 

24- 8-48 
6- 7-49 
8- 4-52 
8- 4-52 

18- 8-51 
2-11-55 
6- 2-54 
6- 2-54 

25- 3-44 
11- 3-45 
28-10-51 
5- 4-42 

26- 4-45 
? 

Olmenstraat 20 rd. 
Bristolstraat 15 III 
v. Egmondstraat 40 
Dreef 187 
Kerkweg 27 
Schipholweg 857 
Celensastraat 56 zw. 
Iepenlaan 7 4 

Parklaan 16 
Zandvoortselaan 351 
Schaterweg 80 
Velserstraat 70 
Rechthuisstraat 48 
C. Schulzlaan 30 
Duinlustparkweg 9a 
Rijksstraatweg 608 
Paus Leastraat 16 
Drususstraat 30 
Drususstraat 28 
Havikstraat 4 
Palamedesstraat 25 
van Dortstraat 40 
Raadhuisstraat 54 
Raadhuisstraat 54 
Kijkduinstraat 51 
Schaterweg 23 
Meidoornplein 41 
Schaterweg 80 rd 
van Dalenlaan 122 
Bosb. Toussaintlaan 37 
Gen. Spoorlaan 60 II 
Bosb. Toussaintlaan 51 
v. Kinabergenplein 45 
Weteringstraat 46 

Haarlem 
Zaandam 
Haarlem 
Heemstede 
Spaarnwoude 
Boesingerliede 
Haarlem 
Bloemendaal. 

Haarlem 
Bentveld 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Bloemendaal 
Bloemendaal 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Heemstede 
Heemstede 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Santpoort 
Heemstede 
Haarlem 
Heemstede 
Haarlem 
Haarlem 

Op de bestuursvergadering d.d. 7 juni j .1. heeft bestuurslid J. Joustra medegedeeld 
met onmiddellijke ingang te bedanken als bestuurslid van de vereniging. Dit i. v.m. 
zeer drukke trainingswerkzaamheden, die hij bij een voetbalclub op zich heeft g·enomen. 
In het volgende clubblad komen wij hierop nader terug. Het bestuur zal zich op korte 
termijn beraden, hoe het bestuurscollege te completeren. 

PERSONALIA. 
Ons bereikte het bericht, dat de Heer Busé Sr., de vader van onze wedstrijdsecretaris, 
ernstig ziek in het ziekenhuis is opgenomen. De Heer Busé heeft zich de laatste jaren 
zeer beijverd voor onze pool en ook als contributieophaler. 
Wij wensen hem VAN HARTE BETERSCHAP ! 
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FER LAJvliE - WIM AAIJ en stadgenoot CEES ROOZEN naar PA.RAMARIBO. 

Direc t na af loop van de Nederl andse jeugdkampioenschappen werden 9 junioren aangewezen die zullen worden uitgezonden naar Paramaribo. 
De jongens vertrekken op 6 augustus vanaf Schiphol en keren op 14 augustus weer terug 1 in Nederl and. 
Voor deze fantastische trip zijn o.a. aangewezen Fer Lamie 100 meter en 100 meter 01. estafette, Wim Aaij 800 meter Olympische estafette. 
Ook stadgenoot Cees Roozen zal deelnemen aan deze wedstrijd en wel op het verspringen en de 200 meter Olympische estafette. 

Jongens, veel succes en een prettige reis 

CORRESPONDENTIE UIT MADRID. 

Ho r a Vlam schreef~ 
Ik heb een heel leuke tijd hier in Madrid. Warm (35°) ! 
Korte werktijd en veel feesten. Toch heb ik ook nog wat aan atletiek gedaan. Wedstrijd voor fabrieksteams. Campionato de Madrid in 11.2 met ontzettende medaille. 

Hartelijke groeten aan alle jongens ! 

VAN HET W B D S T R I J D F R 0 N T • 

mei 1966, Zaandam. 

De afdeling Zaanstreek - Waterland organiseerde op de sintelbaan te Zaan
dam jeugdwedstrijden, 
11 Haarlemn-vertegenwoordigers kwamen tot de volgende re sul ta tem 

A-junioren. 
100 meter 1 e F. Lamie 11.2 sec. 

5e B. v. Dee 12.4 sec. 
300 meter 2e W. Aaij 36.3 sec. 

3e H. te Nuyl 37.2 sec. 
1500 meter 4e René Ruis 4· 21. 1 sec. 
discuswerpen 3e B. Goossens 37.10 meter (B-junior) 

4e 1. v.d. Veer 35·56 meter 
9e B. Gr01mners 30.44 meter 

kogelstoten 3e 1. v.d. Veer 11 • 55 meter 
4e R. Kleijn 9.60 meter 

B- junioren. 
100 meter 3e M. Beekes 11.9 sec. 
80 meter horden 1e J. Fielmich 11.9 sec. 

2e R. van Beek 1 2. 1 sec. 
1500 meter 1 e H. Koning 4.42.4 seB.. 

5e B. v .d. Linden 4·50.6 sec. 
hoogspringen 2e J. Fielmich 1.65 meter 

4e R. van Beek 1.60 meter 
J.v.D. 
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7 mei 1966~ Drienerlo. 

WI M AAIJ STU:OEN'i'ENK.AMPIOEN 1966. 

Onder onguastige weersomstandigheden zijn in Drienerlo de Nederlandse stu
dentenkampioenschappen verwerkt. 
Wim Aaij behaalde de titel op de 400 meter, hij finishte als eerste in de 
tijd van S1.8 sec., een goede prestatie onder deze weersomstandigheden. 
Richard Vissers behaalde een derde plaats op dit nummer, tijd S2.9 sec. 
Adri Schaper bereikte de finale 400 meter niet. Adri in de serie ingedeeld 
bij Wim en Richard, noteerde S2.9 sec. De serietijd van Wim en Richard wa
ren resp. S2.4 sec. en S2.7 sec. 
René Ruis wist zich op de 800 meter als tweede te klasseren in de goede tijd 
van 2.04.1 sec. 
Er kwam tijdens deze wedstrijd ook een nieuw Nederlands studentenrecord 
tot stand. Op de 4 x 400 meter noteerde de ploeg van de Universiteit Am
sterdam een tijd van 3.32.4 sec. Van deze ploeg maakten o.a. deel uit Wim 
Aaij en Adri Schaper. 

J.v.D. 

14 mei 1966, Haarlem. 

JEUGDCOMPETITIE. 

Op de sintelbaan van het Pim Muliersportpark kwamen onze c_junioren voor 
hun eerste wedstrijd van de competitie district Noord-Holland aan de start. 
Deze eerste wedstrijd leverde niet direct op wat wij van onze jongens ver
wacht hadden. De volgende wedstrijd een schep je erop, jongens ! ! ! 
Uitsl ageng 
kogelstoten 2e J. Stroocloeck 9.76 meter 

4e K. van Giffen 8.00 meter 
hoo.::, springen 1 e F. Ui terwijk 1.40 meter 

7e J. SchÖnlau 1.1S meter 
discuswerpen 2e J. Stroocloeck 31.70 meter 

Se K. van Giffen 22.96 meter 
600 meter 4e J. SchÖnlau 1-SS·2 sec. 

Se H. Braaksma 1 • ss. 9 sec. 
80 lJeter series 2e F. Ui terwijk 10.7 sec. 

2e R. Li efrink 11 0 2 sec. 
3e R. Korridon 12.4 sec. 

vers_t) ringen 4e H. Braaksma 4-14 meter 
4 x 60 meter 3e aHaarlem" 3S. 2 sec. 

De stand na deze eerste wedstrijd is g 

1 • A.A. C. 10. 83S punten 4· Lycurgus 9 . 364 punten 
2. D.E.M. 10.S12 punten S· A.A.C. II 8.376 punten 
3. Haarlem 9.396 punten 6. D. E.M. II 8.074 punten 

19 mei 1966, Hemelvaartsdag te Leiden. 

GOUDEN SPIKE. 

Fer Lamie 10.8 sec. op de 100m , uitstekende tijd van onze 4x100m-ploeg. 

Deze ieder jaar door Holland Leiden zo voortreffelijk georganiseerde wed
strijd leverde ook dit jaar weer alles wat je bij een atletiek- wedstrijd 
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moet hebben ~ prima weer, goede strijd, beho orlijk gevulde tribunes en een 
uitstekende organisatie. Jammer, dat zo'n klein groepje "Haarlem'' - atleten 
a an de start verscheen; dit laatste constateren wij helaas bijna wekelijks 
bij onz e senioren. 
Wij noteerden voor u~ 

100 meter heren finale 
4e C. v.d. Meulen 11 • 0 sec. 

series 400 meter heren 
4e G. Kamp 51.0 sec. 
4e W. Aaij 51.0 sec. 

1500 meter heren 2e A. Bosch 4 .01.2 sec. 
Arnoud bezette met deze prima tijd in het totaal klassement de derde plaats. 
De 1500 meter werd gelopen in twee series op tijd, 27 deelnemers. 
Fer Lamie finishte als tweede achter Rob Mahieu (V.enL.) in de prima tijd 
va n 10 .8 sec. Henny te Nuyl werd hier vijfde in 11.3 sec. 
Tenslotte zagen wij een sublieme 4 x 100 meter-race van onze ploeg. 
Fer Lamie - Hora Vlam - Chris v.d. Meulen en Gerard Kamp noteerden de uit
stekende tijd van 42.7 sec., goed voor de eerste plaats. 

J.v.D. 

19 mei 1966, Olympiaplein te Amsterdam. 

JOS FIELMICH NIEUW CLUBRECOHD HOOGSPRINGEN JUNIOREN B. 
Weer ~ Zonnig en een fiks windje tegen op de sprintnummers. Deze keer moes
ten we het zonder onze vertrouwde Chef d'équipe, Joop van Drunen stellen, 
die deze dag voor een ooggetuige-verslag van de wedstrijden om de Gouden 
Spike moest zorgen. Ter vervanging vvas de heer Hans 11wedstrijdsecretaris 11 

Busé aangesteld, die deze dag de leiding had over ongeveer 12 atleten, die 
het alles bij elkaar niet e ens zo slecht deden. We konden die dag vijf 
overwinningen tellen, waarva n twee dubbele. DE prestati e was zonder twij
fel de 1.75 meter hoog va n Jas Fielmich (B-jun.), die daarmee het clubre
cord met 5 cm. verbeterde (na eerst nog 1.71m te h ebben gesprongen). 
Samen met Rob van Beek (die 5e werd met 1.60m) nam Jas de SOm horden voor 
zijn rekening (Jas 1e en Rob 2e, beiden 11.6sec.). 
De tweede dubbele overwinning ging naar het duo René Ruis-Renk de Ruiter, 
die de 800m. jun. A. beheersten en finishten in resp. 2.01.8 (1e) en 2.03.0 
( 2e). De vierde overwinning was voor Mark Beekes op de 100m jun. B, waarop 
hij een door de wind gema tigde tijd van 12.0sec. liet afdrukken. Ben Gaas
sens maakte de vijf vol. Ook a l bereikte hij zijn top niet, hij haalde toch 
35.66 meter met de discus (1e) en 13 . 17 meter met de kogel (3e). 
200 meter A 5e Albert Scholz 25.0 sec. (serie 24.9 sec.) 

600 meter B 
200 meter A 
verspringen 

hoogspringen B 

1500 meter B 

Berend van Dee in serie 24.8 sec. 
5e Herman Koning 1.35.0 sec. 

René Kleyn 26.6 sec. 
René Kleyn 5.30 meter 

Albert Scholz 5.20 meter 
Berend van Dee 5.18 meter 

4e R. van Beek 1.60 meter 
7e H. Koning 1.55 meter 
6e B. v.d. Linden 4.48.7 sec. 

R.R. 
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22 mei 1966~ Zaandam. 

LEO v . d. VEER VERBE'lTGRT HET JUNIOREN.-CLUJ3R:CCORD DISCUSVI/ERPEN. 

De eerste cornpeti tiewedstrijd A- en E - j eugcl_ van het district Noor-Holland 
op de sintelbaan te Zaandam~ ha d de weer goden niet op de hand. 
Een bijzonder felle wind en fikse r egenbui en rnaakten het verbli jf op de 
baan nu niet direct tot een pleziert j e . 
Geheel vo l gens de verwachtingen behaa lde A. A.C. de overwinning~ gevolgd 
door onze jongens. 
Presta tiesg 
100rn jongens B. 
4 M.Beekes 
4 T.de Jager 
5 R. v. Beek 

100m jongens A. 
2 H. t e Nuyl 
3 B. v.Dee 
4 C.Kr arnmer 

600rn B. 
4 H.Koning 
5 B.v.d.Linden 
5 G. Dekker 

300rn A. 
1 ? • Verduyn 
2 W.Aaij 
4 F.Spanheirn 

1500rn A. 
2 René Ruis 
4 H.de Ruiter 

12. 8 
12.9 
13 0 1 

1 2. 5 
12. 6 
13. 0 

1o37o2 
1 0 39. 9 
1. 45 · 8 

36.6 
37.9 
40 . 3 

Haarlo I 
I 
II 

I 
I 
II 

I 
I 
II 

I 
I 
II 

I 
I 

hoogspringen A/B o 
2 J . Fi el mich 1. 70 Haarl. I 
3 J . Pri ester 1. 70 I 

11 R. v. Beek 1. 50 II 

ver sp::2i ngen A/B . 
4 L. v . d . Ve er 5 - 84 I 

10 A. Scholz 5o49 II 
14 R. Kleyn 5-38 I 

speerwerpen A. 
7 R. Gromrners 34-94 I 

12 H.Veen 28.08 I 
14 F . Spa nheim 25-54 II 

kogelstoten B. 
4 B. Goo s sens 12.38 I 
7 A.v.Velzen 10.54 I 

1 5 H.Bo ersma 8 . 32 II 

discu swerpen A/B . 
2 L.v.d. Veer 41. 31 I 
3 B. Goossens 39.82 I 

13 H.Boersma 27 . 30 II 

Leo v.d. Veer verbeterde op discuswerpen met 41 .31 meter het clubrecordvan 
J el Doornbosch~ da t gevestigd was in 1954 met 40 .75 meter. 
Leo proficiat~ ook een proficiat aan zijn trainer Rein Knol is hier zeker 
op zijn plaats . Het gaat crescendo met onze we r per s . 

4x100rn. 
2 Haarlem I 
9 Haarlem II 

Totaaluitslag 
1. A.A.C . I 
2 . Haarlem I 
3. D.E.M. 
4· A. A. C. II 
5· Zaanland 
6. Holland 

25 mei 1966. 

45.8 sec. 
49 · 5 sec. 

eerste wedstri jdg 
13.310 pnt. 
12. 447 
10.644 
1 o. 510 
10 . 373 
10 .1 56 

7· 
8. 
9-

1 o. 
11. 

Lycur gus 
'rria s 
Es taf et t e 
Haarlem II 
Suomi 

8. 708 pnt. 
8 . 08 1 
5-750 
4-738 
3 . 689 

J.v.D. 

Chris v.d. Meulen behaalde tijdens avondwedstrijden~ georganiseerd door 
A. Jl. VOLT~ de overwinning op de 100 meter i n de goede tijd van 10.9 sec. 
In de serie en halve finale~ die hij ook l)e ide wist te winnen~ noteerde 
hij t weemaal 11.2 s ec . 

J.v.D. 
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28 mei 1966, C-jeugdcompetitie in Beverwijk. 

Op zaterdag, 28 mei, togen 11 fietsende atleetjes naar het sportpark Adri
chem voor deC-junioren competitie. Het werd een leuke middag met een reeks 
aardige prestaties. 
Het begon op de 4x60m, die als eerste gelopen werd, dit werd dan ook de 
eerste overwinning in 32.0 sec. Het volgende nummer was het verspringen 
en ze deden het al niet minder. Klaas van Giffen werd hier eerste met 
4.95 meter en Ruud Strikkers op de 4e plaats met 4.80 meter. Het discus
werpen viel daarom wel tegen. Ruud Stroocloeck (goed voor 30 mtr.) wierp 
nu 3 x ongeldig en Klaas van Giffen, 3e met 22.34 mtr., Jan Ruiter, 6e met 
13.36 mtr., moesten voor de punten zorgen. 
Met kogelstoten ging het iets beter, Ruud Stroocloeck werd 2e met 9.69 mtr, 
Arnold Braaksma 3e met 9.56 mtr. 
Op de 80 mtr. hadden we in Frank Uiterwijk en Ruud Liefrink een goede 2e 
en 3e in resp. 10.3 en 10.6 sec. 
De 600 mtr. ging in 1.45.4 sec. voor Jan Sweers (2e in 1e serie) en 1.49.8 
sec. voor Jan SchÖnlau (3e in 2e serie). 
Tot slot het hoot:,springen. Hier kwamen twee van onze jongens op een gedeel
te 1 e tot 3e plaats met 1. 45 mtr., n.l. Frank Ui terwijk en Peter Guiking. 
Ruud Liefrink die met het grootste gemak 1.40 mtr. sprong, faalde jammer
lijk en wonderlijk genoeg op 1.45 mtr. en moest met een 4e plaats genoegen 
nemen. 
Totaaluitslagg 2e met 10.575 punten na DEM met 10.767 
Verdere uitslagen: 80 meter Ron Korridon 

Stand na twee 
1. A.A.C. 
2. D.E.M. 
3. Haarlem 
4. Lycurgus 

600 meter Ruud Strikkers 
kogelstoten Peter Guiking 
verspringen Arnold Braaksma 
hoogspringen Jan Ruidier 

wedstrijden: 
10.855 pnt. 
10.767 
10.575 
9.364 

Ron Korridon 

5· D.E.M. II 
6. A.A.C. II 
7. Zaanland 

30 mei 1966, 2e Pinksterdag te Amsterdam. 

GOEDE HOOGTESPRONG VAN JAN PRIESTER, 1.75 mtr. 

punten. 
11.9 sec. 

1.51.0 sec. 
8,80 meter 
4-6~ meter 
1. 20 meter 
1. 20 meter 

8.601 pnt. 
8.374 
7.064 

R.R. 

A.S.V. "Amstel" was op de sintelbaan Oost de organisator van de 2e jeugd
competitiewedstrijd A- en B-junioren. 
De "Haarlem''-ploeg veroverde bijna tweeduizend punten meer dan het Bever
wijkse D.E.M., dat als tweede eindigde. 
Onze jongens behaalden 13.298 punten; in het totaalklassement staat A.A.C. 
op de eerste plaats met slechts 12 punten meer dan de "Haarlem;'-jeugd. 
Resultaten tweede wedstrijd: 
100m 
4 H. te Nuyl 
5 A. Scholz 
7 C.Krammer 

300m 
1 P. Verduyn 
2 W.Aaij 
5 F.Spanheim 

1500m 
12. 2 Haarl. I 1 René Ruis 
1 2. 5 II 4 H. de Ruiter 
12.5 I 

36.6 
37-3 
39.3 

speerwerpen 
5 B.Grommers 

I 6 J.Priester 
I 
II 
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4.17. 3 Haarl. I 
4.28.0 I 

38.83 meter I 
38.74 I 



hoogspringen A/B 100m jun. B 
2 J.Priester 1. 75 Haarl. I 1 M.Beekes 11.8 Haarl. I 
3 J.Fielmich 1. 70 I 7 T.de Jager 1 2. 6 
8 R. v.Beek 1. 50 II 8 R. v . Beek 12.7 

verspringen A/B 600m jun. B 
3 L.v.d.Veer 6.14 I 6 H.Koning 1.35· 4 
7 R.Kleijn 5.66 I 8 B.v.d.Linden 1.38.3 
8 A. Scholz 5.63 II 11 G.Dekker 1. 44· 3 

discuswerpen kogel stoten jun. B 
2 L.v.d.Veer 38.59 I 1 B. Goessens 12.44 
3 B.Goossens 37.80 I 3 A.v.Velzen 11.13 
5 Robert Huis 36.81 II 11 H.Boersma 8.20 

4x100 meter 
2 Haarlem I 45.8 
5 Haarlem II 48.4 

Stand m. twee wedstrijdeng 
1. A.A.C. 13.310 pnt. 5· A.A.C. II 10.510 
2. Haarlem 13.298 6. Lycurgus 8.719 
3. Zaanland 11.005 7· Trias 8.081 
4· D.E.M. 10.744 

Het is voor mij juist ti~n jaar geleden, dat ik 
aktief in de gelederen van Haarlem streed. Na 
mijn vertrek uit Haarl~m naar mijn geboorteplaats 
Hengelo is de H.A.V.-er de enige band, die ik nog 
met Haarlem heb. Vandaar dat ik mij ''geroepen" 
voeld3 om ook eens wat voor de H.A.V.-er te schrij
ven. Ik hoop, dat het goed is. Ik wens alle atleten 
een succesvol jaar tod, in het bijzonder wa t de P.R.
beker betreft. 
Met sportgroeten, 

De tactiek bij het lopen. 

Dick Wezel, 
Breemarsweg 248, 
Hengelo ( 0). 

I 
II 

I 
I 
II 

I 
I 
II 

pnt. 

J.v.D. 

Onderstaande artikeltje zal gaan over de tactiek bij het lcpen in algemene zin. Het is 
ml.J gebleken, dat vele van onze Nederlandse atleten maar weinig denken aan de tactiek 
bij het lopen, terwijl vele wedstrijden juist hierdoor worden beslist. Hoe vaak werd 
een crack niet uitgeschakeld, omdat hij de juiste tactiek tegen een minder sterke te
genstander niet toepaste of niet wist toe te passen. 
Een van de belangrijkste punten van de tactiek is het geestelijk en lichamelijk voor
bereiden op de komende wedstrijd, en dat daartegen veel gezondigd wordt, hoef ik U nau
welijks te vertellen. Wilt U enige voorbeelden? Hoe laat naar bed voor de wedstrijd; 
het drinken van alcohol of andere dranken, die de conditie niet bevorderen; het roken 
vlak voor de wedstrijd; zwemmen en zonnen vlak voor de wedstrijd en nog vele andere 
ongunstige factoren voor de conditie. 
Met welke punten moeten wij nu rekening houden ~ij het voorbereiden op de komende 
wedstrijd ? 
1. Hoe is de baan? a. hard of zacht, langzaam of snel, modderig, etc. 
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2. Hoe is het weer ? a. koud~ warm~ wind~ regen. 
3. Wie doen er mee ? Zorg dus voor een programma. 
4. Heb ik gced ingelopen in verband met mijn nummer ? 
5· Zijn mijn spieren goed warm en doorbloed ? 
6. Hoe zit het met mijn dude punt ? 
7. Hoe deel ik mijn race in ? a. Het inloopgedeelte 

b. het tempogedeelte 
c. het positie kiezen 
d. de eindsprint. 

8. Wanneer moet ik een aanval afslaan ? 
9. Wanneer moet ik een aanval laten gaan ? Naarmate ik mlJn laatste bocht nader moet 

ik afslaan~ want anders wordt het werk in de eindsprint te zwaar. 
Deze punten hebben overigens~ hoe algemeen o ok~ voor verschillende atleten een andere 
invloed. De nervositeit in verband met het gevoel van angst en minderwaardigheidsge
voel~ zelfvertrouwen en moed beslissen eveneens de race. In algemene zin kan men geen 
vaste tactische regels geven voor iedere race en alle omstandigheden, terwijl de psy
chische gestelheid van de atleet wisselvallig is. Toch moge ik enige aanwijzingen in 
de vorm van regels geven~ 

1.Zorg voor een voldoende inloopperiode. 
2. Ga onder het inlopen rustig te werk en denk aan de baan~ weersgesteldheid, spreek 
jezelf moed in en ga de wedstrijd rustig~ vastberaden en opgewekt tegemoet. 
3. Deel de race in door b.v. met een rustiger aanvangsteropa te beginnen en het tempo 
op te voeren, zodra je voelt dat de spieren daartoe in staat zijn. 
De atleet hoort door training deze inloopperiode steeds in meters nauwkeurig te kennen. 
In de periode van opgevoerd tempo (vooral regelmatig opvoeren, dus niet van b.v. 10 op 
15 springen, maar 10-11-12-13-14-15, enz.) gaat men zijn ])ositie vGrsterken en ten
slotte DIE positie kiezen~ die de race in zijn eindfase moet bes:issen. 
Zorg, dat U Uw eigen kunnen goed kent~ door te weten of de lopers te hard gaan (dit 
is altijd de grootste fout van beginners) en hun tempo aan dat van je eigen loop juist 
te schatten, waardoor je je rust behoudt en geen onnodige nervositeit zich van je mee
ster maakt (nuchter blijven, waarin de AmerLkaanse atleten meesters zijn). 
4. Laa·~ je niet intimideren door houding· of gesprek van je tegenstander. 
5· Passeer nooit in een bocht~ doch zorg er voor, v66r iedere bocht reeds gepasseerd 
te hebben. 
6. Sla de aanval voor de laatste bocht af. 
7. Sla een aanval af als de te;,;enstander naast je komt en niet eerder. 
8, Wanneer de aanval op het rechte stuk gebeurt~ laat hem passeren, maar volg hem dan 
meteen~ wanneer het in de bedoeling ligt om Uw positie eveneens te verste1·ken. 
9. Verkort de pas tegen de wind in, verleng de pes met de wind mee. 
10. Laat de armen in perioden van lichamelijke vermoeidheid de motor zijn voor het be
wegingstempo (het aantal passen gemaakt per seconde). 
11. Verklein Uw pas met een hoger bewegingstempo~ wanneer Uw vermoeidheid zich sterk 
doet gevoelc,n. 

D. WezP.l. 

5 juni 1966, Rotterdam. 

UITSLAG HOOFDKLASSE COMPETITIEWEDSTRIJD. 

100m F.Lamie 
A.v.d.Voort 

.~oc.m 

200m H. Vlam 
G.Kamp 

400m G.Kamp 
R. Vissers 

11.1 780 
11.4 710 

22.2 822 
22.7 770 

50.5 784 
51.7 7~2 

Sprinttijden W6rden nadelig beinvloed 
door tegenwind. 

Ook hier windnadeel. Hora liep misschien 
hierdoor sterk. 

Gerard kwam 20 minuten na de 400m voor 
de 200m aan de start. 
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Boom W.Aaij 1.56.3 
H.de Ruiter2.01.0 

1500m A.Bosch 
René Ruis 

5000m A.Bosch 
J.Faas 

110mh J. Vissers 
W,Krijnen 

400mh H.Joacim 
R.Heilker 

ver J.Vissers 
P.v.Beek 

hc'Jg R.Knol 
J.Joacim 

15-59.2 
15-59.2 

16.7 
15.9 

59-7 
64.9 

6.10 
5·99 

1. 71 
1. 61 

polsh W.Krijnen 3.30 

hss 

R. v. Nimweg·en 3. 30 

J.Brouwer 
F.Kales 

12.40 
12.38 

814 
7 31 

813 
686 

717 
717 

685 
757 

708 
578 

626 
602 

597 
502 

615 
615 

612 
610 

kogel J.Doonnbosch 13.32 685 
H.Kluft 12.63 641 

disc. R.Knol 
H.Kluft 

41.22 
36.78 

709 
621 

speer J.Doornbosch 59-44 754 
W.Vissur 44.94 563 

Prachtige race van beide atleten. 

Nieuw clubrecord voor Arnoud. 
René mist nog ervaring. 

Goed op schema gelopen race. 

Gezien de tegenwind redelijke tijden. 

Harry was een voortreffelijk invaller 
voor de geblesseerde Pim van Beek. 

Jammer, dat Pim zich ernstig blesseerde. 

Niet eens zo g-ek van Rein. Harry blesseer
de zich na die 1.61m en moest van verder 
springen afzien. 

Toch wel iets beneden het gemiddelde van 
onze beide springers. 

Aan de verwachtingen werd voldaan. 

Zowel bij kogel als bij discus ded3n de 
routiniers hun plicht. 

Prachtig nieuw clubrecord van Jel. 
Goed werk van Wim. 

4x100m F.Lamie-H.Vlam-H.te Nuyl-G.Kamp 4317 

3.32.7 

1644 

4 x 400m W.Aaij - R. Vissers-René Ruis-H.de Ruiter 1344 

Totaal 23.544 punten. 

8 juni 1966, 1u avond Haarlemse Kampioenschappen 1966. 

Wim Aaij, René Ruis en Henk de Ruiter geven de toon aan op de 800m jun.A. 

Deze Berste avond van de Haarlemse Kampioenschappen werd begunstigd door 
bijzonder goed atletiekvveer. Het hoogtepunt van deze eerste avond was onge
t wijfeld h e t geweld van de drie 11 Haarlem 11 -junioren op de 800 meter. 
Direct na de start nestelde Vhm Aaij zich aan de kop ~ in een bijzonder hoog 
tempo stoof hij over de baan, over de eerste 400 :neter noteerde hij 54 sec. 
René Ruis en Henk de Ruiter bleven prima volgen en het le ek er zelfs even 
op, dat l1ené en Henk Wim op de l aa tste 100 meter g ingen bedreigen. Wim 
hield echter stand 9 hij finishte in deze door hem gemaakte race in de nieu
we clubrec ordtijd van 1.56.1 sec., René liet 1.58.8 sec. a fdrukken en Henk 
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1.59.2 sec.~ een prachtig succes voor deze junioren. 
Fer Lamie en Cees Roezen (Holl.) vochten hun zoveelste duel op de 100m uit. 
Fer zegevierde in 11.1 sec.~ Cees noteerde 11.2 sec. 
Henny te Nuyl werd hier derde in 11.6 sec. 
Verdere resultaten waren~ 

8um horden jongens B discuswerpen heren 
1 J. Fielmich 11.7 sec. 1 J. JiJcernbosch 37.34 meter 
2. R.v.Beek 11.8 sec. 3 W.Krijnen 35.20 meter 

5 J.Vissers 31.34 meter 
kogelstoten jongens A 
1 L.v.d.Veer 12.95 meter 3000 meter heren 
3 Robert Rui s 11 0 27 meter 1 A. Bosch 8.43.0 sec. 
4 J.Priester 10.67 meter 2 J.Faas 9.08.6 s§c. 
5 R.Kl~ijn 10.10 meter 3 P. Kenbeek 9·55·6 sec. 
6 A. Scholz 8.95 meter 4 G.Zuidema 10.04.0 sec. 

verspringen jongens A 400 meter heren 
2 L.v.d.Veer 5·96 meter 1 G.Kamp 50.7 sec. 
3 J.Priester 5·91 meter 3 R.Folmer 53 0 1 sec. 
4 A. Scholz 5·75 meter 4 D.Grootveld 59.2 sec. 
5 B.v.Dee 5·56 meter 

J.v.D. 

15 juni 1966~ Tweede gedeelte Haarlemse kampioenschappen. 
Wim Aaij nieuw junioren-clubrecord 800 meter in 1.54.6 sec. 
Leo v.d. Veer gooit discus 42.47 meter. 
Ook deze tweede avond van de Haarlemse kampioenschappen werd begunstigd 
door de meest ideale weersomstandigheden. 
Het hoo.:;tepunt van deze tweede avond vormde ongetwijfeld de 800 meter heren. 
Ton Blok van Suomi liep hier in mee, en hij was het die vVim Aaij aan de 
buitengewoon goede tijd van 1.54.6 sec. hielp. Ton liep de volle 800 meter 
stevig aan kop, Wim bleef tot 500 meter prima volgen, toen liet hij even 
los. Jammer was dat, want op de laatste 150 meter liep hij weer in op Blok. 
Blok finishte in 1.54.3 sec., Wim noteerde 1.54.6 sec. Deze tijd betekent 
na de tijd van Bladt (V.en 1.) de beste juniorentijd op deze afstand van 
dit seizoen. Arnoud Bosch deed het ook prima. Hij werd derde in 1.56.1 sec. 
Henk de Ruiter vijfde in 1.59. 2 sec. en René Ruis zesde in 2.00.0 sec. 
Leo v.d. Veer slaagde er in om zijn eigen record discuswerpen scherper te 
stellen. Hij wierp de schijf 42.47 meter ver. 

Verdere uitslagen~ 
400mh 1 W.Krijnen 85.4 sec. kogel jun.B 1 B.Goossens 13.34 mtr 

3 A.v.Velzen 10.98 mtr 
200m jun. A 2 F.Lamie 22.9 sec. 4 E.de Vries 9.60 mtr 

5 A.Scholz 24 .7 sec. 
6 F. Spanheim 25.1 sec. disc. jun.A 2 L.v.d.Veer 42.47 mtr 

4 B. Grommers 26.47 mtr 
200m heren 1 G.Kamp 22.5 sec. 5 A. Scholz 25-43 mtr 

2 J.Vissers 24.0 sec. 
4 R.v.Nimwegen 24.4 sec. Boom heren 2e serie 
5 F.Kales 25.0 sec. 1 R.Folmer 2.05.6 sec. 

3 G.Zuidema 2. 10.2 sec. 
100m jun.B 1 M.Beekes 11.9 sec. 5 D.Grootveld2.13.3 sec. 

3 J.Fielmich 12.2 sec. 
4 A.v.Velzen 12.2 sec. 
5 'I'.de Jager 12.3 sec. 
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18 juni 

hoog heren 1/2 H.Knol 1. 75 mtr speer heren 2 J. Doornbosch 53.73 mtr 
3 A.v.Zijl 1. 75 mtr 3 R. Knol 47.36 mtr 
4 Vv. Kr i jnen 1. 70 mtr 4 W. Visser 45-47 mtr 
5 J.Doornbosch1.65 mtr 5 J.Vissers 44.87 mtr 
7 F.Kales 1.60 mtr 8 F.Kales 40.25 mtr 

9 Nicholsen 40.23 mtr 
ver jun.B 2 J.Fielmich 5·58 mtr 10 W.Krijnen 40.12 mtr 

3 A.v.Velzen 5. 41 mtr 12 R.Vissers 39.24 mtr 
13 F.Stroocloeck38.51 mtr 

disc. jun.B 1 B.Goossens 39.66 mtr 14 D.Grootveld 36.59 mtr 
2 E.Heidenrijk 

31 • 21 mtr 
3 H.Boersma 29.91 mtr J.v.D. 

1966, Beverwijk. 

Op zaterdag, 18 juni, waren 6 van onze C-junioren in Beverwijk. Daar be
haalden een paar jongnes aardige resultaten. 
Allereerst kwam de 4x60m estafetteploeg met van Ciffen, Liefrink, Korridon 
en Uiterwijk op de eerste plaats, vóór Suomi en V.en L. met 31.8 sec. 
Bij het hoogspringen kwamen drie van onze mensen bij de eerste vier (uit 
een gezelschap van 14 man). Klaas van Giffen behaalde met 1.45 meter de 
hoogste plaats. Frank Uiterwijk en Peter Guiking werden resp. tweede en 
vierde met 1.40 meter. Op het verspringen werd Klaas van Giffen tweede met 
5.09 meter. Peter Guiking werd met de kogel en discus resp. vierde met 
8.94 meter en zevende met 19.74 meter. 
Het was jammer, dat het nu was gaan reg·enen en tegen het eind van de middag 
viel het met bakken uit de lucht. RonLiefrink won in de stromende regen 
de 80 meter in 10.3 sec. en Frank Uiterwijk werd zevende in 10.9 sec. 
Het laatste nummer, de 600 meter, leverde een zesde plaats op voor Hans 
SchÖnlau in 1.50.0\J ilec. Maar tegen die tijd was de lol er al aardig af. 
Ondanks het slechte weer hebben jullie moedig gevochten Jongens ! ! 
De volgende keer beter weer. 

R.R. 

19 juni 1966, Leiden. 

Deze door de L.D.A.V. 11 Sportief" georganiseerde wedstrijden duurden ruim 
zes uur. Een zware regenval enkele uren voor de aanvang van de wedstrijd 
deed de baan in een zwembassin veranderen. Toch slaagde men er in om de 
baan goeddeels droog te krijgen. Een woord van hulde aan de aktieve Leide
naren is hier zeker op zijn plaats. 
Enkele goede prestaties kwamen op naam van "Haarlem"-junioren. 
Jos Fielmich won bij de B-junioren het verspringen met de goede sprong van 
6.14 meter. Fer Lamie bond de zoveelste overwinning op de 100 meter aan 
zijn zegekar; hij finishte in de voor hem overigens matige tijd van 11.1 
sec. Henny te Nuyl werd vierde in 11.5 sec. (serietijd 11.3 sec.). 
De tweede serie O!J tijd van de 800 meter jong·ens A werd volkomen beheerst 
door Henk de Ruiter en René Ruis. Zij namen om beurten de kop. H&nk finish
te tenslotte als eerste in 2.01.4 sec., René werd tweede in 2.01.7 sec. 
In het totaalklassement namen zij met deze prestaties de derde en vierde 
plaats in. 
Overige uitslageng 
ver B 11 H.Koning 

15 R. v.Beek 
series 80mB 

4 G.Dekker 
5 R.v.Beek 

5-12 
4.46 

10.4 
10.0 

mtr 
mtr 

sec 
sec 
14 -

halve finale 80m B 
4 J.Fielmich 9.8 sec 

finale Som B 
5 M.Beekes 9.6 sec 



600m jun.B 100m jun.A halve finale 
5 H.Koning 1. 33.7 sec. 5 H. Nieman 12.1 sec. 

disc. jun. A 
6 L.v.d.Veer 41.20 mtr 100m 

_ ~ , ( s e.:ci e 11 • 9 ) 
jun.A halve finale 

kogel jun. A 5 B.v.Dee 12.1 sec. 
5 L.v.d.Veer 12.45 mtr (serie 11.9) 

22 juni 1966 9 Derde en laatste avond van de Haarlemse kampioenschappen. 
Wim Aaij verbetert clubrecord 300 meter junioren A. 
Ook deze laatste avond van de Haarlemse kampioenschappen werd begunstigd 
door bijzonder g:Jed atletiekweer. De wedstrijden namen een aanvang m~t 
de 110 meter horden heren. Dit nummer werd een verrassing door de overwin
ning van Joop Vissers, tijd 15.9 sec. met als tweede Wim Krijnen in 16.0. 
Wim Aaij behaalde het kampioenschap op de 300 meter junioren A. Hij finish
te in 35.6 sec. en bracht hier het 11 jaar oude jeugdclubrecord, op naam 
van Hans Douwes, om zeep. 
Een aardig duel vochten onze atleten uit bij het verspringen heren. Dit 
spannende gevecht eindigde tAnslotte in een overwinning voor Gerard Kamp 
mut 6.57 meter. Jel Doornbosch werd tweede met 6.56 meter en Joop Vissers 
derde met 6.41 meter. 
Later op de avond zagen wij Arnoud Bosch in aktie op de 3000 meter steeple 
chase. Arnoud liep een machtige race. Een eerste plaats in 9.44.0 sec. was 
een verdiende beloning. Co Faas werd tweede in 10.10.8 sec. 
Verdere uitslagen van deze avondg 

kogel heren 
1 J. Doornbusch 
2 H. Knol 
3 H. Kluft 
5 H. Leuwener 
6 w. Krijnen 
9 E. Veen 

10 G. Sakkers 

100 meter final~ 
1 G. Kamp 
2 P. van Beek 

3000 meter ste0ple 
4 T. v.d. Kroft 
5 R. van Nimwegen 
6 M. Labeur 
8 w. Krijnen 

verspringen heren 
13.39 meter 4 w. Krijnen 
13.35 meter 6 R. Knol 
12.23 meter 8 R. van Nimwegen 
11. 36 meter 11 F. Stroocloeck 
11 • 22 mete::r 12 D. Grootveld 
9-57 meter 13 w. Vissers 
8.40 meter 14 w. Schoon 

15 p. Kuijkhoven 

11.1 sec. (serie in 11 • 0 sec.) 
11.8 sec. (serie in 11 • 6 sec.) 

chase 
11.34.2 
11 . 34. 2 
11.47.2 
12.20.8 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

300 meter junioren 
2 F. Lamie 
4 H. te Nuyl 
6 H. de Ruiter 

6.22 meter 
6.13 meter 
5·95 meter 
5.11 meter 
5.10 meter 
4.88 meter 
4.67 meter 
4.22 meter 

A - finale 
36.5 sec. 
37.3 sec. 
37.7 sec. 

9 D. Simonse 12.43.8 sec. hoogspringen junioren B 
1 J. Fielmich 1. 70 meter 

hoogspringen jongens A 2 s. Broos 1. 65 meter 
J. Priester 1.65 meter 3 H. Koning 1.40 meter 

2 1. v.d. Veer 1.55 meter 

1 ) 

1) Deze knaap wa-s twee dagen voor deze wcdstri jd voor de eerste keer op 
een training van onze vereniging aanwezig. 

J.v.D. 
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25 juni 1966, Lisse. 

Nadat de eerste wedstrijd van de t weede ploeg door allerlei omstandigheden 
niet zo goed wa s verlopen, leek het alsof iedereen van de tweede wedstrijd 
tegen de Spartaan II, A.A.V. '56 en S.C. Reewijk op zaterdagmiddag,.:J25 juni, 
te Lisse een groot succes wilde maken. Toch moest de ploe~ nog op drie 
punten worden gewijzigd, want A.v. d . Voort was geb lesseerd en Peter Schip
pers en Co Klaver waren er niet. Was het nu zo, dat er fantastische re
sultaten zijn geboekt ? Nee, dat niet. Maar een goede clubgeest heerste er 
ieder deed z'n uiterste best ! Ook was er een prima begeleiding van de 
ploeg. Maar wa s er dan niets om op te kankeren ? Alleen de harde wind, 
maar t oen die later wa t minder werd en de zon flink ging schijnen, bleek 
het een fijne middag te zijn gewees t. 
En nu nog de uitslag . ~-ie werden t weede achter de Spartaan II. 

100 meter verspringen 
3 Jaap Meyer 11. 8 622 L. v.d. Veer 5.81 ;,_ ( ·. :t ~62 
S Frits Knuvelder 1 2. 1 560 F. Knuvelder 5·69 535 

400 met8r kogelstoten 
3 G. Zwart 54·7 614 1 H. Leuwener 11.63 574 
6 w. Schoon 60.0 s 433 2 , L. v.d. Veer 11.62 574 

1500 meter discuswerpen 
4 G. Zuiderna 4.33.5 566 G. Sakkers 28.04 429 
5 P. Kenbeek 4.34.0 563 H. Leuwener 27.60 418 

3000 meter speerwerpen 
4 A. Kortekad.s 9.56.0 572 J. Nicholsen 38.71 471 
6 D. Simonse 10. 24.1 490 F. Stroocloeck 36.52 437 

hoogspringen 
1 A. van Zijl 1. 75 634 
2 J. Priester 1. 70 . 588 

4 x 100 meter 
J. Meyer - G. Zwart - F. Knuvelder - L. v.d. Veer 47·3 1233 

4 x 100 meter rese r veploeg 
J. Priester - A. van Zijl - H. Leuwener - W. Schoon -50.2 

Totaal 10.875 punten, wat de 22 ste plaats betekent. 

26 juni 1966, Jeugdinterland t e Beverwijk. 

Nederland - België - Niederh.a:bm ... 

Wim Aaij, Pim van Beek en Fer Lamie maakten die dag deel uit van de Neder
landse jeugdploeg. De Nederlandse jongens en meisjes weerden zich uitste
kend. Een bijzonder grote overwinning op de Belgen en Duitsers was de be
loning. 
Totaaluitslag: 1. Nederland 246 punten 

2. Belgi ë 185 punten 
3. Ni ederheim 160 punten 

Deze uitslag vergo6dde veel, want de wedst rijd zelf was er een om zo snel 
mogelijk te vergeten. De wedst ri jd begon een uur te laa t, de Belgen kwamen 
te laat opdagen, aan het eind van de middag was de wedstrijd nog eens drie 
kwartier uitgel open. 
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Het sportpark Adrichem leent zich nu eenmaal niet zo bijzonder voor grote evenementen, 
het is onmogelijk om de technische nummers behoorlijk te verwerken. Alle 
inrichtingen voor deze nummers zijn op en in elkaar aangelegd, aanlopen 
voor hoog- en verspringen doorkruisen elkaar. 
De verrichtingen van de 11 Haarlem11 -atleten wareng 
Fer Lamie 100 meter: tot ca. 70 meter lag Fer na z~Jn gebruikelijke snelle 
start in gewonnen positie. Hij W6rd echter op de laatste 30 meter ingelopen 
en dank zij een uiterst scherpe finish wast hij toch nog op de derde plaats 
beslag te leggen. Tijdg 11.0 sec. 
F~r als eerste man van de 4 x 100 meterploeg, li ep een gnede race. Jammer
lijk mislukte de wissel met Cees Roozen, waardoor ook de Nederlandse over
winning op dit nummer teniet ging. 
Pim van Beek op de 400 meter horden: Pim verraste op deze 400 meter. Hij 
liep een zeer sterke race en ondanks de felle wind kwam hij tot een goede 
tijd. Een eerste plaats in 56.0 sec. 
Wim Aaij tenslotte startte als l aatste man in de 4 x 400 meter estafette. 
We hebben hem wel eens beter zien draaien op deze afstand. 
De Nederlandse ploeg eindigde op dit nummer op de tweede pl"-ats achter de 
Duitse jongens. 

J.v.D. 

2 en 3 juli 1966, Nedt>rlandse kampioenschappen junioren te Groningen. 
Zaterdag, 2 juli 9 vanuit Groningen seint Uw verslaggever: 
Ben Gaassens en Jos Fielmich jeugdkampioen 1966. 
Om tien minuten over negen zette deze zater-1agmorgen de "Haarlem"-karavaan 
zich vanaf het vertrouwde Kennemerplein in beweging en om kwart voor één 
precies parkeerde onze eminente chauffeur, de heer Fi~lmich Sr. zijn busje 
voor de sintelbaan te Groningen. Trek daarvan af drie kwar tier voor koffie
drinken, dat betekent binnen de drie uur van Haarlem naar Groningen, de 
eerste puike prestatie die dag. 
Voor de tweede prestatie zorgde alweer een Fielmich, n.l. zoon Jas, die 
als eerste in zijn serie 80 meter horden door de finish ging in 11.6 sec. 
Direct na deze serie begaf Jos zich naar de springbak, alwaar het nummer 
h~ogspringen reeds een aanvang had genomen. 
J0s sprong t/m 1.65 meter foutloos, strandde éénmaal op de 1.70 meter en 
met nog twee jongens aan ging de lat toen naar 1.75 meter. 
De eerste poging op de 1.75 meter. Alle drie fout. Bij de t weede poging 
wa s het Jas, die als enige deze hoogte haalde, de t wee overige deelnemers 
slaagden ook niet bij hun derde poging. JOS DUS KA.l'vïPIOEN. De lat ging toen 
nc:.ar de 1.78 meter. Het gelukte J os niet deze hoogte te bedwingen. 
JOS, PROFICIAT MET JE TITEL!! 
Ben Goossens hield ons daarna in spanning. Bij het discuswerpen produceer
de hij in zijn eerste worp 40.32 meter. Me t deze afstand nestelde hij zich 
aan de kop en tot en met de zesde ronde gelukte het niemand om verder te 
gooien. Toen Ben als laatste man van deze wedstrijd (uit een veld van zes
tien deelnemers) de ring betrad, moet !Jij gedacht hebben: "Dan doe ik het 
zelf maar'', en met 40.74 meter eindigde hij zijn reeks. Me t deze prestatie 
verbeterde hij het clubrecord va n zijn trainingspartnar Leo v.d. Veer met 
precies 30 cm. 
Het tweede kampioenschap was dus binnen. BEN, VAN HARTE GELUK GEWENST!! 
Toen zagen wij Jos weer in aktie. De finale 80 meter horden ging van start. 
Tot 60 meter lag hij stevig in derde positie, maar toen verstapte hij zich 
jammerlijk heel even, viel iets terug en finishte t enslotte op de vierde 
plaats, tijd 11.8 sec., een eervol resultaat. 
Ben Gaassens stootte de kogel 12. 92 meter ver, 
was voor de finale van dit nummer. Een zevende 
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Als één van de laatste nummers van deze eerste dagj werden de series 800 
meter junioren A verwerkt. Henk de Ruiter kwam het eerst in de baanj o.a. 
met :Bladt van V. en L. Zoal s altijd bij deze 800 mter-seriesj ging de eer.;.~.t: 
ste ronde in een boemeltempo; Henk ging in het kopgroepje goed mee. Jammer 
was hetj dat hij bij de eindsprint net een fraktie te kort kwam. Een derde 
plaats in 2.02.4 sec. deed hem uitschakelen voor de finale. Ook de tweede 
aankomende noteerde deze tijdj hetgeen wel een finaleplaats opleverde. 
Wim Aaij stratte in de tweede serie. ii{im dacht er m.i. iets te gemakkelijk 
overj liep rustig in de middenmoo tj maar werd bij de eindsprint toch nog 
bijna verrast. De eerst aankomende in deze serie noteerde 1.58.3 sec. Wim 
had dezelfde tijd (1.58.3) en de derde aankomende finishte in 1.58.4 sec. 
René Ruis liep in de laatste serie. Ook hier weer een bijzonder trage eer
ste ste r onde van 63 sec. René draaide rustig meej maar maakte de onver
geeflijke fout om op ca. 500 meter 9 toen het tempo verhoogd wer~j niet di
rect mee tP gaan. Hij liep toen in vierde positie en het gelukte hem daar
na niet meer om aansluiting te krijgen. Hij finishte als vierde in 2.03.9 
sec. Bijzonder spijtig voor hem. 
Nietteminj over deze eerste dag waren wij dik tevreden. Met een t weetal 
kampioenen en een finaleplaats 800 meter togen wij naar ons hotel. 
Na een prima dinerj aange.vuld .met twee "rondjes" van de kersverse kampioe
nenj togen wij weer richting· Stadspark. Aan de deelnemers (st ers) werd al
daar een dansavond aangeboden. Ook daar v~eerden de ;;Haarlem"-jongens zich 
geducht. De avond werd gehouden in het restaurant van de paardenrenbaan. 
Of deze lokaliteit inspireerde t ot het afsluiten van weddens chappenj weet 
ik niet, maar het gelukte Henny te liruyl om na veel praten een weddenschap 
af te sluiten met de Heer Moermanj waarin laatstgenoemde voor de gehele 
"Haarlem11 - ploeg een rondje sorbets inzette bij het behalen van een even
tueel kampioenschap 800 meter van Wim Aaij. 
Of deze weddenschap door ons gewonnen werdj meld ik U morgen ! ! 

3 juli 1966j Tweode dag van de Nederlandse kampioenschappen junioren. 

Fer Lamie kampioen 100 meter. Leo v.d. Veer verrast met een tweede plaats 
kogelstotenj 14.14 meter. Wim Aaij derde op de 800 meter in de bijzonder . 
goede tijd van 1.53.6 sec. 

0ok deze tweede dag van de Nederlandse jeugdkampioenschappen ZJ. Jn vo o::- . _ .. _ 
"Haarlem" succesvol verlopen. De middag naw een aanvang met de series 300 
meter. Henny te Nuyl plaatste zich op dit nummer .i.n de halve finale met 'n 
tijd van 37.3 sec. In deze halve finale leverde hij een geweldig 2,evecht 
met Bouke Seldenthuis voor een finaleplaats. Henny liep vooral de tweede 
helft van zijn rac e uitstekendj maar het gelukte hem echter niet om door 
te dringen t ot deze finale. Een vierde plaats in 36.8 sec. 
Fer Lamie startte in de eerste serie 100 meter. Het was niet het lopen zo
als wij gewoonlijk van hem zien. Hij finishte als eerste in de tijd van 
11.3 sec. (lichte tegenwind). In de finale van deze 100 meter ging Fer su
bliem van start 9 behield een voorspronó tot ca. 90 meter 9 maar op de laat
ste 10 meter vochten t wee man zich naast hem. Fer finishte als eerste met 
een "haardiktea voorsprong in 11.1 sec. Ool< voor de tweede en derde aanko
mende werden dezelfde tijden genoteerd. 
FEH 9 VAN HARTE ?ROFICIAT MET DI'l' DERDE 11 HAARLEM11 - SUCCES BIJ DEZE HEDSTRIJ
DEN. ! ! ! 
Lev v.d. Veer zagen wij in aktie in de disausring. Leo kon zijn draai be
paald niet vinden. Een enigszins teleurstellende negende plaats met een 
worp van 39.75 meter. 
Was het discuswerpen van Leo dus iets ond d 
het kogelstoten zorgde hi . er e venvaohtinj)· gebleven b · . 
stoot van de zesde naar J voor de f:5TOte verrassin , d ~ j lJ 

meter 1 everde h de tweede Plaat ~ oor ln ZlJ·n ] t 
em naast de Zi] Vere . S Op te rukken ]) 8,8, ste 

n Plak een nieuw • e stoot van . 
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in de landenploeg op. .. 
LE0 9 DE VOOR JOT.M DOEN ONGEKBNDE TlcAINil~ GSIJVEH VAN DE LAÀTSJ'E IvlAANDEN9 HEEFT ZIJN VRUCHTEN DUI:PELIJK AFGE'iifOR?EN. .. 
De 800 ineter, welk nummer door de microfonist bij herhälirig was· aangekon
digd als HET nummer van deze weds trijden, werd ook inderdaad het hoogte
punt. Deze door vele insiders met spanning afgewachte race zou volgens de 
verwachtingen een gevec)it worden tussen de V. en L.-er Wijnànd Bladt en 
onze Wim Aaij 9 beste sèizoentijden resp. 1.53.6 en 1.54.6 sec. 
De beide rivalen kwamen deze middag voor het eerst tegen elkaar ·uit. 
Wim van t op tot teen gespannen voor deze rac e, nam direct na het start
schot de l eiding. Na ca. 150 met er nam Hensgens de leiding over in een bij
zonder hoog tempo stoven de jongens over de baan. De eersté ronde ging in 
53 sec. 
De positie was toeng 1. Hensgens, 2 Aaij en 3 Bladt. Na 500 meter kwam de 
aanval van Bladt. Me t één ruk ging hij van de derde naar de eerste p:Laats. 
Het is nauwelijks op papier weer te geven, wat zich daarna afspeelde. De · 
spap.ning was enorm. Bladt nam een kleine voorsprong met achter z;ich een 
enorm ~evecht tussen Henskens en Aaij; 250 meter voor de finish lagen Wim 
en Hensgens schouder aan schouder en tot vlak voor de finish bleef dit zo. 
Bladt ging ruim als eerste door de finish in de nieuwe Nederlandse record
tijd van 1.51.8 sec. Hensgens werd t weede in 1.53.5 sec. en Wim derde in 
1.53.~ sec. · 
Wim, het rondje sorbets ging onze neus voorbij, maar dit enorme gevecht, 
met deze uitzonderlijk goede tijden, smaakte ons stukken beter. 
KEREL, MIJN GELUKWENSEN MET DEZE PRESTATIE EN EEN EVENARING VAN HET SENIO
RENCLU:SRECORD EN EEN NIEUW CLUBRECORD. 
"Haarlem11 begaalde bij deze Nederl a ndse jeugdkampioenschappen 1966~ 

3 x goud ••••• 1 x zilver ••••• 1 x broris ••••• , ~en prestatie, die door geen 
vereniging werd verbeterd. 
JONGENS, WIJ ZIJN THOTS MET DEZE GEWELDIGE PRESTATIES ! ! .! 
De keiharde training, jullie training~ijve~ en de fantastische sfeer in de 
ploeg, deze sfeer, welke vooral deze t wee dagen weer gedemonstreerd werd, 
hebb8n de prestaties mogelijk gemaakt. 
Aan het einde van mijn verslag over de_ze voor "Haarle!Jl;' zo geslaagde Ne
derlandse jeugdkampioenschapp en 1966, · wil ik niet nalaten een bijzonder 
woord van hulde te brengen aan de orga nisatoren van deze wedstrijden. 
Zelden heb ik nog zulke tot in de perfectie georganiseerde wedstrijden mee
gemaakt. 
Ook een woord van hulde aan onze chauffeur, de Heer Fielmich, die zich 
vanaf het eerste uur en in alle opzichten aanpaste bij onze jongens. 

Jo op van Drunen. 

2 juli 1966, CompetitiewedstrijdC-D-junioren te Beverwijk. 

C-juni oren. 
80 meter 600 meter 
R. Liefrink 10. 2 840 H. Stegen 
F. Ui terwijk 10 .7 790 J. 1ii . SchÖnlau 
H. Stegen 10.9 
P. Stegen 11.2 

4 x 60 meter 
K.v.Giffen-P.Stegen-H.Liefrink-F.Uiterwijk 
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verspringen hoogspringen 
R. Liefrink 4.88 708 F. Ui terwijk î. 50 
K. v. Giffen 4·55 775 K. v. Giffen 1.40 
R. Korridon 3.53 P. Guiking 1. 35 

koEselst oten discuswerpen 
A. Braaksma 9. 99 P. Guiking 22.72 
R. Korridon 8.04 J. SchÖnlau 15.38 

Totäal 10.451 punten. Dit puntentotaal is minder dan in de voorgaande wed
strijd behaa ld. 'vhj blijven dus op de derde plaats met 10.575 punten. 

3 juli 1966 9 Noordhollandse kampioenschappen te Haarlem. 

100 meter 
2 G. Kamp 

200 meter 
2 C.v.d.Meulen 
3 G. Kamp 

800 meter 
6 G. Zwart 

1500 meter 
2 A. Bosch 

5000 meter 
7 A. Bosch 

1 î 0 m·eter horden 
3 W. Krijnen 
5 J. Vissers 

400 meter horden 
1 P. v. Beek 

vers}!ringen 
3 J. Doornb osch 
9 J. Vissers 

hoogspringen 
2 R. Knol 
7 A. van Zijl 

hinkstapspringen 
2 V'i . Krijnen 

polsstokhoog 
1 W. Krijnen 
4 R. v. Nimwegen 

kogelst oten 
3 J. Doornb osch 

H. Kluft 
5 R. Knol 

10.7 sec. 

22.0 sec. 
22.0 sec. 

2.06.5 sec~ 

4.02.3 sec. 

16.05.4 sec. 

15.9 sec. 
16.1 sec. 

54· 7 sec . 

6.63 meter 
6.11 meter 

1 • 80 me ter 
1. T3 me ter 

13.01 meter 

3.70 meter 
2.84 meter 

13. 00 meter 
? 

12.72 meter 

C.v.d.Meulen 3e in serie, 11.0 sec. 
vvindkracht 2.02 

(serie 16.0 sec.) 

Nieuw distr. record en clubrecord. 

Na barrage met P. Dellensen 
I , ) $"' ( 

·"'.I -

discuswerpen 
3 R. Knol 
6 H. Kluft 

speerwerpen 
3 J. Doornbosch 

20 -

41.32 meter 
37.48 meter 

54.28 meter 

---~ 




