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Deed het ons bij de sawen stellin g van het juli-nu ma1 er
een genoe gen
over :r:uim voldoe nde kopij te besch ikken, ditma al zouden
wij er gaarne aan toevoe gen, dat het wee r versch ijnen in ons vertro
uwd e omslag
de vreugd e van het sa1nen stellen vergro ot.
U neemt he t ons niet kwalij k, dat wij als redak tie gaarne
op de hoogte zijn van de namen van de inzend ers van artike len. Bent
U erop g esteld een pseudo niem oÎ slec,h ts één uÎ tw'eé l -etter s als
ondér tekening te gebru iken - geen bezwa ar - doch zet· Uw volled
ige naam d1:m
tusse n haakje s a lsnog erbij, we l k dan natuu rlijk niet
verme ld wo rdt.
Geliev e kopij in te levere n ui terlijk maand ag 1 2 septem
ber.
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Laat ik dit artikel vóór alles beginnen met m~Jn hartel~ke
gelukwensart te rièhten aan het adres van Pim van Beek. Kampioen van Nederland cp de 400 meter horden. Een prestatie,
waarop in feite de gehele verenigin6 trots mag z:jjn. Want Pim van Beek is nu echt
wat je noemt een atleet van eigen kweek. Als heel jong junior bij ons gekomen, viel
hij in de eerste jaren, dat hij bij ons was nog niet direct o~ door speciaal talent.
Wel door hulpvaardigheid wanneer er eens ex tJ:a Vt erk voor de vereniging verricht
moest worden. Dan was een b eroep op Pim nimmer ·tevergeefs. Zo herinner ik l!le, dat
enkele jaren geleden Pim niet in aanmerking kw2.w voor de Jan Hut Bokaal. Hij voldeed aan alle eigenschappen voor deze bokaal, :wals trainingsijver, teamgeest, hulpvaardigheid, enz., maar hij behoorde niet tot één der besten op de jaarlijkse onder~-<> linge wedstrijden. 1v1aar hij bezit, ik schreef het dus al, trainings/8:;-'\;· ijver. Hij is heel rustig en vooral ook heel bescheiden doorgegaan
".."~/,/·. , ,----~~~
en dat resulteerde vorig jaar in het nationale jeugdkampioen·- :,_ 1-----~~=~.-g schap op de 110 meter horden. Nu werd op zondag, 7 augustus,
(~
~~- een nog mooiere mijlpaal bereikt met het nationale kampioenschap
Ji
op de 400 meter horden. En ik wil daar nog heel graag aan toevoer:~"'
\\ !: gen, dat het een heel verdiend kainpioenschap was. Een kampioen~; ~
s?~ap, gewonn:n door de werkelijk sterkst~ lo?er, want de val~~r
·:_,", .'~J
tlJ van favor~et Ten Seldam had GEEN ENKELE I NVLOED op de str~Jd
~. c· -}
om de eerste plaats. Wa nt Pim van Beek lag op dit moment reeds
heel duidelijk in gewonnen positie op de eerste plaats. Bij wat
meer "inside-information" zou de sportredactie van de grootste Haarlemse krant ongetwijfeld vernomen hebben, dat juist de laa tste 100 meter van Pim van Beek zijn
sterkste punt is. En dan zou men het verslag anders ingekleed hebben. Eén van onze
meest bescheiden atleten zorgde ervoor, dat ook nu weer een Haarlemmer op de hoogste
trap van het platform kwam te staan. Het moet een groots moment voo1' hem zijn geweest; zeer zeker een even groots 1.aoment voor Jo op van Drunen. Ook hem mag de vereniging bijzonder dankbaar zijn, want hij is de man achter ? im van Beek. Hij heeft
hem in al die jaren zowel technisch als mentaal begeleid en dit prachtige succes van
zijn pupil straalt ook op hem af.
vianneer U dit nummer ontvangt, zal de nationale wedstrijd van 21 a u2,ustus, g eorganiseerd door de gezainenlijke Haarlemse verenigingen, wel achter de rug zijn. 1i~ e kunnen
ons dan gaan concentreren op de derde competitiewedstrijd van zo ndag, 11 september.
~i ant deze. derde en beslis : -; ende cornpetitiewedstr:.jd voor de finale P. -H. -beker is nu
definitief vastg esteld op de tweede zondag in september. In ons vorige nurruner · heb ik
reeds duidelijk afstand genomen van de wel heel werkwaardige vaststellint; van deze
derde •N edstrijd. Of deze da tUJn nu helemaa l definitief is, is ook nog niet zeker,
want het schijnt, dat ook nu weer een aantal verenigingen g eprotesteerd hebben. Het
naast zich neerleggen va n deze protesten is he t enige advies, dat ik de collipetitieleiding kan geven. Overigens, helemaal zeker, dat wij op 11 september organiseren,
is het ook niet, want mochten wijeen wedstrijd moeten organiseren, . waaraan b .. v.
slechts drie verenigingen deelnemen, dan doen w;i.j het beslist niet. Wij hebben de
competitieleiding hiervan op de hoogt.e 6 esteld. Maar goed, laten wij nu dan toch
maar aannemen, dat 11 septewber de beslissende datum wordt over het al of niet plaatsen in de finale ?.H.-beker. Dan zal er dus door onze wedstrijdploeg opnieuw geknokt
moeten worden. De twee vorige cOinpetitieweds trijden hebben gelukkig duidelijk aangetoond, dat onze ploeg ook onder ongunstige oinstandigheden (wedstrijd Rotterdam) kan
knokken. Daarow heb ik alle vertrouwen dat onze ploeg zich weet te plaatsen in die
P.R.-bekerfinale; een finale, waarin zij sinds 1923 nimmer heeft ontbroken. Een finale, die gehouden zal worden op zondag, '9 oktober. En het is al eens eerder bewezen
dat juist zo'n finale helemaal achter in het seizoen voor onze vereniging heel gunstig kan zijn. Moge deze finale daarop dan geen uitzondering zijn.
De finale V'i . G. -beker, waa rvoor onze jeugdploeiS zo goed als zeker zal worden aangewezen, vindt plaats op zondag, 16 september. Met de dramatische wedstrijd van het
vorig seizoen nog in het hoofd, kunnen wij slechts hopen, dat onze W.G.-bekerploeg
1966 in ieder geval wat meer door het geluk toegelachten zal worden. Dan zou deze
strijd om het juni orenclubkampioenschap ons wel eens aangenaam kunnen verrassen.
D. Hagtingius.
- 2 VAN DE VOORZITTER.
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Ol:JI AAN TE SCHAli'FEN:

Haarlem 11 -training spakken met embleem
maat 3
f 28.75
maat 4
f 30 .00
maat 5
f 31.25
11

maat 6
ma at 7
maat 8

f 32.50
f 33.75
f 35- 00

De training spakken Z~Jn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem
( 0chalkwi jk), tel. 20-798.
Op hetzelfde adres zijn ook verkrij gbaar;
Haarlem-insignes emblemen _vo or wedstrijdshirts
"11
11 11
- trainingspak 11
11
11
!txainingstas of a uto

f 1. 35
f 1. 75
f 2 .25
f 1 .oo

Bij aankooJ van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem, Grote Houtstraa t 123,
Haarlem, kri j t;t U 10 %korting. _
De kassabon inleveren -bij de p ennin5meester en U ontvangt deze korting direct.
Ook bij Sp orthuis te ~uyl, Schaterweg 27, Haarlem, leunt U onder dezelfde voorwaarde
Uw spo rtkleding ko,Jen.
TRAI IITNGSTI J DEN:

IV.taa ndag- en donderdagavond-e n, aanvang 19.00 ·uur voor al onze leden op de sintelbaa n
van het Pirn .Muliersportpark. Bovendien op de woensdagavond VC\or leden, die zijn uitgenodi gd door de T. C~
NIEUWE LEDEN:

Een hartelijk welkom aan:
L.J. Hoekendijk
A.Th.Y-I.lv.i . Ruiter
lV
i.A. Weijers

Slotlaan 1 2
Kijkduinstraat 51
Westerdokstraat 13

2-11-44
9- 1-43
26- 6-42

Heemstede
Haarlem
Amsterdam

ADRES;: IJZIGINGEN:

H. Joac im
P.C. Laarman

Burg. van Lennepweg 12
Prinses :i.ilari jkelaan 12

Heemstede
l.'vli jdrecht.

VAN DE PENNDHTMEES·rER.
.
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Van een aantal leden, die per giro betalen, hebben wij de contributie over het eerste
halfjaar 1966 nog steeds niet ontvang en. Een zeer dringend. beroep ~P hen, die nog niei
aan hun verplichtingen hebben voldaan; STOlö ' U O!JGAAND het verschuldigde beQ..rag op
giro na . 64 38 83 ten name van de pennïngmeester· H.A. V. Haarlem te Haarlem.
De contributie bedraagt:
·
t / m 15 jaar
januari - t/m maart f 1.50 per maand
vanaf ) april f2.50 per maand
16 en 17 j a ar
januari t /m maa rt f 2.00 per maand
vanaf 1 ap ril f 3.00 per maand
18 en 19 jaa r
januari t / m maart f 2.50 per maand
vanaf 1 april f 3.50 per maa nd
20 t/~ 44 jaar
januari t/m maart f 3.00 p er maand
vanaf 1 ap ril f 4~ 00 p er maand
45 jaar en ouder januari t /m maart f 3.00 per maand
vanaf 1 april f 2.50 per maand.
- ·3 -
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Moesten WlJ ln ons voril:,'e nummer b e:t:> ichten, dat de vader
van onze wedstrij dsecreta ris, de Heer Busé Sr., ernstig
ziek in het ziekenhu is was opgenomen , thans bereikte ons
de mededelin g, dat de vader van Hans in de vroege worgen
van dinsdag, 26 juli, is ontslapen .
De Heer Busé Sr. was niet zo maar de vader van onze wedstrijdsec retaris, hij was in feite ook de man achter hem.
Vooral na zijn pensione ring enkele jaren gele.den heeft
hij voor Hans en dus.voor onze verenigin g ontelbare klusjes opgeknap t. Daarnaas t werkte hij voor de poolcomm issie
en was daarin een heel betrouwb are schakel. Betrouwb aar,
iemand die, wanneer hij eenmaal een taak op zich had genomen,. deze ook volledi g uitvoerd e. Zo kunnen we, dachten wij,
de Heer Busé het beste kenschets en. Daarnaas t was hij een
heel fijn bescheide n persooni iemand die zich ni~ner op de
voorgrond zou dringen. Kortom, een figuur die men in onze
hedendaag se maatscha pJij nog zo zelden ontmoet en die juist
in onze huidige samenle~ing zo ongeloof lijk belangri jk zijn.
Hoe zullen Mevr f Busé en Hans hun Wmn en Vader missen.
Moge het hun erigszins tot troost · strekken, dat bij onshun
dierbare everleden e in zeer dankbare l:lerinner ing zal blijven
vo ortleven.
Een vverkelijk goed mens is van ons heengegaa n.

HET

OMSLA G.

fVe zijn weer kompleet met ons clubblad. Na enkele nooduitga ven is het toch weer geLukt om ;.·.:· ons lijfblad van een J:1assend omslag te voorzien.
Uleen door de zeer ;gewaarde erde mede'l~verking van een aantal za kenmensen is het mogeLijk om te blijven verschijn en in de huidige vorm.
~en dringend beroep op al onze leden en donateurs om zo veel
mo5elijk onze advertee rl.ers met Uw j_nkopen te begunstig en, is hier zeker op zijn plaats.
Jok hartelijk dank aan Dick Jurdens en Emile Bl~ijswijk, die wij behulpzaa m wa~en bij
ie advertent iewervin g.
Iet is wel spijtig, dat ik altijd op dezelfde mensen een beroep _moet doen.
J.v.D.
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TEN AFSCHEID.
Twee w enst:m~ die in de af g elopen jaren tot het kader van de verenig ing behoorden, hebben eigenlijk geruisloos afscheid g enomen. Jan Joustra enkele jaren g eleden op dringend verzoek tot het be s tuur toeg etreden en Gijs Rewijk~ g edurende twee jaar trainer
vp.n onze seniorenploeg.
In die paar jaar, dat J a n tot 6ns bestuursc olleg e heeft behoord, he eft hij zich doen
kennen al s e e n ma n met een brede visie op velerlei problemen. Daarnaa st wist hij d e
vereniging op u :i..t·aemende wijze naa r bui ten te vert egenwoordigen e n ha d hij he el vaa k
een verras se nd j L:.i st inzicht, wanneer er moeilijkheden opgelo s t moes t e n vv ord en.
Naast zijn bestuursfuncti e bij ons, bekleeddè Jan J oustra ook echter de voorzitt ersfunctie van de voetbalverenig ing D.S.B. Ten dienste van deze vereni ging b eha a lde hij
zo tussen neus en lipp en een trainerslicent ie van de K. N.V.B., zoda t hij, wanneer de
nood aan de ma n zou k omen ook op dit 6 ebied zijn vereni g ing zou kunnen helpen. Nu is
die nood _voor D. S.B . g ekomen e n J a n moest naast zijn functie van voorzitter ook het
eerste elftal van z-ijn c l ub gaa n tra inen. Hij kwam in tijdgebrek te verkeren en u eeft
toe n het eni ó j uiste besluit mo eten nemen: Hij b èdankte al s bestuurslid bij ons. Inderdaad een jui st b e s luit~ maar het blijft jammer.
Ook van onze seni orentrainer Gijs Hewijk hebben wij afscheid moeten nemen. Do or ZlJn
onreg elmati ge wer kzaamhe d en i n Den Haag wa s het ei ;;enlijk al enige maa nden duidelijk,
dat Gijs voor e en vrij onmog elijke taak zou komen te staan zijn trainerswerkza amheden
bij onze club normaal vo ort te z etten. Daa r ware n ei 6 enlijk zowel hij als wij van overtuigd. Het wachten was in feit e op het mmuent, dat wij een g oed e op vol g er g evonden
zçmden hebben. En t oen wij nog vrij onv erwacht die opvol g er in de perso on van Ha rry
Joaciio gevo nden hadden, toen was vo or Gijs het ogenblik da ar om bij ons zijn werkzaamhede).'l te beëindig en. In de t we.e jaar dat hij bij ons werkte, heeft hij zich doen kennen als e en terzake kundi g tra iner en vo oral ook als een prettig mens. Hij heeft het
als trainer ong etwijfeld mo eilijk bij ons g ehad, zoals :ï,edere trainer~ die niet uit
de vereniging zelf voortgekomen is 9 het inoeili jk bij "Haarlem" zal heb-b en.
Maar deg enen, die onder hem hebben g etraind, zull e n zeer zeker heel pre"tti g e herinnering en aan hem bewaren.
TER VERWELKOJifJ : lifG.
TER VERV1ELKOMING lijkt me echt in dit geva l ·niet juist, · ma ar het staat zo iso"ed bij
"Ten Afscheid". Maar we kunnen - .çlp.cht ik - Harry .Jo,acim b ep~.'ald niet w'e lkom heten,
al.s U daarbij bedenkt~ da t Harry vana f heel jqrig junior al bij ons is en dus in feite
zijn atletiekopleid ing bij ons heeft b enoten. U zult inrri:i, dde1s· wel beg-rej,i'e ri hébben~
dat Harry de opvol g er va n Gijs Rewi.jk g eworden is. En hi.j heeft du s b ep aáld niet de
handicap va n zijn 'vo or gang er, dat hij de ver eniging niet keht. ·.Hij is een g eb bren en
get ogen "Haarlem"-atle et. Maar h et l.s niet om deze r eden ail~en, dat wij ·v eel van Harry verwachten. Hij is daarnaast een leraa r M.O. Lichamelijke Opvoeding , gesp ecialiseerd in de atletiek en dus een zeer deskundig man op h e t g ebi e d va n de atletiektraining.
Hij zal het de eerste tijd nog moeilijk g enoeg krij g en, want d e seniorenploeg zal geheel opnieuw op gebouwd mo et e n .worden. Ik ben er echter van overtui gd~ dat met de steun
van allen, die da~rbij betrokken · zijn .:- en wie is dat ei g enlijk niet - hij het best
zal klaren. Tenslotte is hij de e erste echte " Haàrlem"-man, die sinds de "Jan Hut"-periode voor de ploeg komt te staan. En dat zal ono:;, etwijfeld va n grote positieve invloed zijn.
D.H.
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NEDERLAli!J) SE KA..i\II?IOENSCHA??EN 1966.
;De eerste da5 van de Kederlandse kampioenschapiJen werden begunstigd door zonnig droog
en een gr ote publieke belangstelling, maar de echte wedstrijdsfeer ontbrak noK•
Alléén op dè :10 km kwamèn veelvuldig de handen op elkaar voor de in prachtige stijl
::j:jp.é hde Piet Beelen: 30 mJ..n 32.6 sec. Het feit, dat de meeste nummers kv;alifica ties
waren.' vo'o r : de ' finales voor zondag - en daarbij een behoorlijke wind - drukte de tijden
qÓk belangrijk. Van de 11 Haarlem 11 - deelname plaatste zich Pim van Beek gemakkelijk in
de finale met 5P·5· Eerste werd hier Veneboer in 55· - ·
In de series· 1OOm werd Gerard Kamp ui tt;eschakeld en Chr is van der l\1eulen in zijn serie tweede in 11.1 sec. In deze series waren i:Ieernskerk (10.6) en Tamminga en de Winter ( 1O. 7) d-e snelsten. In de series 400m gaven van Herpen en Yellinga elkaar goed
partij en finishten resp. in 4B.2 en 4B.7.
Op de 1500m viel het op dat Arnoud Bosch in de eindsprint nog iets te kort kwam. Zijn
tijd was 4.03.1. De snelste in de series werd · C. Verha~ne met 3.5B.3.
De tijden in de series 200m vielen wat tegen door de ferme tei:!. enwind op de eerste
100 meter. De snelsten waren L. de Winter in 21.6 en HeeHlskerk in 21.7.
Op het laatste loopnummer, · de B00m, plaatsten zich gemakkelijk Blok in 1.56.3 en
Scharn 1.56.5 en Snepvangers 1.57.2.
Bij de dames Boom was het jammer, dat Ilja Laman niet meelieJ?. De snelste was nu
J. van Eyck in 2.13.5.
Het ho?gspringen heren viel e~ht teden. Kampioen werd hier J. Borsje met 1.B5m.
~eer

Zondag, 7 augustus.
Ook op deze middag waren de tribunes in Ookmeer goed bezet, maar het mooie weer liet
verstek gaan. Wel waaide het veel minder, maar zo nu en dan viel er een ontmoedigende
bui· regen.
Precies 2 uur begon het nummer waar we zo naa r uit hadden zitten kijken: de 400m horden. Pim van Beek startte in de vijfde b a an. We zagen hem bij de horde in de eerste
b ocht niet goed uitkomen~ maar hij hersteldè zich p.rachtig en ging steeds beter. Zijn
naaste rivaal - Ten Seldam van A.A.C . -nam teveel risico en viel bij het uitkomen van
de laatste bocht. Pim wo n overtuigend in 53.B. Tweede werd A. v.d. Molen van Holland
Leiden in 54.6. Pirn, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning oen natuurlijk
ook Joop van Drunen als trainer.
Wim Krijnen g~kte mis, doordat hij toest ond, dat de lat bij polshooi:,- van 3.60m naar
3.Bom ging. Hij werd nu zesde. Kampi oen werd hier S. 'iifijssen met 4.00m.
De 1500m ging snel van st a rt en was · een spannende race. Winnaar werd hier Snepvangers
in 3.47.2. Wür ster, een bekende rivaal van onze Arnoud, viel op de laatste 200m erg
terug en werd achtste.
Bij de 100m vielen de tijden teg en, wat do or de regen - en de daardoor zacht gevvorden
baan - kwam. ~i innaar· werd L. de Winter in 10. 9. Eerder in de middag was Chris v.d.
Meulen in de hal~e finale uitgeschakeld ~et 11.4.
De 400m .:;ing tussen van Herpen en Lievens'e . De ·eerste won in 4B. 2 •
. De 400m dames werd in stromende re5en gelopen. In een prachtige race won S~ Brehm met
een mooi e tijd van 54.3. Tweede plaats voo r Hilda Slaman in 54·4·
De 5000m was een prachtig duel tussen d·e mannen van Kimbria, N. op den Oord en H. Hillems, en P. :ï3eelen. Slechts door zijn prachtige eindsprint k on No winna ar worden in
de vo or deze omstandigheden z eer goede tijd van 14.36. -. Voor Beelen en Willei '\· werden dezelfde ~ijden afgedrukt, n.l. 14.3 B.-.
Het volgende spannende duel was de BOOm heren. De eerste ronde ging in 53·- sec. en
werd aange trokken door Snepvanuers. De eindsprint ging tussen H. Scharn en A. Blok.
Heel jammer was, dat Scharn door ve rmoeidheid en omkijken op enkele meters voor de
finish kwam te vallen. Blok hield hierna n og wat in, zodat zijn tijd van 1. 51.2 nog
onder zijn kunnen was. Do or snel op te staan kon Scharn nog derde worden.·
Ook de heren op de 200m hadden last van de zwaar gevvorden baan. 3erste werd hier L.
de Winter in 21.6 sec.
Om half zes waren de Nederlandse kampi o enschap~en ten einde en hadden we twee dage n
van mooie atletiek achter de rug. Wanneer U het staatje bekijkt, valt het wel o~, dat
G.Z.
de prestaties wel achter bleven bij die van d e Kampioenschappen 1965.
6

Hieronder een lijst van de kampioenen van 1966 in vergelijkin g met de gemaakte tijdG·n
en afstanden in 1965. Zeker dient · hier rekenini gehouden te worden met de d.d. 7 augustus slechte weersomstan digheden.
1966 .
1965
1966
1965
100m L. de Winter
10.5
ver spr.
10.9
R. van de vlater · 7.22
6.90
11 Omh P. Vilillemsen
hoogspr. J. Borsje
14.7
1 5. 1
1.90
1.85
200m L. de Winter
20.9
21.6
h.s.s.
H. Evers
14.34
14.47
400m v. Herpen
48.discus
48.2
H. Zitzen
51.76
47.14
400mh P. van Beek
kogel st. c. van Wees
53.6
53.8
16.09
15.91
Boom A. Blok
1.5 2.1
speerw.
1.51.2
J. van Heek
68.49
63.06
1500m H. Snepvangers
3.46.8
kogelsl. H. Scheemaker
3.47.2
48.94 ' 49 .02
5000m No ·::JP den Oord 14 .33.6
polshoog s. Wijsen
14.36.4.22
4--10000m P. Beelen
31.30.8
30.32.6

24 juli

6-7 aug.

Uitslag Nederlandse Kampioensch api:)en te Beek op de marathon.
23e Krijn Kroezen 25 km
2u02min55s ec.
marathon- 3u47min40. 8sec.

Uitslagen Nederlandse Kampioensc hapJen te Amsterdam.
100m

1e serie 2e Chris v.d. J.;.leulen 11 • 1 sec.
4e serie 4e Gerard Kamp
11 0 sec.

1/2 finale 6e in 11.4 sec.

0

200m

1e serie Je Chris van der Meulen 22.8 sec.
3e serie 5e Gerard Kamp
23.3 sec.

1/2 finale 4e in 22.4 sec.
ioVot;lo blessure niet volledig uitgeloJ en.

400mh 1e en Ned . Kampioen ?im van Beek 53.8 sec. Nieuw clubrecord.
Het was de zesde keer 9 dat wij een Ned. Kamp. op de 400mh behaalden:
in 1932 Wim Kaan
57.2 sec.
1933 \ïim Kaan
57.2 sec.
1935 Vhrn Kaan
58.8 sec.
1944 Wim Kaan .. 59.1 sec.
196 1 Jo op Vissers
.
·
56.- sec . ..
1966 P . v. Beek 53.8 sec.
He t was Pim zijn t weede Nederlandse titel. Verleden jaar we r d Pirn
Ned~ junioren kampioen op de 110m horden en is ook recordhoud er op
dit nummer.
Het is misschien wel aardig dit even te vermeldeng Het kampioensch ap
9
dat Pim behaalde~ was in totaal het 8_5st e 9~ dat onze vere niging in de
l0oJ der jaren veroverde. Ik zou zeggen 9 l a ten wij er voor zorgen
9
dat het 100ste kampioensch aJ? niet te lan6 O_) zi ch l aa t wa cht eb .
1500m 2e serie 5e Arnoud Bosch
hoog

9e Wim Kri jnen

polshoog 6e Wim Krijnen

4m03 .1s ec.

1. 75 m

3.60m

versprin.:..;en 6e Jel tja Doornbosch 6. 48m. I.v.m. een rugbl essure sprong Jel tja
in de finale niet mee.
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WAT ZIEH BN HOORT IK BIJ DE NED. ATL. KAM?IOElJSCHAP?EN 1966 ?
Voorlichting die achter was.
Ook-meer publiek.
OOlVI EGAS fot of inisht oren
Be el ( d) en~t~rm . op de 10 km • .
Blankers Top der Duinen.
Hilda Slaagman.
Haico Scharn liep BOOm met een Blok aan het be e n en . kwam ten val en Ten Seldam we rd
een prooi der horden.
Van een Beek moest het op deze verregende kam,?ioenschaJ);_Jen dus wel komen.
WNS: ME OOK NOG O?VIBL:

De aanlo:,:Jen van GRASSTEX bleken bij deze r e._,enval nu niet bepaald ideaal.
Op " Eur opa's mooiste" atletiekaccommodatie geen kooi aanwezig bij het kogelslingeren.
H.B.

10 jul. Eindhoven, NEDERLAND - MI'rT:=Li.UIEIN JUNIO:LtEN.
Leo v.d. Veer opgesteld in het Nederlands team, bereikte met een stoot van
13.B4m een derde plaats.
·
De Duitse jongens ze~evierden met B3 teg en 56 punten.
J.v.D.
1 3 jul. AMSTEfwAI~.
Op de nieuwe Amsterdamse sintelbaan Ookmeer werden op deze a vond de eerste
wedstrijden geor~a niseerd.
Die nieuv;e sintelbaan kan zonder meer een gr ote a anwinst voor cle nederl andse
atletiek genoemd worden.
Een schitterend complex, voorzien van een uitstekende verlichting en een gro ot
aantal kleedkamers (waa:c blijft Haarlem ? Sorry, het is bij on s honkbal en
geen atletiek).
De acco~nodatie voor hoog- en polshoog zijn ook geheel nieuw voor Nederland.
He t eerste nummer dat op deze baai1 verwerkt werd, bracht direct al een nieuw
naderlands record.
De 4x200m estafetteploeg van Sagi tta zorgde hiervoor Jnet een tijd van 1. 40 s.
Fer Lamie noteerde op de 100m een prima tijd; hij finishte in de finale van
dit nummer als eerste in 10.9 sec.
Arnoud Bosch bereikte op de 1500m heren A de twe ede plaats in de goede tijd
van 4.04.9 sec.
De eerste BOOm liep Arnoud f antast isch, hij komt echter in de t weede helft
van een race nog snelheid te kort.
Wim Aaij liep dezelfde afstand bij de heren J3. Vfim kreeg de opdracht mee om
vooral volkomen ontspannen zijn race te lopen. Hi·j deed dit op ·een uitstekende manier en het werd een derde plaats in de goede tijd van 4.07.2 sec.
Verdere uitslagen:

B-

BOOm heren C.eindu itslag na 2 series op tijdg,
4e H. de Ruiter
5e . B.. Huis

2m03.4 sec.
2m03.5 sec.

BOOm heren D einduit slag na 2 series op tijd:
Be G. Zuiderna
2m12.- sec.
10e D. Grootve ld
20e .r Kuykhov en

2m12.B sec.
2m20.5 s ec •

"~ .
0

series 100m B

hoogspr . D

4e H. te Nuyl
Lj.e ?. van Beek

11.7 s ec.
12.- sec..

3e 1. v.d. Veer

1. som

17 jul. INTERNATIONALE HEDSTRIJDEN TE
1

J.v.D.

ZAAI~DAM.

Vhm Krijnen eerste op de tienkamp met 6000 punten.
Goede sprintp restatie s van Chris v.d. IVIeulen.
:Deze . onder minder gunstig weer verwerk te wedstri jden kregen een interna tionaal
tintje door de deelnam e van een .P loeg ?ranse atleten .
Chris v.d. Nleulen was opperma chtig op de sprintnu mmers. ,Bij de heren A wist
hij als overwin naar te eindige n,op de 100m in 11.- sec. en 2oom in 22.1 sec.
Fer Lamie nam de 200m heren B voor zijn rekenin g in 22.5 sec.
De 400m heren l3 'Nerd door Pim van Beek gewonne n in 51.2 sec.
Ook het hoo.sspr ing-en heren C eindigd e in een iiHaarlem ;'-ove:cw inning. Jan Priester sprong 1 • 70m.
Arnoud Bosch zagen wij op de BOOm als derde over de streep gaart, zijn tijd
was 1m56.3 sec.
Een verre van fit lopende 'dim Aaij werd hier vijfde in de voor hem matige tijd
van 1m56.7 sec.
Henk de Rui ter en Gerard Zvvart startten op dezelfd e afstand bij de heren 13.
Henk vierde in 2m01.3 sec. en Gerard negende in 2m09.- sec. De militai re
dienst heeft behoor lijk aan Gerard' s vorm g eknaagd .
Verdere uitslat;e n:
speerwe rpen C
· 3e Viim Visser
4B.74m
kogelst oten C
·2e Leo v.d. Veer
11. B3m
5000m D
9e Piet Kenbeek
17m23.1 sec.
~ im

Krijnen heeft het bijzond er goed gedaan op het zwaarst e atletiek onderd eel,
de tienkam p. Wiw bereikt e na de tweedaa gse strijd, die door de minder gunstige wee~somstandigheden extra zwaar was, de eerste plaats met precies 6000 pnt.
Vooral zijn hoogtes prong van 1.83m was van uitsteke nd gehalte •
. i'·.:: Rob van Nimwegen kwam tot een puntent otaal van 4457 punten.
Gelever de prestat ies eerste dagg
100m
ver
kogel
hoog
400m
totaal pnt. 1 e dag:
Wim 11.9
6.04m
10.74m
1 .83m
ss.~sec.
3038
Rob 11.9
B.64rn
5.67m
58.4sec .
1 • 40m
2265
tweede dag: 110mh
Wim
15.8
Rob
20.5

disc.
32.80m
27.66m

polsh. · speer
3.50m
43.B8m
3.--m
34.10m
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1500m
4·54·5
4·57·-

totaal pnt. 2e dag:
6000
4457
J.v.D.

24 jul. DUINKERKEN, FRANKRIJK- BENELUX JUIITOriEN~ 256 - 127 pnt.
De Benelux-jeugd kreeg e en gevoelig pak sl aag t e incasseren .
Deze zondag kwam het <veer eens overduidelijk vast t e staan~ hoe groo t de achterstand van onze a tl e tiekjeugd i s t.o.v. die l anden, waa r de sportbeoefening
door de overheid mee r ges t eund wordt .
Eén klein voorbeeld slecht s: de Fr anse jongens v ertrokken na afloop van deze
wedstri jd rechts st reek s naar een trainingskamp , waar zij gedur e nde drie weken
wo rd en voorbereid op de volgende jeugd-interland t egen ?ol en.
Stel daar te.._,enover de v oorb er e i ding in ons land; het is vo or onze a tleti ekl eider s FINANC I EEL dikwijls niet mogelijk om onze jeugd slechts één dag voor
een i nt "' rlanct- v;ed strijd bijeen te brengen.
He-:; i s dan ook een onmogelijke zaak om ook maar iets va n de ze geweldi ge achter s t and af te brokkel en. De middelen ontbreken ons ten enemnale .
Fer Lamie en Wim Aaij s t onden opgeste ld in de Benelux-plo eg.
F er finishte als vijfde op de 100m i n de t ijd van 11.5 sec., waarbij dient
aange tekend te wo rden, dat de sprinters teg·en e en kl ein orkaantja moesten opt ornen.
Wim bezette op de BOOm de vierde p l aats in de tijd van 1m57 .1sec •• De eerste
400rn van deze r a c e g ingen in een b oeme ltempo.
Fe r leip a an het einde van de v; ed s trijd als eerste man in de 4x100m-ploeg.
Zijn l open in de estafetteplo eg maakte een gunstige indruk.
Na de weds trijd we rd er door onze Franse gastheren e en groots banke t aang eboden~ waarbij de overbekende Franse wijn wel bijzonder rijkelijk vloeide ! ! !
J.v.D.
24 jul. AMSTERDAM,

SIN'rEIJlAA:i~

OOKMEER.

Uitsl age m

Bom

Sp rint. driekamp j un. B
J os Fielmich
Martin J3 eekes

9·9
9. 9

Werpdriekamp jun. A en B.
Ben Goessens
Ben Grommers A-jun.

kogel
1 3. 85
9 · 26

totaal:
4

12. 1

300m
39 . 2
38 .4

s peer
39 . 90
33.98

discus
34. 90
27. 81

totaal~

100m
12 .3

2

1

Bijnummer 1500m ABCD .
2e Arnoud Bosch

in de ti jd van 4.0 7.6.

A.B.

31 jul. BEVERWIJK.
Tijdens deze door de afd. Kennemerland, in nauwe samenwerking met D.E.M.,
goed georg·anis eerde weds trij den, vormde ongetwijfeld het hoogspringen dame s
he t hoogte!_1unt van deze middag.
Marj an Thoma s van he t organi serende D.E.M. slaagde er n.l. in het 23 jaar oude
r ecord~ op naam van Fanny Blankers Koen , te v erbet eren.
Mar j a n sprong 1.73m, he t oude record stond op 1.71 m.
Prestaties van de deelnemende "Haarlem"-leden deze middag:
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1500m A
400m A
200m D
100m A
s peer C

1e
2e
4e
se
6e
3e
se
2e

8e
9e
3000m D
2e
Boom D
9e
verspr. D
9e
13e
20e

Arnoud Bosch
Vhm Aai j
Erik Nicholson
Rob I•'olmer
Pe t er Schi ppe rs
Fer Lamie
c. v.d. lv'ïe ul e n
Hirn Vis ser

4.05. 8 sec.
50.9 sec.
24 . 9 sec.
24 . 9 sec.
24 . 9 sec.
11.- sec.
11.- s ec.
49 ·74 rn.

Erik Nichol son
Fr es Stroocloeck
Garmt Zuiderna
Dick Grootveld
Jan Priester
Fred Stroocloeck
Dick Grootveld

37. 88 m.
.36.72 m.
10m02 .4 sec.
2m15.4 sec.
5.32 m.
5· 21 m.
4 -89 m.

serie:
serie g
serieg
serieg
s e:cie g

so. s
24 .4
24-5
24 -5
10. 9

se c.
sec.
sec.
sec.
sec.

de vol ge nde wedstrijd
over de 50 m. ~ Wim !

J.v.D.

VRIJ ! ! !
(naar aanlei ding van de Haarlemse Honkbalweek).

VRAGEN STAAT

Er zouden a a nvankelijk in ee n chartervlieg tui g met de Antilliaanse honkbalpl oeg ook
een zestal Surinaamse atl8ten meekomen. Het ble ek voor de gemeente Haarlem volslagen
onmogelij k ons ook maar O.J e nigerl ei wijz e b ehulpzaam te zijn, zoals bij het onderbreng en van deze atleten. Ook financi eel kon er beslist niet geholpen worden. De chartervlucht g inb niet do or. De honkballers en a tlet en kwa me n niet. Enkele dag en l ate r
werden wij verras t met de mededelingg Het Antilliaa."ls honkb a l team komt wel. Er waren
middelen gevonden om de plo eg toch t e laten komen. lifu rijzen er toch enkele vragen.
1e Hoe is me n aan die midd elen gekomen? De Gemeente Haarlem had geen geld om een zestal atleten onder te brenge n~ laa t staan om een honkbalploeg uit de Antillen t e laten komen. Dus~ dachten wij 1 niet op kost en van onze Gemee nte. Da n op kosten va n de
Commissie Sportweek Haarlem ? Of op kosten va n een sponsor ?
2e Wi e en wa t is die Commissie Sportweek Haarlem ? Hoe wordt ze gekozen of benoemd ?
Werkt ze alleen ten behoeve van honkbal ?
De Gemeente Haarlem stelde zich garant v oor fl. 100.0 0 0~-- voor de honkbalwe ek. Er
ontbreekt op de voetbal velden van he t ? im l\Iuliersp ortpark 1 wat kleedg el ege nheid b etr e ft~ letterlijk alles. De voetballers ve rkl eden zich nog altijd in noodkleedkamer s
1
waar de wind vrij spel heeft en el ke was gelegenheid ontbreekt. Uu heeft de tijdelijke kleed.:;olegenhe ii op de sintel b aan fl. 20.000 1 - - gekost. De gemeente ka n blijkbe.ar beschikken over fl. 100 .000 1 - - . En dus de vol 6ende vraag .
3e Waa rom ni e t enkele kleedruimten voor d e voetballers neergezet~ en dit jaa r eens
geen honkbalweek gehouden.
Ik moe st tij dens de honkbalweek 1 t oen ik de training op de sintelbaan wilde bezoeken~ ver van de baa n mijn aut o parkeren
omdat het parkeerterrein bij de sintelbaan
1
alleen beschikb aa r was voor a uto's van de 11 officials 11 • Ik kon ergens het redelijke
van deze ma a treg el wel inzien 1 maar tijdens de 10-minuten wand eling naa r de sintelb aa n kwamen g enoemd e vrag en bij mij b ov e n. Ik neem aan 9 dat v oor de beantwoording
van deze vragen de redactie graag haar kol ommen beschikbaar stelt.
In afwachting 9
D. Hagtingius.
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speel mee in de sport-toto •••

INLICHTINGEN BIJ:
J. v. Drunen, Noorwegenstraat 64 Haarlem Tel. 20798
H. Busé, Godfr. v. Bouillonstr. 67 Haarlem Tel. 19624
D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29 Haarlem

U de kans op t 100.000 schoon, vviJ een financieel gezonde vereniging

·~

~

\_ "de grot" - bar )

loop eens binnen ..• en
bekijk het assortiment
van UlN sporthuis
Onderneem een fascinerende
ontdekkingstocht in het
uitgebreide assortiment
van uw sporthuis.
U komt er rijk beladen vandaan
met artikelen van wereldmerken.
Ga naar uw sporthuis,
uw specialist en adviseur.
dit is een
uitnodiging van:

sporthuis
''haarlem''
Grote Houtstraat 123
Telefoon 22085
(tussen 2 bioscopen)
Marsmanplein 15-17
Telefoon 64562
(volop parkeerruimte)

Geopend: dagelijks van 19.00·24.00 uur
zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur
Bij ons treft U een beschaafde sfeer.
GASTHUISSTRAAT 26, HAARLEM TEL. 17855

HAUTE COIFFURES

"salon stoker"
Lid Syndicat .
"Création ·de la Neerlandaise"

BIJOU'S EN
PARFUMERIEËN
Lubin-Lanvin-Jean d'Aibret
Worth-Jean Patou-Molyneux
Ruime sortering
speciaal For Men serie's
Gedempte Oude Gracht 42
Haarlem· Telefoon 13575

Voo r een fra aie vogel of een echte rashond naar .. .

okay-ijs
Grossier
Th. Koers
Spaarne 80
Haarlem

0•0•

jeltjo doornb osch
PENSION VOOR HUISDIEREN
Ook voeders en ande re dierenbenodigd heden.
van 't Holistraat 93- Haarlem- Tel. 43744
's maandags en 's zate rdags stand plaats: Botermarkt.

woningin ri chting

smeder ij "". mooien aars

a. thuis

Levering en onderhoud van haarden en
oliekachels. Hek- en constructiewe rken .

':Jf)f..:t-)(--

Werkp laats: Baljuwslaan-Te lefoon (02500) 11 209
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. -Telefoon (02500) 10097

I

i. kan

goosse ns

')(--

SIGAREN- EN WIJNHANDEL
ANNEX CHOCO LATER IE

juwelier
horloger
stopwatches

Haarlem, Barteljorisstr.2
Telefoo n 1 3004
Oranjestad, Nassaust r.,
Aruba N.A.

•

Schote rsingel89c Telefoon 61130
INLEV ERING HAV TOTO

ge erts

Bloeme nma gazijn

sinds 1 91 3

flora

inkoop van: inboedels
antiek, perz. kleden
goud , zilver enz.
Ged. Oude G ra cht 38
Haarlem Tel. 1 5602

stoffe ren en
repareren
van meubels
Schate rweg 80-82
Haarlem -T el.51 081

J.A. Dijkhoff
Speciaal ad res voor
artistieke bloemwerken
Zij lstraa t 25 Haarlem
Telefoon 11 395

Uitsluitend
roombo tergebak
bitterschotels
en ijstaa rten .
Voo r elk feest iets aparts

t. h. de lange
Marsmanplein 1 5 Tel. 63501
Floresstraat 7 Tel. 56030

Reparatie in ri chting
voor al le uurwerken

b.a.sch olz
meester horlogemaker.
Coornhertstraa t 34
Haarlem Tel. 1 2228

henk van koerse l
De
modernste
zaak

De speciale herenkapsalon van Haarlem
De nieuwste en de meest excl. modellen
KI. Houtstraat 71 Haarlem Tel. 2 1 238

voor nu ...
en voor de
toekomst
hagting ius'
drogist erijen .

ALLES VOOR DE MODERNE
HUISHOUDING OP HET
GEBIED VAN ...

geneesmiddel en
cosmetica en
huish. artikelen

PLESMANPLEIN 3 TELEFOON 62066
PERSEUSSTRAAT 31 TELEFOON 52207

de zaak van service
en vertroulNen !

