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accountant 

• Een aantrekkelijke en gevarieerde 

werkkring, waarin U kennis maakt 

met bedrijven van allerlei aard, dat 

vindt U op een accountantskantoor. 

• Op ons kantoor wordt aan uw ver

dere theoretische vorming en prak

t ische ontwikkeling alle aandacht 

besteed, waarbij volledige studie

kosten voor onze rekening komen. 

• Indien U in het bezit bent van een 

diploma HBS of MULO of wellicht 

reeds een boekhouddiploma hebt, 

kom dan eens met ons praten over 

de mogelijkheden die wij U kunnen 

bieden. Wij zijn schriftelijk en tele

fonisch bereikbaar op het navol

gende adres 

BESANÇON, KOPPENBERG & Co ~~cc ACCOUNTANTS 

AMSTERDAM )(-.. VOSSIUSSTRAAT 52 )(-.. TELEFOON 0 20-73 92 22 









Wij doen tevens een dringend beroep op ouders, vrouwen en verloofden om ons bij de organisatie ter zijda te staan. Dus alles wat "Haarlem" is, plus aanhang: zaterdag 15 en zondag 16 oktober a.s. zien wij elkaar op de sintelbaan van het Pim Muliersportpark. Tot dan!! 

LANGE-AFSTANDLOPERs', OPGELET ! ! ! 
·, .. 

bp veel~lldig ·v~rzoek. organiseren .wij op dinsdagavond, 11 oktober a.s. een 10-kilometerwedstrijd op de sintelbaan van het Pim Muliersportpark, aanvang 19.30 uur, aanmel·~.:_ ding voor deze loop kan geschieden ter plaatse. 
Voor onze A~ junioren wordt op donderdag, . 13 oktober, een 3-kilometerwedstri jd verwerkt, aanvang 19.30 uur, aanmelding eveneens ter plaatse. 

;·_ 

"Haarlem"-groeten namens Bestuur en 
Techn. Commissie, 

J. van Drunen. 



H.A.V. "Haarlem" 
Techn. Commissie 
J. van Drunen, 
Noorwegenstraat 64, 
Haarlem, tel. 20798. Haarlem, 24 september 1966. 

Clubgèmoot, 

Ter afsluiting van het atletiekseizoen 1966 organiseren wij op zaterdag 15 en zondag 
16 oktober a.s. onze jaarlijkse onderlinge wedstrijden. 
Wij nodigen al onze leden uit tot deelname aan deze wedstrijden. De wedstrijden worden 
georganiseerd op de sir1telbaan van het Pim Muliersportpark. 
·Het programma voor deze wedstrijden is als volgt: 

SENIOREN keuze uit Olympische tienkamp op zaterdag (aanvan·g 12.30u) en zondag (aan
vang 10. 30u), 
OF een zeskamp op zondag (aanvang10.30u). 

Tienkamp: zaterdag: 100m-verspr.-kogelst.-hoogspr.-400m 
zondag 110mh-discusw.-polshoog-speerw.-1500m 

Zeskamp : zondag 100m-hoogspr.-verspr.-kogelst.-discusw.-1000m. 

JUNIOREN A, geboren in 1947 en 1948, keuze uit KNAU-meerkamp op zaterdag (aanvang 
13.30u) en zondag (aanvang 10.30u), 
OF een vijfkamp op zondag (aanvang 10.30u). 

KNAU-meerkamp: zaterdag: 100m-kogelst.-hoogspr. 
zondag 110mh-speerw.-verspr.-1000m. 

Vijfkamp : zondag 100m-verspr.-kogelst.-discusw.-1000m. 

JUNIOREN B, geboren in 1949 en 1950, keuze uit KNAU-meerkamp op zaterdag (aanvang 
13.30u) en zondag (aanvang 10.30u), 
OF een vijfkamp op zondag (aanvang 10.30u). 

KNAU-meerkamp: zaterdag: 80mh-speerw.-verspr. 
zondag 100m-hoogspr.-kogelst.-6oom. 

Vijfkamp : zondag 100m-verspr.-kogelst.-discusw.-600m. 

JUNIOREN C, geboren in 1951 en 1952, vijfkamp op zondag (aanvang 10.30u), 
bestaande uit: 

80m-verspr.-kogelst.-hoogspr.-600m. 

JUNIOREN D, geboren in 1953 en 1954, en 

WELPEN , geboren na 1954, een vierkamp op zaterdag, (aanvang 13.30u), bestaande 
uit: 

60m-hoogspr.-verspr.-kogelst. 

VETERANEN, een vierkamp op zondag (aanvang 10.30u), bestaande uit: 

100m-kogelstoten-verspringen-1000m. 

In verband met de organisatie van deze wedstrijden is het noodzakelijk dat de deel
nemers zich van te voren opgeven. 
Opgave dient te geschieden middels bijgaande strook. 
De aanmelding moet uiterlijk 9 oktober a.s. in ons bezit Z~Jn. U kunt deze inleveren 
bij H. Busé, Godfried van Bouillonstraat 67, of J. van Drunen, Noorwegenstraat 64. 
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juniorenkampioen 
110 meter horde11 

dit zijn enkele 
haarlemse atleten 
die in 1967 een 
neder lands 
kampioenschap 
behaalden. 
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ROBERT STRIK 

dubbelkampioen 
jun . 400 m. horden 

1500 m . hindemisloop 
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ook u kunt in dit fraaie 
sportpark: de vreugde 
van atletiekbeoefening smak:en. 

V 
de HAARLEMSE ATLETIEK VERENIGING "HAARLEM" 
heeft een heren-, een jongens en een pupillenafdeling vanaf 
8 jaar. elke training staat onder deskundige leiding. 

inlichtingen en aanmeldingen bij het volgend adres: 

j . van drunen , ramplaan 94, haarlem, tel. 4 43 40 

of op de sintelbaan maandag- en donderdagavond van 19-21 uur. 

voor een gezonde 
sportloopbaan is er ... 
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( ' . . ~ ,-· -~ - . ' . 
11 Haarlem11 .-:tra:ïningspakkerï met 
maat 3 f 28.75 
maa't :4 " •:. I f 30.00 
maat __ ~ f 31. ~ 5 

! • ~- ... - • • ... . ,t 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij ·J. van·Dr:unen, Noorweg·enstraat 64, Haarlem 
(Schalkwijk), tér.' 20798. · · 

· : ·.' - ·. . . 

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
Haarlem-insignes 

11 emblemen voor wedstrijdshirts 
11 11 voor trainingspak 
11 11 trainingstas of auto 

f 1.35 
f 1.75 
f 2.25 
f 1.00 

Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem, Grote Ho~tstraat 123, 
Haarlem;krijgt U 10 '%korting. . 
De ka.ssàbun inle.Jeren bij de penningmeester .en U uiltvangt deze korting 'direct. 

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

LEES DIT ! ! ! · ·: BELANGRIJK ! ! ! 

TRAINING IN DE ' MAAND . OKTOBER. 

Gedurende ~e maand oktober zullen er nog sintelbaan-trainingen plaatsvinden op dins
dag 4, donderdag 6, dinsdag 11 en donderdag 13 oktober. 
De trainingen op maandag en woensdag komen ingaande oktober dus te vervallen. 

WlliJTERTRAINING. 

Over de aanVang en trainingsaccommodatié etc. is op dit moment nog niet alles bekend. 
In het oktobernummer van de H.A.V.-er volgen hier uitvoerige berichten over. 
Er ial hieromtrent geen circulaire worden rondgestuurd, lees dus het oktobernummer 
aandachtig. 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN. 

De onderl-inge wedstrijden ter afsluiting van het atletiekseizoen 1966 zullen op 
16 oktober a.s. worden georganiseerd op de sintelbaan Pim Mul i ersportpark. 
Uitvoerige berichten volgen nog. 

NIEUINE · LEDEN: 

Een hartelijk welkom aan: 
B.S.M. Schenk 
A.A.D. van de Werf 
S.J. Rojer 
S.J. Broos 
H. Neddermeyer 
A.J. Neddermeyer 

23-12-49 
21- 5-48 
18- 9-47 
9-11-49 

14- 9-49 
21- 6-51 

Schatersingel 103 
Weteringstraat 22 
Luc . v. Leydenlaan 4 
Dr. 0. Bakkerlaan 17 
Rijksstraatweg 608 II 
Rijksstraatweg 608 II 

Haarlem 
Haarlem 
Heemstede · 
Bloemendaal 
Haarlem 
Haarlem 



9 OKTOBER FINALE P.R.-BEKERWEDSTRIJD TE AMSTERDAM. 

De "Haarlem"-ploeg heeft zich dus wederom geplaatst voor de finale van het clubka!I!:
pioenschap van Nederland. 
Deze finale zal verwerkt worden op zondag 9 oktober op de sintelbaan Ookmeer te Am
sterdam. 
Wij verwachten dat alles wat "Haarlem" is,. op genoemde zondag in Amsterdam aanwezig 
zal zijn om onze jongens aan te moedigen. 
Meldt U nu reeds als supporter, het aantal beschikbare plaatsen in de bus is beperkt. 
Opgaven bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 94, Haarlem, tel. 20798. 
De kosten zijn inclusief toegang tot de sintelbaan~ f 4.00 zitplaatsen 

f 3.00 staanplaatsen 
Zonder t oegangsbewijs f 1.50. 

VAN DE PENNINGMEESTE~o 

Ondanks de herhaalde oproep in het laatste clubblad zijn nog steeds een aantal leden 
in gebreke geblevE3n. 
Wanneer de betrokken leden de verschuldigde contributie over het eerste halfjaar 1966 
niet vóór . 1 oktobe:ra.s. hebben overgeschreven op giro 64 38 83 ten n<?me van de pen
ningmeester H.A.V. Haarlem te Haarlem, dan zullen wij helaas in het oktobernummer van 
de H.A. V. -er tot publikatie moeten overgaan van de namen van deze leden. . ~. 
LAAT HET ZOVER NIET KOMEN, A.U.B. 

De contributie bedraagt~ 
t/m 15 jaar januari t/m maart f 1. 50 per maand vanaf 1 april f 2.50 per maand 
16 en 17 jaar januari t/m maart f 2,00 per maand vanaf 1 april f 3.00 per maand 
18 en 19 jaar januari t/m maart f 2.50 per maand vanaf 1 april f 3.50 per maand 
20 t/m 44 jaar januari t/m maart f 3.00 per maand vanaf 1 april f 4.00 per maand 
45 jaar en ouder januari t/m maart f 3.00 per maand vanaf 1 april f 2.50 per maand 

PERSONALIA. 

Ofschoon wij Co Lagendijk niet altijd op de training aantreffen, blijkt zijn hart voor 
"Haarlem" hartstochtelijk te blijven kloppen en mogen wij hem zelfs van een zekere ma
te van chauvinisme verdenken. 
Na onderling overleg met zijn vrouw Paula bleek Co de 29e augustus j.l. als datum be
paald te hebben voor de geboorte van zijn derde zoon (lees Haarlem-lid), genaamd 
ROBERT ARJAN. 
Onze welgemeende gelukwensen voor Paula en Co. 

Bij het samenstellen van dit blad bereikte ons het b~richt, da·t Wi'm Aaij voor een 
knie-operatie in het ziekenhuis is opgenomen. 
Wij wensen hem een zéér voorspoedige beterschap. 

Op vrijdag, de zevende oktober, (vlak voor de P.H., hoe verzint een mens het) ligt het 
in de bedoeling van Jeltjo Doornbosch en zijn verloofde Ineke in het huwelijk te tre
den. Tot op heden .ontbreken nadere gegevens, waarbij wel opgemerkt dient te worden, 
dat men van gemeentewege wil trachten de Grote Markt tijdig te egaliseren, zodat we 
in drommen aanwezig kunnen zijn. 
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SURINAME~ 

Onder het keûrig blauwa gezelsch~pj ' dat op 
5 augustus jongstleden, cim half twaalf des 
morge~s . vanaf Schiphol per K.L.M~-lucht
reus .richting ~aramaribo vertrok7 "bevoriden 
zich twee als onherkenbaar nette heren ver
klede leden van onze vereniging: Ferry La
mie en Wim Aaij. 
Zij behoorden tot de 9 atleten, 8 zwemmers 
en minstens 11 voetballers, die (ieder in 
zijn eigen tak van sport natuurlijk, al 
heeft de voetbaloefenmeester met het plan 
rondgelopen mij als··aoelman op te stellen) 
strijd gingen leveren tegen de eveneens 
jeugdige vertegenwoordigers van Suriname 
en de Nederlandse Antillen in het kader van 
de zgn. ~ijksspelen9 welke ·vanaf heden ie
der jaar .zullen worden gehouden in afwisse-
lend een der drie landen. 

Na een tussenlanding in Frankfort (ging nog) en Lissabon (bloedheet, dat beloofde wat) 9 een -vlucht van 7 UlJr over de Atlantische Oceaan (met veel zon, de wolken waren ver beneden) kwamen we, vanwege het tijdsverschil, reeds om Tuurdes avonds aan op de luchthaven Zanderij. 
Daar was het al vanaf 6 uur donker, adembenemend warm en klam als in een broeikas. We werden er verwelkomd door een (iets te) vrolijke toespraak van de een of andere voorzitter en tamelijk welluidende ramba-muziek. In Paramaribo werden de zwemmers(sters) en atleten ondergebracht in het Palace Hotel (gelukkig voorzien van koudelucht-appara-,. ten), dat gelegen is aan het Oranjeple.in tegenover de overdagige . ambtswoning van de 
Nederlandse goeverneur en dat ondanks de waarschuwingen van dr.· Mosterd en dank zij het heerlijke koude water spoedig was veranderd in een verpleeginrichting voor lij-ders aan darmkwalen. 
Het grootste gedeelte van ons verb.lijf werd in beslag genomen door uitstap jes o.a. naar vuurdansers en zwermen prikvliegen9 alluminiumfab-rieken ·en Bruynzeel 9 zwembaden en nogal graag dansende meisjes. Tussen deze pleziertjes door kregen we volop de gelegenheid te oefenen en zo de longen te laten wennen aan de gierige lucht. 
La ten we 'verder de beschrijving van de bezienswaardigheden en het verschijnsel ·van het zeer kleine aantal erg rijken en het zeer grote aantal erg armen over aan. resp. de toeristenfolders en de bevoegde instanties en ons beperken tot de atletiekwedstrijd, · die aan het eind van de week9 op v:d jciag werd gehouden. . · Onze leider , de heer Dijkstra, intussen stilzwijgend bevorderd ' tot pil-uitdeler tijdens dernaaitijden (weest U gerustg vitamine b en c) 9 had uit de onderhandelingen met de andere deelnemende landen eenvooi-ons zo · gunstig mogelijk programma gesleept: . Ferry op de 100 en -4x100; Wim op de 800; Er moest gelopen worden op een voormalige _ sintell;Jaan, die begroeid was geraakt niet een soort gras waarvan de "sprieten" overeenkwamen met onze Hollandse slagbladeren. Daarbij kwam nog een tropische regenbui, die _ het opmarcheren verhinderde en de baan extra zwaar en de atmosfeer extra verstikkend ·· maakte. Desondanks werd Ferry eerste in 11~1 en Wim tw~ede in 2.00.4- onder bovenge- ' noemde omstandigheden niet onverdienstelijk, al wa:ten de hoge klasseringen eerder een gevolg van de zwakte van de tegenstanders dan · van eigen kracht.· · _ · 
Hiermee kwam bijna het einde van een biezondere (ruime) week in -een biezonder (ver) land. Vooral de gastheren komt een woord van _dank toe voor de soepele, enigszins tempo-arme organisatie. 

Blijft de vraag naar het nut van dit door de reis en het verblijf peperduur festijn. Uit sportief oogpunt gezien was dit twijfelachtig. Behalve bij het voetbal waren de 
verschillen niet stimulerend maar ontmoedigend groot. Trouwens: in Zuid- en MiddenAmerika zijn dichterbij betere tegenstanders te vinden. Nee 9 dan waren de beloften, 
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die aan het eind van da .week door de secret a ri s van de Liga aan Suriname en de Ned. 
Antillen werden gedàah (materiaal en oefenmees ters) , va n groter waarde . Maar deze be
loften had men bij wijz~ van spreken ook per bri efkaart kunnen do en. 
De o;fficiëie aJ;"gumenten- variëren van het sluiten van ~iendschappen t _ot-· het verster
ken van de koritnkrijksband. 'rk heb nooit goed begrepen waarom een sportbeoefenaar voor 
dezè - ta:k;en zogeschikt 'wordt geacht. Eem paar brede schouders en stevige longen maken 
ietnancf nog 'niet tot -een gezellige babbelaar en dweper met vage ideeën. - Kortom, het 

-· bestede ' gelei verdiende eert betere bestemming, - de bouw van een paar behoorlijke 
kleeciki:hpers b;v. · 

Wim Aaij. 

DERDE COMPETITIE-'NEDSTRIJD HOOFDKLASSE HEREN, 
gehouden op 11 september 1966, in het Pim Muliersportpark 

te Haarlem. 

Hetwerd dus een gr ote overwinning . op overigens een verzwakt team van Holland-Leiden; 
terwijl de ploeg van Zaanland bewees nog niet rijp te zijn voor de hoofdklasse. Ook 
onze ploeg kwam door het niet beschikbaar zijn van Wim Aaij en het uitvallen van Ge

. rard Kamp niet op zijn sterkst aan de start. Adrie Schaper vierde, na twee competitie
-wedstrijden ~fwezig te zijn geweest, op uitstekende wijze zijn rentree in het team. 

< Goed was ook aanvoerder Wim Krijrüm met de· polsstok. Bij onze jonge atleten viel ook 
nu Henk de Ruyter op tijdens de 800m 9 terwijl René Ruis goed meedraaide op de 1500m. 
Trouwens, de gehele inzet van dezeploegwas voortreffelijk en wekt veel vertrouwen 
voor de eindstrijd op 9 oktober in Amsterdam. Ik denk daarbij vooral aan de 4x400m. 

' ' ~Va: t een vechtlust, maar ook9 wat . een ontsp:i:mnen looptechniek van het viertal Pim van 
·Bèek9 Gerard Zwart, Henk de Ruyter e:ri Adrie Schaper. Voor Arnoud Bosch was de "dubbel" 
1500 en 5000m nu toch kennelijk wat te zwaar, maar voor 9 oktober zie ik daarvoor nog 
geen oplossing. Aan het verspringen zal ~VEER iets gedaan moeten worden, zelfs al is 
Gerard Kamp straks weer fit. Het hoogspringen is bij Rein Knol en Ton van Zijl weer 
in vertrouwde handen en over ~enk Kluft met zijn 12.97m kogel, praat ik maar niet 
meer. 
Nogmaals, de inzet was bijzonder g,oed en daarom verdient de gehele ploeg een bijzonder 
·compiiment. 

SoLong. 
Bit slagen~ 

110 meter horden: kogelstoten: 
1 F.Stam Zaanl. 16.- 748 1 J.Doornbosch Haarl. 13m00 665 
2 _..,T ~ v. Heek Holl. 16. 1 739 2 H.Kluft Haarl. 12m97 663 
3 ·' W. Kri jnen Haarl. 16. 1 739 3 R.Pommée Holl . 12m30 619 
4 H.Joacim Haarl. 16. 1 739 4 J.Holwerda Holl. 11m90 592 
5 J.Ruy~ink Holl. 16.9 668 5 H.Kruit Zaanl. 10m74 514 
6 D.Brouwer Zaanl. 19.6 474 6 H.Bouma Zaanl. 10m16 472 

800 meter: hoogspringen: 
1 A.;3chaper Haarl. 1-55·3 832 1 R.Knol Haarl. 1m80 6Bo 
2 H.de Ruiter Haarl. 1 0 59 ;.:- 765 2 R.Pommée Holl. 1m75 634 
3 R.Kat Zaanl. 1o 59.2 762 3 A. van Zijl Haarl. : 1m70 588 
4 W. van Roekel Holl. 2.04.4 675 4 J.Ruysink Holl. 1m65 540 
5 M.A.Berend Zaanl. 2.06.4 644 5 G.J.Stam · Zaanl. 1m60 493 
6 G.Hoope Holl. 2.21.5 433 6 D. Brouwer Zaanl. 1m55 444 

.. ! ' 
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100 meter: 
.X 1 Fer Lamie 
)<J 2 c. v.d. Me_ulem 

3 - ~-.Ne_rmoncl~. 
4 F.Beker 
5 W.-de Ro.nde . 
6 D.Schoemaker 

Haarl. 
Haa;rL. 

r.; )L Jio;J_J-• . :. 
Hall. 

. ___ ~aan.;L • 
Zaanl.· 

400 :meter.:, . ,· _· c ... ,, _ 
1 J.Filippo ·.f '~i .. c:S:qlL, ·l · 

2 C.Kanbier Hall. 
X 3 A.i.Schaper · ~~: .:- ·: Haa~l _o -: 
>< 4 -a.,z-wart :aa--arl,o 

5 J.v.Ammers Zaanl. 
6 A~Gras Zaanl. 

•: lf_ 

verspringen: .. 
1 Ro'lfodoWater _ .. 
2 L.v .. d;:Berg_.j 
3 Wo de :1 Ronde :< 

'{ 4 L.v.d. Veer . 
X5 GoKamp 
6 RoSchouten 

speerwerpen: . 
1 Jov.Heek 
2 M.Zijl 

~ 3 Jo Doornbosch 
" 4 W. Visser 

5 J.Ijpma 
6 P.Zijl 

i' 

1 500 i:neter: 
X 1 A.Bosch 

2 RoStrik 
{. - -

3 Ro R_uis -
4 F.Julien 
5 Lode Vos 
6 JoKlomp 

Hall. 
Hall. 
Zaanl • . 
Haarl. 
Haarl. 
Za a nl. 

Hall. 
Zaanl. 
Haarl. 
Haarl. 
Hall. 
Zaanl. 

Haarl. 
Hall. 
Haarl. 
Holl. 
Zaanl. 
Zaanl. 

". 

11. 1 
1~.2 

' 1.1. 6 
11 ~8 

- . 12.-
12.-

- '· 
52.7-
52·7 
52.8 
53.6 
53.7_ 
53·~ 

6m84 
6m12 , 
6m04., 
5m85 . 

- 5m40 
5m1 .5 

60m24 
57m69 
52m87 

: 49m82 
46m48 
46m01 

4.02.9 
4_.os·. 7 
4.13. 7 
4·27.4 
4.31.1 
4.40.6 

400 meter horden: 
7 80 1 P. v. Beek - -j., 
756 2 A.v.d. Mol~n 
665 -3 H.Joacirri - >-
622 4 K.v.d.Mol~n 
580 5 R.Kat 
580 6 R.Groen 

200 meter: 
6~1 1 C.v.d.Meulen ~ 
691 2 H. Vlam x 
6873 A. Verhoef 
655 4 E.Vermond 
651 5 A.Gras 
644 6 J.v.Ammers 

discuswerpen: 
787 , 1 M.Zijl 
631 2 'R.Knol 
61,3 3 H.Kluft 
5'7.1 4 W. Veen 
468' 5 H.Kruit 
408 6 J.Holwerda 

hinkstap springen: 
764 1 R.v.d.Water 
732 2 R.de Roo 
671 3 J. Brouwer x 
630 4 P.v.Bee~ x 
585 5 D.H.Zijl 
57& 6 R.Schouten 

5000 meter: 
792 1 C.Konings 
746 2 J.Faas )c 

706 3 A.Boseh ~ 
- 607 4 L. de Vos 

582 5 W.Hagenaar 
521 6 P.v.Proosdij 

Haarl. 
Holl. .-.. 
Haarl. 
Holl. 
Zaanl. 
Zaànl. 

Haarl. 
Haa'rl. 
Holt. 
Holl. 
Zaanl. 

-Zaanl·. 

Zaanl. 
Haa+l > 
Haarl.· 
Hall. 
Zaaril. 
Holl. 

Holl. 
Hall. 
Haarl. 
Haarl. 
Zàanl. 
Zaanl. 

: Zaanl. 
Haarl. 
Haarl. 
Zaanl. 
Holl. 
Holl. 

.,.., 

54·5 863 
55·3 837 
58·7 735 
60.7 681 
61.8 653 
73.8 398 

22 .3 811 
' ·:~· · 22. 7 770 

' ~- ... -I 

23.8 662 
24.4 608 
25'• 2 540 
25.2 540 -

4-5m70 794 
.--~ '41m22 709 

35m85 -601 
33m04 541 
31m41 -506 
29m94 473 

12m85 660 
12m51 624 
12m48 620 
12m23 593 
11m41 502 
11m00 455 

15.16. 4 804 
16.18.6 680 
Jq.33.8 652 
16.57·8 610 
17.39.- 541 
17.39. 2 541 

4x100m reserveploegeng r 1 4x100m eerste ploegen: -1 Haarlem bcc'(V~W-v~V«Y-Pfr~~-\c.t1ûh, 46.- 1374 1 Haarlem IA~i~:.-VlaVI'I-voiM~<W~-Wiv'oc<~ 
2 Holland 46.7 1297 2 Holland 
3 Zaanland · 49.6 1002 3 Zaanland 

4x400 meter: - · _ 
2 

l'j,c;}!t( 
1 Haarlem :/. Beek- ck Rl.(cW'- wart-I' r 3. 25. 5 

polsstokhoogspringen: 
1491 1 W.Krijnen Haarl. y _ 

2 Holland 3.30.8 1382 2 R.den Tonkelaar Hall. 
3 Zaanland 3.39.3 1218 3 F.Stam Zaanl. · 

4 R. v. Nimwegen Haarl. x 
EINDSTAND: 5 J.Schermervoest Hall. 
1 Haarlem 24o 016 _punten· 6 J.Stam Zaanl. 
2 Holland Leiden · 22. 134 " 
1. Zaanland 19.929 " 
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43,- 1732 
44·- 1608 
46.7 1297 

3m70 728 
3m60 700 
3m40 644 
3m40 644 
3m20 587 
3m-- 528 



COl\IIMENTAAR OP "TACTIEK BIJ HET LOPEN". 

Wanneer we de H.A. V. ~er van juli nog eens inzien, vinden we op pag. 10 een··a:rtikel · 
van D.Wezel over de .tactiek bij het lopen en geestelijke en lichamelijke voorbereiding 
voor een wedstrijd. 
Ik vind dit een goed stukje en wil hier -nog even op inhaken. Eigenlijk in de hoop , ·dat 
dit nog meer kritiek oplevert. 
Mijns inziens wordt er namelijk veel tegen al deze regels gezondigd. Nog vers in het 
geheugen ligt het omkijken van Scharn op de BOOm bij de Nederlandse kampioenschappen 
en zijn daardoor jammerlijk falen (gevallen), waardoor hij waarschijnlijk de eerste 
en in ieder geval de tweede plaats kwijt-raakte. 
Ook zie je haast bij iedere wedstrijtl het inhalen of naast de t~genstander blijven lo
pen in de bochten. Mijzelf is het in B·éverwijk overkomen, dat een atleet 2 ronden vol
komen naast mij bleef en hierdoor meters, mee~ liep~ 
Eén van de meest trieste vertoning·en vind ik al tijd de loper, die veel te vroeg, met 
soms nog een ronde te lopen, al een soort van eindsprint inzet en dan op de laatste 
honderd meter niet meer vooruit komt~ zodat hij door het hele veld wordt geklop>tl"~ - · · 
Ook bij afspraken onderling komt vaak narigheid voor, vooral wanneer er werkel±jk wat 
op het spe.l staat. Anders is het b.v • . wanneer je samen voor je vereniging uitkomt. 
Dan kun je misschien elkaar helpen door -afwisselend de kop te nemen en zo een ·goede 
tijd te .noteren. Laten we deze punten nog eens nagaan zodat we een weds trijd zo tac
tisch mogelijk kunnen lopen en natuurlijk ligt hier ook een grote taak voor de trai
ner en de eventuele begeleiding van de atleten, speciaal bij de jeugd. 

G. Z. (lid). 

VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRONT ! ! 

Zondag, 14 augustus 1966, jeugdwedstrijden afd. Kennemerland. 

Deze door "Haarlem" georganiseerde wedstrijden, werden verwerkt onder haast winter-
se weersomstandigheden. 

de meeste nummers. Bovendien een matige inschrijving op 
Bijzondere prestaties kwamen er .dez e· 
mich bij het vérspringen jun. A., met 

middag niet uit. De overwinning van Jos Fiel
een sprong van 6.20m ~as het enige licht-

punt je. 
Uitslagen: 
Junioren A: 
100 m. 3e A.Scholz 

4e L.v.d.Veer 
6e H.Nieman 
7e B. v.Dee 
Se F. Spanheim 

300m. 1e A.Scholz 

1SOO m. 
discus 

verspr. 

2e F.Spanheim 
3e P.Sonderman 
1 e René Ruis 
2e L. v.d. Veer 
4e 
se 
1e 
3e 
4e 
se 
6e 

B. Grommers 
Robert Ruis 
J.Fielmich 
L.v.d.Veer 
J.Priester 
A.Scholz 
B.Grommers 

12.3 
1 2 •. s. 
12.6 
12.9 
13. ~ 
41.-
41.4 
so.8 

4.28.3 
40mS6 
32m88 
30m08 

6m20 
6m10 
Sm98 
Sm2S 
Sm22 

Junioren Bg 
100 m. 1e M.Beekes 

3e A.v.Velzen 
600 m. 3e H.Koning 
hoog. 1e J.Fielmich 

3e H.Koning 
4e R.v.Beek 

kogel 2e A.v. Velzen 

Junioren' C: 
80 m. 2e 

3e 
4e 

(B-j)kogel 2e 
verspr.2e 

F.Nieuwstraten 
F.Uiterwijk 
R.Stroocloeck 
R. Stroocloe'ck· ·. 
R. Strooclo~ck' .· 

3e F.Uiterwijk 

- 8 ..,. 

12.2 
12.3 

1.41.1 
1mS9 
1m44 
1m44 

10m76 

10.9 
11.-
11.3 

10mS4 
.. 4m63 
· 4m61 

J.v.D. 



Haarlem,~ 21 augustus 1966. 

Fer - Hora - Chris en Gerard evenaren het 3S jaar oude clubrecord op de 4x100m. 
Pim van Beek derde op de 200 meter horden. 

Deze door de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen georganiseerde wedstrij
den leverden sinds jaren weer eens goed bezette tribunes op • 

. De bezetting op de verwerkte nummer::;;. was werkelijk uniek, niet minder dan 26 Ne
. der_landse kampioenen en di verse Nederl:andse recordhouders hadden de reis naar 
Haarlem aanvaard, onder hen de gehele "Boedapest-ploeg". 
Een pittige rugwind op de sprint fiatteerde de tijden op deze nummers. 
AJ.,s be_ste "Haarlem",...resul taat mag ongetwijfeld de prestatie van onze vier sprin
ters, .die de 4 x 1 OOm estafette-ploeg vormden, genoemd worden. 
Fer Lamie - Hora Vlam. :... Chris v.d. Meulen en Gerard Kamp liepen hun race in 42~S 
sec., 3S j~ar gele~en ~aren het v.d.Berge, v. Welsenes, Benz en Berger, die de- . 
zel.f,de tijd noteerden, een tijd, die nog steeds als clubrecord geboekt staat. :Het 
record staat echter bijzonder wankel. wanneer Chris v.d. Meulen en Gerard Kamp 
(gerard, je kunt absoluut eerder weggaan) een i'ets scherpere wissel producêren, 
dan is het gebeurd met dit stokoude record. 
Ook ,Fer Lamie evenaarde een club record, n.l. op de 200m jun. A. Hij noteerde 22.2 
sec._,. maar door de sterke rugwind zal deze tijd. niet erkend kunnen worden. · 
Pirn -van Beek probeerde het deze middag op de 200rn horden; deze wedstrijd gold als 

·· Nederlands Kampioenschap. Pirn boekte een seriê-overwinning met een tijd van 2S.1 
sec. In de finale van dit nummer legde hij beslag op de derde plaats in 24.9 sec. 

'· .Wim Krijnen. bezette de derde plaats in zijn serie, hetgeen hem uitschakelde voor 
de finale, tijd 26.2 sec. 
Eveneens werd deze middag het Nederlands Karnpioenschap 3000rn steeple chase ver
werkt. 
Arnoud liep vooral de eerste helft een goede race, hij 
nish, de klokken stonden voor hem stil op 9.49.6 sec. 
Chris v.d. Meulen zorgde ook voor een verrassing in de 
Hij finishte als vierde in de prima tijd van 21.6 sec. 
denb os en Jaap Srnit. 
Verdere uitslagen~ 
series 200rn .jun.A. 
Boom jun.A. 
100rn heren 

H. te Nuyl 
René Ruis 
G.Karnp 

23.3 sec. 
sec. 
sec. 

ging als zesde door de fi-

sterk bezette 200rn-race. 
Achter hem eindigden Noor-

rugw. 1.8rntr. 3e 
se 
6e 
8e H. Vlam 

R.Knoi 

2.04.-
10.8 
11.2 
1m80 

sec • . rugw. 3.1 mtr. 
hoogspr. 
discusw. 

4/S/6e 
jun. A. 

polsstokhoog 
kogelstoten heren A 

" . heren B 

4e L.v.d.Veer 
Se Robert Ruis 
6e W.Krijnen 
4e J.Doornbosch 
1 e H. Kluft 

39rnSO 
31m88 

3rnSO 
12m7S 
12m32 

Henk bleef met 3 cm voor op zijn zoon, die 12w29 noteerde. 

Haarl~rn, 28 augustus 1966. 

Je~gdcornpetitiewedstrijd A/B junioren, district Noord-Holland. 

J.v.D. 

De-.R.K.A. V. "Holland'.' organiseerde deze wedstrijd; ondanks de massale deelname 
slaagde men er in de wedstrijd vlot af te werken. 
A.A.c. zegevierde geheel volgens de verwachtingen. _Onze ploeg eindigdeeveneens 
volgens de verwachtingen op de tweede plaats. De "Haarlern"-ploeg verzamelde een 
rec.ord-aantal punten, n.l. 13.686. Tot dusver stond voor ons het aantal van 
13.298 genoteerd. Vele jongens boekten deze middag hun beste seizoenprestatie. 
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Ook ons tweede team kv11am prima voor de dag; uit een veld van twaalf deelneme.nCLe 
ploegen legde zij beslag op de achtste plaa ts. 

- De punten werden binnengehaald door g 

Haarlem l g 
1-óorn:B ' Mark-Bèékes 
100mB Ad van Velzen 
100mA · · Fer Lamie 
1 OOmA <B-erend van Dee 
6oomB Herman Koning 
600mB Ben v.d. Linden 

15GOniA .-René Ruis · 

11.7 
11.9 
11.-
12.6 

1 o30. 5 
1.35.9 
4·15.2 
4· 23 0 1 

Haarlem II 
643 100mB 
601 100mB 
804 100mA 
463 100mA 
739 ·· 6oomB 
651 6oomB 
695 1500mA 
637 1500mA 

Ton de Jager 
Rob van Beek 
Albert Scholz 
Hans Nieman 
Gem Dekker 
Hans Boersma 
Aad v.d., Werf · 
Peter Nieuwstraten 

.740 300mA Frank Spanheim 

12.2 
12.5 
12.2-
1 ·2~. 2 

1 .42. 2 
. 2 4" _,• ;1 o-.4 •'' '_ 

4.40---,.,; 
4.41. 5 

39.-

540 
482 
540 
540 
557 
554 
525 
516 
640 

1500mA Henk de Ruiter 
300mA Henny te Nuyl 
300mA · Pi:m Vèrduijn 
4x100m F~Lamie-H.te Nuyl-

36.5 
39.2 633 4x100m A.v.Velzen-P.Verduijn-

M~Beekes-A.Scholz 
hoogA/B Jas Fielmich 
hoogA/ B Jan Priester 
verA/B Leo v.d. Veer 
verA/B Jas Fielmich 
kogelB Ben Gaassens 
kogelB Ad van Velzen 
disc.A/B Leo v.d. Veer 
disc.A/B Ben Gaassens 
speerA Bert Grommers 
speerA Jan Priester 

44·9 1466 
1m70 588 
1m70 588 
6m10 626 
5m73 544 

13m21 678 
10m85 522 
39m07 667 
37m70 639 
42m33 525 
24m90 237 

B.v.Dee-H.Nieman 
hoogA/B Rob van Beek 
:v:en __ A/B Al b ert Schol z 
verA/B Berned van Dee 
kogelB Ton de Jager 
disc.A/B Robert Ruis 
disc.A/B Hans Boersma 
speerA Peter Senderman 
speerA Henk de Ruiter 

Totaal 

47.8 1160 
1m50 394 

·5m31 446 
5m23 427 

10m39 489 
34m59 575 
26m05 381 
32m58 373 
25m41 247 

9.386 

Totaal 1 3. 686 

De totéia1ui tslag van deze wedstrijd: 

1 • A.A.C. 14.838 pnt. 7· Trias 10.256 pnt. 
2. Haarlem I 13.686 " 8. Haarlem II 9.386 11 

3. Holland 1-1.957 11 ' 9. Suomi 9.164 11 

4· Zaanland 11.6 58 11 ' 10. A.A.C. III 8.152 " 
5· A. A.C. II 10.933 11 ' 11 0 Estafette 5·378 " 
6. D. E.M. · 10.903 IJ • 12. Lycurgus 5·174 " J.v.D. 

Zondag 4 september 1966, Amsterdam. 

Noordhollandse kampioenschappang Jas Fielmich verbetert met een sprong· van 1m76 
het clubrecord bij de B-jongens. 

De afdeling Amsterdam van de K.N.A.U. trof het bepaald niet met het weer; een fel
le wind, afgewisseld met regenbuien, stond een goede prestatie in de weg. 
Het was daarom bijzonder verheugend, dat Jas Fielmich er in slaagde met een goede 
sprong van 1m76 het clubrecord te verbeteren. Deze prestatie leverde hem tevens 
het noordhallands ·kampioenschap op; · iets anders hadden we van onze Nederlandse 
kampi oen ook niet verwacht. Jas startte ook voor de eerste keer op de 110m horden 
'bij de A.::...junioren; hij slaagde er in om als eerste te finishen in de tijd van 16.-. 
Leo v.d. Veer zorgde voor Qe derde Noordhollandse titel. Met een stoot van 12m99 
~~~de hij beslag op de eerste plaats bij het kogelstoten. 
Ben Goosseris moest -äls Nederlands kampioen deze middag het hoofd buigen. Met een 
maiige woi-p van 36m14 eindigde hij bij het discuswerpen op de tweede plaats • . : 
In · tótaal wisten de "Haarlem"-jongens op t waalf ere-plaatsen beslag te leggen:. 
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Uitslagen~ 

100mA 5e H. te Nuyl 1 2. 1 hoog A 3e J. Priester 
100mB 4e M. Beekes 12 . 4 ver A 3e J. Priester 

5e A. van Velzen 12.5 se s. Rojer 
300mA 3e H. te Nuyl 38.- 12e A. Scholz 
300mB 2e M. Beekes 38.2 ver B 3e J. Fielmich 
8oomA 3e H. de Ruiter ? kogel B 4e B. Goossens 

1500mA 4e René Ruis 4-25.8 7e A. van Velzen 
1500mB 5e H. Koning 4.39.8 discus A 3e L. v.d. Veer 

7e B. v.d. Linden 4·45.6 se Robert Ruis 
3000mA 9e P. Nieuwstraten 11.03.4 speer A 7e 1. v.d. Veer 

speer B 3e A. van Velzen 
4e B. Gaass ens 

Amsterdam, 18 september 1966, W.G . -bekerwedstrijd. 

"Haarlem"- jeugdploeg dank zij prima vechtlust op de derde plaats. 
Leo v.d. Veer en Ben Go ossens verbeteren clubrecords. 

1m65 
5m76 
5m63 
4m96 
sm65 

13m25 
11m46 
39m73 
31m60 
39m42 
39m16 
37m40 

Deze door de A.A.C. niet geheel smetteloos georganiseerde wedstrijden namen een 
aanvang met het polshoog; voor onze beide deelnemers op dit nummer, Rob van Beek 
en Bert Grommers, was dit hun eerste wedstrijd. Uiteraard hadden wij geen hoge 
verwachtingen. Rob sprong 2m60 en Bert 2m70 9 hetgeen meer was dan wij verwacht 
hadden. 
Als eerste loopnummer zagen wij de 110m horden. Jos Fiel mich noteerde hier een 
tijd van 15.6 sec., Frank Spanheim 16.6 sec.; ook hier meer punten dan de progno
se. Mark Beekes en Ad van Velzen noteerden beiden 11.7 sec. op de 100m B9 voor 
deze jongens hun beste seizoentijd. 
Stanley Rojer startte in de eerste serie 100m A. Hij liep een goede race en finish
te als tweede in de tijd van 12.1 sec. Fer Lamie bvam in de tweede serie eveneens 
tot een tweede plaats. Hij noteerde de goede tijd van 10 . 9 sec. 
Op de 600m B startte Ruud Kol, die deze afstand voor het eerst liep. Ruud deed het 
goed met zijn vijfde plaats in 1.32.5 sec. Hermán Koning noteerde in de tweede se
rie een tijd van 1.31.7 sec., hetgeen hem de vijfde plaats opleverde. 
Onze aanvoerder René Ruis liep een zeer goede 1500m en zegevierde in ZlJn beste 
seizoentijd van 4 . 13.2 sec. ·Hans Korridon legde hier beslag op de achtste plaats 
in 4.43.1 sec. 
Rob Koop deed op de 3000m absoluut meer dan wi j van hem verwachtten. Hij finishte 
als zesde in 10.01.3 sec., wat bijzonder meeviel. Peter Nieuwstraten daarentegen 
viel absoluut tegen met zijn 10e plaats in 11.24.3.sec. 
Henk de Ruiter, ingedeeld in de eerste serie 800m, liep een keurige race en finish
te als tweede. Zijn .tijd van 2.00.1 s.ec. leverde hem in het totaalklassement de 
tweede plaats op. Aad van de Werf kwam in de tweede serie tot een vierde plaats 
in 2.07.9 sec. 
Hen te Nuyl noteerde op de 300m 3~-9 sec., een redelijke prestatie, temeer daar 
hij de week, voorafgaande aan deze wedstrijd, behoorlijk ziek was. Albert Scholz 
liep in de tweede serie en vocht zich naar een prima vierde plaats in 38 . 9 sec. 
Onze technische nummers - in het bijzonder het kogelstoten en discuswerpen - waren 
in tegenstelling tot wat wi j de laatste jaren gewend waren van een prima gehalte. 
De trainingsl eiding van Rein Knol werpt hier wel duidelijk haar vruchten af. 
Rein, van harte proficiat met het bereikte resultaat en~ . • houden zo ! ! 
Het gelukte Leo v.d . Veer bij het kogelstoten niet alleen beslag te leggen op de 
eerste plaats, maar een prima stoot van 14m30 betekende tevens een nieuw clubre
cord voor hem. Leo, van harte geluk gewenst Robert Ruis werd hier negende met 
10rn6o. 
Ook bij het discuswerpen kwam Leo goed voor de dag . Een derde plaats met 41m79. 
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Ben Goessens zorgde ook voor een verrassing, want hij legde bij het discusw~rpen 
beslag op de vierde plaats met een worp van 41m46. Het leverde hem eep nieuw club
record op bij de B- junioren, Ben, ook jij proficiat ! ! 
Bert Grommers en::..Rcn Klaver kwamen met resp. 41rÎl45 en 39m79 als zesde en zevende 
uit de bus bij het speerwerpen. · 
Aan de verwachting voldeden ook Jos Fielmich e~ Jan Priester. ~ij bereikten bij 
het hoogspringen beiden 1m70. 
Het verspringen was één van de weinige nummers, waar we tegenslag te incasseren 
kregen~· Jan Priester kwam tot een r edelijke 5m93, . Stanley Rojers kwam ,echter niet 
verder dan 4m92 • . Gebrek áan wedstrijdervaring s~ra~ hier duidelijk _een woordje 
mee. . 
Tot slot van de middag de 4x100m estafette. Ee:rst kwam de r eserve-ploeg in de 
baan. Onze ploeg - geformeerd uit de lopers Albert Scholz, Leo v.d. Veer, Hans 
Nieman en Ton de Jager- finishte a ls eerste in de tij d van 46.8 sec. 
Hoe belangrijk deze reserve-pl oeg kan zij n kwam tot uit in0 na het lop en van onze 
eerste ploeg. Fer Lamie, Hen te Nuyl, Mark Beekes en Ad van Velzen noteerden een 
vierde plaats in 45 · - sec. Helaas werd onze ploeg door een foutieve wissel tussen 
Mark en Ad gediskwalificeerd, zodat de goede tijd van onze reserve- ploeg voor de 
punten zorgde. 
Deze diskwalificatie had geen invloed op de totaalrangschikking. 
Zoals ik al in het begin van dit verslag memoreerde, was de orgÇLnisatie niet ge
heel smetteloos. Het aanvangsnummer polshoog, dat om twaalf uur een aanvang moest 
nemen, begon maar liefst drie kwartier te laat. 
Maar vooral het doorgeven van de uitslagen en standen liet nogal wÇJ.t te wensen 
over. Juist het steeds tijdig bekendmaken van de tussenstanden is van zeer groot 
belang bij dit soort wedstrijden. Het duurde soms zelfs dertig tot veertig minuten 
na afloop van een nummer, voordat wij iets te horen kregen. Hierdoor .werd de wed
strijd, vooral voor de toeschouwers, ' een saaie vertoning. 

Hoe de punten binnenkwamen: 
100mB M.Beekes 11.7 

A. van Vel zen 11.7 

6oomB H.Koning 1.31.7 
R.Kol 1.32.5 

100mA F.Lamie 10.9 
S.Rojer 1 2. 1 

300mA H.te Nuyl 36.9 
A. Scholz 38.9 

800mA H.de Ruiter 2. 00. 1 
A. v.d.Werf 2.07.9 

1500mA R.Ruis 4.13.2 
H.Korridon 4·43.1 

3000mA R.Koop 10 . 01.3 
P.Nieuwstraten 11.24. 3 

110mhA/B J.Fielmich 15.6 
F.Spanheim 16.6 

4 x 100m A.Scholz-L.v.d.Veer-
H.Nieman-T.de Jager 46 , 8 

643 hoogspr. J.Fielmich 
643 J.Priester 

719 verspr. J.Priester 
706 S. Rojer 

828 kogel st. L.v.d.Veer 
560 R.Ruis 

724 discusw. L. v.d.Veer 
644 B.Goossens 

746 speerw. B.Grommers 
620 R.Klaver 

710 p ~1 sh. B.Grommers 
506 R.v.Beek 

556 TOTAALUITSLAG: 
338 

787 
1 • A. A.C. Amsterdam 
2. Holland Leiden 

694 3. Haarlem 
4· P.R. Vught 

1286 5· Vlug en Lenig Den Haag 
6. D. 0. S. Rotterdam 

1m70 588 
1m70 588 

5m93 588 
4m92 3~1 

14m30 7.46 
10m60 504 

41m79 720 
41m46 714 

41m45 512 
39m79 488 

2m70 403 
2m6o 43.6 

20.557 
18.942 
18.348 
18.055 
17 0 223 
16. 816 

J , van Drunen. 
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Conditie- of wel "Blijf-Fit"-training voor ouderen. 

~ Onder de gewaardeer de lezers van ons ver-
~\ enigingsorgaan, de "H.A. V. -er", zullen 

I 
\ wellicht verschillenden zijn, die de 

) _} "respectabele" veteranen-leeftijd hebben 

~) 
/' bereikt. Zo zij - naar ik aanneem - in de 

({"'\ achter hen liggende jaren de atletiek actief 
· ~ beoefend hebben, hangen nu dus hun 11 spikes 
'~ nP' aan de wilgen' ' · Zie ik hen echter af en toe 

bij de wedstrijden van onze actieve leden op de 
tribune of langs de baan als toeschouwers, dan spreekt de blik in hun ogen b oekdelen. 
Ja, dat gaat zo als je vr oeger aan atletiek hebt gedaan en - gedwongen door vadertje 
TIJD - een punt er achter hebt moeten zetten. Vroeg of laat verlies je de snelheid, 
de jonge kracht ; je sukkelt nog een tijdje mee en het is AFGELOPEN. Ook het contadt 
met de vereniging raakt dan dikwijls zoek en je bent OUD . 

Afgelopen ? Oud ? Stijf ? Dat ligt geheel aan U zelf ! In deze tijd van modern ver
keer - bromfiets, scooter, auto, trein - krijgt Uw lichaam ontzettend weinig bewe
ging, of het moet zijn de afstand van Uw luie stoel naar bed, die nog wèl gelopen 
dient te worden. Maar dit is niet genoeg voor Uw spieren. Zij verstijven, de s oepel
heid en kracht gaan er uit en eerder dan nodig is bent U oud en - zoals het heet -
versleten. 
Dat men zich daarvan in de medische wereld- maar ook daarbuiten- steeds meer be
wust wordt, blijkt uit het feit, dat overal in den lande verenigingen worden opge
richt, die beögen de "oude" mensen FIT te houden door middel van konditie-trainingen. 
GEEN wedstrijdtraining, maar zuiver en alleen een konditie- c.q_. 11 BLIJF- FIT"-training, 
o.a. door op ' n verantwoorde wijze 'n stukje te lopen- snelheid en afstand naar ei
gen kunnen - en het doen van lichaamsoefeningen. 
DUS: Wilt U Uw buikje kwijt, wilt U de spieren weer soepeler en wilt U zichzelf weer 
wat meer uithoudingsvermogen aanschaffen ? 
Ondergetekende heeft zich tot zijn medebestuurders gericht met het verzoek een derge
lijke training ook bij ons in te voeren. U weet, dat een verzoek om iets op te rich
ten door een bestuur altijd kritisch wordt bekeken. Zo ook hier . Er kwamen prompt vra
gen naar voren zoals: is er animo voor, is er een trainer, wordt die betaald9 krijgen 
we contributie van de deelnemers 9 enz. enz. ? 
Uiteindelijk is hdt bestuur tot de volgende beslissing gekomen: 
"Er zal een oproep in de september- uitgave van de "H.A.V.-er" verschijnen tot deelname 
aan deze conditie-training voor ouderen. Deze training zal starten op de eerste zon
dagmorgen van onze wintertraining op ons trainingscentrum in de duinen aan de Zeeweg 
(ingang tegenover restaurant "Het Witte Huis"), aanvang 10.00 uur. Alvorens overge
gaan wordt tot de DEFINITIEVE oprichting van deze "BLIJF- FIT"-training9 uitgebreid 
met niet-leden, aanstelling van een va ste trainer en eventuele contributie- heffing, 
zal eerst bekeken worden hoe groot de opkomst en de animo hiervoor is!" 

Geachte leden, oud- leden9 donateurs, ex- atleten, enz., aan U dus de uiteindelijke be
slissing ! HIER LIGT UW KANS voor een goede gezondheid, voor een contact of een her
nieuwd contact met Uw sport en Uw vereniging. Het is tevens gezond vertoeven in dit 
prachtige duingebied. De training duurt ca. twee uur. Een kantine is aanwezig, zodat 
U gezellig even leunt nababbelen ! Ook de vaders van onze atleten zijn van harte wel
kom ! ! 
Om een juist overzicht te krij5en van de deelname, treft U in dit clubblad een 
strookje aan, da t door U ingevuld dient te worden. Wilt U dit zo spoedig mogelijk doen 
toekomen aan: J.H. Prinsen, van Zeggelenplein 13, H.Busé, Godfried van Bouillonstraat 
67 of J. van Drunen, Noorwegenstraat 64 te Haarlem ? U kunt het eventueel op de eer
ste training ook nog inleveren, doch liever eerder. Ik hoop, dat de opkomst overwel-
digend zal zijn en wens U veel succes! J.H. Prinsen. 
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speel mee in de sport-loio • ~ . 

INLICHT INGEN BIJ : 

J. v. Drunen, Noórwegenstraat 64 Haarlem Tel. 20798 

H. Busé, Godfr. v. Boui llonstr. 67 Haarlem Tel. 19624·' · 

D. Jordens, Z uider Tuindorplaan 29 Haarlem 

U de kans op I 100.000 schoon, 'WIJ een financieel gezonde vereniging 

Geopend: dagel ijks van 19.0Ó-24.00 uur 
zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur 

:::;. l:i-
\_ . "de grol'' .; bar ) 

Bij ons treft U een beschaafde sfeer. 

GASTHUISSTRAAT 26, HAARLEM TEL. 17855 

loop eens binnen ... en 
. ··bekijk hel assortiment 

van U1N sporthuis 

Onderneem een fascinerende 
ontdekkingstocht iri het · 
uitgebreide assortiment 
van uw sporthuis. 
U komt er rijk beladen vandaan 
met artikelen van wereldmerken. 
Ga naar uw sporthuis, 
uw specialist en adviseu r. 

dit is een 
uitnod igrng van: sporthuis 

''haarlern'' 
Grote Houtstraat 123 
Telefoon 22085 
(tussen 2 bioscopen) 
Marsmanplein 15·17 
Telefoon 64562 
(volop parkeerruimte) 

HAUTE COIFFURES 

"salon stoker" 

Lid Syndicat 
"Création de la Neerlandaise" 

BIJOU'S EN 
PARFUMERIEËN 

Lubin - Lanvin-Je~n _d' Alb ret 

Worth- Jean Patou~Molyne ux 

Ru ime sorte ring 

spec iaal For Men serie's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem - Telefoon 13 5 7 5 



okay-ijs 

Grossier 
Th. Koers 
Spaarne 80 
Haarlem 

Voo r een fraaie vogel of een echte rashond naar .. . 

jeltjo doornbosch 
PENSION VOOR HUISDIEREN 0•0• Ook voeders en andere die renbenodigdheden. 
van 't Holistraat 93- Haarlem -Tel. 437 44 
's maandags en 's zate rdags stand plaats: Boterma rkt. 

smederij "". mooienaars woningin ri chting 

a. thuis 
Leve ring en onde rhoud van haarden en 
oliekachels. Hek- en constructiewerken. 

stoffe ren en 
repareren 

::tf.)f.::tf.::tf. Werkp laats: Baljuwslaan-Telefoon (02500) 11209 
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 1 0097 I 

van me-ubels 
Schaterweg 80-82 
Haarlem -T e1 .5 1 081 

i. kan juwelier 
horloger 

::tf. stopwatches 

Haarlem, Ba rteljorisstr.2 
Telefoon 1 3004 
O ranjestad, Nassaustr., 
Aruba N.A. 

ge erts 
sinds 1913 

inkoop va n : inboedels 
antiek, perz. kleden 
goud, zi lver enz. 
Ged. Oude Gracht 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Reparatie inrichting 
voor alle uurwerken 

b.a.scholz 
meester horlogemaker. 
Coornhertstraat 34 
Haarlem Tel. 1 2228 

goossens 
SIGAREN- EN WIJNHANDEL 
ANNEX CHOCOLATER IE 

• Schotersingel 89c Telefoon 6 11 30 

INLEVERING HAV TOTO 

Bloemenmagazijn 

flora 
J.A. Dijkhoff 

Speciaal ad res voor 
artistieke bloemwerken 

Zijlst raat 25 Haarlem 
Telefoon 11 395 

henk van koersel 

Uitsluitend 
roombotergebak 
bitterschotels 
en ijstaarten. 
Voo r elk feest iets apa rts 

t. h. de lange 
Ma rsmanplein 1 5 Tel. 63501 
Fieresstraat 7 Tel. 56030 

De 
modernste 
zaak 

De speciale herenkapsalon va n Haarlem 
De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. Houtst raat 71 Haarlem Tel. 21 238 



voor nu ... 
en voor de 
toekomst 

hagtingius' 
drogisterijen 

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

geneesmiddelen 

cosmetica en 
huish. artikelen 

PLESMANPLEIN 3 TELEFOON 62066 

PERSEUSSTRAAT 31 TELEFOON 52207 

de zaak van service 

en vertrou1Nen ; 




