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VAN DE REDACTIE, 

Het seizoen zit er op. Na het goede en het wat minder goede 
resultaat van resp. de W.G.- en P.R.-bekerwedstrijd, gaan we 
zo dadelijk de wintertraining in. Een wintertraining, die de 
basis zal moeten leggen voor successen in het seizoen 1967 ! 

Wij van de redactie gaan ons voorbereiden op de verschijning 
van het traditionele Kerstnummer. Wij hopen een vooraanstaand 
lid bereid te vinden een hoofdartikel te schrijven~ we zullen 
trachten een interview te maken met een ander bij ons op de 
voorgrond tredende figuur en we zullen hopelijk ook Uw copij 
mogen ontvangen, die uiterlijk maandag, 28 november, in het 
bezit van het redactiesecretariaat, Bellamystraat 3 Haarlem, 
zal moeten zijn. 

Typist, stencilman en administratie zullen dan samen met ons 
trachten Uw lijfblad even na half december in Uw brievenbus 
te doen glijden. 

Tot dan 

- 1 -



VAN DE VOORZITTER. 

De strijd is gestreden. Zowel de W.G.- als de P.R.-bekerwedstrijd ligt achter ons. En 
om maar met het prettigste te beginnen, de W. G.-bekerploeg heeft ons aangenaam ver
rast. Zonder over grote uitblinkers te beschikken, toonden onze junioren een weldadig 
aandoende vechtmentaliteit en dat leverde hun een toch wel verrassende derde plaats 
op. Ze hadden daarbij zelfs de pech, dat de eerste ploeg van de 4x100m, overigens vol
komen ten onrechte, gediskwalificeerd werd. Overigens een merkwaardig geval. Ploeglei
der Van Drunen had voor de estafettes de wedstrijdleiding erop gewezen, dat er bij het 
vierde wisselpunt iets niet klopte. Uitgerekend daar ging het bij de wissel met onze 
ploeg fout. Toch diskwalificatie, besliste de scheidsrechter. Enfin, daarvoor waren ze 
bij een incidentje tijdens de 1500m ook wel weer lankmoedig geweest. Maar ondanks die 
goede derde plaats toch enkele vragen: Waar blijven de jonge afstandlopers, we hebben 
ze al jaren niet. Zou het niet aanbeveling verdienen veel eerder met de training van 
jonge polsstokspringers te beginnen ? 
Ja, en dan de P.R.-beker. Wat moet ik daarvan zeggen ? Er trad een ploeg aan, ver
zwakt door het ontbreken van enkele topatleten: Jeltjo Doornbosch was er niet bij, 
vVim Aaij ontbrak (dat laatste was overigens ook een enorme tegenslag voor .de W.G.-bê
kerploeg) en ook het ontbreken van Henk de Ruyter op de 800m bleek tijdens de wedstrijd 
toch wel van betekenis. Want nu liep er op die 800m slechts één man van ons, die werke
lijk vocht. Het was ook een gevecht tegen zichzelf, omdat het uitgerekend die middag 
beslist niet ging, maar Gerard Zwart knokte er voor. En dit nu kunnen we beslist niet 
van Adrie Schaper zeggen. Hij liep heel plichtmatig zijn BOOm uit in een tijd, die er
gens toch nog wel redelijk genoemd kon worden en trok zich toen terug voor de 4x400m
estafette. Wanneer deze jongen in staat geweest zou zijn zich werkelijk ten volle te 
geven, een overwinning op de 800m zou het resultaat zijn geweest. Erg teleurstellend, 
vooral voor de technische . leiding, die er alles aan gedaan had Adrie.' juist voor deze 
wedstrijd er mentaal weer bij te brengen. Ik kan slechts voor Adri.e . hopen, dat de men
sen van de T.C. hem in de naaste toekomst toch nog in staat zullen .stellen dit alles 
goed te maken. 
Verder kunnen we dan eigenlijk niet direct van falende atleten spreken • . Dat het expe
riment met Co Klaver op de 5000m mislukte, we wistenvooruit dat het eengok was. Daar 
staat tegenover, dat Chris v~d. Meulen het op verspringen verrassend goed deed. En dat 
was tenslotte- zij het in iets mindere mate -ook een gok. 
Maar het zat er deze keer echt niet in, het moest vooral teveel van ·de "oudjes" komen: 
Rein Knol, Wim Krijnen en vooral ook weer onze 51-jarige Henk Kluft. Dat waren de rou
tiniers van de ploeg en daarom heen hadden we dit jaar te weinig punten-verzamelaars 
om boven de middelmaat uit te komen. Eén troost: Als Jel nu juist niet in de herfst 
zijn huwelijk had gesloten, waren we beslist nog derde geworden. 
Dezelfde matheid, die ik bij de P.R.-bekerwedstrijd zag, vond ik ·ook terug bij de on
derlinge wedstrijden. Weinig belangstelling van de ouderen, terwijl ook diverse atle
ten ontbraken. Dat er later eigenlijk toch nog min of meer wat sfeer kwam, lag, dacht 
ik, vooral aan de bijzonder vlotte afwerking. 
En nu de toekomst. Begin november starten we met de wintertraining. Om precies te zijn 
op zondag, 6 november. Weer op de fraaie terreinen van de militairen aan de Zeeweg. 
Het zal zeer zeker een zware taak zijn voor onze nieuwe trainer Harry Joacim om uit de 
bestaande kern van wedstrijdatleten een nieuwe ploeg op te bouwen. Alleen zal hij dat 
nooit kunnen klaren. Hij zal de steun van een goed werkend bestuurs-technisch apparaat 
achter zich moeten weten. En ik geloof, dat we vooral aan het eerste eens alle aan
dacht moeten besteden. Want de noodzaak van een sterke bestuursploeg zal zich in de 
naaste toekomst heel duidelijk manifesteren. Joustra bedankte in de loop van het jaar 
als bestuurslid (hij wordt tijdelijk vervangen door Fielmioh sr.), ondergetekende komt 
na februari ook beslist niet meer terug. Het wordt tijd, dat men ook in de boezem van 
de vereniging eens nagaat, hoe en op welke wijze deze mensen het best vervangen kunnen 
worden. Want aan voldoende kader ontbreekt het ons nog steeds. Het is een groot pro
bleem. Geen nieuw prebleem. Maar we zullen nu toch eens werkelijk serieuze pogingen 
moeten doen om het op te lossen. 

D.Hagtingius. 
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Dë ·trainingspákken zijn verkrijgbaar -bij J. van -~D:runen; Noorwégenstraat 64,. Haarlem 
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Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem, Grote- Hou-tstraat 123, 
Haarlem, krijgt U 10 % korting. _ 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting _- direct. 

Ookbij Sporthuis te Nuyl, Schaterweg 27, Haarlem, kunt U onder dezelfde voorwaarden 
Uw spo±)kleding koperi. 

TRAINING TRAINING TRAINING TRAINING 

De wint-ertraining zal een aanvang nemen zondag~ 6 november a ~ s~, de training zal wor.
dèn gehouden op het militaire sportterrein aan de Zeeweg, ingang tegenover !).et Wi t .t ·e 
Huis, aan-vang jeugd 9. 30 · uur, senioren 10.00 uur. De zaal training begint op woensdag .. 
9 november a.s. in de zaal van het Lorentz Lyceum aan het Santpoorterpl!=!in, :)c ngq.ng · 
Hèd.astraat. Van 19.00-20.00 uur: welpen, juniorenD en deC-junioren, - cii~ ook in 1967 
hog C-junior zijn. Van 20.00-21.00 uur: alle o-verige J junioren EN D;IE SENIOREN, DIE 
TRAINEN o.l.v. J. van Drunen. Van 21.00-22.00 uur: de senioren. 

Wî j doen een zeer dringend beroep op al onze leden, om vooral ook in , de wintermaÇipd~m 
de trainingen zoveel mogelijk te bezoeken. Hier wordt de basis gelegd voor het setzoen 
1967. . 
O~rer ev. gewichténtraining, etc. volgt nog nader bericht. 

NIEUWE LEDEN: 

L.J.C. Fielmich 
W.F. ·Foeken 
P.R. Foeken 
C~ Vuijst 
J. van Drunen 
P.R. Senuurman 
J. W.A. ·Bray . 

ADRESWIJZIGING: 

W.J.A. Beelen 

2- 9-19 
10- 6..:51 

' 7- 1..:.53 
20- 4-49 

. 21-12-48 
17- 9-55 
11-10-51 

.Edw . Jennerstraat 292 
Schotlandstraat 288 
Schotlandstraat 288 
Brouwersstraat 82 
P.J.Ruys de Perezlaan .5 
Schaterweg 49 rd 
Zwitserlandstraat 20 

Wagenweg 196 

2 paar ongebruikt:E t::::ingsspikes. ·1 
Slechts f 5·- per paa r. 
Via J. van Drunen. I 
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Nationale T~9hnische Comedie. 

Zo mogen wij de affaire, die zich rondom ons aller Technische Commissie afspeelt, toch 
wel noemen. 
Wa t is er n.l. gebeurd? In de vergadering van de N.T.C. d.d. 16-2-66 is naa,r aanlei
ding van de voorstellen van het district Zuid-Holland ten aanzien van het jurywezen 
eenstemmig het standpunt ingenomen1 dat deze voor de N.T.C. onaanvaardbaar waren indien 
aan het voorgestelde art. 183 b onder a 1 niet een alinea zou worden toegevoegd 1 inhou
dende dat de benoeming van wedstrijdleider 1 scheidsrechter en seingever(s) bij kam
pioenschapp·en en interlands in handen van de N.T.C. zou blijven. De J.A. V. sprak zich 
met een stemmenverhouding van 56 voor 23 tegen en 1 blanco uit voor het voorstel van 
Zuid-Holland. De meerderheid van de N.T.C. trok hieruit de conclusie 1 dat de J.A.V. het 
vert:touwen in de N.T.C. had opgezegd. En zo stelden de heren Vrencken 1 Rinkel en Sala
:d hun zetels ter beschikking. De voornaamste bezwaren van bovengeneerode heren bleken. 
daarbij gericht te zijn tegen hun mede-N.T.C.-leden 1 de heren Moerman en Grewer 1 die 
het onaanvaardbaar hadden gesteund en nu niet de consequenties wensten te trekken. 
In een bespreking met de KNAU-voorzitter hebben de ä.rie genoemde leden," ten bate van 
het atletiekbelang zich bereid verklaard het ter beschikking stellen van hun funkties 
in ieder' geval t ot na het atletiekseizoen uit te stellen. 
Uit deze bespreking kwam ook naar voren 1 dat de moeilijkheden veel dieper gingen dan 
de bekende jurykwestie. Deze bvestie bleek wel echter de bekende druppel te zijn. 
Nu het atletiekseizoen bijna ten einde is, hebben wij over deze kwest ie niet veel meer 
vernomen. Zelfs in het Officiele Orgaan de A.W. 1 waaruit wij kennis namen van deze 
moeilijkheden 1 is niets meer gepubliceerd. Tot wij enkele weken geleden de mededeling 
kregen, dat het district Noord-Holland (één van de twee districten1 die zich de moeite 
hadden genomen om hier aandacht aan te besteden) in vergadering bijeen kwam om candi
daten te stellen voor een nieuwe N.T.C. Op deze vergadering kwam tot onze verrassing 
naar voren 1 dat alle N.T.C.-leden zich weer herkiesbaar hadden laten stellen. Het dis
trict Noord-Holland stelde tegenover de voorzitter der N.T.C. 1 de heer Frencken1 een · 
tegencandidaat in de persoon van de heer v .d. Hijden1 voorzitter van het district zuid. 
De vergadering ging hiermede niet akkoord en stelde dat het districtsbe·stuur geen can
didaat kon stellen. Uit de vergadering wer.den toen enkele namen genoemd' er werd hef
tig gedebatteerd en uiteindelijk bleven twee namen over: v.d. Hijden en Kooroen (lid 
van het hoofdbestuur de·r KNAU). Uit de schriftelijke stemming die toe·n volgde kwam met 
grote meerderheid van stemmen de heer Koomen als candidaat voor de funktie van voor
zitter der N.T.C. uit de bus. 
Inmiddels heeft de heer Koomen zijn candidatuur laten vallen gezien het feit, dat hij 
zich niet graag candidaat laat stellen t egenover een medebestuurslid. De heer Frencken 
maakt i.v.m. zijn funktie van voorzitter der N.T.C. automatisch deel uit van het hoofd
bestuur. Zodat het er alle schijn van heeft, dat het gehele N.T.C.-bestuur in zijn 
oude samenstelling weer voor een jaar wordt gekozen (is inmiddels gebeurd op de 16e 
okt . Red.). 
Dat dit een vreemde gang van zaken is, zal iedereen met ons eens zijn. Ook de lauwe· 
reakties v9-n. de andere districten doet toch wel vreemd aan. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de Nederlandse atletiek al aan zijn 
winterslaap is begonnen. Wij zouden willen adviseren~ vyo rdt wakker. 
Kijk !aar Anderen Uit. 

H. Busé. 
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SPRING 1 S VER. 

Enige eenvoudige regelen tot het bereiken 
van een mager resuliaat bij het edele verspringen. 

Men neme •••• 
Als bij elk recept "nemen" we wat. In dit gevalz Een aanloop, flink hard, afzetten op de, fraai witgekalkte balk en ••• . tjoep, je landt wel een eind ver weg in h~i zand. Genoeg scherts ! (Want dat had U toch wel begrepen, dat hier een lolbroek aan het woord was? Fijn, dan kunnen we hoogst-serieus verdergaan). 
Ik sta achter de mening, dat verspringen oefening vereist, wil je tenminste . meer dan een redelijk resultaat bereiken. Er leeft echter ook een overtuiging, da~ ~e~springen een technisch nummer is, waar "niets aan is'', al thans een onderdeel van èle· atletiek, waar weinig training voor nodig is. Nu zou dit niet erg zijn, als het het standpunt van een welwillende leek was. Helaas, in "aangepaste vorm" is het een opvatt_ing, zoals die ook in onze vereniging leeft. 
Overdreven gesteld ? 
Was 't maar waar ! Want zó is het ongeveerz op trainingen gaat elk ander nummer vóór verspringen. Is er in het schema een gaatje, dan wordt dat wel 's gevuld met een poosje verspringen. Maar vooral niet te lang. Dat van zo'n incidenteel deelnemen aan de springtraining weinig resultaten mogen worden verwacht, zal niet verwonderen. Natuurlijk zijn er (bij de jongeren) ook regelmatige springers. Maar blijkt onder hen aanleg voor andere nummers te schuilen, dan raakt veelal het verspringen al gauw in de verwaarloosde hoek. 
Op zo'n manier wordt de top natuurlijk aardig breed. Bij het samenstellen van een verenigingsplDeg erg makkelijk~ 2 springers uit het x-aantal, die elkaar in kracht weinig ontlopen, zijn altijd te vinden. In de nabeschouwing lezen we dari altijd: "dat ze aan de verwacht i ng·en vol deden". 
Ik weet, geen fraaie afschildering te hebben gegeven van een situatie, waarmee echt niet alleen onze vereniging zich klaarblijkelijk verzoend heeft. En ik geef toe, dat we meer gebaat - zouden zijn met een oplossing. Wat dacht U van deze "doodeenvoudige"z Verspringen als een volwaardig onderdeel van de atletiek te beschouwen, hetgeen dus inhoudt : trainen, trainen, trainen. 
Als dit begrip opgebracht kan worden, zijn de eerste 6 meters bij voorbaat genomen. 

v/. s. 

BEZIJDEN DE Vl . G.-!BEKERWEDSTRIJD. 

Als er een prijs voor traagheid zou moeten worden uitgereikt, zou ik die aan de microfonist op deze zondag willen schenken. De taak van deze funktionaris is zeer belangrijk; met smeuïge opmerkingen kan hij fleur geven aan de prestaties en een stè"'vige bijdrage leveren in een sfeervol veJ.•loop. Deze man echter was bijzonder fantasieloo~ in het taalgebruik. Van begin tot eind ( dat nemen we tenminste aan - het· eind hebben _we niet afgewacht) gaf hij de resultaten véél te laat als volgt door: " ••.•• als nummero ••••• in de tijd van ••••• en hij kreeg hier ••••• punten voor" Af en t oe nog gevarieerd met " ••••• en dit leverde ••••• punten op". 
_Ach KNAU, kan ook daar ge~m cursus voor worden opgezet ? Want op zo'n manier voortgaande wordt het weinige publiek de zin om te blijven komen ontnomen. 
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25 sept. UTRECHT, ESTAFETTE-KAMPIOENSCHAP?EN 1966. 

Prachtig succes voor onze estafette~ploeg. 

In de finale 4 x 100m estafette gelukte het onze ploeg, bestaande uit Fer La
mie, Hora Vlam, Chris v.d . Meulen en Gerard Kamp, beslag te leggen op de twee
de plaats achter de ploeg van A.A.C. 
Onze jongens noteerden, na een prima race met vloeiende wissels , de tijd van 
42.- sec. Deze schitterende tijd betekende een verbetering van het 35 jaar 
oude clubrecord; van harte proficiat aan dit viertal. Het oude record stond 
op naam van Berger, Benz, v.d . Berger en v. Welsenes met 42.5 sec. 

Ook onze jeugdploeg Fer Lamie, Henny te Nuyl, Mark Beekes en Leo v.d. Veer, 
wisten in de finale 4 x 100m als tWeede te fini~hen. Tijd: 44.9 se6. Eveneens 
een goede prestatie van deze jongens. 

Onze 4 x 1500m-ploeg ging het minder goed af. De ~erste loper, Arnoud Bosch, 
deed het prima. René Ruis en Gerard Zwart vielen echt wat tegen, Adrie Scha
per als vierde loper vond het beter om de "Spartaan" aan een nieuw Nederlands 
record te helpen, dan voor zijn eigen ploeg een zo goed mogelijk resultaat te 
bevechten. Hij staakte na 1100 meter de strijd, nadat hij eerst Piet Beelen 
van zijn trekkersdiensten had laten profiteren. 

J.v.D. 

1 okt. KANTTEKENING BIJ DE KUNSTLICHT-INVITATIEWEDSTRIJDEN TE LEEUVvARDEN. 

Daar bleek dat Servee Wijsen zich moest laten bijlichten door de koplampen 
van een lelijk eendje om het nummer polshoog te kunnen winnen. Op het midden
veld zag je echter geen snars. 
Tijdens de steeple-chase schoof de jury, me t het wedstrijdreglement in de 
hand, twee horden aan de kant. 
Ik heb hierover het wedstrijdreglement voor U nageslagen en daaruit las ik: 
Als de sloot aan de binnenkant van . de baan is aangelegd, moet de eerste horde 
in de baan gezet worden nadat er 270 meter is afgelegd en verder moet de wa
terbak de vierde hindernis in elke ronde zijn. 
Het reglement voorziet blijkbaar niet in een baan waarbij de sloot aan de 
buitenkant van de baan is aangelegd. Zodat ik concludeende: 
Als de eerste horde ·na 270 meter kwam en de sloot de 2de hindernis werd, het 
aantal horden 26 in plaats van 28 moet zijn geweest. 
Overigens was deze lichtwedstrijd wel goed georganiseerd. 

Arnoud Bosch. 

2 okt. BRUGGE. 

In de Nederlandse jeugdploeg voor de wedstrijd België - Nederland - Niederrhein 
waren de Haarlem-junioren Leo v.d. Veer, Jos Fielmich en Mark Beekes opgesteld. 
De wedstrijd vond plaats onder minder gunstige weersomstandigheden. Leo v.d. 
Veer was weer goed op dreef, voor de zoveelste maal verbeterde hij dit sei..:. 
z~en een clubrecord. 
Bij het nummer kogelstoten kwam hij met een stoot van 14.66 meter op de derde 
plaats. Deze prestatie betekende een nieuw clubrecord. 
Jos Fielmich bond de strijd aan op d~ 1tOm horden en het hoogsprin~en. Het 
werd tweemaal een vijfde plaat.s .• Tijd 110m horden: 16.1 sec.; hoogspringem· 
1.65 meter. Vooral met deze laatste. prestatie bleef Jos onder zijn· kunnen. 
Mark zagen wij in aktie op de 200m. Een slechte start en een traag begin maak
te hem dire~t kansloos; een zesde plaats met een tijd van 23.9 sec. 

J.v.D . 
2 okt. DEN HAAG. 

Aan deze door Vlug en Lenig georganiseerde wedstrijden werd deelgenomen door 
een aantal "Haarlem"-atleten. 
De resultaten waren: 
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SENIOREN. 
400m B 
diskuswerpen ·D 
kogelstatert 
40üm D 

verspringen 

JUNIOREN. 
Kogelstoten B 
200in A 

· 600m B 

Bom B 
hoogspringen B 

1 e P. v.Beek 
11e G. Sakkers 

14e G. Sakkers 
1 e A; Bosch 

, 6e ~ L~ Hoekendijk 
11 e W. · Schoon 

5e A. van Velzen 
1 e F. Lamie 
3e R. Knol 
4e H. Koning 
4·e A. van Velzen 
7e R. van Beek 

8/9 cikt. DELFT, FINALE MEERKAMPEN. 

51 .- sec. 
· 25m32 

7m62 
54 .1 sec. 
58.9 sec. serietijd ss.- sec. 

4m58 

10m90 
22.6 sec. 

1.33.2 sec. . -
1 • 33 .4 sec . 

10.- sec. 
1m41 

Ieder jaar vormen de jeugdmeerkampen één der hoogtepunten van het seizoen. 
Elk distrikt stuurt een vertegenwoordiging naar deze wedstrijden. In het to
t aal nemen aan deze wedstrijden 12 A- en 12 B-junioren deel. 

·' Praktisch elk jaar worden deze wedstrijden door A. V. '40 te Delf-t georganiseerd. 
De organisatie is daar altijd in bijzonder bekwame handen. Door het distrikt 
Noord-Hollan~ was Jos Fielmich aangewezen in de groep B-junioren. Deze groep 
neemt deel aan een zevenkamp. 
}os heeft het er goed afgebracht. Hij eindigde op de zesde plaats • 

. · Zijn resultaten op de eerste dag waren: 
1oom: 11.9; speerwerpen: 31m37; verspringen: 5m80; stand na de eerste dag: 
9de met ~514 punten • 
. Tweede dag: 
Bom h6r~eng 11.4; hoogspringen: 1m78; kogelstoten: 9m74; 600m: 1.40.2 sec • 

. Totaalstand: 6de met 4181 punten. 
Vooral het hoogspringen was bijzonder goed. Hij eindigde hier als eerste. 
:bez.e prestatie van 1m78 betekende een nieuw clubrecord~ Jos, gelukgewenst 

J.v.D. 

9 okt. DE P.R.-BEKERFINALE. 

Persoonlijk kan ik mij niet herinneren, dat er ooit een P.H._beker zo laat in 
het seizoen is gehouden. Ik dacht, dat we in 1946 een P.R.-beker op 26 septem
ber hebben gehad, maar h.eiemaal zeker van die datumben ik niet. Enfin, dat 
kan Piet Kleyne ongetwijfeld beter uit de doeken doen.Het was in ieder-geval 
heel laat in het seizoen deze keer en dat heeft ongetwijfeld een stempel op 
deze wedstrijd gezet. Laat ik het in ieder geval daar maar op houden; dat over 
de gehele ploeg een zekere matheid lag. Mogelijk dat de bepaald niet geweldige 
houding van Adrie Schaper, die eerst helemaal niet wilde lopen om onbegrijpe
lijke reden en daarna op de BOOm er met de pet naar gooide. ook van invloed 
is geweest op dit min of meer falen van de . ploeg. Nu is het woord falen wel
licht was overdreven, maar over het algemeen haddenwe van dit team, ondanks 
het niet aanwezig zijn van Jeltjo Doornbosch, Wim Aaij en Henk de Ruyter, iets . 
meer verwacht. En wat eigenlijk nog meer teleurstellend was, wanneer er van 
uitblinkers gesproken moet worden, dan dienen we die voor alles te zoeken on
der de oudere atleten. En om dan met de oudste te beginnen: Henk Kluft, 51 · 
jaar, stootte de kogel 13m14 ver en wierp de diskus 38.58m. Hier kunnen woor
den .de bewondering voor deze verrichtingen niet beschrijven. 
Vervolgens Rein Knol: 1m80 hoog en 42m04 met de diskus . Het lijkt er op, of 

1 

i 
Rein nog steeds aan zijn beste jaren bezi~ is. Dan aanvoerder Wim Krijnen: 
op de 110m horden en met de polsstok resp. · 15.8 en 3m70. En aan het eind van · 
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100m 

200m 

400m 

Boom 

1500m 

5000m 

110mh 

400mh· 

de middag verving hij~ zoals een goed aanvoerder betaamt, Adrie Schaper in 
de 4 x 400m estafette. En ook Harry Joacim: 16.2 op de 110m horden en 58~4vop 
de 400m horden. Kijk, dat waren stuk voor stuk prestaties, waar de overige 
leden van de ploeg zich aan hadden kunnen optrekken. Mam:r dat gebeurde, uit
zonderingen d~argêlaten, niet. Zo'n uitzondering was b.v. Chris v.d. Meulen, 
die een zeer eigenaardige stijl demonstreerde bij het verspringen en toch 
tot 6m46 kwam, Trouwens, ook de 6m16 van Jan Priester was voor onze begrip
pen redelijk. Deze zelfde Priester toonde zich een P.R. -aanwinst door bij het 
hoogspringen tot 1m70 te komen. Onze sprinters deden het redelijk goed. Voor
al Hora Vlam viel me weer mee en Gerard Kamp is op de 400m toch ook nog al
tijd een steunpilaar voor de ploeg. Riohard Vissers, zo van een zware mili 
taire oefening af op de baan- de juiste mentaliteit - kwam ondanks deze han
dicap tot 52.9 · sec. Gerard Zwart, René Ruis, Co Faas, Rob van Nimwegen, Wim 
Visser, ze hadden a~lemaal niet hun veste vorm. De onderstaande uitslagen be
wijzen dat overduidelijk. Pim van Beek was gelukkig weer onverstoorbaar op de 
400m horden. Een jongen, die door zijn rust alleen al zijn tegenstanders impo
neert. Trouwens, ook tijdens de 4 x 400m, waarop we overigens kansloos werden 
versl~gen, toonde hij als laatste loper zijn klasse. Jammer, dat de ploeg
leiding hem niet als tweede of derde loper heeft ingezet. De laatste plaats 
hadden we dan m.i. kunnen vermijden. Ja, dat experiment met Co Klaver op de 
5000m ! Dat mislukte dus hopeloos. Maar goed, wie geen risico's wil lopen, 
zal ook nooit goed winnen. Als Co nu zelf maar goedbeseft, dat hij het na een 
degelijke wfntertraining toch weer moet gaan proberen. Want hij kan lopen en 
wat meer zegt, hij kan vechten. 
Mag ik dan nu voor het overige naar de uitslagen verwijzen. 
Het was dus bepaald geen daverende P.R.-beker voor ons, maar als we . er reke
ning mee houden, dat we met Jel Doornbosch in de gelederen beslist derde wa
ren geworden, om dan nog rriaar niet te spreken over het feit·, wanneer Wim Aaij 
beschikbaar zou zijn geweest, dan is er echt niet te wanhopen. En nu ik het 
toch over Jel heb, hij werd toch wel goed vervangen door Lee v.d. Veer, aan 
wie de vereniging in de toekomst bijzonder veel plezier kan beleven. 
Wij gaan zo dadelijk de wintertraining in. Trainers en T.C. zullen gedurende 
deze periode bijzonder veer an nuttig werk kunnen verrichten. En als dan ook 
nog eens de propaganda voor nieuwe leden goed op gang komt, dan gaan we het 
het volgend jaar beslist weer proberen. 
Proberen een tikkeltje dichter bij A.A.C. te komen. 

So Long. 

UITSLAGENg 

F.Lamie 10.9 828 ver C.v.<i.Meulen 6m46 706 
H. Vlam 11.1 780 J.Priester 6m16 640 

H. Vlam 22.4 801 hoog R.Knol 1m80 680 
C.v.d.Meulen 22.5 790 J.Priester 1m70 588 

G.Kamp 51.- 762 pol sh. W.Krijnen 3m70 728 
R. Vissers 52.9 683 R.v.Nimwegen 3m20 587 
A. Schaper 1. 59.5 757 h.s . s. J.Brouwer 12m66 640 
G.Zwart 2.06. 6 641 F.Kales 12m38 610 

A. Bosch 4.06.5 763 kogel H.Kluft 13m14 674 
René Ruis 4.20.2 658 L.v.d.Veer 12m33 621 

C.Faas 16.23.- 672 diskus R. Knol - 42m04 725 
C.Klaver 17.17.2 577 H.Kluft 38m58 657 

W.Krijnen 15.8 767 speer W. Visser 46mOO 578 
H.Joacim 16.2 730 R. Vissers 45m02 564 

P. v.Beek 54·5 863 
H.Joacim 58·4 744 
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4x100m F.Lamie-H. Vlam-C.v.d.Meulen
G.Kamp 42.8 1758 

4X400m R. Vissers-W-Krijnen-. 
G.Zwart-P.v.Beek ~ 

3000m (bijnummer) R.Folmer 9.25.0 

3.34.4 1310 

EINDUITSLAG: 

1. A.A.C. 
2. V. en 1. 
3. G. V.A .• V. 
4. Haarlem 
5· Holland(L) 
6. Kimbria 

26.474 
24 .706 
24.298 
23.882 
23.717 
23 . 220 

(Bijgaand staatje met punten op ieder nummer van alle comp.wedstr. 1966 en 
finale 1965). 

Nummer: 

~ . 110m horden 
·. · 800 meter 

verspringen 
tussenstand 
speerwerpen 
100 meter 
tussenstand 
kogelstoten 
400 meter 
tussenstand 
1500 meter 
400 meter horden 
tussenstand 
200 meter 
diskuswerpen 
tussenstand 
hoogspringen 
hinkstapspringen 
tus'senstand 
5000 meter 
tussenstand 
polsstokhoogspringen 
·tussenstand 
4 x 100 meter 
tussenstand 
4 x 400 meter 
eindstand 

wedst. 
finale 
P.H.65 

.1574 
1585 
1279 
4438 
1209 
1584 
7231 
1325 
1506 

10062 
1459 
1531 

13052 
1549 
1374 

15975 
1314 
1294 

18583 
1463 

20096 
1315 

21361 
1784 

23145 
1512 

24657 

15-5-66 5-6-66 11-9-66· 9-10-66 
Gronin- Rotter- ·Haarlem· Allster-

gen darn dam 

1535 
1457 
1383 
4375 
1208 
1536 
7119 
1366 
1515 

10000 
1453. 
1457 

12910 
1549 
1321 

15780 
887 

1244 
17911 

1222 
19133 

1344 
20477 

1732 
22209 

1352 
23561 

1442 
1545 
1228 
4215 
1317 
1490 
7022 
1326 
1516 
9864 
1499. 
1286 

12649 
1592 
1330 

15571 
1099 
1222. 

17892 
' 1434 
19326 

1230 
20556 

1644 
22200 

1344 
23544 

1478 
1597 
1039 
4114 
1301 
1536 
6951 
1328 
1342 
9621 
1498 
1598 

12717 
1581 
1310 

15608 
1268 
1213 

18089 
1332 

19421 
1372 

20793 
1732 

22525 
1491 

24016 

1497 
1398 
1346 
4241 
1142 
1608 
6991 ' 
1295 
1445 
9731 
.1421 
1607 

12759 
1591 
1382 

15732 
1268 
1250 

18250 
1249 

19499 
1315 

20814 
1758 

22572 
1310 

' 23882 

Gemiddelde 1966 over 4 wedstrijden: 23750 
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11 okt. 

P. H. -bekert jes. 

(Gegevens ·Hans Busé) 

Op het kogelstot en kwaoen ons oudste - en ons 
jongste clublid van de pl oeg uit. Henk Kluft, 
51 jaar, Leo v.d. Voe r , 18 jaar. 
Als Leo net zo lang meegaat als Henk, dan 
heeft hij nog heel wa t P.R.-bekers voor de 
boeg. 

Ondanks onze 51 -jarige Henk Kluft·, was de ge
middelde leeftijd 24 jaa-r.· B-et-rekkelijk jong 
dus en ook dat geeft moed voor de· toekomst. 

UITSLAG ONDERLINGE 1"0-km ·loop IN HET PIM MULIERSPORTPARK. 

1 • A. Bosch 34.18.2 9- w. Voorting (gast) 
2. A. Schaper -- 35.10.5 1 o. A. Tervoort (gast) 
3. c. v.d.Aar (gast-) 36.43.2 11 • K. Cornet (gast) 
4· J. v. d.Berg ·.( gast) 36.43.9 1 2. A. van Dijk (gast) 

5· G. Zuiderna 37.25·7 13. H.A. v.Ingen-Schenau 
6. w. v.d.Aar (g-ast} 38.15.- (gast) 

7- c. Plus (gast) 38.32. - 14. M. Labeur 
8. B. Fennis 38.38.- 1 5. B. Fennis 

38.52.-
39.01.2 
39.04.5 
39.15.6 

39.26.8 
39.34.6 
42.--.-

15/16 okt. ONDERLINGE WEDSTRIJDEN. 

Door de late afloop van het seizoen 1966 waren wij genoodzaakt onze jaarlijk-
. se ohderlinge wedstrijden ook op een bijzonder laat tijdstip te organiseren. 
Ondanks deze handicap zijn de wedstrijden gehouden op zaterdag, 15 en zondag, 
16 oktober prima geslaagd. Vooral de zaterdag werd begunstigd door een haast 
zomerse . temperatuur, zondag was het vooral het 9erste uur slecht toeven op 
de sintelbaan. Maar gelukkig herst elde het weer zich daarna snel. 
Er is strijd geleverd in negen verschillende groepen. 
Het deed ons een groot genoegen, dat wij bij de zeskamp voor seni oren o.a. 
Jaap de Reus, Bob Steenbergen en Hora Vlam in akti.e zagen, die resp. uit 
Apeldoorn, Maassluis en Delft waren komen overwippen om deze altijd weer ge
zellige onderlinge strijd mee t e maken. 
Voor de aankoop van prijzen heeft het bestuur heel diep in de buidel getast, 
maar de prijzentafel mocht er dan ook zijn. 
Ondanks de grote deelname was het toch mogelijk dat voorzitter Hagtingius om 
half vijf tot .de uitreiking van de prijzen over kon gaan. 
Voor de vl otte afwerking van het programma zijn vn J dank verschuldigd aan on
ze jury-leden en de heren terrein-opzichters, die deze twee ddgen in touw 
zijn geweest. 
UITSLAGEN: 

OLYMPISCHE TIE~~: 

1. P.van Beek 
2. A. Beun 
3. G. Zwart 
4· F. Knuvelder 

100m ver kog. hoog 400m 110h disk. pols speer 1500 pnt 
12.- 6m06 8mOO 1m70 51.9 18.0 21m24 JmOO 35m91 4.37.8 5151 
12."46m16 9m41 Tiiib"55ö.5 20 .6 24m02 2m80 31m13 5.33.3 4445 
13.1 5m70 8m30 1m50 55·4 20 .3 _2_8m_1~9 3rn00 27m72 4.38.2 4379 
13.1 5m38 9m56 1m55 57o) 2238 
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ZESKAMP SENIOREN~ 

1. G. Kamp 
2. R. Knol 
3. H. Joacim 
4. J. Brouwer 
5· R. Folmer 
6. H. Vlam 
7• A. Schaper 
8. J. de Reus 
9. A. van Zijl 

10. E. Nicholsen 
11. A. v.d. Voort 
12. M. Labeur 
13. C. Lagendijk 
14. A. Bosch 
15. B. Steenbergen 
16. D. Mafura 
17. F. Stroocloeck 
18. W. Schoon 
19. R. Kitseroo 
20. G. Zuiderna 
21. G. Sakkers 
22. C. Memel 

VIERKAMP VETERANEN: 

1. H.J. Willems 
2. F. van Es 
3. W. van Gag 

VIJFKAMP JUNIOREN A: 

1. L. v.d. Veer 
2. F. Lamie 
3. J. Priester 
4. H. de Ruiter 
5· A. v.d. Werf 
6. F. Spanheim 
7• René Ruis 
8. H. te Nuyl 
9. H. Korridon 

10. A. Nelissen 
11. P. Nieuwstraten 

100m 1000m hoog ver kog. disk. pnt • 
.1.1:..Q. 2.45.9 1m70 6m52 9m60 26m28 3556 
12.6 3.28.3 ..1!!!1.5.6m2812m99 39m3:z 3339 
12.3 2.50.3 1m70 5m68~ 31m38 3079 
12.7 2.50.6 1m55 6m51 8m99 24m87 2918 
12. 1 2.42.5 1m50 5m13 9m95 24m67 2830 
11.5 3.05.0 1m55 5m80 8m60 15m84 2575 
11. 8 2.36.8 1m55 5m00 7m45 16m72 2564 
13.0 3.28.3 1m50 5m80 8m98 28m62 2409 
13.0 3.26.8 1m70 5m45 7rn95 21m02 2260 
12.4 3.15.7 1m55 5m38 7m87 19m73 2255 
11.5 3.16.8 1m40 5m84 7m34 16m45 2246 
13.1 2.50.1 1m60 5m08 7m56 18m47 2202 
12.7 3.24.5 1m40 5m37 9m18 23m62 2183 
12.9 2.38.3 1m40 4m86 7m42 13m96 2054 
12.6 4.34 .6 1m35 5m50 9m68 27m35 2044 
12.4 3.24.4 1m50 4rn90 8m42 17rn91 2011 
13.7 3.25.6 1m40 5rn40 7m52 28m43 1998 
13.1 3.14.8 1rn35 Sm31 8m32 20m01 1959 
13.8 3.22.0 1m30 4m75 8m38 22m17 1660 
13.0 2.54.8 1m30 4m59 6mo6 16m60 1639 
14.1 4.12.5 1m30 4rn09 8m26 28m40 1303 
14.9 3.18.2 1m20 4rn31 6m12 17m43 1009 

100m 1000m ver kogel 
13.4 3.20.6 5m56 7m68 
14.0 3.23.6 5m01 7m69 

3.18.2 

pnt. 
1892 
1671 

100m 1000m ver kogel disk. 
12.4 3.24.3 6m01 14rn03 42m8~ 
.ll.:..i 3. o 3. 7 6moo 1 Om 50 2 3m30 
12.4 3.12.0 5m82 10m50 32m50 
13.1 2.49.9 4m96 9m04 28m40 
12.4 f-48.9 5m34 8m45 16m72 
12.2 3;16.4 4m61 8m20 28m14 

' 12.7 2.52.5 4rn83 7m91 21m43· 
12.3 2.54.3 4m90 6m81 18m46 
13.1 3.00.0 4m93 8mOO 19m66 
13.2 3.07.0 5rn33 7m39 20m76 
13.4 3.05.8 4m74 7m70 18m12 

pnt. 
2846 
2566 
2460 
2143 
1918 
1898 
1888 
1786 
1725 
1668 
1501 

Ook in de laatste wedstrijd van dit seizoen verbeterde Leo v.d. Veer nog 
een clubrecord. Hij wierp de diskus 42.82m ver, hetgeen een verbetering 
van het reeds op zijn naam staande record betekende. Leo, PROFICIAT!! 

KNAU-MEERKAMP JUNIOREN B: 

1 • J. Fielmich 
2. B. Gaassens 
3. H. Koning 
4· R. van Beek 

E. de Vries 

80mh speer ver 100m hoog kogel 600m pnt. 
ll.JL25m48 5m72 ~ 1m70 9m92 1.40.8 3828 
12.4 ~ 5rn32 13.6 1m40 ~ 1.42.6 3594 
15.3 20m94 smos 13.2 1m55 9m91 1.35·5 1975 
12.0 21m44 3m99 13.2 1m55 8mOO 1.40.0 1864 

29m01 4m42 

- 11 -



VIJFK.Al\IIP JUNI OREN B: 
100m 600m ver kogel disk. pnt. 

1 • A. van Velzen 12.2 1.45.8 5m67 11m82 25m79 2538 
2. P. Schenk 12.7 1.42.3 5m09 10m02 24m40 2193 
3. M. Beekes 12.2 1.35.1 4m91 8m73 21m95 2192 
4· . R. Kol 12.7 1.37.9 4m66 9m60 24m63 2126 
5· H. Boersma 13.5 1.46.3 4m95 · 8m73 27m62 1949 
6. B. v.d. Linden 14.0 1.42.3 4m32 7m85 20m69 1517 
7· L. Roozen 1 3. 4 1 • 43. 1 5m04 7m17 · 13m33 1501 
8. G. Dekker 13.4 1.52.0 4m82 7m41 17m32 1477 

VIJFKAMP JUl'J""'OREN C: 
Bom 600m hoog ver ·kogel pnt. 

1 • R. Liefrink 10.4 1.41.7 1m45 4m95 8m89 2464 
2. A. Braaksma 11.1 1.52.2 1m35 4m62 11 m11 2286 
3. R. Stroocloeck 11 • 1 1 • 48. 2 1m40 4m53 10m31 2255 
4· F. Ui terwijk 10.8 1.50.0 1m45 4m60 8m22 2170 
5· w. van Foeken 10.6 1.52.8 1 m40 4m51 8ni25 2084 
6. F. Nieuwstraten 10.9 1.42.8 1m40 4m04 7rrt93 2035 

VIERKAMP JUNIOREN D: 
60m hoog ver kog. pnt. 

1. P. van Foeken 9.0 1m1 0 3m59 8m44 2546 
2. J .F. Kniep 9·7 1m10 3m75 7m83 2477 
3. Yv. van Voorst 9.6 1m20 3m47 7m49 2457 
4· R. Thuis 9.5 1m10 3m26 7m11 2356 
5· R. v.d. Zwaag 10.0 1m05 3m25 5m93 2193 
6. R. Bliekman 10.0 1m10 3m02 6m04 1986 
7· R. Ruis 11.4 1m00 2m89 6m19. 

WELPEN: 
6om hoog ver kog. pnt. 

1. H. Prins 10. 1 Om90 3m26 4m62 2003 
2. P. Schuurmans 11 • 0 Om80 2m88 3m81 1716 

"BLIJF-FIT"-training. 

Zoals U onder "OFFICIEEL" hebt gel·ezen~ zal de wintertraining op zondag, .6 nov. a.s.~ 

een aanvang nemen. De deelnemers ?1-an de "Blijf-fit"-training trainen van 10.00-12.00 
uur, gelijk met de senioren. 
Wilt U s.v.p. op tijd aanwezig zijn om U te verkleden, zodat we om 10.00 uur in de al
daar aanwezige kantine bij elkaar kunnen komen ? 
Voor degenen, die nog niet precies weten, waar ons trainingscentrum ligt, volgt hierna 
nog een tekening. 
Er zijn reeds verschillende aanmeldingen voor deze training binnengekomen, doch we 
verwachten er nog meer. Mochten er onder V nog zijn, die onze oproep in het vorige 
maandblad niet hebben gelezen, dan volgt hier nog eens een kleine uiteenzetting van de 
doelstelling van deze "Blijf-fit"-training. 
Zij is opengesteld voor personen, die vroeger aan atletiek of ev. een andere tak van 
sport hebben gedaan en - gedwongen door de jaren - hiermee zijn opgehouden, of voor 
personen, die nog nooit aan sport hebben gedaan en toch hun stramme ledematen eens wat 
beweging willen geven. Dus geen wedstrijd-training, doch een conditie-training. 
Aangezien het geheel nog in een e:x:perimenteel stadium verkeert, wil het bestuur van 
onze vereniging wachten met het vaststellen· van vastomlijnde plannen - zoals ev. con
tributieheffing, aanstelling van een vaste trainer, enz. - totdat er voldoende animo 
voor deze training blijkt. 
U kunt zich nog als volgt vpgeven: Stuurt U even een brief je met Uw naam, voorletters, 
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leeftijd ert de mededeling of U wel of niet aan 'n bepaalde sport hebt gedaan, of nog 
doet, aan: J.H. Prinsen, V'an Zeg·gelenplein 13, Hans Busé, God.friedvan BoUillonstraat 
67t J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, of meld U zondag, 6 nov• a.s., om 10.00 uur 
in de kantine van het trainingscentrum bij J.H~ Prinsen. 

Welkom zijn alle leden, oud-leden, ex-atleten, donateurs, vaders van onze atleten, enz. 

Vanuit Haarlem kunt U het trainingscentrum het best bereiken via Julianalaan, Militai 
renweg en Zeeweg. Voor degenen, die van buiten de stad komen, kunt U het best met de 
trein tot Overveen reizen, vanwaar het ca. 10 minuten lopen is. De aankomsttijden te 
Overveen zijn op zondagmorgen: 09.06 en 09 . 40 uur. De vertrektijden zijng 11.56-
12. 56 uur , dit alles vanuit de richting Haarlem gerekend. 

Watertoren 

naar Brouwerskelkje 

trein richting 

ZanTort 

restaurant 
"Het Witte Huis" D 

/ ' , I 
i/ I 

Zee
weg 

ingang Kennemerduinen 

kleedlokaal (J 

pad naar trainingscentrum 
van de H. A.V. "Haarlem" 

naar Bloemendaalse Kopje. 

station Overveen 

0 
.1 I 

Mili ta ren
weg 

'------

/1 
naar Overveen 

trein 'richting 
Haarlem 

0 
I 

IJuliana
l laan. 
j 
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speel mee in de sport-toto ••• 

INLICHTI NGEN 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 I 100.000 schoon, vviJ een financieel gezonde vereniging 

:::;,. l;J. 
\. "de grot" - bar ) 

loop eens binnen ••• en 
bekijk het assortiment 
van u"VV 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 



okay-ijs 

Grossier 
Th. Koers 
Spaarne 80 
Haarlem 

Voor een fraaie voge l of een echte rashond naar ... 

jeltjo doornbosch 
PENSION VOOR HUISDIEREN 0•0• Ook voeders en andere dierenbenodigdheden. 
van 't Holistraat 93- Haarlem- Tel. 43744 
's maandags en 's zate rdags stand plaats: Botermarkt. 

smederij "". mooienaars woninginrichting 

a. thuis 
Levering en onde rh oud van haarden en 
oliekachels. Hek- en constructiewerken. 

stoffe ren en 
repareren 

Jf)f..:.t(-Jf Werkplaats: Baljuwslaan -Telefoon (02500) 11 209 
Pri vé: Pri nsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 1 0097 I 

van mf:'ubels 
Schate rweg 80-82 
Haarlem -T el.51 081 

i. kan juwelie r 
horloger 

Jf stopwatches 

Haarlem, Barteljorisstr.2 
Telefoon 1 3004 
O ranjestad, Nassaustr., 
A ruba N.A. 

geerts 
sinds 1913 

inkoop van: inboedels 
antiek, perz. kleden 
goud, zi lver enz. 
Ged. O ude G racht 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Reparatie in ri chting 
voor alle uurwerken 

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

goossens 
SIGAREN- EN WIJNHANDEL 
ANNEX CHOCOLATER IE 

• Schatersingel 89c Telefoon 611 30 

INLEVERING HAV TOTO 

Bloemenmagazijn 
flora 
J.A. Dijkhalf 

Speciaal adres voo r 
artistieke bloemwerken 

Zijlstraat 25 Haarlem 
Telefoon 11 395 

henk van koersel 

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

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

De 
modernste 
zaak 

De speciale herenkapsa lon van Haarlem 
De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. Houtstraat 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 vertroulNen ! 




