
Officieel orgaan van de 

Haarlemse Atletiek Vereniging 

"Haarlem" 
Opgericht 8 oktober 1920 

KERSTNUMMER 1966 

· ..... 

-er 



assistent
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

tische 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 



Redaktie-commissie : 

A.H.v. d. Bel- Th. Wernik 
H.]. Willems- D. Hagtingius 

de H.A.V.- er 
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE H.A.V . .,HAARLEM" 

* 
OPGERICHT 8 OKTOBER 1920 

Redaktie-adres: Bellamystraat 3, Haarlem, telefoon (02500) 17312 
Verzendadres : Noorwegenstraat 64, Haarlem I Stencilwerk: D. ]ordens en]. Prinsen 

prettige feestdagen 
en 

een goed 1967 



Maandblad - jaargang 20, nr. 8 december 1966. 

Bent U tevreden over het voorbije Jaar ? 
Hebt U het gevoel, dat het bijna afgelopen jaar een bijzonder 
gunstig jaar voor U geweest is ? 
Kunt U deze vragen bevestigend beantwoorden, dan van harte geluk
gewenst. Heerlijk voor U ! 
Mochten er bij deze vragen echter enige rimpels op Uw voorhoofd 
verschijnen en komt het antwoord aarzelend naar een omschreven 
bevestiging, dan kunnen wij U in z0verre geruststellen, dat U geen 
uitzondering bent. 
Ook wij, als H.A.V.-ers, behoren tot die aarzelende ja-~nikkers. 
Veronderstelt U beslist niet, dat dit aarzelen uit een ontevreden
heid voortkomt, dat · zou zeker een ander uiterste zijn. 
Nee, gewoon, wij zijn mensen van e en sportvereniging en zelden of 
nooit zult U verenigingsmensen tegenkomen, die op en top tevrt:den 
zijn; er is altijd wel iets. 
De alg·emene prestaties waren het afgelopen seizoen toch van een 
dusdanige kwaliteit, dat wij zoals gebruikelijk weer tot de sterkste 
a tletiekvereniging·en van Nederland behoorden. Onze zomer- en winter
accommodatie behoren eveneens tot de beste van het land. Onze goeie 
oude H.A.V.-er kan in zijn karaktervclle omslag ook best meekomen. 
En toch tevreden ••••• neen ! 
Wij zoeken sterke commissies- samengesteld uit j ongeren, die met 
begrip en tact in staat zijn onze vereniging in zijn traditionele 
geest verder te dragen. Jongeren, die bereid zijn dit als hobby 
v0or de H.A.V. Haarlem te gaan doen, z~als vele honderden dat reeds 
gedaan hebben. Jongeren, die het verhaal verstaan van die duizenden 
en duizenden uren, die voor het bestaan van onze vereniging werden 
gegeven. 
Het zou beslist onjuist zijn alleen de jongeren te noemen. De ouderen 
vormen de onmisbare schakel van verleden naar heden en moeten de weg
bereiders zijn naar de toekomst. 
Uw spontaan aangeboden activiteit is zo welkom 
Vorig jaar schreven wij: "Het is nu de MENS in onze vereniging, die 
al de overige wensen kan inlossen", •••• daar is niets aan veranderd. 

1967 komt ons tegemoet als een dichte nevel. Niemand kent haar ge
heimen. Als die nevel eind 1967 opgetrokken is, hopen wij van harte 
dat die ook voor onze leden, donateurs, bevriende relaties en adver
teerders een gunstig en gelukkig jaar te zien heeft gegeven. 
Indien wij spreken over bevriende relaties staat U ons toch wel toe, 
dat wij uit deze grote kring het terreinpersoneel van onze sintel
baan, de Heer Bouma als toezichthouder van de militaire terreinen 
aan de Zeeweg en· zijn gezin, alsmede de Directie, personeel en leer
lingen van het C.I.O.S. bij name noemen. 

BESTUUR en REDAKTIE. 

N.B. Kopij voor het eerste clubblad in 1967 in te leveren 
uiterlijk 16 januari a.s. 
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V A N D E V 0 0 R Z I T T E R • 

Het laatste clubblad van het jaar. 
Het zal dus traditioneel een terugblik moe
ten worden. Nu ben ik eigenlijk niet zo'n 
man van '1 terugblikken". Ik heb het meer op 
het vooruitkijken. Wanneer ik het nu toch 
even doe? dan is het alleen maar omdat het 
misschien ergens leerzaam kan zijn voor de 
toekomst . De grootste successen kwamen? 
dacht ik, dit jaar op naam van de jeugd. 

' De verrassende derde plaats van onze jeugd
ploeg bij de W.G.-beker, het prachtige 
800m-l open van Wim Aaij, de opvallende re
sultaten van een Leo v.d . Veer? Ben Gaas
sens en Jos Fielmich, het zijn allemaal 
feiten, die er bepaald niet om liegen. Er 

zit . voldoende toekomt in onze club. Kunnen wij die voldoende toekomst ook reali
seren ? Wanneer we nu naar de senioren kijken en daar de vierde plaats bij de 
P.R. -b eker zien, dan lijkt het er eigenlijk op van niet. 1ivant ook in voorgaande 
jaren heeft de jeugdploeg veel aankomend talent aan de seniorenploeg afgeleverd, 
maar om hier te constateren, dat dit voldoende rendement heeft opgel everd, zou be
paald overdreven zijn . 
Nu zie ik toch wel wat meer perspectief in de toekomst van onze seniorenploeg. We 
hebben - ik schreef het al eerder - nu bij de training een man aan de leiding, die 
wat je zou kunnen noemen "eigen kweek" is; een man, die daarbij heel gelukkig voldoende ruggesteun krijgt van de technische commissie? en het zo op een afstand 
volgen van gesprekken van die· technische commissie met de trainer, rechtvaardigen toch beslist het vermoeden, dat dieptepunt van die vierde plaats bij de P . R.-beker eigenlijk nu reeds een heel stuk is overwonnen. 
Die vierde plaats vond ik dus bepaald niet zo best. Daar wil ik dan direct tegen
over stellen, dat die bijzonder ver rassende 42.- sec. van de 4x100m-ploeg daaren
tegen heel goed was. Deze prestatie bewees, dat een ploeg met een goed gemiddelde 
bepaald niet direct over sterren behoeft te beschikken om tot uitstekende verrichti ngen te komen. En ik geloof, dat we daarop in de komende tijd moeten mikken. 
Het gemiddelde hoog opvoeren, de teamgeest bevorderen. Wanneer we dan straks mis-
3chien ook nog een echte top-atleet in ons midden krijgen, laat hij bij voorbaat 
weten, dat hij heel welkom is, mits hij zich aan de 11 Haarlem11 - sfeer kan aanpassen. 

Dit laatste clubblad van dit jaar betekent ook het laatste artikel van mij als 
voorzitter. Eigenlijk heb ik m.i. enkele jaren te lang op deze plaats gezeten. De laatste drie jaar maakten mijn werkzaamheden? maar vooral mijn excentrisch gelegen woonplaats het wel zeer moeilijk om op die plaats in het bestuur te blijven. 
In feite deed ik mijn werk als voorzitter niet zoals het eigenlijk gedaan zou moe
ten worden . En wat me daarbij helaas toch wel erg is opt?,·evallen, dat er uit de 
vereniging tegen dit feit zo weinig oppositie is gekomen . Misschien komt het,omd:at de overige bestuursleden, van wie ik speciaal Van Drunen zou willen noemen en in voorgaande jaren ook Bleijswijk, mijn taak in feite zo goed mogelijk hebben over...: 
genomen. Ik geloof toch, dat zo ' n twintig jaar geleden wij als jongeren mee~ ge
fulmineerd zouden hebben tegen deze gang van zaken in de vereniging, die toch ei::genlijk volkomen onjuist was . ~Vanneer dit zou wijzen op een gebrek aan interesse, dan zou dit toch wel erg betreurenswaardig zijn. 
Ik ga dus straks vertrekken. Dat wil zeggen, alleen .maar als bestuurslid, want ik 
zal me ongetwijfeld zeer nauw blijven interesseren voor alles wat ons eigen "Haarlem" aangaat . Ik ben dankbaar, dat ik dit werk voor de club heb mogen doen, want 
ik heb er bijzonder veel van geleerd . Ik heb er ook in sommige gevallen echte 
vriendschap voor het leven van overgehouden en vooral dat is voor mij van bijzonder grote waarde. Want d.ie echte ware vriendschap komt niet zo heel veel meer voor 
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in cli t leven. 
I k zou dus nu kunnen eindigen met het traditionele "Moge het de .vereniging goed 

gaan" . Ik doe dit beslist niet . Want ik blijf bij onze verenigin·ë ·en indien nodig 

zal ik haar t . z.t. weer gaan dienen, op welke tijd en op welke ~laats dan ook. 

Ik wens U allen prettige Feestdage n en het a llerbeste voor 1967 ! 

OM AAN TE SCHAFFEN~ 

"Haarlem11 - trainingspakken met embleem 
maat 3 f 28.75 
maat 4 11 30.00 
maat 5 11 31 • 2 5 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

] . Hagtingius. 

f 32.50 
" 33 . 75 
11 35.00 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haar

lem (Schalkwijk), tel. 20798. 

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 

11 Haa r lem" - insignes 
11 emblemen voor wedstrijdshirts 
11 11 11 trainingspak 
11 11 11 trainingstas of auto 

;I3ij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haar lem, 
Haarlem, kri jgt U 10 % korting. 

f 1. 35 
11 1. 75 
11 2.25 
11 1. 00 

Grote Houtstraat 123' 

J?e kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direc t . 

Ook bij Sporthuis Te Nuyl, Schaterweg 27, Haarlem, kunt u onder dezelfde voorwaar

·den Uw s-portkleding kopen. 

TRAINING .TRAINING TRAINING 

Zaal training. 
Woensdagavond in de zaal van het Lorentz Lyceum aan het Santpoorterplein, i ngang 

Hedastraat. 
Van 19 . 00- 20.00 uur de welpen en ] - junioren en cle C- juni or en, die ook in 1967 nog 

C- junior zijn. 
Van 20 . 00- 21.00 uur alle overige junioren en die senioren, die trainen o . l . v . 

J. van Drunen . 
Van 21 . 00- 22 . 00 uur de senioren. 

Duin training. 
Iedere zondagmorgen en onder alle weersomstandigheden, op het militaire sportter

rein aan de Zeeweg, ingang tegenover Het Witte Huis, aanvang jeugd 09 . 30 uur, se

nioren 10 . 00 uur. 

KERSTVACANTIE ZAALTRAINING. 
Er zal geen zaaltraining plaats vinden op de woensdagavonden 28 december en 

4 januari. · - 4 -



KERSTVACAWI'IE DUHT'rRAINING. 
Zondag~ 25 december (Eerste Kerstdag) IS ER GEEN DUINTR.UNING. 
Zondag~ 1 januari (Nieuwjaarsdag) EVENEENS GEEN DUINTRAINING. 
Maandag~ 26 december (Tweede Kerstdag) Kerstveldlopen, zie elders in dit nummer. 
Zondag~ 1 januari~ voetbalwedstrijd HOLLAliJD - HAARLEM~ zie elders in dit nummer. 

NIEUV/E LEDEN: 

J.W.A. Bray 
P.R. Schuurmans 

ADRESWIJZIGING~ 

G. Kamp 

11 - 10- 51 
17- 9- 55 

Zwitserlandstraat 20 
Schaterweg 49 rd. 

p.a. Olycanstraat 40, Haarlem. 

KERSTVELDLOOP KERSTVELDLOOP 

Haarlem 
Haarlem 

KERSTVELDLOOP 

Maandag~ 26 december (Tweede Kerstdag) organise
ren wij onze traditionele Kerstveldloop . Wij roe
pen al onze leden op aan deze wedstrij~ deel te 
nemen. De Kerstveldlopen zullen worden gehouden 
op de terreinen van ons trainingshome aan de Zee
weg. Om 10.30 uur starten onze D- junioren en wel 
pen, vervolgens C- , B- en A_ junioren. Daarna komen 
aan de beurt onze senioren sprinters en middenafstandlopers. Na deze groep worden aan de start verwacht onze kilometervreters en tot slot van dit grandioos festijn zal alle aandacht gevestigd zijn op de boven-40- jarigen~ die in een adembenemend gevecht zullen gaan uitmaken wie uiteindelijk de overwinningskus van miss Kerstmis mag incasseren. Komt allen~ na afloop prijsuitreiking in onze gezellige kantine. 

Het parcours zal wederom worden uitgezet door onze gouden ploeg (voor onze nieuwelingen~ dit zijn onze oudere HEREN, die zondags tijdens de trainingsuren een voet bal over een netje van ca. 40 cm. hoog trachten te schoppen). 
(uit deze laatste alinea blijkt het verregaande onbegrip voor de prestaties van die op internationaal peil spelende voetvolley- CRACKS. Red.). 

ZONDAG, 1 JANUARI, VOETBAL HOLLAND - HAA1tLEM. 

Ds en weder dienende starten wij het nieuwe jaar met 
de jaarlijkse voetbalwedstrijd tegen de ploeg van de 
R. K.A.V. Holland. De wedstrijd wordt gespeeld op het 
voetbalveld van het militaire sportterrein aan de 
Zeeweg. 
Om 12.00 uur komen onze junioren in het veld~ de wed
strijd duurt tweemaal een half uur; de veteranen zul 
len hun krachten meten in een wedstrijd welke om 
13.15 uur een aanvang zal nemen. Wanneer de scheids-
rechter om 14.30 uur de fluit aan zijn lippen brengt, 
zal de grote strijd ontbranden, n.l. de s ti i jd tussen 
de senioren- teams.Komt in grote getale onze voetbalhelden darunoedigen. - 5 -



Tijdens de voetbalwedstrijden doorlopende instuif in de kantine, met gelegenhei d 
om een ieder (gemeend of niet gemeend) het allerbeste toe te wensen in het dan 
slechts enkele uren nieuwe jaar 1967. 

NEDERLANDSE ATLETIEKKALENDER 1967. 

28 mei 
18 jun 
24/25 jun 
1/2 jul 
8/9 jul 
12/ 13 aug 
22/23 aug 
2/3 sept 
10 sept 
24 sept 

1e Competitiedag . 
2e Competitiedag. 
Voorronde Europa- cup heren (Kopenhagen) . 
Oosterwijk, landenwedstrijd tienkampers . 
Nederland-Zwitserland-België limdenwedstrijd. 
Ned. Atletiekkampioenschappen. 
Noorwegen-Benelux (Oslo). 
België-Nederland-Engeland, 5- en 10-kampwedstrijden. 
Finales Kompetitie (P .R.-beker). 
Prom./Degr.-wedstrijden. 

Mede namens ZlJn ouders brengt Wim Aaij langs 
deze weg dank aan de zeer velen van "Haarlem", 
die tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis 
van hun belangstelling hebben blijk gegeven. 

Een opmerkelijk figuur zult U tot nu toe op de wintertraining hebben gemist. Nees 
v.d. Klinkenberg kreeg opdracht om vanwege een maagzweer zes weken bedrust te hou
deno De berichten vanuit de Meeuwenstraat in Haarlem zijn nu weer hoopgevend en 
hopelijk kunnen wij ons lid van verdienste tijdens de Kerstveldloop weer begroeten. 

Zelden, om niet te zeggen enig, is het gebaar van onze 
sportvri end Harria Wernik. Reeds vijftien jaar woont hij 
met vrouw en kinderen in Australië , doch nooit heeft hij 
zijn oude vereniging in Haarlem vergeten. Ook met zijn 
contributie of donatie bleef hij steeds een waarachtig lid. 
Leest U dit briefje eens uit Australië van Harria aan 
onze penningmeester~ 

Eetham, 27 sept. 1966. 

:Beste Joop, 

Hierbij zend ik je 25 gulden als donatie voor de H.A.V. 

Met sportgroeten van 
Harria Wernik. 

Een eenvoudig briefje, dat voor zich echter boekdelen zegt!! 
Harrie, Thea, Miehaal en Tanja, onze oprechte gelukwensen 
gaan naar julli e ! Heel veel goeds !! 



Eerst heden kunnen wij U be:::-ichten, dat Jim Thuis d.d. 4 november j.l. in het hu
welijk is getreden met Elizabeth Allison. 
Wij wensen de jonggehuwden veel geluk en voorspoed ! Voor degenen, die niet op de 
receptie geweest zijn, hun adres isg IJ;etterudest.raat 118 te Haarlem. 

H.A. V. "Haarle!TI 11 in 1966. 

1 jan Traditionele wedstrijd tegen Holland kon dit jaar dank zij "eigen" yeld 

4 
22 
28 

8 
-18 
21 
14 

weer eens doorgaan. Het succes wa~ echter niet voor ons weg~elegd. 
j~n ~e~~uursvèrgadeiing in cantine EDO-terrein. 
jan Joop van Drunen met niersteen in ziekenhuis. 
jan Joop van Drunen zonder niersteen weer thuis. 
feb bestuursvergadering in cantine EDO- terrein. 
feb . Rein Knol te Heemstede gehuwd met mej. :a: . v .d. Berg. 
feb notulen vergadering cantine EDO- tèrrein. 
mrt jaarlijkse ledenvergadering in cantine Kleverlaan 

samenstelling bestuur~ voorz. D. Hagtingius 
secr. P. Kleyne 
penningm. J. van Drunen 
wedstr.sec.H. Busé 
comm. J.D. Joustra, J.H. Prinsen, G. Zuidema. 

22 mrt bestuursvergadering in EDO-cantine. 
5 apr ~estuursvergadering in EDO-cantine. Besloten wordt een glasfiberstok te 

11 apr 
17 apr 
24 apr 

3 mei 
8 mei 

15 mei 

21 mei 

22 mei 

26 mei 
4 jun 
5 jun 

7 jun 

8 jun 

kopen. 
laatste trainingsochtend op militair terrein. 
trainingawedstrijden op sintelbaan niet doorgegaan i.v.m. slechte weer. 
Clubwedstrijd in Den Haag met Beerschot (winnaar) - V.en L. - Ciko'q,6. 
we bezetten met een ~eijongde ploeg de 3e plaats. · 
bestuursvergadering in cantine EDO-terrein." 
Wim Aaij behaalt het studentenkampioenschap op de 400 mtr (51.8sec). 
1 e competitiewedstrijd te Groningen. Met invallers voor J. Brouwer .. en 
A.Schaper hehalen we een goede 3e plaats met 23591 pnt. 
in samenwerking met Atmodes organi seren we na 1 jaar onderbreking de 
schoolwedstrijden. ~ 
Leo v.d. Veer verbetert het clubrecorrl discus~verpen jun .• A t ot 41m31 • . Jelle 

· Doornbosch was 12 jaar houder van dit record. 
Jos Fielmich brengt het clubrecord hoogspringen jun.B op· 1~75· 
onze 2e ploeg treedt ~eer envoiledig in Beverwijk aan. 
2e competitiewedstrijd voor de Hoofdklasse in R'dam. Ook nu eindigen we op 
de 3e plaats. Wim Aaij wint de 800 mtr. en ves tigt met 1m56.3 een nieuw 
jun. record . J el Doornbosch verbetert z'n eigen clubrecord speerwerp'en tot 
59m44 en Arnoud Bosch brengt het r etord 1500 mtr op 4m00.3. v.d.Meule~, 
Schaper, v.Bee.k en Joacim geblèssee:rcL Totaal 23544 pnt. . 
korte bestuursvergadering in EDO.:....cantine, waarbij Joustra tussentijds het · 
bestuur gaat verlaten. . 
op de 1e avond v.d. Haarlemse kampioenschappen verbetert Wim Aaij het jun. 
record 800 mtr tot 1m56.1. Ook René Ruis en Henk de Ruiter blijvenonder 
de 2 min! ! Uniek. 

15 jun ook op de 2e avond v.d. Haarl. kamp. verbetert Wim Aaij het jun~ clubrec. 
800 mtr ewnu tot 1m54.6. Leo v.d. Veer brengt z'n record discuswerpen 
jun.A omhoog tot 42m47. 

22 jun ook op deze 3e avond v.d: Haarl. kamp. is het ideaal weer en Wim Aaij vindt 
dit een uitstekende gelegenheid om het 11 jaar oude clubrecord van Hans 
Douwer te verbeteren en te brenge n op 35.6 sec. Arnoud Bosch neemt op nieuw 
een clubrecord van Co Faas ove:r- ditmaal is het de 3000 Qtr steeple chase 
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en de tijd is 9m44·-· 
25 jun onze 2e ploeg start nu volledig en wel te Lisse waar we 10875 pnt verzame

. len. 
26 jun rumoerige week gehad i.v.m. wel of niet doorgaan van competitiewedstrijd 

te Haarlem~ · Ging· uiteindelijk niet door. \"lel starten Aaij, v.Beek en Lamie 
te Beverwijk in · jeugdploeg tegen België en Niederrhein. 

3 jul Ned. kampioenschappen te Groningen voor de jeugd. Lamie(100m), Fielmich 
(hoogB) en Goossens(discusB) behalen de nat. titel. Wim Aaij wordt 3e op 
de 800 mtr in 1m53.6(clubrecord en egal. clubrec. senioren) 
Noordhollandse kamp. te Haarlem, waar P.v.Beek een titel bemachtigt en wel 
op de 400 mtr horden in 54.7 sec. wat een nieuw clubrec ord is. Wim Krijnen 
behaalde eveneens een titel en wel met 3m70 op polshoog. 

5 jul bestuursvergadering in EDO- cantine. 
10 jul Pim van Beek in landenplöeg te Brussel op de 400 mtr horden (4e in 55· 7) 
20 jul Harry .Joacim heeft senioren..:.training ter hana genomen. 
24 jul Fer Lamie en VJim Aaij in Benelux- ploeg voor wedstrijd tegen Frankrijk te 

Duinkerken. 
30/31 jul Pim van Beek in landenploeg te Den Bosch op de 400 mtr horden(4e in 55--) 

2 aug bestuursverga,dering in EDO-cantihe. 
7 aug Firn van Beek nederlands kampioen 400 mtr horden in 53.8 sec. nw clubrec. 

13 aug Wim Aaij en Fer Lamie starten in Paramaribo. 
21 aug Op de wedstrijden voor Boedapest-gangers wordt het laatste nummer .voor ons 

het beste. Lamie-Vlam-v.d.Meulen-Kamp evenaren in 42.5 sec. het clubrecord 
4x100 mtr. 

9 sep Wim Aaij in ziekenhuis opgenomen (knieblessure). 
11 sep 3e competitiewedstrijd met minimale ·bezetting van 3 verenigingen in het 

Pim Muliersportpark georganiseerd. Wij behalen een prima resultaat door 
24016 pnt te verzamelen. Wij plaatsen ons hierdoor definitief voor de P.R.
finale. · 

13 sep bestuursvergadering· in EDO-cantine. 
18 sep Een aangename verrassing van onze w;G.-ploeg, door de 3e plaats vöor zich 

•P te eisen. Leo ·v .d. Veer stootte nieuw clubrecord met 14m30 en Ben Goos
sens deed op ·discus B-jun. hetzelfde met 41m46. Een beter compliment had 
trainer Rein Knol niet kUnnen krijgen. Een en ander vond in Amsterdam 
plaats. 

25 sep Estafette-kamp. te Utrecht. Onze 4x100 mtr-ploeg wordt 2e, maar wat meer 
zegt, er wordt eeh nieu~ clubrecord gevestigd met 42.~ sec. en wel door 
Lamie-Vlam-v.d .Meulen en Kamp. Het cude record stond sinds 1931 met 42.5 
op naam van v.d.Berge-v.Welsenes-Benz-Berger. 

2 okt J os Fielmich~ Leo v.d. Veer en Mark Beekes in Brugge in jeugdlandenploeg, 
waar Leo v.d. Veer het record kogelstoten tot 14m66 verbetert. 

4 okt bestuursvergadering in EDO-ca ntine, waarbij de heer Fielmich sr. het be
stuur komt completeren. · 

7 okt Jel Doornb osch in de huwelijksboot. 
9 okt P.R. te Amsterdam. We worden 4e met 23882 pnt. We missen Wim Aaij, Jel 

Doornbosch en Henk de Ruiter node. 
9 okt Jos Fielmich veibetert in Delft het hoogspring-record jun.B t bt 1mf8. 

15/16 okt Onderlinge wedstrijden te Haariem. · 
1 nov bestuursvergadering in EDO_cantine~ 
6 nov 1e trainingsochtend op het militair terrein. Harry Joacim heeft de leiding 

bij de senioren. J oop van Drunen neemt de junioren en 1e jaars-senioren 
voor z'n rekening en wordt geassisteerd door Rein Knol, · Aad Beun, Henk 
Wi lleros en Jan Schulz. 

Piet Kleyhe. 
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Het is ons een genoegen U een artikel van ons ERE-lid dE'! heer Jan P. Strijbns te 
kunnen aanbieden, waarin hij zijn gedachten laat gaan over de periode, vooraf
gaande aan he t ontstaan van onze vereniging . 

DE H.A.V. WERD OP DE KOLK GEBOREN. 

Als ik zo in mijn herinnering teruggrijp naar de pe
riode van onze prille jaren, t oen wij de beschikking 
hadden gekregen over onze onderdanen, dan zie ik het 
beeld van lange dwaaltochten door de duinen van 0-
verveen, Bloemendaal en Vogelenzang, het beste deel 
van onze woonstreek in het aloude Kennemerland. Dan 
gaan mijn gedachten terug naar de vele zwe;:>ft ochten 
door ons jachtgebied, dat onbeperkt was, want wij 
hadden toen nog de ruimte en konden alle kanten op. 
Dat zwerven begon al, toen wij goed en wel konden 
tippelen. Dat waren tochten dwars door de duinen 
naar IJmuiden, recht toe recht aan op de vuurtoren 
af, want onze leeftijd bracht mee, dat wij in die 
g·elukzal i ge jaren all een opzij gingen voor dikke 
bomen en l~k konden hebben aan de koddebeiers, die 
ons dwars wilden zitten en ons achter de broek zaten- .. 
Dat werden dan vaak raszuivere cross country's. Duin 
op, duin af, door zwaar terrein en dichte berkenbosj8s en over wijde vlakten. Dat dit duintrappen een prachtige training was, kregen wij pas later in de gaten. 
Dr. Jac. P. Thijsse heeft eens gezegd: Zwitserland is het speelveld van Europa en 
Texel is het speelveld van Nederland. Voor ons werd het speelveld ge~ormd door de 
duinen. Maar wij hi elden ons niet alleen aan de duinen en het strand, ook het polderland en de boorden van de Liede en de Mooie Hel, de landerijen langs de Delft 
behoorden daartoe, vooral t oe het zwemmen op het repert oire kwam te staan. De edele kunst van het zwemmen leerden wij ons zelf en een geliefde oefenplaats daarvoor 
werd gevormd door het ondiepe Spaanse Vaartje, dat nabij de werf van de "Conrad" in het Spaarne uitkwam. Een paar lege petroleumblikken zorgden voor het drijfver
~ogen bij de beginnelingen. Die dingen verschoven wel eens naar achteren en dan 
kwamen je billetjes bloot, en het kopje ging ~nder. De proef van geoefend zwemmen 
moest afgelegd worden in het Spaarne en bestond in het zwemmen naar de overkant 
en ouk weer terug, ter hoogte van het Tonnetje. Daar was een ondiepte en kon je halverwege grond halen en weer een beetje op adem komen. Later bouwden wij zelf 
onze eerste houten kano's, waarmede wij prachtige avonturen beleefden als wij 
naar het eilandje in de Mooie Hel peddelden of lange tochten maakten langs het 
Noordzeestrand naar Noordwijk en IJmuiden. Die vrijetijdsbesteding werd volmaakt 
toen wij zelf een tent maakten en gingen .kamperen. Toen waren er n ... g geen lucht
matrassen en geen donsdekens. Wij sliepen onder een dun molton tochtdekentje, althans wij deden daartoe een poging. In de beginne kookten wij op een houtvuurtje, 
maar in 1911 lazen wij een advertentie voor een verkoping in Zaandam, waar aller
l~i spullen verkocht zouden worden, afkomstig van een poolexpeditie van de beroemde Ernest Shackleton. Een vriendje en ik kregen opdracht naar die veiling te gaan. Toen was het tippelen geblazen. Wij lieten daar ons oog vallen op een echte pri
mus en voor een habbekrats werden wij eigenaar. Dat was allemaal in de jaren, dat 
het kamperen nog in de kindersch0enen stond en Carl Denig de luiers nog niet was 
entwassen. 
Eén oord was er in ons jachtveld, waartoe wij als door een magneet heengetrokken 
werden en dat was de oud e Brouwerskolk, de plas die in de grijze oudheid de brouwerijen langs de Brouwersvaart in Haarlew aan het nodige duinwater hielp. Daar waren wij zomer en winter te vinden. Alle vrije tijd, en deze was schier onpeperkt, 
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brachten wij daar door. Hier kwamen wij bijeen en konden wij elkaar ontmoeten. 
Dan was het bomen klimmen, pijl en boog schieten, ravotten in de duinen, Indiaan
tje en cowboy spelen, hutten bouwen en vuurtje stoken. In de winter tijdens de 
vorst stonden wij er op de schaats. 
Als het zomer was geworden, was het zwemmen geblazen. Als de avond viel, ontkleed
den wij ons in de duinbosjes en maakten zweef- en snoeksprongen en salto's van de 
springplank aan de overkant. Dat was natuurlijk strikt verboden . lviaar dat verhoog
de nu juist de pret van de onderneming, door de charme van het gevaar dat er aan 
verbonden was. Er waren in die dagen slechts twee veldwachters in Overveen. Thans 

heeft de gemeente Bloemendaal een politiekorps dat er wezen mag. Me t de veldwach
ter de Vries met zijn rossige snor waren wij goede vriendjes; de naam van de twee
de vvisten wij niet, maar wij noemden hem "De Schri.k van Overveen" en wij hadden 
een heilig respect voor hem. Natuurlijk kon de Vries dat zwemmen in de Kolk niet 
toestaan. Hij zat er vaak te hengelen in zijn vrije uren, want hij was een aarts
hengelaar. Op een keer kreeg hij in de gaten, dat wij plannen hadden voor een 
zwempartijtje en toen wij allemaal te water waren gegaan, posteerde hij zich bij 
de bundeltjes kleren in de bosjes en wachtte rustig op onze terugkeer. Wij hadden 
tuen geen keuze meer. Wij bezaten niet veel kleren, maar poedeln2akt naar huis 
marcheren was toch wel een beetje gek, vonden wij. 
Wij werden groter en ouder, maar niet veel wijzer . Het wandelen en tippelen door 
de duinen bleek onuitroeibaar. Wij tippelden naar de Keukenhof, waar blauwe rei
gers in de hoge bomen nestelden, naar Zandvo ort en Beeckensteyn in Velsen. En al
les ging '!op de billenwagen" zoals mijn grootvader het noemde. Een paar dingen 
waren er die onze blikken op de atletiek gingen richten. Dat was een atletiekwed

strijd op het "H.F.C."-terrein en dat was het feit, dat er ook op het "Haarlem"
veld zo af en toe atletiekwedstrijden werden gehouden. Jur Haak, een begenadigd 
voetballer, werd daar kampioen van Nederland hoogspringen. Wij zagen er Grijseels 
de 400 meter winnen. Martien Houtko eper bleek over een merkwaardige springkracht 
te beschikken en sprong vrijwel ongetraind ver over de zes meter . Zijn jongere 
broer Daan, een voetballer van bijzondere kwaliteiten, was een matador op de speer. 

Toen kwam de mobilisatie van augustus 1914. Ik werd ingelijfd bij het regiment 
van Hare Majesteits Troepen te Voet, in de wandeling meestal de "Liggende Vreters" 
genoemd. Dat duurde vier jaren en je kon natuurlijk niet al die jaren aan de gren
zen op de uitkijk staan. Er kwam een andere geest in het leger, de tijd moest nut 
t ig besteed worden en zo ontstond het lichaam, dat 0. en 0 . werd genoemd: Ontwik
keling en Ontspanning. Wij spraken meestal over "Overprikkeling en Overspanning". 
De sport deed haar intrede in het leger. De ziel van de onderneming was Luitenant 
Koning, zelf een uitstekend atleet. Er werden cursussen gehouden waar de leiders 
gevormd moesten worden. Ik kreeg dat gauw in het snotje en zorgde er voor deel te 
kunnen nemen aan een cursus, die ongeveer zes maanden duurde. Aan het hoofd van 
de gehele beweging stond een generaal, die weinig begrip had van sport of atletiek. 

Hij inspecteerde de verschillende depots, waar de troepen voor het veldleger afge
richt werden en liet zijn oog gaan over het materieel, dat voor de sp ort gebruikt 
werd. Boze tongen beweerden, dat in een van de rapporten melding werd gemaakt, dat 
er met het materieel schandalig werd ronggesprongen. Zo had hij geen enkele korf
balmand gezien, waarin nog een bodem zat ..• 

Toen ik in Amsterdam ging studeren werd ik spoorstudent en reisde elke dag heen 
en weer . Zo kwam ik in contact met Hil v.d. Mey, die op het kantoor va·n de Spoor
wegen in Amsterdam werkte. Wij reisden altijd samen en er ontstond een band van 
vriendschap. Hij had vrij reizen op alle spoorlijnen in Europa en wat niet per 

spoor of met de tram werd afgelegd, ging te voet, want hij was een aartstippelaar. 
Hij heeft altijd hardnekkig geweigerd op een fiets te klimmen en was niet eens in 
staat met een fiets aan de hand te lopen. Hij werd als vanzelfsprekend onze mentor. 
Hij had bepaalde gaven om iemand warm te maken. De meest slome duikelaar wist hij 
te beJ:nvloeden en enthousiast te maken. Hij zou, indien hij dat gewild had, mij 
bezeten hebben kunnen maken voor de hengelsp ort, waaraan ik een broertje dood heb. 
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De Knlk bleef het verzameipunt en tevens een oefenterrein voor ons. Wij hadden in
tussen een speer, een discus en een kogel aangeschaft en onder leiding van Hil 
v.d. Mey werd er elke zondagochtend geoefend, in de zomermaanden ook vaak in de 
avonduren, Er waren relaties met leden van de H.F.C. 11 Haarlem11 waa rvan de meeste 
onzer lid waren. Jan Petri, Adje .Paulen en Jaap van Balen Blanken kwamen de gele
deren versterken, afgezien van Lex Làpere, Onkenhout, Blei, Hein Leverstein en 
vele anderen. Hil bleef de ziel van de onderneming. Ook toen een klein troepje 
dapperen op 8 oktober 1920 in het zaaltje van Brinkman 0p de Grote Markt bijeen 
kwam en de stichting van de H.A.V. tot stand kwam. Daar werd onze vereniging ge
boren, Of was het toch de Kolk, die het ontstaan tewe~g bracht ? 

PIM MULlER-veldloop te Velsen, d.d. 6 nov. 

Senioren 5500m: 

veteranen 3000m: 

5e Arnoud Bosch (2e in A- kl) 
47e Harm Zuiderna (17e in D-kl) 

7e Bas Fennis 

UITSLAG 41~ CROSS VAN LE SOIR te Brussel, d.d. 13 nov. 1966. 
240e Adrie Schaper 
270o Arnoud Bosch 

Jan P. Strijbos. 

16.09.8 
geen tijd. 
9.04.6 

365e Jan B.esteman (gast) 
497e Rob Folmer (430e in i965) 
921 e Bas Fennis (978e in 1965) 
964e . Joo~ v.d. Bosch (gast) 

Verenigingsklassement: 

23e H.A. V. 11 Hae.r1em11 
- 2293 pnt. 

1158e ' Harry Falke (1182e in 1965) 
1324e Piet Kenbeek 
1025e Garmt Zuiderna 
1359e Martin Labeur(786e in 1965) 
1314e Dick v.d. Laan (gast) 

Jammer was het, dat van de 27 opgegeven 
atleten uit onze stad er maar 19 aan de 
start verschenen. 

1424e Evert Besteman (gast) 
1719e Ruud Kitseroo (1139e in 1965) 
1799e Jaap v.d. Burg (gast) 
1855e T·on van Zijl (1680e in 1965) 
1893e Andr~ Herman (gast) 
1965e Wim v.d. Moer (gast) 
2004e Henk Tesselaar (gast) 
2040e Dick Stoker 

MUHLHEIM (Dld), d.d. 26 nov. j.l. 

Martin Labeur kreeg zo zijn gehuurde 
V.W.-busje niet helemaal vol (6 man). 

Er bestaat een veteranenclub in Nederland, 
waarvan de leden regelmatig meedoen aan di
verse atletiekwedstrijden (crossen). De 
leeftijdsgroepen, waarin deze heren zichzelf 
ingéd.eeld hebben, gaat als volgt: 
40 tot 50; 50 t ot 60; 60 t ot 70 (hall o !) en 
sèhrik niet ••. boven de 70 (zoals in Duits-
land) • . Onze Bas is ook lid en heeft op de bovengenoemde da turn in bovenvermelde 
plaats meegedaan aan zo 'n cross. U bemerkt, het contact is internationaal! Bravo! 
Van de ongeveer honderd deelnemers k on Bas de dertiende plaats in deze :10-kilome
ter-race vo or zich opeisen. Waarbij aangetekend, dat hij in zijn leeftijdsgroep 
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(Bas .. is 52} als derd~ .eindigde ! ! Bas, 't was krimrneneel ! ! 

Gaarne plaat·sen wij alsnog het interessante verslag van onze trainer over het ge
houden nationale tienkamp-kampi oenschap. 

CIJFERS EN FEITEN. 

TIENKAMP-KAMPIOENSCHAPPEN, 1 en 2 oktober 1966 < 

Weersomstandigheden op zaterdag redelijk, straffe wind mee. Uitstekende accommo
datie en charmante verzorgsters. Zeer goed werk achter de schermen van Carla, 
Ineke en Hetty •.. de uitrusting van de Haarlem-jongens liet niets te wensen over. 
De stemming was opperbest. Rein Knol bezorgde de hele equipe de slappe lach met 
eindeloze humqristische (sterke) verhalen. Een veeg teken, meende de eeuwige pes
simist Ton van Zijl. 
N.B. Aanvangstijd was verkeerd gekozen vóor een tienkamp met 29 personen. 
Prognose: Jel 3450 - Rein 3200 en Wim 3075 voor de eerste dag. 

100 meter~ Jeltje "scheurde" naar 11.3 sec. (10-12e). 
Wim kwam vanuit een onmogelijke starthouding nog tot 11.8 sec. (22-25e) 
Rein liet na "enkele" houterige stappen dezelfde tijd noteren. 
(Qua tijden geen gek begin). 
Max.: 10.8 sec. Min.: 12.2 sec. Gemiddelde: 11.5 sec. 

verspringen: Serie van Wim( 19e): 5.70-5.88-6.08. Bevredigend resultaat. 
Serie van Rein (25e): . ongeldig-5.71-5.98. Herinnerde aan zijn verkla-
ring, dat hij voor zijn plezier meedeed. . 
Serie van Jeltjo(9e): 6.72-6.45-niet gesprongen uit taktische overwe
gingen: 6.72 was al boven verwachting èn oude blessure kon terugkeren. 
Max. : 7 • --m, . Min. : 5 • 6 2m, Gem. : 6 • 31 m. 

kogels toten:· Nieuweling Lesterhuis (Sisu) ontnam met brute krachtsexp~osie de eer
ste plaats oP kogel aan Jelt~o . (13m65 tegen 13m47). Opdracht aan Jel 
tot g-rotere snelheid in de ring werkte averechts. Rein kwam, volkomen 
ontspannen door vele geslaagde grapjes, nog tot een redelijke 12m69 
(6e). Nu was Wim "van stoot af": 10m56 - 10m52- 10m41 (21-22e). J 

Max.: 13m65, Min.: 9m20, Gem.: 11m41. 

Tussenstand: 1e Jel D. met 2189 pnt. Op de voet gevolgd door: 2e Lesterhuis 2174-
3e Bode 21~0 - 4e v.d.Water 2137 - de Vries 2136 -
19e Rein Knol met 1867 pnt. 
24e Wim Krijnen met 1745 pnt. 
Opvallend was, dat Freek Stam nog geen hoge ogen gooide. 

hoogspringen: Hèt nummer van Rein, op de bekende haar na 1m83 (5-8e) . 
Wim en Jeltjo verdienden meer dan 1m70 (14-21e). Vrouwe Fortuna dacht 
er anders over. 
Max.: 1m89, Min.: 1m55, Gem .: 1m73. 
Hoogspringpeil van de 10-kampers is al jaren bijna gelij~ aan dat van 
het' Ned . Kamp i oenschap . 
Haarlem diende protest in tegen goedkeuren van 1m86-sprong van Lester
huis. Lat geraakt, atleet uit de bak, daarna pas vallen van de lat be
tekent t och: afkeuren van de sprong. Dit gebeurde bij tweede poging, 
had er dus nog één te goed . Slaagde niet, wa t gunstig was voor Jeltjo. 
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400 meter: Rein, ingedeeld bij twee snelle atleten, Bode (50.3) en de Vries (52. ·1)? 
kondigde aan ''rustig" te zullen l open. :Boven de S6. - sec. dacht ik, 
Tegen de 60.- sec. zei Ton van Zijl. ..• het werd S8.3 sec. (27e). Op 
zich een prestatie. Wim kwam tot S4·7 sec. in een moeizaam gelopen 
r ace; hoofdzakelijk door gebrek aan conditie (17-18e). Jel raakte uit-
geteld en maakte er met pijn en wilskracht S2·5 sec. van (9-11e). 
Voor 't eerst deze dag vervloekten alle atleten de harde wind op het 
eerste rechte stuk (zie de gemiddelde tijd). 
Max.: S0.3 sec. Min.: S8.6 sec. Gem.: S4.2 sec. 

Overzicht: v.d. Water 3580 
Se Doornbosch 

20e Knol 

- v.Heek 
3476 
3034 
2947 

3476 - Lesterhuis 
prognose 3450 

11 3200 

3498 - :Bode 3482 -

23e Wim 11 307S 

TlJIIEEDE DAG: 

Rein deed 10-kamp blijkbaar voor z'n plezier. Twijfel aan conditie, 
nodig voor tien onderdelen, veroorzaakte aanvankelijk nerveuze grap 
jasserij, wat later veranderde in mentale injekties, waar velen wat a~~ 
hadden. 
Wirn's bedoelingen waren nog niet duidelijk. Niet serieus, ook niet te 
ontspannen. M.i. hoopte hij op 6000 punten. 
Jeltjo was na 5 onderdelen zeer vermoeid . Te weinig slaap de laatste 
weken en de enorme concentratie voor ieder nummer hadden hem afgemat. 
Was overigens content met zijn Se plaats. 

+ + + + + + + 

:Bij de 10-kamp is van belang, dat bijna elke atleet één goede en één 
slechte dag heeft. Zo zal Stam van Zaanland de tweede dag wel komen 
opzetten. Jel maakt een kans op ere-metaal. Hangt af van het aantal 
mislukkingen van hem en van zijn tegenstanders. Een andere factor is, 
dat het gemiddelde peil tamelijk hoog is, waardoor de meesten elkaar 
niet ver ontlopen. Het zou een leuk besluit zijn van zijn vrijgezellen
wedstrijdperiode, wanneer Jel op het sch~votje kon eindigen. 
Weer: regen, wind mee, kil ! 

110 meter horden: Enkele zeer snelle tijden werden gemaakt. Voor Jel slechts 16.1 
(12e), Rein 16.2 (13e) en Wim 1S.6 (5e-6 e). Een middelmatige start. 
Max.: 14.9 sec. Min.: 18.- sec. Gem.: 16.4 sec. 

discuswerpen: Wolkbreuk ! De Haarlem-equipe "organiseerde" een discus en droogde 
deze steeds op de verwarming van de sporthal. Alleen van Heek gooide 
bijna zijn maximum. 
Wim was blij met 28m42 (2Se) 
Rein mocht er zijn met 39m26 (2e). Terwijl Jel aardig bij bleef met 
3Sm66 (Se). Alle kanshebbers wierpen rond de 35.--; er was dus niets 
te verdienen voor Jel. 
Max.: 43m65, Min.: 26m32, Gem.: 31m83. 

Tussenstand: J. van Heek aan de leiding met S039. Zeer dicht gevolgd door: 
v.d. Water 5007 -Doornb os 4812 - Stam 4772 -de Vries 4743. 
16e Knol 443S 
22e Krijnen 4171. 

Polshoog wordt het "sleutelnummer": wat doet de Vries t.o.v. van Heek; en Jel 
t.o.v. Stam; kan v.d. Water ook polsstokspringen? 

N.:B. De wedstrijdleiding maakt haar tweede fout: Stam krijgt toestemming in een 
andere bak bij de tweede ploeg te springen i.v.m. angst voor valpartij. 
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a. dit be1nvl oedt de prestatie van de vechtlust i g-en op drie onderdelen (pols-
speer - 1500m) . · . .. · ~ ~ 

b. Stam krijgt een langere rustperiode, daar 2e plo eg groter is en lager 'aanvangt. 
c. Stam .krijgt 'een kàns een schema ·op te ze tt en voor de 1500m aan de hand van de 

gemaakte tij de~ . 

polsstokhoogsp ringe n: Paniek in de 11 Haarlem 11 -gelederen. 
Jeltj o haalt pas in zijn derde pogi ng de 2m60, 
idem de 2m70 en 2m80. 
Hij is zowat de enige die springt, waardoor 

. er geen tijd is voo r rusti g overleg, en het 
herwi!'lDcn van het zelfvertrouwen. 
Imlidd.els v:as Jel gebless eer d &eraakt: 
t a!'lden door zijn lip. 
''Er kan g·een lachje meer van af", en dat 
terwijJ de hele mE'.ute her:1 spontaan kwam 
f eliciteren met het feit, dat hij zijn 
lip had beschadi gd en niet iets ander s 
zo vlak voor zijn huwel ijk. 
1 t Werd tensl ott e 3m- -. ( 11-15e). 
Voor Rein 2m90. Vergat zijn ei gen 
klassering nu geheel en wijdde zich 
aan de p roblemen rond Jeltjo. 
Wim keek en sprong zeer zelfver
zekerd naar de 3m50. Enkele ge
vaarlijke valparti jen deden je 
de rillingen langs je rug lo-
pen. De routiniers li eten er 
zich niet door be1nvloeden. 
Max.: 3m80, Min.: 2m40, 
Gem.: 2m95. 

Inmiddels gebeurde er nog meer (tienkampleed): 
1e Bode (4733), goed voor 3m40, begon op 2m80 en sprong toen 3 maal af. 
2e de Kort (4439), goed voor 4m11, begon op 3m40 en sprong eveneens 3 maal af. 
Voor de Kort was dat e en reden er mee op te houden. Voor Bode niet, m'n kampli
manten voor zoveel sportiviteit. Hij werd zelfs nog 13e in het eindklassement~ • Een goed voorbeeld voo~ a llen, die m~nen in een dergelijke wedstrijd alleen de 
eigen beleving van de klassering · als belangrijk te zien. Niets is . n.l. minder 
waar~ Tegenover mindere of geli jkwaardi ge tegenstanders ben je verplicht (moreel) 
om door te gaan, opda t hen een duidelijk beeld wordt g egeven van de werkelijke 
krachtsverhoudi ngen . Rei~ en Wim lie~en 5.47 . 6 op de 1500m, omdat het hen niet 
interesseerde of ze nu 14e war en of 24e. Een gr andi oze misvatting, . j ongens ! 

Daar de Vries 3m80 sprong, kreeg deze 10-kamp een enorme climax, n.l. 
v.Heek: 5654, in staat 60m speer te gooien en 5.15 min. te lopen. 
v.d. Water: 5651, 11 n 45m " 11 11 

" 4.40 " " " 
de Vries: 5497' " " 55m " " " " 4· 30 " '' " 
Doornb osch : 5340, " 11 53m " " " '' 4· 35 " " " 
Van Freek Stam mocht 3m50 pols, 55m s~eer en 4 . 35 min. worden verwacht. 
M.a.w. van Heek kan Vilinnen-v.d . Water ko n derde worden en de Vries tweede. 
Van Doornbosch en Stam was niets te zeggen. 

Speerwerpen: N. B. De derde fout van de wedstrijdleiding: de Vries wi erp na de 
anderen door polshoog. De vechters werd opnieuw te kort gedaan (bijv. 
van Heek), 
Jel verrassend naar 56mOO (3e) . Ni euwe perspektieven ! ! 
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van Heek een verra ssend s lecht e 54m36-worp. Neg meer spanning, de Vries 
wierp n.l. 55m70. 
Rein had een g~ede wo rp van 46m6 2 (12e). 
Wim kwam niet verder da n 40m58 ( 19e) . Er za ten g·een 6000 punten meer in. 
Max.: 57m18, Min.: 32m41, Gem.: 45m42. 

Stand voor de 1500 meter: van Heek 6344 - v.d. Water 6236 - de Vri e s 6204 -
prognose Stam 6144 - Doornb osch 6051. 

1500 meter: 

Stam kwam tot 6088 , wa t bekend werd na de 1500m-race van de an.dere 
kanshebbers. 
Hieruit volgde: de Vri es zou alleen de eerste plaats ontgaan door 
kramp op de 1500m. J.v.Heek zou ook v.d.Water moeten laten gaan. 
Jel zou met e en uiterste poging proberen v.Heek te pakken te krijgen 
(een verschil van 293 pnt.) Vvat een opgave. 1 t V/as overigens wel nut--: 
tig het puntent otaal zo hoog mogelijk op te voeren, daar men niet wist 
wat Stam qp speer ging do en~ Jeltj o r ook aan de derde plaats. 

Na de eerste race werd het inderdaad een derde plaats voor Jel. 
Doornbosch 4.31.6 597 pnt. ) 1 • de Vries 6780 pnt. 
de Vries 4.32. - 576 11 ) 2. v.d. Water 6711 11 

v.d.Water 4.48.2 475 11 ) 3. Doornbosch 6630 11 

v.Heek 5.28. - 26s 11 ) 4· v.Heek 6612 11 

Jan v.Heek was verslagen, maar Stam ? 
In het stikkedonker startte hij met 37 pnt. voorsprong (6'088-605,1) 
op Jel met als opgave binnen de 4·l7· - te blijven. Met . een beetje ge
luk zou Stam slagen. En dat geluk was er in de vor m van een go ede 
tempoloper, die de kop nam en Stam binnenbracht in 4.35.6 min. · 
Jel was gewipt, geen ere- metaal voor één der Haarlemmers. 
Jel eindigde als 4e in het 1500m-klassement en Wim en Re i n als laat
sten van de 25 overgebleven deeinemers. 
Max.: 4.23 ••• min. Min. : 5.47 .6 min. Gem.: circa 4.58. - min. 

EINDUITSLAG: J. Doornbosch 4e met 6630 punten. 
R. Knol 18e met 5704 11 

VJ . Krijnen 21e met 5527 11 

6000-puntengrens: 12 atl eten. 
Algemeen gemiddelde: 5927.84 punten. 

Harry Joacim. 

Opdracht aan Jel tot grotere snelheid in 
de ring werkte averechts .••• 
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WIJ SPRAKEN MET EMILE J. BLEYSWIJK •.. 

De .opdracht een interview met Emile J . Bleyswijk te maken is niet zo eenvoudig. 
Want waar krijg je de altijd actieve "n leys" te pakken? " Op de training", zei 
onze redactiesecretaris. Jawel 1 dat daar nleyswijk altijd wel aanwe zig zal zijn, 
was ook mij bekend. Maar dat wil dan niet zeggen, dat je hem daar dan ook hebt 
voor een rustig gesprek. De eerste zondag, die wij afgesproken he.dden; mislukte ~ 

het tenminste grandioos. Ik was er prompt op de afgesproken tijd. Emile ook1 maar 
hij raakte . zo bezet door gesprekken 1net de voorzi tte:r 1 met de penningmeester, met 
de trainer, met atleten1 dat er voor ons babbeltje misschien nog net vijf minuten 
overbleef. In onderling overleg vonden we dit toch bepaald te weinig en we beslo~ .~ 

ten het een Week later nog eens te proberen. En toen was het gelukki g. raak. Want 
één van de deviezen van onze T.C. - secretaris is, dat afspraken di8nen te worden 
nagekomen. En hoewel alweer gestoord door voorzitter en penningmee ster kwam toen 
toch het volgende gesprek tot stand: 
"Wanneer lid geworden? " 
Dat was in mei 1945, dus direct na de oorlog. Ik moest kiezen tussen honkbal en 
atletiek •. Toevallig· wist ik, dat mijn oude school vriend Dick Hagtingius in de at
letiek zat. Via hem werd het toen atletiek. Ik heb toen al direct die befaamde 
eerste officiële training na de oorlog aan "De 13rouwerskolk" meegemaakt. Hil v.d. 
Mey sprak daar woorden, die ik nooit zal vergeten. "Denk er om" zei hij 1 "de ver
eniging "Haarlem" geeft je meer dan 50 % rente. En ook die spreuk van Henk vVi llems 
die t oen op de destijds befaamde en gelukkig nu weer herrezen "Atlet i ek- spuit " 
stond: Draag iedere dag je steentje bij voor de herovering van de P . H. - beker. 
"Ik herinner me, dat je toen al heel gauw in de Pers- enPropagandacommissie bent 
gekomen". 
Ja, ik was, geloof ik nog geen maand lid 1 toen zette Hil v.d. Mey mij in deze 
commissie, samen met o .a. Ab v.d . Bel. Het gaf nog even moeilijkheden 1 want som
mige bestuursleden vonden 1 dat ik t e kort lid was om al in een commissie zitting 
te nemen. Tegenwoordig word je bestuurslid, als je in feite nog eers-'.:. lid van de 
vereniging gemaakt moet worden. Ik heb daar overigens niets op tegen als zo'n man 
iets voor de club kan betekenen. 
"Schreef je ook niet een artikel in het jubileumnummer1 d.at ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan uitkwam?" 
Ja, ik noemde het "Debuut". Het sloeg· destijds nogal aan . 
''Emile, je bent altijd nogal fanatiek bij alles, wat de P.H~-beker betreft. Heb 
je zelf bij deze wedstrijden wel eens successen geboekt? " 
Successen is een groot woord Laat ik het zo formuleren. Mijn leukste herinnering 
aan een P.R.-bekerwedstrijd, waaraan ik zelf actief heb meegedaan, is die voor
ronde in 1946 in Groningen geweest. Door allerlei omstandigheden moest ik daar 
driemaal lopen, voordat definitief was uitgemaakt, dat ik zevende was geworden en 
dus bij de oude puntentelling net bui ten de punten vms gevallen. E':'l omdat ik drie
maal had gelopen, besloot de ploegleiding mij voor de 4~~400m te laten vervangen 
door de junior Ernst Scholte. Die knaap liep de race van zijn leven, zodat die 
vervanging alleen maar voordeel voor de ploeg heeft opgeleverd. 

BESTUURSLID 

"Wanneer ben je in het bestuur gekomen? " 
Ja 1 dat weet ik echt niet meer zo precies . Zal zo in 1949 of 1950 geweest zijn. 

- 16 -



Maar vraag dat aan Piet Kleyne , als je het precies wilt weten. Die vertelt het je 
zo. (inderdaad, er kwam van onze archiva ris omgaand antwoord: f ebruari 1950.) 
"Dat wil dus zeggen, dat je vanaf 1950 , me t e en kleine onderbreking , t ot 1966 in 
het bestuur hebt gezeten". 
Inderdaad, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo bela ngrijk. Of ik nu be
stuurslid ben of niet, ik doe toch wel dat werk, dat voor de ver eniging gedaan 
moet worden. 
"Ik waardeer deze juiste instelling, maar als je bestuurslid bent, bepaal je toch 
mede het ·beleid van de vereniging". 
Dat is natuurlijk zo en daarom is de fi guur dan ook zo belangrijk, die straks de 
voorzitter gaat opvolgen. Ik vind het daarom eigenlijk; zo jammer, dat vooral de 
nuderen onder ons zich niet eens wat meer voor dit probleem interesseren. 

TOEKOMST . VAN DE VERENIGING. 

"Dat is een wat pessimistisch geluid. Is je hele to'ekomstverwachting voor de ver
eniging in dezelfde trant?" 
Ik ben geen pessimist en daarom heb ik ook geen pessimistische t oekomstverwach
tingen: Niettemin, er zal heus wel het e.e.a. moeten gebeuren in de vereniging. 
"Wat b~ v. ?" 
Een oud geluid, maar het kader zal zo spoedig mogelijk moeten worden uitgebreid. 
De werkzaamheden van de Technische Commissie zullen beter moeten worden geregeld, 
het Huishoudelijk Reglement zal beter aan nieuwe situaties moeten worden aange
past. 
Het ledental zal moeten worden opgevoerd tot minsteris 400, waarbij we moeten pro
beren ook de niet-schoolgaande jeugd te bereiken. De structuur van de vereniging 
zullen we moeten aanpassen aan het competitietijdperk, we zullen veel meer aan
dacht moeten besteden aan het formeren van een 2e ploeg voor de competitie en 
straks Yoo~ een derde ploeg, er zullen meer wedstrijden voor C-juni oren moeten 
komen. Zelfs in onze vereniging zal de gehele technische leiding meer op interna
tionale leest geschoeid moeten worden, willen we straks nationaal blijven meeko
men. Het bestuursbeleid zal krachtiger moeten worden, er zal meer planning in dat 
beleid moeten komen. 

9-MAN BE STUUR. 

11 Je noemt nogal wat op!" 
Ik ben er van overtuigd, dat dit allemaal verwezènlijkt kan worden. Maar dan denk 
ik b.v. wel aan een bestuur van 9 man. En laten we dan voor een dergelijk bestuur 
geen ideali mensen zoeken, maar wel mensen, die iets willen doen, mensen ook, die 
een bepa~lde taak opgedragen krijgen en daar voor verantwoordelijk willen zijn. 
"Zou dat ni'et een geheel andere opbouw van de véreniging betekenen?'' 
Natuurlijk, maar nu is in feite onze verenigingsopb ouw ouderwets. We moeten veel 
meer. wetenschappelijk gaan werken. 
Nee, pessimistisch ben ik heus niet, maar om optimistisch t ·e gaan denken, nogmaals 
dan zal er nog heel veel moeten gebeuren en veel moeten veranderen bij ons. 
' 'Een laatste vraag, Emile. Zou jij eventueel straks als voorzitter de vereniging 
willen leiden?" 
Waarom vraag je dat ? Is dat in opdracht ? 
"Zeer zeker niet, het is een puur belangstellende .vraag" 
Wel, ik ~il het bepaald niet. Ik zou het alleen doen, als het verenigingsbelang 
dat eiste. Maar in zo'n geval zou ik b.v. ook secretaris willen zijn en je weet 
toch maai ai te goed, hoe moeilijk ik aan brieven schrijven toekom. 
"Emile, harfelijk bedankt voor dit gesprek". 

S.L. 

- 17 -
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100 meter. 

Gerard Kamp 
Ferry Lamie (jun) 
Chris v . d. Meulen 
Hora Vlam 
Jel Doornb osch 
Henn~r te Nuyl 
Ton v.d.. Voort 
Pim va n Beek 
Mark Beekes (jun) 
Jaap Meijer 
Ad van Velzen (jun) 
J os Fielmich (jun) 
Rein Kn-:>l 
Wim Krijnen 
Adri Schaper 
Hans Nieman (jun) 
Rob van Nimwegen 

200 meter. 

Chris v .d.. Meul en 
Gerard Kamp 
Hcra Vlam 
Ferry Lamie (jun) 
Henny te Nuyl (jun)· 
Wim Aai j (jun) 
Mark Beekes (jun) 
Jo0p Vissers 
~rik Nicholsen 
Ru b van Nimweg·en 
Rob Folmer 
Peter Schippers 
Albert Scholz (jun) 
Berend. van Dee (jun) 
Frank Kales 

400 meter. 

Gerard. Kamp 
Wim Aai j (jun) 
Pim van Beek 
Richard. Vissers 
Chris v.d. . Meulen 
Rcb Folmer 
Jel Doornbosch 
Ad.ri Schaper 
Gerard Zwart 
Arnoud Bosch 
Wim Krijnen 
Co Klaver 
Fr. Knuveld.er 
L. Hoekendijk 
Rein Knol 
Aad. Beun 

PRESTATIELIJSTEN 1966. 

1 o. 7 
10.8 
10.9 
11.1 
11.3 
11.3 
11.4 
11 ~ -6 

11.7 
11.7 
11.7 
11 • 8 
11.8 
11 • 8 
11 • 8 
11.9 
11.9 

sec. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

iJ 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

IJ 

21.6 
22.0 
22.2 
22.5 
23.1 
23.8 
23.9 
24.0 
24.4 
24.4 
24.5 
24.5 
24.7 
24.8 
25.0 

sec. 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

50-5 
50.8 

sec. 
11 

51 J ) 
51.0 
52.3 
52.4 
52·5 
52.8 
53.6 
54·1 
54·7 11 

56.1 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

57·0 
58.0 
58.3 
58·5 

11 

11 

11 

11 
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800 meter. 

Wim Aaij (juri) ECR 
Ad.ri Schaper 
Arnoud Bosch 
Gerard Zwart 
René Ruys (jun) 
Henk de Ruiter (jun) 
Riohard Vissers 
Gerard Kamp 
Rob Folmer 
Aad v . d. Werf f (jun) 
Garmt Zuiderna 

1000 meter. 

Adri Schaper 
Arnoud. Bosch 
Rob Folmer 
Gerard Kamp 
Aad. v.d.. Werff (jun) 
Henk d.e Ruiter (jun) 
Harry Jvacim 
Jan Brouwer 
René Ruys (jun) 
Henny te nuyl (jun) 
Garmt Zuiderna 
Martin Labeur 

1500 meter. 

Arnoud Bosch NCR 
Wim Aaij (jun) 
René Ruys ( jun) 
Co Faas 
Henk de Ruiter (jun) 
Garmt Zuiderna 
J el Doornbosch 
Paul Kenbeek 
Pim van Beek 
Gerard. Zwart 
Herman Koning (jun) 
Aad v .d. Werff (jun) 

3000 meter . 

Arnoud Bosch 
Co Faas 
Rob Folmer 
René Ruys (jun) 
Paul Kenbeek 
Arie Kortekaas 
Aad. v.d.. Werff (jun) 
Rob Koops (jun) 
Garmt Zuiderna 
Herman Koning (jun) 
David. Simons e. 

1. 53.6 
1-55·3 
1 • 56 . 1 
1.58.6 
1.58.8 
1. 59 0 0 
2.02.0 
2.05.3 
2.05.6 
2.07. 9 
2.10.2 

2.36.8 
2.38.3 
2.42-5 
2.45·9 
2.48.9 
2.49-9 
2.50.3 
2.50.6 
2.52-5 
2.54-3 
2.54-8 
2.58.1 

4.00.3 
4-07.2 
4.13.2 
4.20.0 
4.23.1 
4.28.0 
4-31.6 
4·34.0 
4.37.8 
4.38.2 
4-39.8 
4.40.0 

8.43.0 
9.08.6 
9.25.0 
9-44.8 
9-55·6 
9.56.o 

10 .00.7 
10.01.3 
10.02.4 
10.07.0 
10. 24.1 

sec. 
;t 

11 

IJ · 

IJ 

I! 

11 

IJ 

IJ 

IJ 

sec. 
IJ 

11 

11 

11 

11 

11 

IJ 

IJ 

IJ 

11 

IJ 

sec. 
IJ 

IJ 

11 

11 

11 

11 

IJ 

IJ 

IJ 

11 

11 

sec. 

IJ 

IJ 

11 

IJ 

IJ 

11 

IJ 

11 

11 



5000 meter. 

Arno4çl _Bosch 

Arié )Co.rtekaas 
Co Kl_aver 
Paul: .Kenb eek 
Marti,n Labeur 

: ':"' ;·_. 

10.000 meter. 

Arnoud Bosch 
Adri ,Schaper 
Garmt .. Zuidema 
Bas Fennis 
Martin Labeur 

' ... 

15.34. 9 
1·5·59.2 
16.57.0 

· 17·17·2 
17 0 23. 1 
1' 7.36.0 

34.18.2 
35.10.5 
37.25.7 
38.J8.o 
39. 34~-6 

sec. 
" 
" 
" 
" 
" 

sec. 
" 
" 
" 
11 

400 meter horden. 

Pim va n Beek 
Harry Joacim 
Wim Krijnen 
J oop Vissers 
Rob Heilker 

hoogspringen. 

Wim Krijnen 
Rein Knol 

NCR 

J a s Fielmich (jun) 
Jan Priester (jun) 
Ton van Zijl 
Pim van Beek 

3000 meter steeple chase. 
Jel Doornbosch 
Harry J oacim 
Gerard Kamp 

Arnoud Bosch NCR 
Co Faas 
Henk Kroft 
Rob van Nimwegen 
Martin Labeur 
Wim Krijnen 
David Simonse 

20.000 meter. 

Bas Fennis 
David Simonse 
Ruud Kitseroo 

25.000 meter. 

Krijn Kroezen 

marathon. 

Krijn Kroezen 

110 meter horden. 

Wim Krijnen 
Joop Vissers 
Jel Doornbosch 
Harry Joacim 
Rein Knol 
Pim van Beek 
Gerard Zwart 
Rob van Nimwegen 
Aad Beun 

200 meter horden. 

Pim van Beek 
Wim Krijnen 

9·44.0 
10.10.8 
11.13. 2 
11. 34.2 
11.47.2 
12. 20.8 
12.43.8 

1u21.29.0 
1u24.27.0 
1u26.17 .0 

sec. 
11 

" 
11 

" ,, 
" 

sec. 
" 
" 

1u42.08.0 sec. 

3u47.40.0 sec. 

15.6 sec. 
15.9 " 
16. 1 " 
16. 1 " 
16.2 " 
18.0 " 
20.3 " 
20.5 " 
20.6 " 

24.9 sec. 
26.2 " 

Aad Beun 
S. Broos (jun) 
Rob van Beek (jun) 
Frank Kales 
Martin Labeur : 

verspringen. 

Jel Doornbosch 
Gerard Kamp 
Jan Brouwer 
Chris v.d. Meulen 
Joop Vissers 
Rein Knol 
Wim Krijnen 
Jas Fielmich (jun) 
Aad Beun 
Jan Priester (jun) 
Leo v.d. Veer (jun) 
Pim van Beek 
Ferry Larnie (jun) 

hinkstap sprong. 

Wim Krijnen 
Jan Brouwer 
Frank Kales 
Pim van Beek 

polsstokhoogspringen. 

vVim Kri jnen 
Rob van Nimwegen 
Pim va n Beek 
Jel Doornbosch 
Gerard Zwart 
Rein Knol 
Aad Beun 
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53.8 sec. 
58·4 
58.4 
60.8 
64.9 

1m83 
1m80 
1m78 
1m75 
1m75 
1m70 
1m70 
1m70 
1m70 
1m65 
1m65 
1m60 
1m60 
1m60 

6m72 
6m57 
6m51 
6m46 
6m41 
6m28 
6m22 
6m20 
6m16 
6m16 
6m14 
6mo6 
6mOO · 

13m01 
12m66 
12m59 
12m40 

3m70 
3m5Ö 
3m00 
3m00 
3mOO 
2m90 
2m80 

" 
11 

11 

" 



kogelstoten. 

Rein Knol 
Jel Doornbosch 
Henk Kluft 
Leo v.d . Veer (jun) 
Henk Leuvvener 

·wim Krijnen 

discuswerpen 

Rein Knol 
Henk Kluft 
Jel Doornbosch 
WirriKrijnen 
Harry Joacim 
Joop Vi sse:r.s 

speerwerpen. 

Jel Doornbosch NCR 
Wim Visser 
Rein Knol 
Riohard Vissers 
Joop Vissers 
Wim Krijnen 
Fred Stroocloeck 
Frank Kales 
Erik Nicholsen 

Olympische tienkamp. 

13m61 
13m47 
13m14 
12m33 
11m80 

. 11m22 

.. :. ~ ) ( ' . "\ . 

43m35 
38m58 
37m34 
35m20 
31m38 
31m~4 

59m44 
49m82 
47m36 
45m02 
44m87 
43m88 
40m27 
40m25 
40m23 

- Jel Doornbosch 6630 pnt. 
11.3- 6m72- 1m70- 13m47- 52·5-

16.1 - 35m66- 3m00- 56m00- 4m31.6 
-Wim Krijnen 6000 pnt. 

11.9-6m04-10m74- 1m83- 55,0-
15.8-32m80T3m50- 43m88- 4m54·5 

- Rein Knol 5704 pnt. 
11.8- 5m98- 12m69- 1m80- 58.3-
16.2- 39m26-2m90- 46m62-5m47.6 

- Pim van Beek 5151 pnt. 
12.0- 6m06- 8m00-1m70- 51.9-
18.0- 21m24- 3m00- 35m97- 4m37.8 

- Rob van Nimwegen 4457 pnt. 
11 . 9- 5m67- 8m64- 1m40- 58 . 4-
20.5- 27m66- 3m00-34m10- 4m57·0 

- Aad Beun 4445 pnt. 
12.4- 6m16 - 9m41 - 1m65- 58·5-
20.6 - 24m02- 2m80- 31m13- 5m33.3 

- Gerard Zwart 4379 pnt. 
13.1-5m70- 8m30-1m50- 55·4-
20.3-28m19- 3m00-27m72- 4m38.2 

4x1 00 meter estafette . 

Lamie-Vlam~v.d.Meulen-Kamp NCR 
Lamie-Vlam- v.d.Meulen- v.d. Voort 
Lamie~Vlam-te Nuyl - Kamp 
v~ _d. Voort- Vlam-v. d . IV.Ieulen- Kamp 
Lamie-te Nuyl - Beekes- v.d. Veer 
v •. Nimwegen:.te Nuyl - v. Beek- Aai j 
Knol-te Nuyl-v.Nimwegen- v.d. Voort 
Doornbosch- v. d. Veer- Pri es.ter- Schol z 

42.() 
43.0 
43·7 
43.9 
44.9 
45.2 
45·8 
46.0 

4x400 meter estafette. 

v. Beek~de Ruiter-Zwart- Schaper 
Doornbosch- Ruys- de Ruiter- Kamp 
v.Beek~Zwart-J. Vissers-Aaij 
Ruys- de Rui t er- R. Vissers- Aaij 
R. Vissers-Krijnen-Zwart- v.Beek 

ZweeQse estafette. 

v.Beek- Kamp- Vlam- v.d. Voort 

NCR nieuw clubrecord. 
ECR evenaring clubrecord. 

- 20 -

3m25·5 
3m29.9 
3m32.3 
3m32.7 
3m34 . 4 

2m02.8 



SENIOREN- CLUBREKORDS DER H~A.V. 11 HAARLEM", PER 1 DECEWJ.BER 1966. 

100 yards Chris Berger 
100 meter Chris Berger 
200 meter Chris Berger 
400 meter· Adje Paulen 
800 meter Adri Schaper - Wim Aaij 

i Eng. Mijl Wim Taakerna 
1000 meter · Adri Schaper 
1500 meter Arnoud Bosch 

1 Eng. Mijl Arnoud Bosch 
3000 meter Paul Verra 

2 Eng. Mijl Co .Faas 
5000 meter Paul Verra 

10000 meter Paul Verra 
uurloop Arie Kortekaa s 

15000 meter Bas Fennis 
20000 meter Bas Fennis 
25000 meter Krijn Kroezen 
35000 meter Krijn Kroezen 

marathon Bas Fennis 
110 meter horden Wim Kaqn 
200 meter horden Wim Krijnen 
400 meter horden Pim van Beek 

9 ·7 sec 
10.5 sec 
21a1 sec 
49,2 sec 

1 " 53 0 6 sec 
1 • 59 0 1 sec 
2.29.9 sec 
4 .00 .3 sec 
4·24.6 sec 
8.34.6 sec 
9·54-2 sec 

14-59.6 sec 
31.06.6 sec 

16 km 910m 90 
53.49- 0 sec 

1u14.08.o sec 
1u36.40.0 sec 
2u23 .13. 0 sec 
3u03.15.0 sec 

14.8 sec 
24.7 sec 
53.8 sec 

1920 
1930 
1930 
1926 
1965/66 
1936 
1965 
1966 
196 4 
1956 
1961 
1957 
1956 
1964 
1957 
1962 
1964 
1964 
1962 
1935 
1963 
1966 

3000 meter steeple chase _Q_o_ F.a-a-s- Fl f' r'l 0\.o. ~t f.!.o{.( ~' G Lc '' b 9---45.6 sec 1961" C·Ou 

hoogspringen Rein Knol 1.94 mtr 1963 
verspringen Toon van Welsenes 7.27 mtr 1929 
pol sstokhoogspring·en Cor Lamaree 3.97~tr 1946 
hink- stap- springen 
kogelstoten 
diskuswerpen 
speerwerpen 
kogelslingeren 

4 x 100 meter estafet te 
10 x 100 meter estafette 

4 x 200 meter estafette 
4 x 400 meter estafette 
4 x 800 meter estafette 
4 Jt1500 meter estafette 
3 x1000 meter estafette 

Zweedse estafette 
Olympische estafette 
Olympische tienkamp 

Steph van Musscher 
Jeltjo Doornbosch 
Rein Knol 
Jeltjo Doornbosch 
Bertus Gras 

F.Lamie- H. Vlam-Chr.v.d.Meulen- G.Kamp 
v. VIelsenes- v. d. Zee- J. v. d.Booren-
Eysker-Berger- OverdeLinden- Benz-
Rinkel-Paulen-v.d.Berg~ 
Paulen- v.d.Berge- Berger- Benz 
P.v.Beek- J. Vissers- W.Aaij - A.Schaper 
G.Kamp- G.Zwart- A.Bosch- W.Aaij 
A.Bosch- C.Faas- R.Folmer- A.Schaper 
J.Soomer- v.Gog- de Roode 
A.Schaper- J. Vissers- G . Kamp~T.v.d.Voort 
Hoogerwerf- J.v.d.Booren- Benz- Berger 
Jeltjo Doornbosch 

EEN TERUGBLIK. 

14.13 mtr 
14.43 mtr 
45 . 08 mtr 
59.44 mtr 
36.20 mtr 

42.0 sec 

1.52.3 sec 
1.31 . 0 sec 
3-24.9 sec 
7·58·5 sec 

16.35.2 sec 
7·54·5 sec 
2.02.6 sec 
3.37.2 sec 

-6-'P!-0 p n t 

b]JO 

1930 
.• 1962 

1962 
1966 
1933 

1966 

1930 
1931 
1965 
1965 
1965 
1943 
1965 
1930 
1962 

De laatste dagen van een jaar ZlJn zo bi.j uit
stek de dagen ow eens achterom te zien en te 
overdenken of het bijna voorbije jaar 'enigszins 
aan de ver wacht ingen heeft voldaan, Onwil lekeu
ri g dwalen mijn gedachten dan ook naar ons ver
eni gingsleve n. Hoe is het daarmee gegaan in 
1966 ? 
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Geheel tevreden? Neen, Vf"'IOral urganisatorisch heeft .er nog wel eens wat aan ge
mankeerd. Maar toch alles bij elkaar genomen, geloof ik toch, dat we niet slecht 
gedraaid hebben. 
We KUNNEN echter beter, daar ben ik van overtuigd ! ! 
Wanneer wat meer mensen daadwerkelijk zouden mee~elpen 0m het steeds omvangrijke~ 
verenigings-apparaat draaiende te houden, dan zouden betere resultaten niet uit
blijven. 
De voor enkele jaren zo bijzonder sterke hand aan ons stuur, is de laatste jaren 
wat verzwakt •. Dit betekent geen verwijt aan onze kapitein, integendeel. Zakelijke 
beslommeringen n,emen hem steeds meer in beslag. Vt/at ik echter wèl betreur is, dat 
de overige be~tuursleden en commissieleden niet bij machte waren om dit gemis zo 
gced mcgelijk, op te vangen. Teveel werkzaamheden bleven braak liggen, teveel werk
zaamheden stapel~en zich op de schouders van enkelèn. 

Wat het prestatiepeil betreft, hierbij zou ik me gaarne willen bepalen tot onze 
jeugd, waarbij ik ::J ok in 1966 zo nauw bij betrokken ben geweest. 
Zonder meer kan gesteld worden, dat het jaar 1966 een prima jaar is geweest voor 
onze jeugdploeg. 
Talrijke hoogtepunten trekken aan mijn geest voorbij. 

De goed geslaagde wintertraining. 
De instelling van een gewichtstraining in de sportschoc..l van Nauwelaerts de Agé. 
De training in de zomermaanden op de prachtige Haarlemse sintelbaan. 
De uitstekende aanwinst voor ons trainerscorps in de persoon van Rein Knol. 
De talrijke wedstrijden kan ik moeilijk allemaal memoreren; een uitzondering ech
ter voor de Nederlandse Jeugdkampi oenschappen, het eerste weekend van juli te 
Groningen. . 
Deze uitstekend georganiseerde wedstrijden met voor "Haarlem" talrijke hoogtepun
ten. Goud voor Fer Lamie - Ben G,Jossens ..: Jos Fielmich - Zilver voor Leo v.d. Veer 
en het Br ons voor Wim Aaij . 
De keurige derde plaats bij het clubkampioenschap van Nederland, in Amsterdam be
vochten. 
Tal:t'ijke malen maakten"Haarlem11 -junioren deel uit van de Nederlandse Jeugdploeg. 
Een hoogt epunt hier waren wel de atletiekwedstrijden in het kader van de Koni nk
rijkspelen. WimAaijen Fer.Lamie maakten deel uit van het gezelschap, dat een 
tiendaagse reis naar Suriname meemaakte. 

Het prestatiepeil ging behoorlijk nmhoog,·hiervan enkele voorbeelden: 

A-junioren 
1965 1966 

Wim Aaij 300 meter 36~2 sec. 35.6 sec. 
Wim Aaij 800 meter 1.57·3 sec. 1. 53· 6 sec. 
Fer Lamie .200 .meter 22.9 sec. 22.5 sec. 
Hen te Nuyl 100 .meter 11.4 sec. 11.3 sec. 
Hen te Nuyl 300 meter 37.3 sec. 36-5 sec. 
René Ruis 800 meter 2 .00.4 sec. 1 . ss. 8 sec. 
René Ruis 1500 meter 4.19.3 sec. 4.13.2 sec. 
Henk de Ruiter 800 meter 2.05.9 sec. 1. 59.0 sec. 
Jan Priester hoogspringen 1m65 1m75 
Jan Priester verspringen 5m89 6m16 
Leo v.d. Veer kogelstoten 13m67 14m66 
Leo v.d. Veer diskuswerpen 40m44 42m83 
Eert Grommers speerwerpen 40m38 42m33 
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B-junioren • . . 

Mark Beekes ·-100 met~r 11.9 sec. 11.7 sec. 
Mark Beekes · ·. 300 met er 39.2 sec. 38.2 sec. 
Herman Koning 600 me~e::' 1. 34. 7 sec. 1 • 30. 5 sec. 
Jas Fielmièh hoogspringen 1m70 1m78 
Jas Fielmich verspringen 5m62 6m20 
Jas Fie:.mich Som ho r den 12.6 sec. 1L4 sec. 
Ben Gaassens kogelstoten· 12m53 13m48 
Ben Goossens. diskuswerpe n 32m68 41m46 

En zo kunnenWlJ nog een p oosje .doorgaan. Dit staatje geeft overduidelijk de voor
uitgang op téchnisch niveau aan. 
Maar daar is ook voor gewerkt, door atleten en leiding; door vele jongens zelfs 
keihard. . . 
De b este prestatie moet m.i. wel op de naam van Wim Aé'üj geschreven worden. Zijn 
tijd op de 800 meter, van 1.53.6 sec., steekt toch wel boven de andere, overigens 
ook puike prestaties, uit. 
Wim, die wat trainingsijver betref t, ook een voorbeeld is . Weer of geen weer, . de 
weg Zandvoort - Ha arlem wordt op de fiets afgelegd, op p·raktisch géen enkele trai
ning ontbreekt hij. 

Bijzonder spijtig is het, dat Wim tegen het einde van het seizoen ernstig ziek 
werd en daardoor op enkele belangrijke wedstrijden verstek moest laten gaan. 
De grOte dosis doorzettingsvermogen en moed, Wim eigeri, behield hij ook tijdens 
zijn verblijf in het ziekenhuis, hoewel Wim wist, dat ZlJn ziekte van langere 
duur is, stonden wij bij onz e bezoeken aan hem steeds weer versteld over zijn op-
geruimd humeur. · 
Wim , als er in 1967 één wens van mij in vervulling zo:u mogen gaan, dan is het 
wel "Voor jou weer een blakende gezondheid en voór onze. overige leden dezelfde 
dosis doorzettingsvermogen en moed, zoals jij die altijd en onder alle omstandig
heden weet op te brengen". 

Deze laatste krabbel van het bijna verleden 1966 wil. ik gaarne beëindigen met vo or 
alle leden buitengewo on feest elijke Kerstdagen, ~en prettige jaarwisseling en heel 
veel goeds in 1967 te wensen. 

J. van Drunen. 

RANGLIJSTEN JUNIOREN 1966 • . 

(tussen haakjes staan de beste pres t aties in 1965 vermeld). 

A- junioren. 

100 meter ( 1 o . 8 sec .) 200 meter (22.9 sec.) 

Fer Lamie 10.8 sec . Fer Lamie 22.5 sec. 
Hen te Nuyl 11 • 2 11 Hen te Nuyl 23.1 11 

Berend van Dee 11-.9 11 Wim Aaij 23.8 11 

Hans Nieman 11.9 11 Mark Beekes (Îl-jun) 23 . 9 11 

Cees Krammer 12. - 11 Berend van Dee 24.8 11 

Albert Schol z '12.- il Albert Schpl z 24~8 11 

Leo v.d. Veer 12. - 11 René Ruis 24.8 11 

Stanley Royer 1 2. 1 11 Frank Spanheim 24.9 11 

Frank Spanheim 12.2 11 
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300 meter 

Wim Aaij 
Hen te Nuyl 
Fer Lamie 
Pim Verduyn . 
Henk de Ruiter 
Renê Ruis 
Albert Scholz 

40u meter 

Wim Aaij 

800 meter 

Wim Aaij 
René Ruis 
Henk de Ruiter 
Aad v.d. Werf 
Mourich van Mourik 
Peter Nieuwstra t en 
René Kleijn 
Hans Korridon 

1000 meter 

Aad van de Werf 
Henk de Ru i ter 
René Ruis 
Hen te Nuyl 
Hans K0rridon 
Fer Lamie 
Peter Nieuwstr a t en 
Aad Nelissen 
J.{l.n Priester . 
Frank Spanheim 

1500 meter 

Wim Aaij 
René Ruis 
Henk de Ruiter 
Aad van de Werf 
Peter Nieuwst r aten 
Hans Korridon 

3000 met~r 

René Ruis 
Aad van d,.e Werf 
Rcb Koop " 
Herman Koning (B- jun ) 
Ben v . d • . Linden (B- jun) 
Albert Scholz 
Peter Ni~uwstraten 

110 meter horden 

Jes Fielmich (B- jun) 
Frank Spanheim 

(36 . 2 sec.) 

35~6 
36·5 

sec . 
11 

36 0 5 . 11 

36 . 6 
37.7 
38.4 
38.9 

11 

11 

11 

11 

(50.4 sec . ) 

50.8 sec. 

( 

( 

1 • 53. 6 sec . 
1. 58.8 11 

1 • 59 0 -

2 . 07 . 9 
2 . 10.6 
2.16.8 . 11 

2 . 17.9 
2.19 . 4 

11 

11 

" 
11 

" 

.) 

2.48 . 9 
2. 49.9 
2.52 · 5 
2.54·3 
3.-- . -
3.03 . 7 
3 -05 . 8 
3 . 07. -
3.12.-
3. 16.4 

4·07 . 2 
4· 13. 2 
4 - 23.1 
4 - 39-4 
4 -41-5 
4·43 . 1 

sec . 
11 

" 
11 

11 

11 

tl 

11 

11 

11 

sec . 
" 
11 

11 

11 

" 

) 

(9.48. - sec . ) 

9.49· -
10 . 00 . 7 
10.01.3 
10.07 . -
1 0 . 56. -
11 .-- . -
11.03 . 4 

sec . 
11 

" 
11 

11 

11 

" 
(14.5 sec.) 

15.6 sec. 
16.6 11 

4 x 100 meter 

F.Lamie- H. t e Nuyl-M.Beeke s
L.v.d. Veer 

hoogspringen 

Jan Priester 
Le o v.d. Vee r 

verspringen 

Jan Priester . 
Leo v.d. Veer 
Fer Lamie 
Albert Scholz 
René Kleijn 
Stanley Roijer 
Berend van Dee 
Aad van de We r f 

kogelstoten 

Leo v . d. Veer 
Robert Ruis 
Jan Prie_ster 
Fer Lamie 
René Kleijn 
Henk de Ruiter 
Albert Scholz 

diskuswerpen 

Leo v . d. Veer 
Robert Ruis 
Bert Grommers 
Jan Priester 
Henk de Ruite r 
Frank Spanheim 
Albert Scholz 

speerwerpen 

Bert Grommers 
Leo v.d. Veer 
Ron Klaver 
Jan Priester 
Peter Sender man 
Robert Ruis 

pol sstokhoogsp r i ngen 

Bert Grommers 
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(44. - sec . ) 

44 . 7 sec . 

( 1 m7 5) 

1m75 
1m55 

(6m29) 

6m16 
6m14 
6m--
5m75 
5m66 
5m63 
5m56 
5m34 

(13m67) 

14m66 
11m27 
10m67 
10m50 
10m1 0 
·9m04 
8m95 

(36m32) 

, 42m82· 
36m81 
32m88 
32m50 
28m40. 
28m14 
23m30 

(47m72) 

42m33 
41m85 
39m79 
38m74 
32m58 
27m14 . 

(3m30) 

2m70 



80 meter 

Mark I?eeke·s 
J os Fielmich 
Ad van Velzen 
Rob van Bèek 
Gem Dekker 

100 meter 

Mark Beekes . 
Ad van Velzen 
Jos Fielmich 
Ton de Jager 
Rob van Beek 
Leo Roozen 
Paul Schenk 
Ruud Kol 
Ben Goossens 

300 meter 

Mark Beekes 
JC's Fielmich 
Rob van Beek 
Leo Roozen 
Hans Boersma 
Herman Koning 

600 meter 

Herman Koning 
Ruud Kol 
Mark Beekes 
Ben v.d. Linden 
Rob van Beek 
Jos Fielmich 
Gem Dekker 
Paul Schenk 
Hans Boersma 
Ben Goossens 

1500 meter 

Herman Koning 
Ben v.d. Linden 

80 meter horden 

Jos Fielmich 
Rob van i3eek 
Ben Goossens 

hoogspringen 

Jos Ficllmich 
Sirnon Broos 
Rob van Beek 
Herman Koning 

B-JUNIOREN. 

(9.6 

• 9. 6 
9.8 
9a9 

10.-
10.4 

( 11.9 

11.7 
11.7 
11.9 
12.2 
12.5 
12.6 
12.7 
12.7 
12.8 

(39.2 

38.2 
39:2 
40.9 
41.-
42.-
42.-

(1.28.1 

1 • 30. 5 
1.32.5 
1. 35-1 
1.35-9 
1.40.-
1 • 40.2 
1 • 42. 2 
1.42.3 
1 • 42.4 
1. 42.6 

( 

4-39.8 
4-45-6 

( 12.6 

11.4 
11 • 6 
12.4 

( 1m70) 

1m78 
1m65 
1m60 
1m55 

sec.) 

sec. 
11 

11 

" 
11 

sec.) 

sec. 
11 

11 

11 

11 

11 

rt 

11 

11 

sec.) 

sec. 
11 

11 

11 . 

11 

11 

sec.) 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

) 

sec. 
11 

sec.) 

sec. 
" 
11 

verspringen 

J os Fie1mich · 
· Ad van Vel zen 
Ben Goossens· 
Herman Koning 
Paul Schenk 
Leo Roozën 
Hans Boersma 
Mark Beekes 

kogelstoten 

Ben Goossens 
Ad van Vel zen 
Ton de Jager 
Paul Schenk · 
Jos Fielmich 
Herman Koning 
Ruud Kol 
Ed de Vries 

diskuswerpen 

Ben Goossens 
Ed Heijdenrijk 
Hans Boersma 
Ad van Vel zen 
Ruud Kol 
Paul Schenk 
Mark Beekes 

speerwerpen 

Ad van Velzen 
Ben Goossens 
Jos Fielmich 
Ed de Vries 

polsstokhoogspringen 

Rob van Beek 
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(5m91) 

6m20 
5m67 
5m32 
5m12 · 
5m09 
5m04 
4m95 
4m91 

(15m55) 

13m48 
11m82 
10m39 
10m02 

9m92 
9m91 
9m60 
9m60 

~40m44) 

41m46 
31. 21. 
27m62 
25m79 
24m63 
24m40 
21m95 

(39m94) 

44m10 
39m90 
31m37 
29m01 

( -- ) 
2m60 



C- JUNIOREN. 

80 meter ( 1 o. 4 sec .) 

Ronald Liefrink 10.2 sec. 
Wietse van Foeken 1 o. 6 sec. 
Frank Uiterwijk 10.6 11 

Frits Nieuwst r a ten 10.9 11 

Hans Stegen 10.9 " 
Arnold Brauksma 11. 1 11 

Ruud Stroocloeck 11 • 1 11 

600 meter (1.37 ·5 sec.) 

Rcnald Liefrink 1.4L7 sec. 
Frits Nieuwstraten 1.42.8 11 

Hans Sweers 1.45·4 11 

Ruud Stroocloeck 1 0 48.2 11 

Hans Stegen 1. 49. 2 11 

Hans SchÖnlau 1 0 49 . 8 11 

4 x 60 meter 32.3 sec.) 

Frank Uiterwijk - Klaas van Giffen 
Ron Korridon - Hans SchÖnlau 

35 . 2 sec. 

hoogspringen ( 1 m45) 

Frank Ui te1·wi jk 1m50 
Hans SchÖnlau 1m45 
Ronald Liefrink 1m45 
Klaas van Giffen 1m40 
Wietse van Foeken 1m40 
Frits Nieuwstraten 1 m40 
Ruud Stroocloeck 1m40 
Peter Guiking 1m35 
Arnold Braaksma 1m35 

·.-er springen (5m42) 

Klaas van Giffen 4m95 
Ronald Liefrink 4m95 
Ruud Strikkers 4m80 
Ruud Stroocloeck 4m63 
Arnold Braaksma 4m62 
Frank Uiterwijk 4m61 
Wietse van Foeken 4m51 
Frits Nieuwst r aten 4m04 

kogelstoten (9m21) 

Arnold Braaksma 11 m11 
Ruud Stroocloeck 10m54 
Ronald Liefrink 8m89 
Wi etse van Foeken 8m25 
Fra nk Uiterwijk 8m22 

diskuswerpen ( -- ) 
Ruud Stroocloeck 31m70 
Klaas van Giffen 22m96 
Peter Guiking 22m72 

D- JUNIOREN 

60 meter (8.4 sec.) 

Peter van Foeken 9. - sec. 
Ronald Thuis 9·5 11 

Wim van Voorst 9 . 6 11 

Joris Kniep 9 ·7 " 
René v . d . Zwaag 10 .- 11 

René Bliekman 10 .- 11 

hoogsprin5en (1rn35) 

Wim van Voorst 1m20 
René Bliekman 1m10 
Peter van Foeken 1 m1 0 
Joris Kniep 1 m10 
Ronald 'I'hui s 1m10 
René v.d . Zwaag 1m05 
Ronald Ruis 1m--

verspringen (4m66) 

Joris Kniep 3m75 
Peter van Foeken 3m59 
Wim van Voorst 3m47 
Ronald Thuis 3m26 
René v.d. Zwaag 3m25 
René Bliekman 3m02 

kogelstoten (9m42) 

Peter van Foeken 8m44 
J oris Kniep (m83 
Wim van Voorst (m49 
Ronald Thuis 7m11 
Ronald Ruis 6m19 
René Bliekman 6m04 
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In 1966 we r d8n in t otaal 16 jeugdclubrecords verbeterd. 
De r ekords werden verbeterd door;; 

Da turn: Plaa ts: Naam~ 

19 mei Amst erdam J e s Fielmich 
- 22 mei Zaa.ndam Leo v.d. Veer 
- 8 jun Haarlem Wim Aaij 
- 15 jun Haa rlem Leo v.d.Veer 
- 22 jun Haarlem Wim Aaij 

2 jul Gr~ninge~ BeÄ Goessens 
- 3 ju l Gro.ningen. Leo v.d. Veer 

- : 3 jul Gro_ni ngen Wim Aa i j 
4 sep Amst erdam J os Fielmich 

18 s ep Am~t erda~ Ben Goossens 
~ 18 sep Amsterdam Leo v.d. Veer 
- 2 okt Brugge Leo v.d. Veer 

9 okt n elft J os Fielmich 
· 9 okt ~elft Jes Fielmich 

_ 16 okt Haarlem Le o v.d. Veer 

Onderdeel: 

hoogspringen B 
diskuswerp en A 
800 me t er A 
disku swerp en A 
300 met e r A 
diskuswerp en B 
kogelstoten A 
800 meter A 
hoogspringen B 
diskuswerpen B 
kogelstoten A 
kogel s toten A 
hoogspringen B 
KNAU-me erkamp 
di skuswerpen A 

Oud~ 

1m70 
40m75 

1.57.3 sec. 
41m31 
35. 8 sec. 
40m44 
13m81! 

1.54.6 sec. 
1m75 

40m74 
14m1 4 
14m30 

1m76 

42m47 

Ni euw r ekord·: . 

1m75 
41 m3 1 

1. 56 , 1 s ec . 
42m47 
35 . 6 s ec . 
4Clm74 
14m14 

1.53 .6 s ec. 
1m76 

41m46 
14m30 
14m66 

1m78 
4181 pnt. 

42m8 2 

Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat Leo v.d. Veer maar liefst zesmaal een rekord 
scherper stelde. 
J os Fielmich en Wim Aaij kwamen elk t ot vier verbeteringen. 

5 besten-lijst juni oren A en B, van het distrikt N-Holland K.N.A.U. 

Op deze 5 besten-lijst van het distrikt komen wij veelvuldig prestaties van 
"Haarlem"-junioren tegen. 

'· : t: A-junioren B-junioren 

100m 1 e Fer Lamie 10.8 sec. 100m 2e Mark Beekes 11.7 sec. 
4e Hen te Nuyl 11.3 sec. 2e Ad van Velzen 11.7 s ec. 

200m 1e Fer Lamie 22.2 sec. 300m 2e Mark Beekes 38.2 sec. 
4e Hen te Nuyl ,23.1 sec. hoogspr, 1 e J os Fielmich 1m78 

300m 3e Wim Aaij 35.6 sec. 4e Sirnon Broos 1m65 
5e Heri te Nuyl 36.5 sec. verspr. 1 e Jos Fielmich 6m20 
se Fer Lamie 36.5 sec. kogel st. 4e Ben Goo s sens 13m25 

8JOm 1 e Wim Aaij 1. 53· 6 sec. diskusw. 1 e Ben Goes s ens 41m46 
2e René Ruis 1. 58. 8 sec. speerw. 3e Ad van Velzen 44m10 
4e Henk de Ruiter 1. 59.- sec. 80mh 1 e Rob van Beek 11.6 sec. 

1500m 1€. Wim Aaij 4- 07.2 sec. 1e Jos Fi elmich 11 0 6 sec. 
.5e René Ruis 4.13.2 sec. 

110mh 3'3 J os Fielmich 15.6 sec. 
hoogspr. 3e Jan Priester 1m75 
verspr. 5e Jan Priester 6m16 
kogel st. 1e Leo v.d. Veer 14m66 
diskusw. 3e Lee v.d.Veer 42m82 
polshoog 3e B ert -..·GroliJIDer s 2m70 

Zoals uit b ovenstaande gegevens duidelijk blijkt, is het jaar 1966 e en goed j aar 
geweest voor onze junioren. Niet minder dan 29 keer komt een naam van een "Haar
lem"-juni or op deze distriktslijst voor. 
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JUNIOREN CLUBREKORDS H.A. V. "HAARLEM" PER 1 T"'"r:ï"M]ER 1966. 

Junioren A. 

100 meter Eoratius Vlam 10.8 sec. 1961 
Fer Lamie 10.8 sec. 1964 

200 meter Horatius Vlam 22.2 sec. 1961 
300 meter 'Wim Aaij 35.6 sec. 1966 
800 me~er VVim Aaij 1-53.6 sec. . 1966 

1500 meter Jan Kievit 4.05e6 ·sec. 1960 
3000 meter Arnoud Bosch 9.07.6 sec. 1963 
1500 meter steeple chase Jan Kal 4-49-5 sec. 1965 

110 meter horden Pim van Beek (tevens Ned. rekord) 14-5 sec. .1965 
300 meter horden Pim van Beek 40-4 sac. 1965 

hoogspringen Ton van Zijl 1m80 1956 
PeteP Krans .. 1m80 '1957 
Bob Steenbergen 

. . 
6m85 1958 verspringen 

polsstokh.oogspr. Mart Swart 3m45 1947 
kogelstoten Leo v.d. Veer 14m66 1966 
di.skuswerp en Leo v.d. Veer 42m82 1966 
speerwerpen J el Doornbosch 57m94 1955 

4 x 100 meter M.Meuwese-:S. Steenbergen-
J~ Vissers:...G·. Duits . 43.7 sec. 1-95.8 

4 x 300 meter F.Lamie-H.te Nuyl-
P.v.Beek-W.Aaij 2.26.5 sec. 1965 

KNAU-meerkamp (100m-110mh-1000m-ver-hoog-kogel-
speer) 

Pim van Beek 4062 pnt. 1965 

Junioren B. 

80 meter Fer Lamie 8.8 .sec. 1964 
100 meter Fer Lamie 10.8 sec. 1964 
300 meter Jim Thuis --37. 1 --sec. 1961 

Fred van de Lippe 37.1 sec. 196'1 
600 meter vVim Aaij . 1.23.5 sec. 1964 

.1500 rneter Jan Kievit 4·15.6 sec. 1958 
80 m.e·ter horden Dolf Mulder 11.- sec. 1961 

Pim van Beek 11.- sec. 1963 
hoogspringen Jas Fielmich 1m78 1966 
verspringen. Harry Joacim 6mA4 1955 
polsstokhooe;spr. Rinus v.d~ Bcivehkàmp Çm87 1958 
kogelstoten · Leo v.d.·Veer ·. 15m55 1965 
diskuswerpen Ben Gaassens 41m46 1966 
spe erwerp.en -J el Doornbosch · 51m40 1953 

4 x 80 meter F.Lamie-H.te Nuyl-R.Ruis-H~v.Goor 36.3 sec. 1964 
4 x 100 meter F.Lamie-H.te Nuyl-R.Ruis-W •. Aaij 45.- sec. 1964 
KNAU-meerkamp (80ma-100m-600m-hoog-ve~-kogel-speer) 

Jas Fielmich 4181 pnt •. 1966 
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Junioren C. 

60 meter Wim Aaij 7.2 sec. 1962 
80 meter Bob Steenbergen 9.4.sec. 1954 

Fer Lamie 9·4 sec. 1962 
600 meter Wim Aaij 1. 29. 3 sec. 1962 

60 meter horden Rob van de Putten 8.9 sec. 1962 
hoogspringen Gerard Moelenaars 1m63 1959 
verspringen Bob Steenbergen 6m04 1954 
kogelstoten Gerard Moelenaars 13m39t 1959 
diskuswerpen Gerard Moolena~rs 41m50 1959 
speerwerpen At. Joacim 40m02 1957 

4 x 60 meter B. Steenbergen-:-A. Versnel-
M.Meuwese-H.Joacim 28.2 sec. 1953 

4 x 80 meter F.Lamie-R.v.d.Putten-
W.Aaij-H.te Nuyl 37.9 sec. 1962 

J. van Drunen. 

Propaganda. 

Het atletiekseizoen is ten einde en wij kunnen nu de balans weer opmaken. . 
1966 was een belangrijk atletiekseizoen gezien het feit, dat dit jaar .de Europese 
atletiekkampioenschappen werden gehouden. Wij hebben kunnen constateren dat de 
Nederlan9-se Heren-atletiek - internationaal bezien - niet veel te betekenen heeft. 
Hadden wij al een achterstand op het buitenland, deze is alleen nog maar groter 
geworden. Critiek is onze sport dan ook niet bespaard gebleven. 
Rinus v.d. Berge schreef in Sport en Sportwereld: 
"Nederland heeft gefaald, heel ernstig zelfs. En de slechte beurt zal nog geruime 
tijd nawerken, daarvan kan men verzekerd zijn. En nu geen flauwe excuses door met 
staatsamateurs te komen aandraven ~f met Amerikaanse studenten, die het zo gemak
kelijk hebben. Zij zijn ook mensen van vlees en bloed en bovendien maken zij van 
een reis naar de weds trijden geen "uitje". Bij ons moet men nog leren zich met 
volle over gave te geven, op het moment dat het er op aan komt. Ook leren het ge
noegen van wedstrijden deelachtig te worden in een periode "waarin dit nog kan11 • 

Want te laat komen is altijd een kwalijke zaak" 
Het Algemeen Dagblad schreef~ 
"Dat Nederland- op zijn zachtst uitgedrukt- een bescheiden atletiek-natie is, 
werd in Bo~dapest dik onderstreept. Dat het zich, indien de mogelijkheden tot het 
verkrijgen van voldoende faciliteiten om te trainen niet groter worden en de KNAU 
zich nie~beraadt o~ tot een interne reorgantsatie te komen, met alé doel een be
ter gerichte en begeleide voorbereiding op .. tvpsport, nimmer met het bui tenland 'zal 
kunnen meten, werd eveneens zonneklaar. Alleen de begenadigde atleet ..:. en dat is 
slechts .een enkelilh.g - zal zich dan in de t oekomst nog staande kunnen houden". 
Het Vrije ·volk: · · 
"Het zou naar onze mening goed zijn als de atletiek-_unie een werkplan opstelde, 
waarin alle eisen om aan topatletiek te doen, zijn vastgelegd. Het aanstellen van 
eeri bondstrainer zou een eerste stap moeten zijn op weg naar de "harde lijn", 
waarvan veel Nederlandse atleti 'k-officïals in Boedapest de waarde hebben onder ... 
kend". 
Vrij Nederland schreef tensl ottag 
11 Wil men onze atleten in de toekomst blijven bloo~stellen aan ontmoetingeh met -
veel sterkere landen,als de Oosteuropese, dan zal men eindelijk de harde conse
quenties daarvan moeten aanvaarden. Dat betekent: .geen d.ileitantisme meer aan de 

- 29 -



top, maar een klein, slagvaardig stel mensen met veel ve rstand van de moderne at
letiek en met veel ijver. Een ijver, die niet bij de start van het mooie reisje 
op Schiphol moet beginnen. Dat wil dus zeggen, da't er nj_et meer officials meegaan 
wièr kénni:s· ophoudt met het in de armen -knijpen va n de a tletes ("bedankt voor de 
technische kneepjes" zeggen de meisjes dan)." 
Wij zijn het in grote lijnen wel eens met de kritiek~ 
Maar mEm ziet wel een belangrijk ding over het hoofd;. 
Nederland telt anno 1966 12.000.000 inwoners. Het aantal actieve leden van de 
KNAU bedraagt>.niet meer dan ca. 15.000. Als we in onze omgeving kijken, dan zien 
wij dat de afdeling KENiilll\'iERLANJ) ca 815 leden heeft . (115 dames- 300 heren- 200 
jongens en 200 meisjes). Het inwonersaantal van de bij de afd.Kennemerland beho
réride plaatsen .met een atletiekvereniging bedraagt 252.000. 
De afdeling AJ\IlS'rERDAM: komt er nog veel ·slechter af. 
Op een inwonersaantal van ca. 850.000 zijn er 122.5 le·den ( 125 dames - 500 heren -
300 jongens en 300 meisjes). 
De afd:eling ·ZAANSTREEK heeft op een inwonersaantal van ca. 90.000 700 leden (80 
dames - 200 heren- 200 jongens en 225 meisjes). Hieruit blijkt dus wel, dat de 
atletieksport in Nederland maar door weinigen beoefend wordt. 
Me·n kan nu· wei' een propaganda-commissie in het leven roepen en foldertjes etc. 
uitreiken en huis aan huis gaan bezorgen, maar daar pakt men de massa niet mee. 
Men moet het hebben van top-atleten en die hebben wij na Fanny Blankers-Koen en 
'ihm Slijkhuis niet meer gehad.Nu wij in Nederland geen atleten van internationaal 
formaat hebben, moeten wij er voor zorgen, dat wij buitenlandse top-atleten, die 
tot het grote publiek spreken, naar Nederland halen en aan wedstrijden laten mee
doen. En laat men nu niet komen met "er is geen geld voor", want dat gelooft nie
mand. Als men in Haarlem een honkbalweek met deze buitenlandse ploegen kan organi
seren, is het · toch ook mogelijk om in Nederland één of twee grote internationale 
wed,st.rijden te houden. 
Hiermede ~maakt men. de jeugd weer enthousiast voor de . atletiek. 

H. Busé. 

WAT IS ER MIS MET ONZE ATLETIEK ??? 

Onder deze kop schrijft nu Herman Belinfante (van het ANP- Atlëtiek Niet Populair) 
in 11 Sportspiegel" het volgende: 
"Wat moet de KNAU nu· doen? De Unié zal zich in de eerste plaats tot taak moeten 
stellen, uiteraard binnen hetkader-van de financiële mogelijkheden, de atletiek 
in de breedte te stimuleren. Bovendien zal men aandacht moeten besteden aan de 
volgende punten: 

De t opsportmensen zullen alle mogelijke faciliteiten moeten worden verleend. . 
- De trainers moeten een grotere vrijheid van handelen krijgen, waarbij de erken-

ning van hun kennis als uitgangspunt zal moetEm dienen. · 
Men : zal bereid moeten zijn steun te verlenen aan tot stand gekomen plannen. 
Er zal meer begrip en een hechtere coÖrdinatie moeten komen tussen sportman
trainer en official. En niet andersom ! 
Er moet een geschikte gelegenheid komen om in de winter overdekt te kunnen trai
nen (b.v. KNVB Sportcentrum, RAI-sporthal, De Vijfsluizen Vlaardingen) (Sport
hal Haarlem ? ) (H~B.). 
In overleg ·met de districts- en/of clubtrainers zal men moeten komen tot · 
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eenheid van beleid ten aanzien van de training, waardoor er ÓÓk mogelijkheid tot 
kadervorming zou zijn. 

- Er moet een commissie worden ingesteld, die zich gaat belasten met de training, 
waardoor deze vl otter kan verlopen. 

- Het bedrijfsleven moet worden geinteresseerd voor de atletiek en, daarmee samen
hangend, moet een oplossing worden gezocht voor de sociale problemen van de top
atlet(3n, die slechts door hal ve dagen werken het hoogste niveau zullen kunnen be
reiken . 

Kortcm: De KNAU zal zich moeten afvragen~ uwa t willen we nu eigenlijk ? Topsport 
of sport als privégenoegen? Want daarin ligt nu juist het enorme verschil "· 
Aldus Herman Belinfante. Wij zijn het in grote lijnen wel eens "l ~ t wat schrijver 
hier naar voren brengt. 

H. Busé. 

LEEFTIJD EN RECORD. 

Onderstaand lijstje is ontleend aari het blad van het Bulgaars Olympische Comité. 
Het gaat om de wer eldr ecordhouders van 1901 t/m 1965 . 

Leeftijd 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 totaal 

100 meter 7 4 1 10 2 2 28 
200 meter 1 2 1 4 2 1 1 12 
400 meter 1 2 4 2 3 15 
800 meter 3 1 3 8 

1500 meter 2 1 2 1 5 2 7 3 1 24 
5000 meter 2 .2 4 3 2 1 1 . 1 16 

10000 meter . 1 1 . 1 . . 2 3 5 2 .. 2 19 
3000 meter steeple 1 .. 6 2 · 2 1 1 13 

11 0 meter horden 2 3 . 1 2 4 2 15 
400 meter horden 4 3 8 
hoogspr . 3 .2 ~ 1 2 3 2 2 . 15 
p olsho:g 1 5 5 2 3 .1 1 18 
verspr. 1 3 2 2 2 :1 11 
h.s.s. 3 2 4 3 2 1 . 15 
kogel st. 2 6 5 6 5 1 2 27 
discusw. 1 2 4 4 2 5 2 2 . 1 23 
speerw. 5 4 6 1 1 3 2 23 . . 
tienkamp 2 1 2 4 2 1 1 1 5 

totaal 4 19 24 30 49 54 36 29 25 15 5 5 3 5 1 305 
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-
Voor de Olympische kampioenen is het lijstje als volgt: v/m 1896 . t/m 1964. 

Leeftijd 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 totaal 

100 meter 2 2 2 3 3 1 14 
200 meter 1 2 2 3 2 2 1 13 
400 meter 1 5 1 2 2 1 13 
800 meter 2 2 1 2 2 1 1 13 

1500 meter 1 1 3 3 1 1 1 11 
:5000 meter 1 1 1 4 1 1 1 11 

10000 meter 2 2 2 1 2 1 11 
3000 meter st. 1 3 2 1 1 10 

110 meter horden 3 2 1 1 8 
400 meter horden 2 3 3 1 1 10 

hoogs:pr. 1 2 3 1 1 1 9 
polshoog 1 1 2 4 2 1 14 
vers:pr. 1 1 1 3 3 2 11 
h.s.s. 1 3 1 3 1 2 11 

kogel st. 1 2 1 4 3 1 1 1 14 

discusw. 3 1 2 2 1 1 1 1 14 
s:peerw. 2 2 1 2 10 

tienkamp 2 2 3 1 10 

totaal 4 5 12 13 28 28 28 20 23 11 11 8 6 7 2 207 

11Blijf-Fit 11 -training. 

Na onze o:proe:p in de twee voorgaande clubbladen aan non-aktieve leden, oud-leden, 

donateurs en vaders van atleten om deel te nemen aa11 onze conditie-training voor 

oudere personen meldde zich op de eerste zondag van onze wintertraining slechts 

één lid, n.l. de heer Blickman, vader van één onzer D-junioren. "Ja renlang heb ik 

op deze gelegenheid gewacht", zo vertrouwde hij mij vóór de aanvang toe. Doch on

ze gezichten kregen een teleurgestelde uitdrukking , toen even later bleek, dat hij 

slechts de enige liefhebber was. Toch zijn we van start gegaan. Na afloop zei hij: 

"Mochten er niet méér liefhebbers komen, dan blijf ik toch doorgaan en doe met de 

veteranen mee!" Dit .saf mij een beetje moed, want het bewees, dat hij zeer tevre

den was over deze gelegenheid om zijn stijve spieren wa t los te maken. Dat ze in

derdaad stijf waren geweest bleek een week l a ter, toen hij een beetje :pijnlijk kij

kend aan de tweede training begon. 
Ja, wat wil je, als jA jaren niet meer aan sport hebt gedaan. Hij was nu echter 

niet alleen, want ook de heren Meyer en Heerkens hadden zich m.: bij ons gevoegci. 

Me t ons vieren liepen we in een heel kalm tempo de spieren wat los, waarna wat 

lichte oefeningen werden gedaan in de luwte van een groep dennebomen. Hierna wer

den nog wat oefeningen gedaan met een zware trainingsbal en werd nog even met een 

leren bal o:p het voetbalveld getrap t. De de rde week kon ik helaas vanwege dienst · 

niet aanwezig zijn, maar zoals ik later hoorde heeft Arie Kortekaas zich toen met 

deze training belast. 
U kunt hieruit afleiden, dat het begin niet overdonderend is geweest. Vóór wij 

hieraan begonnen, waren we van mening, dat het wel eens storm kon lopen voor deze 

conditietraining, doch het tegende el bleek het geval. Maar degenen, die tot nu 

toe hebben meegedaan, waren er zeer enthousiast over en dat is een goed teken. 
1;ie kunnen beter in het klein beginnen met een enthousiast groepje en langzaam uit

breiden, dan met een grote groep beginnen, die later als een :pudding in elkaar 

zakt. Bij die langzame uitbreiding kunt ook U behoren. KOMT EENS KIJKEN EN OVER

TUIGT U ! ! ALS U EENMAAL BENT BEGONNEN, WILT U EK ilESLIST NIET MEER MEE OPHOUDEN 

Je H. Prinsen. 

- 32 -



PRESTATIELIJST 800 METER. 

Geboeid door de prachtige prestaties van onze leden op bovengenoemde afstand, kan 
ik de verleiding niet weerstaan aan het eind van het jaar een nieuw lijstje alle~ 
tijden van onze vereniging te plaatsen. 
Toen ir. A. Paulen in 19 26 weer tot onze gelederen toetrad, stond het clubrecor~ 
nog op een bedenkelijk laag peil. Paulen was er de man niet naar om hier veel 
woorden aan te besteden en bij de eerste de beste gelegenheid bracht hij op het 
oude Haarlem- terrein het record terug tot een prima 1.58.5 sec. Toen was ook reeds 
Andries Hoogerwerf een man met record-aspiraties in onze ploeg. Hij bezat echter 
nog niet de kracht het 800 mtr- record toen al op te eisen. Die kracht had hij wel 
in 1929 en in de series tijdens de nationale kampioenschappen kon Andries zich niet 
langer inhouden en tegen de wens van Hil v.d. Mey, die hem bezwoer zijn krachten 
voor de finale te sparen, verbeterde hij ons clubrecord en tevens het naderlands 
record tot 1.56.6 sec. ]ijna 40 jaar heeft deze prestatie op onze recordlijst 
stand gehouden. Ondanks aanvalen van Tackema, v.Gog enE. Soomer bleef het record 
overeind tot Adri Sc haper in 1963 in Breda er 1.54.9 sec. van maakte. Adri verbe
terde zijn eigen record nog driemaal en bracht het tijdens de nationale kampioen-
schappen te Groningen vorig jaar op 1.53 .6 sec. · 
Toen ik begin van dit jaar hoorde, dat Adri naar Canada zou vertrekken, meende ik 
op de recordlijst 800 meter geen mutatie te hoeven aanbrengen en bij die beschou
wing had ik ook Wim Aaij niet uitgesloten. Wim Aaij heeft deze prognose gelogen
s t r aft en bracht tijdens de jeugdkampioenschappen van dit jaar te Groningen even
eens 1.53.6 sec. op de klokken. 
Dat ook onze andere 800 mtr_mannen dit jaar goed hebben gelopen zal U onderstaand 
staatje leren, waarbij het slechts jammer is te constateren, dat Adri Schaper door 
allerlej omstandigheden niet aan de start is verschenen. 

Adri Schaper 1m53.6 1965 
Wim Aaij 1m53.6 1966 
Arnoud Bosch 1 m56. 1 1966 
Andries Hoogerwerf 1m56.6 1929 
Wim Tackema 1m57o6 1935 
Wim van Gog 1 m58. 1 1946 
Peter Klos 1m58.3 1964 
Ad Paulen 1m58.5 1926 
Jaap Kan 1m58.5 1961 
Gerard Zwart 1m58.6 1966 
Ed Soomer 1m58.7 1951 
Han de Roode 1m58.8 1941 
Henk Meyboom 1m58.8 1954 
René Ruis 1m58.8 1966 
Rob Folmer 1m59.0 1965 
Henk de Ruiter 1 m59. 0 1966 
Riohard Vissers 1m59·5 1965 

Pi et Klei jne. 
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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 I 100.000 schoon, vvll 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' Albret 

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 die renbenodigdheden. 
van 't Holistraat 93- Haarlem -Tel. 437 44 
's maandags en 's zate rdags stand plaa ts: Botermarkt. 

smederij "". mooienaars woningin ri chting 

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

stofferen en 
repa reren 

::tf)f..::tf::.t(- Werkp laats: Baljuwslaan-Telefoon (02500) 11 209 
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 1 0097 I 

van meubels 
Schate rweg 80-82 
Haarlem -Tel.51 08 1 

i. kan juwelier 
horloger 

::.t(- stopwa tches 

Haarlem, Ba rteljorisstr.2 
Telefoon 1 3004 
Oranjestad, Nassaustr., 
A ruba N.A . 

geerts 
sinds 1 91 3 

inkoop van : inboedels 
antiek, perz. kleden 
goud, zi lve r enz. 
Ged. Oude Gracht 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Reparatie inrichting 
voor alle uurwerken 

b.a.scholz 
meester ho rl ogemaker. 
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. Dijkhoff 

Speciaal ad res voor 
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 
Fl oresstraa t 7 Tel. 56030 

De 
modernste 
zaak 

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



voor nu· ... 
en voor de 
toekomst 

hagtingius' 
drogisterijen 

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

geneesmiddelen 

cosmetica en 

huish. artikelen 

I 

PLESMANPLEIN 3 TELEFOON 62066 

PERSEUSSTRAAT 31 TELEFOON 52207 

de zaak van service 

en vertroulNen! 




