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• 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 bere ikbaar op het navol

gende adres 

BESANÇON, KOPPENBER G & Co >>cc ACCOUNTANTS 

AMSTERDAM )(... VOSSIUSSTRAAT 52 )(... TELEFOON 0 20-73 92 22 
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VAN D E R E D A C T : E 

Het regelmatige openingswoord uit onze pen kunt 
ge misschien wèl, maar zult ge nièt missen, zo
lang wij de H.A.V.-er de wereld in kunnen stu
ren. Dit in t egenstelling t0t het "van de voor
zitter", dat in deze uitgave voor het eerst se
dert jaren ontbreekt. De reden mag ~ekend zijn: 
Dick Haetingius ruimt zijn plaats in voor een 
jongere. Over deze belangrijke bestuursmutatie 
zal op de jaarlijkse algemene vergadering (no
teer alvast: 27 februari) 1 t nodige gezegd. wor
den. Wij stellen ons voor er in 't eerstvolgen
de blad nader op terug te komen. 
Ja, dat eerstvolgende nummer: het zal niet eer
der dan in maart het licht zien. All·erlei oo-r
zaken liggen daaraan ten grondslag. 
In dit nummer veel cijfermateriaal: jaa rpresta
ties en kerstveldlooptijden. En verder een ver
loving hier - voetbalcommentaàf daar. 

Kopij voor volgende nummers gr aag tijdig op het 
bekende r edac ti e-adres. 
Voor dat van maart: uiterlijk de 6de van die 
maand. 

+ + + 
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februari 1967. 
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OM AAN TE SCHAFFEN: 

"Haarlem11 -trainingspakken met embleem 
maat 3 f 28~75 
maat 4 11 30,00 
maat 5 11 31.25 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

f 32.50 
11 33.75 
" 35.00 

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

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
11 Haarlem"-insignes f 1. 35 

" emb l emen voor wedstrijdshirts 11 1. 75 
" " " trainingspak " 2.25 
" " " trainingstas 11 1 .oo 

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

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

TRAINING TRAINING TRAINING 

Zaal training. 
Woensdagavond in de zaal van het Lorentz Lyceum aan het Santpoorterplein, ingang He
dastraat. 
Van 19.00-20.00 uur .de welpen enD-junioren en deC-junioren, 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. 

Duintraining. 
Iedere zondagmorgen en onder alle weersOmstandigheden, op het militaire sportterrein 
aan de Zeeweg, ingang tegenover Het Vfi tte ·Huis, aanvang jeugd 09.30 uur, senioren 
10.00 uur. 

BELANGRIJKE ADRESSEN: 

Bestuur: 
Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningm. - ledenadmin. 

Technische Commissie: 
Senioren secretaris: 
junioren secretaris: 

Toto-commissaris: 

D. Hagtingius, 
P. Kleyne, 
J. van Drunen, 

Trompenburg 26, Heiloo tel. e2200-33359 
Anth. Fokkerlaan 34 I, Haarlem 
Noorwegenstr. 64, Haarlem, tel 20798. 

J.E. Bleijswijk, Parklaan 90, Haarlem, tel. 21858. 
J. van Drunen, Noorwegenstr. 64, Haarlem, tel. 20798. 

J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem. 
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NIElJV!E LEDEN: 

R.W.L. Scheffer 17- 1-53 
W.J • .p,.. Wielart 
H,P. van Sinderen 
K. van Schnonenveld 
G.A. Rewijk 

3- 5-53 
14~11-54 

24- 9-38 
22-12-35 
27-12-44 

Voorduinstraat 32 
Kinderhuissi ngel 2 
Romeinenstraat 53 
Anth. Fokkerlaan 51 I 
Kerklaan 25 

Haarlem 
Haar2. em 
Haarlem 
Haarlem 
Sassenheim 
Haarlem 
Haarlem 
Santpoort-liJ 
Amsterdam 

T.J.Ivl. Tromp 
J.M.A. Toornend 
A.·w. Rijkx 
Vv. Thissen 

ADRESWIJZIGING: 

C. Feenstra 

7- 3-44 
5- 1-50 
4- 8-36 

Frans Halsstraa t 27 a 
Verspronckvveg 227 
Kieft endellaan 14 
v. Hallstraat 146 

J oh. Wierstraat 38 Haarlem 

VAN DE KONINKLIJKE NEDEHLANDSE ATLETIEK UNIE: 

Aan belanghebbenden, 

Bij bestuursbesluit van 29 december j.J. is bepaald 
dat, in tegenstelling t ot de huidige r egeling , aan 
dienstplichtige militairen bene"den de r a ng van ser
geant in ov.ereenstemming met art. 99 lid 3 van het 
Huishoudelijk Reglement, GEEN vrijstelling t ot con
tributiebetaling meer zal worden verleend. 
Aan deze leden wordt vo or 1967 dus de normale con
tributie in rekening gebracht. 

9 januari 1967. 

1 s-Hertogenbosch, 
Vughterstraat 133. 

KONI NKLIJKE NEDERLANDSE 
ATLETIEK UNIE. 

P E R S 0 N A L I A • 

Mogelijk zegt U de 22ste januari j.l. ni ets. Na dit gelezen te hebben zult U begrij
pen, dat deze daturn in ieder geval voor Rob va n Nimwegen en Mieke lileerdenburg belang
rijk was. 
Zij verloofden zich ! Ook wij voegen gaarne onze felicitaties bij de vele andere en 
wensen jullie een prettige verlovingstijd toe. Mogen wij dit misschien tevens zien 
als de eerste stap naar de vier meter 
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DE BESTE NEDERLANDSE ATLE'l'IEKPRESTA'l'IES I N 1966 EN ALLER TIJDEN. 

Ruim 150 pagina's omvat het boekje dat bovenstaande tit eJ. draagt. De H. T.C.-secreta
ris Jo Moerman is de samensteller van dit gigantisch sh:.:.:: c-i jferwerk, 
De 11 Haarlein"-:leden zijn weer bi jzo.nder goed vertegenwo o:rdigd; wij noteerden voor U 
uit de ranglijst 1966: 

SEN I 
100 meter 

6 - 12 Gerard Kamp 10.7 
13 - 18 Fer Lamie (jun) 1 o. 8 . 

200 meter 

6 - 7 Chris v.d. Meulen 21.6 
16 - 18 Hora Vlam 22.2 
23 - 28 F"'lr Lamie (jun) 22.5 

800 meter 

8 - 9 Wim Aaij (jun) 1. 53-6 
18 Aad Schaper 1.55-3 

3000 meter hindernisloop 

7 Arnoud Bosch 9u44o0 

110 meter horden 

14 - 16 Wim Krijnen 
25 - 27 Joop Vissers 

400 meter horden 

2 Firn van Beek 
25 Harry Joacim 

4x100 meter estafette 

2 "Haarlem" 
Fer Lamie-Hora Vlam
Chris v.d. Meulen-Gerard 

15.6 
15.9 

53~8 
~8-4 

Kamp 42.0 

4x400 meter estafette 

6 "Haarlem" 

ZIJ WERDEN DOOR JO MOERWlliN OP 
DE LADDER GEPLAATST 

3.25-5 

0 R E N : 
verspringen 

22 Jel Doornbosch 6.72 

hoogspringen 

13 - 19 Rein Knol 1. 85 
21 - 23 Wim Krijnen 1. 83 

polsstokhoogspringen 

10 - 11 Wim Krijnen 3-70 
17 - 21 Rob van Nimwegen 3. 50 

speerwerpen 

14 Jel Doornbosch 59-44 

discuswerpen 

12 Rein Knol 43-35 

kogelstoten 

18 Rein Knol 1 3. 61 
21 Jel Doornbosch 13.47 

tienkamp . -· 

4 · Jel Doornbosch 6630 
15 Wim Krijnen 6000 

,., ... 

,,,, .... ,,191 ,,,,.. 

,,,,•::·· ···<::~·~·~;~~~::::.3:, ;•'';;;····;:;~· · . 

HET IS EEN LANGE VIEG 
NAAR DE KNAU-TOP. 

,,,.,.;::.2 5 24 >······ 

.. ·c;~~;~8~,,.>·~ · 
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100 meter 

2 Fer Lamie 
14 - 20 Hen te Nuyl 

200 meter 

3 - 5 Fer Lamie 

300-meter 

4 5 Him Aaij 
18 - 20 Fer Lamie 
18 - 20 Hen te.Nuyl 
21 - 22 Firn Verduijn 

400 meter 

5 Wim Aaij 

800 meter 

3 
7 
9 

Wim Aaij 
René Ruis 
Henk de Ruiter 

1500 meter 

9 Wim Aaij 

DE BESTE 

200 meter 
400 meter 
10000 meter 
110 meter horden 

200 meter horden 
400 meter horden 

verspringen 
hoogspringen 
hinkstapsprong 
polsstokhoog 

discuswerpen 
kogelstoten 

tienkamp 

J U N I 0 R E N · -

10.8 
11 • 2 

22 .5 

35.6 
36.5 
36.5 
36.6 

50.8 

1.53.6 
1. ss. 8 
1. 59 0 2 

hoogspringen 

6 - 7 Jos Fi elmich 
8 - 10 Jan Pri es ter 

discuswerpen 

13 
18 

Leo v .d. Veer 
Ben Goessens 

kogelstoten 

2 Leo v.d. Veer 

4x100 meter estafette 

2 "Haarlem" 

1. 78 
1. 75 

42.47 
41 0 46 

14.66 

Fer Lamie-Hen te Nuyl
Mark Beekes-Leo v;d. Veer 

44-1 

4x300 meter·estafette 

7 ''Haarlem" . 2. 32.1 

25 NEDERLANDSE ATLETEN ALLEB. TIJDEN • 

20 - 24 Chris v.d. Ivieulen 21.6 1966 
10 Ad Paulen 48.2 1924 
18 Paul Verra 31.06.6 1956 
12 - 16 Wim Krijnen 15.0 1964 
~7 - 21 Harry Joacim 1 5. 1 1965 
6 - 7 Wim Krijnen 24-7 1963 
5 Firn van Beek 53.8 1966 

20 Joop Vissers 55·2 1959 
12 - 13 Toon van Welsenes 7-27 1929 

4 Rein Knol 1.94 19-63 
18 s. van Musscher 14-13 1930 

8 G..,r Lamvree 3. 97i 1946. 
16 - 27 Wim Verkes 3.80 193) 

Mart Swart 3.80 1952 
18 He in Knul 45-08 1962 
15 Jel Doornbosch 14.43 1962 
16 - 17 Ad van Zv~ eeden 14-42 1952 
24 Henk Kluft 13.98 1954 

7 Jel Doornbosch 6740 p 1962 
13 B.ein Knol 6292 p · 1963 
26 Wim Krijnen 6030 p 1965 
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DE BESTE 10 NEDERLAIIDSE PRESTATIES ALLER TIJDEN!! 

JUNIOREN: 

110 meter horden 1 - 3 Pim van Beek 14-5 
(tevens Ned. Record) 

400 meter horden 5 Firn van Beek 56.2 

Het boekje "De beste Nederlandse atletiekprestaties in 1966 en aller tijden" is ver
krijgbaar bij het Bondsbureau K.N.A.U. door middel van storting per giro van f 2.75 
op nummer 56790 ten name van de K.N.A.U. 's-Hertogenbosch, met vermelding van: 
"Prestatieboekje uitgave 1966". 

' . _,·. 

/(? .-----·· 
;,~~-~- ... 
. :~ 

J. van Drunen. 

ONDERLINGE KERSTVCLDLO?EN 1966. 

up wee r één van die mooie winterse zon
dagn:orgens kwam een deel van (ik zeg een 
deel, want het hadden er meer moeten 
zijn) onze atleten, die belust waren op 
een wedstrijdje, aan de start voor onze 
kerstveldloop. En zoals gebruikelijk bij 
zo'n interne wedstrijd, was de stemming 
hip. Dat maakte dan ovk, dat een ieder 
onbevangen en zonder zenuwtjes aan de 
start kon verschijnen. Er is weer lekker 
gesport en dat was de intentie van de 
organisatoren, die ook weer zoals ieder 
jaar voor een macht aan smakelijke prij-
zeh .gezorgd hadden. Om deze in het bezit 
te krijgen werd er dan toch nog wel ge

kno'ct ook, waarbij het typisch was dat de eerstaankomende steeds harder liep dan de 
rest van· he";; veld. In . dat verband wil ik twee namen noemen, dj e er wel uitsprongen, · 
n.l. R. Liefrink en Co Fa~s. Dat was voor de talrijke omstanders een waar genot om 
te zien. 
Hoe het met de verschillende wedstrijden afliep, kun je op je gemak hieronder bekij-
ken: 

welpen: 
1 H. Prins 
2 P. Schuurman 

junioren D, plm. 1500m. 
1 J. Kniep 
2 W. van Voorst · 
3 R. Scheffer 
4 R. Ruis 
5 H. van Sinderen 
6 S. Jcacim (gast) 
7 R. · Bliekman 
8 R. Thuis 
9 Vi. Wielart 

10 R. van de Zwaag 

6.27.3 
6.31.4 
6.33.2 
6.35-4 
6.39.2 
6.44·4 
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juniuren C, plm. 1500 meter. 
1 R. Liefrink 4-53.0 
2 R. Korridon 5-16.4 
3 R. Strikkers 5-24.0 
4 F. Nieuwstraten 5·57-6 
5 F. Ui terwijk 5-59.6 
6 J. Bray 6.55·4 

junioren B, plm. 1500 meter. 
1 H. Koning 4.41.0 
2 B. van de J.Jinden 4-59.0 
3 R. van Beek 4-59-4 
4 M. Beekes 5.23.0 
5 A. Ri jlex 5·25.4 
6 P. Schenk 5-39.6 
7 B. Gaa ssens 
8 J. Fielmich 



junioren A1 plm. 1500 m~ter . 

· 1 H~ de Buiter 4.45.0 
2 R. Ruis 4.48 .8 
3 A. van· de Werf 4.58.6 
4 H. Korridon 5.07.3 
5 .A. Nelissen 5~13.2 
6 F. Nelissen 5.31.4 
7 F. Lamie 
8 H. te Nuyl 
9 J. Priester 

10 F. Spanheim 

senioren sprinters, 
1 J. Doornbosch 

etc. plm. 1500 meter. 
4.53.8 

senioren ~ p l m. 4500 
1 C, Faas 
2 C. Plus 
3 A. Kortekaas 
4 G. Zuiderna 
5 B. Imthorn 
6 M. Labe1.u 
7 W. Krijnen 
8 H. Joacim 
9 G. Rewijk 

10 K. Memel 
11 C. Wasterman 
12 A. van Zijl 

me·t;er. 
15.22.0 
16.18.8 
16 ,31.0 
16.35.8 
17.19.7 
17.28.8 

2 W. Demmenie Veteranen, plm. 
1 B. Fennis 

1500 meter 
3 P. Kleyne 
4 R. van Nimwegen 
5 A. van de Voort 

VAN 0-3 TOT 4-3 

2 F. van Es 
.3 B. van de Pol 
4 J.E. Bleijswijk 
5 Bliekman 

Zie daar zeer in het kort het relaas van de voetbal
wedstrijd tussen de senioren van Holland en Haarlem. 
En voor die 4 tekent dan Holland. Het is altijd pijn
lijk een verslag te moeten schrijven van een wedstrij1 
waarin een volslagen winnende positie verloren gaat. 
Ik zal me zelf die pijn niet aandoen doch U alleen 
vermelden, dat Vhm Thissen bij ons de grote ui tblin
ker was, Cas Heilkar redelijk werk in het doel liet 
zien en de strafschop, die vlak voor tijd de strijd 
in het voordeel van Holland besliste~ bepaald omstre-
den kon worden genoemd. H.D.· 

LEEI''TIJDSGENOTEN ? 

5 0 21 • 2 
5.26.6 

•• 

Men zegt wel eens dat het 't beste is een sportverslag zo heet mogelijk van de naald 
te maken. Nou, dat zal dan wel. 
Overigens lijkt het mij wel wenselijk soms zo'n happening even in het vet te zetten 
nm daar dan t.z.t. op terug te kunnen komen. Zo ook de wedstrijd die zich j.l. Nieuw
jaarsdag voordeed tussen de veteranen van Holland en Haarlem; een wedstrijd die in 
zeer ruime zin als voetbalmatch wordt aangeduid. 
In dit gesprekje wil ik U v~orop even berichten~ dat wij met .3 tegen 1 van onze te
genpartij verloren en er dus in principe al iets niet in orde was, hetgeen geen 
vreemde gebeurtenis is, daar we nog nooit gewonnen hebben met voetballen. vvij zaten 
niet in de organisatie dus voel ik me lekker vrij dit gebeuren even te behandelen. 
Tot het begin van de match op die Nieuwjaarsdag waren wij allen in de veronderstel
ling à.at veteranen van dat spul is~ dat juist aan .het leven begint; dus veertigers, 
bij sommigen kenbaar aan het z.g. buikje. G~Jed, dat dachten wij! Want waar komt 0n_ 
ze tegenpartij mee opdraven? Juist, met dat jolige goed tussen de -dertig en vijfen-
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dertig. Zij verstaan onder veteranen dus iets t otaal andl?.rs. Ofsc.'~ !; :::-n w:i,.j ons met 
hartzeer afvragen wat zij met die manschappen beven de ve ertig ~ ; •? n . Het is natuur
lijk ontzettend leuk en fijn om nog zo ca. 33 te zijn, m~ar niet voor ons om tegen te 
spelen, want donderskaters, tien jaar op zo'n paar jaar kan heel veel uitmaken. 
Daarbij geyoegd het kenmerkende voor die leeftijd, dat.ten koste van alles- dat 
"bloed aan .de paal" - dat eerst je tegenstander en dan lö.jken waar die bal eigenlijk 
is - over ~ijn lijk - of beter de tegenstander al vastboudend in het spel belet, dat 
hij een goaltje zet - nee zo zien wij het niet. Persoonlijk zien wij een dergelijk 
treffen als een listig, fijnzinnig, . technisch en taktisch gebeuren, waarbij het li
chamelijk contact een verbluffend gebrek aan eigen kunnen demonstreert. 
Mogelijk zien wij het te eng. Mogelijk snappen wij geen barst van voetballen, het 
kan zijn. Maar één ding is zeker: wij voelen ons nog lekker en het lopen gaat nog 
aardig, dus gaan wij ons als vetera~en niet meer te buiten aan bedoelde veteranen. 
De scheidsrechter nodigen wij volgaarne uit voor een ander "gebeuren";. 

Zaenickpodt. 

JUNIOREN VOETBALVv'EDSTRIJD. 

De voetbalwedstrijd van de junioren werd met 2-0 van Holland verloren. We hadden na
tuurlijk liever gewonnen, maar het schijnt traditie te zijn om te verliezen. Toch 
blijft het de bedoeling volgend jaar eens te winnen. En daarom moet er nu al eens na
gegaan worden hoe dat te verwezenlijken is. Het verlies is hoofdzakelijk te wijten 
aan de voorhoede, die tot geen enkel gcedslagende aktie kwam. 
Wat we zoeken is een spelverdeler (onthoudt dat woord); een man die de bal het werk 
laat doen; iemand die short, cross en through passes af en toe weet af te wisselen 
met een diepte pass; zo'n vent, die ballen aan . de buitenspelers geeft, die dan ·de 
kans krijgen een hoge · voorzet in het strafscho~gebied te geven. Dat moeten volgend 
jaar de aanvallen worden. Iedereen, die zich als "spielmacher" geroepen voelt, melde 
zich (na 15 december). · 
De verdediging van de junioren was subliem: slechts 2 doelpunten :tegen (vergelijk 
veteranen 3 en senioren 4). Vooral het spel met een ausputzer was een sukses.· De be
tonnen muur hield tot diep in de tweede helft stand . .. Pas na de thee wist Holland het 
veroverde middenveld .in twee (toevals)treffers om te zetten: één uit .een harde schui
ver van dichtbij en één uit een dieptepass. 
Het verdient aanbeveling volgend jaar met een senioren-voorhoede (3 voor) en een .ju...:. 
nieren-achterhoede (2 tegen) te .. spelen. 
Tenslotte nog een goede raad: Gebruik nooit en te nimmer de buitenspelval, de enige 
die het niet ziet is de scheidsrechte~. 
OPSTELLING: Doel: René Ruis. 

Achter: Ben Goossens, Andries v.d. Werf, Ruud Kol, Hans Korridcn. 
Midden: Pim van Beek, Henkie de voetballer (D-jun). 
Voor: Albert Scholz, Herman de Koning, Hen te Nuyl, Fer Lamie. 

Prr. 

SPORTALLERHANDE OP HET CIOS. 

Mocht U genoemd "allerhande" niet duidelijk zijn, sta mij toe daar een kleine ver
klaring voor te geven. Het is tegenwoordig een alom gewaardeerd mode-artikel om 
veldlopen te organiseren voor NIET-K.N.A.U.-leden. ·Een streven, dat echt onze volle 
sympathie heeft, daar ook wij van mening zijn, dat slechts een algemeen bekende 
sport, die dus in welke vorm dan ook door duizenden wcrdt beoefend, een eventuele 
basis kan zijn vuor een grûtere waardering en uitbreiding in bredere lagen. 
Na 1945 heeft Haarlem bij de Brouwerskolk reeds wedstrijden georganiseerd voor veld
lopen in groot verband. 
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Onder andere komt A.A.C. de eer toe na 1960 de grote stoot te hebben gegeven voor 
popularisering van de veldloop met het organiseren van de reeds duizenden trekkende 
strandloop voor niet-wedstrijd-atleten. Ook in onze vereniging wa s meermalen een 
dergelijke veldloop gesuggereerd. Om enigszins een indruk te kunnen opdoen ten einde 
met een zekere ervaring meer in het groot te kunnen crgani seren, werd de 15e januari 
door onze vereniging op dit gebiedactede presence gegeven in de vorm van vijf veld
l~pen voor diverse categorieën van niet-K. N.A.U. -l eden. Het CIOS leek ons voor die 
gelegenheid bij uitstek geschikt en is dat ook gebleken. Want de ruim driehonderd 
deelnemers waren met het uitgezette parcnurs en de punctuele afwerking van het pro
gramma zeer tevreden. Ter herinnering geven wij hier nog even de gelopen afstandèrr 
met een algemene parcours-aanduiding. 
Voor de junioren waren al naar gelang hun leeftijd de afstanden 2000, 2500 en 3000 
meter (drie groeperingen). 
Voor de senioren 5000 meter en veteranen (boven de veertig) 3000 meter. 
Gestart werd bij de Orangerie en via een ronde om het gebouw van CIOS naar boven 
aan de Blinkert-zijde1 waarna één of twee grote ronden boven gelopen werd. 
Gezien de resultaten en het enthousiasme lijkt ons de grote sprong naar ·J.v. een 
strandloop zeker wenselijk en verantwoord. 

AB. 

IN GESPREK IVIET DICK JORDENS OVER HET KEHSTNUl'Jffi.liER. 

"Dick, het Kerstnummer zag er weer prima uit. Daar moet toch veel werk inzitten. 
Vertel er eens iets over." 

11 J'3., moet je luisteren, er zit natuurlijk wel het e.e.a. aan vast. Zo in september 
laat ik mijn gedachten al gaan over ons Kerstnummer. Het wo r dt b.v. ieder jaar 
moeilijker om steeds weer andere - en toch de juiste plaatjes bij de artikelen te 
vinden. Maar een goede blikvanger op de juiste plaats dcet het nog altijd. Eerlijk 
gezegd 1 met die blikvanger op de eerste pagina heb ik deze keer een gok gemaakt." 

"Dat was een geslaagde gok! Hoe verder?" 
"N~u, als de redaktie de kopij heeft ingeleverd, dan gaan Joop Prinsen en ik het 
blad indelen. Bij het ene artikel moet b.v. een zwart plaatje en bij het andere een 
groen. Dan wordt het natuurlijk goed uitmeten, omdat zwart en groen aparte stencils 
ZlJn en er afzonderlijk gedraaid moet worden. En dat betekent dan ook, dat niet al
leen een g~ede typist heel erg belangrijk is, maar dat je oo~ met die knaap heel 
gved moet kunnen samenwe-rken" 

"En Joop Prinsen voldoet aan deze eisen?" 
"Nou en of!" 
''Dan ga je natuurlijk afdraaien en het clubblad is er" 
"Had je gedroomd. Bij het afdraaien moet je b.v. om de tien of twintig afdrukken-
al naar gelang de volte van de bladzijden- de machine ininkten. En na het afdraaien 
ga je de vellen vergaren, aan de rug lijmen, per blad weer lossnijden, één slag 
vouwen, banderolleren, sorteren op pla atsnaam, nou en dan zijn ze gereed voor ver
zending." 

"Nou, dat z.g. "afdraaien" is bepaald niet zo eenvoudig als ik dacht." 
''Als je het werkelijk goed wilt doen niet, maar het geeft toch altijd weer een vol
doening, als ik tegen onze verzendman Van Drunen kan zeggen: Ziezo Joop, weer een 
clubblad klaar. 
Maar al vind ik het altijd weer fijn, als er zo'n clubblad kant en klaar voor me 
ligt, als er eens een goede opvolger voor me wil komen, dan zal ik hem heel graag 
inwerken en dan mijn plaats aan de stencilmachine aan hem afstaan." 

Een goede opvolger voor Dick Jordens aan de stencilmachine! Dat zal heel moeilijk 
zijn. Laten we hopen, dat onze oude "kilometervreter" in ieder geval met dit werk 
zal doorgaan, totda t die opvolger er is. Want Dick, ze zullen het misschien niet 
zeggen, maar alle H.A.V.-ers zullen je daarvoor heel dankbaar zijn!!! Sl. 
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·._ speel "'ee in de sporl-lolo ••• 
. . . . . 

INLICHTINGEN BIJ: 

J. v . .Orunen, Noorwegenstraat 64 Haarlem Tel. 20798 

H. Busé, Godfr. v. Bouillonstr. 67 Haarlem Tel. 19624 

D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29 Haarlem 

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

~ ·~ 
\_ "de grol" - bar ) 

loop eens binnen ... en 
bekijk hel assorlilnenl 
van U1N sporthuis 

Onderneem een fascinerende 
ontdekkingstocht in h~t 
uitgebreide assortiment · 
van uw sporthuis. 
U komterrijk beladen vandaan 
met artikelen van wereldr:nerken. 
Ga naar uw sporthuis, 
uw specialist en adviseur. 

dit is een 
uitnodiging van: sporthuis 

""haarle"'"" 
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 
"Créatión de la Neerlaridaise" 

BIJOU'S EN 
PARFUMERIEËN 

Lubin-Lanvin-Jean d'Aibret 

Worth-Jean Patou-Molyneux 

Ruime·sortering 

speciaal For Men s'erie's 

Gedempte Oude Gracht 42 

· Haarlem· Telefoon 13575 



okay-ijs 

Grossie r 

Th. Koers 

Spaarne 80 
Haarlem 

Voor een fraaie voge l of een ech te rashond naar ... 

jeltjo doornbosch 
PENSION VOOR H U ISDIEREN 0•0• Ook voede rs en andere d ierenbenodigdheden. 
van 't Holistraat 93 - Haarlem -Tel. 437 44 
's maandags en 's zate rdags stand plaats : Botermarkt. 

smederij vv. mooienaars woning inrichting 

a. thuis 
Levering en onderhoud van haarden en 
oliekachels. Hek- en constructiewerken. 

stofferen en 
repareren 

~)(...~)(-. Werkp laats : Baljuwslaan -Telefoon (02500) 11 209 

Pr ivé: Prinsen Bolwerk 56zw. - T eleloon (02500) 1 0097 I 
va n meubels 

Schate rweg 80-82 
Haarlem -T el. 5 1 081 

i. kan juwelier 
horloger 

~ stopwatches 

Haarlem, Barteljo risstr.2 
Telefoon 1 3004 
O ranjestad, Nassaustr., 

A ru ba N.A. 

ge erts 
sinds 1913 

inkoop van: inboedels 

ant iek, perz. kleden 
goud, zi lver enz. 
Ged. O ude G racht 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Repa ratie inricht ing 
voor al le uurwerken 

b.a.scholz 
meester horlogemaker. 
Coornhertst raa t 34 
Haarl em Tel. 1 2228 

goossens 
SIGAREN- EN W IJNH ANDEL 
ANNEX CHOCOLATERIE 

• 
Schatersingel 89c Telefoon 611 30 

INLEVERING HAV TOTO 

Bloemenmagazijn 

flora 
J.A. Dijkhalf 

Speciaal ad res voo r 
art istieke bloemwerken 

Z ijl st raat 25 Haarlem 
T eleloon 11 395 

henk van koersel 

Uitsluitend 
roombote rgebak 
bitte rschotels 
en ijstaarten. 
Voo r elk feest iets aparts 

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

De 
modernste 
zaak 

De spec iale herenka psa lon va n Haarlem 
De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. H outstraat 71 Haarlem Tel. 2 1238 



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 ! 


