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V A N DE R E D A C T I E • 

Zoals U in dit nu mmer zult bemerken, worden de sintelbanen 

op vel e plaatsen d oor " Haarlem"-spikes beroerd, he t geen a l

t ijd een verheug ende gebeurtenis. 

Spijti g is het, dat onze juniorenploeg niet tot de fina l e 

van de W.G. is doorgedrongen. Aan onze seniorenploeg de 

taak, b e slist in de finale van de P . H. te komen . 

juli 1967 . 

Onze c omplimenten aan onze mensen, d i e daa dwer kelijk hebben 

meegewerkt aan de organisatie van de Ned . Jeugdkampioenschap

pen~ Deze weds trijden war en een indringend voorbeeld van goe

de samenwer king en juist r esultaat. 

Prettig is het nu eens te kunnen berichten, dat er achteraf 

t och r eacties g ekomen zijri op he t z . g. " fusie "-ar t ikel van 

Ed Timmers. De eers t e reactie van Joop Prinsen plaatsen wij 

nu ; de overige volgen in komende clubbl aden. 

De 14e augustu s s l uiten wij de inzending kopij voor het au

gustusnummer. 
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V A N D E V 0 0 R Z I T T E R • 

In het hart van het atletiekseizoen maken voorbeschouwingen plaats voor keiharde uit
slagen. Zelden heb ik die zo verbeten zien bevechten als in het weekend van 8-9 juli 
op de sintelbaan van het Pim Muliersportpark. Hier - bij de Nederlandse Jeugdkampioen
schappen - een demonstratie van durf en zelfvertrouwen bij al die kampioenen en bijna
kampioenen, die blijk gaven meer prijs te stellen op een eervolle tijd dan op het rei
ken naar een goede klassering in een tactisch bekeken race. Hun beloning bestond er 
veelal uit, dat beide, zowel een goede tijd als één van de ereplaatsen hun ten deel 
vielen. 
Het was verheugend te constateren, dat ook een aantal Haarlem-junioren met deze inzet 
aan de strijd deelnamen. Een voorproefje van wat zondag zou volgen, kregen de toe
schouwers tijdens de series 1500mB-junioren, die respectievelijk in 4.17.4 en 4.18.4 
winnend werden afgesloten, de laatste door Ronald Liefrink, die met zijn lopen al te 
kennen gaf méér in zijn mars te hebben. Hij zou ons niet teleurstellen, want in de 
sterk bezette finale ontzag Ronald zich terecht niet het hoge tempo van kopman Reyn
ders .te blijven volgen. In de adembenemende slotfase wist deze een herhaalde aanval 
van ZlJn belager knap te weerstaan, maar met zijn prachtige tweede plaats in 4.04.2 
venvierf Ronald de oprechte bewondering van zijn supporters en de speciale prijs voor 
de beste prestatie, door een Haarlemmer verricht. 
Hartverwarmende verrichtingen ook op de hordennummers, waar Jas Fielmichzaterdag voor 
een zonnig intermezzo zorgde met een magistrale overwinning op de 110m horden in 14.7 
en onze nieuwe aanwinst R. Strik zich een klasse apart toonde op de 400m in een al 
even fraaie 55.9 ! 
Jammer dat Jas hiermee zijn kruit verschoten bleek te hebben, en zich zo in zijn pas 
verworven titel koesterde, dat hij bij het hoogspringen beneden zijn kunnen bleef. 
Wat meer zelfvertrouwen zou hem hier een tweede medaille hebben kunnen opleveren. 

GOEDE PROPAGANDA. 

Ook organisatorisch was deze twee-daagse wedstrijd een onverdeeld succes. Allen, die 
zich metterdaad voor een gestroomlijnd verloop van het omvangrijke programma hebben 
ingespannen, verdienen - en kregen van vele kanten - een compliment. Zij vonden hun 
beloning verder in het enthousiasme van de deelnemers, het meeleven van de toeschou
wers en de aandacht, die de pers aan dit atletiekgebeuren schonk. (In het Haarlems 
Dagblad trof ik zelfs een geheel aan atletiek gewijde pa gina aan: een teken dat mèt 
het prestatieniveau ook de belangstelling stijgt!). Verderop in het seizoen zullen we 
nog enige keren kunnen aantonen, dat deze voltreffer geen uitschieter is geweest. 
Ook dan zullen de hekken van het Pim Muliersportpark voor het Haarlemse publiek wijd 
open gaan ! 

0 F F I C I E E 1 • 

OM AAN TE SCHAFFEN: 

!1Haarlem11 -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 
" 33-75 
11 35.00 

J. Douwes. 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem 
(Schalkwijk), tel. 20798. 
Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
"Haarlem11 -insignes 

" emblemen voor wedstrijdshirts 
" " 11 trainingspak 
" " " trainingstas of autc 
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Bij aankoo~ van atletiekkleding etc.· bij Sporthuis H~arlem 9 Grote Ho~tstraat 123 te 
Haarlem, krijgt U 10% korting. 
De kassabon inleveren· bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direct. 
Ook bij Sporthuis Te Nuyl, Schaterweg 27 te Haarlem kunt U onder dezelfde voo+waarden 
Uw sportkleding koperi. 

TRAINING TRAINING TRAINING 

SINTELBAAN P IlJi MULIERSPORTP ARK: 

Maandag- en donderdagavond, aanvang 19.00 uur. 
Bovendien op woensdagavond voor hen, die daarvoor uitgenodigd zijn. 
Welpentraining (8t/m 11 jaar) op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.30-16.00 uur. 

SENIOREN 

JUNIOREN A 

HELPEN 

NIEm-fE LEDEN. 

J.B. Heino 
L.H.M. van de Berg 
R. Strik 
A. Metten 
R.M. Kniep 
J.T. Joosten 
W.P.E. de Hart 
B.LJ. Starreveld 
A.J. van Sinderen 
J. Vveg 

Marnixstraat 147I 
Hoflaan 98 
Conradstraat 9 
Van Dalenlaan 101 
Drususstraat 30 
Schaterweg 194 
Delftlaan 363 
Rijksstraatweg 771 
Romeinenstraat 53 
Mr. Jan Gerritzlaan 71III 

Amsterdam 
Leiden 
Leiden 
Santpoort 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 

DONATEUR R. Vl. Idemá Burchtlaan 3 Wassenaar 

ADRESWIJZIGING J.D. Schultz Engelandlaan 69 Haarlem 

PERSONALIA De 4e juli j .l. werd in het Haarlemse Stadhuis het huwelijk 
voltrokken tussen Erick Nicholson en Margreet Warmerdam. 
Op zich een verheugende en fijne gebeurtenis, waaraan wij 
gaarne onze hartelijke gelukwensen toevoegen bij de vele 
andere. 
:De receptie werd gehouden in "DE ARK". Dit deed ons even 
aan Noach denken · en wat die allemaal in huis haalde ! ! 
Erick: en Margreet, even opgepast wie je binnenlaat ! 
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9 aug. 
13 aug. 
13-14 aug.· 
16 aug. 
20 aug. 
20 aug. 
28 aug. 
30 aug. 

3 sept. 
9 sept. 

10 sept. 
13 sept. 
17 sept. 
20 sept. 
10 okt. 

Amsterdam Ookmeer 
Hoorn 
Rotterdam 
Zaandam 
Vlaardingen 
Beverwijk 

Amsterdam Kruislaan 
Amsterdam 

Zaandam 
Zaandam 
Amsterda~ Ookmeer 
Amsterd~m Ookmeer 
Amsterdam Kruislaan 

VillD0TRIJD-AGENDA. 

Seniorenwedstrijden (instuif). 
Meerkamp Junioren - Senioren. 
Nederlandse Kampioenschappen Senioren. 
Junioren/Seniorenwedstrijden (instuif). 
Jeugdkampioenschappen Zuid-Holland. 
Seniorenwedstrijden. 
Competit i e. 
Instuifwedstrijden. 
Finale Jeugdcompetitie A/B. 
Jeugdcompetitie cjD. 
Juniorenwedstrijden A/B. 
Seniorenwedstrijden. 
Noordhollandse Jeugdkampioenschappen. 
Seniorenwedstrijden A-B-C-D (instuif). 
Seniorenwedstrijden A-B-C-D 

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN. 

Jos Fielmich en Robert Strik Nederlandse kampioenen. 

de 8e en 9e juli j.l. waren de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen de organi
satoren en gastheren voor de verzamelde Nederlandse atletiekjeugd, die de eer te beurt 
viel te mogen dingen naar één of soms meer kampioenschappen. 
Dat een dergelijk gebeuren met een ruim 500 deelnemers geen kleinigheidje is, laat 
zich denken. Ruim 500 jongelui vol gens alle va stgestelde reglementen; die nu eenmaal 
en vooral bij een Nederlands kampioenschap strikt nagel e efd moeten worden, in een ze
ker tijdschema een programma te laten afwerken, is op z ich reeds een brok organisatie. 
Voeg daarbij alle niet weg te denken bijkomstigheden, die al klinkt het mogelijk 
vreemd, minstens zo belangrijk zijn; en niet all e en in organisatorische zin. Voor deze 
jongelui zijn de kampioenschappen niet alléén een strijd, doch tevens zoekt men bij 
deze wedstrijden een mate van vertier, dat - hoe kan het anders - eeh wezenlijk onder
deel van de jeugd vormt. Al met al stelt het een comité voor veel problemen: ruim hon
derd overnachtingen (tachtig werden er in de Ri pperdakazerne ondergebracht), 1200 
broodjes, beatavond, etc. Wij mogen gerust s tellen, dat . onze verenigintren een huiten
gewoon gunstige indruk gemaakt hebben al.s organisatrice en gastvrouwe. 
Dat de sintelbaan op het Pim Muliersportpa:rk van uitzonderlijke kwaliteit is, werd 
reeds de eerste dag bewezen. De weergoden Bchtten het noodzakelijk de gehele wedstrijd 
zo'n hoeveelheid water op deelnemers en baan te moeten storten, dat het niet leuk meer 
was. Zowel baan als deelnemers gaV.én geen krimp en in deze moeilijke omstandigheid liep 
het tijdschema minimaal uit. Zondag kon op dat tijdschema de klok gelijk gezet worden. 
ORGANISATIE ••••• BRAVO !! l 
JOS FIELMICH kwam uit op de 110 meter horden. Zaterdag in de derde serie finishte hij 
als eerste in 15.5, terwijl de andere seriewinnaars 15.5 en 15.3 liepen. In de finale 
presteerde Jos het ruim onder zijn eigen beste tijd te blijven door de voor dit jaar 
tot nu toe beste jaartijd te noteren van 14.7, waarmee hij het Nederlands kampioen
schap 110 meter horden voor zich opeiste. Voorwaar een uitzonderlijke prestatie. 
MARK BEEKES en FRANK SPANHEIM op de 200 meter. Beekes in zijn serie 3e in 23.6 en 
Spanheim in z'n serie 4e in 23.8. Spanheim uitgeschakeld en Beekes over naar de halve 
finale, waar hij in de t weede serie een tijd van 23.5 voor zich liet afdrukken, waar
mee hij naar de finale ging. Zijn tijd werd steeds beter. Ook in de finale, waarin hij 
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met 23.4 finishte, hetgeen goed was voor een zesde plaats. Op zich zeer verdienstelijk. 
HER1iAlif KONING beproefde zijn kunnen op de 3000 meter jongens A9 waarbij zijn krachten 
nog te kort schoten, daar de tiende plaats in 10.23.- zijn aandeel was in de tweede 
serie~ Volgend keer beter. 
AAD v.d. WERF liep in de tweede serie over de 800 meter jongens A een tijd, welke ge
lijk was als de tijd van de winnaar in de eerste serie 2.10.1; hij werd er 5e mee. 
In de finale reikte hij in 2.06.1 naar de negende plaats. Voor deze eerstejaars loper 
een prima prestatie. Bij deze 800 meter wil ik ook nog even de tijd van de eerstaan
komende vermelden: J. Hensgans (Achilles) 1.52.9. Van start tot finish onbedreigd
uitstekend ! 
HEN EELLiilüJ was goed voor een elfde plaats bij de jongens B kogelstoten met 11.94 en 
een vijfde plaats bij het discuswerpen jongens B met 37.26. Tot volgend jaar ! 
SPANHEIM en BEEKES wisselden bij de 100 meter jongens A en wel zo, dat nu Beekes in 
zijn serie gewipt werd in 11.8 en Spanheim met 11.5 naar de halve finale overging. 
Met zijn vijfde plaats in de tweede halve finale (11.6) kon hij helaas niet verder 
reiken. 
LEO v.d. VEER en BEN GODSSENS stelden, gezien de verwachting, enigszins teleur. Het 
kogelstoten bracht Leo met 13.71 op de vierde plaats en Ben met 11. 97 op de elfde. 
Het discuswerpen deed beiden in de rangschikking een plaats stijgen, hetgeen voor Leo 
een medaille opleverde: derde plaats met 41.38 en tiende plaats voor Ben met 36.70 . 
ROBERT STRIK, eerst kort in onze vereniging, kon zijn entree meteen kracht bijzetten: 
Kampioen van Nederland 400 meter horden jongens A in een tijd van 55.9, waarmee hij 
zijn naaste tegenstander op 2.6 sec. achterstand zette. Een heel goede prestatie. 
Zowel zijn hordentechniek als zijn stijl waren van zodanige kwaliteit, dat wij hopen 
nog vaak van hem te horen. Zijn serie won hij in 61.8 (uitlopend). 
RONALD LIEFRINK was met zijn vijftien jaar bij de jongens B 1SOO meter wel dè verras
sing van de middag voor ons, Haarlemmers. In zijn.serie bvam hij als eerste door in 
4.18.4, hetgeen na de 4.17.4 van Reynders (Kimbria) reeds de op é~n na beste tijd was. 
In de finale bleek ook nu Reynders weer de sterkste te zijn. Maar .de manier waarop 
Ronald die 1500 meter finale liep!: zijn vechtlust, zijn souplesse, zijn schijnbaar 
zonder inspanning over de baan gaan, kenmerkt hem als een uitstekend loper. De tijd 
van 4.04.2 is buitengewoon goed. (Reynders 4.04.-). Liefrink mocht voor zijn uitzonder
lijke prestatie de "Prijs van Haarlem" in ontvangst nemen. En zeer verdiend ! ! 

Aan de kampioenen Fielmich en Strik onze hartelijke gelukwensen. 

11 juni 

17 juni 

18 juni 

UITSLAGEN SENIOREN VAN HIER EN DAAR, 
opgetekend door Hans Busé. . 

Zundert, 15 km veteranen: 7e Bas Fennis en 1.03.56. -. 

Emmeloord, 25 km veteranen: 11e Bas Fennis 1.49.48.-. 

Competitiewedstrijd te Velsen. 

100m A.Scholz 12.2 hoog · IJl. Labeur 
w. Schoon 13.1 R. Heilker · 

400m P.Schippers 54·9 ver A. Scholz · 
R.Heilker 56.5 Vi . Schoon 

1500m R.Folmer 4.29.6 kogel H.Leuwener 
P.Kenbeek 4.48·5 ll .Folmer 

3000m G.Zuidema 9.53·7 npr discus G.Sakkers 
IVI.Labeur 11.1 6.8 H.Leuwener 

4x100m AoScholz-R.Heilker speer D. Grootveld 
R.Folmer-P.Schippers F.Stroocloeck 

i8 -Totaa 9.655 punten. 
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1. 60 
1. 55. 
5·05 
4·55 

11.43 
10.30 
30.52 
26.26 
38.80 
38.28 



NA DE TiifEEDE COI\Ili?E'I'ITIEDAG VAN DE T'viEEl'7 ~ -. -')EG. 

Hoe staat het nu met onze tweede plo.eg ? Na twee wedstrijden kunnen .en moeten we wel 
stellen, dat het niet zo goed gaat. Bij de eerste wedstrijd haalden we 10.1 85 punten, 
maar de tweede wedstrijd eindigde voor ons slechter. De meest aanwijsbare. oorzaak voor 
dit slechte r -esultaat zijn wel de vele afschrijvingen. Op _de t·weede wedstrijd lieten 
4 mensen verstek gaan. Ook zal .het zo weinig op de trainingen verschijnen van veel 
atleten hebben bijgedragen tot dit wel zeer matige resultaat. Om nu nog één gooi in 
de goede richting te doen is in prir,tcipe _besloten op zaterdag 19 augustus nog een 
derde wedstrijd in Haarlem te organiseren. Laat ieder, die weet of hoopt in de tweede 
ploeg te zitten, deze datum noteren en vrijhoud~n; dan kunnen we misschien nog tot 
een enigsz~ns acceptabel aantal punten komen. 

14 juni HAARLEMSE ~~IOENSCHAPPEN, 2e deel. 

Haarlems kampioen werden: Vi . Krijnen 
_ J. Doo1·nbosch 

De verdere uitslagen waren ~ls volgt: 

110mh 3 J.Doornbosch 16.6 200m 
6 W.Vissers 20.1 

kogel 2 L.v.d. Veer 12.49 ho cg 
3 H.Kluft 12.12 
5 B • . Goossens 11.23 
7 H.Leuwener 10.79 
9 G.Sakkers 8.99 

21 juni HAAHLEMSE ~W?IOENSCHAP?EN, 3e deel. 

2 
3 
3 
5 
6 
8 

Garmt Zuidema. 

110 meter horden 
kogelstoten . 

G.Kamp 
F.Lamie 
W.Krijnen 
M.Labeur 
VJ . Visser 
J.Brouwèr 

15.8 
13-57 

22.9 
23.4 
1.65 
1.60 
1. 60 
1. 55 

Haarlems kampioen werd: J.Doornbo s ch op hinkstapspringen 12.75· 

Verdere uitslagen: 

400mh 2 J. Vissers 58.7 speer 2 J.Doornbosch 51-52 
3 G.Zwart 58.8 4 W.Thissen - 47-18 
4 J. Doornbosch 59 .1 5 R.Knol 46.40 
5 W. Kr i jnen ·- 60~3 7 W. Visser 45-30 

5000m 3 A. Scha I? er , . 16. 21.4 8 E.Nicholson 42-50 
4 G.Zuidema 17.48-4 10 B.Goossens 40-48 
5 B.l<'enni s 18.18.6 14 L.v.d.Veer 38.74 
7 C. Westerman _19-51-4 16 \'J .Krijnen 36.56 

h.s.s. 2 J.Brouwer 12. 54 17 D.Grootveld 36.34 
3 J. Vissers 12. 28 
5 W.Krijnen 12.07 
6 R.Knol 12.03 
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25 juni Noordhollandse kampioenschappen te Haarl em. 

No.ordhollands kampioen werden: G. Kamp 100 meter 10.9 
A. Bosch 1500 meter 4.02.4 
w. Krijnen polshoog 3.80 

Overige uitslagen: 
100m H. V:iam 11.8 hoog 2 W.Krijnen 1. 75 

(in serie uitgeschakeld) speer 2 J.Doornbosch 54.88 
200m 2 G.Kamp 22.3 ver 3 J.Doornbosch 6.40 
110mh 3 W.Krijnen 15.6 kogel 2 J.Doornbosch 13.44 

5 J.Doornbosch 16.7 h.s.s. 2 J.Brouwer 12.93 
Boom 3 G.Zwart 1. 56.7 . 4 J. Doornbosch 12.63 

28 juni Amsterdam? Instuifwedstrijd. 

100rnA 1 G.Kamp 11.-
800mA 1 A. Bosch 1. 57. 1 
800mD 12 G.Zuidema 2.09.6 

15 juli Gorinchem, 10 eng. mijl. 

62e G. Zuiderna ·1.08.47·- ~'lJ....c-.,.( 

63e B. Imthorn 1.09.45·-
67e B. Fennis 1.11.28.-

HAARLEMSE KAMPIOENSCHAPPEN IN CIJFERS. 

Naam aantal aantal aantal aantal aantal aantal totaal 
ver. behaalde behaalde behaalde behaalde behaalde behaalde 

kamp. kamp. kamp. kamp. kamp. kamp. 
heren dames jongensA jongensB meisje sA meisjesB 

Atmodes 2 2 4 
DEM 2 4 1 1. 4 4 16 
Haarlem 7 5 4 16 
Holland 2 2 2 1 7 
Spa do 1 1 
Suomi 1 2 4 2 1 10 

AANTAL Il~SCHRIJVINGEN EN DEELNEMERS. 
heren dames jongensA jongensB meisjesA meisjesB totaal 

7 juni 
inschr. 37 39 29 21 14 26 166 
deeln. 32 31 18 12 8 18 119 

14 juni 
inschr. 49 24 15 14 36 8 146 
deeln. 40 18 13 9 '21 8 109 

21 juni 
inschr. 50 30 23 34 7 41 186 
deeln. 31 16 17 
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TRLEUR~nELLEND RE SULTAAT IN UTRBCHT. 

De eerste H.A.V.-er, die ik op de sintelbaan Maarschalke rw.eerd in Utrecht tegenkwam, 
was mijn oude Vl,'iend Arie Kortekaas. "Ik val in voor Gijs van Rewijk". "\!Vat wordt het, 
Arie?", was _mi, jn vraag. "Ik zal mijn best doen" zei onze old-timer. Vifel, hij heeft 
zijn best gedaan. Want met zijn tijd van 16.2B.- bleef hij zelfs ruimschoots voor op 
de toch wel teleurstellende Co Faas. Waren er andere mensen, die die middag teleur
stelden ? Al.s ik zo mijn gedachten aftast, dan kan ik die ~:och _niet direct voor me 
halen. Je kan zeggen, dat Joop Vissers in de laatste bocht van de 4x400m "stilviel", 
maar daarvóór haq -diezelfde Joop prachtig wer~ gedaan op de 400m horden als invaller 
voor de tooh wel node gemi~te Pim van Beek. G~rard Kamp vond i~ vooral op de 400m 
bijzonder goed en Jas Fielmich verraste me bijzonder bij het hoogsprineen met 1.Bo, 
waar trouwens ook liein Kno~ nog altijd bewees.de techniek te p~heersen. De BOOm van 
Gerard Zwart viel wat tegen, maar weer zag ik evenals in Groningen op deze afstand 
een verbeten vechtende Aad v.d. Werf. Ferry Lamie maakte een redelijke come-back op 
de 100m en vooral als eerste man tijdens de 4x100m imponeerde hij weer even. Jammer, 
dat Hora Vlam niet opgesteld stond op de 200m. Juist tegen de vrij krachtige wind 
loopt hij altijd sterk. En verder deden de "oude mensen" (excuseer jongens) het alle
maal weer redelijk tot goed. En met dat laatste doel ik dan b~v. op Jel Doornbosch 
bij het verspringen met 6.64, Wim Krijnen bij,polshoog met 3.70 en vooral op de 110mh 
met 15.6, op Rein Knol bij het discuswerpen m~t 41.52 en nog eens op Jel Doornbosch 
bij het speerwerpen met 55.19. 
Ik had het reeds over de 4x400m, die wel moest tegenvallen, gezien de onvolledigheid 
van onze ploeg. Maar ook de 4x100m was niet groots, ook al omdat de laatste wissel 
tussen Hora Vlam en Gerard Kamp bepaald niet klopte. Tijd 43.B. 
Wij kwamen tot 23.697 punten, dus minder dan in Groningen. En toch ben ik het met 
aanvoerder Wim Krijnen eens, dat de 24.000 punten er met een volledige ploeg nog al
tijd inzitten. En gezien deze prettige overtuiging aanvaardde ik gaarne de lift, die 
Ruud Kitseroo me aanbood, zodat ik nog juist mijn "etentje" in Amsterdam kon halen, 
hetgeen tenslotte ook belangrijk was. 

Drost. 

HOOFDKLASSE. 

Hierbij de totaaluitslag van de tweede competitiewedstrijd d.d. 1B juni te Utrecht. 
U vindt hier tevens het totaal aantal punten, aldaar vergaard. Ter vergelijking het 
puntentotaal van de eerste wedstrijd te Groningen. 23-5-'67 en b eide competitie-totalen 
van vorig jaar te Groningen en Rotterdam. 

nummer naam 

100m F.Lamie 
G.Kamp 

200m F.Lamie 
H. te Nuyl 

400m G.Kamp 
F. Spanheim 

Boom G. Zwart 
A. v.d.Werf 

1500m A.Bosch 
R.Ruis 

5000m J.Faas 
A. Kortekaas 

110mh W.Krijnen 
H.Joacim 

prest. 

11 • 1 
1 1.1 
23.3 
23.4 
50.2 
53·7 

2.00.2 
2-02.B 
4· fD. 9 
4o14.B 

15.41.0 
16.2B.4 

15-6 
16.2 

pnt. Utr~cht 1e wedstr. 
tot.pnt. 28-5-67 

Groningen 

7BO 
780 
710 
700 
797 
651 
745 
701 
B09 
69B 
753 
662 
7B7 
730 

1410 

144B 

1446 

1507 

1415 

1517 
- B -

14B9 

1591 

1500 

147B 

1506 

1235 

1433 

1 e wedstr. 
15-5-66 
Groningen 

1536 

1549 

1.515 

1457 

1453 

1222 

1535 

2e wedstr. 
5-6-66 
Rot·terdam 

1490 

1592 

1516 

1545 

1499 

1434 

1442 



400mh J. Vissers 58.4 744 
H.Joacim 60.4 689 1433 1536 1457 1286 

hoog . R. Knol 1.80 680 
J.Fielmich 1. 8b 680 1360 1277 887 1099 

ver J.Doornbosch 6.64 744 
W.Thissen 6.26 662 1406 1361 1383 1228 

pol sh. W.Krijnen 3.70 728 
R.v.Nimwegen 3.10 558 1286 1282 1344 1230 

h.s.s. L. v.d. Veer 12.45 617 -
J.Brouwer 11.92 559 1176 1216 1244 1222 

discus R.Knol 41.52 715 
H.Kluft 36.92 623 1338 1368 1321 1330 

kogel H.Kluft 12.40 626 
L.v.d.Veer 12.02 600 1226 1328 1336 1326 

speer J.Doornbosch 55-09 700 
w. Visser · 46.81 589 1289 1301 1208 1317 

4x100m F.Lamie-H~te·Nuyl-
H. Vlam-G. Kamp 43.8 1632 1596 1732 1644 

4x400m G.Zwart~A.Bosch-
A.v.d.Werf-F.Sp3~~7~~ 

1248 1348 1352 1344 
totaal 23697 23845 23561 23544 

JUNIOREN - 'ilEDSTRIJDNTEUYiS. 

Verslagen en uitslagen opgetekend door J. van Drunen en René Huis. 

21 juni HAARLEM, DERDE EN LAATSTE DEEL VAN DE HAARLEMSE KAMP IOEHSCH.A?PEN. 

Nieuwe clubrecords van Ronald Liefrink en Jos Fielmich. 

Haarlems kamp ioen werden bij de A-juni0ren: 
Jos Fielmich . 400m horden 62.1 • . ·Dit nummer is sinds kort een nieuw 

jeugdnummer. Jos is. de eerste clubrecordhouder hierop. 
Leo v.d. Veer 
Leo v.d. Veer 

kogelstoten 13.72 l;_ r -..· .r) l c / 
v-· \'1 t f ~~· f-' ·•- J \.oC '-- <<. \ ~6 1 'Z hinkstapsprong 12.24 - ·· 

JUNIOREN B: 
Ronald Liefrink 800 meter 2.02.6 

Overige uitslagen: 

400mh 2 Frank Spanheim 64.3 
800m A 2 Aad v.d. 1iiferf 2.07.0 

3 Herman Koning 2.07.6 
4 Hans Korridon 2.08.5 

kogel A 2 Ben Goessens 12.69 
3 Hen Eelman 11 ·17 
5 Eize de Vries 9.30 

- 9 -

Deze tijd betekende wederom een nieuw 
clubrecord voor Ronald. Proficiat ! ! 

h.s~s.A 2 Paul Schenk 11.19 
3 Ben Goessens 10.56 
4 Aad v.d. Werf 10.34 

800m B 2 Ruud Kol 2.09.0 
7 Ben v.d. Linden 2.15.8 
8 Frits Nieuwstraten2.19.8 
9 Henk Duyn 2.23.6 



100m 3 Hen Eelman 12.5 ver 3 Ad van Velzen 5·37 
5 Herman Duyn 12.8 5 Kl aas van Giffen 5·23 

7 Frank Uiterwijk 5·14 
10 Gem Dekker 4.76 
11 Peter Guiking 4·47 
12 Henk Duyn 4·43 

24 juni Leiden, 'I'VVEEDE JEUGDCOMPE'i'I 'I'IEWEDS'I'HIJD A-B JUNIOREN. 

Haarlem uitgeschakeld voor de finale door twee valse starts van Jos Fielmich 
op de 110m horden. 

Bij het eerste nummer van deze wedstrijd voltrok zich het drama. Iets, wat 
eenvoudig NIE'I' MAG GEBEUREN. Jos maakte de onvergeeflijke fout tot tweemaal 
toe vals te starten. Hij werd daardoor terecht gediskwalificeerd en "Haarlem" 
verspeelde daarmee zo'n 800 punten èn zijn finale-plaats. 
Ondanks deze bijzonder zware pech vochten de jongens voortreffelijk; zij 
slaagden er in om maar liefst ruim 1000 punten méér te vergaren dan in de 
voorgaande wedstrijd. 

Uitslagen: 
JUNIOREN A/B 
110mh A/B series 3 Rob van Beek 17.3 
100m A series 2 Mark Beekes 11 • 6 

2 Pim Verduin 11.5 
400m A series 2 Frank Spanheim53·5 

3 René Kleyn 56·7 
Boom A series 2 A. v.d. Werf2.06.o 

4 Paul Schenk 2.17.0 
3000mA 1 H~rman Koning 

9·55·4 

JUNIOREN B: 
100m series 5 Henk Duin 12.8 

3 Ad van Velzen 12 . 4 
Boom series 1 Ronald Liefrink 

2.01.7 
1 Ruud Kol 2.06.8 

Ronald vestigde met deze fraaie 
tijd wederom een nieuw clubrecord. 
Onze gelukwensen, Ronald ! 
De tijd van Ruud Kol is zeker ook 
het vermelden extra waard (Red.) 

TOTAAL UITSLAG: 
1 A.A.C. 16.923 punten 
2 Holland (Leiden) 15.167 " 
3 Haarlem 14.728 11 

4 A. A.C. II 13.224 11 

5 P.A.C. 11.965 11 

- 10- -

hoog A/B 2 Jos Fielmich 
4 Sirnon Broos 

ver A/B 7 René Kleyn 
9 A. v.d. Werf 

kogel AjB 3 Leo v.d. Veer 
6 Ben Goessens 

speer A/B 5 Ed Heydenrijk 
8 Leo v. d. Veer 

polshoog A/B-5 Hob van Beek 
6 Ben Goessens 

discus 6 Hen Eelman 
10 Ruud Kol 

4x100m 3 Frank Spanheim
Mark Beekes
Lee v.d. Veer
Firn Verduin 

1. 75 
1.65 
5·49 
5·29 

13.52 
12.50 
37.24 
34.88 

2.80 
2.50 

30 .12 
23.64 

45·7 



1 juli BEVERWIJK, HEGIONALE C en D vifEDS'l'RI J DEN. 

: Vari de riegen naar Beverwijk gefietste C- en ]-junioren waren er enkelen, die 
.·· heel goede resultaten behaalden. Er waren twee dubbele. overwinningen te mel
. den. Alleree.rst Ruud Vii e'la-rt bij de D-junioren, d ie de combiriatie 60m - 600m 
·voor zijn r ekenfn·g riamin resp. 8 .6 en 1.49.3, terviijl hij in de serie 60m 
éÜ tot 8.4 gekomen was . De .tweede dubbele overwinning was voor Rob ?auel, 

· .di 'e 'de ·som ü1 9. 8 en l1e t versp ringen met 5. 1 2 won. ·Ook n.am hij nog even een 
·tweede plaats op het kogelstoten mee met :10.31. Achter .Rob eindigde Peter . 
Feeken a ls tweede op de 80m in 10.3. 
Een andere tweede plaats werd beha ald door Re né V. d . Zwaag op het ho.ogsprin
gen D met 1. 20. Slechts één derde plaats vvas er t e melden en wel voor Wijn
dert Bi elart op discus C .met 29.96. 
Verdienstel j ~ke vierde plaa tsen waren vv eggelegd voor Honal d Thuis in .zijn 
serie 60m D ~ n 9.2 en op koge l met 7.26, v~or Wijndert. ~iel art op de 80m in 
10.6 en k ogel met 8. 70. Tenslotte no g voor R~nald Ruis op de BOOm C in 
2.31.9. 
Ver~ere uitslagen waren: 
discus C Ernst Kleyn 26 . 84 (5), Joris Kniep 17.14 (8), 
kogel C Ernst Kleyn 8 .47 (5), Peter Foeken 7.09 ( 8) 9 

Bom C Joris Kniep 11.5 (6), 
ver D . René v.d. Zwaag 3.86 (9). 
Het was ja~ner voor Joris, da t het polsstokspringen niet doorging 9 omda t hij 
de enige deelnemer was. Iedereen heeft in i eder geval deze middag zijn best 
gedaan en de beloning was dan ook een grote hand vol medailles • 

. 16 juli BEVERWIJK, A- en B- J:SUGD\mDSTRIJDE N. 

Deze wedstrijden van de afd. Kennemerland zijn voor onze jongens succesvol 
verlopen.· Van de a anwez.ige prijzenschat kwam een g root gedeelte .in de zakken 
van de 11 Haarlern 11 -ploeg. 
De meest verrassende presta tie kwam op naam van 1.ia rk Beekes. Hij greep de 
overwinning op de 200 meter in de prima tijd van 22 .• 3. 

Uitslagen: 
JUNI011EH A: 
100m 3 ~ark Beekes 

5 Jas Fielmich 
400m 1 Robert St rik 

3 A ad v.d. Werf 
3000m 6 Herman Koning 
hoog 1 Jos Fielmich 
discus 1 Ben Gaas sens 
ver 4 flobert Strik 

9 Ben Gaassens 
10 Aad. v.d. ·\, erf 

JUIITOREl~ 

11.4 100m 
12.- kogel 
52-3 discus 

53· 7 pol sh. 
10.18.0 

1. 75 
36.52 

5-87 
5· 10 
4.93 

vVELPENHOEK-. 

B: 

5 
1 
2 
1 

Henk Duin 
Hen Belman 
Hen Eelman 
Rob van Beek 

1 2. 7 
12.20 
31.44 

2.80 

Vi e zijn nu al weer t wee maanden elke woensdag en zaterdac;middag prettig aan he t trai
nen met elkaar. En in deze t wee maanden ('t lijkt al véél l anger, h~!) zijn we al een 
echte ploeg geword en. Vie kennen e-lkaar nu goed en we weten ook wa t vve aan elkaar heb
ben. Ik moet jullie zeggen jon~;e ns: 't gaat fijn zo! Jullie komen r egelmatig trninen 
en dat is nu juist 't leuke, om met e en vaste ploeg al die moeilijke rnaar fijne atle
tieknummers te leren. 
Ja en nu hebben we net met elka ar een echte wedstri jd gehouden. Dat was op 17 juni -
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wel een wat kille en gure middag - maar gé én va n jullie liet zich er door van de WlJs 
brengen. De beste jongens van elke groep (8/9 en 10/11j) konden een vaantje winnen 
en bovendien kon iedere jongen een diploma winnen - alleen al door sportief en pret
tig mee te doen. Bij' .de ingang wapperde de e;rote H.A. V.-vlag en dat gaf sommige jon
gens al echte vvedstrijdkriebels. 11 0 juf", riepen er een paar, "het is nu toch wel een 
eng iets!" Maar zo eng was 't toch hiet, want jullie zelf zagen er allemaal al zo 
keurig uit met je witte broek met rode bies en witte hemd met embleem. Of eigenlijk 
is het nu geen hemd meer, maar een· shirtJ Alle moeders mijn complimenten voor de rode 
streep op de broekjes. Fantastisch ! 
En ja hoor, in zulke keurige, fijne atleti.e1ckleren gaat alles veel beter dan op de 
training. 

We begonnen met de 50m sprint - met echte sta rtblokken - echte loopbanen - en een 
starter. 't Griezelige kriebelgevoel kwam weer in de maag van de meesten van jullie 
- het is ook wat, hè! - zo voor de eerste keer. En als ik naar de lijsten kijk, die 
hieronder zijn afgedrukt, dan zie ik dat sommige jongens vast nog wat sneller hadden 
gekund wanneer die wedstrijdzenuwtjes maar niet in de benen waren gezakt. Ben volgend 
keertje beter, hè! 

Na het lopen gine;en de jone;ens 8/9 jaar met 3 echte juryleden naar de verspringbak. 
Het afzet ten ging fijn vanuit het vak en met Albert erbij kon het gewoon niet misluk
ken. Een heel stel jongens kwam over de drie meter maar ook de anderen kunnen de drie 
meter wel halen, als ze maar vooruit vallen in het zand. Denk daar wel om bij de vol
gende wedstrijd. 
En ondertussen werd er bij de jongens 10/11 jaar geworpen dat 't een lust was. Onder 
wakend oog van de juryleden vloog de discus bij enkelen weg als een vliegende s chotel. 
We gaan er nog veel meer op trainen, maar zo voor de eerste keer waren er wat leuke 
prestaties bij. Ja en toen moesten we toch even pauzeren. 
Opgepept met een zakje chips konden we weer enthousiast verder gaan. 
Het laatste nummer voor de jongens 8/9 jaar ~as kastiebalwerpen en de jongens 10/11 
jaar gingen verspringen. 
Leuk, dat er zoveel ouders waren komen kijken. Het was een gezellige drukte daardoor 
rond de bak en werpplaats. 
Bij het verspringen waren er goede resultaten. Maar ja, die leuke mijnheer (E.Bleijs
wijk) zei jullie ook mooi voor hoe je moest neerkomen, hè! 
De mannen (hèWouter) deden het maar wat goed. Bij de kastiebalwerpers waren er pitti
ge werpertjes en bvamen er zelfs een paar dik voorbij de 25 meter. 

't Fijnste wat me bij onze wedstrijd opviel was, dat jullie eerlijk en sportief mee
deden. Daardoor kregen jullie dan ook allemaal een diploma, met je prestaties erop 
vermeld, uitgereikt. 
Jongens, nu maar hard aan het trainen voor de volgende wedstrijden: 
19 augustus Haarlem onderlinge wedstrijden welpen 

2 september Amsterdam A.A.C. tegen Haarlem 
en in oktober nog een eindwedstrijd. 

Zet 'mop!! 
E. Joacim-Ort (Juf). 

Albert heeft hieronder nog een lijst gema akt van alle nummers afzonderlijk en de volg
orde per nummer. 't Is wel eens leuk om die goed door te kijken. Die lijst ziet er 
weer heel anders uit dan de einduitslag. 

zie volgende bladzijde. 
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GROEP 8·-9 ja<1 r: 
50 meter hardlope n: 

1/2 Henri v.d. Ende 
Lex v.d. Vught 

3 JOost Duivenvoorden 
4 Ton Sinks 
5 Onièr Sinke 
6 Frank Baa s 
7/8 hlichel v. Gogh 

Ja~k v. Sinderen 
9/10 Bob Brouwer 

André Klinkart 
11/12 Jaap Breeuwer 

Peter de Vos 
13/15 Ton Koers 

Hans Ru;:r grok 
Tom Schaar 

16/17 René ten Braak 
Dave v. Olphen 

18 Steven Jage r 

verspringen: 

1 Heriri v.d. Ende 
2 Joost Duivenvoorde n 
3 Lex v. Vugt 
4 Frank Baas 
5 Omer Sinke 
6 Ton Sinke 
7 Jack v. Sinderen 
8 Bob Brouwer 
9 André Klinkart 
10 Hans Ruygrok 
11 Michel v. Gogh 
12 Peter de Vos 
13 Tom Schaar 
14 Jaap Breeuwer 
15 René ten Braak 
16 Ton Koers 
17 Dave v. Olphen 
18 Steven Jager 

kastiebalwerpen ( 80 gram) · 

1 Lex v. Vugt 
2 André Klinkart 
3 Joost Duivenvoorden 
4 ?eter de Vos 
5 Steven Jager 
6 Frank Baas 
7 René ten Braak 
8 Jack v. Sinderen 
9 Omer Sinke 
10 Henri v.d. Ende 
11 Michel v. Gogh 
12 Ton Sinke 
13 Ton Koers 
14 Bob Brouwer 
15 J aap Breeuwer 

8 . 6 sec. 
8 .6 
8 .9 
9.-
9. 1 
9 . 2 
9 - 3 
9.3 
9 · 5 
9 · 5 
9·1 
9-7 

10 .-
10 .-
10.-
10.5 
10.5 
10.6 

3m27 
3m09 
3m06 
3m04 
3m02 
3m00 
2m98 
2m9 7 
2m95 
2m94 
2m94 
2m92 
2m89 
2m89 
2m62 
2m62 
2m58 
2m55 

31m50 
28m80 
28m50 
24m50 
23m60 
22m90 
22m60 
21 mOO: 
19m00 
18m40 · 
17m30 
17m30 
15m90 
15m40 
14m9Ó . 

16 Hans Ruyr;r ok 
17 Dave v. Olphen 
18 Tom Schaar 

ALGEIV.iEEH KLASSElviCHT: 

Lex v. Vugt 
2 Joost Du ivenvoorden 
3 Henri v . d . Ende 
4 André Klinkar t 
5 Omer Sj nke 
6 Frank ~~a s 

7 J ack v . Sinderen 
8/9 Ton Si nke 

Peter de Vos 
1 0 Mi chel v. Gogh 
11 Bob Brouwe r 
12 Jaap Breeuwer 
13 Ren~ ten Braak 
14 Steven JaGe r 
15 Hans Ruygrok 
16 Ton Koers 
17 Tom Schaar 
18 Dave v. Olphe n 

GROEP 10-11 jaar: 

50 meter ha rdlopen: 

13m70 
12mOO 

8m10 

1044 pnt 
934 
844 
779 
776 
747 
668 
650 
650 
572 
497 
407 
399 
395 
357 
310 
249 
127 

1 Bart Starreveldt 8 .4 s ec. 
2/4 Bennie Handriks 8 .5 

Leo de Jong 8.5 
Hans Joos te n 8 .5 

5 Frank Dekter 8.6 
6 Jeroen Duivenvoorden 8 .7 
7 Hainald v. Frayenhove 8.8 
8 Tom Bliekman 8 .9 
9/10 Fred de Vust 9.0 

Ger de Vos 
11 / 14 Marcel Kl e inendorst 

Ronald Kniep 
Jas 1ia thot 
Onno }.1eyer 

15/17 Alex v. Groningen 
Mark Langew eg 
Frans v.d. Veldt 

18/19 Paul v. Looy 
Wout er Muns 

20/21 Han Blankart 

22/23 
Di ck Muns terma n 
'i/al t er de Hart 
J a n Weg 
Gerard Cornslisse 
'faco Taconis 
Hob Ha ndriks 

9.0 
9. 1 
9. 1 
9. 1 
9 . 1 
9.2 
9.2 
9.2 
9 .3 
9.3 
9 -4 
9.4 
9 · 5 

. 9. 5 
9 .6 
9.9 

1 0. 1 



verspringen: discuswerpen ( 1 kg ): 

1 Bart Starreveldt 3m94 1 Bart Starreveld:t 14m29 
2 Hans Joosten 3m80 2 Hans Joosten 11 m21 
3 Tom Bliekman 3m47 3 Mark Langeweg 11 m11 
4 Fred. de Vust 3m46 4 Dick Munsterman 101J167 
5 Jeroen Duivenvoorden 3m42 5 Wouter Muns 10m66 
6 Bennie Eendriks 3m40 6 Fred de Vust 10m08 
7 Leo de Jong 3m37 7 Frans v.d. Veldt 9m74 
8 Wouter Muns 3m31 8 Rainald v. Frayenhove 9m37 
9 Jan vVeg 3m29 9 Onno 11eyer 9m34 
10 Onno Meyer 3m24 10 Bennie Hendriks 9m34 
11 Ger de Vos 3m20 11 Jeroen Duivenvoorden 8m95 
12 Jos Mathot 3m17 1 2 Marcel Kleinendorst 8m91 
13 Marcel Kleinendorst 3m15 13 Vial ter de Hart 8m82 
14 Mark Langeweg 3m10 14 Gerard Cornslisse 8m61 
15 Han Blankert 3m10 15 Han Blankert 8m60 
16 Dick Munsterman 3m08 16 Jos Mathot Gm44 
17 Ronald Kniep 3m07 17 Tom Bliekman 7m96 
18 Walter de Hart 3m06 18 Jan Weg 7m87 
19 Gerard Cornslisse 3m02 19 Taco Taconis 7m78 
20 Taco Taconis 3m02 20 Ger de Vos 7m66 
21 Frank Dekter 2m96 21 Leo de Jong 7m53 
22 Paul van Looy 2m86 22 Alex v. Groningen 7m44 
23 Rainald v. Frayenhove 2m85 23 Paul v. Looy 7m39 
24 Rob Hendriks 2m82 24 Rob Hendriks 7m15 
25 Alex van Groningen 2m70 25 Ronald Kniep 6m24 
26 Frans v.d. Veldt 2m47 26 Frank Dekter 4m34 

ALGElVIEEN KLASSE1'IEIIJ'r. 

1 Bart Starreveldt 1252 pnt 14/15 Rainald v. Frayenhove 672 pnt 
2 Hans Joosten 1089 Ger de Vos 672 
3 Bennie Hendriks 906 16 Jan Weg 612 
4 Jeroen Duivenvoorden 853 17 Han Blankert 602 
5 Fre.d de Vust 845 18 vVal ter de Hart 580 
6 Leo de Jong 825 19 Ronald Kniep 549 
7 Tom Bl iclanan 787 20 Gerard Cornslisse 541 
8 Wouter Ivluns 762 21 Frank Dekter 538 
9 Mark Langeweg 732 22 Paul van Looy 495 
10 Onnp Meyer 731 23 Frans v.d. Veldt 476 
11 Marcel Kleinendorst 688 24 Alex v. Groningen 464 
12 Jes .Mathot 675 25 Taco Taconis 455 . 
13 Dick Munsterman 674 26 Hob Hendriks 331 

ATLEFUVERSPANNING. 

Een nieuw woord in ons woordenboek ? Vfelnee ! Hoe ik daar dan aan kom ? Vvel, als ik 
zo de laatste twee clubbladen nog eens doorneus, zie ik dat men zich aardig drukmaakt 
over verschillende dingen zoals: ATLEtiek, FUsie, VEReniging en inSPANNING voor de 
vereniging. En toen dacht ik zo: Laat me het maar in één woord samenvatten en als ti
tel plaatsen boven het stukje, waartoe ik- evenals U allen- uitgedaagd ben om te 
schrijven. · 

De heer Hagtingius heeft tijdens het openen van de laatste jaarvergadering het woord 
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FUSIE la ten vallen. Pro;:n~ t waren er eni ge mensen , die dit woord voor hem wilden opra
pen, want dat kun je t och niet laten liggen ! Eén van deze mensen was Ed Tirnmers. 
En ja,, als je daar dan met dat wqord in je hanc:l.en staat, wat moet je er dan mee ? 
Je moe.t het tç.ch . ergens laten. I'Tou, dan maar in de spreekbuis van onze vereniging ge
stopt. Daar .komt het op de : &én of andere manier wel weer uitrollen en dan maar afwach
ten, _hoe. het vtee,r terecht komt. Nou Ed, het kwam toevallig tegen mijn zere been en 
daarover wil ik toch wel een woordje spreken. 
Wat .wil je nl.l _eigenlijk met je gedachtengang bereiken ? Dat we maar moeten overgaan 
tot het stichte.n van één Haarlemse sportvereniging, waarin alle sporten ondergebracht 
moeten worden ? Een soort stedelijke sportfederatie in onze Nationale Sport Federatie? 
Zou je denken dat onze Haarlemse atletiek daq.rm.ee gediend zou zijn ? 
.Dacht men nu werkelijk dat de atletiek in Haarlem plotseling met sprongen vooruit zou 
gaan als we ons fuseerden met de andere Haarlemse Atletiekverenigingen ? Dat lijkt mij 
niet geloofwaardig ! 
Inderdaad, er was - waar Ed op doelde - eyen een moeilijkheid met de bestuursformatie, 
doch dat was maar van voorbijgaande aard. En v.oor de toekomst zou ik het bestuur wil
l~n adviseren: Zorgt, dat er in de toék;omst voldoende mensen voorbereid en gereed zijn 
om bestuursfuncties .over te nemen, dan marcheert de zaak best wel ! Die voorber eiding 
en het gereed-zijn is de taak van .het bestuur zèlf ! Men moet de leden zo verenigings
mind~d maken, dat zij na verloop van tijd zitten te popelen om in het bestuur te ko
men. Het ligt er alleen maar aan: hoe ,kom je tot je mensen. Dat is nu Uw zaak! 

Nu mijn gedachtengang: 
Reeds jaren geleden heb ik - ook via onze spreeklmis de H.A. V. -er - horen spreken over 
het 50-jarig bestaan van onze vereniging. We zouden daar een groots feest van moeten 
maken en ·demooisté bekroning van dit jubileum zou zijn, als we dan onze aloude con-
current A.A.C. in de P.R.-finale zouden kunnen verslaan. Er werden tabellen en bere
keningen gemaakt. Iv!en zou .. dat en dat moeten lopen, springen of stoten, wilde men dit 
resultaat kunnen bereiken. Ja, die P.R.-wedstrijd, dat is jarenlang de hersenschim in 
onze vereniging geweest, en misschien n~g we~ een beetje. Maar men vergat daarbij het 
eigenlijke doel van onze verenicing, zoals dit in onze Statuten staat vermeld, n.l. 
het gelegenheid geven om de atletieksport · te bedrijven. Men richtte zijn concentratie 
teveel op die P.H._beker en te weinig op het gelegenheid geven. Daar is gelukkig sinds 
kort verandering in gekomen, want de groep die vergeten was en waarvan je het uitein
delijk moet hebben - de jeugd - is nu pas benaderd. Aan de kleine jongens, die je de 
atletiek nog met de paplepel moet ingietén, is nu eindelijk de kans gegeven om de at
letiek te beoefenen, alhoewel ik nog wel eens hoor mopperen, dat er geld bij moet. 
Ja, wat wil men dan ? Er geld aan verdienen ? Nee, laat het ge~ust maar wat geld kos
ten, later zal men er profijt van hebben ! . Niet financieel, maar wel wat de resulta
ten betreft. Er is altijd gepraat over de breedte in de atletiek, nou hier vindt U 
dan de breedte ! Als die er eerst maar is, dan komt later de top wel. Laat honderden 
joneens lid worden van onze vel'eni ging, dan komt er · over enige jaren beslist wel een 
s elect gezelschap uit naar voren. Doch dit is een kwestie van jaren. 
Viat dacht U dat méér · effect zou hebben: een nu overhaaste FUSIE of over enige jaren 
een H.A. V. "Haarlem", dat in de .breedte is uitgegroeid tot één van de grootste vereni
gingen van Nederland ? Ik houd het op het laatste en vervverp daarom dan ook onmiddel
lijk elk fusievoorstel. 
Ik wil voorstellen: Helpt met liefde en ijver mee aan het opbouwen van .een echte atle
tiekvereniging in de breedte door vele honderden Haarlemse jongetjes atletiek-minded 
te maken. Mogelijkerwijs kunnen wij elkaar dan later nog eens op de Haarlemse sintel
baan feliciteren met het behalen van het Nederlandse clubkampioenschap: de P.R.-BEKER 
Commentaar ? J.H. Prinsen houdt zich aanbevolen. 
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DE KLASSIEKE SP~LEN IV 

De Olympische Spelen waren alle.en voor mannen bestemd. He t was aan vrouwen zelfs niet 
toegestaan als toeschouwers -erbij tee-enwaardig te zijn, laat staan deel te nemen. Zij 
werden op stra-ffe D~s doods streng geweerd, al schijnt het dat voor het wagenmennen 
een uitzondering bestond, getuige de divers~ afbeeldingeri Waarop ~en vrouwen in strijd
wagens ziet. 
Wij vonden een aardige geschiedenis opgetekend over een zekere PHERENIGE, de moeder van 
PI'SIDORUS. Dit jongmens was opgeleid voor het Winnen ·van -een der .Olympische weds trijden. 
De vader stierf echter voordat. de zoon oud genoeg was om aan dè Spelen te kunnen deel
nemen. Z'n moeder, die uit een bekend sportgeslacht voortkwam, be·sloot toen de verdere 
opleiding van PISIDORUS zelf op zich te nemen •. Ze vergezel de haar zoon bij de wedstrijden 
als trainer. Omdat ze als vrouw niet toegelaten zou word en, verkleedde ze zidh als man. 
Ze droeg alleen een korte mantel zoals de atleten, wanneer ze niet actief met hun sport 
bezig waren. Eén keer bij een overwinning van haar zoon vergat · ze -in haar vreugde een 
ogenblik haar vermomming en werd ·ontdekt. Iv1en bracht haar vcor de rechter, doch de fa
milie stond in zo'n hoog aanzien, dat ze werd vrijgesproken. Tegelijkertijd werd echter 
bepaald, dat de deelnemers en trainers geheel ontkleed in het strijdpBrk moesten ver
schijnen en dat was uiteraard een afdoende maatregel. Dit is dus een andere lezing van 
het feit dat de Grieken hun sport naakt beoef<mden (zie deel I). Er is ook nog wel een 
derde mogelijkheid die aannemelijk is, n.l. dat de oude Grieken toen al de 0eldadige 
werking van de zonnestralen op het lichaam hebben gekend en dat aan die wetenschap het 
voorschrift te danken is. 
Er bestaat nog een overeenkomstig verhaal dat zich afspeelde tijdens de 96e Ol.Sp. in 
het jaar 396 v.C. Ook hierin was het de moeder die haar zoon, als man vermomd, begeleid
de. Bij deze vrouw, KALLIPATEIRA geheten en van het eiland RHODOS afkomstig, was het 
verlangen om haar ioon te zien strijden eterker dan de angst voor de dood • . Ze had zich
zelf het consigne opgelegd haar stemgeluid niet te ü1.ten horen, maar desterneer schitter
den haar ogen en klopte · haar hart toen haar zoon bij het vuistvechten de ene tegenstan
der na de andere versloeg. Het vertrouwen dat ze in haar zoon had beschaamde hij dus 
niet. Maar toen hij ook bij het laatste gevecht overwon en Olymp. kampioen werd, slaakte 
ze een kreet van vreugde, die haar noodlotti g werd . Men nam haa.r gevangen en leidde haar 
voor het tribunaal. En hier streed de jonge kampioen verder, nu echter-voor het leven van 
z'n moeder. En alleen om ZIJN Olympische eer niet te krenken sprak men haar vrij. Dat 
tijdens het proces aan het licht kwam, dat KALLIPATEIRA een dochter van de beroemde 
bokser DIAGOHAS (eerder vermeld), Olympisch winnaar .op de 79e Sp. van 68 jaar geled.en 
was, ·deed eveneens een flinke duit · in het zakje. Zo werd een winnaar ter ere een eeuwen
oude traditie ·verbroken. De bepa ling om vrouwen niet te la ten deelnemen aan de Spelen,. 
is lan~e tijd gehandhaafd, totdat er tenslotte toch ook voor vrouwen speciale Spelen 
werden ingesteld. Aan .het totstandkomen -hiervan is alweer eenmerkwaardige .geschiedenis 
verbonden, die als volgt zich moet hebben voorgedaan: 
Een zekere OENOII[AUS had een beeldschone dochter, HI?PODAMIA gehe t en, die als een der 
allermooist e van haar tijd beschouwd werd. Dat was dan ook de reden dat er tal van 
knapen gretig naar heur welgevormde hand dongen • . Papa echter, wi lde dochterlief nog 
niet missen, maar kon er 6p de duur niet meer onderuit. Hij bepaalde tenslotte, dat 
hij z'n dochter ten huwelijk zou schenken aan die jongeling, die er in zou slagen hem 
in een wagenren te verslaan. Da t leek op zichzelf niet ondoenlijk, als hij maar niet 
de zeer bijzondere voorwaarde had gesteld orn het recht te hebben, naar iedere kandidaat 
die hem voorbijstreefde, met een speer te werpen. OENOR~US wist wat ie deed, hij was n.l. 
een kei in het SlJeervverpen en gooide niet al1een ver maar ook bui ten[;ewoon zuiver, zodat 
zijn worpen dan ook vrijwel al tijd dodelijk vvaren. De schoonheid van zijn dochter moet 
wel adembenemend geweest zijn, want niet minder dan 17 hmïelijkskandidaten hebben achter
eenvolgens de strijd tegen de evt . a.s. schoonvader en zijn speer opgenomen, doch ze dol
ven het onderspit, of door de speer van OENOIJiAUS of door de bekwaamheid van de wagen
menner. Eens wilde het noodlot echter dat de wagerunenner zelf verliefd werd op de doch
ter van zijn heer. Hij kon als huwelijkskandidaat niet in aanmerking komen deze MYR'l'ILUS , 
want zo was zijn naam, dus zocht hij een oplossing in de list. Z'n liefde was kennelijk 
toch niet zo zuiver, want wat deed deze drieste jongeling ? Hij sloot een overeenkomst 
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met PELOPS, een andere mededineer naar de hand van HIPPODAJiJIIA, en sprak af dat hij zo
danig zou mennen dat PELO?S de wedstrijd zou winnen. Deze zou haar dan tot vrouw krij
gen nàdat ze eerst een poosje met MYRTILUS eehuwd zou zijn geweest. PELOPS vertelde dit 
aan HI?POD~IIA, die hij blijkbaar regelmatig ontmoette en het t weetal sprak af, dat ze 
de laatste bepaling zouden negeren. Toen dan de cvervvinning in de race een feit was ee
worden, vertrokken de drie samenzweerders met een schip voor de huwelijksreis. En pas 
waren ze in volle zee of PELOPS smeet MYRTILUS overboord, waardoor hij jammerlijk ver
dronk. 
De vreugde van HIPPODJU~IA, over het feit dat haar vader eindelijk was overwonnen, of 
meer nog dat ze nu tenslotte de utan harer keuze had gevonden, was zo groot, dat ze met 
15 door haar gekozen gehuwde vrouwen een soort comité oprichtte, dat de plannen voor 
de Vrouwenspelen uitwerkte èn ook tot uitvoering bracht. 
Ze werden op gezette tijden in het stadion van ATHENE gehouden en alleen ongehuwde 
vrouwen mochten er aan deelnemen. De jury bestond uit een 16-tal, ter goeder naam en 
faam bekend staande gehuwde dames. Aanvankelijk werden er alleen hardloopwedstrijden 
over korte afstand gehouden, waarbij de meisjes naar leeftijd in klassen werden inge
deeld. De winnaressen werden, net als bij de mannen, met een olijftak gekroond en kre
gen bovendien als extra belonints een stuk van een vaars. Voor een jong meisje een enigs
zins zonderlinge prijs. Op deze wijze hadden ze zich een eigen sportfeest verworven, 
dat bekend stond onder de naam HERAEA en ook elke vier jaar werd gehouden, echter steeds 
kort na de Olympische Spelen. Er kwamen ook renwedstrijden op het programma en daarbij 
bleek dat vrouwen soms bijzonder vaardig in het mennen van de vierspannen waren. 
Bij de Olympische Spelen werden uitsluitend olijfkransen als beloning gegeven, maar 
bij enkele andere Spelen, de Pythische bijv., loofde men prijzen in natura uit. 
Bekend is, dat men daar als eerste prijs een grote ketel ter waarde van 8 ossen, be
schikbaar stelde; de tweede prijs was een onberispelijke, talentvolle vrouw ter waar-
de van 4 ossen en de derde prijs een drievoet ter waarde van 2 ossen. Het is voorgeko
men dat er meer belangstellin~ bestond voor de tweede dan voor de eerste prijs ! (We 
hebben het hier natuurlijk even over de Spelen voor mannen). Lange tijd heeft de vrouw 
als "prijs 11 bij de Spelen een rol vervuld. 
Totdat de Spelen zèlf prijs gegeven werden. Dat is het aspect, waar we een volgende 
keer over zullen praten, n.l.: het Ontstaan en Verval der Spelen. 

HYRGEVICLES. 
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speel mee· in de · sport-loio... · 
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INLICHTINGEN BIJ : 

J. v. Drunen, Noorwegenstraat 64 Haarlem Te l. 20798 

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

D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29 Haarlem 

U de. kans op I 100.000 schoon, vvll een fina ncieel gezonde vereniging 

Geopend: dagelijks van 19.00-24.00 uur 
zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur 

10 1::}. 

\_ "de grol" - bar J . 
Bij. ons treft U een beschaafde sfeer. 

GASTHUISSTRAAT 26, HAARLEM TEL. 17855 

l_oop eens binnen ••• en 
bekijk hel assortiment 
van u"" 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 

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

HAUTE COIFFURES 

"salon stoker" 

Lid Syndicat 
"Création de la Neerlandaise" 

BIJOU'S EN 
PARFUMERIEËN 

Lubin-Lanvin- Jean d'Aibret 

Worth - Jean Patou- Molyneux 

Ruime sortering 

speciaal For Men serie's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem- Telefoon 13575 



okay-ijs 

Grossier 
Th. Koers 
Spaarne 80 
Haarlem 

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

jeltjo doornbosch 
PENSION VOOR HUISDIEREN 0•0• Ook voede rs en andere dierenbenodigdheden. 
van 't Holistraat 93- Haarlem -Tel. 437 44 
's maandags en 's zaterdags standplaats: Bote rmarkt. 

smederij "". mooienaars woninginr ichting 

a. thuis 
Levering en onderhoud van haarden en 

oliekachels. Hek- en construc tiewerken. 

stoffe ren en 

repa reren 

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

van meubels 

Schate rweg 80-82 
Haarlem -Tel.51 081 

i. kan juwelier 
horloger 

)(-. stopwa tches 

Haarlem, Ba rteljorisstr.2 

Telefoon 1 3004 
Oranjestad, Nassaust r., 
A ruba N.A. 

ge erts 
sinds 1913 

inkoop van: inboedels 
antiek, perz. kleden 

goud, zilve r enz. 
Ged. O ude Gracht 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Repa ratie inricht ing 

voor alle uurwerken 

b.a.scholz 
meester horlogemaker. 
Coornhertst raat 34 
Haa rl em Tel. 1 2228 

goossens 
SIGAREN- EN WIJNHANDEL 
ANNEX CHOCOLATER IE 

• 
Schatersingel 89c Telefoon 611 30 

INLEVERING HAV TOTO 

Bloemenmagazijn 

flora 
JA. Dijkhoff 

Speciaal adres voor 
artistieke bloemwerken 

Z ijl st raat 25 Haarlem 
Telefoon 11 395 

henk van koersel 

Uitsluitend 
roombotergebak 
bitterschotels 
en ijstaarten. 
Voor elk lees! iets aparts 

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

De 

modernste 
zaak 

De speciale herenkapsalon van Haarlem 
De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. Houts traat 71 Haarlem Tel . 21 238 



voor nu ... 
en voor de 
toekomst 

hagtingius' 
drogisterijen 

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

geneesmiddelen 
cosmetica en 
huish. artikelen 

PLESMANPLEIN 3 TELEFOON 62066 

PERSEUSSTRAAT 31 TELEFOON 52207 

de zaak van service 
en vertroulNen ! 




