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Maalfdblad jaar gang 23~ ' nr . •Q April 1969 . 

V A N DE REDAKTIE 

De jaarvergadering is gest r efren 
Er werden m~ermalen harde ' ·noten gekraakt , -dat was heel goed en beslist 

noodzakelijk . 
De totale tendens van deze bijeenkomst vertoonde echter een dusdanige 

stijgende lijn in het gehele verenigingsbeleid , dat we moge~ sprek~n 

v-an een " los zijn " uit de down per i ode. 

Opkomst ~ stemming - het medeleven met de verenigingsproblemen - was -

_laten we z-~ggen - nouderwets". Bui tengewoon prettig voor r.·Bs allen . 

In de mabije toekomst mo,3'en wij u, ons clubblad in haar n,Ï:eu:w~''.pak" 

oftewèl het nieuwe omslag aanbieden . Het zal ons en mogelijk oo"k u 

een waar genoegen zijn . 
Onze wedstrijdatletén, seni nren - j unioren pupillen, gaan zich r pmaken 

voor het seizoen 1969. 
Wij wensen al len veel succes en een prettig sportbeleven . 

'.l ; . 

Kopy volgende clubblad gaarne uiterlijk 2 Juni , in ons bezit . 
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v a n d e v o o r z i t t e r 
De tweede Paasdag, waarop ik deze regelen aan het papier toevertrouw, belo~ft 
eindelijk het voorjaar in te luiden. Een voorjaar, waarin de laatste hand wnrdt 
gelegd aan conditie en mentale voorbereiding np het wedstrijnseiznen van onze 
wedstrijdatleten, een voorjaar ook, waarin het bestuur in een nieuwe en naar 
mijn mening krachtiger samenstelling, dan de afgelopen jaren, zich gesteld ziet 
voor de krachtproef, het belangrijke jaa r 1969 tot een organisatorisch en sp6rtief succesvol seizoen voor HAARLEN te helpen maken. 
JAARVSRGAD~;tiNG NIEU\r.JE STIJL 

·.r 
' 

Volgens de suggestie, gedaan op de vorige jaarlijkse algemene vergadering, werd 
deze ditmaal na een zondagochtendtraining belegd. Gezien de opkomst, die voor de 
Buitengewone ledenvergadering in december nauwelijks onderdeed, was de formule 
van deze vergadering (na een korte training ter vergadering, die werd onderbroken 
voor een broodmaaltijd) een gelukkige keuze • . OQk de sfeer was goed, zo werd mij ten overvloede nog eens van diverse kanten verzeke~d; · de dis cussie geanimeerd en 
de stemming voor het komende verenigingsjaar opt}mistisch ! 
Onze confrontatie met de problemen bi!Jnen de a.v. "HAARLEM" (jawel, de vergade
ring machtigde het bestuur om de overbodige en verwarrende H. uit de naam van onze vereniging te bannen), problemen, die we overigens niet moeten bagatelliseren, geschiedde derhalve in een sportiever en prettiger sfeer,.dan we. het een week daar
voor bij de K.N.A.U. hadden beleefd. De situatie in de Atletiekunie - zo bleek ons in die roerige vergadering - is beslist niet alleen door de kwestie Westphal danig ontregeld, terwijl ook de aandacht die deze kwestie nog steeds weet te trekken, 
bepaald niet in overeenstemming is met het ijle gewi cht van deze kinderachtige affaire. Het getuigde van werkelijkheidszin, dat · Sjnuk Tel, namens de oppositie 
sprekend, na voorzitter Jutte de eerste was die emotievrij, positi-ef geladen volzinnen over deze zaak wist te formuleren. 
ACTUELE PROB1Er~EN NADEREN EEN OPLOSSING 
Zonder ons te spiegelen aan hetgeen er în de KNAU passeert, mogen wij onze C~gen er 
nochtans niet voor sluiten. Wat de atletiek in het algemeen beroert, deelt zich ook aan de gang van zaken binnen de verenigingen mede·. Een goed voorbeeld daarvan is de te geringe ontwikkeling van het ledental, waaraan het "HAARLEM" - bestuur permanente aandacht moet schenken. Eens te meer daardm een woord van lof voor het pupillenwerk dat de aanwas in de jongste reg ionen veilig stelt. Hoe dankbaar dit werk is, bleek 
opnieuw tijdens de paasèierenloop, waaraan onder ëen gulle vnorjaarszon een veertigtal welpen deelnamen~ ~llen en haar vele enthousiaste helpers kregen van al die 
glunderende jongensgezichten loon naar werken. 
Terug naar de vergadering : Evenals tijdens de vorige (buitengewone) vergadering, 
een probleem - dat van de seniorentraining - tot een oplossing kwam, werd nu ge
tracht interesse te wekken voor het veelomvattende werk dat het uitbrengen van het clubblad telkens weer eist en waarvoor de noodzaak zich opdringt een aparte ruimte in te richten. Die "studio" zal het moge'lijk moeten maken, al de werkzaamheden rorid het clubblad - redactie, c0rrecties, typewerk, illustraties, stencillen etc. - in één à twee avonden af te ronden, hetgeen uiteraard de prompte verschijning ten zeerste zal bespoedigen. 
De eerste stap in de 
dering worden gezet. 
nummer van "vHSSEL" 

richting van een volwaardig clubblad kon nog tijdens de verga
Bij keuze kwam het nntwerpomslag tot stand, zodat het volgend 
wellicht al in een nieuwe gedaante zal kunnen verschijnen. 

JUBILEUMCOM~USS IE GEINSTALLEERD. 
Met het oog op het jubileumjaar 1970 en deszelfs festiviteiten is inmiddels een jubileumcommissie geformeerd, die zich met de voorbereiding zal gaan bezighouden. Naast een kern uit het bestuur zullen mevrouw Joacim en de heer Doornbosch in deze commissie zitting nemen, aan welk team nog een waardige representant van de jeugd zal worden toegevoegd. Leden van deze commissie zullen ve e lvuldig een beroep op hun medeleden doen om assistentie te verlenen . 
Mogen zij daarbij op ieders sportieve medewerking kunnen rekenen ! Douwes. 
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0 F F I C I E E L 
================= 

OM AAN TE SCHAFFEN: 
================== 
"H.I\.ARL8M" trainingspak met embleem 

maat f. 28 . 75 HAARLEM insignes 

" 30.00 
" 

3 
4 
5 
6 

31 . 25 HAATILEM emblemen voor 

" 
" 
" 

7 
8 

Ve rk r ijgbaar bij 

32 . 50 weds trijdshirt 
33.75 trainingspak 
35.00 trainingstas of au to 

J . v . Drunen , Ramplaan 94 , Overvee~ 

f . 

en Mev r . E. Joacim- Ort, Bur g . v. Lennepweg 12 , Heemstede . 

1. 35 

1 0 75 
2 . 25 
1. 00 

K 0 R T I N G Alle "HAARLEM"- leden krijgen op hun spo r tbenodigdheden een ko r ting 
van 10% bij Sporthuis "t e NUYL" , Schoterweg 27 , Haarlem . 
Wanneer u zich op dit adr es k enbaar maakt als lid van de a.v. 
"HAARLEM" wordt deze 10% korting direct op het aankoopbedrag in 
mindering gebracht. 

T R A I N I N G : Op de sintelbaan van het Firn Mulier sportpark. 
Senioren en Juni0ren: elke maandag- en donderdaga~ond vanaf 19 . 00 uur. 
Pupillen: elk e woensdagmiddag 

Groep I om 2 uur en Groep II om kwart over drie . 
- =- =- =- =- =- =-=-=- =- =- =- =- =- =-=-=- =- =- =- =- =-=-

In de Atl eti ekw e reld van 20 Maart j.l. l azen wij Officiele Berichten van de Natio
nale Technische Commissie , resultaat van een vergadering op 8 Maart in Amste r dam. 
Wij nemen hiervan de voor onze atleten belangrijke punten 0ver. 

+++De seingever : · Iri wedstrijden boven 880 yards zal sie;hts het commando 
"op uw plaatsen" gegeven worden . De starter.zal het vertrek
s ein geven , zodra a ll e de e lnemers zich ni et mee r bewegen. 

+++Wijzigi ng jun i orenprogramma: Op de 110 meter hordenloop wordt de hoogte van 
de horden 100 cm . (dit was 91 ,4 cm) 

Wat bet r eft de veranderde startmethode is he t ons nog niet duidelijk of de 800 m. 
hi er ook onder valt . 

Wat betreft de verhoogde horden , dat kost onze vereni~ing het enige Ne derlandse 
record, dat wij bezitten . Pi~ van Beek was met 14 . 5 r e cordhouder, samen met nog 
twe e atleten . Dez e t i jd wordt nu eens per jaar bij ge zet , a ls bijzondere prestatie 
en gaat dan de ver gete lhe id in. Jamm·er vopr Pim om zo recordhouder af te raken . 

- =- =- =- =- =- =-=- =- =- =- =- =- =- =- =- =-=- =- =-=-
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SAT~HST~LLING B'!:STUUPl. mN e~M!1!3!3!~~ 

na de Jaarvergadering van Zondag 23 Maart 1969. 

BESTUUR : 

Voorzitter r~1r. H.J.Douwes Eksterlaan 3 

Secretaris C.H. Lagendijk Narcissenlaan 40 

Penningmeester J. v. Drunen Ramplaan 94 

We dstrijdsecretaris P.R.Ruis Hyacinthenlaan 2 

Commissaris D. Hagtingiuo Trompenburg 26 

Commissaris H. Joacim Burg.v.Lennepweg 12 

Commissaris M.P .A.~abeur Timorstraat 62 

Leidschendam 

Bennebroek 

Haarlem 

Haarlem 

He~loo 

Heemstede 

Heemstede 

Tel: 

01761- 4455 

02502- 7501 

244340 

326667 

02200- 33359 

284649 

In deze bestuurssamenstelling vervult D. Hagtingius de functie van vice

voorzitter en zal als zodanig ook deel uitmaken van het dagelijks bestuur. 

TSCHNISCHE COi'l tHSSIE SENIOREN 

Voorzitter W.E.Krijnen Altenastraat 1 Haarlem 
Secretaris H, Joacim Burg.v.Lennepweg 12 Heemstede 284649 
Coach Seniorenploeg: J.E.Bleijswijk . Parklaan 90 Haarlem 310154 
Trainer R. Knol Rooseveltstraat 38 Egmond a/Zee 02206- 2212 

------
TECEI'TIS CHE COMMISSIE . JUNIOREN . 
Voorzitter J . v. Drunen Ramplaan 94 Haarlem 244340 
Secretaris P.R.Ruis Hyacinthenlaan 2 Haarlem 326667 
Lid B. Go os sens Schatersingel 89c Haarl em 
Lid . A.H.B.Scholz Coornhertstraat 34 Haar1 erri__ .. - -· -- - - J:1 4436 .. 

- - - - - - - -
REDACT I :i!.: COIJIWIISSIE CLUBBLAD 

Secretaris 

Leden (c 
( ; 

EVENEI.\f'!:NTENCOIJINliSS IE : 
Voorzitter 
Secretaris 
Lid 

NOTULEN COMiUSSIE: 

A.H. v.d. Bel 
A. Presburg 
Th. Wernik 

JUBILEUM COMMISSIE 
Mevr. E, Jeacim-Ort 
Mr. H.J.Douwes 
C.H.Lagendijk 
J.v.Drv.nen 
~.Hagtingius 

J. Deernbosch 

A.H.v.d.Bel 
D.Hagtingius 
A,Schaper 
Th. Wernik 

J. v. Drunen 
P.R.Ruis 
B. Goessens 

Bellamystraat 3 Haarlem 
Trompenburg -26 Heilo..., 
Heussensstraat 28 Haarlem 
I'<ieeuwenstraat 65 Haarlem 

Ramplaan 94 Haarlem 
Hyacinthenlaan 2 Haarlem 
Schatersingel 89c Haar1em 

- -- ------
KAS COMM ISSIE 

H. Busé 
P. Kleijne 
A. Vod. Pol 
A. Kortekaas (reserve) 

Burg. v. Lennepweg 12, 
Eksterlaan 3 
Narcissenlaan 40 
Ramplaan 94 
Trompenburg 26 
van 't Hoffstraat 93 
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Heemsted~ 

Leidschendam 
Bennebroek 
Haarlem 
Heil oe 
Haarlem 

322697 
02200- 33359 

262223 
265158 

244340 
326667 

284649 
01761- 4455 
"2502- 7501 

244340 
02200- 3335, 

243744 



DE JAARV8RGADEnll'JG. 

De Jaarvergadering van zondag 23 r,faart 1969 - redelijke opk omst 7 ondanks redelijk 
voorjaarsweer - kan in feite gezien worden als een voortzetting van de buitengewone 
al~emene vergad~ring van 17 December van het vori g jaar . Werden toen de moeilijkhe
den rona de technische leiding opgelost, nu kw a m d e oplossing voor het bestuurspro
bleem. Al was deze op+ossing eigenlijk bij voorbesprekinGen al bereikt, zodat het 
in feite een hamerstuk werd . 
De voorzitter was bepaald goed op dreef bij de uitreiking van de diverse prestatie
bekers. Mevr. E.Joacim- Ort ontving als niet - lid (ik dacht dat dit de ee rste ke e r 
was, dat zoiets voorkwam), de Paul e n - beker 1 voor haar voortreffelijk werk bij de 
pupillen. Adri Schape r werd beloond voor zijn uitstekende verrichtingen op 800- e n 
1500 m., met d e Kreigsmanbeker. Jos Fielmich ontving zeer verdiend de Junioren
prestatiebeker voor zijn hoogtesprong van 1. 85 men de Jan Hut bokaal ging even 
verdiend naar Ben Goossens. Ben mocht _ook het W.G. - schild in ontvangst n emen als 
aanvoerder van de Juniorenploeg, die de dorde plaats veroverde tijdens de Junior
clubkampioenschappen. Niet uitge r e ikt werd de Van Musscher- beker. 
Ab v.d. Be l en Frans van ~s werde~ opgenomen in de (G) oude (n) ploeg . 
Ab - kennelijk v e rrast - nam persoonlijk het b ijbehorende e remetaal in nntvangs t, 
Frans ontvangt he t later . 
Bij de vaststelling van de begroting kreeg het bestuur toestemming om tot aankoop 
van een adresseermachine over te gaan. "vJel graag in overleg met ons lid Bleijswijk" 
aldus Theo Wernik . Hetgeen werd toegezegd. 
Vrij uitvoerig ging d e voorzitter in - naar aanleiding van een opmerking van Adri 
Schaper betreffende het jaarverslag - op de aangelegenheid betreffende de kantine 
op de sintelbaan, waardoor de samenwerking tussen de Haarlemse Atletiekverenigingen 
werd verbroken. Hoewel er in de vergadering een ondertoon viel te beluisteren om in 
de to ekoms t toch weer tot enige vorm van samenwerking te komen , werd hot bestuurs
beleid in deze goedgekeurd . 
Wim Krijnen 1 als voorzitter van de T.C. 1 kon zich bepaald niet v erenigen met enkele 
rege l s, die over dez e commissie in het jaarversl~g werden gepublice e rd. Het lijkt 
ons dat bij dit "conflictje" tussen bestuur e n T.C. , vooral de taakomschrijving van 
de commissie een b e langrijke rol speelt. Een gesprek op kort e termijn is gewenst. 
(Heeft inmi dde l s plaats gevonde n. Red .) 
Nu clubhuis en kantine geen doorgang vinden, zoekt h et b estuur op korte t e rmijn een 
ruimte te huur, om die als z.g. 11 hoofdkwartier" in te richt en. Het is de bedoeling, 
dat daar dan bestuurs- en commissievergade ringen zullen worden gehouden , clubblad 
en circulaires getikt en gestencild zullen worden e n administratie wordt opgeslagen. 
(Dit laatste t er ontlasting van de woonruimte van de fam. v. Drunen). Dit ·lijkt me 
een aangelegenheid, ~aarbij d e gemeente zonde r meer de helpende hand mo et bi eden. 
Voorzitter Douw es verdween uit de r edact ie commissie en werd opgevolgd door Adri 
Schap e r. 
Tijdens d e rondvraag deed Dick Jordens goede voorstellen ten behoeve van de (G) 0ude 
(n) ploeg. die echter ·bij voorbaat tot mislukking zijn gedoemd. 
Gerard Kamp deed de su ,'~gestie de sintelbaan ook tijdens de daguren pr0ductief te 
maken voor de at l eten . Een suggestie di e het bestuur overnam. 
Een heel GOed voorstel werd door Theo Hernik gelanc:Jerd: de naam II.A.V . " HAARLEM" 
te verandere n in a.v. "HAARLEM" . Dit om vorwarring met andere verenigineen te voor
komen • . Het bestuur nam dit voorstel over en zal zo spoedig mogelijk met een voorstel 
komen tot wijziging van de statuten. 
~n toen ging Dick Hagtingi us, Ab van de Bel toespr eken en ging Ab v.d. Bel, Dick 
Hagting ius toesprek e n . En dat betekende dan het .einde van de vergadering. 
Hetgeen de voorzitter mot een hart e lijk "Wel thuis " onderstreepte . 

So Long. 
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G:;;RARD RINKEL : ERELID K.N.A.U. 

De jaarvergadering van de K.N.A.U. h2eft ons lid van verdienste, Gerard Rinkel bij 
zijn aftreden als lid van de N.T.C. tot erel id van de K.N.A.U. benoemd. 
Ik kan me herinneren, dat, toen wij in de ee rste na-oorlogse jaren op het prachtige 
terrein aan de Donkerelaan in Bloemendaal trainden, op oen avond ieder op zijn beurt 
bij Gerard kwam informeren of het echt waar was, dat hij lid van de N.T.C. was ge
worden. ~en h Gerlijk pest erijtje. Hij had toon al een jarenlange ervaring a ls be
stuurslid en trainer bij 11 lL\ARL~" achter de rug. 
Nadien is het contact met Gerard Rinkel, vooral ook door zijn destijds excentrisch 
ge l egen woonplaats Purmerend, wat losser gew orden. Verbroken is het echter nooit. 
Integendeel, st Geds wann eer er zich grot e probl emen in de club voordeden, vi e l de 
naam Rinkel. Talloze malen is juist hij geraadpleegd en volgaarne heeft hij steeds 
zijn adviezen gegeven. Adviezen. waaruit de juiste waarnemer altijd weer een vleug
je "Hil v.d. Mey geest" kon proeven. 
IJee, dat contact is er altijd wel geweest. En dat hij het zelf ook zo aanvoelt, 
blijkt duidelijk uit zijn dankwoord, waarmede hij zich richt tot het bestuur, nadat 
secretaris Co Lagendijk hem op zijn onvolprezen manier, namens ons allen had geluk
gewenst met zijn erelidmaatschap. Ik citeer uit zijn brief : Op de buitengewone 
aleemene vergadering van de K.N.A.U. meende een der sprekers de kreet : ''Wij zijn 
er voor de atleten" door de zaal te moet Gn slingeren. Deze man zat er naar mijn 
mening volkomen naast. Ik voel meer: "Hij zijn er voor elkander" Een vereniging die 
deze leus voert, gat het go ed en ik dacht dat de praktijk van deze leus ons aller 
"HAARLZM" lang ni et vreemd is. Houden zo ! (einde citaat) 
Hieruit blijkt, dacht ik, overduidelijk, dat we ook in de toekomst op zijn raadge
vineen mo~en blijven rekenen. En dat worden dan adviezen van een practijkman in hart 
en nieren. Het lijkt mij een bijzonder prettige gedachte voor de club. 
Gerard, ook vanaf deze plaats van ganser harte : Proficiat ! 

Dick Hagtingius. 
= = = = = = = = = 

GEHOORD I GEZIEN OP DE JAARV~RGADERING. 

Voorzitter Douwes reikte aan î·1evr. Joacim-Ort, de Paulen-beker uit. Hij deed dit 
zeer charmant met bloemen en een zoen. Dat. laatste ontlokte aan Dick Hagtingius de 
opmerking, dat hij dit een typische zaak van een vice-voorzitter vond. 

Tijdens een collecte voor het jubileumfonds pakte Arnold Presburg een tientje van 
de schaal. Niemand heeft kunnen zien, wat hij ervoor in de plaats legde. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bij de broodmaaltijd in de pauze, liep Piet Kleijne de hele zaal door om terug te 
keren met één simpel stukje kaas. 

x x x x x x x x x x 

O~k alweer tijdens die maaltijd, gooide Jel doornbosch met een kuipje Bona. 
"Andere boter" vroegen we. "Nee, andere worp. Wel iets moeilijker, maar je gooit 
verder " 

h h h h h h h h h h h 

Na de broodmaaltijd bleek de verc aderzaal minder gevuld te zijn, dan daarvoor. Zei 
Dick Jordens : "Op Hagtingius na, zijn de vreters weg". 

Rein Knol vraagt het woord 
een heel goed voorstel. 

======= 
Voorzitter, ik kom met een voorstel. Ik vind het zelf 

ij ij ij ij ij ij D D D D ij 
Kwamen twee aardige dames binnen, die zich kennelijk in de zaal hadden vergist. 
Stem uit de zaal: Voorzitter ik vraag uw aandacht voor twee ingekomen stukken. 
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WILLEM H. PLANJER 90 JAAR. 
26 Februari was een hoogtijdag voor de heer Planjer. Hij werd toen 90 jaar. Misschien wèten de jongeren bij ons 9 niet zo zeer, wie Planjer is, maar je behoeft töch bepaald niet tot de stokoude . "Haarlemmers" te horen, om bijzonder prettige herinnerj_rtgen aan deze hartstochtelijke "HAARLEIV!"-fan te hebben. Planjer is vàèr alles een supporter van de H.F. C. "HAARLEM", die eigenlijk sinds zijn pensionering, dertig jaar geleden, ieder uur van de dag op het terrein van de voetbalclub te vinden is. 
En zo is het dán gekomen, dat Planjer in de zomermaanden heel erg me e leefde met het wel, maar ook met het wee van onze atletiekvereniging, die toen haar domicilie had op de terreinen van de voetbalclub. 
rlanjer kan nu nog alles vertellen over "big boss" Hil v.d. Mey, de, inderdaad, grote man uit de gloriejaren van onze club. Hij kan je ook alles vertellen over grote atleten, die onze c+ub heeft voortgebracht, zoals Ad. Paulen, Chris Berger, Cor Lamoree. Hij kan nog altijd sterke P.H.-beker verhalen vertellen en hij was ongetwijfeld dik in de tachtig, toen hij als supporter van onze ploeg nog meereisde naar Enschede. 
In de laatste periode van ons verblijf op het "Haarlem"-terrein fungeerde Planjer als terreinbewaarder tijdens onze trainingsuren en vooral ook in die functie was hij werkelijk de rechtgeaarde verdedige~ van ds atletiekbelangen. Heer Planjer, 90 jaar jong. Wij van de a.v. "HAARLEM" wensen hem nog een flink aantal ge zonde jaren toe en we hopen hem het volgend jaar bij de viering van ons 50-ja~ rig bestaan, als één van onze eregasten te mogen begroeten. 

Dick Hagt ingius 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
T E R Z I J D E I 
Wat betreft \1il. Westphal, u weet wel, trainer van zowel AAC als GVAV, dat g ing niet door. Ik heb u dat vorige keer niet kunnen vertellen, omdat de Wissel bezorgd werd op de dag dat de inzendingstermijn voor copy sloot. Dat nummer kwam anders heel wat sneller uit dan het voor~aatste, waarin ik wél schreef. 
Wil Westphal dan 9 is toch geen trainer van GVAV geworden. Volgens de alwetende pers werkt hij in plaats daarvan bij "Hellas" in Utrecht, tegen wie wij wel uitkwamen in een trialmeet met ik weet niet welke derde tegenstander.Voor ons is Westphal dus niet minder tegenstander dan voorheen. 
+ + + + + + + 
Ik houd wel van wat opwinding, al is het maar om een doe mus. Zo las ik dan in een · interview met Ed de Noorlander, de Mex~c~-tienkamper, dat hij dit seizoen verst~ken is geweest van de hulp van Westphal. Dat gaf onmiddellijk gelegenheid voor een insinuerende gedachte : Westrhal's pupillen riepen na de veelbew~gen buitengew~ne KNAUv ergadering een boycot-actie uit en bevestigden dat schriftelijk. Ed de Noorlander heeft toen niet medeondertekend. · 

+++++++++++++ 
De kwestie is inmiddels op de KNAU-jaarvergadering dapper vermeden. ~r is voorl~pig weinig opwinding meer te verwachten uit die hoek. 
+ + + + + + + + + 
Wij heb~en zelf jaarvergaderd, in Domi, Overveen. Een heel wat aardiger bezigheid en ook effectiever, dan bij die grote KNAU-bijeenkomsten. Stelt u zich V8or, wat Jutte gezegd zou hebben als Rein Knol hem voor~esteld had, Ellen Jeacim ~nder de binnengekomen stukken te noemen. ·onze voorzitter Douwes, gaf Rein geen krimp en Ellen de Paulen-beker. Ook een manier om zo'n situatie op te l8ssen. + + + + + + + + + + 
Na prestatie- en kampioensbek,rs werden speldjes uitgereikt aan mensen die 25 jaa.r lang "HAARLEM"-lid waren, te weten Ab van de Bel (aanwezig) en Frans van Es (niet aanwezig). Voor Dick Hagtingius een reden· om van redactieseeretarie Ab enkele Vl"ee ... gere, even belangrijke of zelfs belangrijker activiteiten te vermeldeft. Dat was mooi en uit het hart gegrepen. 

7 
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Er werd ook, volgens de geest van onze moderne tijd, gespr0ken ov·er communicatie en 

wat daar allemaal mis mee kan gaan. ~en opmerkelijke opmerking maakt e Arnold Presburg 

die slecht geinformeerd bleek over de hoogte van de contributies, maar dat goed maak

te door te vragen bij een verho~ing daarvan ni3t alleen te kijken naar de ~centen 

maar ook naar de centen. De contributieverhoGing stond niet op de agenda. 

+ + + + 
In hot bestuur kwam Dik Hagtingius terug, nu als vice- voorzitter. De com~issies 

we rden benoemd , de redactie van Wissel werd met een lid uit&ebreid . Jo9p van Drunen 

werd voorges ~ eld voor nog een commissie en aanvaardde dat niet. Merkwaardig ! 

+ + + + + 
Dan de rondvraag met Dik Jordens als eerste a an het woord en niet vol gens traditie 

als laatste. Een spreke r sprak zijn .grote waardering uit voor de bereidwilligheid 

van Dik lTagt ingius om weer een bestuursfunctie op zich te nemen . Dat was mooi en 

uit het hart gegrepen . Uit het hart van Ab van de Bel. 

Ach, ze kennen elkaar al ·zo lang. 
+ + + + + + + + + + + ~ + 

De verGadering werd onderbrok en door een broodmaaltijd van de vereniging. Dat was 

misleidend , want de eters moesten zelf geld op tafel brengen toen het eten op was. 

~llen organiseerde dat . Jeltjo begon met grof geschut : papier (totdat er wisselgeld 

zou zijn). Deze collectantentactiek werkte ui tstekemic Na de rondgang was er 

fl . 100.00 opGehaald en geen wisselgeld . 

Achteraf bleek overigens dat de inzameling best emd was voor hat Jubileumfonds. 

Adriaan 

+ + + + + + + + + + + + + + + + ~ + + + + + + + 

DE PieSTATlE LIJST -~N 1968 van J. ~IO -mr.1AN ! SENIOR.:BN. 

100 meter: 

10.4 A. de Jong (Diomedon) 
~ . Mansels (A . V. ' 40) 

10 .6 Chr. v.d. Meulen (PSV) 
10 . 5 RW Chr. v.d. Meulen 

200 meter: 

21.0 
22.4 

22 . 0 RW 
22 . 2 RW 
22 . 3 RW 

Chr . v.d. Meulen (PSV) 
Fer Lamie 
C. Roozen (H) 
C. Roozen ( H) 
F'er Lamie 
J . Lips _ ( H) 

R. v.d. Heuve l (AVR) 
Chr . v.d. Meulen (PSV) 
C. Roozen ( H) 

800 met-er: 

1.49 . 3 
1 0 50 . 9 

B. Wassenaar (AV '23) 
Adri Schaper 

2.2_00 met er: . 

3 .45. 8 H. Scharn (De Keien) 
3 .52 . 8 Adri Schaper 

110 meter horden: 

14 . 5 
1 5 0 5 
15 .9 

Ed de Noorlander (AVR) 
R. Gieles ( H) 

-
1 Wim Krijnen --

1/2 
1/2 
5/9 

1 
23/29 
23/29 

1 
9 

16/19 

1 
4 

1 
13 

1 
10/12 
24/29 

8 

54 . 7 
55 . 6 
57.0 
57 . 6 

2.03 -

1 ' 85 
1 • 82. 
1.8t; 

H. Dost (Delta Sp . ) 
Rob Strik 
Pim van :Beek 
R. Gieles ( H) 

B. Lesterhuis (PSV) 
P. Geelen (Kimbria) 
Jos Fielmich jun. 
J . Nelis (H) 
Rein Knol 
R ~ Gieles (H) 

Polsstokhoog: . . 
4 .48 B. Krijn~~ (GAC) 
3.60 Wim Krijnen 

Speerwerpen: 

71 ~ 90 
56.20 

P. Olofsen (Hollandia) 
Jel Doornbosch 

Discuswerpen: 

1 
7 

14 
24 

1/2 
1/2 

11/18 
20 
21/43 
21/43 

1 
17/25 

1 
24 

52 .48 
44.62 

-41.78 

H. Zitsen (Achilles TS) 1 
Rein Knol 8 
J . Nelis (H) 22 

Koge!_stoten: 

17.08 
13.70 
13 . 27 

P. v.d. Kruk (AV '40) 
Jel Doornbosch 
J . Nelis (H) 

1 
18 
25 



1968 VAN J ! MO~RMAN V '~RITOLG .PHJ~S 'h1.T IELIJ S'J.' T~N SENIOREN 

Ti e nka m_p...-: 4 x 10Q_me -t:_~.E_E_~afe~~· - --
7554 p. Ed d e Noorlaude r ( AVR) 
5793 p . R. Gi e l es ( H) 
572 5 p . D. v . d . Vlug t 

1 
17 
19 

4 2 .1 
4 3 .7 

P.S.V. Eindhoven 
Holland Haarlem 

1 
9/10 

· r r estat i e s v a n 1968, di e weer samen~est e ld zijn 
1"'1.,.... d e li ]' s t en v a n d e 25 bes t e J 3.-l. P . 8 "HAAn LH'"" atleten in to-
" ';J · k b · j de sen1ore n il '"1'1 
do or N. T.C . s e cretar is Jo Noe rm a n, omen ~ ldm Adri Schaper ( 4 e op de 800 met e r), 

1 12 1 voor De ho ogs t e k l asser1ng aa ) 

t aa . maa e o ~e 400 m. horden ) en Re in Knol (Be bi j h e t dis~~sw erpen . ~ 
Rob Str l k. (7 P . h a l en i "'e IIHAARLl~W ' - junior op d e ze llJst e n . BlJ het 
Jas F l e lml ch p l a a tste Zl C . s b ld . d 22 1 v a n Mark Beekes ove r de 200 m. 

· t url iJ'k N1et ve r me 1s e • . . 
hoogsprl ngen na u • t . . maar Mark l ev e rde d e z e prestatle ln 
Da t zou e e:-1 gede 0 l de 1 Se ,P l a ~ts e;ewe es ZlJn, " 

en j unio rem"redstrij d . . . J e l t J·o e r elk tw e e vo o r hun rekenl. ng ; dat 
12 ld . e n namen Rn 1n W1m e n 

Va n de v e rm e l n g "' ' h v or het eerst bi j de -:-o;noren. 
h lft d ~ oude ~arde Ja s v e r se e e n o 

i s du s de e v oo r " "' • Ch · d ~ ·, ." ,d en 
1 

me t prach-
c:: ...... "'" ; .':l l 'i' ., ..,", r1 :or;1-jt. yoqr e;c:-" HAARLEM"-e r, nu P . S . V. e r, r1s v. • 
v ·.·. : ~ t .... J l...'-'-' "' 1 ..... _p lÀ.-....: t-._ \.) 1 1.e ~ :1 .L:.!.~1 :;· \,_ . ;·:c·::_ :-

1
r;" 

'I'e r verge l i jk i n g z i j n ook te l ken s d e ll js t a e ·
1

, , - . .. .. .. ..., r s v a n d e d e sbe tre ffend e nummers 

ve rmol ö. , eve naJ s de plaats intNn '' "-;: ,1~ .. ~ .uand-a~ l e t en, Onz e st a dgenot en komen 
, "' m~, ;" l e;; .c op voor en à,p.,...· · ,·· · · ~ zorg don 4 v an hun at let e n . 

- o- o- o- o- o- o- o- o- o-o- o- o - o-

u I T 2:1 'E 0 u D_E D 0 0 s 
=: ::;.; - ,...., • ...,, _.._-=.: == -= ================ == == === ====== 

De b e s te pres t a ti es van d e 11 HAARLEW'- ploeg 4 0 van jaar g eleden, n . l . het jaar 1929. 
î OO m :rvr. v . d . Berge 10 . 8 Ho ogspr. s. Visser 1. 73 
400 m A. Pau l en 50 . 1 Ve rspr . A. v. Welsenes 7.27 
8oo m A. Hocgo r werf 1 . s6 . 6 Polshoog A. v.d . Ze e 3 . 50 
i 000 m. A. Eoogerwe rf 2 . 36 . 3 Speerw. A. v . d . Ze e 4 6 . 72 
1500 m. A. Hoog erwerf 4 -1 4. 0 Discus G. Eijske r 40.70 
5000 m. A. Klaa s e 15. 47 . 2 Kog e l G. Eijske r 12 . 98 

Zo u z i ~t , zon dez e p l oeg n a 40 jaar ge e n onde r ge schikt e rol spel e n. 

Bi j h e t zi en van somm i g e · p r estat ies k a n j e zeggen "hadde n we ze maar" 

Vo or u ge l e zen i n de " Ro odb r oek " ( t evens ons clubblad) v a n 1941. Dit was de laatste 
:r Roodbroek

7
' 1 di e e r tijdens de oorl og i s v e r sch enen. 

" On,':je twi j f e ld zal hot i e d e r oprecht HAV lid aang e naam a a ndoe n eindel i jk 

''e e n s een aan t al j unior e s als n i euw l id opgegeven t e zi e n , t e mee r daar e r 

' ' z i ch nu al mensrhPn m~t n aam ond e r h en b evin de n. He t b egin is e r, maar 

"verr{eleken bij wat wij wil l en e n k u nnen bere iken, is h e t nog maar he e l 
11

we i n i g . Zoo moeten b . v . do 14 Septemb e r a . s . d e Juniore nkampi e onschappen . 

"voorb i j gaan z on d e r da t hi eraan een fli nk e Haarl e m- ploeg kan d e e lne men. 

"Dit mag h0t vo l gend jaar n a tuu r l i j k n i e t me e r vo orkom en, d a n mo e t em wij 

neen j u ni. or onploeg h e b b en , waar mede wi j voor dm dag kunn en komen. Niet 

" alleen h ·:; t b e stuur mo .3t d i e ambiti e heb ben , maar o ok de l oden z e lf en 

"vooral de jun i ores on de r h e n . ' Daarom moeten ook d e lede n hi e raa n me de

" we r ken on vo oral z ij, d i e nog op s cho o l gaan, kunne n v ee l doen. 
"Lat on vl i j ons daa r om a l s i de aa l ste ll e n : 

i eder bren ge mi nsten s één junior of anders één lid a a n 
-----------------------9------------------------------



UIT DE OUD~ DOOS (vervolg) 

Deze laatste zin is ook nu nog steeds van tnepassing. Me t de junior enkampioenschap
pen werden bedoeld de wedstrijden om de W.G. - beker. 
~et de medische k euring liep het in 1941 ook nog niet zo vlot. Maar dat lag niet aan 
Dr. Verri.jp. Hieronder lat en wij we er een stukje uit de 11 Roodbroek" volgen : 

"Dat bij er niettemin in is ges laagd om samen met A. v. Lier bijna alle 
"wedPt rijdaitiLet en te keuren, is voor een niet eering deel te danken aan 
"de spontane manier , waarop de familie Ouwerkerk (masseur) ni ~t alleen 
"haar kam ars 1 maar zelfs haar theebonnetjes beschikbaar stelde. (en dat 
"in deze tijd). Uit naam van alle leden zeggen wij deze familie hiervoor 
"hartelijk dank . 

"ZONDAG 10 . AUG 194 1 • NED. KAli!Piü:iï.;NSCHAPPEN TE DEN HAAG. 
"Polshoog. Kampioen van Nederland: Cor Lamoree met een sprong van 3. 70 m. 
"3, Joop IJcrkes met 3. 40 m. Aan Lamoree niettemin onze hartelijke geluk
"wensen. Een sprong van 3. 70 m. onder zulke slechte wee rsomstandi gheden 
"(de springpal en woeien een paar maal om ) getuigde van zijn goeden vorm 
"waarin hij v ;.; rk eerde. Toch hopen vlij hen beiden nog dit seizoen de 3.90 m. 
"te zien passeren. 

- x- x- x-x- x-x- x- x-

T ~ R Z I J D E II 

Ik heb wat zitten lezen in h ·Jt laatste nummer van "Hollands Welvaren" 1 het blad van 
onze stadgenoot nHolland". Een goed VÇ3rzorgd clubblad. !Vlet commentaren en wedstrijd
v e rsla~en1 want de Holland- atleten crosseri meer dan wij (behalve Hans de Rijk) èn 
doen moor aan indooratletiek. Twee nationa le indoorkampioenen tellen zij. Mary van 
de Raadt 1 echte kwaliteit bij h3t hooGspringen en Jan Nelis 1 bij gebrek a~n goede 
concurrenten bij het koge lstoten. 
Een verrassing was het -terugvinden van het artikel van onze voorzitter, :net daarop 
con tegenover meester inde r echt en Douw e s onhoffelijk commentaar. Onderwerp : 
"de pacht van de cantine op de sintelbaan" "3e schuldiging : het achterhouden van 
informatie aan H.A.ARL1!,;~1- leden. Mor>;elijk moet dat in WIS~:EL no~ eens nader ui teen
ge zet worden. 
Opvallend en v crmakelijk was de mani e r waarop "Hollands 1-!elvaren" de plaats van zijn 
beste s print 3rs op de prestatie- ranglijst en 1968 opvoerde. IJarmeld werden slechts 
de m.3t t ev ee l rur,wind (RW) ge lopen 1 dus niet officieel erkende tijden. Dat scheelt 
inderdaad een paar plaatsen np de ran ~lijst. 

~n ~edact eur Theo 3raak protesteert tegen de opmerkingen van een supporter in de 
HISSEL ovJr de juniorenvo etbahJedstrijd met Nieuwjaar. Gelukkie ook ter>;e n de wed
strijd ze lf 1 di e inderdaad een HAA~î.L~~I ·l-speler een p3.ar losse t anden bezorgd hoeft. 
Dat wist Holland ' s r edacteur kenn eli jk niet. 
Deze kritische kanttekeningen doen niets af aan het feit 1 dat het ·clubblad van 
Folland het aanzien waard is. 

•• 0 

Adriaan. 
- o-o- o-o-o-o- o-o-

W I S S E 1 P U N T J ~ S 

Bent u ook lid van avé Haarlem ? 

Als er één schaper in de r edaktiecommissie zit 1 vol ~en e r we l meer. 

" }IA:I.RLEW"s standpunt i.z . kantine. Dr i e is teveel. 

Trouwens waar haal je zo gauw weer ean Brouwer vandaan, de eni~e di e we hadden 
.is vervangen door iemand die zegt : Droog is 't en blijft 't . 

Iedereen gaat over op aardgas, behalve de KNAU, die een nieuwe brandstoffen
handelaar in huis heeft ~ehaal d. 

Nu is het te hopen dat hij niet zijn vingers brandt aan de hete ijzers die hij 
uit het vuur mo et halen 

10 



DE PR"'!;STAT I:ELIJS 'I':EN 1968 VAN J . HO'::TIMAN 

100 m. 

10 .6 L.de Jage r (Nyenrode) 
11. 0 ~onald Pr ent B- jun 

200 m. 

21.7 1 . de Jager (Nyenrocie) 
22 01 Hark Beekes 

400 m~ . 

49.3 M. Mo(;)er (De Cou.b ertin) 

51.4 i'llark Beek es 

11 0 m. horden 

14.5 M.v.cl.Does (.PAC) 
J. Struyk (AVR) 

14.9 Jos Fielmich 
15.4 Ben Ciaassens 
15 . 6 Rob van Beek 

~- x 100 m. es t afe tte 

43 . 9 
45 . 1 

GVAV Groningen 
H.AAR L1EM 
Ronald Prent - Rob Pauel-
5cn Soossens- Mark BeGkes 

1 
3/5 

1 
2/3 

1 
15 

1/2 
1/2 
4 

10 
12 

1 
7 

JUNIORJlN 

Hoo{isy ri_~en 

1.87 m. A. van Hamond (K&K) 1 
1. 85 m. Jos Fielmich 2 

Polsstokho~ 

4.05 H. i1e ij er AAC 1 
3 . 20 Rob van Beek 12 

Speel2'1_3rpen 

64.32 H. van Abcoude (PAC) 1 
46.22 Ben Gaass ens 21 

Discus~erpen 

47. 92 N Kriatkov (PAC) 1 

38 . 56 Ben Gaassens 12 

Tienkam;e 

6382 p . w. v. Abcoude (PAC) 1 
5685 p . Ben Go os sens 9 

De juniorenprestat i elijst en 1968 van Jo Moe rman bevatt en enke l e onjuistheden, wat 

kenn e lijk t e wi,i t en is aan de afwerking van de Hederlan.dse Jeugdkampioenschappen, 

waarvan de uitsla:;en onbehoorlijk l aat naRr de belan5hebbenden ges tuurd we rden . 

De namen van 5 "HL\.ARL:SM". - junioren worden in totaal 11 maal genoemd, waa rbij wij 

zelf maa r de correcties aangebracht hebben. De pr estat i e van Mark Beekes op de 

200 me t er, waarme e hij bij de senioren geen gek figuur geslagen zou hebben, is 

waarschijnlijk i~ Moe rrnan's kaartsyst eem verloren gegaan en de prestatie van B- ju

nior Ronald Prent werd ge leverd bij de nationale kampio enschapp en . 

De hoogste klassering he eft Jas Fielmich (2e bij het hoogsprinzen) gevol~d doo r 

Mark ( ge dee lde 2e op de 200 met e r) en Rona ld (ged~eld 3e op de 100·meter). 

De naam van Ben Gaassens komt h3t meest voor; n.l . 4 maal ; een plezierig gezicht 

op de technische nummers. 
Door de k l assering van de 4 x 100 m. e stafetteploeg komen de "HAARLEM"- junioren 

even vaak voor als de senioren. De Holland- junioren zijn ni et tot de pr estatie

lijsten doorgedrongen . 
(In onze eigen j uniorenlijst en stRan Ben Gaassens en Rob van Beek 

met betere prestaties genoemd dan bij Jo Meerman. De ze prestaties 

zijn echter ge leverd in seniorenwodstrijden) 

NOG EEN PAAR WISSELPUNTJES 

Een van de vloinige koppen die gespaard bleef tijden de J .A . V. van de KNAU, 

was de kop van Jut (t e Y. De me es t e afgevaardi.-;den vonden het zelfs een goeie 

Peer· 

Toch b l eef hét bestuur met de scherven zitt en. De oorzaak hi ervan was, dat er 

met Glas- GeRinke l afscheid genomen werd. De afgevaardigden van Dist r ict Zuid 

vroeg~n zich af : Wat is die Koster Mans ? 

11 



N I E U W S V 0 0 R n - J U N I 0 R E N 

-=-=- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

Voor de nieuwe D- j unioren vo l gen hier enkele belangrijke punten. 

Naast de bekende meerkampwedstrijden , waarbij ju dus aan alle nummers , die op het 

programma staan moet meedoen , zijn er nu ook wedstrijden , wa a r bij je je voo r één of 

twee nummers kunt laten inschrijven . Let wel, inschrijven ! Deze we ds trijden wn r den 

op de trainingen aangekondigd , waarna je je persoon l ijk bij mij moet opgeven; pas 

als je het wedstrijdgeld hebt volda~n (dit is een klein bedrag, dat je per nummer 

moet betalen), kun je definitief worden ingeschreven. 

Bij deze wedstrijden mag je maar aan twee nummers meedoen b . v . kogelstoten en hoog

springen nf 60 m. en verspringen, maar je mag geen twee loopnummers doen , dus niet 

60 m. en 600 m. 

Bij off i ciële wedstrijden is het verplicht nm in " HAARLE!i!" - kleding a a n de start te 

komen, dus witte broek met rode bies en wit hemd met rode rand en met " HA.ARLEM" 

embleem . Doe je dit niet 7 dan kun je gediskwalifi c ee rd wordën,. dat betekent dat je 

dan niet mee mag doen. 

Zo , en dan nu iets , wat voor alle D-junioren nieuw is . Het is een vervolg op het 

bekende 1e en 2e bandje van de pupillen . Hieronder staan zes eisen; als je daaraan 

voldaan hebt , heb je de 2e graad gehaald en krijg je een insigne voor je trainingspak 

Hoewel alle wedstrijden meetellen , zullen er toch enkele speciale "graadwedstrijdeni! 

gehouden worden, om iedereen in de ge legenheid te stellen om a a n alle nummers deel 

te nemen . Zodra er jongens het 2e graadsinsigne hebben gehaald, zal ik de eisen voqr 

het 1e graadsinsigne bekend maken . De eerste wedstrijd is op Zaterdagmiddag 3 Me i 

a . s . Dit zal dan meteen een selectie zijn voor de competitie, waarin wij dit jaar 

met 3 ploegen uitkomen . Je zult dus moeten vech·c en voor een plaats in een van deze 

ploe~en . (ik heb de Heer v. Drunen al horen fluisteren, dat hij voor ieder lid van 

de 1e ploeg een prijs in petto heeft , als deze een joneen van A. A.C . uit Amsterdam 

verslaat) Dus ••• doe je best ! 

Hier dan de eisen voor het 
60 m. 9. 6 
600 m. 2 . 07.0 

. " HAARLSM"-traini~spakken. 

2e graadsinsigne: 
verspringen 3~75 

hoogspringen 1.15 
kogelstoten 3 kg 
discuswerpen 1 kg 

7. 50 
15 . 00 

A. Scholz • 

Hoewel wij een prachtig train ingspak hebben, is het opvallend hoe weinig dit gedra

gen wordt. 
De oorzaak is duidelijk , het is gewnon te mooi om tijdens de tr~ining te dragen . 

Daarom is men er toe over gega an om een trainingspak in een andere kleur aan te 

schaffen,. waard0nr " HAARLEM" zelfs bij wedstrijden , wat de kled i ng betreft , een 

rommel i g geheel vo rmt . 
Om dit te veranderen , willen wij het volgende advies geven 

Als je aan een nieuw trainingspak toe bent, schaf dan een zwar t tra i ningspak aan, 

zodat je er voor de wedstrijden alleen het witte jack bij hoeft te kopen. 

Overigens is de zwarte trainingsbroek bij aankoop van een wit trainings- jack , zee r 

voorde l ig bij de Heer van Dru nen te verkrijgen . 

namens de T. C.-junioren 

A. Schn l z. 
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W E L P E N H 0 E K J E 

Ja , nu we van start zijn gegaan met de zomertraining, is er een stukje 
van onze pupillengroep afgevallen. Hant de oudste pupillen zijn nu D- jU1i.oren en 
ga~n definitief naar Albert Scholz over, 
Hardstikke jammer jongens , want we hadden een fijn ploegje met elkaar. We trokken 
nu zo ' n 2 à 3 jaar met elk aar op en dan valt afscheid nemen toch wat zwaar . 
Maar jull i e blijven ge lukkig HHAARLEMMERS " en dus zullen we elkaar nog wel eens 
zien . Ook zal ik n og wel eens een beroep op jullie doen om me met het ~~n en ander 
te helpen . 

Ook wil ik van de " HISSEL" gebruik maken om de ouders , die mij altijd zo · 
gewe ldig hebben geho l pen , te bedanken voor hun vriendelijkheid en steun bij menige 
organisatie van een wedstrijd. U bent heus nog niet van me af , want nu u routine 
heeft, zal ik nog wel eens opbellen met een kreet om hulp. Maar één ding mag ik nu 
wel meteen zeggen : de nieuw e ouders staan al kla .~r . Dat heb ik gemerkt met onze 
tocht naar de duinen , M' n reserve D- juniore n- ouders konden rustig naar huis gaa n -
pupillen- ouders genoeg om mee te helpen. Ontzettend fijn en daarom ga ik nu niet 
meer zo zielig zitten doen, maa r gaan we weer vol energie met onze A- en B- pupill en 
het wedstrijd (zomer)seizoen tegemoet • 

.L 

De allereerste zomertraining hebben we al weer achter de rug. ' t Was 
droog weer , maar wel erg koud. Daarom jongens , vergeet toch niet je lange broek 
mee te nemen en een trui of trainingspak. Voor die blote benen is het echt nog te 
koud. Er waren gelukkig echte sportjongens bij, die na afloop van de training vlot 
gingen douch en. Lekker fris en gezond ! 
Jon~ens , volgende keer ook c adhanddoek meenemen, De kleedkamers zijn lekker ver
warmd en dan is het ook prettige r aan- en uitkleden. 

D U I N T R A I N I N G 

We hebben ook een heerlijke duintraining achter de r u g. We zij n met massa ' s auto ' s 
waarin 52 jongens, duinwaarts gegaan . Lekker zonnig weer en niet eens zo bar koud. 
En al heeft één van jullie het koud g ehad in het b egin 1 na een kwart i er was ieder
een pufwarm en totaal gew ikkeld in de vlaggenroof . De drie hoofdkwartieren kwamen 
handen te kort om hun kostbar e vlag te verdedigen e n ik ge l oof , dat iedereen ver
baasd was, toen we moesten stoppen i.v.m. de tijd. 
Groep blauw was de overw i nnaar met 2 vlaggen en een g rote hoeveelheid aan wollen 
draadjes . 
Jongens h et was een heerlijke middag en al hij gend en puffend zijn we huiswaarts 
gegaan . Meneer Modder, hartelijk dank voor uw hulp . En 't kwam mooi uit ook -
elk hoofdkwarti er - hoofdopzichter 

WEDS TRI JDPROGRJUE.'JA 

Er is het een en ander gewijzigd in de pupillennummers . Na een jaar experimenteren 
kw a men er al enige verandering uit de bus. In de eerste plaats bleek de 60 m, sprint 
voor onze B- jongens (8 en 9 jaar) toch te lang. Het was al geen zuivere sprint meer 
en de jongens hadden echt last van het laatste stukje, 
Nu is de 60 m. veranderd in 40 m. Voor de A- pup i llen blijft de 60 m, sprint wel ge
handhaafd, maa r toch nok voor de A- pupillen een verandering en wel de 6no m loop 
die nu 1000 m. is geworden . 
Een medische staf (met o.a . een kinderarts) heeft gewaarschuwd tegen het lopen met 
zuurstofs chuld, Een langere afstand is altijd beter, omdat het tempo van de jongens 
vanzelf wat lager komt te ligcen . 
Ziet u nu hoe belangrij k het ook is , dat we jaarlijk s onze sp 0rtkeuringen houden. 
Denkt u echter hier nog om, Ou ders , als uw zoon wordt gekeurd, voor welke sport ook , 
l aat hem dan meteen voor atletiek keuren . Het voorkomt onnodige kosten ! 
Heeft u uw zoon nog niet opgegeven voor de sportkeuring , Het is verplicht 
Anders kunnen we de jongen niet mee laten doen aan weds trijden ! 



E I E R L 0 0 F 

En dan tot slot van deze reeks versla~en en mededel irigenj onze Eierloop . 
Geweldig mooi zonnig weer was ' t ·· die zaterdagmor gen . Ouders en clubbestuur waren 
al vroeg voor jullie in aktie . Daardoor kon er om ongeveer 10 uur gestart worden. 
Ik geloof wel 1 dat jullie genoten hebben. 't Was lang niet gemakleelijk om de eieren 
te vinden. Er waren edhte detectives onder jullie, die hadden goede speurneuz en ! 
Versprin~en ging lekker hè, zo van zo'n heuveltje. Ik hoorde al van :"m'n aller
beste sprong" , maar je snapt wel 1 van een heuve l tje springen is altijd wat gemakke
lijker dan echt verspringen. 
Het kogelstoten ging ook goed. De sterke mannen verzamelden veel punten voor hun 
ploeg. 
Opdracht 3 was voor menigeen wat lastig. Een vreselijk moeilijke puzzle, maar voor 
exhte pusselaars geen probleem . B. v. voor Arthur Hartman - hij heeft ' m zo opgelost 
Lekker als je zo'n goede puzzelaar erbij had . 
Ja, èn' dan het balwerpen • . Best nog lastig, alhoewel groep IV, m ~ :t aanvoerder Ton 
Sinke maar liefst 111 punten scoorde. 
Het estafettelopen ging lekker snel en ik geloof dat René Ruis en dhr. Joop van 
Drunen 't een heerlijke morgen vonden in hun zonnig duinpannetje. 
Bij het touwtrekken hebben jullie je danig geweerd. Groep V deed ' t het allersnelst 
onder aanvoeT'der Frits Nagtegaal. 
't Stenen sjouwen gaf nog menig bloedplekje - maar ja 1 dan gebeurde ' t ook wel ra
zend snel . Albert Scholz vond ' t maar een zwaar klusje voor jullie. 
Jongens, al met al was het een gezell i ge sportmorgen. Groep VII ging met een gewel
dig mooi chocolade- ei puiswaarts. rroed gedaan hoor : Hans ~kenaar, Lex v. Vugt , 
Eric Jçm Klisser, B'ob Brouwer , Ronald vJechem en aanvoerder Joost Duivenvoorden. 
Groep I werd ~·e on kreeg ook al een lekker paasei mee. (gemaakt door de leerlingen 
van de L.T.S ., de school waar mlJn man werkt - knap hè?) 
Mag ik dan mevrouw Hart nan en alle Vaders , Hans Busé 1 Albert René cm Joop van harte 
bedanken . c lvant h.et slagen van zo'n opdrachtenloop hangt af van de medewerking van 
initiatiefvolle medewerkers . Al l een kunnen mijn man en ik zoiets niet klaarspelen . 
Hartelijk dank - ook voor de bereidwillige D- junioren . 
Volgen d .jaar maar weer doen hè 1 jongens ? 

- 6- o- o- o- o- o- o-o-o- o- o- o- o- o- o-

Nog een enkele maar zeer nuttige laatste opmerking aan alle Ouders. 

Als uw zoon niet mee bw doen aan een door ons georganiseerde wedstrijd. (strandloop 
of iets dergelijks ) BELT U DAN EV~N AF. 

Nu kostte het heel wat organisatie om de opengevallen plekken in de groepen vlug 
op te vullen , te veranderen en t ·och vlot te laten verlopen. 

WERKT U E~N VOLGEI·TS K~ERTJE MEE ? 

De goeden niet te na gesproken , maa~ -van de 16 wegblijvers belden 3 ouders mij op. 

Denkt u er om bij de volgende evenementen ? D a n k u 

~0 Joacim - Ort 
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'l'EClth I SCHE COJ.vuJU SSIE j{JN IO.~:lE l'Z 
De 'r.c . JUni oren nam OJ? haar laatst ::;ehouden vergade-ring o . m. de navoleend d besluiten. 

1) Deelname landel:' .. jke jong enskompetitie 1 ')6';1 A en B jeugd ~ de a.v. nl:IA.At.,LEM 11 z ~l deelnewen in de eerste klasse 9 wedstrijd datums zaterdag 10 of zondag 11 mei a . s: ~n zaterdag 21 of zondag 22 juni a .s. 2) Deelname jeu:_;dkernpeti ti e distrikt Rrd- B:olland K\. .. . A. U. voor C en D jeugdg de a . v . "RAAi.cLEM" zal deelnemen met één plo eg C J•ngens en drie pl oegen D jongens . Datums z~n nog niet bekend . 3) Pr estati e embleem D JUni or en . 
In navolging van de pupillen pr es t a ti ekaart en en band j es 9 zullen wij voor onze nu zo gr ote pl oeg D juaioren9 een z.g. pr esta tie embleem gaan invoeren De ei sen vo or ne t behalen van dit embleem vind U elders in een artikel van comm. lid Albert Scholz . 
Ben Goessens is bel a st met het ontwer pen van een eerste en t weede gr aad s emb l een1 . 

VOORLOP I GE .PLOEGOPS'l'ELLING VCJCR DE EERSTE LAl'JDELLJKE KLUBKOIY.lPE'l' I 'riE VvED STRLJD J v1,GEJ:' S A en B EEB. S'l'E KLASSE 
L,ondag 11 mei a . s . zullen onze A en B j e- ng ens deelnemeh aan de eerste lr~ubk0mpetitie wedstrijd van dit jaar. 
:r.a twe e wedstr ijden zullen de zes best geklasseerd e ploege n strijden om he t klubkampioenschap van Nederland eerste klasse . 
PLOEGOPSTELLING VOOh 11 ME I A. S. 
100 Intr . B 
800 mtr. B 
100 mtr. A 
8oo mtr . A 
400 tntr. A. 
3000 mt r . A 
110 rnt r . horde~ A/ B 
hoogsp ri ngen AjB 
verspringen A/B 
polshoog A/B 
kogelstoten A/B 
discuswerpen A/B 
Speerw erp en A/B 
4 x 100 mt r . A;B 1e 

~ ~ndert 'ielart T R• b Pauel 
Ron Koride n - Arne v.d. Mey 
Rona ld Prent - F'rits Nieuwstraten 
Ro11ald Liefrink - Paul van Gool 
Gem Dekker - Fr ed Schuurmans 
Henk Duyn - Ben v . d . Linden 
hob van Beek - Fr ank Uite r wijk 
Peter Guiking - Rob Pauel 
Ro na ld Prent - Ronald Liefrink 
Hob van Beek - Fr ank Ui terwijk 
Hen Eelman - N. N. 
Wim Zuiderveld - W1Jnd ert 'iVielart of Ernst Kleijn Wi m Zui derveld - Fr eek Visser ~f Peter Guiking en 2e pl oeg: keuze uit: 
Ronald Prent - t ~ndert Wielart - Rob ?auel - Gem Dekker -Rob van Beek - Frank Uit er wljk - Peter Guiking - Frits Nieuwst rat en - He n Ee l man - Fred Sc huurmans . 

Deze eerst e ko mpetitie wedstrijd zal wo r den gehouden te Amsterdam op de sintel baan Ookrueer? organisatie de A.A . C. De defini tieve ploegopstelling za l per ci rcul a ire aan de betrokken at l eten bekend worden gemaakt. 
T. C. juni oren. 

WEDSTRLJD\JIT SLAGEN 
Zater dag 29 maart t e Leiderdorp . Internati onale 20 km . wegwedstrijd. In een zeer st erk bezet veld (ruim 200 deelnemers we t o . a. Piet Beel en 9 Ad Steyl en en Alfr ed Maser) legde Haas de Rijk beslag op de 44e plaats, i n de nieuwe CLUBRECORD tijd van 1u1 2 . 58 Dit betekende e en ver be t ering van het vor ige clubrecord van Gijs Rewijk met 9 sek. Op de 125e en 129e plaats eindigden resp . 
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Das Fennis in 1u23.02 en Garmt Zuiderna in 1u 23.31. Bas was met dez e p TestRti e 
de Se veter aan. 

Z<..) ndag 30 maart te Heilo u. IJoordhollandse veldloopkawpioenschappen. 
Een dag na Z1jn 20 km. record, was Hans de Rijk alweer aktief. Op een voor 
crosses idecial parkoers werd h~ 4e in de t~d van 11m48,8 (afstand~ . 3750m.) 
l~ar onze belangstelling ging deze dag VJoral uit naar Ruud de Vos, die deze 
winter op bljna alle ;1wilde 11 veld- en strandlopen b~ de ee;sten eindigde en nu 
voor de ee:rcste keer aan "en wedst rJjd vo-or KNAU leden meedeed. Wel, Ruud maakte 
een goed debuut ; hij eindigde op de Se ~laats (in 12m02 .-) v~~r Co Faas, die in 
12m03,4 9e werd. René huis werd in deze loop· 13e in 12.23,-. 
B~ de A junioren over 3750m . legde Henk Duyn beslag op een 4e plaats in 12m20 9 -

wat een zeer goede prestatie genoemd mag word en . 
We veroverden deze dag zowaar één medaille en wel bij de B junioren Ron Korid~n 
3e werd op de 2000m. in 5m20, - . Hier eindigden verder Arno v.d. Mey op de . 13e 
plaats in 5m42 9 - en Roeland van Kvrdelaar op de 15e plaats in 5m59 9 - . 

Alles b~j elkaar een suksesvolle dag. Het was alleen jammer, dat het e;eheel een 
sfeerloze indruk maakte, 1naar dat kwam vooral door het slechte weer. 

Maandag 7 april ( 2e paasdag) 20 km. wegweds trijd te Hilversum. 
Op deze zeer wa rme 2e Paasdag kwamen Bas Fennis en Garmt Zuiderna weer in 

de str~d. Uit een veld van bijna 100 deelnemers legde Bas Fennis beslag op de 
47e plaats,(dit betekende tevens een 2e p}p,ats in de klasse veteranen boven 
de 50 jaar) in 1u24.14, op 2· minut en en 6 seknnden gevold door Garmt Zuidema. 
(51e plaats ) Op de 10km. waren de ·.tussent~den resp. 40 min 17 9 - en 41 mi n 13, - . 

3 mei 
4 mei 
7 mei 
11 mei 
15 mei 
18 mei 
1 juni 

Haarlem 
Rot terdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 

• 

Onderli0ge C- D jeugdwedstrijd 
Reg ionale baanwedstriJden 
Instuif 
1e kernpetitie wedstr~d A/B junioren 
Neordhollandse jeugdkampioenschappen 
Noordhollandse kampioenschappen 
1e kompetitiewedstr~d senioren 
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