
e • 
IS Se 

• 
I 

I . clubblad atletiekvereniging "haarlem" 



Eerste Haarlemse 
Riolering Service 

A~ J~ BECK 
. 

vernieuwen van 
rioleringen 

elektrisch 
ontstoppen 

verwijderen van 
beerputten 

Eindenhoutstraat 28 - Tel. 023-31 65 24 

Fa. P. KLAASSEN 
AANNEMERSBEDRIJF 

LEIDSESTRAAT 62 - HAARLEM · Tel. 323104 
ROLLANDSTRAAT 86 · HAARLEM · Tel. 316887 

Werkplaats : LEIDSEPLEIN 35 b 

Kantoor : LEIDSEPLEIN 45 Tel. 325087 

Uw adres voor verbouw- en onderhoudswerk ! 

BAKKER DEKKER 
Marsstraat 1 · Telefoon 55069 . Haarlem-Noord 

Bakt voor U elke dag vers ! 
U komt, kijkt en koopt 
onze verrukkelijke broodsoorten. 

OVENVERS, iedere dag weer. 

Hotel- Café - Rest. -Dancing 
"VISLUST" 
(Eigenaar H. H. Menke) 

• POLDERVERGUNNING 
• BOTENVERHUUR 
• PRIMA KEUKEN 

Zulderstraat 5 - West-Graftdijk - Telefoon 02981 - 290 

BAR INCA 
Petit Restaurant 

Een nieuwe gezellige bar. 

Prima Saté, specialiteit van het huis. 

Wipperplein • Heemstede - Tel. 023 • 81475 

Blijf fit in de sport ... 
FIETS 

Maak om FIT te blijven, gezonde 

bewegingen . .. FIETS. 

Gezondheid; conditietraining; 

goede ademhaling; fit blijven; 

DE FIETS uw beste trainer . 

W ij hebben keus uit meer dan 60 

rijwielen, tour, sport , supersport , 

Phoenix, Empo, BSA en Peugeot. 

v. VELZEN 
Haarlem 

Kennemerplein 14 vlak achter het station 
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OFFICIEEL ORGAAN VAN DE A.V. " HA AR 1 E M " 

Redaktieadres Bellamystraat 3, Haarlem tel.: 023 32 26 67 

= = = = = = - - - = 
Maandblad jaargang 23 nr. 4 Juni 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V A N DE R E D A K T I E 
In dit nummer van het clubblad een uitvoerig artikel van ons redactie-lid 

Adri Schaper over het verbreken van de samenwerking met de andere Haarlemse atle
tiekverenigingen. W~ dachten dat dit artikel wel de nodige inzichten geeft over 
de standpunten van de drie clubs. Het blijft natuurlijk jammer, dat elke vorm van 
samenwerking tussen de a.v. "HAARLEM11 enerzijds en "HOLLAND" en "ATillODES" anders
zij de nu ontbreekt. En in dit opzicht is misschien goe~ hier nog eens de woorden 
aan te halen van onze vice-voorzitter tijdens de opening van de atletiekaccomoda
tie op de s intelbaan : "mits men het recht erkent van elke club om eigen initia-
tieven te nemen, zijn wij bereid weer te gaan praten". Wel, dat recht kan men 
niemand ontzeggen, dachten wij. En dus nu afwachten maar. 

Ook in dit nummer uitslagen en commentaar op de 1e competitiewedstrijd van 
Zondag 1 Juni en op de 1 e competitiewedstrijd voor de A/B junioren op Zow~ag 11 
Mei. Deze uitslagen en commentaren overziend, doen wij het beslist niet gek. We 
hebben, vooral wat de senioren betreft - de junioren zitten eigenlijk steeds op de 
juiste koers - weer een vleugje hoop gekregen; zoveel hoop , dat er binnen enkele 
jaren een sterk "HÁARLEM" op de been gebracht zal kunnen worden. Opkomst bij trai 
ning is in stijgende lijn, betere deelname aan wedstrijden begint zich voor te doen 
Wanneer trainers en atleten, nu weten door te zetten, wanneer zij zich van de evt. 
teleurstellingen, die ongetwijfeld gaan komen, niets aantrekken, dan zien wij weer 
moge lijkheden. 

Daarom : Laat een ieder hen bij deze zeer moeilijke taak zovee,l mogelijk 
steunen. Een sterke wedstrijdploeg bij ons 50-jarig bestaan, vol,rjend jaa-r, zou 
voor een vereniging als de onze, zeer zeker het mooiste cadeau zijn. 

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

Kopy voor het volgend nummer zien wij gaarne vóór 7 Juli tegemoet. 

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



V A N 

24 AUGUSTUS 

DE V I C E - V 0 0 R Z I T T E R 

Heet van de naald schrijf ik deze regels. Ik kom zo juist van de bijeenkomst van 
onze wedstrijdploeg voor de 1e competitiewedstrijd, die zo dadelijk in Rotterdam 
gaat beginnen en ben in Haarlem achtergebleven om he t vervoer van onze 1500 m. -
loper Arnoud Bosch te regelen. 
Zelden heb ik op het blad van ploegleider Joop van Drunen meer doorhalingen gezien. 
Of eigenlijk, ik heb er nog nooit zoveel gezien. De verhinderingen wegens studie, 
familieomstandigheden, blessures; ze zijn lee io. Hel, het zal allemaal wel zo zijn 
en elke verhindering zal wel een redelijke grondslag hebben* Alle reserves zijn in
gezet en op papier .is zowaar weer een enigszins redelijke ploeg te voorschijn geko
men. Als u deze regels leest, is het al bekend hoe de ploeg het er vanaf heeft ge
bracht. Ik heb vertrouwen in de inzet van deze A/B ploeg, maar ik weet dat zij het 
moeilijk zullen krijgen. 
En daarom, aan allen, die het aangaat, dit. 24 Augustus is de 2e competitiewedstr~d. 
Ik neem aan, dat de technische leiding al heel snel tot een selectie voor die wed
strijd zal komen en de betreffende mensen daa rvan zal berichten. Aan deze mensen 
voor alles de taak Zondag 24 Augustus zonder meer vrij te houden voor de c+ub. 
24 Augustus, zal een volledige "HAARLEM" ploeg er keihard tegenaan moeten gaan 
om de finaleplaats van de P.R.-beker veilig t e stellen. Dan kan geen enkel excuus 
vmor afwezigheid meer getolereerd worden. 
Laat ik dat hier op Zondag 1 Juni op de sintelbaan van . het Pim ;1ulier Sportpark 
even heel duidelijk stellen. 

D~ Hagtinc:; ius. 

5 uur later : . 
Het is de A7B ploeg toch gelukt. Het is in Rotterdam een vierde plaats geworden 
met 23.385 punten en dat betekent in het tot aalklass ement een zesde plaats. Voor
lopig is de finaleplaats dus veilig gesteld. Da t dit kon gebeuren is te danken aan 
de voortreffelijke inzet van de gehele ploeg. Een inzet, die werkelijk weldadig 
aandeed en waarmee is de ganse ploeg van harte wil complimenteren. 
En nu ••••• op naar 24 Augustus. 

DH 

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

NOTULEN JAARLIJKSE ALG~~1ENE V~GADSlUNG 

Aan alle leden en donateurs, welke aanwe z ig waren op de jaarlijkse algemene verga
dering dd. 23 maart j.l. in gebouw 11 Domi" 1 zijn onlangs de notulen van genoemde 
vergadering toegestuurd. 
Wanneer er leden - donateurs belangstelling hebben voor deze notulen, dan een 
berichtje a an J. v. Drunen, Ramplaan 94, Haarl em, t e l.: 244340 1 en de notulen 
worden u dan toegezonden. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-
RECTIFICATIE TELEFOONNUMM!!;RS 

A.H. v . d. Bel 

J.E. Bleijswijk 

( redaktie s ekretaris moet zijn 

( Techn. comm.senioren) moet z ijn 

-=-=- =-=-=-=-=-=-
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OM AAN TE SCHAFFEN: 

"HAARLEM" trainingspak met embleem 

maat 
11 

11 

" 
!I 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

f. 28.75 
30.00 
31.25 
32.50 
33.75 
35.00 

"HAA.:1 LEM" insi&nes 

" embleem voor 
wedstrijdshirt 
trainingspak 
trainingstas of 

Verkrijgbaar bij J. v. Drunen, Ramplaan 94 Overveen 

auto 

en Mevr. E. Joacim-Ort, Burg v. Lennepweg 1l Heemstede 

f. 1.35 

1. 75 
2.25 
1. 00 

K 0 R T I N G Alle "HAARLEM"-leden krijgen op hun sportbenodigdheden een korting 

van 10% bij Sporthuis "Te NUYL", Schaterweg 27 Haarlem 

11anneer u zich op dit adres kenbaar maakt als lid van de , 

a .v . "HAARLEM11 wordt deze 10% korting direct op het aankoopbedrag 

in mindering gebracht. 

T R A I N I N G : Op de sintelbaan van het Pim rqul ier Sportpark 

Sen ioren en Junioren 
Pupillen 

elke maandag- en donderdag-avond vanaf 19.00 uur. 

elke woensdagmiddag, Groep I om 2 uur 
Groep II om 3.15 uur 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Het verheugt ons bijzonder, dat wij deze maand wederom een groot aantal leden 

mogen verwelkomen. Het zijn 

Senio r 

A. - Jun. 

C.-Jun. 

D.-Jun. 

Pupil 

We lp 

1. Zuiderve ld 

P. Osterthun 

R.A.Kuyl 
R. Jellema 
H. Bouchier 
N. Vlaar 

P.J.M.Schaper 
A. Blok 

lordenstraat 44 

Hannie Schaftstr. 

v. 't Hoffstraat 
Paramaribostraat 
Esdoornstraat 32 
Esdoornstraat 11 

Heussensstraat 28 
Linneausstraat 58 

29 II 

134 
26 

J.G. v. Berkel Tetterodestraat 105 
106 

G. Munsterman Wauwermanstraat 

L.J. van den Berge Dutrystraat 12 

R.A. Kuiper Herculesst r aat 33 
Bos en Duinlaan 2 
J.H.Leopoldstraat 
Jac. Perklaan 58 I 

Hoofdstraat 127 

J. Duiveman 
F.P.Cooke 
A.P.Moonen 
I. F. Klein 

J.P.Dompeling 
~~ . v. Campen 
F.R.Raven 
P. Haanschoten 
T. Honijsma 
N. r~ostert 

L. Reaellaan 
Ant Fokkerlaan 

24 II 
26 

Karel Doormanlaan 
Mr . J. Gerritszlaan 
Delftlaan 355 I 

Jac. Perklaan 52 

a 
61 I 

104 
67 I 

Haarlem 

" 
" 

San~poort 

Haarlem 

" 
" 

IJmuiden 

Haarlem 

" 
" 
" 

Bloemendaal 
Haarlem 

" 
Santpoort 

Haarlem 

" 
" 
" 
" 

Haarlem 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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ADRESWIJZIGINGEN 

D. 1·1unsterman Wauwermanstraat 106 
B. Goossens (Techn.Comm.Jun.) Burg . van Lennepweg 50 
R.H .A. Gaassens Burg. v. Lennepweg 50 

TECHNISCHE LEIDING 

Haarlem 

Heemstede Tel: 28 8_6 94 
Heemstede 

Door het tijdelijk terugtrekken van Ben Gaassens uit onze technische leiding, (studie, Ben heeft echter toegezecd de komende winter zijn werkza~mheden wederom te hervatten bij onze jeugdleiding) moest het bestuur uitzien naar een v er vanger voor Ben, wij prijzen" ons bijzonder gelukki g, dat wij er .in geslaagd zijn, vhm Thissen bereid te hebben gevonden, de p l aats van ~en in te nemen. 
Verder was het noodzakelijk, door de grote toeloop van nieuwe leden, onze technische staf uit te breiden. 
Het gelukte op zeer korte termijn om een tweet a l l eden bereid te vinden om te gaan assisteren bij de jeugdleiding. 
Martien Labeur is als assistent toegevoegd aan Albert Scholz, trainer D-junioren. Peter Schippers heeft de leiding op zich genomen van de C-jongens. Aan Wim, Martien en Peter een hartelijk welkom en naar ik hoop een plezierige samenwerking in de junioren-leiding. 
TECHNISCHE LEIDBIG A.V. "lL'\ARL:;:!;I.i" 
Semioren R. Knol Rooseveltstraat 38 
Junioren 

Alg. leiding J. v. Drunen Ramplaan 94 
w. Thissen v. Ha lls traat 146 
P. Schippers Camphuysst r aat 23 
A. Scholz Coornhertstraa t 34 
M. Labeur Timorstraat 62 

Pupil len + Welpen de Heer en Nevrouw Joacim 7 

Egemond a/zee 02206-2212 

Haarlem 

Amst erdam 

Haarlem 

Haarlem 

Heemstede 

244 340 

Burg. v . Lennepweg 12 Heemstede 

-=-=-=-=-=-=-=-=-
EEN VERHEUGEND BERICHT • • • • • 
De leiding van het C.I.o.s. (Qentraal Instituut Opleiding Sportleiders) te Overveen heeft besloten het komende cursusjaar 1969- 1970 aan hun reedà uitgebreide specialisatieopleiding ook weer de specia lisati e A'rV;TDiK to e te voegen. Ons lid Ben Goossens, Cursist aan genoemd instituut zal aan deze atletiek specialisatie gaan deelnemen. Hij >vensen de l e iding van het inst i tuur, alsmede de deelnemers veel sukses, onze atletiekgemeenschap heeft nog e en enorm tekort aan goede trainers. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-PE:::?.SONALIA 

Rob van Nimwegen stuurde bericht, keurig op tijd ter redactievergadering ontvan~en, met de genoegelijke mededeling van zijn a.s • . huwe lijk met Mieke Weerdenburg. Zo uit het dienstverband naar de huwelijksband. Die laatste zal bekrachtigd zijn op 4 Juni. Voor beiden natuur lijk de hart e lijke ge lukwensen namens a ll e HAARLEr.i- e rs 
+ + + + + + + + + 

~· 



PERSONALIA vervolg 

Het gebeurde in Haarlem 25 April 

zijn namen zijn ••• Jean Michel 

De ge lukwensen komen 0 0 0 

Het is een • • 0 0 • 

De trotse ouders 

van alle HAARLEili-ers 

jongen 

gerard en josette 
kamp-rigallet 

Noteert .'. u deze welp eyen, meneer van Drunen ? 

ADR~SWIJ~IGING 

De vroegere HAARLEM-ster en lid van verdienste, Cor Lamaree is v erhuisd naar 
Lupinestraat 25 in Arnhem en voortaan telefonisch te bereiken onder nr 085-425560. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
M;:NROUW VAN BEEK BEDANKT ! 

Anderhalf jaar geleden, toen onze clubbladstencilstijlspecialist Dick Jordens te 
kennen gaf het wat rustiger aan te willen doen, wat de clubbladwerkzaamheden betrof, 
kwamen wij in feite goed in de knel te zitten. Want wie van de leden zou het werk 
van Dick willen voortzetten ? Of er was door bestuur en redactie niet goed genoeg 
gezocht, of, schande over onze leden; maar na onze op~oep, meldde zich niemand. 
En·. toen heeft Mevr. v. Beek - de Moeder van Pim en Rob - spontaan aangeboden het 
clubblad te zullen stencillen. Zoals toen ook de Heer Ruis - Vader van René - spon
taan aanbood de copy te tikken, als opvolger van Joop Prinsen, die er toen ook een 
langdurige carriere als "clubbladttiLkker" op had zitten. Ondanks het voor haar vol
slagen onbekende werk, heeft fllevr. v. Beek zich op uitstekende wijze van haar taak 
gekweten. Het valt heus niet mee, bijna iedere maand e•.m flink aantal pagina's te 
moeten stencillen en daarbij ook nog diverse circulaires. Maar Mevrouw van Beek, 
heeft het bijna anderhalf jaar gehe e l vrijwillig voor ons gedaan. Wij kunnen ons 
voorstellen dat zij vindt, dat de club intussen genoeg tijd gehad heeft, om onder de 
e igen leden naa r een "stencillaar11 uit te kijken. En de vorige maand is dan ook voor 
de laatste maal ons lijfblad door haar verzorgd. 
Het b etekent, dat wij van de redactie, ongetwijfeld namens alle lezers van dit blad 
Nevr. van Beek bijzonder hart ·3lijk willen bedanken voor de werkzaamheden door haar 
voor ons verricht. Om in de wedstrijdstijl te blijven : uw inzet was voortreffelijk. 
Daarom zijn wij u er dan ook zeer dankbaar voor. 

NEES v.d. KLINKENBERG : WELKOM ! 

En inmiddels is er onder de leden een nieuwe "stencilman" gevonden. Wij hebben waar
schijnlijk weer heel ver gezocht, wat heel dicht bij voor het grijpen lag. Want het 
ging zo : Je draait nummer 254528. "U spreekt met Mevr. v.d. Klinkenberg" hoor je dan 
"Mevr. v.d. Klinkenberg, zou ik uw man even mogen spreken" Dan een tijdje niets. 
"Ja, met Noes". "Necs we zitten omhoog met het clubblad, zou je het voortaan willen 
stencillen?" "Ja dat is goed, je brengt me de spullen maar. Zeg heb je gehoord dat 
Gerard Rinkel ere-lid van de K.N.A.U. is geworden" En dan volgen er verder uitge
breide verhalen over oude- en stokoude clubgenoten, waarvan Nees alles weet of alles 
wil weten. 
Maar hij heeft dan ook maar direct toegestemd om het stencillen van het clubblad op 
zich te nemen en ieder die Noes kent, weet dat dit bij hem in hee l v c rtrouwde en 
vooral secure handen zal zijn. 
Welkom Nees, in onze clubbladploeg. We hopen op een he e l langdurige en prettige 
samenwerking. 

Redactie. 
5 



H. F. C. "HAAHLE1'1" VAN HARTE • • • 

Zondag 1 Juni, de dag waarop onz e wedstrijdploeG zich zo voortreffelijk weerde in 
Rott erdam, is he t onze I1Ioederve:.:enig:.:ng 1 de ~ .F.C."Jli\.ARLEW' dan· toch maar r;e lukt. 
Op ondubbelzinnige wijze leverde ~ij toon door con ov0rwinning op Helmond Sport ? 
het bewijs, dat zij te goed war en voor de 1o divisie en zondor meer thuishoort in 
do eredivis i e . 
Wij van de a .v."HAAHLEM" die in 1920 geboren zijn uit de voetbalclub, willen niet 
nalat en op deze plaats onze hnrt e::'.- ijke r;alukwens en aan de H. F. C. "HAARLEM" ovc;r t e 
brengen. Toen de transistors on de Nonytobaan i n Hottordam de 3 - 0 bekend 17laakten , 
ging er onder de "Iii\ARLEi'II "-at l e t en een luid gejuich op 1 daarmede duidelijk onder
strepend, dat er tussen voctbal- aHAA'?.L~i.1 11 en at l et ielc- ''HAARLEM" nog altijd een goe
de band bestaat . 
Onze allerbeste wensen vergezellen de voetbalclub op de ongetwijfe ld moeilijke weg 
in het voetbalwalhalla~ Maar dat s chreven we twee jaar ge leden ook bij de promotie 
naar de eerste divisie. Dus over twee j aar we e r gelukwensen, jongens ? 
We zullen er voor duimen. 

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

IN MEMORIAM MARIE v;.D.MEY. 

Donderdag 17 April, overleed na een langdurige ziekte op ruim 70-jarige leeftijd, 
Marie v.d. Mey. De l eden, die na 1947 lid zijn geworden van onze club, zal deze naa m 
heel we inig zeg~en, de ouder e leden des t e moer. Toch wil ik proberen de jongere 
generatie uit te l eggen , wat Mar i e v.d. Mey voor onze vereniging in de eerste 25 . 
jaren va n de club voor ons heeft b etekend. ~igenl ijk is dat vrij eenvoudi g . Je kan 
het beste het zo stellen: Wat Rie van Drunen nu betekont voor de club , betekende 
Mari e v.d. Me ij toen . Evenals Rio van Drunen nu, was zij t oen de vrouw achter de 
schermen. Een Joop van Drunen zou nooit zoveel voor "HAARLEM" kunnen doen, a ls hij 
daarbij niet de geweldige me dewerk ing van zijn vrouw ha d. Een Ril v.d. Mey zou nooit 
di e grot e figuur in de Nederlandse at l et i ek hebben kunnen worden en zou nooit "HAAR
LEM'' naar 12 clubkampioenschappen hebbon kunnen l e iden, ~Janneer daar ge en vrouw · als 
Mari a v.d. Mey achter de schermen had gestaan. Ontalbaar zijn de kopjes koffie en 
thee, di e ze zal hebben ingeschonken voor de "aanloop". Ontelbaar vooral, zijn de 
uren en dagen, dat zij haar echtgenoot h0eft afgestaan aan de atletieksport. Het 
betekent, dat het l ev en van een dergelijke vrouw heus niet altijd gemakkeli jk is. 
Dat vooral zo'n vrouw offers brengt aan haar huislijk leven. En daarom kunnen wij 
er niet dankbaar genoeg voor zijn, dat or vrom'llen zijn a l s een Marie v.d. f.1ey . 
Marie v.d. r1ey is nu heengegaan. Zoals da t zo dikwijls gaat, was het contact na het 
verscheiden van Ril v.d. Mey in 1947, l angzaam afgebrokkeld, al weet ik 1 dat zij de 
attentie, die altijd op haa r verjaardag , namens do club werd aangeboden en meestal 
verzorgd door de fam. v.d. Klinkonberg, hogelijk waardeerde . 
Maandag de 21e April heb ik haar op l~est e rveld sarnon mot ons lid van vcrdienste 
Ari e Kaan en oud-bes tuurslid Arnold Presburg 1 de l aats te eer mogen bewijzen. 
De l aat ste eer aan een vrouw, di e cieonlijk ve e l moor voor de club heeft betekend, 
dan dat ik hie r in woorden tot uit drukking hob por;e n te brengen. 
Wij kunnen slechts bewonderen on dankbaar zijn. Bewonde r en voor de voortreffelijke 
mariior, waarop zij haar taak als echtgenote van een bepaald niet gemakkelijke ma n 
v e rvulde. Dankbaa r voor a lles, wat zij juist daarmede voor "HAARLEl'II 11 he eft gedaan . 

Dick Hagtingius 
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OP~HING S I NT3 LBAAN PBI iWL l"'"':;R. SPOli.TPAPJC 

Zondag 18 Me i we r d , met oen off icieol t i ntj e , dè ni euwe k l oe da ccomodat i c an de ni eu

we cantine op de sintelbaan , ov a rg~dragon aan de c abruikers van de s int e lbaan. Di t 

gebeurde in aamwz i ghe id va:1. d e vJct houde r s Voskui l en en Lo e r akl<er, de gemeentearchi

t ect de Heer Bo ll ebakk e r 1 de Her -:o ::-1 :-ie i jors c:: n c~e Graa f 7 r esp. Direct eur en Onderdi

r ec t eur v an de di Gns t i.)p ort on Jc: 1..~gdzak cm in Haar l em, ve rt egenwoordigers v an de 

K. N. A.U. en van do dr i G Haarlcm3e ve~enigingen. 
de Bee r Heij ers op ende do b i}:;onkomst en gaf di r Gct het woord aan de He thouder van 

Sportzaken , de Heer Vonku i l en. D:zo spr ak zij n vo l doening uit ov or het geen tot stand 

gGkorri en was . Hij 1-1as e r t r ot s op 1 dat do eemoente Haarl em, nu ove r een dergelijk 

aan a ll e e i s en voldo end Sport park de beschilck ing had en ze i, dat deze a tletiekacco

modat i e tot een van de bost e in d,"' l ande ger o!~Gn d };on worden. 
De v ice- v oor zit t e r van onz e veroni ging 7 Ha,rr t i ne ius 1 di e voor z i tt cr Douwes, afwezig 

weGens va canti e 7 ve r v ing , ze i to s~rek on namen s de dr i e v er en i g ingen uit Haarlem. 

He t za l voor l opi r, we l do l aat ste k0e r z ijn , da t 0r ge s proken wordt namens àlle drie 

de Haarl emse v er en i gingen , omoat de cantinekwesti e do s amenwerking heeft verbroken. 

Maa r wannee r men hot r e cht erk ent , dat i ede r e v er eniging e i gen initia ti even mag n e

men en ontpl oo i en 1 dan i s " R:U-\.R J..~T-1 11 in de t oekoms t zee r zeker weer bereid om rond 

de t a f e l t e gaan z i tt en . 
Hij li et v er volgens de na- oorlogse periode van de a tletiek in Haarlem de revue pas~ 

seren en zei 1 hoe de a tlet en voor de t r a i ning vaak hun heil hadden moeten z.oeken op 

a ccomodaties buiten Haar l em. Hij ho opte 1 da t de vo l gende f a se, de b ouw van een over

dekte tribune , n i et t e l ang or zich ~ ou l a t en wachten , vroeg om openstelling van de 

cant ine tij dens de tra iningsuren e1: om bet ere ver l ichting . Hij gaf de verzekering 

dat de at let en i n s amenwerk i ng me t de terre i nopz i chte rs - met wie a l j a ren bijzonder 

prettig wordt samengewerkt - a lles zouden doen om de a ccomoda tie in topconditie te 

houden. 
Namens de dri e c l ubs bood hij symbol i sGh een k lok voor de baan aan : "Ook klokken 

zijn aan 1 eve~t i j d gebonden 11 zo besloot hi j . 
Ons lid van v er di en ste Gera rd Ri nkel s pr ak namens de K. N.A.U. Ook hij sprak zijn 

lof uit over de a coomoda tie en merkte op, dat tijdens de aanleg v an de sintelbaan 

a l weer aller l ei nieuwe inz i cht en naar voren zijn gekomen b ij de aanleg van sintel

banen. Dit i s , a ldus Rinke l, een t ijdsbeeld , m~ar h i j ver zocht toch aandacht aan de

ze inzicht en te besteden om er daarme e v oor te zor gen, da t we op een gegeven moment 

niet te ver a chter r aken . 
Na deze toe spraken kreeg de He er Voskui l en een s l eu te l aangeboden, waa rmee hij sym

bolisch één van de deuren van de ca~t ine opende , die t oegang gaf tot het wedsfrijd

secret ariaat. Daarna kregen a l l e aanwez i gen de ge l egenheid een rondgang over het 

t err ein te mak en . Hierbij vie l ons de onge lukkige keuze op van de plaa ts van het 

"hoge nood"gehouw, a ls u begrijpt v1a t ik beçloe l. Bij de ingang van de baan wordt 

men namelijk direct geconfront ee r d met de ze plaats . De we thouder verzekerde mij 

echter, da t hier op de een of andere wi j ze beslist i et s aan gedaan zal worden. 
Waarvan gaar ne acte . -

H. B. 

N I E T T E R Z I J :!:\ E 

Deze k eer heb i k mi jn porti e opvJin c'l.ing gevonden bij een kwestie, die de betrokkenen 

ze lf het liefst in de doofp ot willen s toppen. Althans vo orlopig. Deze kwestie is de 

pa cht van de nieuwe cant i ne op de s int e l baan , de betr~:kenen zijn de drie Haa rlemse 

atl eti ekve r en i g i ngen , HAARL::.GM, HOLLAND en AT~WDES . 

Tvi ijn ni euwsg i er i gheid hi eromtrent lrJe r d e,-ewek t, zoal s u vorige k eer a l kon merken, 

door een artike l i n " Eollr-mds He lva r env,v waa:r i n kri t i ek we rd geuit op de manier waar

op ·het HAARLJ:;~1 bestuur de "'leden informat i e , of geen i n f ormati e 7 verschafte over deze 

kwestie. Terwij l IiàA::lLEI-1 zi ch to ch hie rom t e rugt rok uit voor alle atleten belangrijke 

commis s i es , zoa l s d-e s i ntelba.ancommi ss ie en de wedstrijd organisatie commis sie "De 
ge za men l i j ke Haar l em s e a tlet i ck·,,-el' enig-ingon ", 
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In drie gesprekken met (in r::hronologisch-B . volr<.n·.-.:lA) J r·op ··vo.n Dr11n..en.., Ni co èe Zwa.ge-r 
(Holland) en Ria Ineke-de Vos (Atmodes) vond ik, behalve nogal wat hoog-opgelopen 

-emot ies ook de volgende informaties : 

_A. Pacht can~ine: 

Tenaanzien hiervan best aan twee standpunten: 

1. De cantine is met gemeenschapsge ld ,:;ebouwd voor a lle atleten. Om het optimale ge..
bruik ervan voor alle atleten te waarborgen best~at de voor de hand liggende moge
lijkheid dat de dri e verenigingen gezamenlijk de cantine pachten en exploiteren. 
Niemand kan zich dan achter geste ld voelen bij en ig ander. 
Dit is het standpunt van Holland en Atmodes. 

2. HAARLEM ziet niet in, dat e en doór en vóór de gemeente gebouwde cantine noodzake
lijkerwijs gemeenschappelijk beheerd moet worden. Er bestaan nog steeds drie 
zelfstandi~e at letiekverenigingen in Haarlem 1 die onafhankelijk van elkaar het 
eigen verenigingsbeleid moeten bepa l en . In het beleid van HAARLEM past al vele 
jaren een eigen clubgebouw. Voor de bouw ervan bij de sintelbaan werd geen toe
stemming gegeven door de Gemeente, maar daa rbij werd gewezen op een mogelijke 
pacht van de cantine. Deze verwijzing is al van enkele jaren terug. Op grond hier
va n heeft HAARLEN zelfstandig buiten de sintelbaancommissie om, een pachtaanvraag . 
bij de gemeente ingediend 

Op grond van deze twee standpunten is het duidelijk dat er een meningsverschil be
staat tussen Holland en Atmodes enerzijds en HAARLEM anderszijds. En wordt ook de 
inhoud (niet de toon) duidelijk van de kritiek in "Hollands Welvaren", op onze voor
zitter. Want Hans Douwes zegt in de vhssel van Jan/Feb '69 de bezwaren van de beide 
andere verenigingen tegen een eenzijdige HAARLEM-pacht niet te kennen. Hij had ze 
moeten kennen, minstens uit het Decembernummer van Hollands Welvaren, dat aan onze 
vereniging werd toegestuurd. En het is niet triest-geestig, zoals volgens Hans, dat 
Holland en Atmodes geen eigen pachtaanvraag hebben ingediend, maar een konsekwentie 
van het door hen ingenomen standpunt. 
IIolland en Atmodes zijn echter niet helemaal konsekwent. ~ij hebben bezwaar tegen 
een eenzijdige pacht door HAARLEM, maar protesteren niet tegen de eenzijdige pacht 
door een, wat de at l etiek betreft, buitenstaander. Hierdoor tonen zij dat zij het 
gemeenschappelijk beheer toch niet zo'n absolute noodzakelijkheid vinden. En dat zij 
wat de cantine betreft, de belangen van de atleten beter behartigd achten door deze 
commercieel ingestelde buitenstaander dan door de at l etiekvereniging HAARLEM ! 
Hierover zegt Hans Douwes, mijns inziens terecht : Jammer voor Holland en Atmodes, 
die in HAAHLEM een welwillender gastheer zouden hebben gevonden dan ooit in welke 
particulier ook. 
Hierin geloven deze verenigingen niet zo, dat bleek mij uit de gesprekken die ik ge
voerd heb. Zij vinden het HA'\.RL~1-ini t iatief 7 een voor de Haarlemse atleten onge
wenste ontwikkeling. Zij hebben geen vertrouwen in HAARLEM's gasth3erschap en willen 
ge on eigen pachtaanvraag indienen . HAARL}BM wil en kan niet gedwongen worden tot - . 
samenwerking, wil baas blijven over eigen beleid. 
De standpunten st aan vast, het overl eg is gestaakt. Het beheer van de cantine is in 
handen van de heer Engel. Voorlopig. De cantine is gesloten tijdens de trainingen. 

B. DE SINT::!;LBAANCOI-miSSIE 

HAARLEM heeft zich teruggetrokken uit de sint e l baancommissie • .i:Iot i vering : "Nu de 
sintelbaan haar voltooüng nadert, is n~ar de mening van ons bestuur de taak van de 
sintelbaancommissie geëindigd." (Voorzomer '68) 
HOLLAUDacht deze motivering ni et juist. Er blijven altijd wensen over. Bovendien 
ziet . de gemeente de commissie als een gemakkelijk contactorgaan met de atletiek. 
Contact opnemen met één commissie is eenvoudiger dan met drie aparte verenigingen. 
Hiervan is HAARLEM op de hoogte. De taak van de commissie is dus nooit geeindigd. 
HOLLAND sug-·. ercert nu dat HAARLEr·1 zich terugtrok, vooral naar aanleiding van de 
cantinekwest ie. 
Dit verband bestaat voor HAARLEr-i niet. De door de Gemeente en Holland gewenste taak 
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van de sintelbaancommissie wordt niet doo r H_IU\.RLETIL gewen~.....z.o.a.ls de 
t fl.akv ervulline zj_ch in de pr act i jk ont--wikke lde. Hi ervan was ATMOD-'SS op de hoogt-a._ 
Dat z i et da~ ook geen vo rb~1d met de cantinekwest i e . 
HAARLCM acht-'~o de bouw van de cant j ne eon taak voor de sinte lbaancommissie, ni et de 
ve r pacht i ng erver •• Hot moningsverscr~ il lovam tot u i t ing in een bij eenkomst van di e 
c omm i ssie, Di t wns voo r II!\.ARLEiVl de l aat st e druppe l : het benadrukt e zijn · eigen op
vatting over de taa~ door wog te g~an . De bemoe i eni s s en begonnen k ennelijk een t~ 
grot e druk u1t t o oo1euon op bot bopal en van het e i gen verenigingsbeleid. 
Ook h i er kwarr: tot uiting : tot f-~araonwe rk ing kan n i et t;edwongen worden. 

c. HEDSTH!JDOHGANISATI ~COl-HUSS IE ;1De ge zamenlijke Hfl.a rlemse Atleti ekverenigingen" 

Deze comm i ssie ne r d het kind van do r ekening. Het overl eg over een en ander, da t ik 
hierboven zonder franjeheb ~eprobo ord weer to geven , maakte noga l wat emoties los. 
De to .:;onsteJJ. i nt;en zijYJ. rnijn2 inziens duide l ijk, maar de bespr ek~ zijn niet 
a l tijd oven tactvol gevoerd . E~ we r d getwijfe l d aan goede b edoe lingen, de sfeer 
waarin men samomvorkte vJe r d ver;Jost . HAARLEI~ trok zich dan ook uit de commissie 
t e rug. Hol l and on Atmodes b l ijven Sfl.menwerkon. 

Het bovens t aande kan a l svo l gt worden samengevat 

A. Over de verpachting van de cantine k onden de Haar iems e atleti okverni gingen ni et 
tot over oonstemr~ ing komen . Do cantine wordt nu voorlopig b eheerd door een buit en 
sta;:J.nder. 

B. Er best ,fl.t bij Holland on At ~ode s (?) een ande r e opvatting ove r de t aak van de 
sintelbaancommissie dan bij HAARLEl'L Voor onze v erneiging heeft de ze commissie 
ook als contact orgaan met de Gemeente, opgehouden t e b estaan. 

Bi j deze punt en k\-Jamon mcmingsvcrschil l en naar voren ; helaas zijn deze ont aard in 
onenighe i d . Met a l s gevo l g 

C. Er is een bro11.k in :1do gezamenlijke Haar l emse atletiekvernigingen" 

Mi j ns inz i ens is dit l aats t e hot e3r s t to betreuren, want de wedstrijdorganisatie 
in Haar l om 1 hoeît hi er duidolijk onder t e l i jden. De Haarlems e kampioenschappen 
zi jn een in het oog l opend slachtoffer. 

Eventu ee l commentaar o p dit overzicht van de ;ang van zaken, mo ot wachten tot de 
vo l -~ ende ui t gav o van Hisse l. 

- == - =- =- =- =-=-=-
lH ;)SELPUNTJES. 

Ontvangt u ook per pos t, wis se l. uw clubb l ad ? 
+ + + + + 

Adriaan 

Voor h J t witte sc~oen3np len van do I . A.A . F . : Ad i Dash zo wit, witt e r kan het ni et. 
+ + + + + + 
Voor Hagt ing ius de man van de klok ( zeep): Het aan s s ha ff en van een klok is ni et een 

kw3st i o van een uur werk. 
+ + + + + + + 
Voor do vocr ::~ ~ . ttc r \·t.:m è.o ?J.T. C. c1_e r KNAU: Hij i s vlug en lenig, zijn naam is Klein, 

zij n daden benne •• • •• (Laten we dit hopen) 
+ + + + + + + + 
Voor de secret ar i s van de KNA3 : Bolhoeden a f voor mi j nhe e r Oskam 
+++++++++++++++++++ 
v oor de Ic:rT!-\.U ,!;.j_jk l~.q,ar _l.~_thene Q.i t 
+ + + + + + ~ + + + 
Recl ame in de sport: ~'ievt' . Truus nonn ipman is t egGn r e c l ame a cht e r op haar J ansen 

en Ti l~Lac. Zi j is voor r e c l a me a chte r op de Atletiekwer e ld. 
+ + + + + + + + -:- + ·> + 
Voor we~strijdor~aniserende in~t~~tics: Zorg voor een chrono en logisch overzicht. 
+ + + ~· + + + + + + 
We thoudc;r Vo:,kc~,_:_ l -, ~, .: J.o sJ.(;"-'-";ol:'iguur vi".n het Pim Nuli er Sport park ! 
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FI NALEPLAATS P. H. - BTIX ER. VOOR~,OPT.G · --VRTLHL.. 

dankz i j gr ot e 1nza t . 

' ' ; r-'Jfr•r)l; ,'~: , l~·._.,,: •. ~ r;r . .. ~~ . .. ~~·h· ' ' ···~ I , ... I· 

.-- -- ----------~-- ------- --__ ---..,_ 

Bepa a ld opt i mi st i sch be trad ik de a loude Nony to- s int e l baan in Rot t e r da m, n i et , voor 
d.e 1 e campot i t i ewe dst rijd hoofdk l a ss e op Zondae 1 J u;li , 
Joop van Drunen ha d me de ploegopst e lli ng l aten zi en en he t aant a l doorha l i ngen 
daa ro p was l eg io . J e mo est daaruit vJe l constateren, dat de 11 HAARLEM 11 - ploeg f link 
Ge ha ndi capt de Gtr i jd inging . E;1 daarom wa s ik - en daarin stond i k b esl i st ni e t 
a l le en - bepaald n i e t ge rust ove r h ot e in dresu l t aat . 
Als een jongen a l s Hans v an ~om vo or de s chi e r 011moge li jke t a:1k s t aat 1 een man a ls 
Adri Schape r op de 8 00 m. t e v Gr vangen, daar dan ook ni dt in slaagt, maa r een du s 
è.anige ve chtlust l aat zi en, à.1. t rlc z::; ov .J r s l aat op a l :;_ ,, jongens 1 dan z i e j e p l otse
ling di e voort r eff e lijke in ze t van do geh ·..o l e ploeg . ~en inze t , die " HAARLEM n in de 
b ijna 50 jaren van haar beG t a an , r ee ds zo dikwi jls do or c r it i ek e s i tuat i e s h eeft 
Ge sleept . Br av n Hans , voor mi j wa s j i j v anm i ddag de ma n van de ploe g . 
M~ar e r wa r en me er hartve rover~nde mome nten . Bv . 1 die 400 m. h or de n va n Rob St rik i n 
; 6 s e c - wat e en pr a chtige mon~:1ht e i t heoft cl i o knaap - die 200m en 400 m v an Ma r k 
Boek es - l e t op 1 dat k an een hele c oe i e worden- , d i e 1500 m v an Arnoud Bosch - e in
~e lijk eens mat ver s t and ge lo pen - het waren a l lomaal mom ent en , di e het v e r t oev en 
op de Nenyto- baa:1. tot een waar gen ot maakt en . 
~! do rs i n dit b l a d zult u de u it sl~gon aant r off en. Laat mi j u nog even mogen v e r t e l 
l e::-J. va n e en Henk Kluf t 1 di e de c ehc l e weds t r ijd , met de koge l vocht om boven de 
·j2 m t e komen. =ra t l ukt e ni e t , to t d "l. t e .o . é'1 . opmer kin& van de jury Henk kwaad ma'3.kte 
~n z i e t de l aatste s t oot was 1 ~ .1 0 ~ . Van a o:1. J os ?ie l mich , di e weer over de 1 . 8 5 m 
k vJ a m en a ls cn i c "HA/\.TI L~W ' at l ~ c: '; een numme r wiPn '3nd afs l oot . Overigen s begi nnen we 
te wennen aan di e 1 . 8 5 m. Op n la~ de 1. 90 m Jos ! 
Van 2on J ol Doornbosch en con \J iin Vi s Per , die het be i den zo u i tst ekend deden bi j 
he t spee r werpen , va n e2n Wim Kr i j ncn on voora l v~n e en Rob van Nimwegen b i j po l s hoog 
De L tat st c maakt e e-:;n goede c ome- l;;:,ck . Van een :='ris Xnuve l de r 1 di e zijn b e loft e ge
~ rouw 7 z i c h d i redt na z i jn GCs l aagde c andidaatEe~amc~ 1 weer bij tra i ne r Rein Knol 
~ e ldde en voor ons dir ~ ct waardev ol was b ij he t hink s t apspringen . IJu ove r de 13 m 
~r i t s . Van een F~as Hooben 1 no: ge e~ g~ootsc lop8r 1 naar z o heerl i jk vecht end tot 
:l•J st r eep. ( l ot op he t woordj e ;; noc-" s . v.p. ) • Van een Ha rry Joa c i m1 di e ook een 
onmoge l ijke t aak ha d om P ir.1 v an Bo ck op dü 400 m ho r den t e vervangen , en d i t voor 
h~m z e e r mo e ili jke k arwc i 1 t an denknBr sond vo l b r acht . Een voorbee ld voor v e l e jonge r en 
Ik zou e i gen l ijk ven a ll e jcng3n~ 7 di e deze mi ddae in de ploeg za t en iets he r oisch 
kunn en v e rt e l l en . ::ant nogoaa l s ~J~s ~n 1 wat was de inze t v an di e ploeg groot . 
D.3Jtr v oor b e dankt joneens . ~n nu ~ :~ n::Lar 25 Augus t us in Utrecht . Da:1 ::.~ ga an we de 
f ina l ep l a a t s definit i e f v e i lig st e J. l c~ . NJt zo ' n ploeg en me t zo ' n i n ze t mo e t he t 
l ukke n 

Rot t e r da m1 1 J uni 
So Long . 

· -=-=- =- =- =-=- =- =- =-=- =-
J' :r:TS LAG 1e Got.IF :1' ::::T I E-i'!II; LST~IJ:':l Rot te r da m, Juni 1969 . 

~ co m F .. Lé1.:n:i. e 1 ·' 0 •· 72<> 500·) m H. de Ri j k 16 . 12.0 692 
F. Foc; ben 11. Li. ï1C' ., , de Vo s 16 . 42 . 6 636 I L 0 

~00 m. r·.~ . Bo0k e s Z2 , 8 759 '1 1 c :.~ . h , 1 ' .• V o Krijnen 15 . 6 787 
F . Hoeben ;:::: .. s 69 1 Jo s F' i e lm i ch 15 . 6 78 7 

:.oo m. I'1. Boek e s 5 1 0 5 740 400 m. h . n 
1.\. o Str i k 56 . 0 8 15 

A. v . d . 1·/orf 53 ': 675 H. Joa c i m 62 . 8 62 8 
800 m. n. Rui :> 2 . 0_3 . 4 6gî Hoog J . Fie lmich 1 . 85 72 5 

E . v . d . ~em 2 . 10, Ll 58 3 R. 0t r i k 1. 60 493 
1500 m. A. Bosch 4 . 0 1 ,8 Co1 Ver J . Doornb osch 6 . 37 68 6 

c. F :1as 4. 11. - 72 7 F. Knuve l de r 6 . 16 64 0 

10 



V:::BRVOLG UITSLA G 1 e GOM.PET.ITIEWEDSTS IJD 

Po lsh. w. Kri j nen 3. 60 700 è.i sk;ls 

R.v. Nimwer;en 3.40 644. 

h . s .s. F'. Knuve lder 12 . 47 619 ·-- ·-.spe e-r 

H. Demm eni e 11 0 91 558 

k oge l R. Knol 12 . 86 656 4x100 

H. Kluft 12 010 606 

4x100 m Krijnen,-v . Nimwogen-Joacim-Viss e r 
r es. 

m 

R. Knol 
H. Kluft 

· · J"-~ __ ])o~b~h . 

41.-
34..42 
58.14 
50.08 W. Viss er · 

Lami e-Fielmich
H~?ben-Knuve lder44.8 

46.7 

705 ·
'571 
738 
634 

1512 

4x400 m • . BoGk e s - Strik - Doornboson - v.d. Werf 

Tot aa l aantal door "HAARLEM " behaalde punten 

3.30.1 1396 

23385 

Topscore : TOTAALSTAND NA 1 WEDSTRIJD 

1 Jos Fi e lmich 110 mh+hoog 1512 

2 r.~ark Beek es 200 m + 400 m 1499 1 0 AAC 25 411 

3 Wim Kri j nen 110 mh.rpolsh. 1487 2. AVR 25 291 

3. r1ctro 24 872 

Best e ~re st ati e s score s boven 800 pt. 4. VLTC 24 013 

1 Rob Strik 400 m.h. 56.- 815 5· G. V.A.V. 23 946 

2 Arnoud Bos ch 1500 m. 4 .01.8 801 
6. HAARLEM 23 385 

7. PAC 23 274 

------ 8. CiKo 23 152 

l~ INDSTAND ROTT:SRDA.M 9· SPRINT 22 871 

A. A.C. 25 411 
10. PSV 22 659 
11. HELLAS 22 547 

2 A. V . R ~ 25 291 12. KH1BRIA 19 798 

3 G. V.A.V. 23 946 

4 HAARLi!:r'1 23 385 
r CiKo 23 152 
:J 
6 Hella s -22 547 

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

rrSJ~RKAMPH~DSTRIJDEN VOOR C EN D JUNIOR~ 

1e wedstr68 

26'267 
23 647 
23 682 
24 091 
24 349 
23 699 

23 352 

23 079 
23 522 

.OP ~at erdagmiddag 3 Me i werden de eer s t e wedstri j den voor onze jongste junioren ver

we rkt. 
Bij de C Junioren i s het 8en spannende strijd geworden tussen ons nieuw lid Ruud 

!Cuyl en Ruud l.he l a rt, di e na het v crspringen nog een kleine voorsprong op zijn nieu

we ri~aal ha d, maar de ze bij het kogel~tot en gehee l v erspee lde. De 800 m. moest de 

beslissing -brengen. Ruud Wi e l a rt l eek in het voordeel, maar Ruud Kuyl bee t zich a~n 

hem vas t en fini sht e mGt maar één s e conde a cht erst and, waardoor hij zijn eindover

winn ing veilig s t e lde. 
I n de ander e 800 m. s erie vi e l voora l het goede lopen van Wim van Voorst op, die met 

zijn 2 . 23.5 zi j n per s oonlijk r ecord aanzi enlijk v erbe t erde. Dit l aatste kon echter 

van b ijna alle dee lneme r s ge zegd worden, wat een hoopvol t ek en voor de toekomst is. 

Bij de D j un ioren war en e r meer k ans hebbers voor de er epla~ts en, voora l omdat he t 

aantal D j unior en di t jaar zo s te rk is . uit ~ebre id. 

Op he t eer ste-n nmer y de 60 m. verove r de Fr ank Bakker met zijn 8.6 s ec, zijn eerste 

clubre cor d. Hot zou echt e r ni e t bij één r eco r d bli j ven. Nadat Ab Eleve ld 20 minut en 

re cordhouder verspringen wa s ~ew oe st, was het weer Frank Bakker, di e hem met 4.02 m. 

ont troonde . 
Bij he t koge lstot en bl eek de 2e gr aadseis van 7.50 m. alleen voor Ruud Tromp haa lbaar 

zodat wij besloten hebben, de ze c i s t er uc t e brengen tot 7.- m. 

~venals bij de C junior en mo est ook bij de D junioren, hGt l a~tste loopnummer de 

~e s liss ing brengen. ~r war en nog 4- k anshebb er s voor de erepla~ts en over : Ruud Tromp 

Frank Bakker, Ab El ov eld en het ke rsvGrs e lid Anton Blok. Voor Ab El eve ld ging het in 

deze seri e nog i et s te hard. Door een v ork 0er de verdeling van zijn kracht en, moest 

hij op de l aat st e 100 m. j ammer genoeg de strijd st aken. Maar dit zal hem nie t nog 

oens gebeuren. 11 



( · · ~ont m;)t ä.c !bronzen mc àa.B.'l..o veol!' h e t g!'!.,ji!J en, !e ket ttleeh we! sneu em uit te valle)'l. 

Dat het erg hard ging, blijkt w0l uit het feit, dat er drie man onder de twee minu

t en bl even. Voora l Ruud Tromp, di e met zijn 1. 50.6 min. op deze 600 m. het club~e

cord van Nico Corbee overnam, l everde een k eurige prest ati e . 

Tot slot kreeg i eder een we er een diploma, zodat men kon zien, ho evee l men sinds 

het vorig j aar vooruit was gegaan. 
Hi er nog de volledige uitslag, waaruit wel blijkt dat sommigen e lkaar valk op de 

hi elen zi t t en. (de onderstre ept e prest atics voldoen aan de 2e graads eis.) 

C JUNIOR/fiN 

1 
2 

naam 
R~ Kuyl 
R. Hi e lart 

3. R. v.d. Zwaag 
4. R. Bliekman 
5. ~·J .v.Voors t 

6. R. Jellema 
7. 
8. 
9. 

H. Prins 
N. Corbee 
P. Schuurmans 

D JUNIOREN 

1. R. Tromp 
2 . F. Bakke r 
3. A. Blok 
4 . B. Hulsen 
5. R. Bundel 
6 . C. de Vos 
1. R. Smits 
8. B. St aartj es 
9. F. de Vust 

10. T. Bliekman 
11. P. Schaper 
12. J. Mathot 
13 . E. Schuurmans 
14. B. Hendriks 
15. G. Cornslissen 
16. M. Bolwijn 
17. R. v. Fraeijenhove 
18. D. Munsterman 
19. M. Kleinendorst 
20. W. Muns 
21. N. Jansen 
22. A. Elcveld 
23. A. Hartman 
24. D. v.d. Berg 
25. H. v.d. Hof 
26. N. Vlaar 

100 m. 
12.5 
12.6 
13.4 
13.5 
15 0 1 
15.3 
13.8 
16.8 
15.7 

verspr. 
4.69 
5.12 
4.68 
4.1 6 
4 . 53 
3. 68 
3.85 
3.54 
3. 81 

kogelst. 
9.60 
7.90 
7.62 
8.98 
9.12 
8.84 
5.48 
5.70 
5.20 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
60 m. 

9.-
8.6 
9·5 
9.5 
9.5 

10.-
10.3 
9.6 
9.9 

-u 
9·1 

10.3 
_2cl 
10.4 
10.2 
9.8 

10.2 
10.3 
10.2 
11 .1 
9.3 

10.5 
11.-
11.4 
12.6 

verspr. 

3.92 
4.02 
3. 86 
3.70 
3-79 
3.53 

-l.:..l2 
3.38 
3.67 
3.42 
3.72 
3.07 
3.35 
3.37 
3. 48 
3.30 
3.40 
3.30 
3.49 
3.14 
3.13 
3.95 
2.90 
2.70 
2.92 
2.60 

koge lst. 

7.50 
6.60 
6.96 
6.45 
5.38 
7.12 
7.33 
7.10 
6.0 
5.62 
4.84 
6.83 
6.50 
5.42 
6.54 
5.8o 
5·54 
5·91 
5.48 
7. 32 
5.27 
7.02 
5.48 
5·73 
4.54 
4.63 

+ + + + + + + + + + + + 

800 m. 
2.19.4 
2.18.4 
2.34 . 4 
2.33.9 
2.23.5 
2.33.5 
2.51.4 
2.33.3 
2.56.3 

600 m. 

1. 50.6 
__2_0...2&_ 

2.00.4 
1.57.2 
2.12.2 
2.06.2 
2.17.3 
2.08 .3 
2.08.7 
2. 05 . 1 
2 . 04.-
2.03.8 
2.o8.o 
2.13.0 
2 .20. 7 
2.04 . 0 
2.1 4 .6 
2.14.7 
2.20.-
2.44.-
2.18.-

2.26.5 
2.22 . 5 
2.45-4 
2.33.4 

Albert Scholz. 

12 

PNT. 
2722 
2698 
2241 
2198 
2190 
1801 
1616 
1336 
1278 

pnt. 

2479 
2448 
2320 
2248 
2193 
2160 
2155 
2144 
2104 
2045 
2042 
2040 
2016 
1991 
1986 
1970 
1963 
1927 
1908 
1850 
1709 
1692 
1690 
1603 
1404 
1248 



OPENINGSI-lEDSTRIJDEN ROTTERDAJii 

Do · ee rst e wedstrijd van hot nieuwe baanseizoen 1969 bracht. ons naar Ro:Lte:r.dam. 
Deze wedstrijd van de a fde ling Rotterdam to lde maar liefst 600 deelnemers. 
De chronologische pl ann ing gaf ruim 7 uur a tl etiek a~n 1 doch ondanks de gewe ldige 
l engt e v an het r pogr amma verliep a lles uitst ekend~ 
Jos Fielmich smaakte hot genoet on om a ls ee rst e "Ht\.ARL~SW'-atlo et in dit nieuwe s e i
zoen "weggeschoten" t e word.en. 
Hij deed dit ge lijk hee l goed, een ove rwinning op do 110 m. horden horenD in 15.8, 
hotgeen voor Jos a ls oe rst ej aa r s- scnior motcon promotie naar de A-klasse betekende . 
Bi j het hoogspringen werd hij vierde mut ean sprong v2.n 1 . 80 m. 
Wlark B8ekos ovGrlcefdo de s eri es 100 m. n i 0t 1 0un vijfde pl aa.ts in 11.5. 
Frans Hoobo~, slechts enke l e maanden lid, li ep in zijn ee rste wedst rijd na e en seri e
overwinning de 100 m. in 11.4 . 
In de fina le liet hij in dezelfde tijd ook con · l~ rst e pl aats achte r zijn naam zett en. 
André Po l probee rde, ook voor hem de ee rste wedstr ij d, hot op de 1500 m. horàn D. 
Hot werd oen zesde plaats in 4.42.6. Voor hem zitten 0r ongetwijfe ld bete r e presta
tics in. 
Bij de junioren weer enkele hoop~evonde prestaties. Rona ld Pront liet oen goede indruk 
a cht e r in zijn serie 100 m.Eon eerste pl aats met 11 soc . Rona ld greep ook de zege in 
de finale van deze 100 m. in de uitst okende tijd van 10.9 soc. 
Gom Dekk er bleef net buiten de final e; een vi erde plaats op de 400 m., tijd 54.5 • 
Ronald Li ef erink en Honk Duijn zaecn wij van start gaan in een r a ce over 1500 m. 
Rona ld li ep practisch de gehele race aan kop , doch op de l aatst e moters word hij 
toch nog gepa sseerd. Ron twerle in do goede tijd van 4.10.2. Honk zev ende in 4.27.9. 
Voor Pi e t Osterthun, pas enke l e weken lid, ongetwijfe ld mogelijkheden op de werp
nummers. Deze fors eebouwde a tleet stoott e ongotraind de 6 kg kogel, 9.43 m. 
Wannee r de prestaties van deze ee rst e wedstri jd maat gevend zijn voor het ve rdere 
se izoen, dan is da t zonder moe r hoopgev end. 

J. V.D. 

KROMHEN IE 30 km WEGW~DSTRIJD :0ondag 4 ~~e i . 

34o Q. Kroezen 2 uur 14 minuten. 
De tus sent ijden op de 5, 10, 15 1 20 on 25 km wa r en r esp. 19.40 - 39.50 -62.33-

1.24.55 en 1.49.40 

CHRIS BSRGER BAAN A~,1STEHDML 1 e AVOND INSTUIF. Woensdag 7 Mei 1969. 

Op de ze eerste avond-instuif te Amsterdam ging ook het ni euwe zomerplan in werking 
voor die groep jonge_atlet en , welke de afge lopen wint e rmaanden do selectietra ining 
hebben gevolgd onde r leiding van J . ~ . Drunen. 
Het ligt n.l. in de bedoeling om a l s pro ef dit seizoen de baantraining met én avond 
te v e.rminderon on daarvoor in do pl aats een avond-wedstri id of eon strandtraining 
c.q. bostra ining ln t e las nen. 
Voor het v ervo or naa r de avondwedst rijden hebben wij, dankzij de medewerking van 
een Haa rlems e meube lzaak , de beschi kking ~okregen ov er èen ruime bedrijfsauto. 

UITSLAGEN VAN DEZE loJEDSTR-IJD T::I: AJ'•IS T:J.:RDAM: 

100 m. he r on D 1e s eri e : 1c Rona ld Prent 
2e s erie : 2e Frans Hoeben 
3e serie 4e G8m Dekker 

Finale 100 m. 1e . Ronald Prent 
2e Frans Hoeben 

800 m. jongens A 1e Rona ld Lieforink 
4e Honk Duyn 

1500 m. Heren B 10e René Ruis 
3000 m. Heren D 6e André Pe l 
Hoogspringen Heren A : 1e Jos Fielmich 

13 

11.3 
11.7 
12.6 
11.2 
11. 6 

2 .02. 2 sec. 
2.05.3 
4 .27. 4 
9.53.6 

1.85 



Amet er~am 11 Mei 19ó9. 

Me t de .wet enschap dat onze j eugdploeg zeker ni et a~n kracht heeft gewonnen, ten op

zi cht e van het vorig s e izoen, v ortrok1(en wij op Zondag 11 Me i naar Amsterdam, om 

daar t e gaan dee lnemen aan de ee r ste wedstrijd van de competitie eerst e klasse. 

We troffen da~r a ls t egenstanders A. 4 .C. en Hol l and (Leiden). 

Wc mo esten in beide verenigingen onze mJG r dc r e erkennen. A.A.C. 17. 636 punt en

Holland (Le iden) 15.897 punten - "H) . .A.RLEM" 14.902 punten. 

Achteraf bleek dat wij inge deeld war en in 3en bij zonder sterke poule . 

Op de lande lijke ranglijst st aan wij na deze eo rst e wedstrijd op de vierde pl ~ats. 

Alleen het Ha~gse Sparta wist z i ch nog voor ons ~e plaatsen. 

Op de loopnummers wist en wij behoorlijk mo e te draaien, de technische nummers zul

len de komende tijd a lle aandacht moeten hebben. 

110 m. horden 

100 m. A 

100 m. B 

400 m. A 

800 m. A 

800 m. B 

3000 m. A 

4 x 100 m. 

Hoogspringen 

Verspringen 

2 
5 
1 
6 
2 

5 
4 
6. 
2 
6 
1 
6 
1 
6 
3 

Rob van Beek 
F. Uit -= rwijk 
Rona ld Prent 
Peter Guiking 
Rob PauGl 
Wijndort Wi elart 
Gem Dekker 
Fred Schuurmans 
Paul van Go ol 
Ronald Li ofer ink 
Ron Korridon 
Arno v.d. Mei j 
Honk Duyn 
Ben v.d. Linden 
"HAARLEM " 
(Rona ld Prent-Rob Pauel 
Rob v.Beek-Wijndert 

Wi e lart ) 
4 Pet e r Guiking 
5 Rob Pauel 
3 Ronald Li efrink 
4 Rona ld Prent 

17.-
20.-
11 0 2 
13.3 
11 • 8 
12.3 
55.1 
59.6 

2.06.4 
2.09.7 
2.07.6 
2.14.9 
9.48.4 

10.56.2 
45.5 

Polsstokhoogspringen 4 Rob van Beek 

1.60 
1.55 
5·73 
5·47 
3.10 
2.70 

Koge lstoten 

Discuswerpen 

Speerwerpen 

STAND NA ~~RSTE WEDSTRIJD 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A.A.C 
Holland 
Sparte 
Haarlem 
De Spartaan 
Nurmi 

6 Frank Uit e r wijk 
4 Piet Ostcrthun 
5 Ernst Kleij n 
3 Wijndort Wi elart 
6 Wim ZuidGrve ld 
4 Freek Visser 
5 Wim Zuidcrve ld 

totaal 

10. 12 
9.68 

33.50 
27.72 
39-71 
32 78 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Amst e rdam 
. Le iden 
Den Haag 
Haarlem 
Liss e 

. Groningen 

17.636 punten 
15.897 
15.378 
14.902 
14. 101 
13.316 

7 A.V.R. Rott erdam 12.621 
8 G.V.A.V.-Rapiditas Groningen 9.600 

660 
449 
756 
339 
622 
520 
599 
445 
644 
593 
625 
519 
595 
406 

1 .431 

493 
444 
544 
484 
558 
436 
469 
436 
551 
421 
486 
377 

punten 

14 902 punten 

Die verenigingen, die na de wedstrijd van 22 Juni de eerste 6 plaatsen innemen, strij 

r1cn in Sept. voor de titel van Ne d. Clubkampioen .1.969 jongens A-B (16 t/m 19 jaar) 

14 
· J. v. Drunen 



Amst.erd.a.m 15 Me.t 1'9-~ ~ 

Vi.:;r tit e ls voor a.v. "HAATILEW' Rob Pauc l driè er epl aa tsen. 
= = = = = = = = = = = = = ~ ~ ~ = = = = = = = = = = = 

A. A.C. organise erde onder goede vJ Jel coms t andi ghoden do Noord-Hollands e tit e lstrijd 

voor A - en B - j eugd. 
Het was voora l Hob Pauc l di o van zich doo d sproken 

Rob legde bes l ag op de c3rs te ,plaats vcrspringen jon~ons B mot eon sprong van 6.28 m 

Een stoot van 13.51 me t do 5 kg. koge l betokonde de tweede plaats bij het kogelsto

t en en to on hij na 100 m. a l s two3do over de finis h s nelde, gr eep hij ook op da t 

nummer h et zilver, tijd 11.9 sec. (t~gonwind). 

Ronald Prent impone ~rde wederom op do 100 m. voor A- jongens, een overwinn ing deze 

k oe r in 11 • 1 • 
Ronald Li efrink groep de tit e l 3 . 000 m., hij l cedo de zeven en halve ronde a f in 

9 .17.6 Ronald deed dit op zo eon gemakkelijke wijze, dat eon tijd van rond negen 

minut en zonder m0er haa lbaar is voor hom. Ron prob ~ar het ook eens, l aat eens zien 

dat j e ook nog e cht knokk on k an . 
Henk Duijn behaalde het zilver in 9 . 43 .4 • 
Ron Korridon liep bij de B-jongens oen u i tstokende 800 m r a ce , hij liet ZlJn beste 

tijd tot nu toe r egist e r en, een kamp ioenschap in 2 . 03 .1 ; Arno v.d. Meij zesde, 2.16. 

OV~RIGE UITSLAGEN: 

400 m. jun A 
Koge lstot en jun A 

kogelstoten jun. B 
100 m. jun B 

3 Gom Dokke r 
3 Wim Zuidervc ld 
4 Pi et Ost e r thun 
6 W~ndert Wi e l a rt 
4 Wijndort Wi e l a rt 

54 .-
11 • 34 
10.79 
1 0 . 98 . 
12 0 1 

JVD 

NATIONALE WEDSTRIJDEN VAN DE "SPARTAAN" Lisse 15 file i ( Hemelv::tartsdag) 

Aan deze wedst rijd deden tw ee "H.'Lii.RLEW' l eden mee . 

R. Strik word als 4e in zijn serie 400 m uitgeschakGld ~et een tijd van 52.0 

Arnoud Bosch werd op de (zee r st erk bezette) 3000 m. 13e in 9.08.4 

NOORDHOLLANDSE KM-iPIO~II:NSCHAPPEN Haarlem, 18 Mei 1969. 

Deze kampioenschappen levor lon ons 5 1e plaatsen op . 

100 m 1c F. Lam i e 11 0 0 (serie 10 . 9) 
(s eri e 11.0) 
sGrie 11. 1 
serie 11.7 

15.5 

200 m. 3c F. Lam ie 23.2 serie 23.6 

4e R. Prent 11.1 
G. Kamp 
A. v.d. vie rf 

110 m. horden 1 Jos Fielmich 
400 m horden 1 Rob Strik 
discus 5 R. Knol 
polshoog 2 w. Krijncn 
vcrspringen 6 G. Kamp 
hoogspringen 1 Jos Fi e lmich 
Ko~el 2 R. Knol 

6 H. Kluft 

57.6 
41rrt74 

3m60 
5:.:90 
1 nBn 

13m0 1 
11 M98 

M. 
1500 m. 1e A. 

8e J. 

speerworpen 6 
7 

hinkst:1psprong 
5 

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

·: 5 

Bock es " 23.5 
Bosch 4.08.8 
Faas 4.17.6 

lel 0 Visser 49m66 
w. Thisson 49.20 

w. Domm eni e 12.05 



i lil I 

22 mei 

1-.fu de:: ,·nona ld :Juckspronr(· v erboden is (je moet nirho.ogsprin{~en nl. met · één voet 

afzetten), blijkt dat de 2e graads eis van 1 m15 toch niet zo erg gemakkelijk te halen 

is. i.Iet uitzondering van ~[uud Tramps 1m30, vi e l en de prestaties op deze avond ons 

wel een beet ,je t egen. daar ja, we zullen maa r denleen dat de goede springers onder 

de thuisbl ijvers zaten. 
De volledige uitslag : 

1. n. Tromp 
2. A. Blok 

3/5 ~. Schuurmans 
P. 
R. 

6/18 T. 
T ) 

l o 

G. 
c. 
R. 
B. 
J. 
.J. 
B. 
o. 
D. 
'3. 
F. 

Schaper 
Smits 
Bliekman 
Bundel 
Corn elissen 
::Th::kebus 
v.Fraeyenhove 
Eendriks 
Hollander 
Aathot 
Hulsen 
Meyer 
r~unsterman 

Staartjes 
de ïTust 

1m30 
1m1 5 
1m10 
1m10 
1m10 
1m00 
1m00 
1m00 
1m00 
1m00 
1rrt00 
1m00 
1m00 
1m00 
1m00 
1 mOO 
1m00 
1m00 

19/22. A. Eartman 
N. Jansen 

23/2/j. 

J. 
~I • 
A. 
H. 

vJ eg 
~~uns 

v. Groningen 
v.d. Hof 

Om90 
Om90 
Om90 
Om90 

C junioren (buiten mededinging) 

H. Bouchier 
N. Vlaar 

1m10 
Om90 

A. Scolz 

31 mei C/D jeugd kompetitie wedstrijd te Haarlem 

Het eers te nummer van deze wedstrijd ,de estafette, gaf een juist beeld van de 

krachtsverhouding en. Zowel bi.j de C als b ij de D junioren ging "Haarlem" met een 

11 straat lengte 71 voorsprong door de finish. Dankzij de uit gebreide estafettetraining 

van de laatste week, liepen de wissels bij de D junioren gesmeerd. Zowel 1'Haarlem ·· I 

als "Haarlem 11 II bleven met resp. 34.5 en 36, - onder het oude clubrec.ord. Het zou 

deze middag niet bij één record blijven. Op de 600m liep Ruud Tromp een prachtige 

race. Hij won van kop af, in de zeer goede tijd van 1 . 45,6 min 1 waarmee hij zijn eigen 

clubrecord met 5 volle sekonden verbeterde. In de 2e serie vochten Anton Blok en 

Erik Keller op de laatste meters een spannende strijd uit, die Anton nog juist in 

zijn voordeel wist te beslissen. 

Bij de C junioren bra cht de BOOm. wat wij ervan verwacht hadden. In de eerste serie 

een ruime overwinning voor Ruud Hielart en in de tweede serie een goede 3e plaats 

voor Ron Jellema. 
Een sterk 11 Haarlem1; nummer was het verspringen, waarop veel jongens hun persoonlijk 

1'ecord verbeterden. Vooral Frank Bakker (misschien een beetje geprikkeld door de 

goede verspringprestaties van de pupillen?) was goed op dreef en stelde met zijn 

4m31 zijn clubrecord aanzi enl ijk scherper. Na al deze goede prestaties, hadden wij 

g ehoopt t ij het kogelstoten ook enige vooruit gang te boeken, maar · afgezien van 

.Tos Mathot bleef dit uit. Jammer was vooral het falen van onze 2e kogelstoter 

in Haarlem II, waardoor een 3oed draaiende ploeg van de 2e naar de laatste plaats 

afzakte. :'liet een beetje gelu...lc is er ook voor deze jongens een goede klassering 

weggelegd. Op het diskuswerpen C ontliepen Hené Bliekman en René v.d.Zwaag elkaar 

niet veel en haalden met 24m60 en 23m50 de punten binnen. 

Fet hoogsprin;s-en D bracht Ruud Tromp zijn 2 e clubrecord • Met 1 m35 bleef hij al zijn 

tegenstanders ruim de baas. Toch is het juist dit nummer waarop enige versterking 

wel gewenst zou zijn . ':!:en "aardige"ploeg wordt immers pas een"goede" ploeg, wanneer 

er op i eder nummer ook een sterke tweede man opgesteld kan worden 

-16-



Het laatste nummer .was de -e-print-. --De ·-1 .e--s~l.eve~:~~~~"W'tM.l..nft-Ar!""""'V""'*t! 

Ruud Kuyl in de goede tijd van 9,8s. David van Giffen werd hier 4e met 11 1 0sec. 

In de tweede serie veroverde Ren~ Bliekman een 2e plaats met 10.6s. waarmee hij zijn 

persoonlijk record flink verbeterde. Dit laatste gold ook voor Hon Smi ts op de 60m. 

waarop hij met 9,2s. een hele seconde sneller was dan in de vorige wedstrijd ! 

:.1et Frank Bakker en Ab Eleveld leverde deze 60m ,afgezien van de estafette, de 

meeste punten op bij de D junioren. Ha deze voor "Haarlem" zo suksesvolle wedstrijd 

staan de C jongens bovenaan in de kompetiti~; gevolgd door Trias met 8878 pnt. en 

D"B:;~1 met 8497 pnt. De D jongens nemen achter het :3everwi.jkse D"!!;H ,dat tot nu toe 

8431 pnt. behaalde de tweede plaats in ~evdlgd door A.V.'23 met 7928 pnto 

Omdat de door AAC georganiseerde wedstrijd door het slechte weer volkomen in het 

water is gevallen , zijn er uit de andere poule geen uitslagen bekend, zodat er aan 

de huidige kompetitiestand niet al teveel waarde gehecht moet worden . 

Jongens, ik verwacht van iedereen dat hij er in de volgende wedstrijd nog een schepje 

boven op zal do en, want jullie weten dat de sterkste tegenstanders nog moeten komen 

UitsL..gen: 
C junioren 
Som . 2 Ro Kuyl 9.8so 

4 R. Bliekman 10.6s. 
6/7 D. v. Giffen 11.0s. 

800m. 1 R. Wielart 2 .1 8.8 m. 

ver 

kogel 

diskus 

4 x 80 

6 R. Jellema 2.32.7 m. 
2 
3 
2 
6 
3 
4 
1 

R. Wielart 5m38 
R. v.d . Zwaag 4m75 
R. Kuyl 8m54 

· R. Jellema 7m02 
R. Bliekman 24m60 
R. v.d.Zwaag 23m60 
R.Kuyl- R.Blickman 
R.v.d . Zwaag- R.Wielart 

880 pt 
8oo pt 

736 pt 
666 pt 
876 pt 
751 pt 
706 pt 
621 pt 
666 pt 
648 pt 

40.6 1640 pt 
Totaal 1e 8990 punten 

D junioren 2e ploeg 
60m 7. .8. Hendriks 9,4s. 690p. 

9 · R. Bundel 9,7s . 660p . 
18. J. Eertels 10.4s. 

600m. 5 ~C) Kel l er 1.57,6m. 692po 
9 P. Sché'.per 2. 02;7 4mo 668p o 

10 r. i:lathot 2.04,2m. 
hoog 6/11 E. Keller 1m10 597P· 

12/14 J. Eertels 1m00 547p. 
ver 4· P. Schaper 3m89 578po 

5. R. Bundel 3m67 534P· 
kogel 2 0 J. Mathot 7m14 628p. 

B. Staartjes 
4x60m 2. B.Hendriks- R. Bundel-

J. Mathot- P.Schaper 36,0 1460p. 
Totaal 7e 7054 punten 

D~ LANGE AFSTAND 

D junioren 1e ploeg 
60m. 1/2. F. Bakker 8,7s. 760p. 

1/2 . A. ~leveld 8,7s . 760p. 
5. R. Smits 9,2s. 

600m. 1 . R. Tromp 1.45,6m. 752p. 
4 . A. Blok 1.57,3m. 693p . 
6. B. Hulsen 1.58,3m. 

hoog 1. R. Tromp 1m35 
3/5. A. Blok 1m15 

ver 1. F. Bakker 4m31 
3. A. Eleveld 3m98 

kogel 3 . R. Smits 7m06 
5. W. Muns 6m89 

4 x 60m 1e B.Hulsen-A. Eleveld

740po 
621p . 
662p. 
596p. 
623p. 
613p. 

Totaal 1e 
F.Bakker-R.Tromp 34.5s 1540 

8360 punten 

D. junioren 3e ploag 
60m . 8. T.Blickman 9 , 6s. 670p • 

9/11. R.v .Fraeyenhove 9,7s. 660p. 
9/11 • F . de Vust 9,7s. 

600m. 14. G. de Vos 2.06,9m 645p. 
16 0 Ho de Hart 2.07,9m 640p. 
18. IT . Bolwijn 2.09 74m 

hoog 6/11 ~·1. Bolwijn 1m10 597P• 
6/11 'ï' Schuurmans 1m10 597P· .t.:J o 

ver 7 F . de Vust 3m48 496p. 
11 T. Bliekman 3m28 456p. 

kogel 6 E. Schuurmans 6m82 609p. 
7 G. de Vos 6m70 602p . 

4x60m 4 T.Blickman-F.de Vust-
R.v.Fraeyenhove-G.de Vos 

36,8s. 1420p. 
Totaal 4e 7392 punten 

Albert Scholz 

26 mei te Eersel Internationale Pinksterloop over 25 km. 
47e Q. Kroezen 1u50min37 

7 juni te Vlaardin~en Internationale westlandmarathon 
33e B. Fennis 3u27min20. 
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~ o ~~sdag 4 juni te Heilon 

De veren igin~ Trias t rof het niet mot de door haar georganiseerde avondinstuif

weds trijd, welhaast winterse koude en stormachtige wind bracht slechts een handj e 

vol deel~emer~/ st er F? __ a§tn de start. .. _ . . _ ... 

Uits l aeen Junioren: 200m . jongens A 3e Gem Dekker 24o6 (serietijd 24.5) 

3000m . jongens A 1e Henk Duyn 9.57 .2 

Seni oren: 200m. heren A/B 3e Frans Hoeben 23.0 

200m . her en C Se in ser i e René Ruis 24 .9 

10kmo her en D 8e André Pel 38 . 04,4 

8 juni te Den Haag 

De Haagse Sint elbaan aan de Zuidl arenstraat was het ontmoet ingspunt voor de dames en 

heren ploegen uit de K. N. A.U . distr ikt en Noord-Hol l and, Zuid-Holland en Zuid. 

Door de fe lle wind vi elen s l echts wein i ng goede prestaties t e noteren op de loopnum

mers. ~Jij waren wel getu i gen van de verbeter i ng van het Nederlands record hoogspringen 

Ben Lest er huis sprong 2m05. 
Rob Strik - Jos Fielmich - Fer Lamie - en Arnoud Bosch hadden een plaats gekregen in 

het No ordhollandse team . Fer en Arnoud moesten om studieredenen v erst ek laten gaan , 

Rob Strik liep een goede 400m horden race, hij to onde z ich op dat nQmmer het sterkste, 

in de tijd van 56.7 passeerde hij de finish. 

Jos Fie l mich legde tweemaal beslag op een derde plaats, de 110m horden in de tijd van 

15.9 (stormpj e tegen) en bij het hoogspringen kwam hij wederom 

tot 1m85 . Jos, het wordt nu echt ve r velend , pak die 1m90 nu eens !! 

Einduitslag 

1. Distrikt Zuid 
2. 
3. 

11 

' ' 
'' 

juni te 

Uitslagen: 

Noord-Holland 
Zuid-Ho lland 

Amsterdam - Slzenhage 

100m heren B 4e 
100m heren D 2e 

1500m heren D 1e 
6e 

De maar niet 
te halen 5cm.~.------~)~ 

J.v.Dr. 

Avondinstuifwedstrijd. 

Frans Hoeben 12 . 2 
René Ruis 12 . 8 
Henk Duyn 4 . 18 .4 
André Pel 4 . 39 .7 

3000m her en A/B 10e Hans de Rijk 9 • 06 • 2 

hoog heren 2e Jos Fielmich 1m75 

15 juni te Rotterdam Open Rot t e r damse kampioenschappen 

400m horden Rob Strik 4e in de serie 64. 3 

2 

5 
9 

12/13 
16 
20 
23 
30 
23 
24 

juli 
jul i 
juli 
juli 
juli 
juli 
juli 
juli 
augustus 
augustus 

W E D S T R U D K A L E N D E R 
Lisse Avondinstu ifweds trijd 
Haarlem C/D jeugd wedst rijd 
Amsterdam Avondinstuif 
Leeuwarden JJEDSRLAHDSE JEUGD KAiVIPIOENS CHAPPEN ! ! 

Heiloo & Lisse Avondinstuif 
Amsterdam 
Zaandam 
Amsterdam 
Amst erdam 
Utrecht 

Baanwedstrijden seni0ren 
Avondins tuif 
Avondinstuif 
C/D junioren kompet itie dag 
2e seni oren kompetitie dag 
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\{~~1 TT'iRZIJDE 

Do bijdragG van de Atletiekwereld, nummer 8 van 1969, is deze keer ·-de -.overschrijving 

van Haico Scharn, lij staanvoerder op de 1500 meter vorig jaar, van het Url.ense de 

r;K e ien" naar Psv- in Eindhoven. Opnieuw een versterking van de middenafstand in de 

kring der hoofdklassers. 

++++++++++ . 

1 ~1 de vorige wi sse l bleek wat onzekerheid over de toepassing van de nieuwe start

ine t hode op de midden en lange afstand. lr·lordt op de 800 meter nu wel of niet het 

k ommando"klaar ngegeven na "op Uw plaatsen" en vóór het startschot ? Op de Chris 

BorGe r sintelbaan in Amsterdam Oost gebeurde het begin mei nog wel. Tijdens de 

No ordhollandse kamp ioenschappen in Haarl em liet starter Gerard Rinkel het achter

wege . 

++++++++++ 

Vo ora f gaand a~n die wedstrijden werd officieel de sintelbaan in gebruik genomen. 

Xomp l eet met gemeentebestuurderen en KNAU officials. Dick Hagtingius sprak, welk 

oen verbaz ing , namens de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen. Maar groter 

ve r bazing wekt e het, toen dez e vertegenwoordiger midden in zijn praatje uit zijn 

rol stapte 7 konnel ijk volgens vooropgezet plan 7 en namens HAARLEr~ enkele woorden 

spr ak. Over de kantinekwestie en gevol~en. Daar waren Holland en Atmodes helemaal 

n iet blij me e 1 en dat kan ik nog begrijpen ook. 
ADRIAAN 

VAN DE JUBILEUivlCOMMISSIE 

De Jubileumcommissie, op de laatste jaarvergadering ingesteld ter vo orbereiding 

van het 50-jarig jubileum van onze club, is inmiddels haar werkzaamheden begonnen 

en is 3x in ve r gadering bijeen geweest. Er is reeds uitvoerig over het jubileum

programma, · dat het gehele jubileumjaar zal beslaan, van gedachten gewisseld. Er 

is gesproken over een strandloop, een reunie, een autorally, atletiekkieurwedstr~d 

v oor de j eugd, feestavond, diner-dansant, jubileumwedstrijd(en). 

Zodra de commissie zelf meer inzicht geeft in het programma zal zij in deze rubriek, 

die U tot november 1970 regelmatig in Uw lijfblad zuït aantreffen, daarover verdere 

informatie geven.; yoor ideeën Uwerzijds houdt zij zich van harte aanbevolen. Hiervoor 

stelle men zich in verbinding met ondergetekende. 

.. • ·: • ·:·· I. 

W E 1 P E N ~ o ~ ~ K J E 
. : . 

D. Hagtingius, 
Trompenburg 26, Heiloo 
Tel. 02200 - 33359 

De all e r eerst e wedstrijd hebben we alwe c~r achter de rug. Alles verliep fijn. De 

enthousiaste hulp van vele ouders , voornamelijk moeders i.v.m. de woensdagmiddag 

en hot geweldig mooie weer gaf het geheel een gezellig tintje. 

Ik heb hee l wat prestaties kunnen optekenen en binnenkort zullen er al een heel 

sto l mot de prestatieband rondlop en. Dat zit er dik in. Wees wel zuinig op je kaart, 

je hebt e r nu zo'n plastic ho esj e bij gekregen, want als je 't verliest, ben je er 

zelf de dupe van. 
Do 60m voor de A pupillen was toch wel lastig, want de eis van 10.0 sec werd maar 

door oen vijftal jongens gehaald. Je weet het toch hè, niet opzij kijken en zo hard 

moeolijk lopen tot het einde toe ( Sjouke). Om nog even bij de A pupillen te blijven, 

de prestat i es bij het verspringen waren prima ! 4m20, 4mOO, 3m70, 3m65. Keurig ! 

Do 1000m was een lust voor he t oog. Jullie liepen zo fris (en in ganzenmars),deze 

afs t a nd, dat e r keurige tijden uit de bus rolden. Zes jongens onder de 4 minuten. 

De,t war en Eric il.ieul cmbroek, Eric Lankhuyzen, Ton Sinke, Lex van Vugt 1 Hessel Dokkum 

en Hugo Timmer. 
De B pupi llen deden het ook prima. Allemaal onder de 4min50sec. Arnoud Blankert 
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liep zelfs 4.06,4 min en Niek Mostert 4.06.9 min. Het was fijn om jullie te zien 

lopen jongens. 
De B pupill en verweerden zich ook kranig bij het verspringen 3m30 , 3m20 ! Onze 

welp Mark Spanjcr 3m05 een geweldige afstand hoor. Mark was toch geweldig op dreef. 

Ja~ di e welpen, di e hebben het toch allemaal zo keurig gedaan en al kregen ze nog 

geen prestatiéka?rt, i edere welp ging met een prachtig diploma naar huis, met daarop 

z'n ~rc~tati e s ve r~e ld. ' 
Jongens 1 onze wedstrijd tegen AAC is na de vakantie, dus pas eind augustus. 

Kom maa r fijn trainen, dan kunnen we ook daar goed voor de dag komen. 
E.Joacim-Ort 

~ ~ ~ ~ 

Het toto-seizoen 1968-1969 in cijfers. 

Vrijdag 13 juni jl. kwam de toto-commissic van de a.v."Haarlem" voor de laatste 

keer bijeen in het toto-seizoen 1968-1969. 

Na 44 toto-weken konden wij de balans opmaken. Onze ruim 500 toto-leden vulden 

gedurende het seizoen 1968-1969 ruim zeventig duizend kolommen in (70.032), om 

deze kolommen vol te krijgen werden maar liefst ruim negenhonderd duizend kruisjes 

geplaatst (910.416). Onze medewerkers van de inleveringsadressen bevochtigden met 

tong of spons vijf en dertig duizend zegels (35.016), waarvoor onze goklustige leden 

ruim één en dertig duizend gulden moesten betalen (f 31.514 140). 

Aan al deze handelingen (en daar ging het uiteindelijk allemaal om) verdiende 

de a.v. "Haarlem" het prachtige bedrag van: 

VIJF DUIZEND T~vEE HONDERD TWEE EN VIJFTIG GULDEN EU VEERTIG CENT 

Dit bedrag betekende de hoogste opbrengst voor ons sinds onze deelname aan de 

sport-toto. 
Aangezien wij nu eenmaal een prestatie-sport beoefenen gingen wij ook hierbij op zoek 

naar de beste seizoenprestatic" Deze werd geleverd door de Fa.Goossens aan de 

SchatersingeL 
De Heer Goessens en niet minder dochter Irma onze hartelijke dank voor de betoonde 

inzet. (Irma, ook dank voor het wekelijkse kopje koffie voor de dikwijls verkleumde 

formulieren ophaler). 
Ook een woord van bijzondere dank aan alle andere medewerkers. 

Aan de leden van de toto-commissie: Martien Labeur, Arie Kortekaas, René Ruis, 

Ben Goessens (half seizoen opgevolgd door Rob Pauel) zijn wij veel dank verschuldigd. 

Zij waren bereid om iedere vrijdagavond en vaak nog een deel van de nacht op te 

offeren. 
;c $ $ $ $ 

J. van Drunen. 

H E T L A A T S T E N I E U W S 

Zondag 22 juni, na de tweede kompetitiedag, is onze junioren A/B ploeg erin 

geslaagd voor dit jaar de finale plaats om het clubkampioenschap van Nederland 

veilig te stellen (de strijd om de W,G.- beker). !!! 

Nu de finaleplaats bij de senioren nog. 



- moderne tuinaanleg 

vakkundig onderhoud 

Aannemers: 

terreinverzorging en 
. . 

- groenvoorziening 

T u i n bed r ij f 
J. H. Wesseling & Zoon 
TUINARCHITECTUUR 

Adviezen en begrotingen kosteloos 
zonder enige verplichting 

Prof. v. Vlotenweg 1 · Bloemendaal - Telefoon 25 68 24 

C. G. Zwart. 
DE WITTE POMP 
van Haarlem 

LORENTZKADE 60 - HAARLEM - TELEFOON 243631 

Sporthuis Te Nuijl ... 
uw sporthuis 
op de Schaterweg no. 27 - Haarlem 
tel. 023 - 256200 

Het oudste sporthuis in Haarlem. 

Het vertrouwdste adres. 

Leden van de vereniging 10% korting. 

J. M. v. Waveren 

Nassaulaan 64 rd. 

Telefoon 023 • 310426 

Haarlem 

GEDIPLOMEERD GOUDSMID 

goud - zilver - juwelen 

Eigen atelier. 

Specialiteit: 

herenringen 



Loodgietersbedrijf 
H. van Baak en Zn. 
Levering van : 

geisers 
gashaarden en -kachels 
centrale verwarmings-
installaties enz. 

Verbindingsweg 14 Bloemendaal Tel. 023 · 260944 

Verbindingsweg 55 Bloemendaal · Tel. 023 • 252930 

Café "DE HOUTPOORT" 
Gr. Houtstraat 183 

Haarlem 

Telefoon 023 · 312505 

PRIMA VERZORGDE 
CONSUMPTIES TEGEN 
BILLIJKE PRIJS ! 

2 Wilhelmina biljarts 

Wilt u een klasse a part ? 
Ga dan voor uw vlees en 
fijne vleeswaren naar 
de slager die daar zorg 
voor zal dragen. 

Dus uw s I a g e r 

G. ROS 
Paul Krugerstraat 33 · Tel 26 18 78 
Haarlem 

HOBO 
HOUTRIBO 
De zaak met de grootste sortering 
en zelfkeuze afdeling. 

Moderne schoorsteenplaten. 

JULIANAPARK 44 
LORENTZPLEIN 41 

UITGAVE. BUREAU -oRIESPAW N.V .. HEERHUGOWAARD 

telefoon (02267) 2682 

TEL. 255530 
TEL. 315744 

N.V. aannemingsbedrijf 

A. J. v. ds Putten 
NIEUWBOUW 
ONDERHOUDSWERKEN 

HAARLEM 

Kantoor: 
Rijksstraatweg 179, tel. 023 · 250950 

Werkplaats : 
Pieter Maritzstraat 25 · 27 · 29 
tel. 023 · 254943 

Industrieloods : 
Ampèrestraat 13, IJmuiden, tel. 02560-6209 

SCHILDERS SPECIAALZAAK VOOR 

DOE-HET-ZELVER R. DE VRIES 

Saenredamstraat 41 • Telefoon 253388 

Wij leveren uit voorraad : 

SUPRALUX Alle soorten lijmen en beitsen. 
PLUSPUNTLAKKEN 
SABEL VERVEN 
KRUGOMUR en 
andere muurverven 

Wij geven contantzegels 

Kneedbaar hout. 

Vele soorten behang, glas, 
kwasten, gereedschappen. 

BEZOEKT CAFË ·RESTAURANT· SPEELTUIN 

"DE ZOETE INVAL" 
Amsterdamsevaart 89 

Haarlem 

Telefoon 023 . 313701 

SPECIALE ZALEN VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN 
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