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Eerste Haarlemse 
Riolering Service 

Aa 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: LEIDSEPLE;IN 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 · 81476 

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. 

Wij 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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~inler(raining 1969-1970 
SENIOREN 
geboren in 1949 
vf eerder 

J LJ.NIQ.~,,EN ABC 
geberen in 1'750 
tot en met 1955 

JU1IOüEN CD 
{Seboren in 1956 
en 1957 

Zaaltraining ingaande donderdag 6 november. 
In de zaal van de L.T.S. aan de Verspronckweg' ingang zaal aan de Brakenburgstraat. Aanvang 19.30 uur precies. 
Om de lessen van de avondschool niet te storen 9 dient iedereen precies up t)Jd aanwezig te zijn 9 zudat allen tegelijk naar binnen kunnen . 
Duintraining; ingaande '9 november 9 z.ondagmcrgen 10 uur op het militaire sportterrein aan de Zeeweg tegenuver het Witte Huis. 
<...aaltraining Gymnastiekzaal van de Klaas de Vriesschool aan het Junup l antsoen 9 ingaande woensdagavond 5 havembar 20 uur. Duintraining Met ingang van zcndagruorgen 9 november op het militaire spertterrein aan de Zeeweg , aanvang 9.30 uur. 
2;aaltraining ingaande woensdag 5 november aanvang 19.oo uur. in de zaal van de Klaas de Vr1esschool aan het Junoplantsoen. Duintraining Jll8t ingang van de z0ndagmor;3en 9 novelilber op het ruilitaire spertterrein aan de Zeeweg, aanvang 9.30 uur. 

JillaOHEN D Zaaltraining ineaande woensdag 5 nove1nber aanvang 18,00 uur. g eboren in 1958 in de zaal van de Klaas de Vriesschool aan het Junoplantsoen. Duintraining met ingang van zondagmorgen 9 november op het militaire sportterrein aan de Zeeweg; aanvang 9.30 uur. 
De ingang van het militaire sportterrein is op de Zeeweg tegenover het Witte Huis. 

PUPILLEN 
geboren in 1959 
of later 

Zaaltraining ingaande wvensdag 5 november in de Linnaeusschool aan de ~ ilgenstraat (noek Delftlaan). 
Indeling: Groep I Groep II 

van 2 tot 3 uur van 3.30 ~ot 4.30 uur Peter Haanschoten Bob 1rouwer 
~onald Dolwijn Reni Piek 
Wim v.d.Vosse Peter Venz 
Miehiel Tanis 
Chris Gorzeman 
Jelle Jonk 
Jan P.Dowpeling 
Frans Scharroo 
J"air de l'llarcas 
1'v1arc Spanjer 
llemco Dveve 
,.,art'Jn v.Cawpen 
ihari0 Modder 
Thco v.d.Vosse 
·.I'on Glas 
Eric Smit 
Wim Glas 
Eric J.Klesser 
Ben Koedijk 
Frank Metten 
Gert J rlVlunsterman 
Jos van Berkel 

Hans Eykenaa:r 
"Srik Lankhyyzen 
Dave van Olphen 
·.rom Schaar · 
01uer Sinke 
H~ndrik Verhagen 
Sim Noordelcos 
.B.ené Kuiper 
Dino Cooke 
H.obert Kneynsberg 
Peter Tanis 
Arnou t Blankert 
hob Comjn 
Rob v.Fraeyenhove 
B.on Goessens 
Arthur Hart!llan 
Patriek Meu~ enbroek 
Nick lYiost ert 
Falco Haven, 
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Clubblad van de atletiekvereniging "HAARLEM" Verschijnt 1x per maand 

Redaktieadres: Bellamystraat 3, Haarlem. Tel. 322667. 
Verzendadres: Ramplaan 94 , Haarlem. Tel. 244340. 

Voorzitter: 
Mr. J. Douwes, 
Eksterlaan 3·, 
Leidschendam. 
Tel. 01761-4455 

Sekretaris: 
C. H. Lagendijk, 

.... Narcissenlaan 40, 
Bennebroek. 
'l'el. 02501-7501 

Penningmeester: 
J. v. Drunen, 
Rawpl aan 94, . 
Haarlem. 
'rel. 023-244340 

Postgironummer: 
643883, t.n.v. 
pen.ningmeester 
a.v.nHaarlem 11 • 

Wedstrijdsekretari s: 
P.R. huis , 
Hyac i ntenlaan 2, 
Haarlem. 
Tel. 023-326667 

T.C.Senioren: 
H. Joacim, 
Burg.v.Lennepweg 12, 
Heemstede. 
'l'el. 023-284649 

T. C. Junioren: 
J.v. Drunen 
Ràmplaan 94, 
Haarlem. 
Tel. 023-244340 

Afdeling pupillen: 
Mevr. E. Joacim-Ort, 
Burg.v.Lennepweg 12, 
Heemstede. 
Tel. 023-284649 

van 

Jaargang 23 nr•7 
oktober 1969 

De strDd van dit seizoen is weer gestreden, 
met een historisch resultaat voor "Haarlem", 
want na 46 Jaar ononderbroken de P.R. beker 
te hebben betwist, ZDn we nu op onfortuinlijke 
wijze gestrand. De goede kant hiervan is echter 
de stimulans om in ons komende jubileumja~r 
onze plaats in deze top te heroveren als ca
deau voor dit heuglijke feit. 

Als U deze regels leest, is in feite het 
Jubileumjaar a l ingegaan met activiteiten, 
waarover U elders in dit nummer uitvoerig 
kunt lezen. 

Z~n WD goed geinformeerd -en dat is de R.C. 
doorgaans- dan weten wij, dat er bD diverse 
commissies id eeën leven om onze vereniging 
zowel op sporti ef als op organisatorisch gebied 
sterker te maken . Laten we hopen, dat juist in 
het komende Jubileumjaar deze ideeën in een 
goede - en vruchtbare samenwerking uitgewerkt 
kunnen worden. Opdat wij straks op 8 oktober 
1970 b~ he t 50-jarig bestaan kunnen zeggen: 
"Dat "Haarlem" van ons is een verrekt fijne club" 
Kowen de'25- jarigen 1 d.d. 25 oktober tesamen, 
de overige "Haarlemmers" zien we beslist bij de 
strandloop èn met de aanvang van de winter
training. 

K~py gaarne uiterlDk 3 november in ons bezit 
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0 F F I C. I :[ . I_ E._ ~1EDE.DEL NGEN 
OIVI AAN TE SCHAFFEN :: 

"Haarlem" trainingspakken met emblec rr. 
maat 3 f 28 ,75 
maat 4 30 00 
maat 5 31 25 
maat 6 32 50 
maat 7 33 75 
maat 8 35 00 

.. QW,~ajers voor pupillen f. 12 . 5"l 

nHaarlem" insignes f. 

nHaarlern" emblemen voor 
vJedstrij dshirt 
trainin[Sspak 
trainingsats of auto 

Verkrijgbaar b~ J. v. Drunen Ramplaan 9~- ·· 

en r.Ievr. E. Joacim-Ort, 'Jurg. v. Lennepweg 12 Heemstede. 
-- ~- .. ·-

1.35 

1 '75 
2 25 
1 00 

KORTING: Alle 11 Haarlem11-leden krijgen op hun sportbenodigdheden een korting 

van 10% bij: SPORTHUIS "te NUYV' 

Schat erweg 27 
Haarlem 

Wanneer u op dit adres kenbaar maakt, dat -u lid is van de a.v. 11 Haarlem" 
wordt deze 10% kort ing direct op het aankoopbedrag in minde~ing 

gebracht. 

NIEIDJE LEDEN: 

senior 

C-junior 

D-junior 

Pupillen 

J.C.Leeuwenburgh 

H. Vermeer 

G. r.ieijer 

J.J.Glas 

lnl. H. Glas 

M.C. v.d. Vossen 

B.W. v.d. Vossen 

C. Gorzeman 

M.R.ii'Iodder 

B.J. van Andel 

R.C.Bolwijn 

E. Smit 

R. Kneijnsberg 

R. Piek 

ADRESWIJZIGINGEN: 

G.N.Rinkel 

·· · B~J. Imthorn 

Rijksstraatweg 

Verl. Koepellaan 

Pr. Beatrixplein 

Tet terodestraat 

idem 

Stuyvesantstraat 

idem 

Pieter Keylaan 

Pleiadenstraat 

i'hddenweg 167 

eremerst r aat 43 
Hyacinthenlaan 

Lorentzkade 108 

RiJlesst raatweg 

'3oerhavelaan 24 
Vinkenbaan 14 

113 :Bèru1ebroek 

7 Bloemendaal 

15 II Haarlem 

81 " 
11 

91 rd. " 
11 

3 11 

38 11 

" 
11 

46 ZW " 
" 

463 " 

Zwolle (Berkun) 

Santpoort-Zuid 

TRAINING: Over de aanvang van de wi nter t:-a :i_ning 1969/1970 ontvangt U 
eind oktober bericht per ci rcu~aire . 
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De uitgestelde 2de competitiewedstrijd hoofdklasse heeft onze seniorenploeg een 
grote ant 'iclimax bezorgg. Zag het er die prachtige nazomerdag op 24 Augustus • - .-.., .-. ' ,..,. ·""\ "'Y' 

aan de ,r.qaa rsëhaTkerweëra aanvankelijk naar uit, dat "Haarlem" zich van zijn di-
recte concurre'nten zou distanciëren - de 11Q m. horden leverde immers. een fraaie 
puntenwinst op - het vervolg van de wedstrijd leerde al spoedig dat er voortdu
rend van een fel gevecht om de leiding sprake zou zijn. Bovendien is er ook voor 
de attente toeschouwer halverwege een competitiewedstrijdde steeds terugkerende keuze om, of de . verrichtingen op de baan te blijven volgen, dan wel de puntento
talen bij te houden. Die keuze was ditmaa l niet moeilijk. Elk nummer boeide zo
zeer, dat tenslotte niemand zich meer realiseerde hoe de rangorde in de w~dstr~d 
er uit zag. 
Per saldo bleken we 78 punten te kort te komen. Niemand behoeft zich dat è·chter .. ·aa:h ·te t·rekkèn ·~ · I{et ' was beslist één van de beste "F..AARLEII'.l"-ploegen, die ik in 
_jaren aan het werk had gezien en ieder heeft daar meer toe bijgedragen, dan ik 
voor ~Ofielijk gehouden had. r-1eer nog dan de traditionele finaleplaats had kunnen doen, i~erde dez~ wedstrijd ons hoe Haarlem meetelt en vooral door een onnavolgbare. ·ihzet, ui t 'erst c,-evaarlijk is voor elke tegenstander. 
Voor zover een ·:nederlaag voldoening kan schenken, gebeurde dat deze gedenkwaardige middag : in Utrecht, waar voor het =~erst ·in de geschiedenis een 11 Haarlem"-ploeg en supportersscha-re zich moest verzoenen m'et de gedac_hte niet in de fJ.tnale ten 
strijd~ te kunnen trekken. 

Junioren wel van ~e partij , -------- - ·---- - ~' 

Dat was wel het geval bij de junioren, waar de A - B jeugd in Amsterdam en de 
C- en p kongens in Lisse ge lijktijdig aan de start .verschenen. Ook daar- maar 
nu op finaleniveau - felle strijd en heroïsche gevechten, die aantoonden dat 
"Haarlem" zich op alle denkbare fronten 'nadrukkelijk laat ge lden 
Jubileumwensen legio. Het verspelen van de finalplaats om de P.R.-beker heeft - ~a"iî "h'ei? Îi]stj; :;e;langens voor het · jubileumjaar ei nog één toegevoegd. Want het 
staat vast dat we vol ,:-;end jaar in die ei.ndstrijd ni.et mogen ontbreken • 
. De plannen voor de: jubi:leumvi:ering nemen trouwens vastere vrom aan. Het valt dan 
ook .. toe . te juichen -dat 11 De iü'ssel11 in eep vasfe rub:riek van die vorderingen mel
ding gaat maken. Waar het meer dan ooit: op aankomt, is natuurlijk enthousiasme 
bij de órganisat.oren en de nodige financien om alle plannen - die echt niet ex-. .... :treem uitbund-ig · zijn ontworpen - te reaHseren. 
Het 1s altijd een Vervelende ~aak om in een vast kringetje rond te gaan, teneinde 
de Geld~n te verwerven, die een passende . jubileumviering _ mog~~ijk maken. Daarom .. ~al .... e.r. .. .rlaar .. -wo.rden ... ' gest-r-eefd· een · aantal bedrijven ais .1.'sponsor 11 te la~el?-.. . op:t.re.den •. ___ H.~t .. f?P:r.~l'lk.t .echter .. :vanzelf · dat -elke 11 eigen bijdrage" ·ëv'eneen's · bi·j ·z~~d~; welkom is 
en door de jubileumcommissie rn e t dankbaarheid zal· worden aanvaard. 
Minstens even belangrijk is de organisatorische inbreng, die voor diverse evenementen van ons 'allemaal léan worden gevraagd. Bedenk - als iemand van de jubileumcommissie een beroep op u doet - dat de organisat i e van al die kleine en grote 
programmapunten tussen nu en eind October 1970 , mede van uw bereidwilligheid af-hankelijk is ! · · 
:Sen prachtigè kans om te bewijzen, dat "Haarlem" niet alleen op de baan, maar ook 
achter de ~chermen van de interne organisatie, na 50 j aar nog schitteren kan ! 

Douw es. 
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35 f-\TLE.TIE.K 
Het is di;t? j_?/ar: 35 jaa_li geleden dat de eerste Europes'e Atl.'etiekkampioenschappen 
plaats vnnden. Het leek ons wel eens aardig na , te gaan in hoeverre de atle
tiek prestaties in die j5 jaren zijn vooruitgegaan. 
In bijgaand staatje hebben wij de resultaten vermeld van de Europese Kampioenen 
1934 en 1969. Ter vergelijking met de vooruitgang van de Atletiek in Nederland 
hebben wij ' d~ presta ties van de Nederlandse Kampioenen 19 34 en 1969 er naast 
-ve r meld; Waar na wij de vooruitgang in tijd en afstand in een afzonderlijke kolom 

; genoteerd - hebben. 
Hierb~ valt ons op~ dat de achterstand die Nederland in 1934 op het buitenland 

,. had~ nng steeds niet is ingelopen. Op somwige nummers zelfs n~g groter gewo rden 
is. Fra9pant is hierbij~ dat de resultat en~ behaald tijdens de 1ederlandse kam
pioenschappen 1969 niet veel verschillen van de prestaties gel everd tijdens de 
Eurepese kampioenschapJen in 1934. U ziet, we hebben nog ste eds een achter-
stand van 35 jaar ten opzichte van het buitenland. 

·-
100m 1 o. 6 10 ,4 +0,2 10~7 1 o, 6 +0~ 1 
200m 21 9 5 20~6 +0~9 21 ~ 5 21,8 - 0,3 ! 

400m 47~9 45d +2, 2 50,2 47,8 +2,4 
ÜOOm 1.52, 0 1.45~9 +6' 1 2.00,5 1.51,3 -r9,2 
1500m 3.54,6 3.39,4 +15~2 4.10,4 3-51,0 +19,4 
5000m 14. 36,8 13.44,8 +52,0 16.01,5 14.23,2 +98~3 
10000m 31.02,6 28,41,6 +2.21,0 niet verw. 31.56,6 --
110mh 14,8 1 3 9 5 +1 '3 15,6 14,6 +1 ,o 
400mh 53,2 49,7 +3,5 58~5 54, 1 +4,4 
3000m steeple 9.16,2 8.25,0 +51 '2 niet verw . 9 . 03,2 --
hoogspr . 2m00 2m17 +17cm 1m85! 2m03 +17icm 
ver spr. 7m45 8m17 +72cm 6m82 7m29 +47cm 
polshoog 4m00 5m30 +1m30 3m80 4m40 +60cm 
hinkstap spr . 14m89 17m34 +2m45 14m59 14m87 +28cm 
kogelstoten 15m19 20m12 +4m93 14m30! 15m79 -f-1m48i 
diskuswerpen 50m38 61rn82 +11m44 44m15 50m92 ,i.6m77 
speerwerpen 76rn66 )1rn52 +14m86 56m44 66m86 +10m42 
kogelslingeren 50m34 74m68 wr. +24m34 41m76 <+5m90 +4m14 
1Ö- kamp 6858p . 8041p . +1183p. 5690p. 6892p. +1202p . 
. marathon 2u52 .. 29 9 0 2u16.47,8 + 35-41,2 niet verw . 2u26.29,6 --
4 x 100m 41,0 38,8 +2,2 43,9 42,3 +1,6 
4 x 400m 3-1 4, 1 3.02,3 +11 '8 3. 36,0 3. 21 '5 +14,5 

1934 1969 vooruit - 1934 1969 vo oruit-
gang in gang in 
pr es tatie prestatie 

Europese kamploensehappen .Nederlandse karnpioenschappen 

WAT IS DE MEEST lffiRBREIDE SPORT ? 

De laatste officiel~ opgave van het I . O.C. luidt als volgt: (achter elke sport 
het aant a l aangeslo t en landen) 

1 ) voetbal 136 6) wielr ennen 100 11 ) zeilen 63 
2) atletiek 135 7) zwemmen 98 12) turnen 62 
3) basketbal 126 8) gewichtheffen 93 1 3) hockey 57 
4) schieten 110 9) worstelen 88 14) hippische sport 

5) volleybal 105 10) judo 73 56 
1 5) 5- kamp 48 

Atletiek is ve r uit de meest beoefende individuele tak van sport. Van de niet 
aangesloten sp orten wordt tennis in 91 landen gespeeld. 
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~IEUV'i S VAN HE'r JUBILEUMFRONrr ! ~ •• . --- - --~- --~ - .::..-- : - --·- · · · -· ~."':.,. · .· . ..;.:.;_:: ,' ''!::: · : : : . • . 

Door uitstel van de redactievergadering-
er was een dodelijk misverstand in het spel 
zou een van onze medewerkers van dit nummer 
zeggen - bestaat de mogelijkheid, dat dit 
nummer verschijnt, nadat de eerste Jubileum
activiteiten van start zijn gegaan. Ik doel 
daarmee op de strandloop van Zondag 19 October 
en de reunie voor de "25-jarigen en ouder" op 
Zaterdag 25 October. 
Mocht dit zo zijn, dan hebben onderstaande regels 
weinig zin. Niettemin, ik schrijf ze toch. Je kan het nooit weten. We hebben de laatste keren zelfs twee "t iklcers 11 gehad, we hebben een man die net zo goed stencilt, als hij vroeger kon hoogspringen- en dat was 1.80 m, in de dertiger jaren een respectabele hoogte - en als alles meezit, dan willen de verzenders ook nog wel eens uit hun slof schieten, dus ik gok het. 
Voor de strandloop zijn in totaal 25 mensen a ls jurylid aangeschreven. Ze weten inmiddels, dat er absoluut op hen gerekend wordt. Afschrijven is er trouwens niet bij, gelet op artike l 27 a 1 ~~- IIX~ . ··· · De ze _mens.en-:verwa-chten wij dus ZondagmÖrgen 19 October 1 om 11 uur in "De Zonnehoek111 kop Zeeweg en niet in °het Eindpunt" zoals op de aanschrijving staat vermeld. De loop zal om ongeveer 14.30 uur zijn geëindigd, een ieder kan dus om 15 uur ~og heel gezellig thuis gaan theedrinken . Dat kan natuurlijk even gezellig in "De Zonneho ek 0 gebeuren. :Maar nogmaals, er wordt zeer besl~s_t op deze mensen gerekend. I'!laar vanzelfsprekend is ook elke andere "Haarlem"-er , die voor deze gebeurtenis niet is aangeschreven van harte we lkom, want het gaat er op lijken dat we iedere hulp heel goed zullen kunnen gebruiken. 
De Reunie voor de "oudjes" van de club belooft iets heel speciaals te worden, nu Jan P. Strijbos, één van de oprichters van onze "Good Old" toegezegd heeft - en ik mag wel zeggen, van hart e toegezegd heeft - tijdens deze reunie zijn l aat st e film, opgenomen in de Afrikaanse oerwouàen, te vertonen. Dat wil zeggen, dat de reunisten getuigen kunnen zijn van een premiere en eigenlijk zijn we daar wel een beetje trots op. Inmiddels zijn alle daarvoor in aanmerking komende leden en donateurs aangeschreven, maar mocht het nu zo zijn, dat deze mensen b.v . nog in contact staan met oud-leden die niet aangeschreven zijn, maar waarvan men weet, dat ze heel graag de bijeenkomst zouden willen bijwonen, laten zij zich dan in verbinding stellen met ondergetekende. (Graag telefonisch na 7 uur : 02200- 33359 ). Ja, en wat de verdere activiteiten van onze J.C. betreft: ve el zal afhangen van de financiel e positie van deze commissie, Op dit ogenblik zitten we nog helemaal zonder ge ld. De strandloop zal hat eerst e geld moet en opbrenGen; misschien dat ook de reunisten letterlijk een duit in het zakje willen doen en dan pas kunnen we enkele activiteiten op touw gaan zetten. 

Om te beginnen kan iedere senior op de wintertraining deelnemen aan een verloting. De loten liggen op tafel in de kleedkamer, men kiest zelf 6én of meerdere loten, die f; 0. 75 per stuk kosten en doet het verschu~digde geld in_ de bijstaande jubtleumpot. Puur zelfbediening dus, waarbij wel opgemerkt dient te worden, dat wissel geld niet aanwezig zal zijn. Er wordt iedere week een prijs ui tg.®oofd 7 maar die zal er dan ook naar zijn. Zo is b.v. reeds een Philishave toegez.eÎsd. De tweede activiteit behelst de verkoop van het originele Jubileum-Document à f. 5.b0~ Deze documenten zullen uitgezet worden onder onze senioren en we vertrouwen er echt op, dat elk seniorlid in staat is, enkele van deze documenten aan ZDn familie- en kennissenkring te slijten. Voor beide activiteiten is een opbrengst van f. 600.-- begroot. Laten we proberen dit bedrag te overtreffen. En dan gaan we een groot aantal 4-kleuren viltstiften onder alle leden uitzetten, die per stuk f . 1.-- gaan kosten . En daarmede hopen we zo'n f. 500.-- te maken. Dit alles zal echter beslist niet voldoende ZDm, om alle geplande activiteiten te financieren. En dus zal iederen vrijwillige bijdrage bijzonder welkom zijn. U wilt het gi ronummer van onze penningmeeste r wet~n: 64 38 83 D.Hagtingius 



Z~and~m, 17 au~ustus Org__. __ . ~· v. "Zaanland" 
D~_ze wed- ~trijde:(l . , . d;ie voor onze seniorenploeg op enkele nummers moest gelden als . eel)>iàatstè' set'ect i e voor de competitiewedstrijd die een week later zou worden' verwerkt,.· ' ·-·. 

200m...herèh D serie 
• :'· 

Boom heren n 
3000m A/B 
3000m C/D 
hoogspringen C 

hoogspringen D 
kogelstoten A 
speerwerpen A 
speerwerpen D 

finale 

4e 
2e 
4e 
6e 
7e 
10e 
1 e 
2e 
3e 
1 e 
2e 
s e 
2e 

Ben Gaassens 
?eter Schippers 
Peter Schij,Jpers 
Hans v.d. Eem 
Hans de Rijk 
Co Klaver 
Wim Krijnen 
Ton van Zijl 
Wim Viss er 
Aad Beun 
Re in Knol 
Wim Visser 
Peter Schippers 

26,0 
2S,O 
2S,2 
2.11,1 
9.33,6 
9-S4,4 
1m7S 
1m6S 
1m60 
1m70 
13m3S 
46m04 
42mB6 J.v.Dr. 

Beverwijk 7 september Org. Suomi Ni euw clubrecord hoogspringens jongens C 
Het was Ruud Wielart, die het clubrecord van Gerard Moolenaars, gevesti8d in 19S9 om zeep bracht. Hij "flopte 11 over de 1 m66. Ruud proficiat ! ! 
Een keurige overwinning boekte B junior Ron Koridon op de Boom tijd: 2.03,B 

Heerde 

Heilo'J 

Alleen 

Jongens A 100m series 4e Gem Dekker 1 2, 4 
se Wim Zuiderveld 1 2? s 200m series 2e Gem Dekker 24,9 finale 3e Gem Dekker 24,B BOOm 4e Henk Duyn 2.os,B verspringen 6e Arnold Lobman Sm92 kogelstoten 3e Arnold Lobman 12m30 
Be Wim Zuiderveld 11m09 

Jongens B 100m series 1e Rob Pauel 11 ? B 
3e Frank Uiterwijk 12,2 
1 e Wijndert Wielart 12,4 

finale 2e RJb Pauel 11 ? B 
3e Wijndert Wielart 12,0 hoogspringen 4e Ruud Wielart 1m66 ( C-jun.) 

Nieuw clubrecord verspringen 4e Rob Pauel Sm5B 
se Frank Uiterwijk SmS1 
9e Huud Wielart Sm20 ( C-jun.) kogelstoten 3e Rob Pauel 11 m99 

J.v.Dr. 
13 september 20 km. wegwedstrijd 
20e Bas Fennis in de tijd van 1 uur 2S.19 Op de 10 km. was zijn tijd: 4e.27 

R.R. 21 september 

Een tamelijk fJrse wind maakte het de atleten deze middag niet gemakkelijk de 100m lopers hadde~ er voordeel van. 
Senioren 100m D H.v.d.Eem 3e in serie in 12,2 

100mB A.v.d.Werf 7e in 11,7 
400m D H.v.d.Eem 7e in S7,4 
400mB A.v.d. Werf 3e in S3,7 

SOOOm H.de Rijk Se in 16.1S,2 
-6- R.R. 
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VOLGEND JAAR ZliN WE TERUG 

Hans Douwes ~ " 'ha t jamrr.er 9 dat we het 
wedst rijd''. 

'l'on van Zijl~" Jammer voor :üein Knol, 
finaleplaats gegund" . 

Harry Joacim~"Dit was weer eens een 
het zweet in Je handen 

Emi le Bleyswijkg"We zijn strijdend ten 
maar bel oven, dat we 

~-

ni e t he bben gehaald, een maéhtige 

Juist na zo'n wedstrijd had ik hem de 

wedstrijd, .waarbij je tot het laatst met 
stond van de sj_)anningn. 
onder gegaan, we kunnen elkaar alleen 
het volgend jaar weer terug zijn". 

Ziedaar enkele uitspraken direct na afloop van de tweede competitiewedstrijd opgetekend uit de monden van enkele vooraanstaande HAARLEM-mensen. Ik kan het ap eigenlijk wel helemaal mee eens Zijn. Het geluk9 dat ons ih"" voorgaande Jaren al tijd wel goed gezind was geweest 9 liet ons daar op de 14e . september in Utrecht in de steek en zo gebeurde het 9 dat de beste ploeg 9 die we de laatste op de been hebben gebracht toch woest toezien, dat onze club voor de eerste maal sinds 1923 werd uitgeschakeld voor de P.B.-beker finale. -
Elders in dit blad zult U taen verslag met uitslagen aantreffen, van mij .dus -slechts wat kanttekeningen. Zou ik een pr~JS mogen uitloven voor de beste man van onze ploeg, hij zou ongetwijfeld gaan naar aanvoe rder Wim Kr~nen. ·Met deze wedstr~jd hefft deze atleet zich gevoegd bij onze heroische polsstokhelden .ais -Cor .Lamoree en lViart Swart, die in vroegere jaren ondanks blessures tot grootse verrichtingen kwamen. Nu nad -vi'im Krij,1en geen blessures9 maar wel een zware griep onder de leden, die hem norwaal gesproken aan het bed zou hebben gekluis-terd. Ti/laar aanvoerder vhm Krijnen was er. Dat liet hij direct op het eerste nummer merken. De 110m horden, door hem gewonnen in 15,5 sec. Op de hoogte zijnde van Wirn's grieptoes t and 9 vroe~ ik mij toen af , of die hordenrace zijn lichamelijke toestand niet te veel zou hebben aangetast en eigenlijk was lat vok wel zo. Voor de wedstrijd hoorde ik een bestuurslid vertellen over een atleet, die grauw van ellende zou zien, wanneer hij alleen maar aan een bepaald nummer dacht. Van die ellende heb ik niets gemerkt, wel van de ellende van Wim Krijnen. Aanvankelijk had hij nog gezelschap van .i.(ob van Iümwegen, maar toen deze na een sprong van 3m1 0 met twee tanden door zijn lip vroegtijdig de bak moest verlaten -ziedaar een van onze pechgevallen- t oen moest Krijnen het helemaal alleen doen. Daar zat hij dan op het bankje met zijn rug naar de bak gekeerd. Hij wilde eenvoudig niet zien, of zijn jeugdige tegenstander van Abcoude van .PAC, met wie h:ij na 3m40 alleen overbleef he~ zou halen. Van Abcoude kwam over 3mSO; Krijnen ging na 2 foutsprongen over 3mSO; van Abcoude ging over 3m60ï Krijnen ging na 2 foutsprongen over 3m60; van Abcoude overtrof zichzelf en ging over de 3m70; Krijnen ging na 2 foutsprongen over 3ln70? van Abcoude faalde b1J 3m80 en toen pas was Wim in staat om ook 3x fout te springen. H:ij wou niet verliezen die middag en h:ij verloor ook niet. Zou ik nog een tweed e prijs mogen uitloven, die zou gaan naar Rob Strik. Rob kon wegens een blessure niet starten op de 400m horden, maar hij had laten weten, dat de 1500m vanwege een minder snelle afzet te proberen viel. En hij liep een beste 1500m 9 ondanks de pijn, die je soms van zijn gezicht kon aflezen. En later liep hij in de 4x400m ook nog een beste race. Hoewel je hem zo na een 100m vanwege een pijnscheut duidelijk zag aarzelen. 

En nu ik toch aan het uitdel en van pnjzen ben geslagen, de derde prijs zou gaan naar alle overige leden van de ploeg, voor _ hun voortreffeLJke inzet. Invallers als Jel Doornbosch en Ben Goessens 9P de 400m horden, ons grootste talent Adri Schaper, wa t maakt die knaap een wonderlijk groot gat 9 toen hij als tweede man startte tDdens de 4x400m 9 een Mark Beekes 9 met zijn 50 96 op de 4GOm. Inderdaad alle leden van de ploeg, ze hebben er werkelijk tot het allerlaatste voor geknokt. Werkelijk t ot het allerlaatst 9 want toen Arnoud Bosch als onze laatste man van de 4x400m over de streep was gegaan -Arnoud liep een voortreffelijke 400m- toe-n--lee-fde -bij de Haarlemmers nog steeds een kleine hoop, dat we het gehaald zouden hebben Toen dit niet w~ar bleek te zijn 9 kon Emile alleen maar boven aangehaalde woorden spreken: "Volgend j aar zijn we t erug _
7

_ 
So long 



Utrecht, 14 september 2e com:.;>eti t iertag senior.en. 
::::aL:-· - -· - -- ·--- ---. -- ____ ::._--:-:;-_~~~ .r •. 

11 Om hordèr, Op dit eerste nuu1mer bE:haalden ~iT',_~-~-n--fiinÏ.{ ._áantè:I :-1iü-ntèil~"0.'ö·s Fiel 
H;lcn .. ;erd 2e in de eerst e serie en YJirri Krijnen 1 e in de t weede s erie. In tij
è.er~ 7 die gezien mogen worden . .i.1es] . 15,6 en 15,5· 

800 m~ter In de series op deze BOOm zagen we twee prachtige r aces van onze Baar-
-~ers. Adri Schaper li ep een voorteffelijke wedstrijd, hij vertrok van kop 
a~ , werd ha lvervege door Rijnders (Kimbria) voorbijgegaan, maar ging de 
laatste 300m zo aard, dat ni8mand in z~n spoor kon blijven. Tijd 1.52,B . In 
punten (880) de beste 1'i:Iaarlem 1' prestatie. Hans de hijk in de tweede serie .., 
deed het ouk uitstekend, ~ing goed mee en eindigde als 2e in 2.00,4 een 
evenaring van z~n beste prestatie. Deze 800m bracht ons de meeste punten 
nl. 16 21". 

100 meter In de eerste serie Fer 1ami e 6e in 11 7 3. We hebben Ferri e wel eens 
harder zien gaan . De t weede serie werd gewonnen deer Gerard Kamp ook in 
11 7 3 . Ook vo or Gerard ge ldt b evenstaande. Waa r blijft de t~d, dat beiden 
nog 10,8 liepen. (Voor l!'er nie t zo ver weg: in mei in Heiloo) 

Speerwerpen Hie r bleven de \v immen 'rhissen en V i ss er een paar meter onder de maat 
wet resp. 4Bm60 (Be) en 4Bm56 (9e) 

400 meter Mark Beekes was uitstekend op dreef. Z.J n tweede Qlaa ts in de tijd van 
50.6 mocht er zeker zijn . Het was zijn beste ~restatie opde 400m. Dë t ijd van 
Adri v . d. Werf in de twe ede serie viel toen wel een beetje tegen: 53 7 1. 

_Verspringen Een nummer waar op we de laatste jaren geen grote indruk meer konden 
maken . Frits Knuvelder werd Be met een voor zijn doen goede sprong van 6m44 
en Gerard Kamp werd 10e : 6m10 

Kogelstoten Op dit nummer twe e mensen, die zo lang zamerhand wel weten noe ze 
een kogel vast moeten houden. J.vlaa r ook het wegstoten ging ui t stekend. 
Jeltjo Doornb vsch 4e (Um6.B) en .ii.ein Knol 5e (13rn57) . 

1500 meter Rob Strik en Bosch streden beiden tot op de bodem van hun kunnen 
om elke fractie van een seconde.Rob werd uitstekend 3e in 4.05 . 3 en Arnoud 
6e in 4 . 09,9. 

400 meter horden. Omda t Rob · str~k . door een blessure niet kon hordenlopen en ?im 
van Beek niet beschikbaar ·was , konden we geen prestaties verwachten zoals 
we de laatste tijd op de 400 horden gewend waren . Dat kostte veel punten. 
Jeltjo Doenbosch 1e seri e 6e in 61,2 en Ben Goessens 2e serie 4e in 62,7. 

200 meter Na de 400m kwam lViark Beekes voo r de tweede keer in de baan en niet 
minder uitstekend, 23,1 voor de 48 plaats in de eerste serie. Fer Lamie 
deed in de tweede serie zijn plicht : 3e in 23,4 

Loogspringen Jos Fielmich sprong voor de zoveelste keer zijn beste prestatie~ 
1m85 (4e plaats), maar we z.ijn er zo aan gewend , dat we nu wel eens 1m90 
willen zien, Onze tweede springer Aad Beun deed het voortreffelijk. Me t 
de pas aangeleerde Fosburry flop sprong hij 1m75 (5e) 

5000 weter Omdat Co Faas deze middag niet aanwezig was, werd hij vervangen door 
Arie Kort ekaas (geheel onvoorbereid- zie elders) Arie had het heel zwaar en 
eindigde op de 12e plaats in 17 .1 0 ,2. Ook Hans de Rijk had het niet gemakke
lijk, metdeooom in de benen liep hij t oc h nog 16.3o,B, maar da t was niet 
genoeg voor beter dan een 10e plaats , 

Polsstokhoogspringen .Rob van lürnwegen was de pechvogel deze middag. Hij viel met 
zijn tanden door ZDn lip en woect naar het ziekenhuis om het te laten hech
ten •. 'roen hij t erugkwam, mocht hij verder springen, maar verder dan de reeds 
gehaalde 3m10 kwam hij niet (6e). Overigens een pluim voor zijn doorzettings
vermogen. ~im Krijnen was eoed op dreef . ~en 2e ~laats deze keer en wij vin
den het gezien de omstandigheden een knappe prestatie (3m70). 

4 x 100 meter De op zich niet slechte tijd van 44 7 5 leverde een 4e plaats 6p, 
maar dit is een prestatie, die zeker voor verbetering vatbaar is. De lopers 
waren resp. l!'e r Lamie, Frans 1loeben , lVIark Beekes en Gerard Kamp. 

4x 400 meter Adri v.d.werf- Rob Strik- Arnoud Bosch en Adri Schaper liepen tegamen 
met 3.29,2 naar een 3e plaats. Een t ijd waar we zo langzamerhand aan gewend 
zijn geraakt. · 

- 8-



Diskuswerpen ·Met de ·dis1cus deed .dein Knol het nog beter daa met de kogel. Een 
geweldige slinger en de 43m86 leverde hem een 2e plaats op. Wim Thissen 
bleef evenals op het speerwerpen iets onder z~n kunnen; h~ werd Be met 36m84 

Hinkstapspringen Onze hinkstapspringers komen er steeds beter in dit jaar. 
Frits Knuvelder 4e met 12m76 en Wim Dammenie 9e met 12rn29 hetgeen voor 
beiden een nieuw persoonl~k record betekende. 

ZO ZLJN ZE a DIE "HAAHLEM;' ers 

Een dodel~k misverstand was de oorzaak, dat Co Faas niet t~dig werd bericht, 
om tijdens de 2e competitiewedstr~d in Utrecht de SOOOm te lopen. Co verscheen 
dus niet. Wie er wel was, Arie Kortekaas, voor enkele jaren juist op de 5000m 
een steunpilaar van de ploeg. Arie was er als toeschouwer, niet om te lopen. 
Een enkel verzoek om in te vallen op de 5000m en zodoende mogel~k 500 plinten 
veilig te stellen was voldoende ow de op wedstr~den helemaal niet meer ihge- . 
stelde Arie te laten starten op het langste loopnu~ner van die middag. Natuur
l~k kon Arie in het geheel geen rol van betekenis spelen en ging h~ de laatste 
ronde met grote achterstand in. "Arie bedankt'', riep toen een bestuurslid onze 
man toe. En wanneer ooit een bedankje op de juiste ~laats iemand is toebedacht, 
dan was het toen. Eenzaam liep Arie die laatste ronde uit, er was voor hem geen 
enkele eer te behalen, maar h~ deed het voor z~n club. 11 

• Ja zo zijn ze, die "Haarlem"ers. 
WISSELPUNTJES !! .• !! .. !! .• 

+++ ;'Haarlem" werd in Utrecht ge"PAC"t • Je moet maar P( ech) H( ebben). 
+++Van Enkhuyzen naar Athene in 15,2 sec. 

+++Voor de Westduitse Atletiekploeg werd Athene 
Het zat ze ook niet erg May. 

ga-athene. 

Amsterdam, woensdag 17 september Avondinstuif 

Deze, door de Afd. Amsterdam georganiseerde avond-instu-if betekende de laatste 
van een indrukwekkende serie van dit soort woensdagavond-wedstr~den, voorname
l~k georganiseerd in Amsterdam, Zaandam, Lisse en Heiloo. 
Het is jammer, dat w~ praktisch steeds hetzelfde groepje "Haarlem"-atleten b~ 
deze wedstr~den in aktie zagen. Het was m.i. juist een uitgesproken wedstr~d
gelegenheid voor onze seniorenploeg, die wat het aantal wedstr~den betreft er 
maar povertjes afkomt. Vianneer je een heel jaar moet trainen om dan je krachten 
te meten in ten hoogste 8 à 10 wedstr~den, dan is dat m.i. veel te weinig en 
bepaald geen stimulans om er b~ de de trainingsarbeid eens extra hard tegen aan 
te gaan. 

Uitslageng Senioren 100m C 1e Ronald Prent 11,8 
Deze wedstr~d betekende voor Ronald z~n eerste 
start na een langdurige, door een lastige bles
sure gedwongen, rustperiode. 
100m D series 4e Wim Zuiderveld 12,6 

5e Gem Dekker 12,7 
3e Henk Duyn 12,B 

finale 4e Henk Duyn 12,4 
BOOfu C Be Ronald Liefrink 2.09.0 
Boom D 6e Hans v.d. Eem 2.11,1 

7e Frans Hoeben 2.16,5 
Speerwerpen D 4e Wim Zuiderveld 37m24 
150Öm B. 2e Hans de Hijk 4.12, 1 

jongens B polshoog Frank Uiterw~k 2m60 
Aan het einde vah deze wedstr~den-reeks gaarne een woord van hartel~ke dank 
aan het adres van André Pel, .~ie ons steeds met z~n auto naar de plaats van 
bestemming bracht. 

-9- J. v .Dr. 



ümsterdam 9 21 september Finale Clubkamp io enschap van Nederland ·jongens 1969 
··- -- ···- --

Opde sintel ba_.an Ookmeer . te Amst erda m streden deze middag de _..:.zes- stërkste jeugd
gleegen van Neder land 3 met als inzet het junioren clubkampioenschap . De or gani 
satie, . in handen van A. A. G. 3 was zonder mee r uitstekend . De puntenstap_<?.-_ .. we r d na 
ieder on~lerdeel direct bekend gemaakt, hetgeen bij een dergelijkë .-wedst r ijd uiterst 
belangriJk is. 
De nHaar1em 11 - jeugdploeg legde na een spannende strijd beslag op de 4e plaats , 
deze ploeg slaagde erin om maar liefst 9BO gul~"t~_:g_-_-j;.Qa...~.vlUI.eg,e.J:l-,aatl---hun- beste 
se i zoen re sul taa t tot dan to e . Bij zonder --vërli~~gerid was het , dat dit hogere 
puntentotaal niet ~erd ver kregen door Bnkele uitschieter s, maar door de uit -
stekende. inzet van de gehele ploeg. . 
Een prima aanwinst voor onze jeugdploeg is ongetwijfeld Arnold Lobman 9 hij s l aag
de erin 12m11 me t de kogel te stoten, terwijl hij de speer 4 7m1B wier p. Ar nold, 

. t ot voor kort woonachtig in Par amaribo, · is cursist op het Centraal I nsti t uu t 
voor Opleiding van Sportleiders te Overveen. 
Ook de BOOm van hon Kor i don wa s van uitstekend gehalte. De manier waarop kon 
na · 400m gelopen te hebben er tussenuit c ing, was imponerend, . hij zegevierde op 
over tu1gende wijze in een voor B- junioren zeer goede tijd van 2 . 02~1. Ook onze 
tweede B l0per 9 Huud Quax, die zijn eerste echte wedstrijd liep, was goed op 
dreef met zijn 2.09,5. Bij de BOOm voor jon.e;ens A zagen wij '' vechtjas" Paul van 
Goo l in actie, hij "boekt e een serie overwinning in 2 . 04 9 9 . Rena l d Liefrink 
st~lde op de BOOm teleur , zijn eerste 400m legda hij af in 54,5 9 di t was wel 
te hoo~ gegrepen. Zijn tijd werd 2 . 08,8. . · 
lional d Pr ent liet zien, dat zijn blessure nu eindelijk tot het verleden behoor t3 
op de 100m ging hij zegevierend over de finishlijn in 11 ,4. Deze over winning 
leverde hem een plaats op in de · Kederlandse jeugdploeg in de wedstrijd teg en de 
Belgen, Ronald Proficiat ! ! ! 
Per soonlijke reco r ds wer den geboekt door g Peter Guikingg 1m70 hhog; Wijndert Wie
lar t 33mBB met de discus? Wim Zuiderveld 11m95 met de kogel en Ron Ko!i~on op 
de BOOm 2 . 0 2 , 1 _ . . .. . ---- . .. 

U I T S L _A G E N 

11 Om horden 5 Rob van Beek 17,1 652 
1273 1109 

5 lr"rank lJi terwijk 17 9 5 621 

100m A 1 Ronald Prent 11 3 4 710 11 7 3 1095 6 W:i:m Zuiderveld 123 6 463 

BOOin A 1 Paul van Goo l 2.04 , 9 667 
1274 1237 

5 Ronald Liefrink 2.0B,B 607 

400m A 5 Gem Dekker 55,7 576 
9 54 1044 6 Fred Schuurmans 6 1 ,8 3 7B 

3000m A 3 Henk Duyn 9·35,6 . . _636 .. ----1016 1001 11 Be n v.d . Linden 1 f .' 06 9 B 3BO 

100m B 
) Rob Pauel 11 'B 622 1202 1142 1 Wijndert Wi elart 1 2, 0 5B0 

BOOm B 1 Eon Koridon 2 . 02, 1 712 130B 1144 
3 Ruud Quax 2.09,5 596 

hoogspringen A/ B 2/4 Peter Guiling 1 m70 5BB 1 OB1 937 6 Rob .Pauel 1m60 493 

ve r springen A/B 7 Paul van G0 ol 5mB3 566 1092 102B 9 Ronald Liefrink 5m65 526 

p0lshC? og AjB 7 Rob van Beek 2m90 49B 901 994 12 Frank Ui t e r wijk 2m60 4')3 

kogelstoten A/B 4 Arnold Lobman 12m11 6o6 1202 905 
5 Wi .m Zuiderveld 11 m95 . . .5.9. q_ --

diskuswer pen 3/4 Wijndert Wiel art 33mBB 560 
974 972 B Er nst Kleijn 27m42 414 

- 10-

' 



f 

speerwerpen A/E 

4 x 100m A/E 

4 Arnold Lobman 47m18 
8 Freek Visser 38m22 
6 Honald Prent-Rob Pauel-

594 
464 1058 863 

Gem Dekker-Wijndart Wielart 46,0 1374 1431 

15.882p. 14. 902p. 

Uit bovenstaande punten t a ta::.. en blijkt · a.u-ra:·elïfk~ ··a.at de· ''bijna Tö-öo-punt·e~- ~~-~r 
zijn behaald op 11 van de 14 nummerc. 
Arnold Lobman is een zeer we::..kome aanwinst voor onze ploeg (getuige de 
vooruitgang op kogel en spee~ resp. 297 en 185 punten), maar behalve Arnold 
hebben ook de andere juniore~ prima prestaties ge::..everd (winst op Boom E, 
110m horden en hoogspr. res~ . 164, 164 en 144 pun~en) . 

J.van Drunen 

Den Haag , ~uidlarenstraat , 37 en 31 augustus. Neëerlandse estafette kamp. 
\ , . ~ -- .'-i 

Het Haagse- -Spartä- - o~-gani~-~~;de op voortreffelijke w~; M d~ - N-~-d-~rlandse estafette 
kampioenschappen, verdeeld over twee korte p rogram.1a' s op zaterdagavond en 
zondagmiddag. Door een verdeling werd het mogelijk "'"oor de dee.lnemende vereni
gingen om. bij meerdere nummers op maximale sterkte ~e verschijnen. 

De HAARLEM-senioren Lainie. Beekes, Schap er en Stri!: vochten zich. zaterdagavond 
in de finale van de 4x400m : 3.27,7 , een acceptabe::..e tijd, die echt er enkele 
seconden langzamer was dan de t~d van de ander e fi~blisten. Dat bleek duidelijk 
in de finale, waa r dan ook een 6e plaats behaa ld wsrd in 3.28,3. 

Zondag verschènen Strik en Schaper weer aan de sta~t, nu met de Rijk en Bosch 
voor de 4x800m. Deze plf1eg zou niet kunnen griJpen naar een medaille , maar 
vetrok op jacht naar een clubrecord. Hans liep juist boven de twee minuten, 
hob voelde de -vorige dag nog en haalde de twee mim1ten ook juist niet. A~noud 
ging prachtig mee met de Spartaan Wim van Gerven in 1.59,0, maar Adri was ook 
de vermoeienissen van de vorige dag nog niet te boven. Zijn 1.59 ,5 was te veel. 
In de eindrangschikking -werd HAARLEM 7e , officïele···t ijd:7-59,6 en dat was 1,1s 
boven het clubrecord. 

De 4xCOOrH JUnioren van zondagmiddag zag t we e oppermachtige ploegen Ciko '66 en 
H.A.C. en een groepje achtervolgers, dat een tactische strijd om de 3e plaats 
leverde. Henk Duyn, Ron Koridon en lionald Liefrink hadden ;elk in ongeveer 
2.07. - , de plaats van HAA.hLEM bij de adJ.tervolgers veilig gesteld voor Paul van 
Gool. Paul plaatste op het Juiste moment op de 200m voor de fini~h, een prach
tige demarage en verdedigde zijn voorsprong uit alle macht en dat bleek op de 
finish net luttele centimeters te weinig. Een 4e plaats dus voor onze HAARLEM
JUnioren, de beste van onze vert e~enwo ordigingeno 
Uitslagen: 4x800m jun. 

1) Ciko'66 "8o05,4 
3) Nurmi · 8. 2'7 ,4 
4) Haarlem 8. 27,5 

WISSELPUN'rJE •••••• o •••• o ••• 

4x800m sen. 
1) Ciko '66 
7) Haarl em 

7·44,8 
7- 59,6 

4x4E:JOm 
1) A.V.R. 
6) Haarlem 

3.21,5 
3. 28,3 

* De redaktiecommissie van ons clubblad is op zoek naar een ruimte, waar 
zij in alle rust (en met al di egenen, die t ot het tot standkomen van ons 
aller WISSEL behulp7..aam zijn) in één weekend het clubblad van de grond 
te krijgen. Men denkt aan een plek ergens in de omgeving van het 
"wisselseveld". 

U WILT IETS BllDRAGEN VOOR ONS JUBILEillill ?? 
Giro 643883 t.n.v. penningmeester a.v."Haarl em". Vermeldt er even bij: · 

" GOUDEN FEEST" 
-11-



C enD Jun\ oren 
Amsterdam, 23 augustus Competitiewedstr~d 

In,_ de laat.s.te c om.l)eti tiewedstrijd van dit seizoen is het zowel de C als de D 
junioren gelukt om nun finaleplaats veilig te stellen. Hoewel de C junioren 
in deze wedstr~d hun puntentotaal niet konden ver beteren, bleek hun vorige 
t otaal t och net voldoende v oor een 3e plaats, die toegang gaf tot de finale. 
Bij de D- Jongens kon het totaal zelfs nog~ets opgevoerd worden. Dit was hoofd
zakel~k te danken aan aer Meyer, die onz~ ploeg op het verspringen en vooral 
op het kogelst oten belangr~k heeft verstsrkt. 

" Uitslageng c Junioren D Junioren Haarlem I 
Bom 1 R. Kuyl 9,8 60m 1 F.Bakker 8,6 

8 R. Bliekman 10,7 10 A.Eleveld 9,2 
80.Qm, ... --2 .. :· .R .. Wi..cl.~~t ~ -- - -- 2.-·1-4,.-5 . ··- · .. ~- -- .. -· ·· ~-14 R. Smi-4 --- · · · - · ·· ·-.-~ -- ,_9. 2-J-~- -~- --6 n. Jellema 2.36,9 6oom 2 R. 'l'romp 1 • 44, 7 
ver 4 R. Wielart 4m88 5 A. Blok 1. 55' 0 

8 R. v.d.Zwaag 4m43 hoog 2 h. Tromp 1m35 
kogel 8 R. Kuyl 9m25 9 A. Blok 1rn15 

10 V' . v . Vo orst 8m83 ver 2 G. Meyer 4m16 
diskus 6 R.v.d.Zwaag 25m24 7- F. Bakker 3m72 

10 i\ . Bliekman 23m48 kogel 2 a. Meyer 8m98 
4x80m 2 H.Kuyl - R. Blickman- 7 lt. Smits 7m42 

R. v.d .• 2,waag- R. Wielart 40,4 4x60rn 2 G.Meyer- A.Eleveld-
'r ot aal 3 ~- _) 9034 punten. F.Bakker- R.Tromp 34,7 

Totaal 2 8381 punten. 
0 

D Junioren Haarlem II D. Junioren Haarlem III 
6om 16 0 . lVleyer 9,5 6orn 16 T.B.lickman 9,5 

16 H. . Bundel 9,5 21 A. Hartman 9,9 
22 B.Hendriks 10,0 27 R.v. Fr aeyenhove 10,4 

6oom 9 ?. Schaper 1 . 57,4 6oom 20 a. de Vos 2.04,6 
15 J. :vla thot 2 . 01 2 1 22 w. de Hart 2. 06,3 

hoog 16 l\'i . Bolw~n 1m05 hoog 13 E.Scnuurmans 1 m1 0 
16 D. lvlUnsterman 1m05 16 w. de Hart 1m0.5 

ver 6 P . Schaper 3m73 ver 10 T. Bliekman 3m51 
14 rt. Bundel ·3m34 13 a . Cornelissen 3m38 

kogel 11 J. Mathot 6m77 kogel 16 E.Schuuriuans 6m29 
12 w. l\liuns 6m75 17 a. de Vos 6m05 

4x60m 8 B.Hendriks- R.Bundel - 4x60m 9 D. Staartjes- T.Blickman-
J . l~thot-P.Schaper 37 2 0 R.v . Fr aeyenhove- a.de Vos 38,5 Totaal 7 7479 punten Totaal 8 7252 punten 

Haarlem 2 1- 1 september Avondwedstr~dhoogsprin~en 
(' 

Ha het hoogsprinsen van deze avond is Frank Bakker er als 2e "Haarl emmer" in ge
slaagd om zijn 2e graad te behalen. Met 1 m15 voldeed h~ nl. aan de 5e eis, die 
recht geeft op het embleem. Ik hoop, dat dit embleem n..1 eindel 3jk eens klaar komt , 
zodat jullie er dit seizoen nog mee kunnen pronken. Zoals beloofd, volgen hier
onder naast de eisen voor de 2e graad ook die voor de 1e. Je weet, dat je pres
taties van dit jaar ook het vol gend jaar, als je dan tenminste nog D junior bent, 
blijven meetellen. Zowel voor de 1e als 2e graad geldt, dat er aan 5 van de 6 ei~ 
sen voldaan moet z~n . 2e graad 1e graad 

60m 9,6 8,9 
6oom 2. 07,0 1 . 58,0 
ve r 3m75 4m00 
hoog 1m15 1m~5 

2 kog·el 3kg. 7m00 8mOO - 1 -
diskus 1kg. 15m00 19mOO 



( 

L 
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Nu de 
zoda t 
huud~ 

1 e gr aads eisen b ekend zijn ~ blijkt dat ltuud Tromp ook hi er aan·- voldoet, hij stTa ks zowel het 2e als :te gr aads emb l eem uitgereikt zal krijgen. van ha r t e p r cifi ci ~ t ! ! 

Uitslag hoogsp ~ inBen : 
1 ) li. . 1'rulil,t1 1 m30 
2) G. l':ay er 1 m25 
3) L. El 8v eld 1m20 

G. 1iens en 1m20 
5) l<' . Bakk er 1 m1 5 

---~ I-~p_u~~~~2._ __ 1_J?l ._ 

7) W.de Hart 
P. Schap er 
E,Schuurrna ns 
R. Smits 
B. Staartj es 
F . de Vust 

.t:iaarl em~-- __ } § .. ~..:'~1?temb.:3..~ _11.~2 ndwedstrijd 600m 

1 m1 0 
1 m1 0 
1 m10 
1 m1 0 
1 m10 
1 m1 0 

13) 

16) 

G.Cornelissen 1mOO 
B.Hulsen 1mOO 
J.Mathot 1m00 
11 . v. Pr aeyenhave Otn90 
A.Ha39tman Om90 
B. Hendriks Om90 
D . ll'~unst ennan Om90 
W . S~ierings (A pup.) 

Om90 

Op deze . koud e en winderige herfstavond hebben onze D junioren een 600m ge l open onder omstandigheden die al l es behal ve ideaal war en. Desondanks ve r beterden enkelen hun . ~erso onlijk r ec ord. Ger Meyer~ die zijn 1 e 600m li ep, maak te zelfs een ui,tstekende tijd, waar mee hij zich als geduc1.t concurrent voor Ruud •rr omp heef-t . aangedi end . De 600m bel ooft dan ook op de onderl inge wedst r ijden een bljzonder spannende strijd te. word en 9 voor al tussen de jongens die zo r ond de 2 minuten hangen en daa r nv eindelijk eens onder wil l en komen. 
Uit s l ag: 1 ) G. MeyeT 1 • 50 ~ 1 -2) 1<' . D3. kker 1.58,2 14) J.Weg 2.12.0 

3) A. Blok 2. 01 , 6 .·,15) D •. Munsterman 2.1596 
4) J. Mathot 2 , 01 98 16) R.Dundel 2.16,0 
5) G.Henc en 2 . 02,2 (. 17) B. Hendriks 2.18,2 6) B. Starut ,jes 2. 04 9 1 1 8) R.v.Fraeyenh0ve 2.21 9 0 

;7) VJ .de Hart 2.0~-~ C\ 19) A. Hartman 2. 21 9 1 0) P .Sch::tper 2.05,0 20 ) A. Eleve1d 2.23,1 
9 ) B. Hulsen 2.0'5~5 21) G.Cornelissen 2.26,2 _ )}_ .. _ __ 

22) 10 R. Smits 2 . 07,5 W. Muns 2.28,0 11) E. Schuurmans 2 .1 0, 1 23 ) C. Ekkebus 2.30,8 1 2) G. de Vos 2 .1 0,6 24) N.Vlaar (c) 2.33,3 13) F. de Vust 2 .11, 5 25 ) J. Hollander 2 . 41,3 

1 is se ~ 21 se!? tem b e_:r _ _ V_l:;:.. e_r_.;;..c_l_u_b __ r_e...:c_o_r_d_s_ b_i!:...j _ 1_. n_t_e_r _r_e.lo:g:....i_o_n_a .... J.,...~?.:.......:J~· e_u""'"g"'"~ d_f_..::.i _n_a_l ...:e__;C-'-;_'D--=-. 
Bij aankomst op ds . sintel baan in Lisse, bleek, dat de organiserende vereniging, "De Spartaan.w, · VeJ:'gë ten was dat alleen h~;:;t bezi t van een -si-ntelbaan niet voldoende is voor het organiseren van een wedstrijd met zo'n gr ote ~eelname als de C/D ,jeugdfinal e . Nu 'N erden er nl. driftig pogingen in het werk gesteld om 17 (zeventien) Jongensplo et",' e~ inéén kl eedkamertje te stouwen. Omdat dit natuurlijk onmogelijk was, ·hebb en v er sr::hill end e p l oegen to evlucht genomen tot hun bus en tot de busjes lands he t ve ld.- Wij \·Ja r en nog zo' gelukkig ' om een pl aatsje in het materialenhok té ku~ne::-1. VE-roveren. Na ve el opwinding over o . a . de slechte t oe stand vah de hoogspringbak en de ,t) l OeE;op st elling va n d e ~C jongens, Hené Bliekman kwam op het laatste nippertje en Wim van Voorst liet zijn pl oeggenoten helemaa l in de steek door onafe emeld (!) weg te blijven, konden deze weds trijd en e indelijk beginnen. 
Het eerste nummer van _deze middag leverde me t een het eers t e clubrecord voor de D junioren op . Ge:r ~eyer stoott e 9rn39 me t de kog el. Ook onze tweede man, Ro n Smi ts, b lam VQO I' ons çl oen (d e wi nnaar ha d 13m09 ! ) goed voor de dag me t 7m5 7. Op het versprinz en C b l eef B. ené v . d . Zv:aag dit keer voo r op zijn rivaal Ruud Wi e-. lartt maar z~~ g oede spr ong van 5m26 leverde in dit z~er s t erke gezelschap toch niet meer dan een 7e plaats op. 

- 13:... 



~-:Iierna volgde de 60m D~ waarop onze sprinters deden wat er van hen verwacht werd, 
nl. ruim onder de 9 sec blijven. Het hoog en het verspringen D leverde ons in ver
gelijking met de laatste competitie wedstrijd de meeste puntenwinst op. Deze verge
lijking gaat echter een beetje rnank aangezien er hier een andere ~untentelling 
werd tcègepast. De prestaties spreken echter voor zich. Bij het hoogspringen ver
beterde Huud '~romp zljn eigen clubrecord en bracht het op 1 rn40 ! Ook Ger Hensen 
deed het met 1 m30 bui tengewoon goed in zijn eerste "HaarlemHwedstrijd. Het klapstuk 
van deze middag was echter het versi)ringen D waarop zowel Frank Bakker als Ger 
Meyer het oud~ clubrecord verbeterden. In hun laatste poging lie~~ri zij resp. 4m44 
en 4m83 ! opm~ten. Een keurige prestatie JOngens. 

Evenals bij de D JOngens schijnen ook bij de C JUnioren de goede kogelstoters dun 
gezaaid te zijn. Toch voldeden Ruud Kuyl en Vooral Hans Vermeer ~ voor wie dit de 
eerste wedstrijd was, zeer zeker aan de verwachtingen. Op de 1 OOm wist Ruud met 
zijn 12,2 wel tot de voorste gelederen door t e dringen. Toch moet hij, wanneer hij 
iets minder gespannen gaat lopen, in staat geacht worden onder de 12 sec te lopen. 
Ook Bené -Blickman stelde ons met 12 9 9 op de 100m en 28m04 met de diskus niet te
leur. Nada t nené v.d.'i.Jwaag met 20rn58 met de diskus en Hans Vermeer met 1m30 hoog 
de punten hadden binnengehaald, was het de beurt aan Ruud Wielart om zijn reputatie 
op het hoogspringen waar te maken. Nada t h~ tussendoor met zijn ploeggenoten nog 
juist vóór AAC de 3e J? laats op de 4x100m had we ten te bemachtigen, kwam hij bij het 
hoogspringen terug, waar de lat inmiddels op 1m60 was gelegd. Aanvankelijk weiger
de de jury de lat weer lager te leggen, maar na tussenko1Ust van de scheidsrechter 
g ing de lat weer terug naar 1m55, zodat huud verder kon springen en uiteindelijk 
r!let 1m60 een gedeelde eerste plaats behaalde. -." 

Nadat ?eter Schaper in eerdere wedstrijd~ gei nspireer d door een "flesjea 9 zijn per
soonlijk record met vele seconden verbeterde, lukte dit vanmiddag ook bij Anton 
Bl ok en Nico Corbé e~ die zich met resp. 1.49,4 op de 600m en 2.23 9 7 op de BOOm 
flink hebben geweE)rd . Wie weet wat Huud Tromp en Ron Jellema met een "flesje:' in 
het Vooruitzicht zouden hebben gep r esteerd! 

Het laatste r eco rd sneuvelde op de 4x60m estafette, die in 33,6 sec werd afge
roffeld. Een verbetering van maar liefst 0 5 9 sec en dan te bedenken dat de wissels 
allesbehalve perfect waren. 

In totaal veroverden de C Jongens een verdienstelijke 6e plaats en de D junioren 
een uitst ekende 4e plaats. 

'l'otale ui tslagg 
C Junioren 

1 OOm 5 R. Kuyl 1 2, 2 900 p •. 
17 R. Bliekman 12,9 759 

800m 12 N. Corbée 2.23,7 855 
17 rl . Jellema 2.30,3 773 

ver 7 h .v.d.Zwaag 5m26 816 
11 R. Wielart 5m09 774 

hoog 1 R. Wielart 1m6o 945 
16 H. Vermeer 1m30 597 

kogel 15 R. Kuyl 9m44 671 
18 H. Vermeer 8m45 593 

diskus 10 R. Bliekman 28m04 610 
16 R.v.d.Zwaag 20m58 425 

4x100m 3 R.Kuyl - h.Blickman-
.R. v.d. Zwaag- R. Wielart 

49,8 1696 
totaal 6 10.414 punten. 

-14-

D Junioren 

60m 8 F. Bakker 8,5 672p. 
12 A~ Eleveld 8,7 616 
21 H. Smi ts 9,3 

6oom 7 R. Tromp 1.44,6 805 
14 A. Blok 1.49,4 700 
21 P. Schaper 2.03,8 

ver 3 G. Meyer (NCR) 4m83 70~ 
5 F. Bakker 4m44 608 

hoog 3 1-i. 'l'romp (NCR) 1m40 721 
6 G. Hensen 1m30 597 

kogel 9 G. Meyer (~CR) 9m39 667 
15 R. Smits 7m57 520 

4x60m 5 G.Meyer-A.Eleveld-
F. Bakker- R. Tromp (NCR) 

33,6 701 
totaal 4 7316 punten 

Albert Scholz 



~/elpen hoek(je) 
OJ? 30 augus tus gingen we met een bus vol jongens naar Bever wijk om een driekampje t e houden met pupillen van andere verenigingen. 
60m - hoog - kogel voor de a pup ill en en 40w - hoog en balwerpen voor de b pup. En. .jon.::;ens ik kan niet anders zeggen, we kwamen goed voor de dag. 
Er waren 31 medailles te verdi enen en wij g ingen er maar liefst met 20 naar Ha:1rl 81n terug. l\1:aar je wee t, ik vind medail l es winnen geweldig, maar nog fijner 
vi~J i~ blije en sportieve jongens, die de hele middag zo goed mogelijk hun best do_0_:1, _En -~o~ n., _ }ve n.~ __ §l_~m. n~erl ijl-::e, goed geo r gani.seer..d.e_.middag zond..er..._r..egen, in do bus stapten, zag ik allemaal frisse, opgetogen Haarlem pupi ll en. De oudersl eiding mijn hartelijke dank voor uw ~rettige ass istentie. 
ni er anJer volgen de uitslagen . 

~Jl.~P i 11 en 
4) Hugo Timmer 
7) ' F~its ~agtegaal 
8) Arno Feenst r a 
9) Lex van Vugt 

60m hoog kog . ptn. 
9 9 8 ·1 ffi"1() Smó7 1 339 
9,6 1m05 8m23 1314 

10) Joost Duivenvoor den 

10,0 1m05 8m62 1302 
9,4 1m05 7m72 1296 
9,6 1mj9 7m08 1282 
9,6 1m05 7m72 1275 
9,4 1m05 6m88 1228 
9,9 1m00 6m97 1123 
9 9 9 Om)5 7m70 1120 

11) Omer Sinke 
12) Ton Sinke 
17) Arjo Sch~ffers 
18) Sjouke de Vries 
21) Peter ,le Vos 
22) Peter Venz 
23) Eduard de Marcas 
24) Ivo Kl ein 
26) Erik Meulenbroek 
28) Henk Kreima 
30) Duco Einholz 
31 )_ Ad Moonen 

1 0 9 3 1tn00 6m69 1 060 
1 0 9 4 1 mO 5 61110 7 1 0 5 8 
9,4 Om95 6m25 1053 

1 0, 2 1 mOO 6rn3 1 1 0 3 7 
10,3 Om95 6m90 1017 
10,9 1m00 6m70 1006 
10,4 1m00 6m02 993 
10,2 Om95 6m43 986 

en40m hoog· bal pntn 
2) Patriek Meulenbroek 7,3 Om95 33m 1310 
4) Arnoud Blankart 7,3 Om95 25m 1162 
5) Frank 11e tten 7,6 Om85 22m 1007 
6) Ron Goossenc 7,4 Om90 19m 994 
7) Bennie Koedijk 7,8 0rJJ75 25m 982 
8) Rob v~P~aeyenhove -19 8 Om80 23m 976 

6om. hoog kog. ptn 
32) Sim Noordelcos 10 9 4 Om95 6m47 971 
34) Bes sel Dokkum 10 ,3 Om95 5m92 933 
35)Wouter Spierings 9,8 Om90 6m06 930 
36) Henri v.d .Ende 9, 7 Om85 6m69 929 
J7) Re né ~adder 10,7 Om95 6m10 912 
38) Bob Br ouwer 10,6 Om95 5m81 895 
39) Steven Jager 11,9 1m00 6m35 895 
42)Hendrik Verhagen10 9 9 Om95.5m82 890 
43) Erik Lankhuyz en 10 9 5 Om95 5m35 862 
45) L~ J -.v.d~ 'Ite·rge ro,2 ·om90 5m55· 84A 
49) Dino Cooke 10 9 2 Orn90 5m0e . 800 
50) Coos Smeding 10 9 2 Om85 5m7 5 797 
52) Tom Schaar 10 9 4 Om90 4m95 768 
55) Dave v.Olphen 11 9 3 Om90 4m67 662 
56) René Kuipe r 12, 1 Om85 5m77 639 
57) Hans Eykenaar 12,7 Om70 5m66 531 

40m hoog bal ptn 
10) Arthur Hartman 7,6 Om90 16m 904 
11 ) Rob Conijn 7,9 Om75 20m 867 
14) Eric Jan Klesser7 9 6 Om75 17m 824 
15) l''alco Raven 7 9 3 Om80 14m 810 
21) Jos v . Berkel 8 9 2 Om80 1 Om 6 31 

Zat erdag 27 september gingen we met alle pup ill en a - tjes en b-tjes en ook de welpen naar Amste r dam. We war en daar t e gast bij AAC . Me t een bus vol jongens, enthousiaste ouders (die weer geweldige a ssistentie verl eenden a l s ploegl eiders (cters)) , spandoeken, toeters, opgeverfde parapluies en vlaggen pasten we net niet i_n._d, <:.;_6r.()t o __ bus, z.o..da t. _ .JJ.l~.n.:~er J oacim met z'n auto, ook vol, achter de bus aan moest r ijden. Maar we kwamen keurig op tijd op de sintelbaan "Ookrneer" aan. Julli e hebben je daar fantastisch gedragen, niet alleen wat jullie keurige prestaties betreft, m~ar ook door jullie prettige houding. Geen ge j ouw of scheldwoorden - wat ook niet hoort op :;en sportveld- maar lekker enthousiast voor alle 11Haarlem11 - jongens die in de strijd waren ! \ie moes t en dani g onze tanden op elkaar zetten om ons tussen a l die geweldige prestaties van de AAC'ers te handhaven . Nu jullie wo t sn het al 9 geen winst voor "Haarl em" maar 't viel wel op bij de AACl eiding, dat we een betere t egenstand boden dan de vorige keren. 't Verschil in de einC:'..l.itslag wordt steeds kl einer en wie weet , kunnen we volgend jaar op onze jubileur:rvedstrijd de spanning nng meer verhogen. 
- 15-



In de spandoekenw edstr~d met een · jury van AAC pupillen werd de spandoek van Arthur 

Hartman met de 1e plaat s beloond. En het spandoekje van onze Peter Haa nschoten 

onze JOngste pupil kreeg de 2e plaats ! ! 

Enkelen van ons gi ngen zelfs nog me t een medaill e 9 voor hun keurige prestaties 9 

huiswaarts . iV.iaär de meesten van jullie hebben dan wel geen medaille gewonnen, maar 

wel één of t wee eisen van de prestatiekaart gehaald en dat betekent t och 9 dat 

jullie f~n je best hebt gedaan. Hartel~k dank ook aan AAC voor he t gezellige ont~ 

haal . 't Wa s een fijne sportdag voor ons allen. 

Hieronder volgen dan de uitslagen van de wedstr~d. 

Wel pen 40m bal 
~eT~ v.d .Vo~s e 8 9 3 13m 
Ron~l d Bolw~n 8 9 1 17m 
Mar io 1J.iodder 8 9 4 17m 
Chris Gorzeman 7 9 6 17m 
Jelle Jonk 8 9 1 20m 
Pe t er Haanschó'fe n · 8 9 5 13m 
Jan Peter Dompeling 8 9 4 23m 
Fr ans Scharro e 8 9 1 Sm 
Jair de Marcas 79 4 15m 
Ma r c Spanjer 797 28m 
.Remco Doeve 8 9 1 12m 
Ton Glas 795 18m 
Theo v.d .Vosse t 9 2 20m 

b pup illen 
Ar noud Bl ankert 
Rob Y.Fraeyenhove 
Ron Goessens 
Arthur Hartman 
Patriek Meulenbroek 
l~ rank Me tt Em 
Kick lv'io stert 
v'iim Glas 
Falco Raven 
Jpennie Koed~k 
Eric Jan Kl·esser 
Gert Jan Munsterman 
Jos van Ber kel 

1000 weter 

791 
7d 
7' 1 
7,3 
7 9 1 
( 9 7 
7,0 
7,3 
797 
79 4 
7,7 
799 
8,4 

26m 
26m 
21m 
15m 
40m! 
22m 
30m 
32m 

·16m: 
18m 
15m 
29m 
18m 

ver 
2m58 
2m59 
2m71 
2m81 
2m86 
2m60 
2m79 
2m68 
2m77 
3m14 
2m77 
2m76 
3m11 

2m90 
3m17 
3m10 
3m00 
3m55 
3m19 
3m11 
2m9 3 
2in62 
2m9 5 
2m90 

. 3m1 0 
2m73 

Robert Kneynsbe r g 
Er ik Meulenbroek 
Sim Noordelcos 
Hessel Dokkum 
Bas van Andel 
Erik Lankhuyzen 
Ad Moonen 

3.4090 ! ! 
3.4592 
3.5391 
3.53,7 
3.5696 

Ivo Klein 
René M.odder 

3. 59' 1 
4 . 01,5 
4.06,8 
4.07,5 

a pupillen 
Ton Sinke 
Çoos Smeding 
Omer Sinke 
Hendrik Verhagen 
Lex van Vugt 
Eduard de Marcas 
Sjouke de Vries 
Hugo Timmer 
Arno Feenstra 
Sim Noordelcos 
Hans Duyveman 
Hené Kuyper 

60m 
9,2+(9,0) 

9,9 
9,9 

10,6 
9,5 
994 
996 
996 
9,7 

1 0' 1 
11~6 
11 d 

Frits Nagtegaal 
Robert Kneynsberg 
René Piek 

996 
994 

12,0 
10,3 
1095 

Peter Venz 
Bob Brouwer 
nessel Dokkum 1094 
Joost Duivenvoorden 996 

10,4 
9,5 

10d 
9,7 

Duco Einholz 
Henri v.d. Ende 
Dino Cooke 
Wouter Spierings 
Ba s v . Andel · 
Hans Eykenaar 
Steven Jager 
Erik Lankhuyzen 
Erik Meulenbroek 
René Modder 
Dave van Olphen 
'11om Schaar 
I vo Kl ein 
Ad Moonen 
Pim Scholten 

Henri v. d. Ende 
Hans Duyveman 

9 d+(9' 2) 
11 9 9 
12,2 
10,4 
9,9 

10 , 4 
10,7 
1091 
1 0 9 1 

999 
9 ,5 

bal 
24m 
23m 
27m 
24m 
40m 
35m 
36m 
38m 
31m 
25m 
18m 
25m 
40m 
25m 
12m 
22m 
17m 
25m 
31m 
27m 
16m 

. 2.1m 
22m 
32m 
25m 
27m 
32m 
32m 
25m 
19m 
17m 
25m 
32m 
24m 

ver 
4rn05 
3m35 
3m70 
3m25 
3m85 
3rn54 
3m60 
4m15 
3rn13 
2m95 
2m75 
2m90 
3m41 
3m60 
2m76 
3m30 
3m04 
3m25 
3m71 
3m16 
3m48 
2m90 
3m63 
3m73 
2m41 
2m53 
3m38 
3m48 
3m28 
2m79 
3m06 
3m59 
3m66 
3m49 

In vorige clubbladen heb ik a l eens geschreven over het feit 9 dat er jongens z~n, 

die zonder meer wegbl~ven vóór een wedstr~d. Natuurl~k begr~p ik9 dat e r wel eens 

iets kan gebeur en , valpart~ 9 ziekte e .d. zo da t je niet mee kunt doen op he t laa ts- { 

te nippertje . Maar, en nu richt ik m~ voornamel~k tot de ouders, belt U dan even 

op om het af te zeggen, dat voo rkomt onnodig oponthoud. Ook nu moes t m~n man weer 

enkele laatkomers af om t e vr agen of ze meegingen of niet. Dit komt echt niet te 

pas ! De hele ploeg staat te wachten , de buschauff eur, de ouders en de l eiding ! 

Denk U er nu een volgend keer om? Indien Uw zoon niet mee kan, om welke r eden ook, 

geef t U ons even een berichtje . Alvast ~~n hartel~ke dank. E. Joacim-Ort 
-16-
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- moderne tuinaanleg 

vakkundig onderhoud 

Aannemers: 

terreinverzorging en 
. . - groenvoorziening 

T u i n bed r ij I 
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 apart? 
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. RO S 
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. · HEERHUGOWAAR D 

telefoon ( 02267) 2682 

TEL. 255530 
TEL. 315744 

N.V. aannemingsbedrijf 

A. J. v. d& 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 CAFÉ· RESTAURANT· SPEELTUIN 

"DE ZOETE INVAL" 
Amsterdamsevaart 89 

Haarlem 

Telefoon 023.313701 

SPECIALE ZALEN VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN 


