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Eerste Haarlemse 
Riolering Service 

. 
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 0298 f • 290 

BAR INCA 
Petit Restaurant 

Een nieuwe gezellige bar. 

Prima Saté, specialiteit van het huis. 

Wipperplein • Heemstede • Tel. 023 • 8 1475 

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 

ri jwielen, tour, sport, supersport. 

Phoenix, Empo, BSA en Peugeot. 

v. VELZ N 
Haarlem 

Kennemerplein 14 vlak achter het station 

• 



ot\ic\e~) ' org ~;o.n ~~n Q e. A.V. "H ao.r\eh' ''. 
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Sekr~ Delftlaan 429 , Haarlem • (E.I. Timmers) 
Inleveradres van stukjes enz. Olmenstraat 23, Haarlem. (F.Lamie) 

Voorzitter 

J.E.Bleyswijk, 
Parklaan 90; 
Haarlem. 

Sekretaris; 

E.I.Timmers, 
Delftlaan 429/2, 
Haarlem. 

_tel.023-262548. 

Penningmeester: 

J.L.v.d.Eem, 
Tempeliersstraat 42 rd., 
Haarlem. 

Postgironummer: 

643883, 
ten. name van: 
penningmeester 
a.v~"Haarlem". 

Jaargang 24 nr.2 

Van o.a. de redaksie ( zo schrijf je dat) 

Dit is dan de eerste "Wissel" na de j.a.v., te
tevens · de eerste "Wissel" met de nieuwe sa
menstellers, tevens de eerste "Wissel" van 
het jaar 1970. 
Dat alles niet meteen op rolletjes gaat, blijkt 
,wel bij het uitkomen van dit klupkrantje. Vijf 
nieuwe mensen, die zich met het uitbrengen 
van dit blad wilden bezighouden, maar allen 
studenten of studerenden vergezeld van tenta
mens resp. eksamens wat de nodige tijdnood op
leverde. Verder deed het gebrek aan professi
onele tikkers het werk nog verder uitlopen. 
Maar nu is het er dan toch. Met artikelen van 
voor en door atleten en andere kabouters. 
Het is misschien nog steeds niet iedereen dui
delijk, dat iedere "Haarlem"-er voor dit blad 
stukjes of artikeltjes kan schrijven. We zouden 
zeggen: "Hoe meer hoe liever". 
Als u denkt, dat dit nummer een radikaal ver
anderd klupblad oplevert, zullen we u helaas 
moeten teleurstellen. Maar iedereen heeft in
spraakl Ingezonden brieven zullen we,als ze 
geschikt en niet anoniem zijn,plaatsen • 
Als iemand ideeën heeft, laat het eens weten. 
Als iemand vindt, dat er iets anders in ge
schreven moet worden, die kan dat schrijven. 
Als iemand vindt, da t het te lang duurt voor
dat het blad uitkomt, mag hij best eens een 
paar stencils komen tikken. 

Tot slot nog een woord van dank aan het adres 
van de vorige (ik had bijna oude geschreven) 
redactie. Ik weet niet hoeveel jaren so1nrnigen 
het hebben gedaan, maar er waren er bij, die 
al in de redactie zaten, toen wij nog niet eens 
lid waren van deze vereniging. Dank ! Dank t 

Inlevering stukjes enz. bij F.Lamie, tot uiterl~k laten we zeggen 25 juni 1970 

(blzeen) 
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'Jie~~}:s d~ be~<?:.~.ling da t i ... rn..~~t.. ingang jv..an..nu, . ieder.@ .. nieuwe .·· ~edaldc'.u.· zich 
·;.even! vóoi'·steJ;t. Dat lijkt me weJ. leuk. ZO zoude~~..We wat verder kunnen door-
!~±±.~~~~ . in dè I~ens acht~r de J,~~Q.;",~; ..• :- · • · '~ · 

l '1 
. ·. ?-

' DICK BA::: ·; ; 
• O . 0 H O O ••••• 0 . :- •• • ,:, •• o • .-0 0 - · · ._ .... -o f M · - - ·--· · · .•• ~··· - .. • · 

··Darrî {:a:ri: .. ik-r.rï begi.':iinen met me voor te stellen.Ik heet D~ck :Elaia.Op het ogen-
blik studeer ikekonomieoik heb . ~1 ~·~:.t,I:elebo. !3~ <ü,::Plgma'snw~an:.ren het "":"er-
:: .. · ·· · ., .. . 'en het zwem diploma 'toohweî de belangrijkste !liijn.Het eerste 
hebik me~een de ee:rste keer gehaald, het tweede ncoit.Zwemmen kan ik echter 
wel hoor! Waarom dit de 1:elangrijkste diploma' a zijn, zult U 'zich misschien 
afvra ~.~~? Wat heeft men nu in het verkeer of in het water,beide levensge
vaar] ijke ·· r· esta.."lden waarin men zich ·kan voortbewegen aan bijvoorbeeld een 
HoD · ; , -diploma niets toch zeke:c IN ou dan~ 
De k:cant lees ik altijd van voor tot achter. Mijn favoriete muziek is pop 
en blueeo Ikeet aili.lès wat !' .: ··:1 moeder me voorzet, hoewel ik toch wel voor 
bepaalde ge:rechten een voorkeur heb,zoals spaghetti met lekkere saus·of 
snert, Vroeger was ik ook lid van de melkbrigade ,met bijzondra aantekening 
voor extra yoghurt en vlaoikga vaak naar de bioscoop, minstenseen keer 
per veertien dageneDaar zie ik dan de nieuwste filmm. Ik zou U nog veel 
meer kunhen vertellen maar dat doe ik niet~want dat ....... .. :~ t U r:\cJ' s aan 
Ikh~b bovendien al veel te veel verteldo 

FERRY iAMIE 

~n naam is Ferry Lamie. Ik ben geboren op 28 oktober 1947 om ongeveer 11 
uur onder de vies ruikende rook van een st~fsel fabriek in Koog a/d Zaan. 
Volg~ns de toen diönstdoende dokter'behoorde ik en behoor ik nog steeds 
~ot het manl~k geslacht. 
Dat was er dan ook de oorzaak van, dat ik m~ 10 jaar geleden aanmeldde b~ 
de .H.A. V~ Haarlem, hoewel ik liever naar Atmodes was gegaan. · · · · · · 
Na hetaftreden van de oude redaksie,heb ik in een .vlaag van verstands 
verb~stering het onnozele besluit genomen in de nieuwe redaksie 2itting 
te nemeno 
Dit besluit be.treur ik nu reeds ten z:eerste, want sohr~ven .is nog steeds een 

. van m~n minst geslaagde bezighedeno 
Het ziet er daarom wel naar uit,dat ik op papier niet zo magistraal snel zal 

. z~n als op de baan,maar· ik zal m~n be~t doen. 
Voor belangstellenden enige gegevens bver m~: 
Ik studeer reeds drie jaar b.tologie aan de uni versi tei t van· 'Amsterdam. 
Lengte I.70 M. 
Gewicht 70 kilo 
Maten 98-82-97 
Ik eet het liefst sla met gebakken aardappelen en biefstuk en verder alles 

. wat lekker is ! 
Ik drink het liefst wiskie,kola tik,bierygin •••••••••••••••••• water. 
~n l~fspreuk luidt : Klein en F~n. 
Meer gegevens z~n b~ de redaksie bekend en daar eventueel verkr~gbaar. 

MARK BEEKE$ 
Ik ben Mark Beekes. Ik heb weinig t~d. Want ik zat eerst voor m~n eindek-
samen. En nu heb ik vakansie. (blztwee) 



RENé RUI$ . - ' .... . ,,.,. . (bl~drie) 
a) Ik ben René. (bekend van r ad i o en T.V.) 
b) Ik ben geboren t~dens een sneeuwstorm op de eerste d~g van een maand 
onder het sterret ëken van de Vissen in een j aar met één van de strengste 

winters en één va n de warmste zomers. 
c) Ik was teen 3,050kg; wa t int ~ssen iets meer is geworden. 
d) Ik ben begin januari 1963 ( a l weer een strenge winter) lid geworden van 

de H.A.V. en ben nu lid van de A. V. H. 
e ) In 1966 mocht ik de Ja n Hut bokaal een jaar h ebb en en in 1967 de A.Paulen 

beker. 
f) De beste pr estati es z~n BOOm: 1.58,0 1000m: 2.36,2 1500m: 4.10,2 
g) In 1968 kwam ik in het b estuur. 
h) In 1970 ging ik ui t het bestuur. 
i) Na all e opleidingen, di e daar voor nodig war en, met goed gevolg te hebben 

doorlopen studeer i k nu wiskunde. 
j) Feyenoord en A.C. Milan zijn de beste voetbalkl ups . 
k) Ik hou·· van undergroundmuziek en Italiaanse lied jes. 
1) Ik Kom altijd op de fiets naar de training. 
m) Ik ga alt~d na de training op de fiets naar huis. 
n) Verdraaid wa t is nu ook a l weer de volgende lett er van het alfabet. 

EDWI N TIMMER$ 

Na a l dat jonge goed dan eindelijk toch een bezadigde oude bok, 25 j aar, 
2e jaars student aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (de ver

beterde uitvoeri ng van Het CIOS dus ) Aldus getooid met veel levenservaring 

heb ik het gewaagd me bij de jonge linkse r adikal e kabout ers aan t e sluiten. 
Met diepe groeven in het voorhoofd beklom ik eni ge tijd geleden de ,-::·· :::~~-:a

riaatszetel en beweeg ik Hlij thans bibberend in het gewoel van onze dynami

sche vereniging . Reeds in de eerste bestuursvergaqeri~g ~~rd ik het sla cht
off er van het lot, dat m~ tussen de 11 1Vi ssel"-rebellen wierp. · Y::mdaar m~n 

ver plichte schoorvoetende introduktie. 

De kaboute~s K fJ b 6JU T [ R. ~l (f L KJ 
mogen dan ln Junst erdam 5 ' I i ~ l_ 
zetels hebben binnengehaald 9 in de a . v . Haarl eiD 
wordt het werk nog te weini g door de kabout ert j es 
a l zijn er veel gr ot e mensen ( trol l en) die daar op 
t e wacht en. Alleen in de klupbladkommissie hebb en .ze 4 
van de 5 zeteli in handen. Daar om heeft het uitkomen ~ 
an dit blad ook zo lan.; geduurd. Vanui t deze posietsi 
proberen ze hun i nvloed over de a .v. E, te verbreiden. 
Vandaar nu een lijstj e (dat door het depart ement van s 
port is opgesteld ) met punten waarnaar gestreefd of 
ewerkt moet of kan worden. 
1) de naam van de a.v."Haarl em" dient te worden verand 
erd in Kabouter Trim Vereniging" (K.T.V.) e 
2) kinderkresjg voor ? ~· ··. in de maand kunt u uw kind op m;J 
andag .en donderdag op de sintelbaan onderbrengen. Deze ki 
nderkre s j is hel aas ni et antiotoriter. 
3) lijfspreuk: met sneuwwitje meer kabouter 
4) de top 5 van de trimparade 

1. Trimsong 
2. Sprinterslied 
3. Ballade v .h. ee 
4. Emil e droefhei 
5· P~H. in de boo 

dje 
sli edje 
song 

Gerard Kamp 
J oop v.Drunen 
B.Goossens ~ F.Lamie 

Ernieletje 
Zanger es zonder s t em 

.-

-



Ül1 (':. a~'llcs alles, o ••• (blzvier) 

Hot heet ve::s tru1cHc; or:1 op e.Ji.'l ''?Ol[>'e!cozen tijC.stip afst ,mc;. te doen van e en poli tike 

carrière,een sporti:::ve loopbac'll of een funktie in het bedrijfsleven,})e sportBan,clie 
na een nereldrecortl G'ev0stigcl te hebben, achte loos te ~~em1en e eoft nu te zullen 

stoppen ,ch'Tine t respeli:t af en baart opzien.Hij toont begrip voor de relativiteit 

van zijn prestatie en voor zijn e:i:c;en-toelcwstie;e-feillJaa.rheid.Dat filosofische 
trekje .:;eeft zijn recordprestatie e:dra c;lans, zijn persoonhjl~heid meer relièf. 
De man of vrouu,die or in slaac t dat manent te kiezen,is waar d i n het nieuws t e 
koraen.Hij of zij ve ! elient c.~ at ten voll e . 

Vaker gebeurt het, dat het oxtreeul dunne oc:;enblik, Wo~arop de beslissing hacl moeten 
vallen ,ont;:, e!)ruil;:t voorbij gaat.Cn.s:enerkt c:;lij !lt het optinale tijdstip voorbij ,elk 

volgend ogenblilc tot een \7illol~euric ders-raderend • .ûaï.l is het gm·10on te laat. 

'i'e laat al thans om c;eschiedenis te schrijven • . fan·i:; de absolute beteleenis van de 
e;elevorde prestatie uordt er n <ltuurlijlc niet t!lii ;_c1er om.:Ua·c erv ~ren zij ,die vru1 die 

prestaties getuige zijn ceweest • . .Jl mo.::,·2lijk zij ,die-ontdaan van e;>loties-de moei te 

nemen die pr ;sta ties te analyseren te:; en het decor v Dn het tij c.1perk, W2-8.rin ze 
geleverd zijn • 

.,.,;en bestuur tr.1d terug , een nieuw hestuur trë-..d aan. Gevolg vc:n t w::;e i)ewocsen leden
vero;aderingen,~~n in febru,~ri,~~n in april.Inzet gde wil of onwil tot s amenwerken 

van ~én enlcel man 7 maar d .~·n Hel een raannetjesputter,de·'doe - het a llemaal-zelver" 
Joop van Drun ~n • . :ie zijn wij om een oordeel uit te sprelcen over U.e hotlL-cing of 
h ·ndelwijze van e en ;;1an, die r.1et voorlJi j :üen vru1 alle eigenbelang twintig jaar 
vru1 zijn leven in dienst heeft Gesteld v..:..n zijn vl:'lreni.:;ir•.c;·,ons ·'H:.. ü tLc:;.:,-" ? 

Ik prijs mij gelukkig als schei~end voorzitt er d2t o ord~cl niet te hoeven uit
::;prek :m.Il;: bepaal ··:lij ertoc,Joop,j ;:; opr3cht cLml;: t e ze ~,:-;·en voor je vriei1d3chap 
en je optreden in de vele en ui ·i; ·~ o"lc~e r l ij'~e è:~. :_·ev ·.rieerde si tu2:cies l ,,.~·. rin onze 

we,·;en parallel ,~ . ineen of elkaar 1.:ruisten. 

~en t wGede mëlJl,die mijn erl~entelijkheid verdient,is EllJll voorcc.m.::;er-zij het 
::;edure;.1de een vele m .. len lanc ere" .:1bstperiocl.e ·1-als voorzitter v .:-:n Ii: ~". ~.i.-tL.J:.i , 

Dick Ha::;tingius.In hem eer ik cle bewo.:;en,ch;.uvinistische-in de goede zin des 
woords-voorvechter uit de e;·ener ... tie,cUe H:.. .dLL._;~~ r;mna :-Jct heeft t ot de atletiek
ve l,eni{Sin_s ,die il: aantrof toen ilc als juöü or ·l;oetracl.Diclc heeft di e mentûiteit 
nooit verloochend en haa,r-terecht of no:::;elijk soLls oolc ten onrechte~ ook hier ont
houd i k mij v w een oordeel-steeds aangew.:md ter r·1eerdere ~·larie v ru1 zijn vereniging 
ons aller "IL ... dL ..l.i 11 o 

. . ls derc.le s;yrJ.bool van een kleurrijk en voor a l ook vü1c1in,s-rijk vereni::;L1,:;;sbestaan 
richt ilc de blik op de man ,die zowel kans zag motieven ao..i1. te drc.,:;en ,die mij in 

1967 het voorzitterschap deden aanvaarden ,als nu uit c~iezelfde motieven-thans 
geldend voor hemzelf-de consequenties trok er. de weinig- benij llenswao::.rtlige to.dc 
op zich nam ·'IL~ .JL..J. i ·' door de stormen a an de vooravond v .·:.:·. ha.~r {~ouden jubileum 
heen te loodsen~.:...'mile :Jl c;;ys ~üjlco 

~ile,clie ,:ü sinds mensenheut:s·enis reizend am bassadeur en public relations 
officer van de veren i [ó·inc- tro.s, heeft ilU oen indru.kwekl~enc1e krachttoer verricht 
door i ;1. no time met een bijna c;;eheel vernieuwd bostuurste2.m aan te trecJ.en. i·iijn 

respekt d,,arvoor heb ik tijdens de a l;semene ledenver[)·aderin,:; niet onder stoelen 
of banken gestoken, en wil ik ook hier noc;maD.ls uitdragen. Het zij je :;,e :.:,und, :Jllile, 
snel resultaten in de ·'H. .... .::U:,~, ol -annalen te a o:;en opte~~enen. 

Ik zou deze reeks kunnen vervols en,maar heb die bedoeling ~eenszins.Het is mij er 
slE?chts om te doen in een Joop van .Orw1en,een Dick IIa.,3'tingius ,en in een :.JTiile 
Bleyswijk die;3'e~Jen eer t e bewijzen,die naar ik weet hebben bij,g-edrc..gen-en met 
1iame in cle dr ie achter ons lig~ende jaren- :11-L-!.l lL....n; ' op te mal;:en voor de viering 



van haar gouden jubileum. 
lûgetreden bestuurs-en commis sieleden,H . ....:u'.U,_1 i- generaties v . .11 voorheen,senioren en 
junioren van nu,bouwers val'l str2ks 1 heb dank voor datec;ene wat t:;ij in het belang van 
uw vereniging deed of voornemens bent te gaan doen.Bevestigt mij dat H.....J.lR.k:H ,ondanks 
een voorbijgaande smet V éln i nterne verdeeldheid, voldoende geestkracht,voldoende veer
kracht bezit om een nieuw decenniUJ!l fier tet;er,1oet t e treden. 
Bewijs mij dat •••••••• oo•••ondanks alle_s. 

Douwes o 

:.'3UT..l'.81Li~.:}d·i . - ·--.----·---·· 
Het zijn rare tijden g-eweest voor onze atletiekvereniging.iJu de stofwolken langzamerhand 
beginnen op te trekken kunnen we de schade èn de verbeteringen in OGenschouw nemen. 
Allereerst ziet u dan een geheel nieuw bestuur.1.ïet alleen kwa duur (sinds 9 april immers), 
maar ook kwa inhoud. :(! ieuwlichters als van de ~·;em, Stoker en Tirruners zullen de frontzijde 
van de vereniging moeten gaan opbouw<::n,respelctlbevelijk wijzigen • 
.::;en nieuw team met een nieuwe geest: ":Jnile Bleyswijl~, de 11 grand-old-man 11

• U zult beslist wel 
genoeg van hem horen. i.iaast hem staat onze enics·e meester en daarom met u aanspreekbaar: 
Hans . .Jouwes.De s ekretaris is een stuclent,die hopelijk straks uw kinderen,lichamelijlc 
vooral,zal gaan opvoeden.Hans van de .0em verzorgt het muzikale element in het geheel : 
de viool.Hans Busé is na de vele uitgedeelde maaltijden(u weet wel op die laatste ver
gadering)ook weer van de partij.Hij is de motor achter de wedstrijdpapieren. 
J e l tjo Doornbosch,ach wie kent hem niet? Hij zal het materL.alhok schoon gdan houden, 
terwijl Dick Stoker het haar van onze ''hi ppies '' op maat houdt.m dan tenslotte het 
beste paard van stal :.~rie )~ortekaas .onze sterke draver op de iets langere afstanden. o •• 
to~n.U ziet het voorwaar een gevarieerde hoeveelheid. 
Naar nu de grootste verrassing een klubbladlwmmissie,zo jong als we nooit gehad hebben. 
Bovendien allemaal harde werl<ers ,gaatulliaärri8:7 __ _ 
René Huis-student ;Dick Bais-etudent;;l'er Larnie-st1ildent ;:Mark Beekes-een kruising tussen 
l eerling en student en :.::;dwin rcimmers-student.n en zou zo kunnen ze~;:-;en :tjonge,jonge •• wat 
zal dat gaan worden • .;.:;én kracht hebben zij echter.:6ij bouwen voort op wat hun grote leer
meesters Hagtingius, van de Bel en .:·ernik alsmede Schapertje hebben geschapen. Voorwaar 
dank aan hen daarvoor,dacht ik zo.En good-luck voor de nieuwe boys. 

Het is deze eerste impressie,die 11Bulletje" wilde geven.Heer i mpressies zullen zeker 
volgen.Bovendien is dit uw eerste kennism _'.king met mij .Onder deze kop '1Bui telingennzal 
al datgeen aan het licht worden gebracht,wat ei genlijk niet geschreven zou mogen woro.en, 
dus •••• oooopas u voor •••••• 

11 Bulletje 11 

~ tegen wanho.QP..• 

Een konfrontatie tussen een groep,die terecht om meer erkenning vroeg en degenen,die 
terecht hun waarden willen behouden,houdt ons sinds maanden bezig. 
,!;r werd te veel gezegd,clit is soms begrijpelijk en daarom minder erg,veelal werden ver
keerde en onnodige dingen gezegd . Soms was de interpretatie verkeerd,doorda~t bepaalde 
gekozen woorden in stramien werden en •• o o o .waar gesproleen moest worden werd NIET gespro
ken. 'i'enslotte richtten velen · zich tot de ui tersten en op 7 f ebruari trad tijrlens een 
bewogen B.A. V. het bestuur bij verrassing af . Gelukldg k'17am toen vanaf bui ten onze stad. 
een initiatief voor een gesprek met enkele bestuurs-en niet bestuursleden,om de ronde 
tafel. Er waren genoeg tendezen aanwezig om tot positi8ve resultaten te lcomen.Deze bijeen
komst in Hilversum werd niet genotuleerd maar er kwam ongeveer de vale ende formule tot 
stand: 
l.Het niet bekleden van een onbezoldigde trainersfunktie zou niet inhouden het t e v e ns 

niet beldeden van een bestuursfunktie of omgekeerd. (blzvijf) 



2.Voor zover aanwezig kon op de oud bestuursleden een beroep worden gedaan Haan te 
blijven11 (Douwes echter niet als voorzitter). 

3.Er zou nog een t weede bijeenkomst komen ter bespreking van het technisch beleid, 
waarom het tenslotte allemaal begonnen was. 

4.0ndergetekende werd door de toen in funktie zijnde voorzitter Mr.H.Douwes verzocht
de"opponentenll tijdens de n. A.V.van 7 februari 1970 te verzoeken met een voorstel te 
komen voor een bestuursformatie. 

De gedachten,dat nu in een wat rustiger atmosfeer het juiste stramien' gevonden kon 
worden,mocht als vaststaand beschouwd worden. 
Ondergetekende heeft zich met de punten 1,2 en 4 bezig gehouden en dit leidde tot een 
bestuursformatie zoals u deze thans kent. 
Uitgangspunten hierbij waren~ 
l.Br moet spoedig een nieuw bestuur komen,die de kommissies \7eer op gang bl::'engt,initia

tief kan nemen en tevens om uitvoering te geven aan het technisch beleid-nadat de 
besprekingen-onder punt 3 genoemd-zouden hebben plaats gevonden. 

2.l'Jatuurlijk werd getracht,zoveel mogelijk"oud"bestuursleden te behouden en voor zover 
dit niet lukte-nieuwe"onbesprokenn leden aan te trekken voor het vervullen van een 
bestuursfunktie. 

Door deze initiatieven EN gedreven door het voorbeeld van Hans Douwes,die toen hem 
enkele jaren geleden gevraagd werd als voorzitter t e willen optreden ongeveer dit zei: 
11 Ik voelde,dat ik wat goed te maken had t egenover mijn oude klub.Tegenover al het goede 
dat ik bij Ha..Ll.f.L...;~'Ï ondervond wilde ik iets positiefs stellen"-kon ik in het 25e jaar 
van mijn lidmaatschap niets anders doen llHilvm'sum ·' 11waar11 te maken en zo werd ik 
kandidaat-voorzitter (in mijn hart als '1vmarnomend 11 totdat be tere tijden voor nGoed old 
Haarlem' 1 aanbreken. Immers reeds in 1971 is de voorzitter weer aftredend) .J.üet iedereen 
begreeo11Hilversum".Door allerlei gebeurtenissen en aleties kwam het noodzakelijl\:e gesprek 
(zie het eerder genoemde punt 3 )(nog )niet vààr de A.J. V .d.d. 9 april 1970 tot stand. 
Intussen werd alles gedaan om de struktuur van de vereniging te redden,daar ook de 
kommissies nà 9 april dreigden leeg te stromen,respelctievelijk op non-aktief stonden. 
De derogatie dreigde volkomen te worden.Allereerst moest toen het nieuwe bes-Guur,dat 
nà 9 april in funktie trad en tijdens de jaarvergadering dispensatie verkreeg betreffen
de art.27 en 29 van het H.R. ,de waardevolle en zeer (;ewaardeerde poollwmmissie vervangen 
en dit lukte.Het bestuur kwam per 14 april 1970 in vergadering bijeen.1ifat zij in enkele 
uren kon besluiten c.q.kon voorstellen vond u in de u op 15 april toegezonden circulaire. 
Het bestuur meenà.e u zoveel mogelijk inzicht in de zah:en t e moeten geven. "De verticale 
trainingsopzet; 1-een idee vru1 het oude bestuur-werd ongewij zigd door het nieuwe bestuur 
overgenoDien.De 1' -G echnische bespreking11 reeds in Hilversum gearrangeerd en op de AJV 1970 
verder voorgedragen,werd op vrijdagavond 24 april vastgesteld in een formatie zoals u 
per circulaire vnn 15 april voors·esteld.Helaas moest onderge-Gekende op de uwrgen van de 
24e de di verse deelnemers afbellen 9 daar één va..."l de betrokkenen niet zou komen.I.v.m.de 
vergadering van de klubbladlcommissie,die op 27 april 1970 vrerd v,tstgesteld,schrijf ik 
thans in de ochtend van de 27e dit artikel 9 zodat mo8·elijk als u de :1'.JisseP zal ontvangen 
het vervolg hierop u beleend is.Ongetwijfeld zal het bestuur thans zelf tot een besluit 
moeten komen en u hiervan in kennis stellen. -l!ij allen-en dit is heel Haarlem jong en oud, 
moeten nog steeds moed tegen wanhoop stellen. ïiij allen-en dit is de wens van uw voorzitter 
zullen nu snel onze weg moeten bepalen,want nog steeds geloven wij Iim onze eigen kracht. 

:smile Bleyswijk . 

(blzzes) 



5 Haarlem atleten lever en fantastische prestatie in I1Jiarathon te !.Jaassluis. 
Hans de Rijl;: vcrbetort l~lubrelcorcl, 

Onder ideale weersonstandigheden gingen zaterdagmiddag 23 mei zo'n kleine 60 
atleten van start voor de door A. V . i'·faassluis georganiseerde tweede narathon. 
Onder hen bevonden zich 5 Haarlem-atleten t.w.Hico Corbee,Bas Fennis,Hans de 
Rijh:,Ruud Ki tseroo en Gannt Zuidema.Het parkoers voerde hen via een stuk auto
snelweg naar een secundaire weg onder aan de dijk ,die voerde naar Hoek van 
Holland waar hot keerpunt was.Het parkoers rondom Hoelc van Holland voerde via 
een groot gedeelte van het Staelduijnse bos .Hans de Rijlc ging zoals we van hem 
gewend zijn snel van start,te snel zoals later zou blijken.Hij moest zijn snelle 
start later bekopen met een wandeling van ongeveer 15 min.Onze andere deelnemers 
gingen wat rustiger van start en wisten tot ongeveer 20 km bij elkaar te blijven. 
Alleen Ruud moest afhai~en ,maar dank zij zijn deskundige begeleider op de vouwfiets 
Bab van de Pol Tiisten zij het juiste tempo te bepalen,dat nodig was om de marathon 
tot een goed eind te brengen.Bas Fennis,Nico Corbee,Garmt Zuiderna en nog t wee 
atleten wisten lange tijd bij elkaar te blijven.Ha ongeveer 30 km ging ~~n van hen, 
·degene die het minst kop had gedaan er vandoor.Bas Fennis had de neiging om mee te 
gaan ,maar een stem uit het eroepje;1van niet doen Bas 11wist hem hier van te weerhouden 
Toch zou ook dit viertal niet bij eH;:aar blijven.Garmt Zuiderna vras degene,die na 
ongeveer 35 km de kuierlatten nam en enkele metertjes voorsprong nam op Bas,die weer 
iets uitliep op Ni co Corbee ,die prima verzorgd w·erd door zijn fietsende neef .Bij · 
ons ook al geen onbekende.Garmt wist dankzij een glaasje water,gehaald door water
drager Doornbosch zijn voorsprong nog iets t e vergroten op Bas en Nico.Bas heeft ons 
jaren geleden eens gezegd,dat de marathon begint pas na 35 km.Dat hij daar geen woord 
van gelogen heeft hebben Jeltjo Doornbosch,die eerst Hans de Rijk en later Bas Fen
nis per fiets heeft gevolgd,Rein Knol,die Hans de Rijk en later Ruud Kitseroo 
coachte en ondergetekende,die de laatste kilometers Garmt bijgcstaan heeft,met 
eigen ogen leunnon zien. Wat deze mensen op de laatste kilometers hebben moeteil 
doormrucen en met hun zelf strijd hebben moeten leveren is met geen pen te be
schrijven.Maar dat dit alleen opgebracht kan vvorden door keiharde,goedgetrainde 
kerels en met eon dosis doorzettingsvermogen in hun body, l aat zich natuurlijh: niet 
moeilijk raden.En dan te bedenken, dat zij bij binnenkomst onthaald w orden op 
een aantal handenlclappende toeschouwers en enkele flesjes sinas en geen duizenden 
guldens zoals de tennissers ,die dit t e illllsterdam wel lcregen voor enkele partijtjes 
tennis. I>Jlaar daar zijn het ook pure amateurs voor. Toch denk je, bij jezelf ,dat ook 
in de sport geldt:paarden,die de haver verdienen etc. 
Tot slot; o:qlcole opmerkingen over de oreanisatie • .ci.d Bou11ens en zijn medewerkers 
hadden voor een goed parkoers gezorgd.Helaas was de markering niet altijd even 
duidelijk,zodat het voor 'een enkele l ate supporter,zoals ondergetekende wel 
eens moeilijk was om de juiste weg t e vinden.Over de verzorging niets dan lof. 
Het begeleiden van onze jongons wer d door hen zeer op prijs Ge steld.Nu,wij van 
onze kant hebben nog meer bewondering gekregen voor deze wegslaven onder de 
atleten.Jongens jullie hebben ons een onvergetelijke middag bezorgd.5 Deelnemers 
van onze klub aan de start,maar ook aan de finish.Geweldige 
Uitslag: l.W.Hol-Hercules 2.28.52,-

2.K.de Ruiter-li.V' 34 2.32.26?-
3.R.ilol-GAC 2.35.12?~ 
2l.Hans de Rijk 2.55.32,:..:eon nieuw klubrekord ••••• 
33.Garmt Zuiderna 3.14.--,~ 

35.Bas Fennis 3ol7o56,~:en dat op 56 jarige leeftijd, ••• 
36.Nico Corbee 3.20,48,:.. 
44.Ruud Kitseroo 3o5l.l4,-

(blzzeven) 
Bans Huus. 



0[ !'\ 0 0 t 5 TE 
n o o •• o o.o •• Dit 'iVas do mooiste on fijnst e marathon van mij loven.Nu pas begin ik 
tG begrijpon,vrat ik al dio jaren J:-,b gemisto1Utijd moest ik maar alleen naar 
wedstrijden toe(behalvo do eerste j aren mot Gorrit van de Bos,maar dat is alweor 
zo lang ~eleden ), on nu ineens dan mot vijf man van do a.v.HaarlemoDe enige klub 
met z~veol doolnemers aan deze maratheneDaarnaast 4 ma~ en 66n klointjo,dio ons 
op do nog naa r do finish bijstonde~1 . Ik bodank drm ook de hcron Doornbos eh, van de 
Pol ,Bus6 ,Kr:ol on onze jongste N .Corbec voor de bui t engc·wonc steun ,die wij van hun 
hebbon ontvangcnoHoe groot ,die steun \701 was bewijst hot feit ,dat wij alle v-ijf 
cnzc marathon hebbo:1 ui tgclopen . Nu nog iets over de ucdstrijd . We haddon afgesproken 
, indien dit mogelijk rras 9 to·c 30 à 3 5 km. bij elkaar te blijven en daarna maar te 
zien hoc hot liop . i-;ïe.ar van hot begin af hebbon il\: on Ruud de r.ndere tv/Co :Garmt en 
on Nico in bedwa.11g mocto:1 houdonoHot Jolcon 'v70l ocm paar jonge hondancRegelmatig 
van olltaar ovornc:ncmd e ing dat steeels maar door, torv7ijl Ruud Gn ik Gr hangend en 
·jTccgcnd achter hingonc Nà do 15 km grens Yrcrd het Ruud te machtig en moest hi.i 
afhal-:on . i'Tu kwar.'! hot zo moo~. uit,dat wc begeleiders hadden.Bab van do Pol bleef 
bij Ruud o \Jat die hoeft moeten moom .m kan geen mens begrijpon 9diG nooit oen 
r;:;.are.thon heeft golopon.In )u5lminl4socokvmm hij toch binnen.Toon Ruud ge l ost 
n2.s ging hot rosteronc~c ëlriotaJ. genoen door net steeds Garmt on Nico aan kop 
on ik mo-e con p:::.ar &ndorc l opers daél.:: a chtor.Het lworpunt haaldon Hij in luur 

"'i3 min,.Vc....1. ·cocn af hoeft Nico Cor1Jeo v7C l hot meest op lcop gelopen en begbn ik 
al 2.a.1 rnmc1ol en to de;1lcon, Ik ge loof ,dat v7o tot ongeveer 30 lDD. bij e lkaar go
bleven zijn.Fr·ocios vree-t ilc dat niet moer ,maar opeens lag ik op kop on hoorde 
ik Car ?"t z.cg[:;cn :Nico is los .Ja on clan ltrijg j o vleugo lsoOvorigons waren die 
e;amr neer larn~Garmt ging mij oven later rap voorbij on pas bij de finish zag ik 
hom vrccr,ondanlw mijn vor\"IOOdc poging<'n hom to pald:cnoGarmt k1-.ram binnon in 3ul4min 
oil;: l~Ha.rn binnon in 3u17min56soco 9 Vrat toch niet eek is voor oen oude man.Nico 
arriveerde in 3u20min48soc.Hot best vnn c..llcmaal uas natuurlijk Hans de Ri jk,dio 
hot prostoorde in zijn oorsta marathon onder de drie uur t e komen en zoals ik do 
eerste Haarlommor rms,dio con marathon licp ,zo nas hij hct , dic hom hot ocrsta 
binnen de drie uur aflegdeoEon prostatic waar il;: al tijd van heb c;odroomd.Hans 
ik feliciteer j o met dit prachtige k lubrekord en i lc noot 9dat j o nog voel beter 
kunt 9 dus .::1.2.n j ouvr do daad ~ En nogmaals a llo bogoloiclcrs hartclijl{ danlc,namens 
ons a llomaalo BAS 

HANS DE R I J K • 
Zeer aktief en suksesvol het a ·?::;elopen half j aar was Hans de Rjjk. Beginnende 
met 26 okt 1969, toen hjj het kluprekord uurloop op 17km152m74 bracht en 
voorlopig e indigend met de kluprekordverbetering op de marathon op zaterdag 
23 mei 1970 (2u55min32 9 -) Daartussen lag een 16e p l aats bjj de AAC strandloop 
in 37 minuten ( 11 km) ; een 19e l.)laats bij de Nederlandse veldloopkampioen
schappen 5 km ; een 5e J laa ts in een B-loop 3km in 9 . 40 ,- tijdens de Neder
landse indoorkamp io enschappen in Groningen en 2 l~eer een kluprekord verbe
tering op de 20km nl. op 21 rnaart in 1 uur 10 mi~ precies en op 5 april 
1u07.55,-. Dit zjjn dan nog alleen maar de prestaties waar wjj wee t van hebben. 
E:c zijn echter nog talloze presta tie/ strand/duin/circuit-lopen geweest waar 
Hans als éérste of als é8n van de eersten eindigde. 

(blza cht) 



20 kilometer wegweds~rijd 2 april te Hilversum 

15. H. de Rijk 1.07.55,-
56. G. zuiderna 1 ·17. 27'-
64. N. Corbée 1.19.15~-
74. R. Kitseroo 1. 21.43~-
99, D. Gaevart 1.29.44,-

20 kilometer wegwed~tr~d 30 april te Schoonhoven. 

41. N.Corbée 1.19.44,-
43. G.Zuidema 1. 20.15'-
49· R.Folmer 1.23.23,-
54· R.Kitseroo 1 • 24. 36'-
55· B.Fennim 1.25.02,- ( 11 e veteraan ) 

59· B.Imthorn 1.26.53,-
68. D.Gaevart 1. 30.51 '-
72. J.Kal 1.32.21,-

M E D I S C H E SPORTKEURING 

Op voorstel van de Medische Commissie werd op de JAV 1970 t.a.v. de medi
sche sportkeuring tot de volgende regeling besloten. 

1. Keuring b~ aanv~ng van de sportbeoefening ongeacht de leefttd. 
2. Hernieuwde keuring 

a.b~ overgang van pupil naar D junior 
b. ~' ,~ D junior naar C junior 
c. ,, ~~ C ,, ~' B ,~ 
d. ,, ~~ B ,, ~~ A ~' 
e. ~, ~, A , , senior 

3. Daarna periodieke herkeuring om de 5 jaar 
4. Vanaf het 30e jaar periodieke herkeuring om de 3 jaar 
5· Vanaf het 40e jaar jaarl~kse keuring 
6. De besturen van verenigingen z~n voorts ver~licht erop toe te zien~ dat 

de leden -ongeacht de leeft~d- zich na een ziekte~ die langer duurt dan 
zes weken, laten herkeuren. 

KOMPLETE JAARGANG A W 1 9 6 9 

Wie belangstelling heeft voor de komplete jaargang 1969 van de Atletiek 
Wereld+ luxe band, kan kontakt opnemen met A.Schaper of met de red. van 
dit blad. 

T R I M P L A A T 

Gerard Kamp heeft b~ Negram een graffiQofoonplaatje (singeltje) gemaakt met 
18 eenvoudige trimoefeningen , die in de huiskamer kunnen worden gedaan. 

De huistriJnmars wordt aangeraden elke dag één kant van de plaat te doen. 
Achterop de hoes staan tekeningen , die de oefeningen nog wat verduidel~ken 
De plaat, die ui teraard "Blijf Fit" heet is overal te koop. 

(blznegen) 



KOMPETITlE 5ENlORlN 
De eerste ronde in de Hoofdklasse Senioren is voorby. De 12 verenigingen zyn 
op 3 mei j.l. door elkaar geschud en onze SEniorenploeg eindigde op de 10e 
plaats. Deze l age plaats wa s voor elke insider g een v erra ssing meer. 
Een aantal vertrouwde namen missen we , en opvolgers waren er(nog ?) ni et! 
Enkele "wedstrydmakers" zullen ongetwyfeld weer van de party zyn. Hiermede 
rekening houdend én met de norma l e pr esta ti e v erbeteringen zal ons punten
totaal van 21094 zo ongeveer op 22650 kunnen liggen,ruim voldoende om ons 
in de hoofdklasse t e handhaven. De fina l egr ens zal wel zo op ongeveer 23500 
punten liggen. Een goed gemiddelde ha ngt a f va n de ploeg op 16 aug.'t is dan 
nog vakantietyd! AAC wipte indrukwekkend over d e 26000 punten heen - de Rot
terdamse verenigingen blyven in gal op Sprint uit Breda ,doet 't prachtig
GVAV is toch over haar glansperiode he en VLTC zit nog onder haar niveau op 
de 8e plaa ts.Kimbria achter ons,is nooit een kompetitievechter g eweest, terwyl 
hekkesluiter Achilles Top nog weini [ indruk maakt in haar nieuw e omgeving. 
Genoeg perspektieven voor een ploeg ! Op 31 mei en 16 aug. kunnen we weer 
interessante wedstryden t egemoet zien! Op 31 mei ontmoeten wede 7-8-9 van de 
ranglyst! 

Serie 110 meter Horden 

Serie 800 meter 

Serie 100 meter 

Kogelstoten 

Verspringen 

Serie 400 meter 

Serie 1500 meter 

Speerwar ]:)en 

Serie 400m horden 

Serie 200 metEr 

hink-stap-sprong 

discuswerp en 

5000 meter 

4 x 100m 
4 x 400m 

hoogsprint;en 

polsstokhoogspringen 

(blzti en) 

Good Luck HA.A.R.LEM 

3 J.Fielmich 
2 
6 
3 
6 
2 
4 
5 

w.Krijnen 
H. Duyn 
A. v .d. Werf 
F.Ho eben 
F.Laruie 
J. Doornbosch 
R.Knol 

9 F.Knuvelder 
11 R.Pauel 

6 M.Beeke s 
6 D.Ba is 
6 R.Ruis 
6 H.v.d.Eem 
4 A.Lobman 
8 W.Visser 
5 J.Doornb vsch 

E.Blc.yswyk. 

16. 1 
15-7 

2.05--
2.02.-

11.4 
11.-
13.30 
13.22 
6.14 
5.88 

52.1 
58.3 

4-23.3 
4-47--

51m02 
47m46 
61 '9 

6 Vi . Viss er gediskw. 
6 F.Lamie 23 ,4 
5 F.Hoeben 24,2 
5 F. Knuvelder 12m94 
1 0 W. Deüuneni e 1 2m1 2 
6 H. Kluft 35m02 
12 A. Lob111an 30m88 
6 H.de R~k 15.44,9 
1 2 J. Kal 17. 06 , 4 
6 Lamie-te Nuyl-Hoeb en- {auel 45,4 
6 Doornbosch-v.d. Werf-

Duyn-Ba is. 
5/7 J. Fi el mi ch 
12 P . Guiking 
3/4 W . Kr~nen 
7/8 li .v.Nimwegen 

3-49 ,1 
1m75 
1m60 
3m60 
3m20 

739 p. 
777 p. 
665 p. 
714 p. 
710 p. 
804 p. 
684 p. 
679 P• 
635 p. 
577 p. 
716 p. 
487 p. 
636 p. 
482 p. 
647 p. 
598 p . 
650 p. 

700 p. 
626 :.?· 
670 p. 
581 p. 
584 p. 
494 p. 
745 p. 
595 p. 

1442 p. 

104 ., p. 
634 Po 
493 p. 
700 p. 
~87 p. 





WEDSTRIJD UITSLAGEN 

Onze juniorenploeg is dit j aar ingeschr even in'de 2-de kla sse . 
De kwantiteit was ni et t oer ei l:.end om een ~ l oeg op te stellen,die in de I-ste 
klasse zou kunnen sta rten. 
De eerste wedstr~d heeft wat de pr esta ti es betreft wel ongeveer aan de v er
wachtingen voldaan. 
Het totaal bedroeg 8685 punten waarmee onze pl oeg op de 5 de plaats staat. 
Het puntentotaal is echter zeker nog voorv erb et ering va tbaar, want onz e ploeg 
deed het o.a. zonder .F'rank Uiterwljk en Paul van Gool. 
De meeste punten werden vergaard door Ronald Prent en Ronald Koridon op 
resp .de roo m en de 800 m. 
Een welkorue a an winst is Gerard Mei\en op het speer wer pen. 

Uitslagen : 
11 Om horden A/B: 

4.R.Pauel 16.7 
Verspringen A/B: 

685 pt 

5.R.Pauel 6.09m 624 pt 
100m B: 2-de serie 

1.R. ~Vielart 11.8 622 pt 
Diskuswerpen A/B: 

5.W.Wielart 34.86m 581 pt 
100m A:serie 2 

1.R.;I?rent 11 • 1 780 pt 
3000m A: 

5.R.van Kordelaar 10,45-2 434 pt 
Boom A:2-de s erie 

1.R.Koridon 2.00.2 745 pt 
400m A:2-de serie 

4.R.Liefrink 
Hoogspringen A/B 

56.- 566 pt 

6,R, Wielart 1.6om 493 pt 
800ru Bz2-de seri e 

5.R.Kuyl 
Speerwerpen A/B ; 

2,16.2 502 pt 

6. G.Metten 38.72m 471 pt 
Kogelstoten A/B: 

7. V/ . Wielart 10.4741 494 pt 
4 x 100m estafette A/B 2-de serie 

2.Haarlem 45·9 1 385 pt 
Polsstokhoogspringen A/B: 

5.P. Guiking 2.30m 303 l?t 

P.R.Ruis. 
(blztwaalf) 
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ReiD Knol verbetert twee Klubrekords 
T~dens wedstr~den te Heiloo op 30 april 1970 heeft Rein Knol het klubre
kord kogelstoten gebracht va n 14m43 (J.Doornbosch 1962) naar 14m71. 
Op 1e Pinkst erdag t e Heiloo t~d ens een international e ontmoetinB verbeterde 
Rein het al op z~n naam staande r ekord diskuswerpen n1e t ruim een meter om 
precies te z~n werd het 46m44. 
Wim Kr~nen mae.kte op deze wedstriJden een t~d va n 15,9 op de 110m hoDden. 
Het pols ~.· : .khoogspringen won Wim met een spróng van 3m50. 

Onze felicitati e s naar Rein en Wi m. 
H.B. 

_Inst!Iifwedstr~d 13 mei te Amsterdam Kruislaan . 
100m heren A/B 1 • F.Lamie 11 '2 (in de seri e 1 e in 11,2) 

3. ]il.Beekes 11 '4 (in de serie 2e in 11 '3) 
1500m heren B 10. Ho de R~k 4.22,-
hoog heren D 1. P.Guiking 1m6o 
kog c:; l her en D 6. W.Zuiderveld 9m91 
100m her en D 3. W.Zuiderveld 12,4 (seri e ) 

5· D.Bai s 12,6 (seri e ) 
3000m heren c 5· J. Kal 9.36,4 

8. H.Duyn 9-45,2 

Regionale baanwedstr~d 14 mei t e Apeldoorn. 

hinks t ap springen heren: 2e W. Dammenie 11m49 

Nederl andse st~~entenkampio enschapp 8n 23 ~ei t e N~megen. 

Aan deze kampioenschappen namen vi er a tl et en van onze ver eniging de el. 

Fer Lami e werd op de 100m studentenka1npioen in 11,0 na in de serie en ha lve 
finale resp . 11, 4 e~ 11,0 t e hebben gel open. Op de 200m werd h~ 4e in 23,0 
na in de s erie en ha lve finale resp. 23 ,5 en 23,7 t e hebben gelopen. Ook - . 
maakt e hij deel uit va n de 4x1 OOm es taf ett e pl oeg vEm de G~ U. Amsterdam, die 
45,2 li ep . Het wa s een drukke dag voor Fer. All e s b~ elkaar liep h~ zeven 
keer, soms met een kwarti er pau ze. · 

René Ruis werd uitgeschakeld in de series 800m in 2 .01-,0. H~ maakte ook deel 
uit van de 4x400m estafette ploeg van de G.U.!unsterdàm, die 3.32,4 liep. 

J an Kal li e~ een 5000m in een goede t~d 16.42,2, wat hem een 6e plaats ople
verde. 

Frits Knuvelder werd 5e op het nu~ner hinkstap s J ringen met 12m50. H~ maakte 
ook deel uit van de 4x100m estafett eploeg va n Leiden, die 45,7 liep. 

R.R. 
Drie distrikten ontmoeting j eugd 16 mei t e Den Haag. 

Zaterdag 16 mei kwaü1en de .;> loegen van de gewest en I en II en een kombinatie 
va n Noord en Oost tegen elkaar uit op de sint elbaan Zd.Larenstraat te Den Haag. 

In de pl oeg van het distrikt \Vest I hadden drie "Haarlem"-atlet en een plaats 
gekregen t. w. Peter Guiking, Ronald Koridon en Rona ld Prent. 
Peter Guiking l egde beslag op de 3e plaats bij het hinkstapsj_)ringen met een 
afstand van 12m22. Rona ld Prent heeft z~n vorm nog niet te j_) akken, op de 100m 
finishte h~ als 4e in 11,3. Wanneer Ronald straks van examenzorgen bevr~d is, 
za l het ongetwiif eld weer sneller gaan. 

·,· 
) . 
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Ronald Koridon smaakte het genoegen om in één van z~n eerste wedstr~den a ls 

A-junior een prima t~d te draaien op de BOOm. In deze bizonder sterk bezette 

BOOm kwam h~ al.s 5e over de finiï:;hlijn in de goede t ijd -van 1. 59 ~ 2. 

rr ot aal ui tslaé: \~ e st II 
Noord/Oost 
'\i{e s t I 

Regionale wedstr~den 24 me i t e Lisse . 

141 p . 
119 p. 
114 p . J.v.Dr. 

De beste "Haarl em"-p!'esta tie k:war.c op naam van Ronald Koridon. Als 1 e jaars 
A junior kwam in z~n eerst e seni or en wedstr~d a ls wi nnaa r over de streep 

op de 3000m. in 9.17~2. 
W~ndert Wielart was goed op dr eef 5e me t de kogel jongens B 11 mB1 e~ 3e op 

de 300m in 3B,6. Ook broer Ruud kon terug zi en op een geslaagde middag; 
h~ li ep de 1500m jun~B in 4.32,3 en dat l everde hem een 4e J l aats op. 

Verdere uitslagen: 30Öm jun. B 6e R. Kuyl 40,0 
kogel jun. B 5e W. Wi el art 11 mB1 

11 e R.v.d. Zwaag 9m22 
speer jun. B B/9e R.Blickman 32m37 

13e R.v.d.Zwaag 26m23 
14e R.Wielart 24m11 

1500m jun. A 10e R.v.Kordelaar 4·54~-
speer jun. A Be R.v.Kor de l aar 32mB6 
Boom heren cjD 10e H.v.d.Eem 2.17,- (serie) 

Tweede kompetitie wedstr~d hoofdklasse heren 31 me i te Utrecht. 

Voor, t~dens en na deze weds "r~d weinig reden vo or een op timistische stemming. 
Voor. 
Er haddan zich 7 (Zeven !) ~loegleden af gemeld en da t l everde vele moeil~k
heden en verschuivingen op in de ~l oeg . 

Op de 100 en 200 hadden we nu ma a r één IJJa n. Gelukkig kwam Henny te Nuyl , 

die eigenlijk alleen 1na a.r estafette zou l open~ op t~d om op deze nummers in 

te vallen." We h&ddeu op de 1500 geen mensen. Ronald Li efrink ~• erd nu va n de 

400 én Adries v~d. Werf va n de BOOr!! af gehaald om dit num111er te lopen. Ze 
werden verva ngen door hun resp . res erves Diqk Bais en Henk Duyn. 
Wim Demmenie moest er verspring en b~ doen en Roh van Nimwegen diskuswerp en. 

Jel Doornbosch en Wim Viss·er werden va n de 400m horden af gehaald op resp. 

te gaan spe erwerp en en hoogs~ringen . De BOOm lopers René Ruis en Henk Duyn 

we_rden ook opgesteld op de 400m horden. 
De estafette ploegen wer den gel egenheidsp l oegen. We hebben he t zelfs gewaagd 

zonder reserve 4x100 te l open. 
T~dens~ · 
Fer Lamie beeft voor de start 100m een meningsverschil me t de sta rter (Fer ha d 

vergeten z~n sta rtnummer O:i.J tfte spelden). Fer heeft ni et gelopen en ging voor 

nul aan de ka nt. Frits Knuvel der kr e.::;g b~ h et hinkstapsprine;en l as t va n een 

blessure, rnaakte een ongeldige s pr ong en v erdween . eveneens voor nul · aan d.e _ 

kant. : (B~ 3 null en is het wiss elen). 
Na. 
Het bl eek~ dat we aan het eind va n de middag slechts 20.215 punten hadden 
verzameld: een diepterekord. Waa r mee onze plo eg op de 6e pl aats eïndigde . 

Landel~k staa n we na twee wedstr~den (de puntent o t~l en word en opge t eld) op 
de 12e en l aatste plaats: een plaats "HAARLEM" onwaardig. 

(blzveerti en) 
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.Maar nu even de optimistische kant 9 want die wa s er ook. Er waren een aantal 
goede en/of verrassende prestaties. 
De topscorer op één nummer was René Ruis 9 die een verrassend goede Boom 

voltooide in 1.5B 9 6. 
De topscorer op :twee nmmners was Wi m Krijnen met he;t vertrouwde 3m70 i:)Olshoog 
en 15,9 op de 110m horden. Het wat ~untj e s werden binnengehaald door Jos 
Fielmich1 die ondanks weinig tra ining f o r r e m i d a b e l e prestaties 
leverde: 16 9 0 op de 110m horden en 1mB5 (!!) hoog. 
En wat te denken van Jeltj o Doornbosch, die zomaar weer eventjes 57m34 met 
de spe8r gooit en 1-3m80 met de kogel stoot. Verder een prestatie van formaat 
was ' de 400m va n Mark Beekes, die ondanks de 6e baan en een hinderlijke ~jnd 

51,3 liep. Wim Dammenie deed het b eter dan ooit: 5m$1P ver en 12m37 h.a.s. 
De 2.02,0 op de BOOru va n Henk Duyn was een ka·dOtje van de jury, de juiste 

tijd l ag in de buurt van 2.05 - 2.06. 

Achter de puntentotalen staan +jes en -netjes ten teken van de op elk 
onderdeel gemaakte winst res~. verlies t.o.v. de 1e wedstrijd. 

serie 110m horden 

serie Boom 

serie 100m 

kogelstoten 

verspringen 

serie 400m 

serie 1500m 

speerwerpen 

serie 400m horden 

serie 200m 

hinkstapsprong 

discuswerpen 

5000m 

hoogspringen 

polsstokhoogspr. 

4 x 100m 

4 x 400m 

.3 
2 

5 
6 

6 

J. Fi eltuich 
W.Krijnen 
R.Ruis 
H.Duyn 
F.Lami e 
H.te Nuyl 

2 J.Doornbosch 
11 H.Kluft 
9 
11 
5 
6 
5 
6 

F.Knuvelder 
W.Demmenie 
M.Beekes 
D.Bais 
A. v.d. Werf 
R.Liefrink 
J.Doornbosch 
W.Visser 
R.Ruis 
H.Duy n 
H.te Nuyl 
F.Lamie 

4 
7 
6 
6 
6 
3 
9 W.Demwenie 

F.Knuvelder 
11 H.Kluft 
12 
7 
11 
1 
11 
.3 
11 
5 

6 

R.v.Nimwegen 
H.de Rijk 
J.Ka l 
J.Fielrnich 
W.Visser 
W.Krijnen 
R.v. Ni mwegen 
Lamie-te Nuyl
v.Nimwegen-Beekes 
Ruis-Doornbosch 
v.d. Werf-Bais 

(blzvijftien) 

16,0 
15,9 
1.5B,6 
2.02,0 

11 '9 
13ll1BO 
11 m29 
6m26 
5mB B 
51 '3 
5B,2 
4.22,2 
4-24,2 
57m34 
47m1B 
65,B 
69,9 
24,7 
23,4 
12m3? 

31 Iü64 
27m66 
16.14,0 
16. 46,6 
1mB5 
1 rn60 
3m70 
3m10 

74B 
757 
772 
714 

601 
716 
552 
662 
577 
749 
491 
644 
630 
72B 
594 
55B 
471 
5B2 
700 
60B 

511 
420 
6B9 
629 
725 
493 
72B 
55B 

1442 

1166 
20215 

- 11 

+ 107 

913 

95 

+ 27 

+ 37 

+ 156 

+ 77 

+ 379 

- 44 

643 

- 147 

- 22 

+ 91 

- 1 

0 

+ 123 



. _J_e_u..:.g._d __ ka_m-'p:;.__i_o_e_n_s_c_h_a-'~::...;)P~_e.~n __ 1iv_' e_s;...t~I __ _.!.-7 mei t e Heiloo. 

Het organiserende Tria s had het met de weèrgoden schijnbaar niet tot een akkoord 

akkoord kunnen brengen. Koud weer en een felle wind vergezelde deze, veel 

te vroeg geplande, kampioenschappen. 
Deze kamp ioenschappen waren de eerste na de samenvoeging van de distrikten 

Noord-Holland en Utrecht. 
Peter Guiking za l de "Haarlem11 -historie ingaan als de eerste man, die een 

kampioenschap behaalde va n het nu :gevor mde Gewest I van de K.N.A.U. 

Jongens A: 100m serie 1 • ~.Prent 11 9 8 
fina le 2. R.Prent 11 9 9 

. . .. 11 Om hrd 2. R.Pau el 18,2 
Boom 2. R.Koridon 2.00,5 9. R.v.Kordelaar 2.21,-

hinkst.spr. 1 • P. Guikit;tg 12m39 
hoog·springen 2. P. Guiking 1m65 
verspringen 9· R.Pauel 5m26 

Jongens B: 100m serie 3. W. Wi el art 1 2, 4 
finale 4· R.Kuyl 13,1 
finale 4. Vv. Vüel art 12d 

300m 3. R. Wielart 40 ,-
hoogspringen 2. R. Wieb rt 1m70 
verspringen 4· R. Wielart 5rn14 

5· R.v.d.Zwaag 4m96 
kogelstoten 5· W. Wielart 11m96 

9. R.Blickman 8m84 
diskuswer,t->en 5· W. YJiel art 35m72 

1 3. R.Blickma n 25m28 J.v.Dr. 

Onderlinge meerkawp C en D junioren 23 1oei te· Haarlem. 

Op deze eerste wedstrijd hebben onz e jongste ji.mioren, begunstigd door het 

mooie weer, laten z.ien., dat zij goed overw.in'te.rd hebben. Hoewel het aantal 

deelne10ers bij de C junioren gering was, zljn e·r in deze groep toch enkele 

goede prestaties geleverd. De 5m07 ver van Ge'r lVleyer en de 1m45 hoog van 

Hans Vermeer, mogen hier HJet name genoemd wor.den. Van spanning was echter 

door het grote overwicht van Ger Meyer in deze gro ep nauwelijks sprake. 

Bij de D-junioren was deze spanning vol op aanwezir; en het rekord aantal deel

nemer s van 38 (!) heeft hi er in belangrijke mate toe bijgedragen. Als beste 

presta tie va n deze middag moet ongetwijfeld d~ 1m41 hoog va n Ron Smits 

beschouwd worden. Met. deze keurige sprong, wist hij het klubrekord van 

Ruud Tromp me t 1 cm te verbeteren. Tesawen 111et zijn overwinning op he t kogel

stoten (op dit nummer moe t hij met zijn 1n180 véel verder kunnen komen) leverde 

dit hem een dusdanige voorsprong op zijn . naaste belagers Anton Blok en Frank 

Bakker op, dat de overwinning in het totaa lkiassement hem, ondanks de keu

rige 3.20,2 op de 1000m va n Anton Bl ok, niet :meer kon ontgaan. Naast de 5 

ereplaatsen kon li1en ook dit keer weer het 2e . r e sp. 1 e gr aads embleem ver

dienen. Aan Anton Blok en Ben Staartjes viel dit j aar a ls eerst en de 

eer te beurt om het 2e graadser11bleem in ontvangst t e mogen nemen. Dat de 

eisen voor de emblemen niet licht genoemd mogen worden, bewijst dat vorig 

jaar slechts 2 1e graad en 4 2e graademblemen zijn uitger eikt. Hier nog even 

de reg·els voor het er!lbleem: orn voor het 2e r esp. 1 e graadembleem in aanmer

king te konlen, moet een D-junior voldoen a;;tn _ 5 va n de 6 onderstaande eisen. 

(blzzesti en) 
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V.oor deze eisen telt i edere wedstr~d gedurende de twee j aar dat h~ D junior 
i~ mee. De eisen behoeven dus niet in ~~n wedstr~d of zelfs , , 

j aar te in een 
worden behaald. Eisen: 2e gr aad 1e graad 

6om 9,6 8,9 
1000m 3.50,0 3-35,0 
hoogspringen 1 m15 1m2 5 
verspringen 3rn75 4m00 
kogelstoten 3kg 7rn00 8rnOO 
diskuswerpen 15rn00 19mOO 

UITSLAG MEER~~ D JUNIOREN: 
6om ver kogel hoog 1000m tot. 

1 • R.Srnits 9,0 411115 8m9 1 1m41 3.32,5 3043 p 
2. A, Blok. 8,7 4m38 7mZ.,, 1m25 3.20 ,3 2970 
3. F.Bakker M 4m39 7rn46 1 m15 3-37,8 2784 
4. B.Staartj es 9,0 4m00 7m84 1In25 3.30,3 2769 
5· A. Schol t e 9' 1 4m14 6m74 1m20 3.37,3 2591 
6. A.Eleveld 9,0 4rn20 7m43 1m25 4.02,9 2588 

1· L.v.Vugt 9,0 3m75 6m68 1m1 5 3- 46, 4 2387 
8. P.Schaper 9,4 4m03 6m07 1m20 3.45,5 2378 
9. T.Blickman 9,2 3m69 6m69 1m20 3.48,9 2363 
1 o. C. Chung .' .. .. 9 ,9 3m99 7rn27 1m10 3.40,0 2282 
11 • T.Sinke 9,5 3rn98 6m64 1m10 3.48,3 2244 
1 2. vV. Si erings 9,5 3m90 5m68 1m15 3. 43,3 2203 
1 3. B.v.d.Andel 9,5 3rn36 6lll09 1m20 3.42,8 2184 
14. A.Feenstra 9,5 3m46 7H134 1 m15 3.58,7 2168 
1 5. F.dè Vust 9,4 3m56 6m85 1m1 0 3·55,5 2165 
16. s. de Vries 9, 9 3m75 7m87 1m00 3.47,5 2095 

11· J. Weg 10,0 3m61 .6m23 1 m15 3.51,2 2055 
1 8. O.Meyer 9,8 3m52 6m78 1 m15 4.02,9 2052 
19. H.Timmer 10,0 3m43 6m51 1m1 5 3.53,4 2014 
20. E.de Marca s 9,3 3ro43 5m58 1mOO 3.37,0 2010 
21 • D. lVlunst er man 10,0 3rn56 6ra68 11111 0 3-54,4 2003 
22. IVI .Bolwijn 9,9 3m21 5m74 1m15 3.37,9 1999 
23. B.Hendriks 9, 4 3m43 6m53 1 IJÜ0 3. 50' 1 1987 
24. W.de Hart 10,6 3m55 6m69 11.11 j 3. 44,4 1949 
25. R. Swaab 9,9 3m18 6m8 3 1mOO 3-39,9 1894 
26. A.Scheffers 10,- 3m55 6m1 1 1 m1 0 4-11,2 1861 
27. P.Fris 9 ,8 3m65 4m79 1mOO 3. 4 7,3 1822 
28. A.HartJpan 9,8 3m32 5m88 1mOO 3. 49,3 1816 
29. F. Nagt egaal 1 J , 0 3m26 6m94 1wOO 4.00,0 1785 
30. J.Betlern 9,9 3m42 5w81 1mOO 4 -04,4 1733 
31. A.Moonen 10~ 2 3m50 6m03 1mOO 4.02,0 1728 
32. I. Klein 9,9 3m45 5m09 1mOO 3.57,1 1715 
33. W.Muns 10,0 ~m93 7m92 1mOO 4 .23,5 1643 
34. R. Modder 10, 4 3m24 6m26 Om90 4.15,2 1442 

35- P.v. c:eGreef 10,2 3mOO 5m18 Om90 4.06,7 1348 
36. C.Smeding 10,6 3m16 5m60 4·01, 4 127 3 

37· S.Jager 10,8 2m70 6m23 Om90 4.11 '4 1214 
38. A.v.d.Greef 10,8 3m22 4m72 4.13,6 1107 

(blzzeventi en) 



C JUNIOREN Som verL; ko~el hoog 8oom t ot. 

1 • G. Meyer ~ 5m07 9m23 · 1rn40 2.3126 3656 

2 • . .H. Ver meer 11 ' 1 4m24 7m83 .. 1m45 2.48,3 3092 

3. C. Si ets es 11 '8 4m19 8m81 1 rn35 2.59,9 2811 

4 · E.Feenstra 11 '8 3m79 7m34 1m25 2.42,5 2640 

5· W.Scholt e 12, 4 3m50 6m49 1 m15 2.38,3 2309 

6. J. 11athot 12,3 3rn70 . 6m48 1m15 2.49,8 2273 

1· A. Eversen 13,2 3m71 6m28 1m1 0 2.59,2 1972 

8. J.Jans en 13,5 3m54 7m11 1mOO 2.53,4 1876 

9. R.v.Fraeyenhove 13,0 3m63 4m19 1m00 3.03,7 1624 

10. G. Cornslissen 14, 4 3m09 5m84 1mOO 3.24,7 1400 

Di strikt_s~amp ioenschapp en 1 mei te Beve~w!j!_ 

Wim Krijnen: _ J10m horde.n 4e in 16,2 (in de serie 3e in 16,1) 
· 1v.l:. Beekes: 200 met er . 4e in 23,2 in de s eri e 
F.Lamie . 200 meter 2e in 23,3 in de serie . 
F. Lamie : 100 meter pr estati es onbekend. 

Goede hoogspringpresta ti es 

Tijdens de 1e ~-~ juni oren kompetitiewedstrijd sprong Ron Smits opnieuw een 

klubrekord hoogspringen hij bracht het op 1m47. 

Tijdens weds trijden 1 juni in Rotterdam sprong Ruud Wi el art 1m80 (!!!)hoog 

en bracht daarmee als 15·-jarige dit klubr ekord op zijn naam. 

Uitgebreide ve~slagen en uitslagen in het volgende klubblad . 

P R O·M 0 TIE E I SE N S E N I 0 R E N • 

100m 
200m 
400m 
8oom 
100Qm· 
1500m-. 
3000m . 
50QOm . 
1 Q_OOO!J:! . 
110m·horden 
200m Äorden 
400m h_orden 
3cio . .o'm _s teepl e chase 
verspr_ingen 
hoogsp_ringen 
hinkst_a pspr ong 
po1sho.og 
speerw_erpen 
discusy,rerp en 
kogels.tot en 
kogels.lingeren 
ti enka!llP 

B-A 
10,9 
22,4 
50,0 

1. 54,5 
2.28, 0 
3·57,0 
8.40,0 

15.1 0 , 0 
32.30,0 

15, 8 
26,5 
5.7 ,o 

9. 5o ,o 
6m80 
1 rn8 3 

13m25 
3m70 

57mOO 
42mOO 
13m50 
44mOO 
6.ooo 

C - B 
11 '4 
23,4 
52,5 

1.58,0 
2.38,0 
4 .06,0 
9·05, 0 
15. 45,0 
33.30, 0 

16,8 
27,5 
59;0 

10.15,0 
6m40 
1m73 

12m75 
3m30 

52m00 
38mOO 
12m50 
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D - C 
12,0 
24,6 
55,0 

2.06,0 
2.48,0 
Lf- .25,0 
9·35,0 

16.20,0 
34.30,0 

11' 8 
28 ,5 
62,0 

1 O:, 40 ,0 
· 6m10 

1m60 
12m00 

3mOO 
46mOO 
33m00 
11m5Çl· 

p 



WELPEN HOEK 
77 Haarlemse jongens hebben een heerlijk weekend achter de rug. Dit weekend werd 

georganiseerd voor pup~llen en d-junioren ter ere. van ons 56-jarig bestaano 

'T was voor zover iemand dat nog niet gehoord heeft(iedereen hebben we het 

alverteld)een verschrikkelijk fijn,sportéef 1 gezellig1keterig 1 gezond,lollig 

slapeloos,eindeloos,weekend omnaait te vergete~.Drie leidsters enzesleiders 

hebben hun handen vol gehad aan de organisatie 1maar het was de moeite" meer 

dan waard. 
Hieronder volgen de verslagen van een d-junior eneen a-pupil en enkele prach-

tige weekendgedichten en wat opvallende weekendherinneringen.Leest u~ 

ze met aandacht enook U zult bemerken dat zo'n weekend absoluut voor herhaling 

vatbaar is. 
We logeerden in het plaatsje Wissel in het Wi s selseveld (puitencentrum van de 

gemeente Haarlem ) met de A.V.HAARLEM.Kon het toepasselijker? 
77 jongens en leiding in een bus voor 50 personen • Het lukte bijna dankzij 

onze inschikkelijkheideNagewuifd door 77·ouderparen en aanhang begende reis. 
Het weer: zon • 

De omgeving: grandioos 
Weweten nu wat een berkenboom iso 
Het nachtspel verliep rumoerig doordat de echte dieren erzich mee gingen be
moeien.De haan draaide zelfs over zijn toeren. 
Martin Labeeur houdt van de natuur daarom vond hij ook zijn bed in de bosjes 

Half zeven reveille was het nog nodig?Toen Rob Pauel op zijn toompet blies 
was iedere jongen al aangekleedl 
Haarlemse jongens kunnen geweldig eten, maar het was ook geweldig lekker. 
De kerkgangers bemerkten: : telaat lat ze in de geref. kerk zaten, het blijft 

toch kerkdienst. 
De oriëntatieloop gaf denkwerk--vooral de letter I--insekt--lieveheersbeestje 

rode mier. 
We gingen om 17. 45 uur de bus in.Doodmoe maar in opperbeste stemming. 
Kioksiag acht plukten verrukte ouders hun vermoeide zonen uit de bus. 
Alle ouders Irma en mij ~ goed bedachten, hartelijk dank voor bloemen en 

bon"ons !. 

EEn weekendje is zo fijn 
Vooral als je bij AVH kan zijn 
Bij het Wisselse veld 
Hebben we ons dit keer gemeld 

Er werd langvoorspeld 
We gaan naar het Wisselse veld 
We deden er veel aan sport 
Samen met Ellen JOacim-Ort 

Wegaan een weekend weg 
Zonder pech 
Iedereen heeft wat geld 
Op naar het Wisselse veld 

Met Haarlem naar het Wisselse veld 
Daar z~jn de jongens wel opgesteld 
We deden daar een quiz eneen loop 
Endat was een hele hoop 

Het weekend is zofijn 
Daarom zijn webl~~ 
Dat we hier zijn 
Vlakbijde mooie hei 

Midden op de dag gingen we weg 
Gelukkig zonder pech 
In de bus moesten sommigen staan 
Maar datkwam er gelukkig niet OP aan 

(blznegenti en) 



- ~e ·Ginten uit Haafl emmet ~e bus 
Dat ·wai ~1 e en mo e ilijke klus 
'Toen kwamen we op he t Wissalsaveld 
We hadden honger, maar er werd niet gebeld 

17 APRIL, . 1970 

17 april gingen we m-e t .een bus op kamp of liever :ge zegd naar het Wisseleeveld 

En dat was in Epe. En dat ~as 'ongeveer 7 kw arti er rijden en we waren op 

het Wis~elseveld zetten de t a ssen in de ha l en gingen de he i op en ·dat 

was een he~l e ind lopen . • We zijn to en ·s pe lletj es gaan doen zoals hardlopen, 

ball·entik. En nog veel meer en door de bossen terug . toen moest je je 

bedden opmaken we kregen de eerst e maal tijt en dat was soep met brood 

daarna kwam de. kv1is en daar .wa r en he l e l euk e en ook mo e il ijke vragen 

zoals wat betekend een gr oen '"bord met een witt e rand ? En het nachtspel 

dat was een · spel waar de leidsters en . l e i de rs dié r en geluiden maakten 

en da moesten wij ze zoeken en dan werd he t a f ;e tekend en toen naar bed 

' 'sla pen en smorgens om ha lf 7 ocht endgymnasti ek en een ochtend loop 

En weer terug eten toen g ingen sommige naa r de kerk en de . r est is gaan 

voetballen of klimmen of bowling of tafe ltennis • Na het middageten een 

orientatieloop met 4 vragen o. a . hardlopen. toen terug wandelen 

aan tafel en met de bus s._ _~ __ :_ j . A .th . H t · 1 
. r ur ar man a pup1 . 

Het Wissalsaveld 

Op 12 april vertrokken we naar het ~ iss e ls eveld. We gingen met .een zeer 

grote groep, di e ons met de bus wel wat probl emen opleverde 1 . mÇL_ar gelukkig 

waren deze snel opgelost. . 

Na het bek .. mde Haarl ems e kv1artiertj e v ertrokken we van ·~ f het_ Station naar 

Epe ; de reis verliep v-lot. Om 15.15 uur . kwamen .we aan waar de. heer T·immers 

en z:jn verloofde ons opwa chtten. Aa nge zi en e r nog een ploeg bij het .huis was 

ginge~ we de hei op. Daa r aangekomen werd 4 e grot e groep in ~ klei~ere 

groepen verdeeld. Elke groep kreeg een aantal opdrachten van ·de heer . Joacim 

en de ze werden onder het toezi end pog. va n de l e iding ui tgevo.erd. · . ~ 

To s n we klaar waren g ingen we naa r het huis waar w~ onze kamers gereed 
. ' ~ 

maakt en voor de komende nacht.Toen dit alle s ge daan was, kleedden we ons 

ze lf om en gingen naar buit en waar voor i eder wel wat te doen was. 

Na het "eten begonnen we aan ons grot e programma we begonn.en ·met de quiz, 

di e vrij mo e il ijke vragen bevatt e . Na de ze quiz begonnen we om 20.30 uur 

m:)t het nachtspe l • De b edo e ling wa s van dit spe l om in h et donker ' ·in 

Zivaar terre in di·eron t e zoeken. Di t ge lukt e ni et e lke . pioeg , wan,t ·het 

eerst e di e r dat men mo es t zoeken was de haan ( Martin Labeu~) de ze had ' . · 

zich verstopt t ~'· ·de hoogst e tak van een boom daardoor was h~j mo (3 i) i.jk . 

bereikbaar • De andè~e die r en de eend (Albe rt Scholz) de k6e (Ir~a 

Goossens) de geit (Rob Pauel) de wolf (de heer Joacim). (Edwin 'I'immers) 

het vark en en z ijn verloofde (de k at) wa r en all emaa~ gemakke lijk t e vinden 

maar één die r was zeer moe il .i jk t o vinden en dat was de koekoek 

(René Ruis) ··De ze was name l ijk op verboden t errein gegaan. 

Na dit spel g ine en we naar bed maa r voor dat het s lapen kwam gebe~rde er 

vele dingen bij de ouder e jongens en de l e iding . B:j Mart in Labeur · ir,i$rd 

zijn b ed gestolen ria een uurtj e zoeken kwam hij al tot de ontdekking d,<?-t 

zijn be d buit en lag. Maar om 12 .00 was het dan toch he l emaal stil ; dè z~ 

stilte duurde e chter maar kort doordat we gewekt werden Om 2. 00 uur door 

de echt e haan. Maar ge lukkig zakt e de ze spoedig af. 

(bl zt wintig ) 



Om half 7 de volgende morgen werden we op een speciale manier gewekt voor 

de ochtend gymnastiek we werden namel 1Jk gewekt dooit~ de trompet van Rob P. 
Na de ochtend gymna stiek op het veld va n de "Wissel . Rangers" (Deze naam 

is afkomstig van de plaatsWissel) gingen we eten om 8.00 uur. Daarna 
hadden we tot 12.00 uur vr~ omdat verschillende jongens naar de kerk moes
ten. Nadat deze t~d verstreken was gingen we het diner v erslinden. To en we 
hiermee klaar waren begonnen we aan onze oriëntatieloop. Me n had een zwaar 
parko,;rs uitge ze t. Hier kwam ook wat vertraging, omda t êén va n de jongens 

door z~n enkel ging. Maar v erder verliep a lles vlot; toen we we t deze 
oriënta tieloop klaar waren gingen we we er naar het huis waa r we ons omkleed

den en karners opruimden. Nada t we om 17.45 onze lunch opgege ten hadden, 
gingen we om 18.00 uur richting Haarlem. Nada t we door a lle files heen 
waren gekomen , kwamen we om 20,00 'sav~mds aan op het Kennemerplein waar 

onze ouders ons a l opwachtten • Hi er mede was he t "Haarl em 11 -weekend 
geeindigd. Het was goed geor ganiseerd en een geslaagd weekeind. 

Veel dank aan de l eiding en het bestuur voor dezE: f~ne dagen. Ronnie Smits 

Nu de .zmnertra ining weer is b egonnen zijn ook on :w e cur.sist en va n start gegaan. 

Acht moeders van onze papill en hebben deze winter nl. een paa r avonden les 
gekregen va n m~n man in het werken 111et pupillen op de sintelbaan. LJe hebb en 

~verig gestudeerd en 't waren wà t genoegl~ke bijeenkorasten. Elke woensdag

middag ondervind ik nu hulp va n 2 moeders , die met plezier hun kennis 
aan de jongens spuien. Het geeft de training een gezellig karakt sr, omda t 

we nu in kl eine gro ep jes kunnen tra inen . 

Ja , en dan tot slot nog .een zeer onplezierige mededeling . On~e juf Irma 
Gaassens , die zo gezellig en f~n op onze trainingen heeft geholpen heeft 
ons verla t en. Ze gaa t nl. verpleegster worden en wel in Rotterdam hel eillaal 

Alle jongens zullen j e wat erg ll1i ssen, Irraa we willen je da n ook vragen om 
a ls je eens in ·Haarl em bent ons dan noi eens op te zoeken in het sportpar~ 

of b~ de wedstr~deh, dan z~n we je niet helemaal kw~t. We hopen, dat je de 
Makkumse tegeltjes een plaatsje zal geven in je kamer te Rotter:dam. Als je 

er dan naa r k~kt, zul j e j e weer de gezellige woensdagmiddagen herinneren. 
He el veel dank voor a lles wat je voor de "Haarl em" pupill en hebt gedaan!! 

TEKENWEDSTRLJD GEWELDIG SUCCES 

Aan de jubileumtekenwedstr~d werd door ongeveer 500 t ekenta l entjes mee
gedr.>..a n. We hadden een l euke inzending verwacht, maa r 500, nee. Geweldig 
gewoon. Maar door deze grote deelname kreeg de jury het ni et gemakkel~k. 

We hadden 't verdeeld in 3 groepen: 6 t/m 8jr. , 9 t/m 11 jr. , 12 t/m 14jr. 
In elke groep zouden drie prijzen worden uitgeloofd. 
1e pr~s: 12kleuren plakkaatverf me t 2 pens elen en schildersdoek. 
2e pr~s: 12 kleuren tekeninkt wet pen en penseel in fraaie doos. 
3e prijs: Schetsboek met Japans kl eurkr~t. 

Onderwerp: Atl etiek. 

De jongste groep had erg vlotte en friss e t ekeningetjes. 
De pr~swinnaars waren: 
1e Robert van Baalen 6 jr. uit Hilversum, me t een enorm grote tekening van 

de sintelbaan me t hardlopers, een hoogspringer, "Haarl em" -vlaggen etc. 

Heel mooi. 
2e Marjolein Douwes 7 jr. uit Leidschendam, met een leuke tekening van de 

atletiekbaan ge .ien vanachter de tribune . Heel fris van kleur. 

(blzeenentwintig) 



3e NJ.arynel van der Kaaden 6 jr. uit Hillegom, me t gr appige hordeloop teke

ning, waar behalve de vrolijke lopers lieveheersbeestjes liepen, vlinders 
vlogen en bloemen ~p de baan groeiden. 

In de groep vart 9 tot en titet 11 jaa r gingen de prijzen naar: 

1 e Ar ja de V'/aq.l 11 jr. uît Bennebroek 1.1et een mo oie t ekenints va n een pols
stokhoogspringer , ethousiast publiek en geweldige reclame borden. 
2e Peter V!etselaar 10 jr. uit Bennebroek , me t een tekening van een hard
loper, lilaar meer nog f ascineerde 't aantrekkelijke publiek waar grote zorg 
aan was besteed. 
3e Karin de Vries 10 jr. ook a l uit Bennebro ek. Me t 4 ha~dloJ ers in rokjes 
en ook a l zo'n ge zellig volle tribune. 

I~ de gro ep van 12 tot en me t 14 j aar: 

1e Albert Hartman 12 jr. en on ze 8igen d-junior, di e een geweldig 
kna.J:?pe tekening Ontwierp, hl8 t a tlet en ZO Op papier gezet ' dat I t met elkaar 

een knappe affiche leek. 
2e Nico de Graaf 14 jr. uit La ndsl!teer raet 2 goed getekende hordelopers. 

3e lV.Larc el Verb'iest 13 jr. uit Overveen, die tile t z'n carica tuur atleten 
iets zeer knaps op papier zette. 

Maar ook a lle andere inzendingen wa r en zo verzorgd en vol enthousiasme ge

tekend, dat wij alle deelnemers, natuurlijk ook ter ere va n het 50-jarig be
staa n, _ een leuke prijs konden uitreiken. Het kostte heel wat ekstra tijd en 

puzzela rij -waar we iedereen konden vinden, maar al die gelukkige gezichten 
wa"ren zo hartverwarmend, dat we geloven da t de deelnemers echt vruegd hebben 

bele~fd aan ons tekenfestijn. 
Rest ons nog de juryleden de bedanken. De heer Hofhuis, tekenleraar aan de 

technische school, Gerard Zwart, va n beroep tekenaar, Dick Munsterman en 

Ben Hendriks, D.junioren. 
Daar ikzelf ook deel uitmaakte van de jury weet ik, dat we echt na lang 
beraad en genieten van al't tJoois, de prijswinnaars er hebb en uitgezocht. 

E. Joacim-Ort 

_ Na een he el prettig jaa r samengewerkt t e hebben, moe t ik nu 

afscheid nemen a ls leidst er van de a .v."Haarl em". 

Ik heb het heel erg leuk gevonden b ij de trainingen te kunnen 

helpen. Hart elijk b ~dankt voor de leuke cadeau's van ouders, 

bestuur en de pupillen. 

Als ik in de verpleging ben, za l ik nog vaak aan jullie 

denken, snuf, snuf. 

Irrna Goossens 

(blztweeentwintig) 



LAATSTE NIElfiVS VAN HET SEKRETARili.ATg 

- Hans Bus~ heeft t e ken.11en gegeven met ingang van 1 juni 1970 geen deel 
meer van het bestuur uit te wi llen nw.lcen. 
Zijn taak zal voorlopig· vrorden vraargenonen door Wi m Krijn en , Al tenastraat 
1 rd te Haarlem;Tel.023-253099· 
In de volgende 11 Vfissel" vmrdt nader op deze weclstrijdsekretariaatsrlisseling 
ingegaan. 

-Op 26 mei j .1. heeft het bes tuur op ver zoel~ van Joop va...'1 Drunen een onderhoud met 
hen en Albert Scholz gehad.Het resultaat van dit gesprek is geweest,dat het 
bestuur een mogelijkheid is gaan zien de zogenaamde affaire 11Van Drunen v ersus 
Knol" recht te gaan treklcen.Het prettige verloop van dit gesprek gaf hiertoe 
alle aanleiding.Inmiddels hebben Joop en Rein elkaar de hand gedrukt.Het 
bestuur zal nu in een gesprek met alle trainers een basis voor de trainingsopzet 
trachten te vinden.Dit gesprek zal e ind juni plaats vinden. 

- Ellen Joacim is door prettige familieomstandigheden genoodzaakt haar taak als 
pupillenleids ter binnenkort neer te leggen.Het bestuur is thans in onderhandeling 
met een opvolgster. 

-door tentamens van de redaktieleden en anders"overgangsmoeilijlcheden" is de 
verschijning van de" VV'issel 11 aanmerkelijk vetraagd. Hij bieden u hiervoor onze 
ekslruses aan. 
Inmiddels heeft de redaktie JJ.evoruw van de Eem bereid gevonden als vaste 
"stenciliste" t e gaan optreden. 

-de begroting alsmede de notulen van de la~~tste algem.ene jaarvergadering zullen 
u bij de volgende 11Wissel" Horden toegezonden. 

Edvrin Tinners. 



- 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 Schoterweg 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 "DRIESPAN" N.V. · HEERHUGOWAAR D 

telefoo n ( 02 287) 2682 

TEL. 255530 
TEL. 315744 

N.V. aannemingsbedrijf 

A. Ja V. ds Putten 
NIEUWBOUW 
ONDERHOUDSWERKEN 

HAARLEM 

Kantoor : 
Rijksstraatweg 179, tel. 023 · 250950 

Werkplaats : 
Pi eter 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 

• I I .. 




