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VAN DE REDACTIE 
Samenwerking, Vertrouwen in elkaar, 

Respect voor elkaars meningen. Ziehier 
drie facoren, die niet alleen het funda
ment moeten zijn bij de wederopbouw 
van ons geteisterd landje, doch zeer 
zeker ook bij het vormen van een nieuwe 
"Haarlem" ploeg,, die straks de successen 
van haar voorgangsters zal moeten con
tinueren. Welnu, wij menen te mogen 
constateren, dat deze doorslaggevende 
factoren momenteel in onze vereniging 
aanwezig zijn. Laten wij er ernstig en 
naar ons beste weten voor waken, dat 
zij niet alleen behouden blijven, maar zo 
mogelijk nog verstevigd worden. Wij zijn 
een jaar ingegaan, waarin van bestuur, 
van commissies zowel als van de leden 
heel veel verlangd zal worden. Als wij 
aan het eind van dit jaar komen te staan, 
moeten we kunnen zeggen: "Het is een 
goed jaar geweest". Dat kan, neen dat 
moet. Maar dan ook: Samenwerking, Ver
trouwen, Respect voor elkaars meningen. 

Copy voor het volgend nummer uiter
lijk Maandag 4 Februari laatste post in 
de bus van het redactie-adres. 

OFFICIEEL 
Het ligt in de bedoeling van het be

stuur de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
in de 2e helft van Februari te houden. De 
definitieve datum, alsmede gelegenheid 
en agenda zullen in ons volgend nummer 
bekend gemaakt worden. 

Nieuwe leden: H. G. Kappert, J. v. Ga
lenstr. 33, Haarlem; F. A. G. Lanting, 
Julianastr. 131, Overveen; H. Vos, Gael-

straat 53, Haarlem; P. B. G. D. Hagebout, 
Jan de Braystr. 2rd; J. v /d Horst, Zijlweg 
150, Haarlem; J. Driesten, Führopstr. 27, 
Haarlem; E. H. de Munck, Ged. 0. Gracht 
81, Haarlem; R. Jongeling, Sparenbergstr. 
26, Haarlem; E. de Vries, Siriusstr. 4, 
Haarlem en A. Wehnes, Badelochstr. 20, 
Haarlem. 

Bedankt: F. Brandsma, W. Dernison en 
D. Kluit. 

Adreswijzigingen gelieve men direct op 
te geven aan het Secretariaat, Ceramstr. 
11, Haarlem. 

Nieuw adres Co Hessels: Marn III, St. 
4507545, Wilhelminakazerne II, Divisie, 
Bak 16 A, Bergen op Zoom, N.-Br. 

Huldiging Ouwerkerk: Zondag a.s. 20 
Februari, allen present aan de "Kolk". 

Nieuwjaarsvoetbal: 
H.C.C. I-H.A.V. I 3-4, rust 2-3 
H.C.C. II-H.A.V. II 2-3, rust 1-2 
Elders in dit nummer komen wij op 

deze wedstrijden terug. 

PERSONALIA 
Verloofd: Truus v. Zomeren en Jan 

Brijs. Dus toch .... Jan, welnu onze har
telijke gelukwenschen. 

Ook Ans W olbers en Raymond Bastin 
vonden in de viering van het eerste 
Kerstfeest ná de bevrijding aanleiding 
zich te verloven. Proficiat! 

Binnengekomen Nieuwjaarswenschen 
van: C. van Arum vanaf SS. "Bengkalis ·, 
Cock Stowijk en Jaap _Kanis vanuit En
geland, G. v. Berkel vanuit het Sanato
rium "Hornerheide''. 
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Oost-Indië. Van bevriende zijde wordt 
ons medegedeeld, dat het oud-lid Wim 
Ta c k e ma, éénmaal Ned. Recordhouder 
op de Y2 mijl in 1.59.1, het leven heeft 
mogen behouden, evenals zijn vrouw. 
Wim heeft in Batavia net zoo lang ge
zocht tot hij de vrouw van Jan v. d . Boo
ren gevonden had. Volgens onzen zegs
man moet het een ontroerend weerzien 
zijn geweest. 

Haarlem. Onze gedachten en onze deel
neming gaan uit na.ar Bep Ebskamp, '''iens 
vader in December overleden is en naar 
Wim van Gog en Dick Hagtingius die 
beide - de één kort vóór en de ander 
kort ná de paarwisseling - hun moeder 
hebben verloren. 

UIT DE ATHLETIEKLOOPBAAN 
VAN JAN VAN DER BOOREN 

Zondag 12 Aug. 1928, Wormerveer. De 
Junior-leden Jan v. d. Booren en René 
Erlings plaatsten zich resp. 5 en 6 op de 
100 m. uit een veld van 36 deelnemers. 
Dit is zijn debuut geweest. 

Maar kijk nu eens een jaar later en wel 
naar Zondag 28 Juli 1929, den dag waar
op in Den Haag (Houtrust) de wedstrij
den om den P.H.-beker worden gehouden. 
"Haarlem" won ten slotte dezen titanen
kamp met 0.6 punt verschil van "Vlug en 
Lenig". Samen met v. d. Berge, v. Wel
senes en Hoogerwerf legt de ploeg be
slag op de 4 x 400 m. in 3 min. 34.3 sec. 
"De zeer jeugdige v. d. Booren", zoo 
heet het in het jaarverslag, "joeg zijn 
Haagsehen tegenstander steeds meer op 
tot deze ten slotte moest los laten''. 

Een maand later, Zondag 25 Augustus, 
worden in het Olympische Stadion de 
Kampioenschappen van Nederland ge
houden. Als beloorring voor zijn serieuse 
training - met tegeijk als voorbeeld wat 
een energieke jonge kerel in een jaar tijd 
kan bereiken - besluit het bestuur hem 
op te stellen in de 4 x 400 m.-ploeg. In de 
samenstelling v. d. Berge-Paulen-Hooger
werf-v. d. Booren (zo men ziet liep hij op 
de zware 4e plaats) werd een tijd van 3 
min. 30.4 sec. gemaakt. Het Ned. Kam
pioenschap werd, zoa1s dat wel heet, "op
zittend" gewonnen. 

In 1930 vestigt de "Haarlem"-ploeg: 
Hoogerwerff (800), v. d. Booren (400), 
Berger en Benz (elk 200 m.) een nieuw 
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Ned. record op de Olympische Estafette 
met een tijd van 3 min. 37.2 sec. 

In 1933 als Jan niet meer in de scha
duw van een Paulen, een Hoogerwerff, 
een Effern en een Brandenburg leeft, die 
alle van het toneel verdwenen zijn, komt 
hij ong,emerkt op het eerste plan en wor
den de resultaten nog belangrijk beter. 
Zo gaat als beste tijd de 400 m. in 51.4 
sec. en de 800 m. in 2 min. 1.1 sec. 

Eindelijk dan, in 1935, zet hij de kroon 
op zijn werk door beslag te leggen op het 
Kampioenschap van Nederland 400 m. in 
51.5 sec. 

Rinus v. d. Berge vertelt van deze race 
in "De Telegraaf' van Maandag 5 Aug. 
het navolgende: 

"De eindkamp van de 400 m. was al 
"even spannend als die op de 100 m. Hier 
"waren het v. d. Booren en Eikema, die 
"het neus aan neus uitvochten. De start 
"bracht Veldman aan den kop, doch bij 
"het uitgaan van de laatste bocht waren 
"het Eikerna en v. d. Booren die de lei
"ding hadden met Eikerna een kleine m. 
"voor den Haarlemmer. De finish van v. 
"d. Booren was1 schitterend. Op de eind
"streep wist hij Eikerna met uiterst mi
"niem verschil te kloppen in 51.5 sec., 
"welke tijd ook voor Eikerna werd geno
" teerd. Veldman werd derde op plm. 2 m." 

Laatstgenoemde, lid van de A.V. "1923" , 
heeft een Japansch kamp in Thailand niet 
overleefd. 

"Haarlem" veroverde dat jaar 5 Kam
pioenschappen, 5 tweede plaatsen en een 
derde, in totaal volgens P.H.-telling 59 
punten. 

Deze greep uit de athlehek-loopbaan 
van onzen besten vriend Jan, meende ik 
U niet te mogen onthouden. 

H. A. v. d. MEY. 

Haarlem, 28 December 1945. 

CLUBA VOND~ IMPRESSIES 

"Het wordt geen feestavond, slechts 
"een clubavond ter versterking van de 
"clubgeest en van de vriendschapsban
den'', aldus - kort samengevat - de 
voorzitter van de Prop. commissie, tijdens 
zijn openingswoord, waarin hij ook een 
woord van welkom kon toeroepen aan 
Hil van der Meij en echtgenote, Jan Hut 
en echtgenote en masseur Ouwerkerk. 

Hoe of men de avond ook betitelen 



mocht, in ieder geval is het iets bijzonders 
geworden: een non-stop cabaret-program
ma dat klonk als een klok, een volle zaal, 
een prima stemming, een geslaagd bal na, 
kortom een avond waar Dick en z'n man
nen met recht trots op kunnen zijn. 

Dick J ordens, die zich op het toneel 
zo mogelijk nog beter thuis voelt dan op 
de sintelbaan, oogstte in z'n travestie
rollen, waardig bijgestaan door Piet Spoor, 
een daverend succes; trouwens, ook als 
school- en kwajongen is hij onovertref
baar, zoals bleek uit de schetsen "Reci
teerwedstrijd" en "yïssen". 

Teun Stouten hanteerde met veel ge
mak een sigaar van tafelpoot-formaat -
er kwam warempel nog rook uit dat ding 
ook - maar wist overigens niet of je 
"goud" met een korte dan wel met een 
lange ou behoort te schrijven. 

Een man met aanstekelijk werkende 
lachbuien is ongetwijfeld Ernst Scholten 
die, tezamen met Dick Hagtingius, een 
reeks bijdragen uit het inmiddels beroemd 
geworden blad "de Athletiek.spuit" naar 
voren bracht. Wat degenen, die om de 
een of andere reden niet op de Zondag
morgentraining verschijnen, eigenlijk wel 
missen, is hen hierbij misschien duidelijk 
geworden. 

Het vocale gedeelte werd op voortref
felijke wijze verzorgd door Dini Lense
link met haar songs en door onze twee 
kleine "grote" zangers, die allebei Frits 
heten. De begeleiders, Wil Lenselink en 
Kees Hoogland dienen we hier eveneens 
te vermelden. 

De - wegens reismoeilijkheden - niet 
verschenen Sinterklaas zal zich wel even 
achter z'n oude oren gekrabd hebben, als 
hij de H.A.V.-verlanglijst nog in handen 
gekregen heeft: voor de één een baby, 
voor de ander een sportieve vrouw, voor 
de derde een nieuwe springstijl, enz. enz. 
Zou die ouwe taaie daar raad op weten? 

Tussen alle luim in, doch niettemin op 
z'n plaats, een schetsje uit de ·afgelopen 
moeilijke jaren, gevolgd door wat goede 
raad en levenswijsheid, door Dick Hag
tingius. Een en ander is een overpeinzing 
zeker waard. 

Middels de limmericks, van en door 
Henk Willems, met eigen begeleiding op 
de guitaar, werden diverse H.A.V.-ers op 
discrete wijze in het zonnetje gezet. 

Omdat de aanwezige vleugel te veel 
ouderdomsverschijnselen vertoonde, kon 

het aangekondigde optreden van Wil Len
selink helaas niet plaatsvinden; we wer
den echter in ruime mate schadeloos ge
steld door het prachtige spel van de gast
violist Albert de Korte, die wij ook op 
volgende feestavonden ongetwijfeld weer 
gaarne zullen zien en horen. 

Vanzelfsprekend werd er ook gedanst; 
de promenade was ietwat rommelig maar 
de hoki-poki slaagde wonderwel en de 
persoonsbewijzen-dans was een aardige 
afwisseling. Tussen de bedrijven door 
toonde Lo Schmit Jongbloed dat hij ook 
heel hard kon lopen met een dame op z'n 
rug, rehabiliteerde Jan Koopman zich als 
zanger van formaat door op dit punt alle 
Gita-sterren te verslaan en bleken Piet 
Spoor ·en Dick Jordens ook talenten te 
bezitten als bal- en loterijleiders. 

Was het een wonder dat voorzitter Hil 
van der Meij zich o~er dit alles zeer te
vreden betoonde; neen, een wonder was 
dat niet want, alle bescheidenheid van de 
voorzitter van de Prop. commissie ten 
spijt, kan gezegd worden dat deze club
avond is geworden tot een daverende 
feestavond. Want feest was het, feest 
van het begin t~t het einde! P. H. 

VAN DE 
PROP AGANDA~COMMISSIE 

De P.C. is voornemens een bespreking 
te arrangeren met den Heer A. J. M. An
genent, den wethouder van Openbare 
Werken van onze stad om eens naar 
"onze sintelbaan" te informeren. Wij 
hopen alle H.A.V.-ers spoedig met goed 
nieuws te kunnen verblijden en onze 20-
jarige wens in vervulling te zien gaan, 
zodat onze stad niet achterblijft bij Am
sterdam, Rotterdam en Den Haag, Eind
hoven, Deventer, Groningen, Hilversum 
en ook Beverwijk, Velsen! Daarnaast zul
len wij ook trachten in Haarlem een in
derdaad goede baan te doen leggen en 
geen zielloze asfaltweg. Op die manier 
zouden wij onze grote achterstand, die wij 
op genoemde plaatsen hebben, direct in 
een technische voorsprong om kunnen 
zetten. Wij zeggen niet te veel, als wij 
beweren, dat honderden athleten en nog 
meer schaatsenrijders in Haarlem naar 
zo'n goede baan snakken. 

Wij willen in het kort ook nog even de 
propaganda etalage memoreren, die wij 
bij de Fa. Peek en Cloppenburg in de 
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Grote Houtstraat hebben kunnen inrich
ten. Een woord van grote erkentelijkheid 
aan genoemde firma is zeer zeker op zijn 
plaats, terwijl wij eveneens woorden van 
hartelijke dank willen richten aan onzen 
P.H. beker concurrent A.A.C., die direct 
bereid was fotomateriaal af te staan. The 
real sportmanship! Verder verleende ook 
ons oud-lid den Heer Jan P. Strijbos direct 
zijn spontane medewerking. Wij komen 
binnenkort bij U terug Heer Strijbos! 

Theo Wernik en Henk Willems ver
zorgden het artistieke gedeelte. Beide zijn 
lid van de P.C., dus vonden ze het vanzelf
sprekend, dat ze voor dit doel practisch 
een hele week hun vrije avonden hier aan 
opofferden, benevens een Zondag. Jon
gens, namens de hele club hiervoor heel 
veel dank. Dat is een staaltje van club
liefde. 

Inmiddels werkt de P.C. alweer voor 
een volgende actie, dus tot de volgende 
maand .... 

H. 

WIST U .... 
dat Arie Schaap en Ben Heyn erg veel 

zin hebben in een reisje naar Ant
werpen; 

dat de inlevering van de persoonsbewij
zen tijdens de laatste clubavond, door · 
sommige aanwezigen serieus becri
tiseerd werd; 

dat er alweer gewerkt wordt aan een 
volgende feestavond, ditmaal in ver
eniging met "Gita"; 

dat zangers altijd verkouden zijn als ze 
op moeten treden; 

dat Teun Stouten een veelbelovend 
amateur-violist moet zijn; 

dat door de Directie van het Spaarne
Sound-Theater aan Theo Wernik de 
hoofdrol in een nieuw te vervaardi
gen Tarzan-film is• aangeboden; 

dat Theo echter nog geklopt is door Ab 
v. d. Bel, wiens optreden op het witte 
doek een zodanige indruk heeft ge
maakt dat men vanuit Hollywood 
reeds belangstellend naar hem heeft 
geïnformeerd; waarschijnlijk ziet men 
in hem de lang gezochte, maar nog 
nooit gevonden opvolger van wijlen 
Rudolf Valentino. 

GEYS. 
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TRAININGS~ 

OVERPEINZINGEN 

De H.A.V.-er heeft zijn nut alweer bP· 
wezen-want niet zodra stond er een stukje 
over Antwerpen in of er zijn van de oude 
garde in training gegaan. Immers een 
dergelijk clubuitje is altijd een buitenge
wone attractie. Toen ik dan ook 's Zon
dags voor Kerstmis op de training ver
scheen, hield dit wel een beetje verband 
met Antwerpen. Maar ook miste ik al 
lang iets, wat ik vroeger had, n.l. de Zon
dagmorgentraining aan "de Kolk", want 1 

als die dan weer voor de elfde keer is be
gonnen sinds je lid van de H.A.V. werd, 
dan is het eigenlijk tegen je natuur in 
om thuis te blijven. En daar een paar 
stijve kuiten onvermijdelijk zijn, komèn 
een paar rustige Kerstdagen goed van 
pas. 

Dat hardlopen is eigenlijk een rare. 
sport als je de meeste mensen zo hoort, 
want als je het over de training hebt, 
dan verklaren ze je voor gek om 's Zon
dagsmorgens vroeg op te staan, naar 
Haarlem te fietsen en je daar dood te 
lopen, zoals ze zeggen. Maar ik geloof 
toch, dat ze je achteraf ook wel eens. be
wonderen, als je door weer en wind gaat 
trainen en niet rookt enz., omdat je daar 
niets voor voelt. En als je de training 
weer achter de rug hebt en met zo'n te
vreden gevoel 's middags in een luie stoel 
zit te soezen, dan is er geen kip die je 
pikt en je begint 's Maandags weer met 
frisse moed aan je werk. 

Nu kreeg ik enige tips, dat er van die 
nieuwe knapen waren, die wat voor de 
werpnummers beloven. Indien we dat nu 
weer eens zo als vroeger deden, dus met 
zo'n vaste kern van werpers 's morgens 
vóór of ná de training met de discus, 
kogel en eventueel de speer weer zouden 
oefenen, dan hebben wij van de zomer 
een goede ondergrond, waarop je verder 
kunt bouwen. En al zullen er voor de be
gnnende werperS1 nog wel teleurstellingen 
in het verschiet liggen, want een drage
lijk resultaat hangt bij de werpnummers 
van veel factoren af, dan kan dit mis
schien tot nut zijn dat, volgens mij een 
werper met geschiktheid en aanleg, met 
regelmatig en doelbewust trainen gere
kend van beginresultaat tot topprestatie 
bij kogel 4 tot 5, bij discus tot 10 en bij 
speer nog meer meters kan groeien. 



Het wordt tijd dat de H.A.V. over wat 
meer werpers gaat beschikken. Ik vind, 
dat er voor mensen met wat aanleg meer 
in ist te bereiken dan op de loopnummers, 
omdat het peil van de werpnummers in 
Nederland niet hoog staat, dit in tegen
stelling met de diverse loopnummers. Wij 
hebben meer aan kogelstoters van 10-11 
of 12 m. of bij discus van in de dertig en 
speer van in de veertig dan aan een hele 
groep sprinters die rond de 12 sec. lopen. 

M.H. KLUFT. 

H.A.V.-PERIKELEN 
Zo tijdens de veldloop, terwijl het zon
netje scheen en overal activiteit heerste, 
leek het mij niet ongezellig hier en daar 
eens rond te zweven. Als "geest" kom je 
overal tussen. Je hoort en ziet dingen 
waar een ander ver van blijft. 

Zo zag ik W ernik, u weet wel onze toe
komstige speerwerper. Met verbazing 
constateerde ik dat hij "Tarzan" aspira
tie's heeft. Hij slingerde in een boom en 
uitte allerlei fantastische kreten. Ik be
keek z'n profiel en moest bekennen dat 
menige jongedame daar hartkloppingen 
van zou kunnen krijgen. Echter zou ik 
hem willen adviseren de volgende maal 
een "panter"- of "slangenhuidje'' om te 
doen, dat doet het beter dan zo'n dikke 
winterjas. 

Ab v. d. Bel zag ik smoezen met de 
fimoperateur; ik hoorde iets over gebak
jes die de filmman zou ontvangen en het 
gefluister dat hij, v. d. Bel, met zo'n voor
komen toch wel geschikt was om reclame 
te maken voor de H.A.V. op 't witte doek. 

Ook bij de athleten dwaalde ik rond. 
Frits Hoogland hoorde ik voorstellen om 
de posten toe te staan houtvuurtjes te 
stoken, dan konden de lopers zich af en 
toe eens verwarmen, want zo kon hij niet 
"loskomen". 

Wim v. Gog vertelde na de wedstrijd 
onder volstrekte geheimhouding dat hij 
lekker losgelopen had en v. Deursen wist 
de eerste 100 m. niet wat hij doen zou, 
,,glijbaantje spelen" of hardlopen, hij deed 
daarom allebei. 

Jan Brijs stond zich op te winden in 
z'n duffelse jas en wilde deze mee laten 
lopen; z'n "officiële" verloofde verbood 
dit echter. 

Jan Hermans wilde met alle geweld 

een "razzia'' houden om een werkploeg 
te vormen, die de heuvel bij Kraantje Lek 
weg moest scheppen; het bleef gelukkig 
bij een plan. 

Zo zou ik voort kunnen gaan, maar 
overal waar ik mij ongemerkt vertoonde 
zag ik een zalige glimlach op de gezich
ten. Ik kan werkelijk tevreden zijn. 

"DE GOEDE GEEST." 

EEN STEM 
UIT HET DONATEURSKAMP 

Als men zo 's avonds in een hoekje 
alleen bij de haard zit en alles eens de 
revue laat passeren, dan klimt er iets in 
de geest naar boven, dat niet zonder meer 
als gedachtengang beschouwd kan wor
den. 

Dan zie en hoor ik nog als de dag van 
gisteren voor mij staan onzen voorzitter 
met zijn vurig betoog. Hierbij moet dan 
vermeld worden, dat de speelsheid 
waarmee ik toen behebt was, zeer veel 
verloren deed gaan van die welgemeende 
woorden. Doch zijn lijfspreuk heb ik mij 
tot eigen gemaakt n.l.: "Wat kan, dat 
moet." Sport broeders, denk je deze slag
zin even in. Eke moeilijkheid zowel op 
sportief- als• maatschappelijk gebied wordt 
met dit zwaard bestreden en bijna altijd 
met succes. 

Deze uitspraak van den Heer van der 
Meij, "Wat kan, dat moet", moeten jullie 
met de daad bewijzen. Dat kan, dus het 
moet. 

H. BEUNDER. 

ZONDER ZORGEN, 
DE ZONDAGMORGEN! 

Prettig is 't als je Zondagsmorgens het 
terrasje van Oom Smit opwandelt of 
fietst. Je voelt de vriendschap, je hoort 
de schaterlach en bemerkt die blijheid. 
De nieuweling verliest zijn schroom bij al 
die tinteling en nadat onze "big boss' ' je 
nog wat bezielencts mee geeft en Jan Hut 
vaderlijk naar de nieuwelingen vraagt, 
gaat 't de duinen in, onder de dennen 

-door! 
Lucht en vrijheid, dans der spieren, 

je hoort weer een lach, je voelt een blijde 
drang en 't juicht in je om zoveel feest! 
Training! Training! Het rhythme van de 
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gympjes, het bodemgetik, het is 't tempo 
der troffelslagen van 't H.A.V. monument. 

Zo'n wil, zulke kerels, zo'n vereniging 
met zo'n Prettige Harmonie wint de P.H. 
beker. Da's vast! 

CLUBSPIEGEL 

WIE HET LAATST LACHT .... 
De altijd interessante "Athletiekspuit" 

bevatte in de maanden October en No
vember steeds zeer hardnekkig terug,ke
rende berichten omtrent verlovingsplan
nen van "een onzer middenafstandslo
pers"; zo luidde in het begin althans de 
aanduiding, later werd het slachtoffer 
zelfs met name genoemd. 

Maar zo hardnekkig mochten de ge
ruchten inzake deze kwestie niet de 
ronde doen, of even energiek werden ze 
iedere keer weer gedementeerd, ook al
weer door middel van onze onvolprezen 
"Spuit". 

Intussen gisten alle H.A.V.-ers naar de 
juiste bedoelingen van de man uit Sant
poort en de enkele nieuwsgierige die Jan 
aangaande deze delicate kwestie eens 
voorzichtig trachtte te polsen, kreeg ge
heimzinnig en betekenisvol ten antwoord: 

"Nee, het is nog niet zo ver, hoor .... , 
maar. . . . met Kerstmis'! . . . . Vertel het 
nog maar niet .... " 

't Gevolg was natuurlijk dat de hele 
bende in een minimum van tijd met de 
zaak op de hoogte was. Maar toch bleef 
er iets geheimzinnigs in de lucht hangen 
en om aan dit alles nu maar eens v<;>or
goed een einde te maken achtte de re
dactie van meergenoemd blad zich blijk
baar verplicht om, tijdens de clubavond 
van 16 December, een en ander nog eens 
volkomen recht te zetten. Immers, uit het 
voor die avond samengestelde feestnum
mer van "de Athletiekspuit" werd, door 
twee speciaal voor dit doel geëngageerde 
microtonisten en ten gehore van een zaal 
vol H.A.V.-ers en Gitanen, met veel na
druk o.a. het volgende voorgelezen: 

"Jan Brijs was niet verloofd, Jan Brijs 
"is niet verloofd, Jan Brijs zal zich in de 
"naaste toekomst ook niet gaan verloven. 
"Beter kunnen wij de geruchten, die nog 
"steeds circuleren, niet tegenspreken." 

De clou kwam echter één dag later, 
want toen bracht de post ons het vol
gende bericht: 

Verloofd: 
Truus van Zomeren en Jan Brijs. 
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Over surprises gesproKen! Wat zullen 
me die twee op de bevvuste avond in hun 
vuistje gelachen hebben; 'k wil wedden 
dat Jan juist tevoren de kaartjes op de 
post had gedaan .... 

Jan en Truus, jullie hebt die myste
rieuze en altijd zo spitvondige "Spuit''
redacteuren eens lekker bij .de neus ge
nomen! Met dit feit, maar vooral ook met 
jullie verloving, hierbij nogmaals onze 
hartelijke gelukwenschen. 

REDACTIE H.A.V.-er. 

Flitsen uit ons trainingskamp. 

WINTERTRAINING 1944-' 45 

Ja, wat valt eigenlijk van deze, door 
slechts een zevental jongens bezochte 
wintertraining te vertellen, een training, 
die plotseling, begin Januari afgebroken 
moest worden, dank zij de nog steeds niet 
genoeg gewaardeerde moffenmaatregelen 
(zij vonden het n.l. beter in verband met 
de voedselpos'Î.tie), maar ach, meerdere 
H.A.V.-ers is deze training niet bekend, 
dus daar gaat ie dan. 

October 1944. 
Samenscholingen, enz., enz. (wat mocht 

nog wel) verboden. In 't begin uitkijken, 
met niet meer dan 5 man lopen, splitsen 
in 2 ploegen. Later had je er maling aan, 
liep je lekker toch met elkaar. Half tien 
starten bij Smit, langs "Kraantje Lek''. 
"Hup Haarlem' word je toegebruld door 
je vrouwelijke collega's, je riep wat te
rug, "goeie morgen" of zo iets! Naar Aer
denhout, vlak bij het "Kopje", pracht sin
telpad door de moffen gemaakt. Je deed 
wat oefeningen, "Steigerungen", touw
springen? Geen eens een touw. Geen 
nood, een paar takken aan elkaar binden, 
tussen hek en boom spannen en je springt. 
Eén springt het touw stuk, dan maar wat 
anders. Een rondje trekken langs de "Rus
sen". Je ontdekte een pracht "cross coun
try" door het bos (o sorry, langs struikjes 
en boomstronken). Je hield eens een wed
strijdje, een estafetteloop, ging zoo lang
zaani aan weer naar de "Kolk'' - nog 
effe het Koppie pikken", - weer langs 
"Kraantje Lek", stoorde je niet aan de 
uitroepen zoals: "Ze hebbe 'm al", "Krijg 
je teveel vet", van houtsprokkelaars en 
bomenrooiers of je antwoordt prompt op 
"Je kunt beter een fiets nemen, dat gaat 
vlugger'': "Je kunt beter een kar nemen, 



daar gaat meer op". Bij Smit at je je 
broodrantsoentje op bij een "flessie" en 
je wandelde weer naar huis, nog nabo
mend over de snelle start van de een, de 
lange pas van de ander. 

Onze Zondagmorgen-training werd niet 
druk bezocht, maar het was er verd .... 
gezellig en de geest. . . . die was af! 

(Wij namen bovenstaande bijdrage m~t 
welwillende toestemming van de redactie 
over uit de wandkrant aan de "Brouwers
kolk'', "de Athletiekspuit" . De naam van 
den schrijver mogen wij U echter niet 
verklappen. Red.). 

HET WEDSTRIJD~ 
PROGRAMMA 1946 

Het Internationaal contact hersteld. 
Dezer dag,en is het voorlopige wed

strijdprogramma der K.N.A.U. 1946 ver
schenen. Ik wil U daar iets van vertellen, 
maar door het enorm grote aantal wed
strijden moet ik mij ten zeerste beperken 
en doe daarom een keuze uit de voor 
onze vereniging belangrijke data. 

Aan de voortvarendheid van den K.N. 
A.V.-voorzitter, Ir. A. Paulen, is het in 
hoofdzaak te danken dat het internatio
naal contact reeds een jaar na de bevrij
ding kan worden hersteld. Het betreft 
hier een tweetal wedstrijden tegen zeer 
sterke tegenstanders! Die tegen Zweden 
B vindt plaats 19 Juli te Malmö, de Lan
denwedstrijd tegen Denemarken te Ko
penhagen wordt gehouden op 21 Juli. Als 
er gevlogen moet worden - en dat zal 
wel - is het te hopen, dat de athleten 
gelukkiger zijn dan onlangs de voetbal
lers en de zwemmers. Voor hen was toen 
plotseling geen v liegtuig beschikbaar, zo
dat de wedstrijden te elfder ure kwamen 
te vervallen. 

Bovendien is de traditionele Landen
wedstrijd Nederland-België in eere her
steld, een wedstrijd waaraan de oudere 
leden onder ons zulke buitengewone her
inneringen bewaren. De primeur van een 
- naar wij hopen - lange reeks ontmoe
tingen krijgt Rotterdam en wel op Zondag 
18 Augustus. Voor de weinige Ned. pro
minenten betekent deze wedstrijd tevens 
de Generale voor de Europeesche Kam
pioenschappen, die een week later {23-25 
Augustus) in Oslo worden gehouden. 

Reeds eerder echter, bij de Ned. Kam
pioenschappen op 3-4 Augustus te Am-

sterdam, krijgen de pretendenten voor 
Oslo de gelegenheid om te bewijzen, dat 
hun voorgenomen uitzending gewettigd is. 

Met de finale om den Prins-Hendrik
beker te Amsterdam op Zondag 1 Sept. 
krijgen we dus 6 weken achtereen athle
hek van de bovenste plank. Samen met 
het uitgebreide programma in de daaraan 
voorafgaande maanden krijgen, nu de Na
tionale training te Amsterdam dit jaar 
niet gehouden schijnt te worden, de ver
schillende clubs een nieuwe en zeer moei
lijke vraag op te lossen: "Hoe houden we 
gedurende 4 maanden onze cracks in top
vorm". Onze mening in dit verband luidt: 
"dit is niet mogelijk". Zodat we uiteinde
lijk een keuze hebben te doen uit de 
eerste of de tweede he!H van het seizoen. 
Met de P.H.-beker op 1 Sept. kan voor 
ons die keus niet moeilijk zijn. 

Vervolgens rest dan nog wat klein goed 
als daar zijn: voorwedstr. P.H. te Gro
ningen (Zondag 30 Juni), de B-Kamp. Den 
Haag (Zondag 21 Juli), de Ned. Juniores
Kamp. plus Estafette-Kamp. Heeren, Den 
Haag (Zondag 11 Aug.) en voor de junio
res nog: de voorwedstr. om den Wouter 
Gr. beker en finale, resp. te Beverwijk 
en?? op 30 Juni en 7-8 Sept. Aan deze 
fi.nale zijn tevens verbonden de Ned. 
Kamp. 10 km., 200 m. horden en Olymp. 
Tienkamp. De Ned. Estafette kamp. voor 
Juniores vinden plaats tegelijk met de 
persoonlijke kampioensch. Heeren, dus op 
3-4 Aug. te Amsterdam. 

Van de aangevraagde wedstrijden ver
melden we ten slotte nog: Zaterdag 4 Mei 
Baanestafette A.V. "1923" en de trial
meet V. en L.-Hellas-Haarlem te Den 
Haag, datum nog niet bekend, vermoe
delijk op een van de beide Pinksterdagen 
9-10 Juni. 

Met betrekking tot de uitnodiging voor 
een clubwedstrijd tegen Beerschot A.C. 
Antwerpen, schijnen de papieren van de 
A.V. "1923" en Vlug en Lenig beter te 
staan dan de onze, vermoedelijk als ge
volg van de omstandigheid, dat wij onze 
Belgische vrienden in 1947 niet kunnen 
revancheren. Waar zou het ook trouwens 
moeten gebeuren? Wel heel jammer! 

Eventuele wijzigingen en aanvullingen 
in bovenstaand K.N.A.U.-programma zul
len in onze volgende nummers worden 
opgenomen. 

H. A. v. d. MEIJ. 

Haarlem, 6 Jan. 1946. 



DE ONDERLINGE 
WEDSTRIJDEN 
zullen worden gehouden Zondag 10 Febr. 
a.s. Aanvang haf elf precies·. 

Ze bestaan uit de volgende nummers: 
W e g we d s t r ij d over: 

800 m. voor juniores beneden 18 jaar. 
1000 m. leden boven 17, maar niet 

ouder dan 20 jaar (Nieuwe
lingen). 

1000 m. leden ouder dan 20 jaar 
(Nieuwelingen). 

1600 m. " cracks (A, B en C-klasse). 
Benevens een v e 1 d 1 o o p voor vete

ranen over 2400 m., aanvang 1j uur, ver
deeld in: 

A. geoefenden; 
B. om!;eoefenden (conditie-prestatie, 

vanaf 35 jaar en ouder. 
Nadere bijzonderheden volgen per cir

culaire. 

NIEUWJAARSVOETBAL 
H.C.C. I-H.A.V. I 3-4. 

IJzig koud en een hard veld. Ziedaar 
de twee factoren, die er toe leidden, 
'"'t. er van çoed voetbal geen sprake 

kon ziin. Hetgeen jammer was, want 
de H. A.V.-ploeg kwam dit jaar met 
e<"n zeer sterke formatie uit. De cricket
ploeg leek ons daarentegen zwakker dan 
in de voorafgaande jaren. Dat het niet
temin sechts een nipte overwinning werd, 
was hoofdzakelijk hier aan te wijten, dat 
de cricketters zich beter aan de terrein
moeilijkheden aanpasten. Het eerste doel
punt kwam dan ook van hun kant na 15 
mi.nuten spelen. Piet Hut schoot echter 
vrij spoedig de gelijkmaker in en vlak 
hierop gaf v. Dorp de H.A.V. de leiding. 
Dezelfde speler dachten wij kort daarna 
weer te zien doelpunten, doch buiten be
reik van de keeper kwam zijn schot tegen 
de paal. Ben Heyn deed het beter en 
scoorde het 3e en tevens fraaiste doel
punt van de wedstrijd, doch de cricket
mi.dvoor antwoordde dadeijk met een 
teQenpunt. Rust 2-3. In de 2e helft daal
de het spelpeil aanmerkelijk en de athle
ten waren met de wind in de rug thans 
beduidend sterker. Toch duurde het nog 
hijna een half uur alvorens Jan v.d. Waa 
de voorsprong wist te vergroten. Het was 
nu een g:ewonnen wedstrijd voor deH.A.V. 
en zelfs een 3e doelpunt van de cricket-
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ploeg gescoord uit een strafschop wegens 
hands van Wiggert v. Dalen kon hier 
niets meer aan veranderen. 

Bepaalde uitblinkers telde de H.A.V.
ploeg niet, doch zoals reeds gezegd, goed 
voetbal mocht niet verlangd worden. Wij 
zouden dan ook alleen Ab v. d. Bel willen 
noemen, die op de voor hem totaal vreem
de rechts-back plaats heel goed werk ver
richtte. De opstelling van de H.A.V.-ploeg 
was als volgt: 

A. Kaan, 
v. d. Bel, Elsinga, 

v. Daalen, v. Gool, Visser, 
v.d. Waa, Heyn, v. Dorp, Lenselink, 

P. Hut, 
H. 

HET 2e ELFTAL WON OOK 

De wedstrijd, · op Nieuwjaarsdag door 
het 2e elftal tegen de cricket-reserves ge
speeld, was te genoegelijk om niet aan 
de vergetelheid te worden ontrukt. We 
verschenen in het veld met het volgende 
elftal: 

Jordens, 
Th. Wernik, Buis, 

Haringhuizen, Rinkel, v.d. Klashorst Jr., 
Lamoree, Schreuder, Hoogland, Her

mans, Willems. 
De tegenpartij kwam met 8 man in 

het veld; versterkt met van Es, en Klas
horst Sr., brachten ze het echter tot tien. 

In de eerste helft waren onze mannen 
in de meerderheid, wat tot uitdrukking 
gebracht werd door 2 doelpunten, ge
scoord door Ab v. d. Klashorst en Frits 
Hoogland. De cricketters stelden hier één 
doelpunt tegenover. 

Na de thee verscheen de cricketploeg 
met 11 man en hadden bij ons Buis en 
Willems van plaats verwisseld. De par
tijen wogen nu geheel tegen elkaar op, 
Jo Buis maakte een goede goal, maar ook 
Dick Jordens moest nog een keer vissen, 
zodat de einduitslag 3-2 in ons voordeel 
was, wat de verhouding goed weergaf. 

Het veld was te moeilijk bespeelbaar 
om hier een beschouwing over het ge
leverde spel te geven. Een ieder deed ziin 
best, dat staat vast. Eén naam slechts 
willen wij noemen, nl. Henk Willems; hij 
speelde, vooral als back in de 2e helft, 
een zeer goede partij. 

P. H. 




