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VAN DE REDACTIE 

vVij staan aan de vooravond van onze 
Jaarlijkse Algemene Vergadering. Als we 
de agenda bekijken, dan concluderen wij 
hieruit, dat deze vergadering ·- de eerste 
sinds 1942 -heel belangrijk gaat worden. 
Bestuursverkiezing en verkiezing van 
diverse commissies zullen aan de orde 
komen. Laten wij hopen, dat de verga
clering er in zal slagen voor de verschil
lende te verdelen functies de juiste men
sen te kiezen. En laten de mensen, die 
zich beschikbaar stellen als bestuur- of 
commissie leden zich volkomen van hun 
taak bewust zijn. Een taak, die niet altijd 
even gemakkelijk zal zijn. Zitting nemen 
in een commissie betekent ook iets 
doen en soms wel eens veel doen. Men 
zal genegen en in . staat moeten zijn een 
gedeelte van zijn vrije tijd aan zijn ver
eniging op te offeren. Kan of wil men dat 
niet, dan handelt men in het belang van 
cle vereniging zich niet beschikbaar te 
stellen voor een bestuurs- of commissie 
functie. 

En dan - wij worden misschien lang
dradig - wilen wij nogmaals hameren 
op het punt samenwerking. Laat er in 
het nieuwe bestuur en in de nieuwe com
missies samenwerking zijn. We hebben 
momenteel de wind in de zeilen. Juist 
nu we aan het begin staan van een zeer 
belangrijk athletiekseizoen, moet er voor 
gezorgd worden, dat dezelfde wind blijft 
waaien. Dit zal ongetwijfeld wel de moei
lijkste taak zijn van de nieuw te kiezen 
colleges in onze vereniging. Een taak, die 
alleen verwezenlijkt kan worden door 

eendrachtig~ samenwerking. Laten be
stuur en commissies zich hiervan bewust 
zijn. 

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

Correspondentie. Alvorens tot plaat
sing van zijn artikel kan worden overge
gaan dient .,Pennekluiver" , zich eerst bij 
de redactie bekend te maken. 

OFFICIEEL 

Nieuwe leden: Hans v. d. Berg, Zijlweg 
48, Haarlem; Hans Busé, Godfr. v. Bouil
lonstraat 67, Haarlem; Bob Busking, Wotl
wermanstraat 114, Haarlem; F. G. Does
burg, Oasterstraat 51, Haarlem; Joh. v. 
Ee, de Clerqstraat 84, Haarlem; Willem 
Jansen, Dr. Schaepmanstraat 29, Haarle,m; 
P. F. Th. Klaus, Orionweg 34, Haarlem; 
Cornelis Joh. v. Maasdam, Oranjestraat 
7, Haarlem; Alex Moojen, Kritzingerstr. 
25, Haarlem; Ant. Nieuwenhuizen, Pepijn
straat 43, Haarlem; G. v. d. Hooff, Wil
helminastraat 59, Haarlem; J. v. d. Broek, 
Gr. Florisstraat 18, Vogelenzang; Paul 
N_eumann, Indischestraat 59, Haarlem. 

Nieuwe Donateurs: J. W. Schoonhoven, 
Koningstraat 46, Haarlem; H. J. Lijsen, 
Julianalaan 144, Overveen. 

Bedankt: J. N. de Boer. 
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Adreswijzigingen: H. Vos thans Gr. 
Krocht 30-32, Zandvoort. De adressen van 
Vic Mans en René Erlings, resp . piloot en 
steward bij de K.L.M. in West-Indië 
luiden: p .a. Viegveld H. A. T. 0. K.L.M. 
Curaçao, N.W.I. 

Zaaltraining: De training in de zaal 
van het Kennemer Lyceum op Woensdag
avond gaat normaal door. 

Stadiontraining. Deze training vangt 
3 Maart a.s . aan. Nadere bijzonderheden 
volgen nog. 

Clubavond. De P. C. zal op Zaterdag 
31 Maart a.s·. nogmaals een gezellige 
avond organiseren. 

Nadere bijzonderheden hieromtrent 
volgen per circulaire. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze 
wordt gehouden op Zondag 24 Februari 
a.s. in Café Restaurant .,Suisse", Rijks
straatweg 191, Haarlem N. 

Het is Uw verenigingsplicht daar aan
wezig te zijn. · 

PERSONALIA 
Oost-Indië. Het zijn wel tegenstellende 

berichten, die wij uit Indonesië ont
vangen. Thans ontvingen wij het verheu
gende nieuws, dat ons· lid Joop Themmen 
in goede conditie verkeert. Ook zijn vrouw 
zou behouden gebleven zijn. 

HAARLEM 
Uit eigen omgeving helaas minder 

fraaie berichten. Onze technische leider, 
Jan Hut, is door een maagbloeding over
vallen en ligt, momenteel ernstig ziel). 
Wij wensen onzen trainer een buitenge
woon voorspoedig en algeheel he rstel 
toe , doch bij het schrijven hiervan besef
fen wij volkomen, dat deze woorden 
slechts een zeer geringe afspiegeling 
geve9- van de vurige hoop, die onder de 
leden leeft Jan Hut weer spoedig in hun 
midden terug te zien. 

A THLETIEKNIEUWS 
UIT ENGELAND 

Door bemiddeling van het oud-hoofd
bestuurslid der K.N.A..U., captain Wester
veld, die momenteel in Engeland verblijf 
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houdt, kwamen . wij in het ~ezit van een 
artikel van den bekenden Engelsen inter
nationalen mijlloper Douglas Wilson, ver
schenen in de Daily Ma il? Onderstaand 
zullen wij U een uittreksel geven van dit 
zeer interessante artikel, waarbij wij ech
ter allereerst aan den heer Westerveld 

· onze hartelijke dank willen betuigen voor 
zijn bereidwilligheid om ons deze ,,athle
tiekprimeurtjes" voor Holland te ver
schaffen. 

En thans een samenvatting van Wll
son's artikel. Hij begint met de mogelijk
heid uit te spreken, dat internationale in
door-athletiekwedstrijden in de nabije 
toekomsteen zeer belangrijkewin tersport
attractie kan worden, wanneer de plan
nen, die de autoriteiten van het Wembley 
Stadion te dien opzichte hebben, door
gang zullen vinden. In dit verband deelt 
Wilson mede, dat Mr. Elvin, een leidende 
figuur van het Wembley Stadion, er op 
gebrand is indoorathletiekwedstrijden op 
grote schaal te organis·eren en zich reeds 
in verbinding heeft gesteld met Mr. Holt, de 
secretaris van de Amateur Athletic Asso
ciation (De Engelse Athlehek Unie). In een 
onderhoud dat Wilson over dit onderwerp 
met Mr. Holt had·, vertelde de laatste, da t 
eerst het succes van de buitenkampioen
schappen in J uli diende te worden af
gewacht, alvorens te zeggen, of indoor
athlehekkampioenschappen inderdaad een 
succes zou kunnen worden. De secretaris 
der A.A.A. zei voorts, dat hij zich nog geen 
goed idee kon vormen van een indoor
a thetiekseizoen, daar het niet de taak was 
van de A.A.A. om wedstrijden te orga
niseren behalve dan de Engelse kampioen
schappen, waarmede hij dus te kennen gaf, 
dat ook op het gebied van indoorathlehek 
wedstrijden het initiatief van de vereni
gingen moest uitgaan. De persoonlijke 
mening van Mr. Holt was echter, dat voor 
indoorathlehek een grote toekomst in En
geland was weggelegd. Er diende echter 
dan ook een indoorathletiekseizoen in
gesteld te worden, want het zou niet fair 
zijn athleten voor slechts één enkele wed
strijd een lange en harde training te doen 
ondergaan en men zou dan b .v . a ls> seizoen 
kunnen nemen de laatste helft van Januari 

- tot he t begin van Maart. Hij hoopte ech
ter ten zeerste, dat aan indoorathlehek 
nooit de voorkeur gegeven zou worden 
boven de sintelbaan, zoals in de Verenig
de Staten het geval is. Tot zover Mr. Holt. 



En thans gaan we met Wilson van de 
altijd enigszins rokerige atmosfeer van een 
indoorathletiek stadion· naar de vrije na
tuur. Half Maart zullen de Engelse Kam
pioenschappen over 10 mijl veldloop ge
houden worden en volgens hem maakt de 
ploeg van de Belgrave Harriers de beste 
kans op het clubkampioenschap met het 
team van de Tipton Harriers als runner
up . 

Op het moment, dat Wilson zijn artikel 
schreef, was hij nog niet in staat een voor
spelling te doen omtrent het individuele 
kampioenschap. Lopers als Hughes, Gas
ney, Reid, Hier en Carter zullen echter vol
gens hem ongetwijfeld in de voorste re
gionen eindigen. 

In tegenstelling met onze Jubileum
veldloop, waarbij de afstand voor de A. 
B en C klassers wel iets langer was , dan 
aangekondigd was, klaagt W ilson er over, 
dat het in Engeland nog al eens voor
koint, dat de afstanden korter zijn, dan de 
oorspronkelijke aankondigingen luiden, 
hetgeen trouwens ook bij ons geen onge
woon verschijnsel is. A.ls voorbeeld haaH 
hij d&n aan, dat de junior-kampioen ,ran 
Middlesex, Derek Burfitt, de 5 mijl afge
legd zou hebben in 25 min. 11 sec., het
geen een buitengewoon goede tijd is. Hoe
w el Wilson toegeeft, dat genoemde knaap 
inderdaad uitstekend is, twijfelt hij er toch 
ten zeerste aan of hij onder de omstandig
heden, waarin de race werd gelopen deze 
tijd wel heeft kunnen noteren. Volgens 
Wilson zal de tijd dichter bij de 30 min., 
dan bij de 25 min. geweest ZIJn. 

Tenslotte schrijft hij dan nog, dat hij een 
brief heeft ontvangen van een anoniemen 
schrijver, die tot de inderdaad juiste con

·clusie komt, dat beroepsathleten in En
geland er tegen hun amateurscollega's niet 
aan te pas komen, hetgeen gestaafd wordt 
met enige tijden. Zo noteerden de profs 
bij een enkele weken geleden gehouden 
wedstrijd op de 880 yards 2 min. 12 s:ec., 
op de mijl 4 min. 53 sec. en op de twee 
mijl 10 min. 29 sec. Zeer zeker geén fmaie 
tijden, waarbij wel rekening moet wor
den gehouden met het feit, dat deze ont
moeting in de winter werd gehouden. 
Niettemin ook in de zomermaanden 
komen de professionals niet tot grootse 
prestaties. 

Uit bovenstaande kunnen we dan het 
zeer eigenaardige feit afleiden, dat athle-

tiek waarschijnlijk de enigste sport in En
geland is, waarbij de amateurs absoluut 
de meerdere zijn van de beroepsmensen. 

H. 

WIST U DAT .... 

Henk Willems er ernstig ·van verdacht 
wordt "de Grote Onbekende" te zijn, 
die verantwoordelijk is voor de in
houd van de "Athletiek Spuit". 

"Schaersbergen" t-2 Arnhem, één van de 
sterkste Oostelijke athletiekvereeni
gingen, de naam gewijzigd heeft in 
"De Kometen". 

onze laatste Stadiontraining in het voor
jaar van 1943 werd gehouden. 

de "P.aulen beker" uitgereikt wordt aan 
die persoon of personen, die in het 
afgelopen jaar het meest voor de 
athlehek in .het algemeen en voor 
"Haarlem" in het bijzonder heeft 
(hebben) gedaan. 

de bekende Zweedse athleten Hägg en 
Strandberg hun gedupeerde Holland
se sport-collega's enige paren s'pikes 
geschonken hebben. (Zou de brief van 
Frits Hoogland dus toch succes ge-
had hebben?) · 

de beste athleten nog altijd aan de kant 
staan. 

"oude" Bram v. d. Boaren zijn training op 
alle fronten hervat heeft. 

wanneer men een baantje zoekt, men zich 
het best even met Emile Bleyswijk in 
verbinding kan stellen. Voor direct 
vraagt hij o.m. "Wijkhoofden" en 
"Assistent Wijkhoofden". 

BELANGRIJK NIEUWS 
UIT DE WEST 

BART. 

"Via Air Mail" ontving ik heden uit de 
West van ons lid, den K.L.M.-steward René 
Erlings, het eerste nieuws sedert zijn ver
trek uit Holland en het is niet alleen goed 
maar ook belangrijk nieuws. 

Hij maakt het best en heeft er sinds zijn 
aankomst al een 200 vlieguurtjes opzitten. 
Gelukkig is zijn vrouw al naar hem onder-
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weg, samen met andere gezinnen van 
K.L.M.-vliegpersoneel; zij komen c.a. 22 
Februari in Curacao aan. De heeren .wa
ren finaal hun .,huis kwijt" en dan '<.1.m 
je d'r altijd op rekenen, dat het fout loopt. 
Misschien is dat ook wel de oorzaak, dat 
de overtocht van zijn. vrouw ver binnen 
den vastgestelden tijd plaats heeft gevon-

-den. In elk geval leuk voor hun tweetjes! 
Den gansehen .,omtrek" heeft hij al af

gevlogen, hij is geweest in Paramaribo, La 
Guaira, Barranqu'illa (Columbia). Kingston. 
Port au Prince (Haiti). Camagney (Cuba). 
Cindad Trujillo (San Domingo). Aruba en 
Port of Spain (Trinidad). Het voornaamste 
lijntje is echter naar Miami. 

Op 17 Februari v2rwachten ze daar de 
eerste D C 4 uit Holland met Parmentier 
als gezagvoerder. 

Ook ons lid Vic Mans, gezagvoer
der bij de K.L.M., die gedurende den be
zettinQ:stijd als hersteld patiënt kans zag 
vanuit Zwitserland, via Spanje en Enge
lanel naar Curacao te komen, maakt het 
uitstekend en René schrijft m~ juist, dat 
Vic het kort geleden van "één-bander" tot 
.,2 Yz -bander" geschopt heeft, alzoo een 
niet ·onbelangrijke promotie. 

En . . .. nu komt het. Samen hebben ze 
e·en paar inkoopen gedaan voor de H.A.V. 
en een dozijn athlebek-broek jes en -shirt
jes gekocht plus een voetbaL Spikes in 
courante maten waren er niet meer. De 
groote moeilijkheid is om aan dollars te 
komen! Hij hoopt, dat er vóór het nieuwe 
seizoen nog wat van deze spullen in Hol
land aankomt, want er moet rekening ge
houden worden met een overzendtijd van 
ongeveer 8 weken. Voor trainingspakken 
zal hij zijn oögen openhouden, maar kan 
n ie ts belooven. Vic en hij zouden het best 
leuk vinden als hun .. HAARLEM" in 1946 
aardig voor den dag kwam. Ik moet onze 
jongens dan ook zeggen, dat hun oogen 
op hen gevestigd blijven en dat zij, on
danks de achter ons liggende moeilijke 
jaren en vervelende terreinsomstandig
h eden, nog heel wat van de ploeg ver
wachten. 

De trouwste bezoeker van de winter
training (binnen en buiten) ontvangt voor 
het nieuwe seizoen van René een broekje, 
een shitt en een paar spikes. Hij zal al
thans zijn uiterst2 best doen e.e.a. op tijd 
verzonden te krijgen. Na sluiting van de 
zaaltraining, d.i. 31 Maart, zal het be-
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stuur den gelukkigen winnaar aanwijzen. 
De adressen van Vic en René luiden: 

Vliegveld HA T 0 K.L.M., Curacao, Ned. 
V/est-Indië . 

De brief wordt besloten met de harte
lijke groeten voor alle leden en naar zij 
hopen ook veel nieuwelingen onder de 
vaste kern! 
29 Januari 1946. H. A. v. d. MEY. 

MIJMERINGEN OP EEN 
TOCHTIGE STRAATHOEK 

Nauwelijks heb ik mijn hoofd .,buiten
gaats" of daar gaat mijn zo juist nog on
berispelijk gekamde pruik. Hoeiiii, doet 
Jan Storm baldadig en ik geloof dat ik 
hem nog hoor grinneken ook, die gen~epi
gerd! 

Dit was dan de eerste k_ennismaking met 
hem in het nieuwe jaar, maar als hij denkt 

· mijn goede humeur te hebben bedorven, 
heeeft hij het mis! Integendeel, ik mag 
zo'n stormpje weL Vooral op de 100 m, 
maar dan méé natuurlijk! Je noteert dan 
zo'n fantastisch goeie tijd, vi eet U! 

Nu ik toch over mijn Moeder loop te 
mijmeren (.,Moeder aller sporten" wel te 
verstaan). kan ik niet nalaten mijn mede
stormtrotseerders eens gade te slaan. 
Vooral op een tochtige hoek is zoiets 
best de moeite waard en erg leerzaam. 

Daar zie je, met medewerking van 
meergenoemde heer Storm, die zich 
vooral bij zijn vrouwelijke slachtoffers 
weleens tot schalksheden laat verleiden, 
de 'onweerlegbare bewijzen van het door 
ons zo graag gehoorde: .,Holland .... 
Sprintersland''. 

Daar komt er weer zo'n argeloze hoecl
drager de hoek om, maar nauwelijks 
heeft Jantje Storm hem in de gaten of 
daar dartelt zijn kruinbedekking reeds 
over 's Heren wegen. Het is grappig zo
als de meeste Adams op zo'n .,ontdek
king, reageren, maar helao.s zijn deze 
.,reacties" meestal te kernachtig om hier 
gepubliceerd te worden. Ik betwijfel het 
of ..Jde .,onthoede" in kwestie er veel 
grapjes in ziet, maar dat is in de regel 
altijd zo wanneer je zelf het slachtoffer 
bent! In ieder geval maakt hij door zijn 
energieke achtervolging van de vluchte
ling een prachtige propaganda voor de 
athletieksport! (en zo maar ongegeneerd 
op d~ openbare weg!) Zie die formida-



bele start eens à lé;! Jesse Owens en die 
verbetenheid een betere zaak waardig ! 
.,Niet gek voor 'n amateurtje," denk ik 
bewonderend, al zou ik hem wel, de 
wijze lesS'en van Jan Hut indachtig, wil
len toeroepen: , , Armactie ·soepeler en 
voeten beter afwikkelen!" 

Op de volgende hoek maak ik kennis 
met de afd. Damesathletiek. Hierover kan 
ik niet zo roepen. De gemiddelde Eva is 
niet zo sportief aangeleg'd, dat zij impul
sief de achtervolging op haar "dotje van 
'n hoedje" inzet. Háár eerste reactie is 
natuurlijk ook een stemverheffing (ook 
wel .,gil" genoemd). al is der:e uiteraard 
niet zo gesausd als die van Adam, maar 
meestal is r zo'n charmante noodkreet 
ni.et vergeefs geslaakt. Of het er één , van 
echte schrik is of wel enkel om de aan
dacht van eve:ltucle galante ridders te 
trekken, laat ik in het midden, maar er 
zijn nu eenmaal ook heden ten dage nog 
van die jongelieden, die voor een lief 
glimlachje naar het andere eind van de 
wereld rennen, desnoods achter een 
levenslustig dopje van f 7.50 aan .... 
(buiten verantwoording van de redactie) . 

Teleurgesteld over de sportieve pres
taties van onze Eva's, laveer ik tegen de 
wind in, rond de volgende boei (ik 
bedoel: hoek) en zie . . . . daar huppelt 
weer zulk een wonder van hoed-tech
niek voor me uit. Ik taxeer: dernier cri de 
Paris en minstens manliefs halve week-
alaris, maar terwijl ik manlief nog aan 

het beklagen ben, veroorzaak ik bijna een -
aanvaring m·et de oorzaak van dit klaag- , 
lied. ' 

Klaarblijkelijk ben ik dus de enige ver
tegenwoordiger van mijn kunne in heel 
de omtrek! 

Helaas versaagt Uw verslaggever op 
het critieke moment, een vernietigende 
blik in het voorbijgaan doet hem ineen
krimpen en steeds verder rolt en tolt .,de 
droom uit Parijs," die tegelijk de .,nacht-

. merrie van mannie" is, in al z'n hoeden
onschuld. 

Vanwaar deze plotselinge plichtsver
zaking? Kwam het door mijn immuniteit 
(ahem) voor Eva's charmes of had de tot
in-mijn-ziel-doordringende -verachtelijke 

blik uit haar vergeet-mij-niet-ogen mijn 
anders zo rappe onderdanen verlamd? 

Wie zal het zeggen, lieve lezer, maar 
eh .... _is het U ook opgevallen dat de 

'. 

aanschouwing van zo'n modeplaatje in de 
3de versnelling aesthetisch veel minder 
verheffend is dan de aanblik van een stel 
sprintende meiskes op de sintelbaan? 

En tenslotte: ik ben een vrijheidslievend 
mens en ben dientengevolge de laatste 
die zo'n dartel hoedje het buitenkansje 
van een zijn gepommadeerde, geOiildU
leerde of gefriseerde standplaats te kun
nen ontvluchten, zoû misgunnen! Maar 
die blik uit de vergeet-mij-niet-ogen zal 
ik inderdaad niet licht vergeten!! Brrr. 

· Gévébé. 

VAN DE 
PROPAGANDA~COMMISSIE 

Allereerst attentie voor de scholieren 
onder onze leden. 

Willen alle scholieren-leden zich zon
der uitzondering even in verbindinng 
stellen met Emile Bleyswijk. Dit kan zo
wel op de training als bij hem ad.n huis 
geschieden. Zijn adres luidt: Sparen
bergstraat 35, Haarlem-N. 
Het resultaat van de propaganda eta

lage bij Pe2k en Cloppenburg kan ver
bluffend genoemd worden, 20 nieuwe 
leden heeft deze .,propaganda stunt" ons 
opgeleverd. Ongetwijfeld heeft de buiten
gewoon vlotte en sportieve wijze, waar
op de Fa. Peek en Cloppenburg hun mede
werking aan deze actie heeft willen ver
lenen zeer veel tot dit prachtige resultaat 
bijgedragen. Hiervoor nogmaals vanaf 
deze plaats onze hartelijke dank. 

Wat gaat de P.-C. thans doen? Er is een 
begin gemaakt met een scholierenactie, 
:?:oals U heeft kunnen opmaken uit de aan
varigsregels van dit artikel. Doch deze 
actie verkeert nog in een beginstadium 
en veel kan er momenteel nog niet over 
medegedeeld worden. 

Een ander zeer belangrijk punt, dat wij 
op onze agenda hebben staan, is de con
solidatie van de tot nu toe behaalde 
winst. Hiertoe hebben wij de stad in 
wijken verdeeld en in iedere wijk één 
van de oudere leden tot .,blokhoofd" aan
gezocht. Deze gezamenlijke ,.blokhoof
den" zoud·2n wij onze ,.ruggegraatploeg" 
kunnen noemen. Deze leden van de ,.rug
gegraatploeg" dienen van tijd tot tijd de 
wegblijvers een ,.por" te geven. Vanzelf
sprekend rekenen wij op de volledige 
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medewerking van de aangezochte - of 
nog aan te zoeken mensen. 

Daarnaast zal de P.-C. in samenwerking 
met een daartoe speciaal in het leven ge
roepen commissie waarschijnlijk in de 2e 
helft van Maart als een soort officieel 
einde van het winterseizoen nogmaals een 
gezellige avond organiseren. Zie hiervoor 
het officieële nieuws. · 

De P.-C. zal op de a.s. jaarvergadering 
in haar geheel aftreden en de mogelijk
heid is dus niet uitgesloten dat ze in een 
enigszins gewijzigde formatie terugkeert. 
Doch in welke samenstelling ook, laat 
diezelfde prettige geest gehandhaafd 
blijven, _ diezelfde saamhorigheid, waar
door we in de afgelopen maanden meer 
een team dan een commissie gevormd 
hebben. Een goed werkend propaganda 
apparaat is zeer belangrijk voor de ver
dere uitbouw van een vereniging. Hier
mee dienen de nieuw te k iezen leden van 
de P.C. zeer ernstig rekening te houden. 

H. 

OUWERKERK GEHULDIGD 
Zondag 20 Januari, de dag waarop 

Ouwerkerk 12 Yz jaar masseur bij onze 
vereniging is, moet een hoogtij dag wor
den, zo had voorzitte r v. d . Mey in het 
vorig nummer geschreven. Welnu, het is 
een hoogtijdag geworden. 

De ploeg trainde die ochtend samen met 
A.V. '23, die ons hun traditioneel jaarlijks 

· bezoek brachten en Jan Hut kon in de 
duinen voor ruim 100 man zijn gymna
stiek geven. Hij glom van genoegen. Toen 
de athleten na afloop van de training 
weer naar de .,Kolk" teruggekeerd waren, 
hadden zich daar diverse persoonlijk
heden verzameld. Zo zagen we daar o.a. 
den secretaris van de N .T.C., den Heer 
Moerman, onzen clubarts dr. v. Lier en 
ons lid van verdienste Steph. v . Musscher. 
Jubilaris Ouwerkerk was inmiddels met 
zijn vrouw gearriveerd en äe Heer v. d. 
Mey opende de rij van sprekers met een 
daverende speech, waarbij hij vooral 
ook de psychologische kwaliteiten v<w 
Ouwerkerk naar voren bracht. Aan het 
slot bood hij den jubilaris een fr.:~aie ets 
aan, voorstellende het einde van de Zan
derijvaart, benevens .,een rokertje' en 
een enveloppe met inhoud. Hierna was 
het woord aan den Heer Moerrnan, die 
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in het licht stelde, dat het juist de athle
ten zelf zijn, die Ouwerkerk willen heb
ben. Ook hij bood, als aandenken een 
fraaie ets aan. Namens de A.V. '23 sprak 
de Heer Takken, die als herinnering een 
boekwerk aanbood, terwijl de Heer Hut 
zich speciaal tot de jongeren richtte, toen 
hij de vele kwaliteiten van onzen mas
seur naar voren bracht. Het slotwoord 
kwam van de jubilaris zelf, toen hij in 
enkele welgekozen woorden allen harte
lijk dankte. 

20 Januari is een hoogtijdag geworden, 
een onvergetelijke dag, niet alleen voor 
Ouwerkerk zelf, maar ook voor de athle
ten, die op die dag hun grote vriend eens 
in het zonnetje hebben kunnèn zetten. 

DE ·ONDERLINGE WEDSTRIJ~ 
DEN ZONDAG 10 FEBRUARI 

H . 

Ondanks het niet bepaald aantrekke
lijke weer - het regende- de gehele 
ochtend - zijn deze wedst:r)jden aan de 
.,Kolk", waarmede eigenlijk het eerste 

1na-oorlogse winterseizoen werd uitgeluid, 
volkomen geslaagd. De technische leiding 
van onze vereniging kreeg daar waarde
volle gegevens omtrent eventuele aanleg 
van onze nieuwelingen en de conditie van 
de cracks, gegevens, waarmede ongetwij· 
fe ld rekening zal worden gehouden bij 
het samenstellen van de ploeg voor de 
Stadion training. 

Beginnen we dan met de juniores, dan 
zien we hier betrekkelijk weinig ver
rassingen. Het was reeds bekend, dat de 
winnaar van deze 800 m., onze junior
sprintkampioen Ernst Scholten, ook op 
deze afstand behoorlijk ui t de voeten 
kan. Niettemin moeten we van nu af der
gelijke afstanden taboe voor hem zijn. 
Ook de tweede aankomende, zijn naam
genoot G. Scholten, was reeds bij de 
training opgevallen. Daar tussen training 
en weds trijd een groot verschil bestaat, 
is zijn prestatie zeer verdienstelijk. De 3e 
plaats was voor Eddy de Vries, die hier
mede zijn aanleg bewees. Nog regelmati
ger komen trainen Ed en je komt er. De 
overwinning van Jan v. d. Horst op de 
1000 m. voor leden tussen de 17 en 20 
iaar was ook al niet verrassend. Hij be
wees hier alleen mee, dat de verwach
tingen., die men van hem voor het a.s. 
seizoen koestert, volkomen gerechtvaar-



digd zijn. Kappert zag een goede race be
loond met een tweede plaats en Jongeling 
verrastte door de 3e prijs in de wacht te 
slepen. De 1000 m. voor nieuwelingen 
klasse B leverde een overwinning op van 
den sprinter! Doesburg in de prachtige tijd 
van 3.7.5, die hierbij de favoriet Theo 
Wernik even fraai als onverwachts w ist 
te k loppen. Hst opvallendste resultaat 
in deze <::ategorie was echter de 3e plaats 
van Paul Neumann, die nog slechts enkele 
weken bij ons is, doch reeds bij de trai
ning was opgevallen door zijn soepele 
stijl. Doorzetten Paul ! H. Scholten bezette 
in di,t grote veld van deelnemers de 4e 
plaats, een u itstekende prestatie, terwijl 
Cor Lamorée en Henk Schreuder verras
ten door resp. de Se en 6e plaats in te 
nemen. Voor de 1000 m . klasse A was Cor 
Dekker de grote man en hij won inder
daad in de snelste tijd van de dag op de 
1000 m., n.l. 3 min. 1.4 sec. Emile Bleys
wijk gaf hem echter de overwinning niet 
cadeau, dit bewijst zijn tijd wel. 3 min. 3 
sec. Harry Wernik werd hier met een vrij 
grote achterstand no . 3. Tenslotte de 1600 
m. Helaas lieten hier door ziekte e. d. di
verse lopers verS'tek gaan, die invloed op 
de einduitslag hadden kunnen uitoefenen. 
Ondanks zijn handicap won Wim v. Gog 
vrij gemakkelijk, doch we hadden• sterk 
hét idee, d~t er met die handicap iets niet 
klopte. Zo leek het ons of Dick Jordens 
eigenlijk de man was, die met de grootste 
handicap startte en de 3e plaats van Jor
èlens verdient dan ook extra vermelding. 
Ook Gé van Ee toonde ~hans eindelijk, 
dat hij het wel kan met een keurige 2e 
plaats, terwijl we niet volledig zouden 
zijn a ls we de 4e plaats van Jan Hermans 
niet even zouden vermelden. Ondanks 
ziekte thuis, zelf nog niet gèheel fit en 
veel werk bij de voorbereiding van deze 
wedstrijden toch meelopen en de 4e 
plaats bezetten, een respect afdwingende 
prestatie. Bravo Jan! 

Voorzitter v . d . Mey reikte na afloop 
op de hem eigen bekende wijze de prach
tige collectie prijzen uit, waarna dit 
feshjn, althans voor de jongeren weer ten 
einde was. De veteranen zetten het feest 
in besloten -bijeenkomst nog wat voort, 
doch daarover zal ongetwijfeld een ander 
u nog wel wat vertellen. 

Hieronder volgen dan de volledige uit
slagen. Juniores 800 m. 1 E. Scholten, 2 

\.. 

min. 17.5 sec., 2 G. Scholten 2.18.3, 3 E. 
de Vries 2.22.7, 4 J. Verhorst, 5 J. Gijzen. 
1000 rri . voor leden 17 tot 20 jaar: 1 J. 
v. d. Horst 3.19.3, 2 H. Kappert 3.20.6, 3 
R. Jongeling 3.34, 4 J. Verhage. 1000 m. 
voor Nieuwelingen boven de 20 jaar, 
klasse A: 1 C. Dekker 3.1.4, 2 E. Bleys
wijk 3.3, ;3 H. Wernik 3.16.8, 4 A. v. d. 
Klashorst; k lasse B: 1 F. Doesburg 3.7.5, 2 t 

Th. ·wernik 3.8.2, 3 P. Neumann ' 3.12.3, 4 
H . Scholten, 5 C. Lamorée, 6 H. Schreu
der. 1600 m. Cracks: 1 W. v. Gog 5.25.4, 
2 G. van Ee 5.33.2, 3 D. Jordens, 4 J. Her
mans, 5 Paap. 2400 m. Veteranen, klasse 
A: 1 B. v. d. Boaren 9.30, 2 J. Buis 9.35, 
3 P. Spoor 10.4, 4 J. Brandenburg, 5 C. 
v. d. Klinkenberg, 6 A. Paulen, 7 G. Rin~ 
kel, 8 A. Kaan; klasse B: 1 J. Henneman 
10.33.4, 2 G. Hillebrand. H. 

VETERANEN GEVEN 
ACTE DE PRESENCE 

Daar staan ze aan de start de .. groten" 
u it het grote verleden. Met geleende trai
ningsbroeken, geleende gymschoentjes 
en wie weet wat nog meér voor geleende 
spullen ... Op uw plaatsen - Klaar - Af!" 
En daar gaat het spul. Ad Paulen even 
vurig als vroeger, springt direct met Arie 
Kaan naar voren, doch het gehele veld 
volgt dadelijk. Van velen zeer moedig, 
voor sommige helaas te moedig. Jam
mer gènoeg wordt dit doorgaans ge
merkt als het te laat is. Steph. van Duyn 
is het eerste slachtoffer. Onmiddellijk 
na de start wordt hij vakkundig gekraakt 
door Gerrit Eysker en is hét met hem ge
daan. De straf volgt echter direct op de 
zonde. In gezelschap van Jan P. Strijbos 
slaat Gerrit een verkeerde weg in en ZP. 

komen een half uu r te laat volkomen 
fris binnen. Eysker is woedend en wil 
overlopen, doch hiertoe kan de wedshijd
leiding, gezien de conditie van de overige 
deelnemers, niet besluiten. Overigens wel 
zeer merkwaardig, dat je in gezelschap 
van Jan P., die de duinen toch op een 
prikkie moet kennen, kan verdwalen. Zou 
hij op Spitsbergen soms beter thuis zijn? 
Het veld is inmiddels geheel uit elkaar. 
Bram v. d. Booren, still going strong, ver 
aan kop, op een 100 m. volgt dan het 
.,broekie" onder de veteranen, Joop Buys 
en op de 3e plaats ons aller beminde Piet 
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de Prater (Spoor), die na afloop echter op
vallend stll was. Te veel lucht gebruikt 
zeker. In deze volgorde wordt ook ge
finisht. En dan volgt als no. 4 eindelijk 
een echte veteraan (de vorigen waren 
nog · A. S. adspirant veteranen) Henne
man. Hij is de eerst aankomende B-klas
ser en toont een opvallend ·uithoudings
vermogen. Niet voor niets in training ge
weest voor het schaatsenrijden. Dan volgt 
Jan Brandenburg, die zich op de finish 
nog haast door Kees v. cl. Klinkenberg 
liet pikken. Had nu maar meer getraind 
Kees . En dan de grote favoriet van weleer , 
met 'de mooiste schoentjes van de hele 
troep, die thans genoegen moet nemen met 
de 7e plaats. Na afloop zegt hij te veel te 
hebben ingelopen. Hoe bestaat het! Een 
man met zo'n ervaring. Als no . 8 finisht 
Gerard Rinkel. Vrij beroerd voor een ac
tieve veteraan. No. 9 is Arie Kaan. Het 
was een wedstrijd in hardlopen Arie, nie'. 
een wandelmars of i. d., wat jij er van 
maakte. En dan no . 9 G. · Hillebrand, a ls 
tweede aankomende in de B-klasse. 

Dan volgt de clou van deze dag. De ge
zamenlijke koffiemaaltijd bij Piet van 
Schooten. Heel, veel . gezelligheid, heel 
v eel sprekers, zoveel, dat ze hier haast 
niet gememoreerd kunnen worden. Niet
temin Uw verslaggever zal het proberen. 
Paulen opent de rij met de uitreiking van 
de "Paulen beker" aan Henk Willems. 
Wie heeft h e t meer verd iend. Henl<, pro 
ficiat!· Dan v. Balen Blanken a ls tafel
p resident. Vermeld moet hier worden, 
dat hij in enige treffende woorden Frits 
Lamp en Jan v. d. Boaren herdenkt. De 
aanwezigen verheffen zich van hun zetels 
en er is een minuut een aangrijpende 
stilte ter herdenking van onze geliefde 
sportmakkers, die ,wij niet mèer zullen 
terugzien. Rinus v. cl. Berge vraagt voor 
vijf minuten aandacht. Hij houd t echter 
een speech van een half uur. Echter op 
zo'n geestige w ijze, dat de lach van nie
mands gezicht is. Voorwaar een prestatie. 
Ad Paulen haalt oude herinneringen op 
en dan is het nog steeels Hil v. cl. Mey 
for ever in zijn prachtige rede over het 
idee van "Groot Haarlem", cl. w. z. voet
bal, athletiek, honkbal en eventueel 

. cricket tot één geheel gebundeld, te ver
krijging van een "Haarlem" Stadion. 

v. Balen Blanken antwoordt op even 
magnifieke wijze en ~egt zijn medewer-

king toe. Vervolgens praat Gerrit Eijsker , 
of hij nooit iets anders gedaan heeft en 
roemt Arie Kaan de kwaliteiten van den 
voorzitter. Dan vraagt ,het enigs t · a an
wezig niet "Haarlem" lid, de secretaris 
van de ZuiverinPscommissie, de heer W . 
Mulder, het woo-rd, die voor Mevr. v. cl. 
Mey aan Hil een ons thee overhandigd 
en het slotwoord komt dan van J an 

-Gottmer, die namens de aanwezige vete
ranen aan den v oorzitter een bedrag 
overhandigt ter aankoop van de "v. cl . 
Mey beker", die e lk jaar lussen de ve·2-
ranen verlopen zal worden. 

Eén schaduw hing er slechts over deze 
middag. Er was bericht , binnengekomen, 
dat Jan Hut ernstig ziek lag. Het is clan 

· tot slot v . Balen Blanken, die zich tot tolk 
van alle aanwezigen maakt, als hij "Haa r
lem's" eminenten trainer een buit~n ::; e

woon oorspoedig herstel to eweust. 
En zo ging dan 10 Februari weer voor

bij . Een gedenkwaardige dag in de his co
rie van onze vereniging. Op die dag toch 
is de H.A.V.-veteranenclub , die tweemaal 
per jaar bij elkaar zal komen; gesticht. 
Een feit, waarmee we en onze vereniging 
en onze veteranen van harte feliciteren . 

SO LONG. 

De liefde tot zijn vereniging is een ieder 
aangeboren. 

(Vrij naar een bekend dichter.) 

Denkt iedere . dag vijf minuten aan je 
vereniging en de P. H. beker is eerder b ij 

ons terug, dan je vermoedt. 

I 




