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"Stiefkinderen van onze Vroede Vade
ren," zo noemde voorzitter v. d. Mey in 
ons vorig nummer de H.A.V. athleten. Een 
betere uitdrukking lijkt ons moeilijk denk
baar. Oordeelt U zelf. Haarlem, de vijfde 
stad van Nederland, moet het nog steeds 
zonder sintelbaan stellen. Het is in de 
grond van de zaak belachelijk, maar 
goed, er zijn meer grote steden in ons 
land, die dit onmisbare bezit nog ont
beren. Hierin kunnen wij dan ook, zij het 
ook met pijn in ons hart, voorlopig nog 
berusten. Dat die zelfde stad, die vroeger 
bekend stonà als de eerste sportstad van 
Nederland, echter als het er op aan komt 
niet eens aan onze vereniging een be
hoorlijk veld tn beschikking kan stellen, 
waar zonder hinderlijke last van andere 
sporten - athlehektraining eist zeer veel 
concentratie - althletiek beoefend kan 
worden, daar zijn eigenlijk geen woorden 
voor te vinden. 

Denkt U dat eens even in, geachte 
lezers, niet in onze Spaarnestad woon
achtig. De H.A.V. "Haarlem", twaalf maal 
Neerlaud's clubkampioen, is het bijna on
mogelijk in April met de dan toch hoog 
nodige avondtraining te beginnen en moet 
voor haar Zondagochtendtraining de 
gastvrijheid inroepen van het Olympisch 
Stadion te Amsterdam, waar door de 
bouw van hulptribunes in de bochten van 
de sintelbaan, de training ook al niet zo'n 
verloop heeft, als ze eigenlijk zou moeten 
hebben. Met welk een grote handicap zal 
die club in het a.s. seizoen tegenover an
dere verenigingen op de baan komen. Met 
wat voor een moeilijkheden heeft het be
stuur van die club te kampen, nu er ge-

lijktijdig door de leden in Amsterdam, aan 
de Brouwerskolk in Overveen en in Be
verwijk getraind wordt. Toch zal er weer 
een ploeg opgebouwd moeten worden uit 
die leden in die verschillende trainings
centra. 

We zijn er van overtuigd, dat die ploeg 
er komen zal ook. En hopelijk zal het 
deze nieuwe ploeg nog zijn, die straks 
bezit zal mogen nemeri. van Haariern's 
sintelbaan. Want die komt er toch. On
danks alles. 

OFFICIEEL 
NiE.uwe leden: S. van Duin, Kleverpark

straat 15, Haarlem; K. Schenk, Lotweg, 
Anna Paulowna; J. Drees, Tafelberg
straat 31, Haarlem; G. J. Boerlage, 
Eisenplein 28, (geb . 3-9-'26); J. J. Wil
lc:ms, Anjelierstraat 5; J. G. Moojen, Gr. 
Houtstraat 159 rd.; A. Spoor, Steenbok
straat 13, (geb. 1-8-'28); J. Hermans, Tal
mastraat 7, (31-2-'29); Chr. Berger, p.a. 
Olympisch Stadion, Amsterdam. 

Training. De avondtraining is thans defi
nitief vastgesteld op Dinsdagavond op 
het Gem. Sportveld in h·~t Noordersport
park, achter het E.D.O.-terrein; op Vrij
dag- en Zaterdagavond op het Gem. 
Sportveld aan het eind van de Ver
spronckweg, achter de Kleverparkweg. 
De training op Dinsdagavond in het 
Noordersportpark is reeels begonnen, 
aanvang half zeven; de Vrijdagavond
training begint of is. reeds begonnen op 
Vrijdag 19 April a.s., eveneens aanvang 
half zeven. Over de aanvang der Zater
dagtraining volgt op de trainingsaven
den nader bericht. 



OPRICHTING . 
VETERANENAFDEELING 

Na de succesvolle réunie onzer vete
ranen in Hotel "ROOSENDAAL" te Over
veen op Zondag 10 Februari j.l., werd be
sloten over te gaan tot de oprichting van 
een Veteranen-afdeeling. De Commissie, 
die de twee-jaarlijksene bijeenkomsten zal 
voorbereiden en regelen, bestaat uit H.H. 
Ir. A. Paulen (voorzitter). H . A. v. cl. Mey 
(secretaris). A. Kaan (penningmeester) , 
J. H. Gottmer en J. P. Strijbos (leden). 

Als leden van de veteranen-afdeeling 
kunnen worden toegelaten zij, die als 
oud-athleet (uitzonderingen V8orbehou
den) op dit oogenblik en in de komende 
iaren als lid of donateur van de ver
~eniging te boek staan. 

Contributie wordt niet geheven, wel zal 
een ldeine vrijwillige bijdrage van de 
zijde der veteranen ter dekking van de 
onkosten zeer op prijs worden gesteld. 
Gelieve deze bijdragen te storten op Giro 
Rek. 352251, ten name van Arie Kaan, Geu. 
Cronjéstraat 129. 

Bij monde van Jan Gottmer, werd door 
de veteranen een beker beschikbaar ge
steld ten behoeve van de jaarlijks te hou
den Veldloop, waarvoor de leeftijdsgrens 
is bepaald op 33 jaar. Daarnaast vindt 
voor leden ouder dan 40 jaar een presta
tie-loop plaats. De beker zal den naam 
dragen van den "HIL van der MEY"
beker, met den aankoop waarvan Ad Pau
len zich heeft willen belasten. De beker, 
die eeuwigdurend is, werd voor het jaar 
1946 gewonnen door Bram v . d . Booren 
De winnaar ontvangt van de Commissie 
een blijvende herinnering. 

De afdeeling telt momenteel 39 leden! 
Op 20 Maart werd -aan alle veteranen, 

bestuurs- en commissie-leden, leiders, 
enz. een exemplaar van de circulaire toe
gezonden. 

PERSONALIA 
Haarlem. Jan en Rie Jouslra deden ons 

mededeling van de geboorte van hun 
dochter Marion. Hoewel o11ze vereeni
gin~ in de toekomst 1I:.Pf'r heeft aan 

·zoons dan aan dochters v:tn onze leden, 
zijn onze gelukwensen er niet minder 
om geE'eend. Jan en Rie, ..ran harte l 

Naar de Zuidpool. Het is thans wel defi
nitief, dat ons lid Jan P. Strijbos, einde 
October van dit jaar met de eerste Ned. 
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Walvisvaarder naar het Zuidpoolgebied 
vertrekt en daarvan eerst Juni 1947 'in 
ons land terugkeert. 
_ Wij hopen hem echter vóór zijn ver

trek nog tegenwoordig te zien bij een 
of meer van onze belangrijke wecl
s trij den. 

WEDSTRIJDAGENDA 
VOOR DE MAAND MEI 
4 Mei Amstelveen : Regionale Baanweel

strijden (Invitatie). 
5 Mei Sneek: Natonale Weds trijden. 

Invitatie voor C. Lamoree, polshoog en 
verspringen. 

11 Mei Amsterdam: A. V. '23. Nationale 
Baanestafette . (800 - 400 - 200 - 200 -
1000 - 200 - 200 - 400 - 800 - 1000 m .) 

19 Mei Beverwijk: D. E. M. Nationale 
Wedstrijden t. g. v. opening van de 
sintelbaan. 

30 Mei Enkhuizen: Regionale Wedstrij
den. 
Amsterdam: A.V.'23. Nationale Wed
strijden. 

Programma van de wedstrijden van 
A. V. '23 op 30 Mei 1946. 

100 m A en B klase. 
400 m Invitatie 
800 m " W. v. Gog 
1500 m A klasse 
3000 m B en C klasse 
Verspringen A en B klasse 
Hoogspringen A en B klasse 
Hinkstapsprong A en B klasse 
Speerwerpen A en B klasse 
Discuswerpen A en B klasse 
100 m Juniores A klasse 
300 m Juniores invitatie 
Inschrijfgeld J 0.25 . Inschrijven voor 

14 Mei 1946 bij J . Hermans, Ceramstraat 
11, Haarlem-N. 

OVER DE TRAINING 
EN NOG WAT 

Laten we maar eens beginnen met de 
training. In het Stadion klopt op Zondag
morgen het hart van de vereeniging, 
daar wordt onder de beziélende leiding 
van Gerard Rinkel een wedstrijdploeg op
gebouwd, die zoo op het oog maar één 
tekortkoming heeft n .l. "zij bezit een sur
plus aan loopers en een schreeuwend te
kort aan werpers en springers." 

Toen op den derden Zondag, na afloop 
van de training, het geluid uit diverse 



zangkelen van onder de warme douche 
doordrong tot het middenveld, wist ik 
dat we ons over het succes van deze trai
ning geen zorgen meer hadden te maken. 

Maar ook aan de Brouwerskolk, waar 
Henk Kluft de teugels voert, is de be
langstelling buiten verwachting groot en 
ondanks de vele moeilijkheden, waar
mede onze werpmatador daar te kampen 
heeft, geloof ik in de goede vorderingen 
der jongens. Het zijn voor het overgroote 
deel nieuwelingen, zoodat hun door Kluft 
honderd maal hetzelfde moet worden ge
zegd en gedemonstreerd, maar Henk 
heeft er het noodige gedu!d voor en als 
er dan bij de athleten een wil is en de 
animo blijft dezelfde als tot op dit oogen
blik, zullen ook voor deze groep de re
sultaten niet uitblijven. 

In beide trainingskampen samen oefe
nen 60 à 70 man. Is het nu niet mogelijk, 
zoo vraag ik mij af, om uit deze groote 
groep goed voorbereide ath leten eenige 
werpers, ver- en hoogspringers, alsmede 
hordenloopers te formeeren! Met de trial 
meet tegen Vlug en Lenig en Hellas op 
Zondag 16 Juni in het verschiet, zouden 
we eenige activitE:it der leden in deze 
richting ten zeèrste op prijs stellen. 

Maar ook de juniores, ten getale van 
15 man, houden wat de activiteit betreft 
een belofte in om te komen tot een 
kleine wedstrijdploeg, die voor mijn part 
zich de:3en zomer alleen bepaalt tot op
ruiiP~ng van de zeer zwak staande club
rPrords. Jongens, aan den slag! 

OvE::r de aanstaande zomertraining kun
nen we kort zijn . Na tallooze moeilijk
heden overwonnen te hebben, zijn we er 
in geslaagd onze leden een onderdak te 
verschaffen. De training op Dinsdagavond 
is vastgesteld op het terrein in het Noor
der Sportpark (achter het E.D.O.-veld). 
Vrijdag- en Zaterdagavond genieten we 
de gastvrijheid van de voetbal"club "Haar
lem" op het terrein achter den Klever
parkweg, waarbij de Zaterdagavond-trai
ning uitsluitend wordt bestemd voor Ju
niores en een aantal nieuwelingen. 

Inschrijvingen voor wedstrijden kunnen 
alleen geschieden via den wedstrijd-se
cretaris, Jan Hermans, Cérumstraat 11, 
onder overlegging van het verschuldigde 
inschrijfgeld. 

In de H.A.V.'er kunt ge voortaan de 
wedstrijddata van de volgende maand 
v inden. De programma's voor deze wed
strijden worden op de training bekend 
gemaakt. Verwacht wordt, dat in dit op-" 
zicht van de wedstrijdathleten het noo
dige initiatief en contact zal uitgaan. 
Maak het den wedstrijd-secretaris en U 
zelf zoo gemakkelijk mogelijk door steed·; 
oogen en ooren open te houden! 

Bij clubwedstrijden en estafette's wor
den de ploegen samengesteld door het 
bestuur in overleg met de technische lei
ding. Maar ook bij deelneming aan per
soneele nummers zal het voor kunnen 
komeE, dat de athleten de adviezen van 
het bestuur dienen op te volgen; deze 
maatregel geldt in het bijzonder de pro
minenten onder hen . 

Ten aanzien van kleeding en schoeisel 
staan wij allen voor moeilijke problemen. 
Helpt hierbij elkaar zooveel mogelijk ... 
en in ieder opzicht' Daarbij zal geen uit
rusting compleet zijn als er veiligheids
spelden ontbreken. Minstens twee paar 
zijn noodig voor het bevestigen van de 
wedstrijdnummers op rug en borst. 

Neem je vooral in acht voor zonne- en 
zwembaden. Een bruin verbrand wed
strijdathleet kan zijn conditie voor weken 
lang hebben geschaad. 

Verzuim niet bij avondtraining gebruik 
te maken van wollen sokken, indien dit 
mogelijk is; het nut hiervan wordt maar 
a l te vaak onderschat. 

Van groot belang voor de wedstrijdor
gamsatie is een schoon middenveld. Help 
dit bevorderen door onmiddellijk het ter
rein te verlaten als je nummer is afge
werkt. 

Eventueele op- of aanmerkingen op de 
beslissingen van de Jury dienen door den 
aangewezen le ider of caotain te gesch.te
den. 

Probeer zooveel mogelijk waardeering 
voor de prestaties van je tegenstanders te 
hebben en toon in aansluiting hierop een 
evengoed winnaar als verliezer te kun
nen zijn. 

Beschouw het als een onomstootelijke 
waarheid dat bij wedstrijd-athletiek de 
mentaliteit van den athleet een zeer 
groote rol speelt, terwijl daarnaast een 
slecht humeur eveneens weinig tot een 
goed resultaat kan bijdragen. Toon je een 
volwaardig athleet naar lichaam en geest. 
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Zoo mogen wij dan de zomertraining 
beginnen met het vaste voornemen van 
alle leden Om van het wedstrijdseizoen 
1946 inderdaad iets goeds te maken. Werk 
eendrachtig samen met het bestuur . . . . , 
dien en offer!! 

In dat geval zullen de resultaten nie t 
uitblijven, wees daar verzekerd van. 

4 April 1946, H. A. v. d. MEY. 

HET MANNETJE 
IN DE HOEK (I) 

Ik ben een bescheiden mannetje, al zeg 
ik het zelf. Ik dring me niet zo op de 
voorgrond en wanneer ik zo'n Zondag
morgen met de H.A.V. op stap ga, dan 
zullen de meesten mijn aanvvezigheid niet 
eens opmerken. Maar niettemin ben ik er, 
en ik heb van de goede God, evenals v e le 
anderen, de gave meegekregen op te mer
ken, gade te slaan, e n af e n toe ook eens 
het een of ander neer te kunnen schrij
ven. Dat is op z}ch zelf e igenlijk geen 
gave , want zo zijn er honderden, maar 
die weten h et niet of make l! er geen ge
bruik van. Is dat niet vreemd? Waarom 
niet iets exploiteren, wat een zekere 
waarde kan vertegenwoordigen voor de 
gemeenschap of een bepaalde groep daar
van? Oh, oh, als ik steeds diezelfde namen 
weer lees, die stukjes, gedichten enz. enz. 
schrijven in de H.A..V.-er, ons in heel Hol
land bekend sportblad, dan denk ik wel 
eens aan die jonge mensen, die jolig kun
nen zijn, die ruzie kunnen zoeke n om h e t 
kort daarna met een vriendschappelijk 
gebaar weer goed te maken, jongens die , 
wanneer het moet, ook de ernst van het 
leven kunnen doorgronden en het in 
woorden tot uiting weten te brengen, 
waarom kunnen diezelfde jongens niet 
eens een aardig stukje in ons alle r club
blad schrijven? 

Ik ben .een bestheiden m annetje, mis
schien een vervelend zeurpietje, maar 
zelfs ik schrijf af en toe wat! Dat doe ik 
voor de H.A.V.er, omdat ik er wat van 
leer, omdat ik me daarmee enige minuten 
voor de vereniging verdienstelijk maak, 
tenminste wannee"r mijn "schepping" ge
plaa tst wordt, (wat meestal niet h e t ge
val is), en omdat ik het leuk vind. Er is 
toch zoveel te schrijven. Neem nu de 
tweede Zondag van onze Stadiontraining 
eens. Wat zou een mannetje afs ik daar
van niet kunnen schrijven, laat staan een 
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literator, die onze vereniging toch zeker 
wel zal herbergen. En het is altijd goed 
eens na te gaan wat achter ons ligt, een 
training op Zondagmorgen, zoals ik nu 
van plan ben. 

· Op die tweede Zondag, ja, maar eigen
lijk de eerste èchte Zondagmorgen, want 
die èchte eerste Zondagmorgen was geen 
èchte Zondagmorgen (merk je de stijl van 
me?), die eerste èchte Zondagmorgen dus, 
was daar tenminste weer zo'n speechje 
van onze "Hil", zo'l! kleine dosis mental
training vooraf, waar een ieder het mee 
doen kan! 

En voelde u de spirit toen we hierna 
begonnen te trainen. We, ja natuurlijk, 
waarom zou ik als bescheiden mannetje 
niet meedoen? Want zelfs ik vind het 
overgezellig zo mee te hobbelen tussen al 
die cracks en coming-men. Maar jullie 
zult geen last van me hebben hoor! 

Rinkel en de zon waren ·weer echt op 
dreef! Van de eerste kregen we van die 
heerlijke moeie spieren, van de tweede 
die heerlijke matte sproetjes . Maar er 
werd weer gewerkt en na het inlopen en 
de oefeninget jes werd het doodlope n, 
want toen liet die Gerard ons eens flink 
op de lange rechte eindjes aantrekken. 
Het moest wel "los'' gebeuren, maar je 
weet hoe dat gaat! En dan zo'n paar keer 
heen en weer, tot Gerard, die aan het 
kantje bleef staan toekijken, er gelukkig 
moe varf werd. Wat wij w aren, pardon, 
hoe ik was, daar werd niet naar gevraagd. 
Maar ik ben ook gee n crack, en dus hob
belde ik maar verder. Toen werd gesplitst, 
wat met atoomenergie niets te maken 
had, maar wel met de menselijk e energie, 
want die k wam nu bij de splitsing in 
sprinters, midden- en lange afstanders, 
springers en stoters afzonderlijk van pas. 
We kregen elk een grote beurt! Hetgeen 
betekent, dat er flink aan ge trokken w erd 
met een laatste 160 meter om het af te 
leren. Ja, mannen, 160 meter, want ik was 
helaas bij de sprinters ingedeeld, daar 
komen namelijk alle krukken, beginners 
en knapen, waar men elde rs geen raad 
mee weet , terecht. Nu, ik heb het volge
houden hoor, want een kunst om zo'n 
stuk achter e lkaar te lopen is het toch 
niet. Cor Dekker vond het tenminste de 
moeite niet waard, en deed het nóg een 
keer. Ik had het natuurlijk ook nog eens 
willen doen, maar ik mocht niet. Ik moest 
me namelijk sparen voor betere tijden en 
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mocht bovendien Cor niet desillusioneren. 
Nu ja, we hebben het allemaal volgehou
den hoor, en wàt flink. Er was er wel 
eentje "kots" (excusez le mot), maar dat 
is niet zo erg. Toch kan men onmiddellijk 
de fout hiervan herkennen: Onoordeel
kundig trainen! Had niet voor behoeven 
te komen, luidde de u itspraak. Voelt u de 
logica? Man, man, dat alles kan je nu 
vinden bij de H .A.V. Maar, tussen twee 
haakjes, men zei mij, dat ieder goed ath
leet eerst misselijk geweest moet zijn, wil 
hij 100 m. binnen de 11 sec. lopen. (Haar
lem traditie!) Ik vind het persoonlijk maar 
een "misselijk" systeem om tot pres taties 
te komen!! Ik zal er dan ook wel voor zor
gen dat ze me niet zover krijgen. Mij niet 
gezien hoor! Al met al was het een fijne 
morgen. Een paar wilden er niet eens mee 
uitscheiden. Ik zie nog Cor Lamoree zijn 
onbreekbare springlat gebruiken. Cor, ik 
heb niet veel verstand van dikke en dunne 
springlatjes, van een mieters of een rot
latje, maar onbreekbare latjes bestaan er 
niet, of ze moeten van elastiek zijn! 

En dan mag nog de douche vooral niet 
vergeten worden. Daar worden door de 
beste Haarlem-sterren stemmen gekweekt, 
waar bet Del Monte-koor een kleuter
zangklasje bij blijkt te zijn. En dan schijnt 
de temperatuur van het water per week 
een paar graden te stijgen. Belooft dat 
niet iets voor de toekomst, · athleten, ik 
denk hierbij aan de Stadiontraining 19481 

Maar één, het misselijke kereltje, dat 
onopgemerkt probeerde te ontsnappen 
aan de aandacht van zijn kornuiten, bleet.;: 
geen zin in een douche te hebben en 
werd gesnapt bij kokhals bewegingen op 
een zekere plaats. Arme kerel! Ja, joh, 
zo wordt onoordeelkundig trainen onmid
dellijk àfgestraft. Juist goed! Of zouden 
we zijn naam van de zomer nog eens te
genkomen bij de sprint? 

Toen de eerste bezoekers voor de 
voetbalwedstrijd Blauw Wit--D.W.S. het 
Stadion binnen kwamen, kozen de laatste 
athleten het hazenpad en onder gezang 
van volgepropte monden verdween de 
H.A.V. verhuiswagen uit het gezicht van 
Oome Jan. 

En in datzelfde hoekje waar ik op de 
heenreis gezeten had, stil en bescheiden, 
zit ik, luister en kijk. Ik verzamel stof 
voor de volgende H .A.V.er! Jullie hoort 
nog van me. 

HENKIE. 

OVERPEINZING 
.,Hoe kwam het, dat wij in 1941 en '43 

het clubkampioenschap wisten te verove
ren, hoewel onze ploeg qua materiaal toch 
zwakker was dan haar meeste tegenstan
ders?" 

Deze vraag legde de redactie, die het 
feest.nummer van October l.l. samenstel
de, voor aan onzen technischen leider. 
Jan Hut beantwoordde deze vraag in een 
heel b~langwekkend en lezenswaardig ar
tikel, een artikel, dat ik, juist nu we aan 
de vooravond van het seizoen 1946 staan, 
aan ieder lid van de wedstrijdploeg ten 
zeerste ter lezing zou willen aanbevelen. 
Hierin laat hij toch uitkomen, dat wij de 
P. H. beker konden veroveren, omdat we 
een stelletje knapen waren, die een ploeg 
vormden, volkomen één waren, vertrou
wen in elkaar hadden, kortom een team, 
volkomen op elkaar afgestemd, dat slechts 
één doel voor ogen had: .,Wij moeten het 
halen, het kost, wat het kost. .. 

Hoe staat het nu met die eensgezind
heid? Laat ik eerlijk zijn. Er is iets ver
anderd. Wij zijn momenteel een ploeg 
jongens, die toevallig samen dezelfde 
sport beoefenen, daarom in dezelfde ver
eniging terecht zijn gekomen, dus samen 
trainen, maar daarom nog lang geen team 
vormen. En dat is jammer, dubbel jammer 
zelfs, omdat onze vereniging momenteel 
ook niet de beschikking heeft over een 
stelletje cracks, die als éénling de nodige 
punten zouden kunnen behalen. 

Nee, ook nu zal onze kracht, evenals 
in de achtE;r ons liggende' oorlogsjaren in 
die eensgezindhe~d moeten liggen, die 
hechter en sterker moet worden, naar
mate de moeilijkheden groter worden. 
Het mag niet voorkomen, dat er leden 
vmY de Stadiontraining wegblijven, die 
daar behoren te zijn en ook kunnen zijn, 
omdat ze naar hun mening beter aan de 
"Kolk'' kunnen trainen, daar er in het 
Stadion tribunes in de bochten van de 
sintelbaan gebouwd zijn. In de eerste 
plaats maken zij zich los van het zo hoog 
nodige ploegverband. De teamgeest, on
misbaar voor de komende wedstrijden, 
kan op die manier onmogelijk gekweekt 
worden. In de tweede plauts komt de 
vraag naar boven, of ze, nu het voor-sei
zoen aangebroken is , niet beter op een 
sintelbaan, ondanks de tribunes in de 
bocht of desnoods op de prima grasmat 
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kunnen oefenen, dan op de bospaden 
rond de "Kolk", ongetwijfeld ideaal voor 
conditie training, doch voor wedstrijdtrai
ning, vooral nu de techniek zoveel bijge
schaafd moet worden, absoluut mind2r 
geschikt. Het aanvoelen van een baan is 
van zeer grote waarde. Dit hebben de 
zwakke resultaten van het na-oorlogsei
zoen 1945, toen we noodgedwongen de 
duinen als ons oefenterrein moesten be
schouwen, wel bewezen. 

En ook als je een blessure hebt. Als het 
enigszins mogelijk is, ga toch met de 
ploeg mee . Blijf niet thuis. Bespreek je 
mceilijkheden met de leiding. Blijf bij de 
ploeg. J e kunt geen deel van een team 
uitmaken, als je enige tijd ontbreekt. 

Onze illusies ga:an niet zo ver, dat wij 
verwachten dit jaar of in 1947 reeds als 
clubkampioen te herrijzen. Misschien dat 
we in 1948 weer een klein kansje kunnen 
wagen. Maar degene, die dan deel van de 
ploeg uit wil maken, moet thans reeds 
bewijzen, dat waard te zijn. Niet alleen 
in prestaties, maar vooral ook in vriend
schap. De ploeg van 1948 wordt nu opge
bouwd, net zo goed als de kampioens
ploeg van 1941 in het jaar 1939 reeds op 
stapel stond. En ondanks alles is de ploeg 
van 1939 toen inderdaad een team gaan 
vormen, zo hecht en zo aaneengesmeed, 
dat sterkere ploegen in 1941 tegen die 
rots van eensgezindheid te pletter liepen. 

Welnu, die zelfde eenheid van toen, is 
ook nu onze enigste kans op een her
nieuwd kampioenschap in de toekomst. 

Zorg er dus voor, dat we die eensge
zindheid terugzien. Het zal zowel je per
sonlijk succes, als dat van de vereniging 
ten goede komen. H . 

WIST U, DAT ... -. 
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de douches in het Stadion weer de
zelfde oude kwaliteit zangzaad aan 
ons leveren? 
Theo Wernik reeds bij de eerste Sta
diontraining als veelbelovend sprin
ter ontdekt werd? 
Ernst Scholten in 1948 naar de Ju
niorenkampioenschappen in Londen 
gaat? 
de talrijke verlovingen en trouwe
rijen de kas danig gedund hebben? 
dit Theun Stouten slapeloze nachten 
bezorgt en zijn toch al niet weelde 
rige haardos reeds grijs doet worden<' 

Jan Koopman op onze feestavond 
door zijn opvallend stemgeluid en 
originele keuze van bekende schla
gers zeer de aandacht van Jack Payne 
heeft getrokken? 

de Olympische Spelen als nationale 
Griekse feesten voor de eerste maal 
in het jaar 776 v. Chr. plaats vonden·? 

TOBIAS. 

"ROEI MET DE RIEMEN 
DIE JE HEBT" 

In het gezellige zaaltje van Brinkmann 
op de Groote Markt vonden de Haarlem
sche ath lehekvrienden en vriendinnen el
kaar voor een feestavond, door de actieve 
Propaganda-commissie georganiseerd. De
ze feestavond, bedoeld als afsluiting van 
het winterseizoen 1945-1946, was echt in 
de sfeer van de H.A.V. gehouden en ver
schillende teekeningen en caricaturen uit 
de "tent" aan de Brouwerskolk verhuis
den dan ook voor die avond naar Brink
mann, om daarna voorgoed opgeborgen te 
worden. Nu is de tijd van "rommelen" aan 
de Kolk dus afgeloopen en is het trainen 
geblazen, ècht trainen, op een veld of op 
een sintelbaan, in ieder geval op een 
plaats waar men zich iets meer kan con
centreeren op onze fijne sport dan op de 
weg of in de duinen het geval was. Het 
motto, waaronder deze feestavond opge
zet was, is dan ook nu nog van kracht, 
want we moeten daarmee genoegen ne
men op het veld, met wat men ons biedt, 
en hE:usch wel zal er van velen van ons 
eens de moeite gevergd worden, buiten de 
training om een paar uurtjes aan het aan
leggen van de 400-Meter baan te helpen, 
of om de springersgelegenheid in orde te 
maken, het materiaal te herzien enz. enz . 
Er zijn zoovele kleinigheden die gedaan 
kunnen en moeten worden, en waarbij we 
inderdaad moeten roeien met de riemen 
die we hebben! We kunnen veel helpen 
en daardoor veel voor de vereeniging be 
sparen en tegelijkertijd v,rinnen. Raar, 
maar waar! En nu de feestavond zelf. 

Na het gebruikelijke kwartiertje ver
traging, waar zoo langzamerhand door 
een ieder al rekening mee gehouden 
wordt, en na enkele welkomstwoorden 
door Emil Bleyswijk, begon het proloog 
van Dick Hagtingius, gevolgd door de 
origineele signity-tune "roei met de rie
men die je hebt", waarbij meteen de gang 



er in zat, op het tooneel zoowel a ls in de 
zaal. . · 

Vl/e maakten direct kennis met de me
dewerkenden, waarbij we oude en nieuwe 
gezichten zagen. Het zou te veel zijn, om 
ieder nummer te bespreken, daarom moet 
ik me wel beperken tot de voornaamste 
nummers, waarbij ik diegene, die ik mocht 
vergeten niets tekort wil doen. 

De schetsjes van het trio Tiny van Gog, 
Piet Spoor en Dick Jordens waren weer 
uitstekend voor de lachspieren geschikt, 
vooral Dick, die voor het noodige lawaai 
zorgde. Zijn band speelde tegen de klip
pen op, maar eerlijk gezegd, kan ik me 
nu voorstellen, waarom de meeste men
schen geen .,peen" meer lusten. Dick Hag
tingius, die wel de ziel van · de avond ge
noemd mag worden, gaf weer eenige 
staaltjes van zijn voordrachtskunst ten 
beste, waarbij hij dan ook een welver
diend succes oogstte . Hij deed zelfs mede 
aan het Sintelbaan gepraat, ·met een Sin
telbaanpraatje, waarbij we een juiste en 
zeer leerzame blik achter de politieke 
coulissen konden werpen, onder het mot
to : .,Wat lang duurt, wordt (nooit) goed!' ' 

Twee stevige knapen, de naam zei het 
ree ds, ., les deux Acrobats musculeux'', 
vergastten ons op aardige staaltjes ama
teursacrobatiek en ook deze kregen een 
welverdiend applaus. Jan Koopman kreeg 
van he t publiek een lesje in zingen, •·n 
het wekte wel de indruk dat Jan be ter 
eten dan zingen kon . 

Onze gasten, de heeren de Korte en 
Garretsen speelden en zongen dat het een 
lieve lust was en ook de beide jeugdige 
.,Musical Vagabonds" hopen we nog dik
wijls op onze feestavonden te mogen be
luisteren. Ik zou onvolledig :tjjn, wanneer 
ik vergat te memoreeren, dat mijn collega 
Gévébé in een soort voetbalverslagpara
phrase het verloop van de oorlog schil
derde, waarbij het uiteindelijk goals voor 
onze geallieerde vrienden regende . Alleen 
hel geroep: .,Tien, tien", ontbrak nog. 
GeraTel, je zal in gedachten wel bij ons 
geweest zijn, maar dat is voor al je Haar
lem vrienden niet genoeg! We willen je 
weer in ons midden hebben, dus vanaf 
deze plaats een zeer spoedig herstel en 
terugkeer toegenwenscht. Ook een twee 
de herstellende, onze trainer Jan Hut 
werd op deze avond gemist, maar ook bij 
hem hopen we, dat hij spoedig geheel her
steld bij ons terug zal mogen zijn, al was 

het alleen maar om eens te kijken hoe het 
met .,zijn jongens" gaat ! 

De voorzitter, Hil v.d. Mey maakte van 
de gelegenheid gebruik, om tussen de be
drijven door diegenen, die alleen de fui~ 

ven van de H.A.V. afloopen en niet komen 
trainen, eens een opkikkertje te geven, en 
laten we hopen en vertrouwen dat zijn 
woorden niet tot ·àoovemans ooren ge
zegd zijn. 

Om 12 uur werd dan met het laatste 
gedeelte van de avond begonnen, n.l. het 
dansen. Na nog even gestagneerd te zijn 
(het was intlissehen 1 April), werd om 2 
uur de laatste dansplaat gedraaid, waarna 
de laatste paren van de dansvloer ver
dwenen. Deze avond was, evenals de 
voorafgaande, weer een compleet succes 
te noemen voor het driemanschap Dick 
Hagtingius, Dick Jordens en Piet Spoor, 
verder voor alle andere medewerkenden, 
en we hopen, dat we na een druk zomer
seizoen, spoedig weer eens in de gelegen
heid zullen zijn de kennismaking met hen 
in de feestzaal te vernieuwen . 

HENK SCHREUDER. 

Van het wedstrijdsecretariaat ontvin
gen wij op het laatste ogenblik de vol
gende tips voor wedstrijdathleten. Hoewel 
ook de voorzitter in zijn artikel elders in 
dit nummer enkele aanwijzingen voor het 
a.s . seizoen geeft, leek het ons toch niet 
overbodig ook onze weds lrijdsecretaris 
hierover nog iets te la ten zeggen. (Red .). 

TIPS VOOR 
WEDSTRIJDATHLETEN 

Aankondigingen van de wedstrijden zal 
geschieden door middel van het clubblad 
en(of) circulaires in de kleedkamers. Men 
zal hieruit kunnen opmaken in welke 
plaats de wedstrijden worden gehouden, 
de ligging van de baan of het terrein, de 
aanvang en welke nummers er verwerkt 
zullen worden. 

vVorelt er nu b.v. vermeld: 100 m. neren, 
klasse A dan wil dat zeggen, dat alleen 
A k lassers aan dit nummer kunnen mee
doen. 

Degene, die tot nu toe in K.N.A.U. ver
band nog niet op wedstrijden is uitgeko 
men, start in de D klasse. 

De datum, waarop de inschrijving sluit, 
zal eveneens steeds duidelijk vermeld 
worden. Inschrijvingen na de sluitingsda-
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turn kunnen onder geen voorwaarde ge
accepteerd worden. Dit is eveneens het 
geval met inschrijvingen, waarbij het in
schrijfgeld niet tegelijktijdig wordt over
legd. 

Tot slot nog dit. Neemt veel deel aan 
wedstrijden, je zult dan ook meer animo 
voor de training krijgen, want bedenk 
wel, een goed resultaat wordt alleen be
reikt door veel en deskundige training. 

Bij clubwedstrijden geschiedt de in
schrijving door den wedstrijdsecretaris in 
overleg met het bestuur. 

Heel veel succes bij de komende wed
strijden. 

Enkele dagen voor de wedstrijden ont
vangen' de deelnemers bericht over de 
vertrektijden en reisgelegenheid. Op het 
wedstrijdterrein ontvangen de deelnemers 
hun startkaarten, die steeds duidelijk 
zichtbaar op rug en borst bevestigd moe
ten worden. Zorg dus steeds de benodigde 
veiligheidsspelden bij je te hebben. 

JAN HERMANS, 
Wed~trijds-ecretaris . 

ONZE SPORT IN HET KORT 
Athletiek 

Dan nog iets over eventuele promoties. 

maakt je kwiek, 
sterkt je physiek, 
geeft je souplesse 
en ook vitesse, 
mits je 't doet 
met interesse! 

GEYS. 
Wanneer je op een wedstrijd er in slaagt 
de vastgestelde eis tot promotie naar een 
hogere klasse te bereiken, dan ben je ook 
verplicht in de e.k. volgende wedstrijd 
reeds in die hogere klasse uit te komen. 
Je krijgt dus over die promotie geen be
richt. Houd je aan deze regeling. Het 
voorkomt moeilijkheden en boete voor je 
vereniging. 

Met welwillende toestemming van de 
redactie namen wij onderstaand .,gaaf 
stukkie poëzie" over uit de beroemde 
Brouwerskolkkrant .,de Athletiekspuit". 
De beschreven historie berust geheel op 
een ware geschiedenis. 
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D E S I L L U S I E. 
Hieronder een gaaf stukkie poëzie, even aandacht voor deze historie! -
Frits Hoogland dan, die de laatste tijd 
Zo geweldig loopt op iedere wedstrijd, 
Liep een week of wat terug, ver van huis en haard, 
Een moorddadige race, 't was in de Wieringer Waard. 
Ook maakte hij toen nog kennis met een boerentrien, 
Zo'n molligerd had hij nog nooit eerder gezien. 
Op staande voet is hij toen verliefd geraakt, 
En had voor een volgende keer reeds een afspraak gemaakt. 
Toen dan ook enige weken later in Hoorn een wedstrijd zou zijn, 
Nqm hij zich stellig voor óók van de partij te zijn. 
Op den bewusten Zondag was hij 's morgens nog even aan de Kolk en 
Om ongeveer 10 uur sprong hij op de fiets, hij was in de wolken. 
Na 2 uur peddelen met storm mee, 
Kwam hij in Hoorn aan, maar o heerejé, 
In enen ging hij door naar het spar tveld, 
Waar een bord hing, waarop met grote letters: U i tg est e I d ! 
Hij begon toen toch zo onmenselijk te vloeken en te schelden, 
Vreselijk! het echode ver over alle velden. 
Zijn wedstrijd, zijn Grietje, alles had hij verloren, 
Nooit zou dat kreng meer iets van hem horen. 
Wat zat er anders voor hem op dan maar terug te gaan, 
Zijn dromen waren nu toch naar de maan. 
Hij aanvaardde de terugtocht, nog briesend als een beest, 
Ook voor hem is de .,Noord" een d esillusie geweest. -




