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VAN DE REDACTIE 

Wanneer U dit nummer ontvangt, heeft 
het athlehekseizoen reeds zijn intrede ge
daan en dit zult U dadelijk ëian de inhoud 
van ons blad kunnen merken. In de ko
mende maanden toch zullen wij U naast 
de officieële mededelingen voor alles 
wedstrijdverslagen en commentaren . bie
den. De · ,.komkommertijd", de periode, 
waarin wij op zoek moeten gaan naar 
goede copy is voorlopig voorbij . Dit wil 
vanzelfsprekend h~l~maal niet zeggen, 
dat w ij geen copy meer wensen te ontvan
gen van onze vaste en ,.onvaste" mede
werkers. Integendeel. Ook nu blijven we 
ten zeerste prijsstellen op hun bijdragen, 
die we, als het ook maar enigszins moge
lijk is, zullen plaatsen. Do'ch we,dstrijdver
slagen hebben voorrang. Dat in die ver
slagen vele successen van onze leden ver
meld mogen worden, is onze hartewens. 

OFFICIEEL 

Nieuwe leden: W. Albers, Binnenweg 
57 Bennebroel(, G. v . d·. Vverff, Gen. de la 
R~ystraat 53, Haarlem; P. Dtrkse, v. Zeg
gelenplein 70, Haarlem; J. · ten Walde, 
Ged. Oudearacht 26, Haarlem ; Frits Groen, 

b . . , 

Essenlaan 21, Bloemendaal; geL: 17-6- ~9 ; 
M. Schutte. Bloemendaalscheweg 11, Bloe
mendaal, · gèb. 30c4-'30: · · · 

Bedankt: F. G, D~esbu~g. P . . F. T Klaus. 

Adreswijzigingen: J. Buis, Uweg 106, 
Halfweg; K. Schulz D 208; · Zuid-Wolde 

(Dr.), H. J. Ouwerkerk, Lange Begijnestr. 
20, Haarlem, telef. 21013, G. v. Berkel, 
Vosmaerstraat 34, Haarlem. 

. Stadiontraining: Op Zondag 26 Mei a.s. 
zal er nog een Stadiontraining plaats v in
dEm. In verband met het houden van en
kele trials zijn de vertrektijden iets ver
vroegd. Deze zijn thans als volgt: vertrek 
Junoplansoen, Haarlem-N., 8.10 uur, ver
trek Floresstr. 43, 8.15 uur, vertrek Sta
tionsplein 8.25 uur, vertrek A'damse poort 
8.30 uur. Om tot een juist samenstelling 
van de ploeg voor de hialmeet op Zondag 
16 Juni a.s. te geraken, is het noodzake
lijk, dat de gehele ·wedstrijdploeg bene
vens alle Juniores, deze laatste Stadion
training meemaken. 

Van den P·enningmeester. In de loop van 
deze maand zal begonnen worden met 
het innen der contributie 1e halfjaar 1946. 
Werkt alle medè en voldoet zooveel mo
gelijk aan uw verplichtingen bij de eerste 
aanbieding der diploma's. 

PERSONALIA 

Beverwijk. De Heer en Mevr. Kluft stel
den ons, helaas· juist even te laat voor pu
blicatie in ons vorig nummer, in kennis 
van de geboorte van hun zoon Cornelis. 
.Onze . welgemeende .felicitaties met de _ 
wens, dat ·Cornelis eeh even goed athleet 
mag worden als. z·ijn :vader.. ,. 

Haarlem. Bea ter Maat en Henk·Wil
lems hebben zich op 11 Mei j.l. verloofd. 
Onze hal:t'dijke gelukwensen aan dit spor
t~eve paar. ·.· . " 



Deze "g~lukwe;n~el1( ''gètde!J.~ ,~,\f,~I,l~~l}~ · w;~.OJ 
Truid~, Kors .. E1J;f }:i~n~ r .~nel, /?~~:'pP. ~~J.~~e 
Paasdag· tot éeze grote )>·taP t?Y.~,r gm~~It.· 

'· , ~T < \.~ ' "" :' 'i_ • ,. ·, ,' 

Han v. d. Putten deed het echter nog 
beter en . stapt~ _ op , ~,t, .(yf~i , ,ir,. , l}y,t );w-:we
lij~sbf??tJ~ me,t yYi~Y, Öjl~eridijk. Np.~~t 
onze feli,citatÏfS ct.e ,'Y~P.~;. ,.d;.a_t }re~,.Q?pt1e)~ 
de p.,a~ije toe~om·st çci~ . clf -~ä-A-;\'.);t~.~~n 
:weer e~p.s zaJ aando~~- . . '·· ',;. ,·,r;v 

En' we .. besluiten c;l~ze : reeks meF"d~· zeer 
verheugende mededeling, dat Gerand van 
Berke~ practisch ·g,eheel hersteld uit . het 
Sanatorium ,.Hornerheidél~ , Î'l1j 0ns: midde.n 
tsruggekee\fd js. Wij roepen onz.e:O: mede

~w:èr~er .~évéb~ Mkc.van.af .dez~ 'Pl{lat.smog 
· e~n ~art~lijk ~ w~lkotn .thuis toe\ · , ''n ·. 

:."",. 

WEDS'fRIJDAGENDA ' 'Jli.N'I~'\ ,· .. 
• ,. ) ; ' ! • ; ', ~ ' "'. • '-~ ,-· · 'i '·: '·..-f~ ~ 

• I t . . . . r . ,. .. , . ... ,..., . 
2 Juhi: Sû.omi Beverwijk,· ·~e·g~on~l~ 

wedstrijden ter gelegenheid van , dë ·ope
ning vim de Sintelbaan àp ' Watèrv'fièt. · 

2 Juni: Holland Leiden. Nationale .wed-
strijden. , 

16 Juni: Den Haag. Trialmeet V. en L. 
Hellas- Haarlèm. · 

23 Juni: Zeeburg A'dam. Nationale wed
strijden._ 

30 Juni: A.V.G. '26, Groningen. Voor-
wedstrijden P. H. beker. . 

D. E.M., Beverwijk. VoorWedstrijden 
Wouter Groenesteynbeker ·{Junióres). 

Jan H•arman:s verschaft op verzoek 
gaarne inlichtingen over deze· wedstrij
den. 

VOORLOPIGE SAMEN~ 
STELLING VAN DE 
"HAARLEM" ~PLOE_G 

voor de trialmeet op 

'' 

Zondag 16 ·Juni a.s. in Den Haag 

Voor de trialm-eet in Dèn Haag tegen V. 
en L. en Hellas op 16 Juni· a.s: 'is dà'or het 
bestuur de volgende voorlopfg~ 'ploeg sa-
m-~ngesteld. · ·. . 

·. 100. m A~B Schrebder -· y. o. .. Horst. :100 
m c Rinkel - Snel. too m · D Wullem~ -
Barne:ve,ld. 400 m A.-~ .Dekker., ~ Willems. 

(190 -rn C,Bh:~yswjjk ,( .l~·, werptls\b4RR I;n ,p 
Neumann - H. Scbolteri. 80Q .w .<\;RY-: Çqg 
.~Jf.:\ ! :W,er~~k r J 5,9Q. ID: , :y:_7, ct .• ~·p~rel.} .: - "'JS?pP
'~ap. 30Q~. m,; .-5l.~~ti~~tu~.:' ~ :~ v. P.~1.u;s~n,, .4 ,x 
-~pq m. A;-}p~Sc{tx~~9~E> v, .. _d .. ;H<;ns~,. Heyn? 
,;: \?}.A X: ~OO , nit .Q \Y.~f~WP:~.:} Ba~nevelq .
B~rcht - Cas~~e .. .T :x l.QQq , .. wd{ermé;J.us -
tW1~~1in~ : ï. G~ 'it'Èe:;zwèeas~ :estätè:ge 4po 
m .'.Willerns - 3,öo.'ffi Dekker, ~ - 2oo m::tamo
r~e, 400 mBeyi:I'?:~ l:{q.ogsp.~jp_g~n R1,1sele! -
· ·. 1.~ . . V ' . :; • • . . • • ~ I_ ••• 

Haringhuieen. Ver,spr~ng.el}, v. çl,."Horst. - ?,? 
Discuswerpen Kluft ' - Derkse. Kogelst'oten 
Kluft - Lamoree. Speerwerpen Th. Wer-

·:4ik ~ ~R~~~\· \~9,-~)i}_Qj.d~n)~-~s,~,l~.r ;:Y,oogq . 
: E.r, wo.{i:Jt. ~c.b,t~.r .,uttdn,Il5.Keli.W,- , OPr:gewe-

·~;~~î:A\~~t, ·~4~t:~~~t~~A~t~~i1f!~~gP.1;:~ 
..t~'- j •·. -l:7 } , , .. 1 1·.tt' :S:•-,r ,._ •.• · ,,., ... 
wordt eerst ,,gekozE;Il na ,,Zondag, ,26 , MeL 

• ' ~ ' ~.... ~- t ' ' ' •. ;") • - • '· ' • ' _1 

~an4eer ~ ~.r . 'l{O(?r,,~Y~!s,cJ;l~ll~J.JrJ.e . p~p,flJsen. 
~o~ ·: ~n~eJe ;;t: ?~Je.~.,t,i~~.~:9~tr.ijçien _ z~Ven 
_;w:orden geh,_qudèn , , r ,. , .. ·•--,c,, · t, · . • . , ... , - . "":;r1. 1 ~--- • •J , ; : . _ .. : , ~ . 

n-. If1;yerbaq~}t}~rmy,~, Js_ h!:f~ ,<f.t:ipgell:<;l ~e
wens.t dat op :Zondagmorgen .26 Mei a:.s. 
~,lle I~den, ook<ct~ ':juniol:ès è:t~:iaatste Sta
diontraining mêemaken:· b'e . \i~rtrektijden 

,zijn voor die, àcbtend iets verv{o"egd,,rf:~.e 
hie.rv'oor dè; o#icierle , me.ded.elLngen:· . ' 

· • • } ...... ,,}I •- ,/'~ • .. lt\ .! ·_'), • ' , 

' ,,f,· . / ... t I .i -~: ·, ~ .. : 

LEEFTIJD-· ·· V~LDpöOP 
AFSTAND 

I. 

door G. ' Westèrveld, Voorzitter 
v~ d. Recördcomin; dd- K.N.A.U. 

\.I I •" • 

• ·Op 9 'Maart werd het 'Engelsche cross
country kampioenschap ·gewonnen door 
Jack Holden, die vièf' dagen na zijn zege 

·3fhààr werd/ : · · ... · 
- Toni Carter·/ reen -ander bekend cross
'looper i's 3Tjaàr, · terwijl Hoath op 40 ja
rigen leeftijd in het najaar van 1945 nog 
een cross won en zich dit jaar in . Epsom 
derde plaatste. ·wat zijn nu de redenen 
van overwinningen op deze leeftijden? 
Dooi den oorlog zijn . wel is waar diverse 
cracks Uitgevallèn, d0ch ~aan den anderen 
kant ' is zeer veel 'nie1iW mátèriaal naar 
vbreil gekomen: Zoowel Holden en Carter 
zijn ih cohdl.tie gèblevèn ''e'n hebben' over
winningen •'ktin:rien , boeken óhdanks de 
conc'urreiltiè. Ik wil hiermede àantoonen, 
dat ook- larigè a'fstaridloopers geruimen 
tijd . mee . ~unnen. De lev.ensomstandighe-



.,. ft· •• ' 

den bij _ deze ' l~e'ftij'de!f ·s,'péleri hier echter 
een' g'ràóté 'rol. ' ' ' . ' ' . ' • ' i '' 

' Het komt_ mij' . voor; · dat onze· Holland
sch~ _'loopers over he'(' al'ge,méep. te vlug 
met hunne actieve athletiekloópbaan stop
pen. Een uitzon_dering wil ik o.a. maken 
voor Jan ·Zeegers, die nadat hij ini 1922 
het kàmpio:enschap soqo . ?1· offfcieus ge
wonnen had (doch in wérkelijkheid "de" 
kànipioen was) eën lange reeks van jaren 
heeft meegeloopen en al dien tijd aan de 
top stond. Naar mijn meening zijn er tal 
van 1500 m. loopers, die, zoodr.a zij op 
hun· nurrirrieJ; 'niet 'me~i mee kûrifién met 
looped_ ópho~d~#~ 'in stèd~ tijdi~f' - o~ te 

. s~hélke,~_en;: ~W'è~.e~nèn~.' ~pen~_ deq mij_l

. Jopper _Yyo,od~{s~p· ·-· ,!;l' ~::, ~~n gédw,ongen 
, ru~tpenode k~~p;t _htj'm · )945 te:ru'g en 
:ma.akte tijden'varr 3',~9, 1 W 'én 4',2 'res .· ó' 
· 't:soo m. en 'de mijl, 'zûlks '~p"~~:j_a~ige11Pleef
tiJd, HIJ he~ft nu te _kennen: fgegeven', zich 
op ti.e:n l~p.·gen,· afs,ta~'q }_e~ ga~ri ; toel~gg~n. 

Holden pegon ?~)·~-~J~ng_en leeftijd deel 
te nen;ten aan cross~countries .1 1n 1929, vier 
jaren later, werd hij vierde in het kam
pioenschap l'O E.M. Ttis~th:eri'1'930 en 1939 
won hij vier· nationale titéls ''bp 6 én '10 
E.M., en tal van districts-kampioenschap
pen. In Dec. j.I. werd hij tweede in Staf
~ord, dit jaar eerste in Birmingham, eerste 
If.!-. Br~~s~rave (tijd 60 m. 14 sec.). terwijl 
ZIJn tiJd m het kampioenschap 57 m. 21 
sec. was. 

Tom Carter was in 1936, 1938 en 1939 
resp. derde, vierde_, vierde -in het kamp. 
10 E. _M . . Dit seizoen werd hij vierde in 

·Dartford; in clubmatches eerste en derde· 
tweede in_ ~pso_m en eerste in het Z. dis~ 
trictskampioenschap. 

De origineele cross is .zwaar en· v·eelal 
niet te vergelijken met tal van in ons land 
gehouden veldloopen. Het beschikbare 
terrein speelt vanzelfsprekend de groote 
rol. Een wedstrijd op een weiland met 
eenige hekken en sloaten als hindernis
sen, is naar mijn smaak geen echte cross. 
Wij hebben slechts te kijken naar het par
cours van de "Cross der six nations", de 
ontmoeting Eng~lant;l, .Wales,, Schotland, 
de cross de_ l'Intransigeant, Prix Lemon
nier enz., o.m ons ,hiervan . te overtuigen. 
Hierbij vergeleken is . een veldloop bij ons 
dikwijls f1iet meer. dan een wegwedstrijd. 

Doch wat het ook zij, cross of veldloop, 
ze zijn slechts sp01;adisch gehouden in dit 
voorjaar. · 

(Slot volgt). 

ONZE -~,H:A.LF~MILER'' WIM 
T,ACK~MA TERUG lN HET - ' . : 
VADERLAND .,_. l ·• 

'Tijde~s den Olympischen Dag, gehou
den · 7 Juriï ·1,936, z~r_gdè dé "Haarlem"
:man Wim Tackem~ voor eèn groote ver
rassing. Hij sléiagd-~ er n.l. in het op . naam 
van Ad. Paulen staande Ned. Record over 
de Y2 Eng. Mijl (804Y2 m.) met een halve 
sec. te verbeteren en te brengen op 1 min. 
59,1 sec., w:elke prestatie thans nog als 
dubrecord geldt. .. ,. .. .. · · . : 
· I-n deze zoo belangrijkeb·!I:ace · begon 

<Simon Peüt niet de. lefding te nëinen- met 
direct achtet · zich :Boumàn; die in de 
tweede bocht door Tackema wordt aan
gevallen en gepasseerd. Bij de bel (dus 
na 400 m.), gaat dan . Frits de Ruyt~r naar 
voren, die even achter Petit blijft. hangen, 
~WtY;Efr;Y;olge~s ,bij het ingaan van de ·laat
$~Ef!, bocht de Le,iding te verkrijgen als Petit 
ar zijn kruit _.verschoten blijkt te hebben. 
Bij het ingaan van de laatste bocht is 'de 
situatie da:n: · 1._ de Ruyter, 2. Bouman, 3. 
1ackema. Eerst valt Bouman de Ruyter 
aan, passeert hem met mooie lange pas
sen en het lijkt, dat hij de overwinning 
~slechts voor i1et grijpen heeft. De A.A.C.er 
~eeft echter buiten den waard gerekend, 
I.c. Tackema, die op onweerstaanbare 
wijze naar voren spurt, den weerioazen 
de Ruyter voorbij, om tot ontsteltenis 
van Bouman naast dezen op te duiken. 
Bouman heeft niet voldoende in reserve 
om Ta~kema ... op te vangen" en ook hij 
moet z1ch gewonnen · geven. Zoo frisch 
als een hoentje gaat Wim in recordtijd 
door de finish. 

De 4e plaats werd eveneens door een 
"Haarlemmer" bezet, n.l. Vic Mans, die 
in die dagen evef}eens go~d was voor een 
tijd van 2 min. over de 800 m. en die over 
de Y2 Eng. Mijl de ~uyter al eens met ge
ring verschil had geklopt in een tijd van 
2 min. 1 sec. 

Nu vliegt Vic als piloot op de verschil
lende lijnen van de K.L.M. in de West, 
terwUI W,im na een afwezigheid van ca. 
. BY2 jaar op Vrijdag ·3 Mei" j.l. p~r H.M. 
Tromp, .samen met Cor v. d. Booren, uit 
de Oost is teruggekeerd. Ook Wirn's 
vrouw h~eft gel.uk~ig het leven er afge
bracht en repatneerde eenige weken vóór 
hem. · 

Jan Strijbos was zoo vriendelijk mij met 

3 



de motor te komen halen en · zoodoende 
ben ik dien morgen vroeg getuige ge
weest van de aankomst dezer beide oud
leden in IJmuiden. Bram met zijn familie 
.verwelkolllden Cor aan gene zijde, wij, 
d.w.z. StnJbos, Voogd en ik, begroeten 
Tackema aan dezen kant van het mach
tige schip, een boot, die met haar oor-

. spronkelijke bemaiming menig spannend 
avontuur in de Indische wateren heeft 
beleefd. Wim zorgde met een machtige 

.-armzwaai voor een uitstekend ,.rooker
"tje", onderwijl wij hem door een kijker 
observeerden wat er van den knaap, die 
op 12 Januari 1937 met de De Ruyter het 

· zeegat koos, was overgebleven. Laat ik 
maar . dadelijk zeggen, dat het erg mede 
VIel., hiJ was weinig veranderd. Natuur
lijk kon Strijbos de verleiding niet weer
staan om deze bijzondere gebeurtenis op 
de film vast te leggen; de leden kunnen 
e_r verzekerd van zijn, dat zij dit tooneel
t]e t.z.t. op het witte doek te aanschouwen 
kriJgen. En toen ik Wim daar zoo zag 
staan, 3-hoog vóór over een van de bal
lustrades gebogen, blij lachend en wui
vend, kwamen plotseling de herinrierin
gen aan zijn athletiek-loopbaan als een 
storm op mij af. Hij werd ,.ontdekt" op 
een van onze wedstrijden (winnaar 400 
m.C.) en Jan v. ct: Booren introduceerde 
hem bij ons. Jan en Vvim wonnen in der. 
Helder bijna alle Marine-Kampioenschap
pen. Gekoppeld aan een paar sprinters, 
zorgden ze. voor menige overwinning op 
de Olympische Estafette. Twee beste 
vrienden, die elkaar in de Oost ternovon
den en, zoodra zich de gelegenheid ;oor
deed, tot hun oude liefde ,.de athletiek
sport" terug te keeren. Ook hier sneuvel
den door hun toedoen eenige Indische 
records en hielden zij de kleuren van de 

. vereeniging hoog, zooals dit vóór hen 
Andries Hoogerwerf en Dick Nooy had

. den gedaan. Arme Jan, groote Held! 
Wim en Cor, namens de oeheele ren-

. star: roep ik jullie een hart'elijk wel,kom 
toe m het Vaderland, dat je met zooveel 
mo_ed en_ trouw hebt gediend. Een prettig 
ve1lof ZlJ JUllie van harte gegund! 

10 Mei 1946, H . A. :v. d. MEIJ. 

* 
4 

·DOE DAT! 

Een dezer dagen kwam een bestuurslid 
bij mij op bezoek. · 

We kregen het zoo 'over allerlei zaken 
die ons clubleven betreffen. Het was ee~ 

·zeer ernstig · gesprek. · · 
Hij sprak ook over eèn ai·tikel, dat ik 

in de Athlehekwereld schreef, waarin ik 
een onderwerp ·aansneed; dat vroeger 
geen plaats in een sportblad gevonden 
zou hebben. Er is echter dóor den oorlog 
in ons land heel wat vel-anderd. · ·. 

· _ Ook in ons spartieven met zijn gewij
zigde nooden E!n zijn nimmer gekende be

. hoeften van m1. 
De -=-problemen van onze sportgemeen

schappen beperken zich' niet meer tot 
. alleen · maar lichaamsoefeningen, alleen 
.maar materieele behoeften . . 

Ondanks het feit, dat door den alles
vernield-hebbenden oorlog er meer be
hoefte dan . ooit bestaat aan · goede 
lichaamsoefening, nieuwe velden en 
sportmateriaal is voor de toekoiTJ.st van 
ons sportleven in -al z'n geledinoen de 
geestelijke en moreele instelling v~n onze 
sportlieden en· ons geheele volk de be
langrijkste factor, welke ons tot groote, 
ongekende hoogten dan wel tot verval 
zullen voeren. 

Denk nu nie t mannen en jongens, dat 
ik zoo zwaar op de hand ben, omdat ik 
door m'n ziekte zoo mateloos zwaar in 
m'n hoofd ben. 

Ik ben nooit zwartgalliger geweest cian 
nood1g was om de reëele feiten in 't leven 

· te onderkennen. 
In m'n hart ben ik een reuze optimist, 

die ook in de donkerste levensomstandig
heden altijd nog een klein plekje ,.zon

nig-hemelsblauw" poog te ontdekken, zelfs 
als dit er in feite nog niet is. 

Dit optin1isme heeft mij sneller door 
levensmoeilijkheden geholpen dan den 
doorsnee-mensch gelukt. 

Dit optimisme heeft mij lichtpunten 
doen aanwijzen, welke in het belang ~an 
ons groepsleven waren. · 

· Ook àl lijkt .m'n geschrijf dus wel eens 
geïnsp_ireerd door een marche-funèbre, 
een lied van: zóó gaat . Jantje naar den 
bl. . . . toe, dan ligt het zwaartepunt toch 
immer op hetzelfde nivea~ als de 'lustige 
marschmelod1e, Welke de ·pijpers pleoen 
te l:a.t-en jubelen nà een mariniers be;ra-

. "" 



fenis. Om met de deur in huis te vallen: 
Het is nou wel reuze-aardig H.A.V.'ers 

dat Jan Hut, die zooveel zware en emotie
volle jaren met jullie of vóór jullie op
getrokken is, zoo vaak mag vernemen, 

· dat men het zoo roerend eens is met z'n 
sportpaedagogische ontboezemingen; het 
is nou wel erg vereerend als een leider 
in een zustersportbond met 100.000 leden 
zegt: ik wou dat je in ons blad ook maar 
eens zulke dingen schreef; het is nou wel 
bemoedigend, indien je bemerkt, dat jouw 
woordep in 't blad van weer een andere 
zuster-sportbond worden geciteetd, doch 
wat beteekent dit alles zoo de mannen en 
jongens van je eigen dub niet metterdaad 
jouw mooie woorden beleven, doorleven 
en door hun voorbeeld doorgeven? · 

Kijk èens, H.A.y.ers, jarenlang heb ik 
nu geschreven en gesproken over de 
sport i.h.a en de athlehek i.h.b. En het 
H.A.V.-leven en streven heb ik daarbij 
vaak geïdealiseerd. 

Ik heb gepoogd te bewijzen hoe nuttig, 
hoe waardevol, hoe mooi en opbouwend 
de athletiek voor jullie, de jeugd, het 
leven, de maatschappij was. 

Dit heb ik gedaan op velerlei wijzen en 
in allerlei milieus. 

Het "applaus" was altijd dankbaar. 
Doch wat koopt men voor handgeklap 

eil verder geen effect? 
De "crihek" was immer vriendelijk. 
Doch zoo daaraan geen navolging vast 

zat, had ik liever onvriendelijke critiek 
met wat daden gehad. 

Het gaat imme!S niet om de woorden, 
de mooie zinnen, de leuke liedjes bij onze 
zaak. 

Het gaat om dàt wat er in hart en geest 
wordt opgewekt, om de mate van zich 
één-voelen met den ,spreker, den propa
gandist, den leeraar, den leider, de club, 
de beweging. 

Het gaat er vooral om, om de gemeen
schappelijke idealen verder uit te dragen, 
te propageeren. 

Door woorden. en voorbeeld. 
Door daden en enthousiasme. 
Door overtuiging en de overredings

kracht, die dcaruit voortspruit. 
Jullie, H .A.V.ers, hebt weer een koste-· 

lijken athletiekwin}er achter den rug. 
Je hebt daar in die duinen van Over

veen alle geneugten beleefd, alle waarden 

genoten, welke alleen de athleheksport 
je schenken kan. 

· Tot het voorjaar ging alles op wieletjes 
en op rozen. Toen kwam de tegenwind op 
allerlei wijzen. En die tegenwind is aller
minst voorbij . 

Doch wij hebben tezamen tegen steiie 
hellingen E>pgerend. Wij hebben tezamen 
tegen felle Oosterstormen ingeknokt în 
het rulle zand van de eindelooze duinrug
gen bij den Blinkert. 

We zijn als vogels in duikvlucht de 
s teile kluften afgestormd. · 

En we hebben leeren bijten, leeren vol
houden, leeren volbrengen al die táken, 
welke we ons vrijwillig oplegden. 

Er is tegenwind en tegenstroom voor 
oi1s sportleven. En deze weerstanden 
mogen ons slechts sterker maken. 

De sterlren van geest, de sterksten van 
karakter en ook de besten van moraal 
winnen altijd. 

Weest allen zoo je van den winter was. 
Stoer als het Hollandsche ·klimaat, frisch 
als de wintersche duinlucht, sterk als de 
dennen in 't bosch, vlug als de vogels, die 
met den storm speelden, zonnig in 't hart 
en in je gemoed als het blohele duin~ 

Weest je tezamen bewust van je ge
meenschappelijke kracht en je gezamen · 
lijke macht. Vorm jezelf en je makkers 
tot dàt wat je leider noemde als een 12· 
vensbehoefte voor ons land én ons volk. 
een werkelijk voorbeeldig, sportminded. 
athleet. K.N.A.U.-athleet en .. . . H.A.V.er. 
Dan zal geen enkele tegenstroom je \-veg
dringen van den rechten weg, die leidt 
naar succes in de sport en geluk in je 
leven! Doe dat! 

JAN HUT. 

HET WEERZIEN 

Wij, H.A.V.ers, zullen wel met instem
ming het interessante artikel van onzen 
technischen leider in de Athlehekwereld 
over "Ethiek en Athletiek'' begroet heb
ben. Juist omdat zulke recht-toe-recht-aan 
taal ons tegenwoordig helaas te weinig 
onder de ogen komt en Jan Hut hiermede 
weer eens te meer de vinger' op de won
d.eplek legt, zijn zijn woorden ons uit het 
hart gegrepen. Het geeft ons dan ook geen 
geringe morele ruggesteun te weten, dat 
zo iemand, die riiet alleen de . dingen bij 
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buil. naam ' durft ' .te' 'noèrrien''.1maar ·:oÓk 
met ''cte ' dadd ' bewijsf op dè bres 'te ' 5Ui~h 
vo~r de beléÏngeri vdh een naar< lichaam 
en .geest kerngezond~ sp'ortjeugci, óns in 
het bijzonder zijn . schier . onuitbluschba(e 
energie en zijn, doOr jarenlang ervaring 
'getràinde kun,nen ten dienste st~lt Wij 
hopen dan ook van harte daf zijn "kort
sluiting'' een heel kortstondige rriag ,.zijn 
en hij binnen afzienbare tijd weef 'aari'ge
sio.ten mag worden in het aan ,',voltages" 
nog zo arme net van ons nationale sport-
,l.fven!.. ''._. . : ... · .. ' . 

Als mt=H:J~. op nonactief gestelde athleet 
.heb ik bedoeld artikel als het . ware -rvet 
,v:Ç>llej~ugen ~n me. ; opg~nomen en aé;}.n~e
,voeld wa~ het voor een sportleider in ~&rt 
:en nieren als Jan Hut betekent, de. immer 
pe~ige,_ sfeer var{ het vol-actieve:·~lybl~

~ven . te moeten verwisselen voor. de stHte 
van de ziekenkamer. ··· , ·'' 

·In d~ .212 jaar die ik· b~iten on:t;~ . H.A~V. 
kring heb moeten doorbrengen, heb -ik dit 
-tijdelijk ontbreken aan direct contact al
tijd als een gemis gevoeld. Ik zo1,1 dit wil
len vergelijken met een terugtr:eden .uit 
de weldadige warmte, die een haar:dvu1,1r 
kan verspreiden in een killere omgeving. 

Maar de band die ieder van ons afzon
derlijk met onze H.A.V. verbindt, bleek 

·ook in Duitsland stevig genoeg om alle 
aanvallen van wanhoop en neerslachtig
heid te weerstaan. Hoe werd iedere brief, 
iedere teken van leven·van familie vooral, 
maar ook van clubvrienden met gejuich 
en een blijde schittering in de ogen ont
vangen! Dan tekende de herinnering bij 
het lezen van die regels daartussen de 
bontste illustraties van Brouwerskolk, 
Siadion, P. B. bekerwedstrijden.; qmlijst 
door al die bekende clubgezicliten; qan 
zag je over de nood en de ellende van 
het ogenblik heen naar het mooie en 
goede, dàt je daarginds in hèt verre Ne
derlarid achtérliet eri ·zo vurig hoopte 
terug te vinden. Iedere 'brief was als een 
verdwaalde zonnestraal, die dwars door 
het gordijn van kruitdamp en puiristof 
heendrong om het verlangen naar het 
weerzien warm te houden. 
'~ Nü-' je de veiligè . he,mef :V:~P. je . eigen 
dië'rbäre. landje weèr boven, 'je weet, het 

. kilmakende gejank der sirenes en het si-
hïstèn~ gefluit van de ·bommen de _lucht 
niet meer verscheuren, nu èl.è iente Över 
velden en bossen weer met kwistige hand 

haar fraàis~e · 'kh:;ureh 'en zoetste geuren 
g~stro9id he.eft, ·nu bes~f je p'as . ten \rolle 
h.oe heêrl1jk '· het ' za I . z_l'jn straks terug te 
keren in die van ouds bekende omgeving. 
In blijde ·'herkenning die vertrouwde en 
nooit vergeten gezichten terug te z'ien en 
weer te' kunhen dolen door bos en duinen 
met de zeewind in je haren en de zilte 
sinaak op je ·lippen. 

Zo turend over de eeuwige golfslag van 
de zee ontmoeten je gedachten elkaar in 
de oneindige verten van het hemelblauw, 
en stijgt er uit het diepst van je hart een 
gev~t van 'dankbaarheid ·omhoog, omdat 
je dit 1heerlijke ween:ien mag beleven. · 

. ' ". ' Gév'ébé. 

VAN ''HET . WEDSTRIJDFRONT 
, ,I ' ~ - ' " •• 1 .• _; ( l.l ;! . ~ < : • 'I' t , 

· :1 _ · · · ... , ~ . . I · . , .- .. . . · . 
Delft: . ÜiP 2e Par,sd.ag stéF,tte Brám v. d. 

Booren in . d~ .I~!iasveldlopên vàn D.H.C., 
,w;e]ke , hifqp · ~-~~r.: .trq~ie wijzè' wist te win
nen en waarblJ hl] o.a : de veteranen-veld

r~8opkamp~pep, Punt. overtuigend wist " te 
k)opp'è:n. t;l_ij .Fep de r'ui~ 2,5 km. in 9 min. 
49,2 se.c ~Voor dengene, die in staat is ge
~~est v. 'ct. Boaren de laatste maanden in 
zijn training , gade te , Sliié!-n, kwam deze 
overwinning geenszins ·onverwachts, ja 
was ze eigenlijk min of meer vanzelfspre-
kend. • 

Bram heeft in de maanden, die achter 
ons liggen e~n voorbeeld gegeven, ho~ 
~en training opgebouwd 1'JlOet worden, 
waarbij hij natuurlijk uit de aard der zaak 
zijn veelj'~rige ervaring mee had. Laten 
de jongeren van zijn trainingsvoorbeeld 
p~oJiteren. Zij zulle:ç. er wel bij varen. Dat 

. Bram in de komende maanden ni~t alleen 
·in de veterimenklasse, maai ook tussen 
d'e jongere 'génera.tie riog van zich zal 
doen spreken, men hoeft geen profeet te 
zijn om dit te voorspellen. 

Sneek. In Sneek werd op Zondag 5 Mei 
. het baanathletiekseizoen geopend met 
Na_tionale Wedstrijden. De weersomstan
digheden war~!). verre Yan ideaal. Harde 
wind, re.gen en vrij_ koud .. Dat niettemin 
_dé preslatier5 van de twee "Haarlem" deel
ne111ers goed waren, ja è~genlijk zelfs ver
rassenc::l goed, stemt tot ' verheugenis en 
doet ons 'met wat meer vertrouwen dan 
voorheen ·de verrichtingen van de andere 
leden v~m de wedstrijdploe'g tegemoet
zien. 



" ,Bij ,polsl}opg haalde, Lai]lorée 3.70 m. ep 
Ia~lde~op b,et J;J.ipper.tje ,Qp 3.80 m. En çl_at 
bij de 'eèrste wedstrijd 1n. het .nieuw,e séi
zo~n. :Het. 'qp~n("wer~elijk persp'e.~'ney~h. 
dat v _; q. Zeè's' re,éord . Z.ij9,' 1~ngstf tijd ~è
had .heeft. Cor, th,ans .geldt yoor jou h~t 
.d~v-ies: .,Ntf of nooit." Je-'kuó.t ervan V~T-

. . ; ") ' ··, . . ;t ' . .\ 'j \.· 

iekerd zijri, d&t je qp de ste1,i'n en belang-
stelling van a1 · je clubgeno ten kunt rek~.-
:nen. ' · ' '· 

' ., ... · 

Jan :Herrn.an·&:. overtrof. zich zelf op de 
1000 m. Na een voortreffelijke race, waar
in hij_ t_ot 150 til· voor de finish d~ kop 
ha-d- qf. di.t;de .me.est ta_ctjsçh~_wi@J v:~n 
lop~n . w~~:s 11;1et. de . •harçl.e 'Yinçl .laat * in 
het,)ni-d,den - bezette hij in het sterke 
veld van deelnemers de 5e plaats (2e in 
-de B-klasse). Jan noteerde een tijd van 2 
mjn. ,46,? ,-sec. - , di~- 1 ~'fo/.kel!Jl~, 1 opvalle~d 
goed is, 'wán·neèr dé' o'llgunstige weersom
standigheden en ook de harde grasbaan 
in aanmerkin.'g' w0fden "· geriom:en. ''' .'J 

'Amsterdani: · De. baan'e'stàfette levêrde 
m1s op 11 'Mèi éen zeer èètv.olle 3e plaà:ts 
.à'p> achter A.A.C. en A.V.'20. Wil Lense
Hpk ·'startte op de~ 800 m ·en ~Jst ·zich ·op 
uitstekende wijze . ih het peletqb ' te hai;\Ç
haven. Hij wisselde · als no. 4 met Tlieo 
W ernik, · die zich zijn plaáts volkomen 
waàrd toonde en hi:j bracht ' de . ÎJloeg' na 
-een sterk gelo·p(m 400 m ~op d~ 3e plaàts. 
·Op de 2 x 200 rn die volgde deden Schreu
der en Voogd beide hun plicht, doch een 
bijzonder slechts wissel tussen Voogd en 
v. d. Booren scheelde ons zeker een tien
tal meter en had ook tot' gevolg, dat 
Bram enigszins van de kook raakte, 
waardoór zijri 'aanvangstempo van de 1000 
m m.i. te hoog was. De laatste 300 'm móet 
hij er als 't ware .,uitpompen' ' en Suomi 
li~p sterk in. Niett~min · startte Harry 
w ern.ik nog met ruime voorsprong op ge
noemde vereniging, doch een onjuiSte 
indeling van de afstand en het mind~r 
goed gedisponeerd zijn van onze 800' ·m 
man deden onze voorsprong al spoedi2 te
niét en zelfs moest hij v. Wijngaarden v:a:n 
Suomi, die uitstekend liep, laten passeren. 
·Cor Dekker knabbelde, dánk zij . ee:t:J. faJ;J.
tastï'sch snelle laatste 100 m van de 400 
weer een s.iu'(< van cmie aèfi.teistánd af. 
Lampree en y. d. Horst -~or.gd'e ~·rv'oor·,' dat 
die· achterstand niet vergroo.t werd op çie 
laatste 2 x 200 m. en toen stond Wim v. 
Gog voor de zware taak om op de 100Q,!ll 
met 30 m achterstand cip Suoni ons w.~er 

te,rugte bre:p.gen op de 3e plé).ats_. De num
mei.s r :e'n2,jêsp~ A.A.:C.ëri. A.V.'23,' ;warèn 
'töën! re'eds · 'önbèrê1kb'~à'J.i '-i/oê5r cib.s·.u W'i'm 
ft8i,î:U·àbtt · ël~z~· 'taak, 'op -·e·e~ ~keurl.~e · ·ffia
~ier;. . .~,in eèh loop, wàarbîj ook dè tactie~ 

-~~~p','iVpordj.e 'rneè ' sprak. Hef' feit,'' dat hij 
l:q',e,f ' î:>~hqptlijl~.f-: voorsprong op . suomi 
f~hi~hte · en . zelfs_· di~ht achter de · laats1e 
lorier van '23 zilt, sp· reekt in dit lievàl 
b'óèlêtfëikn. · ~ · · _· · ., · , ~ ' · · 
-·· 6vér_· :net _ algei~een 'kan ge~ega ·w~r·
<:ie'ri, ' dat onz'E~' ploeg à 'iui de· vetwachtin~ 
gen • heeft · voldaan. Hierbij móet fekenirig 
ge~ouden worden, dat het voor '"' de 
IÛè'este lope1:s 'èle-'eerstif lnáal 1-Bh hetisei
z:()'en ' 'wás, 'dat ze 'op'· de '•baan'•· in; aotie 
12Wà:merl:' ' Hte-raim \ mdet •rb.v. vdor·' ef!n 
gfóot ' d e't}l 'het slechte; wisselen geweten 
CW:orde:r{ > hoewel ~ ook ' het grote . aántäl 
plóègèn) ··in : ·. tie · "baa'tl pàtten speêlden. 
(Waa:f8m _ ge'eri 'splitsing iri 'een A' en! B 
afdeling, zoals in voorgaande jaréri.) · 
' dammer was -liet, dat Harry Wemik 
rüet"zó liep, als ' we tijdens de laatste we
ken iri training van hem gewend waren 
en nu min of meer faalde. Veel wedstrij
den zullen voor hem noodzakelijk zijn. 
·Wedstrijd-routine ontbreekt hem mo
menteel geheel. Ook Bram v. d. Booren 
liep· minder dan we van hem gewend zijn, 
·al was zijn; prestatie nog-altijd behoorlijk. 
Voor de overigen niets dan lof. Al met al 
ee-n zeer bevredigend resultaat. 
"~·De volledige uitslag was als volgt: ---:1 
A.A.C. 12 min. 45.8 sec., 2 A.V.'23 13 min. 
1·.6 sec., 3 Haarlem 13 min. 15.1 sec . . .4 
Suorni· · 13 · min. · 15.8 sec., ·· 5 A. V. '36 
•(Gouda), 6 G.A.C. (Hilversum). 

SO LONG. 
.i; 

Hii v. d. Mey na afloo-p van de toetswed
strijden op ·Zondag 28 April: : 

- Wij ~ag~n - e~ïge r~stanten ,~~n de eéns 
zo machtige - .,Haarlern"~ploeg en ee,n aa_:t;l
,tal veulens op athletiekgebied.' : Sprint ..is 
e_en hopeloos ,geval. Rest _gqat wel. Geen 
animo . .voor de veldnummers., Geen mas-

, -sage. óëen uitgez'ette _baa~ op de · weekse 
ayonden. Geen , behoqrlijke l<ledirig en 
schoeisel voor . -de l~den. _. Zeer klei_ne 
lç~rn. die regelrnatig traint. .. E~ · de 
jeugdt' Zee'r slapjes. ' .. Dus !Îiet pptiinis
tiscl.J..'' 'Ik g~lo<?f ni,et ~an ~onder~-1\ .Zop
der .allér ):nedew;erking zulleuwe éen ·jaur 
moeten wáchten oiri opnieuw ~én ·Uan~ t~ 

._~_a_gen, .. ,'' _,:r-.. : _ · ··· " . .- ;_ ·•:·' · 
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Rijmelarij 
De raad van het mannetje, zo bescheiden in een hoek, 
Zo stil en zo zwijgzaam en zo zoetig als koek, 
Om ook eens wat in onze H.A.V.-er te schrijven, 
Hebik me eens ter harte genomen en na veel vieren en vijven, 
Ben ik op Apollo 's schouders geklommen 
En is onderstaande soort lyrische epos tot stand gekommen. 

Als onderwerp heb ik die Zondagmorgen genomen, 
Toen wij zonder athleten-bus toch in 't Stadion zijn gekomen. 
Het eerste deel van de reis, Haarlem - Amsterdam, 
Was erg voorspoedig, verliep geheel volgens plan. 
En aan hei Centraal Station zou een auto ons verder transporteren, 
Tenminste, de actieve Emile liep daC te beweren. 
Maar .dank zij reeds meer geroemd ambtenarengepruts 
Aanschouwden wij slechts 
Nieuwe creaties van den voorzitter van de Prop. Commissie 
En geen autobus .... of was dat wellicht een smoessie? 
Maar prompt werd daarop een paardenbus buitgemaakt 
En kwamen wij er toch, alhoewel half gekraakt. 
Onderwijl Commissaris Ab nog, en passant 
De conductrice (werkelijk heel charmant!) 
Probeerde wijs te maken - hoe dorst hij het aan -
Dat (0, ijdelheid!) er meer lelijke vrouwen dan mannen bestaan 
En voor een gratis overtocht haar nog tot donatrice trachtte over te halen, 
Maar zij was niet te vertederen en wij moesten betalen. 
A'an het eind van de reis ontpopte Theun Stouten 
Na betaling van de ·kosten, hij maakte geen fouten, 
Zich als geveltoerist, wij stonden werkelijk paf. 
Ook het verdelen van de buit ging hem vlot af, 
Ieder kreeg zijn koffer op een snelle wijze, 
Al viel de netheid nu niet bepaald te prijzen. 
Daarna de training; die zal ons - zeker mij -nog lang heugen, 
Maar enkele zijn er, die kunnen er goed teugen. 
Bijvoorbeeld Cor Dekker, die de 800 even in 2.04 wilde lopen, 
Wat hem toch nog beter afgaat dan een losse boord omknopen. 
De douche was ook de oude, maar het gezang was er niet, 
Was dat ook een wonder met een pittige wandeling in het v e rschiet? 
Zo'n ruim uur door Amsterdam te moeten sjouwen, 
Is lang geen pretje, laat ik daar maar over ophouwen. 
Over een ruzietje met vrouw of meisje wegens te laat thuiskomen, 
Hebben wij van enkele wel iets vernomen, 

. "Emile, jij had heel wat op je geweten, 
Deze training zullen wij dan ook niet g<;~.uw vergeten, 
Evenmin als ik je die "auto" nooit zal vergeven, 
Maar toch dank ik je, want jij hebt me weer stof om te schrijven gegeven." 

THEO BIAS. 




