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VAN DE REDACTIE 

De Finse trainer Valste is in ons land en 
ook wij hebben met hem kennis kunnen 
maken. Elders in dit nummer kunt U over 
C:eze ontmoeting nader lezen. Wij waren 
echter met deze vrij oppervlakkige ken
nismaking, toen hij slechts de training 
gadesloeg, niet tevreden en togen op een 
Woensdagmiddag naar de D.E.M.-sintel
baan in Beverwijk, waar Valste 'n training 
zou leiden. Daar hebben we inderdaad 
Valste als trainer aan het werk gezien. 
En na afloop van die training slaakten wij 
de verzuchting, dat het toch wel buiten
gewoon jammer zou zijn, wanneer deze 
man in December ons land weer voor goed 
zou verlaten. Want werkelijk, zonder ook 
maar een ogenblik onze eigen coaches te 
kort te willen doen, die in de laatste jaren 
onder vaak zeer moeilijke omstandigheden 
voortreffelijk werk hebben gedaan, een 
dergelijke oefenmeester als de Fin met zijn 
nieuwe, frisse ideeën uit zijn athletiek
minded vaderland, is voor de komende 
belangrijke sportjaren onmisbaar voor de 
Nederlandse athletiek. En niet alleen als 
trainer zagen wij Valste aan het werk. 
Ook als vriend van de athleten. Wat 
ging hij, die de jongens toch voor de 
eerste maal zag, direct op kameraadschap
pelijke wijze, met hE:m om. Hoe plaatste hij 
op de goede manier tussen zijn ernstige 
en zware trainingslessen enkele grappen, 
die den athleet, welke hij onder handen 
had, volkomen op zijn gemak stelden. 
Hoe won hij daardoor in de lutteJ.e uren 
volkomen het vertrouwen van de jongens. 
En is dat niet het belangrijkste, wat een 

trainer moet hebben: het vertrouwen van 
zijn pupillen? Daarom, athlehekend Ne
derland, werkt er voor, dat deze man 
bij U blijft. Laat hem niet glippen. Het zou 
dood-jammer voor de toekomst van de 
Nederlandse athlehek zijn! 

OFFICIEEL 

Bedankt: C. J. Steyn; B. Busking. 
Adreswijzigingen: J. Koopman, Hoofd

dorperweg 2 a, Heemskerk; W. Bercht, 
Schaterweg 102 zwart, Haarlem; J. Booij, 
Reg. 2510302/5 - VII Reg. Stoottroepen, 
Veldpostkantoor, Batavia; E. v. Renesse, 
Marinekazerne, Amsterdam; W. Tackema, 
M.I.D.-V.K.S., Vliegveld Valkenburg, Rat
wijk; F. v. Es, Saenredamstr. 51, Haarlem. 

Clubavond. De P.C. organiseert op Za
terdagavond 7 December in het gebouw 
,,Rosehaghe", Hoofmanstrilat, een gezel
lige avond. Aanvang 8 uû.r. Einde 2 uur. 
Nadere bijzonderheden elders ,in dit blad. 

Gymschoenen. Degene, die . alsnog in 
aanmerking wenst te komen · voor een 
paar gymschoenen, melde dit zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk Zondag 8 Dec., 
met opgave van de verlangde maat aan 
het secretariaat. Na 8 Dec. kan geen 
enkele opgave meer geaccepteerd worden. 

Spikes. Er zijn nog enkele spikesbonnen 
voor onze leden beschikbaar. Liefhebbers 
melden zich- bij het secretariaat. 

OOK U KOMT OP 

ONZE 7 DECCEMBER CLUBAVOND! 
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RECTIFICATIE 

Wij ontvingen van Piet Haringhuizen 
de volgende aanvullingen en rectifi~aties 
op de ranglijsten 1946 en recordh]sten, 
gepubliceerd in ons vorig nummer. 

110 m Horden: P. Haringhuizen 18.5. 
Vèrspringen: 4 B. Heyn 5.78 m; 5 P. 

Haringhuizen 5.66 m; 6 T. Stouten 5.43 m; 
7 J. ten Wolde 5.38 m; 8 L. Brijs 5.33 m; 
9 E. Scholten 5.11 m; 10 J. Verhorst 4.55 m. 

Olympische Estafette: 3 Hennans-Bleys
wijkcDekker-E. Scholten 3.52.2. 

Aan Piet onze hartelijke dank. 

PERSONALIA 

Een groet van de .,Willem Barentsz" 

Deze brief zal wel de laatste zijn vóór 
cd~ vertrek naar Cape Town, dat is onge
veer 30 dagen varen," zo schreef Jan P. 
Strijbos op 1 November vanuit Southamp
ton. En hij vérvolgt dan: .,Hannes de 
Boer, welbekend als de Ned. recordhou
der vèrspringen, is een prettige kameraad 
en ik kan uitstekend met hem opschieten. 
Wij hebben veel pret onder elkaar en 
onze gemeenschappelijke interessen 1.n 
sport en filmerij vormen een goede bas1s 
voor een prima verstandhouding. 

Groet alle .,HAARLEM"-leden van mij 
en veel succes met de wintertraining. In 
credachten ben ik 's Zondagsmorgens op 
~nze goede, oude Kolk!" 

Wij ontvingen het volgende bericht: 
Getrouwd: G. Eysker, leraar M.O. Lich. 
Oef. en J. M. Grabbendam, lerares M.O. 
Lich. Oef. Aan Gerrit Eysker en zijn vrouw 
onze hartelijke gelukwensen. Bij deze ge
lukwens~n spreken we tevens de hoop uit, 
dat wij onzen vroegeren werpmatador in 
het komende seizoen weer eens in actie 
mogen zien. Wij kunnen hem naast Kluft 
en Dirkse nog best gebruiken. 

DE K.N.A.U. EN HET CONTRACT MET 
TRAINER V ALS TE 

Eind November, of om precies te zijn 
de 26e van deze maand, keert voorzitter 
Ir. A. Paulen na een verblijf van 6 weken 
in Amerika in ons land terug. Dat is al
thans de bedoeling, maar te hopen is dat 
hij zijn zaken sneller afdoet. 

Met zijn terugkeer valt dan tegelijk de 
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beslissing, of Valste voor een tijdsduur 
van enige jaren aan de K.N.A.U. verbo~
den zal worden, ja of nee. De geldkwes~1e 
vormt hier de grote moeilijkheid, dat w1st 
men van den beginne af en ook was men 
E:r mede bekend, dat de sedert geruime 
~ijd gereserveerde traningsgelden niet toe
reikend waren voor het beoogde doel. Het 
staat echter voor mij vast, dat de onver
wachte langdurige afwezigheid van den 
Unie-voorzitter een ongunstige invloed op 
de gang van zaken heeft gehad. Want zeer 
wel mogelijk zouden zijne vele en mach
tige relaties hem gedurende October en 
November in staat hebben gesteld een 
zeker bedrag als garantie voor ·de komen
de jaren toegezegd te krijgen, totdat men 
er in K.N.A.U.-kringen zelf in geslaagd 
zou zijn bepaalde bronnen aan te boren, 
waaruit de hoge kosten (zeg maar 50 mille) 
aan een 6-jarige verbintenis van Valste 
verbonden, bestreden hadden kunnen wor
den. Zonder een behoorlijke basis zou het 
aangaan van een dergelijk contract na
tuurlijk niet te verantwoorden zijn. 

Voorzitter Paulen weet dat alles nog 
beter dan ik, maar ja, wat willen we dan? 
Hij is iemand met een ruime vooruitziende 
blik, die drommels goed weet, hoe groot 
de achterstand op technisch gebied is! 
Sinds Kreigsman naar Zweden terug
keerde zijn ca. 20 jaar verlopen; de Ned. 
athlehek kan dus wel een .,technisch op
kikkertje" gebruiken. vooral op- de veld
nummers. Plaatsruimte ontbreekt me om 
er op dit ogenblik meer van te zeggen, 
maar ik voor mij vind het een reuze-plan, 
dat alle steun verdient. 

De K.N.A.U.-mentaliteit goed kennende, 
tv .. ijfel ik èr echter wel een beetje aan of 
men hier als één man achter den voor
zitter zal gaan staan. 

En toch zal dat moeten om succes te 
hebben ! ! H. A. v. d. MEY. 

JUNIORES, LET OP UW SAECK! 

Beschouwen wij de resultaten vari onze 
juniores, geboekt in het achter ons lig
gende seizoen, dan mogen wij .zonder over
drijving zeggen dat zij al onze verwach
tingen overtroffen hebben. In het begin 
van dit seizoen toch, was het met onze 
jeugd~afdeling droevig gesteld, trouwens 
onze hele vereniging stond toen nog te 
zeer in het teken van de opbouw; uit het 



niets" moest weer een wedstrijdploeg 
~amengesteld worden, die de "Haarl~m"
traditie waardig was. En met onze semores 
èn met onze juniores zijn wij daarin won
derwel geslaagd. In dit korte beste~ wil 
ik mij dan in het bijzonder tot onze JUmo
res wenden. 

Jongens, wat jullie in dit seizoen aan 
trainingsernst, wedstrijdgeest en clubver
antwoordelijkheid hebt laten zien, was 
meer dan wij hadden durven hopen. De 
eervolle 2e plaats in de strijd om het club
kampioenschap van Nederland was dan 
ook de kroon op jullie werk en tevens 
voor diegenen onder jullie, voor wie deze 
wedstrijd hun laatste nls junior betekende, 
een afscheid van de jeugdklasse om trots 
op te zijn. Het heeft ons, seniores, dan ook 
oprecht genoegen gedaan, dat "Haarlem" 
ook op het gebied van de jeugdathlehek 
tegenwoordig een hartig woordje mee
spreekt. Hoewel wij dus over de behaalde 
successen tevreden kunnen zijn, wil dit 

· echter geenszins zeggen, dat wij nu op 
onze lauweren kunnen gaan rusten. In
tegendeel, onze toekomstige weg zal niet 
over rozen gaan, doch dat kan ons slechts 
een aansporing zijn onze taak met ver
dubbelde ijver op te vatten. Onze koers 
wàs goed, is goed en zal ook goed blijven! 
Hiervoor hebben wij echter jullie aller 
medewerking nodig. "Propaganda onder 
cnze jeugd, dóór onze jeugd!" Dit moet 
onze "slogan" zijn voor de komende w in
ter. Vertel je vrienden en klasgenoten 
over de grote rol, die "Haarlem" immer in 
onze nationale athletiek gespeeld heeft en 
nog altijd speelt; en vooral "sleep" ze 
eens ter kennismaking mee naar ons win
tertrainingseldorado: ' de Brouwerskolk! 
Slechts als deze toevoer van nieuwe, 
jonge krachten gestadig blijft v loeien, 
heeft een vereniging als de onze levens
vp.tbaarheid en is haar plaats tussen de 
besten in den lande verzekerd. 

Tot slot nog een enkel woord tot onze 
juniores, die het volgend seizoeri in de 
seniores-klasse zullen uitkomen: 

Vanzelfsprekend zien wij jullie debuut 
in deze categorie met belangstelling tege
moet. Weet echter, dat jullie als "eerste
jaars"senior een zeer zwaar seizoen te 
-,~ . .rachten staat, een seizoen misschien met 
meer "downs" dan "ups". Wij vertrouwen 
echter, dat jullie ook dan dezelfde spor
tieve ·mentaliteit .zult tonen als in jullie 
juniores-tijd, toen deze fijne clubgeest 

jullie aan menig verrassend succes hielp. 
Als straks dan, na een w intertraining, die 
ons nieuwe krachten en nieuwe hoop zal 
schenken, weer het eerste startschot 
klinkt, is aan jullie de daad om te tonen 
dat je de H.A.V. "Haarlem" waardig bent. -
Wij rekenen op jullie en. . . . good luck! 

G. VAN BERKEL 

VAN DE PROPAGANDA-COMMISSIE 

7 December Clubavond 

Op Zaterdagavond 7 Dec. a.s. organi
seert de P.C. in samenwerking met de 
clubbladcommisie een clubavond, die ge
houden zal worden in gebouw Rosehaghe, 
Hoofmanstraat (De Hoofmanstraat is de 
laatste zijstrant vóór het viaduct van de 
Zijlweg.) Het H.A.V.-cabaret presenteert 
dien avond de cabaretrevue "Op het 
Eerste Gezicht". Na afloop is er gelegen
heid voor een gezellig dansje. 

Met opzet is deze clubavond op een 
Zaterdagavond vastgesteld, opdat ook de 
oudere leden en de mensen, die buiten de 
stad wonen, thans aanwezig kunnen zijn. 
De laatsten kunnen er een gezellig week
end van maken. Zaterdagavond clubavond, 
Zondagmorgen wintertraining aan "De 
Kolk". Zit men met slaapgelegenheid, een 
seintje aan één der leden van de P.C. of 
Persensstraat 31 en het komt in orde. 

Dus alle H.A.V.'ers op Zaterdagavond 
7 December naar gebouw Rosehaghe, 
Hoofmanstraat! D. 

DE BALLOTAGECOMMISSlE WORDT 
ACTIEF 

De Ballotagecommissie heeft een be
kentenis te doen. Zij is ergens in te kort 
geschoten, want van de commissie van 
drie (Jan Hermans, Emil van Bieijswijk en 
Henk Schreuder) was het alleen het eerste 
lid dat, naast zijn drukke werkzaamheden 
als wedstrijdsecretaris, kans zag de admi
nistratie van de adspirantleden zo goed 
en zo kwaad als het ging, te voeren. 

De beide andere leden hadden zich 
blijkbaar zó geconcentreerd op het wed
strijdseizoen, dat van ander werk niet veel 
kwam. Maar de wedstrijden zijn nu achter 
de rug en van nu af aan gaat de commissie 
gezamenlijk aan de slag. D.w.z. een ieder, 
die een nieuw lid medeneemt, kan zich nu 
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tot één der drie genoemde heren wenden, 
waarna voor de rest zorg gedragen zal 
worden. De nieuwe leden die zelf naar de 
vereniging toetrekken, zullen of door één 
der bestuursleden of door onszelf ontvan
gen worden, en dan weten wij er wel ver
der raad mee. 

Dus de Ballotagecommissie heeft hier
mede beterschap beloofd, in het bijzonder 
Emil en Henk, en hoopt met behulp van 
jullie allemaal druk werk te krijgen. 

JAN HERMANS. 
EMIL BLEUSWIJK 
HENK SCHREUDER. 

CITAAT VAN DE MAAND 
0 schitt'rende sprinters 

van Nederlands slag, 
Wanneer toont gij toch 

fier hoe het moet! 
Ho·3 klopte mij het harte 

van vreugde als ik zag, 
Dat niemand aan .,pikken" 

meer doet! 
JAN PIETER ZEYE. 

VAN HET WEG- EN VELDLOOPFRONT 

Wegloop Leiden, 12 October.- Aan de 
op 12 October te Leiden gehouden singel
loop over een afstand van 6 km namen 
een viertal Haarlemmers deel. Van .,dave
rende" resultaten kon nu niet direct ge
sproken worden. Hierbij dient echter op
gemerkt te worden, dat onze mensen ge
handicapt waren door het feit, dat prac
tisch langs het gehele parcours geen 
enkele aanduiding stond, hoe ver de lopers 
nog van de finish verwijderd waren. De 
deelnemende Leidenaars waren hierdoor• 
sterk bevoordeeld. Onze jongens bereikten 
de volgende resultaten: A-kl. 3 Dirk Jor
dens 18.34.1 (5e in totaal); B-kl. 4 Jan 
Hermans 18.54.3 (10e in totaal). 6 Jan 
Joustra (12e in totaal). Bas Fennis moest 
wegens een spierblessure de strijd halver
wege staken. 

Sleutelloop Leiden, 3 November. - Deze 
loop leverde een .,HaiHlem"-succesje op . 
Onze nieuwe Zandvoortse aanwinst Henk 
Geusenbroek, die voor de eerste maal voor 
de .,Haarlem"-kleuren startte, bezette de 
2e plaats in de D-klasse in 9.41.7. Hem 
ontbreekt slechts wedstrijdroutine. De 
aanleg is er in zeer voldoende mate. Dus 
training, heel veel training, Henk, en 
voor jou geldt: Houd je aan de adviezen 
van de technische leiding. 
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.,Rond het grachtje", Purmerend, 10 Nov. 
Wederom kunnen wij een succes melden 
van Henk Geuzenbroek, die op eclatante 
vvijze zegevierde in de D-klasse bij deze 
wegloop. Hij legde de 2 Y2 km af in 7 .52.6. 
Gerard Rinkel toonde zich uiterst tevreden 
over het lopen van onzen .,Zandvoorter". 
Henk, als Rinkel dat zegt, dan wil dat veel , 
soms zelfs heel veel zeggen. 

CANDIDATEN VOOR DE 
.,VAN MUSSCHER-BEKER" 

Binnenkort zal het bestuur zich hebben 
te beraden over de vraag aan welken 
athleet van de .,P .H.-bekerploeg 1946'' de 
.,Van Musscher-beker" moet worden toe
gewezen. Ik voor mij vind de keuze niet 
zo erg eenvoudig, daar de ploeg dit jaar 
geen bepaalde jeugdige uitblinkers be
vatte, wat b .v. een Ernst Scholten of een 
Wullems, uitkomend op één van de num
mers wèl zou zijn geweest. En laten we 
vooral bedenken, dat dit de belangrijkste 
voorwaarde is geweest bij de instelling 
van deze beker: .,De candidaat moet n.l. 
een - laten we maar zeggen - nieuw 
jeugdig athleet zijn, e.e.a. ter stimulering 
van de jongere garde met betrekking tot 
de P.H." 

Nemen we nu de resultaten van de 
ploeg, die op 22 September j.l. voor de 
P.H.-beker aan de start verscheen, onder 
de loupe, dan zijn er 4 athleten, wier 
prestaties het verdienen eens nader te 
worden bekeken. 
1 e . De 4e plaats op de 800 m in 2.04.1 

van Harry Wernik uit een sterk veld 
van lopers; 

2e . De 5e plaats op de 1500 m in 4.15.8 
van Ko Hessels, na een uiterst zwaar 
.. gevecht"; 

3e. De 2e plaats van Dick Jordens op de 
5000 m in 16.04.4, waarbij hij Jaap 
Meyer, die als favoriet voor de 2e 
plaats was gestart, kansloos sloeg; 

4e. De verrassende 3e plaats van Henk 
Willems op het nummer vèrspringen. 
De afstand van slechts 6.20 m spreekt 
daarbij belangrijk minder tot de 
H.A.V.-gemoederen dan de 4 kost
bare punten, die hij met deze plaats 
aan het totaal wist toe te voegen. 

Rest de vraag: ,.Wie van deze .,oudere" 
jeugd vallen wèl en wie nièt onder meer
genoemde bepaling?" 

Hoe hadden de leden de oplossing ge-
dacht? H. A. v . d. MEY. 



(Wij hopen, dat vele leden op de laatste 
vraag van den voorzitter zuilen ingaan en 
hun mening in deze naar voren zullen 
brengen. Zij kunnen dit zowel schriftelijk 
als mondeling, liefst met omschrijving van 
de reden, indienen bij de redactie of één 
der bestuursleden tot uiterlijk 5 December. 
Bij het vaststellen van den winnaar zal 
het bestuur ongetwijfeld met hun mening 
rekening houden. - Red.) 

DE STRIJD OM DE "KREIGSMAN"
BEKER 

Cor Lamoree winnaar! 

Hieronder volgt een overzicht van de 
beste "HAARLEM"-prestaties in 1946 vol
gens de Finse Puntentelling. 

1. C. Lamoree, 896 pt, polshoog, 3.97 Y2 
m; 2. W. van Gog, 858 pt, 3000 m, 8 min. 
55.2 sec.; 3. W. van Gog, 851 pt, 1000 m, 
2 min. 33.5 sec.; 4. W . van Gog, 851 pt, 
1500 m, 4 min. 6.1 sec.; 5. W. van Gog, 
841 pt, 800 m, 1 min. 58.1 sec.; 6. C. Dek
ker, 791 pt, 400 m, 51.5 sec.; 7-. A. Schaap, 
787 pt, 100 m, 11.2 sec.; 8. D. Jordens, 
757 pt, 5000 m, 16 min. 4.4 sec.; 9. J. Ver
kes, 754_pt, polshoog, 3.65 m; 10. C. Hes
seis, 749 pt, 1500 m, 4 min. 15.8 sec.; 11. H . 
Kluft, 743 pt, kogelstoten, 13.28 m; 12. D. 
Hagtingius, 725 pt, 5000 m, 16 min. 17 sec .; 
13. H. Wernik, 724 pt, 1500 m, 4 min. 18.4 
sec.; 14. J. Hermans, 712 pt, 1500 m, 4 min. 
19.6 sec.; 15. D. Jordens, 712 pt, 3000 m, 
9 min. 26.4 sec.; 16. H. Wernik, 711 pt, 
800 m, 2 min. 4.1 sec. 

De Junior E. Scholten bereikte de vol
gende resultaten: 662 pt, 100 m, 11.7 sec.; 
660 pt, 300 m, 38.5 sec. 

Het nieuwe Ned. Record van Lamaree 
3.97Yz m polshoog of wel 896 punten staat 
gelijk met: 

110 m horden 15.2 sec. - 400 m horden 
55.2 sec. - 100 m 10.8 sec. - 200 m 21.9 
sec.-- 400 m 49.6 sec. - 800 m 1 min. 
55.9 sec. - 1000 m 2 min. 31.1 sec. -
1500 m 4 min. 2.2 sec. - 3000 m 8 min. 
48.1 sec. - 5000 m 15 min. 16.2 sec. -
kogel 14.76 m - discus 45.91 m - speer 
65.36 m - hamer 49.98 m -- ver 7.34 m
hoog 1.89 m - hink-stap-sprong 14.77 m. 

De achterstand in ons land op de werp
en springnummers zou op geen duidelijker 
wijze gedemonstreerd kunnen worden. 

Inmiddels aan Cor Lamaree onze harte
lijke gelukwensen. 

RESERVES 

In het orgaan van een bevriende voet
balclub las ik onlangs van de hand van 
een oud-eerste elftalspeler een zeer inte
ressant artikel, waarbij het nut van het 
aanwezig zijn van goede reserves naar 
voren werd gebracht. De schrijver ver
telde daarin, dat hij vroeger pas zijn beste 
spel kon geven, wanneer hij wist, dat aan 
de lijn een paar reserves zaten, die ten 
allen tijde eventuele geblesseerde spelers 
zouden kunnen vervangen. Waren er geen 
reserves aanwezig, dan kreeg hij een on
rustig gevoel en kon hij zijn gewone spel 
niet ontplooien. "Overdreven'', zult u 
zeggen. Mogelijk, maar aan de andere 
kant schuilt er veel waars in zijn rede
nering, dat er alleen dan vim een volle
dige ploeg gesproken kan worden, als die 
ploeg tijdens een wedstrijd over een vol
doend aantal goede reserves beschikt. 

Uit ede aard der zaak spelen reserves bij 
voetbal, waar iedere wedstrijd een club
ontmoeting is, een belangrijker rol dan bij 
onze sport, de athlehele Het afgelopen 
seizoen heeft, om ons slechts bij onze 
e~gen vereniging te bepalen, duidelijk aan
getoond, dat goede reserves bij estafettes 
en clubontmoetingen ook bij ons geen 
overbodige luxe zijn, integendeel. Hoe 
prettig was het, dat wij tijdens de finale 
van de P.H. Beker zo'n goede invaller had
den in Bas Fennis op de 5000 m; hoe jam
mer was het daarentegen, àat wij niemand 
ter beschikking hadden, die voor Lamaree 
op polshoog kon invallen. 

Bij het samenstellen van een ploeg voor 
een clubwedstrijd zal de leiding altijd met 
het feit rekening dienen te houden, dat 
men zo mogelijk voor ieder nummer over 
een behoorlijke reserve de beschikking 
heeft. Aan de andere kant moet de man, 
die de ploeg als reserve zal begeleiden, 
zich er volkomen van bewust te zijn, dat 
ook hij deel uitmaakt van het samenge
stelde team. Zonder hem is de ploeg niet 
voltallig. Hij zal zich net als zijn ploegge
noten geheel op de komende wedstrijd 
moeten concentreren, want de mogelijk
heid bestaat toch, dat hij op de bewuste 
dag een clubmakker moet vervangen. En 
juist die concentratie zal voor hem bui
tengewoon moeilijk zijn, daar bij hem im
mers altijd het idee leeft: "Tien tegen één 
dat ik- toch niet mee hoef te doen". De-
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gene, die zich niettemin dan tàch geheel 
op een wedstrijd kan instellen en voorbe
reiden, is niet alleen een ideaal reserve 
maar ook een pracht clubman. 

H. 

HOOG BEZOEK 

AAN ONZE BROUWERSKOLK 

Valste. Wellicht heeft geen naam in de 
sportpers van de laatste tijd de pennen 
en tongen meer in beroering gebracht dan 
die van Finland's athletiek-trainer no. 1. 
Reeds vele weken vóór zijn komst in 
Nederland werd het pro en contra van 
zijn aanstelling als UNIE-coach door men
sen .,die het weten kunnen" besproken, . 
bepleit, toegejuicht, ja zelfs veroordeeld. 
Het was dan ook wel verklaarbaar, dat 
wij .. Haarlem"-ers het bezoek van den 
vermaarden Fin aan onze Brouwerskolk
training op Zondag 27 October j.l. met 
meer dan gewone belangstelling tegemoet 
zagen, wat dan ook ·gebleken is uit de 
opkomst van niet minder dan 83 athleten, 
waaronder enige A.V. '23-ers uit Amster
dam. 

Nadat onze voorzitter op zijn bekende, 
kernachtige wijze den man uit het hoge 
Noorden aan de aanwezige athleten had 
voorgesteld, werd dit korte ceremonieel 
besloten met een even spontane als dave
rende welkomst-yell aan het adres van 
onzen Finsen gast. 

Na afloop van de training, die in al haar 
onderdelen met belangstelling door Valste 
gevolgd werd, waren wij in de gelegen
heid wat meer over en van dezen coach 
van internationale vermaardheid te ver
nemen. Hij bleek naast een rustig en over
tuigingsvol verteller ook een oplettend 
toehoorder te zijn, getuige de aandacht 
waarmede hij Jan Huts' technische expli
caties over ons wintertrainingsschema 
volgde. Over ons trainingskamp en -me
thode liet hij zich zeer gunstig uit. .,Wat 
mij reeds direct in uw vereniging opviel," 
aldus Valste, .,was de kameraadschappe
lijke en toch serieuze geest van uw athle
ten tijdens de training. Verder bezit U 
hier een wintertrainingsoord, dat genist 
één van de beste van het land genoemd 
mag worden. Zulk een bodemgesteldheid 
en omgeving, die iedere training wel tot 
een genot moeten maken, heb ik tot nu 

14 

toe nog niet in Nederland kunnen ont
dekken.'' 

Op onze vraag betreffende het verschil 
in trainingswijze tussen die zijner land
oenoten en de onze, antwoordde Valste: 
"'Het meest kenmerkende verschil is wel 
" het verschil in rustperiode tussen twee 
trainingsdagen. Beperkt men zich hier in 
Nederland tot één, hoogstens twee oefen
dagen per week, in Finland geeft men er 
de voorkeur aan iedere dag wat te doen, 
wat m.i. de kans op spierstijfheid e.d. ver
kleint. Ook traint de athleet ginds veel 
meer individueel dan hier, meestal trekt 
hij er dan ook geheel alleen op uit om 
zich in vel cl en en bossen . te stalen voor 
het komende wedstrijdseizoen." 

Dit was dan in het kort ons gesprek 
met Armas Valste, Suomi's beste man op 
het gebied van de athletiektraining. Wordt 
hij de opvolger van Kreigsman en Hjert
berg? Moge in het belang van de groei en 
bloei van onze nationale athletiek deze 
vraag spoedig in bevestigende zin beant
woord worden! G. VAN BERKEL. 

WAT GROTE MANNEN ZEGGEN 

Publ. Syrus over de contributie-schuld van 
sommige H.A.V.'ers: 
.,Drukkend is de macht der gewoonte." 
(Gravissimum est imperium consueti
dinis.) 

George Bernard Shaw over onze P.H. 
plannen in 1947: 
.,Je kunt het nooit weten." 
(You never can tell.) 

Onze schillenboer over idem: 
.,Ik mottet eerst zien .... ! " 

VERBIJSTERENDE VERBASTERINGEN 

Onlangs heeft men kunnen lezen, dat 
een Frans blad als haar mening te kennen 
gaf, dat het maar goed was, dat niet de 
Hollandse wielrenner Schellingerhout i1et 
wereldkampioenschap wielrennen op de 
weg behaald had, want dat zou de sport
journalisten en -redacteuren over de ge
hele wereld tot wanhoop hebben gebracht. 
Wat is n.l. het geval? De naam Schel
lingerhout, die ons toch vrij gemakkelijk 
in de mond ligt, schijnt voor buitenlanders 
onoverkomelijke hindernissen te bevatten. 

Echter krijgen wij toch wel enigszins de 
indruk, dat het speciaal de Fransen . zijn, 



die moeilijkheden ondervinden, als het er 
om gaat Nederlandse namen op papier te 
ze tten. Want, en nu komen we op meer 
bekend terrein .. wanneer we eens nagaan .. 
hoe na de Europese Athletiekkampioen
schappen enkele Franse bladen de naam 
van onze lang-afstand-matador Wim Slijk
huis meenden te moeten spellen, dan ko
men we tot zeer verrassende ontdek
k ingen. 

.,Silkhuis", zoals een bepaald blad 
schreef, kan er nog mee door, maar wat 
te denken van de verbastering "Sijljk
hins"'? Men vindt hierin de naam Slijk
huis amper terug, eerder zou men denken 
dat het hier een of andere Finse of Bal
tische athleet betrof. Het was het bekende 
Parijse sportblad "Miroir Sprint", dat deze 
kostelijke verhaspeling ten beste gaf. 

Laten wij nu eens wat dichter bij huis 
gaan kijken. Gaan we b.v. eens na, hoe 
de namen Yan onze eigen clubleden 
somstijds uit de drukpers rollen. Ook dan 
komen we voor tal van verrassingen te 
staan. En nu wil ik het nog niet eens heb
ben over Wim van Gog, onzen emi · 
nenten middenafstander, voor wien men 
hardnekkig de artistennaam "van Gogh" 
blijft gebruiken. Want deze schrijfwijze 
ligt ten slotte min of meer voor de hand. 
Nee, dan de namen van andere clubmak
kers. Voor mij liggen enkele nummers van 
de "De Athletiekwereld", het bekende 
orgaan van de K.N.A.U. In het eerste Juli
nummer vinden wij het verslag van de 
trialmeet V. en L.-Haarlem-Hellas. Als 2e 
bij het hoogspringen staat vermeld "Ga
ringhuizen" van "Haarlem", terwijl de 
3000 m gewonnen werd door een zekeren 
"A. Haringius", eveneens van "Haarlem". 
Kent U deze H.A.V.'ers? Trouwens, in het 
nummer van 1 Augustus vinden we - een 
zekere halsstarrigheid is hier onmisken
baar - deze "Haringius" weer terug, nu 
als nr. 2 op de 5000 m bij de Nationale 
B-Kampioenschappen, welke race overi
gens gewonnen werd door een clubgenoot 
van "Haringius", n.l. "Jordans". 

Maar de kroon op het werk van het 
drukfoutenduiveltje werd toch wel gezet 
in "De Athletiekwereld" van 17 Juli; 
waarin werd vermeld, dat bij de inter~ 
nationale wedstrijden van "Pro Patria" 
het nummer polsstokhoogspringen gewon
nen werd door den Haarlemmer "Lamo
rasie"! 

Tot zover enkele grepen uit het officiële 

K.N.A.U.-orgaan en hiermede beëindigen 
wij dan deze beschouwing over wat wij 
noemden: "Verbijsterende verbasterin
gen" CRITICUS. 

DE PENNINGMEESTER 

zond ons op het laatste ogenblik een be
langwekkend artikel, waarin hij ingaat op 
de financiële toestand van de vereniging . 
Helaas was het ons niet meer mogelijk 
zijn artikel in zijn geheel te plaatsen en 
daarom enkele uittreksels. · 

Onze contributie is op voor-oorlogse 
leest geschoeid. Bij het huidige prijzen
niveau kan de contributie dit jaar niet 
toereikend zijn voor àe hoge uitgaven. 

Het zorgenkind is ons clubblad, terwijl 
er nog twee wedstrijden georganiseerd 
moeten worden, die bij een goede organi
satie ongetwijfeld geld zullen kosten. 

De penningmeester geeft dan de vol
gende weg aan om uit de moeilijkheden te 
geraken: Een ieder, die nog contribntie
schuld heeft, voldoet dat zo spoedig moge
lijk. Verder moet het jarigen(clubblad) 
fonds flink gespekt worden. Dan roert hij 
een plan aan om in het volgend seizoen 
ten minste drie wedstrijden te organiseren, 
waarvan één nationaal en twee regionaal. 
Deze wedstrijden dienen dan een flink 
batig saldo op te leveren. 

Hij eindigt aldus: "Willen wij een ook 
financiëel krachtige vereniging worden, 
dan zullen wij het ongetwijfeld in deze 
richting moeten zoeken." 

ATHLETIEK-SPREEKWOORDEN 
(om te onthouden): 

De beste athleten staan aan den kant. 
Trainen is zilver, aanleg is goud. 
Wanneer de wijn is in den man, 

is zijn snelheid in de kan. 

EEN UITSPRAAK VAN HIL v. d. MEY: 

Het komt er niet op aan in welke club 
je bent. Waar het wèl op aan komt is, 
dat je voelt, dat je er bij hoort. Je moet 
iemand hebben, die je bij je naam noemt, 
al is het ook maar ,.lange" of "rooie" of 
zoiets. Een jonge sportman verlangt er 
naar ergens te wezen, waar ze hem kennen. 
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EDUARD VAN MUSSCHER -[ 

Onder de omgekomen passagiers bij 
de vliegramp op Schiphol behoorde ook 
de oud-"HAARLEM" voetoaller-cricketer, 
maar tevens athleet Eàuard van Musscher. 
Hij excelleerde bij ons niet, maar des
ondanks draaide hij regelmatig zijn rond
jes tot grote hilariteit vv.n de bridge
vrienden, die maar steeds probeerden hem 
:wmers uitsluitend voor "bat en bal" te 
reserveren. Maar mede dank zij den 
"ouden heer·· bleef Eduard nog vele jaren 
de athlehek en "HAARLEM" trouw, tot
dat zijn werkkring bij de Biliton Mij. hem 
voorgoed naar de Residentie riep. Maar 
ook daarna gaf hij door bijdragen aan het 
trainingsfonds nog dikwijls genoeg blijk 
van zijn grote waardering en vriendschap 
voor de club . 

Vóór Gé Hillebrand, dus zo omstreeks 
1922, hield Van Musscher het clubrecord 
over de 1500 m. 

Behalve in de sport, slaagde hij ook in 
het particuliere leven. En hoe? Als direc
teur van een Dochteronderneming der 
Biliton Mij. had hij in Londen bespre
kingen gevoerd. 

Zijn vrouw en zoon mogen weten, dat 
Eduard in "HAARLEM"-kringen steeds 
een geziene figuur is geweest en dat hij 
bij de oudere leden, die hem gekend heb· 
ben, niet zal worden vergeten. 

Eduard, beste vriend, rust in vrede. 
H. A. v. d. MEY. 

15 November 1946. 

FLITSEN UIT ONS TRAININGSKAMP 

Hoe _ prachlig deed "onze" Kolk het 
weer, fraai belirzht door de eerste stralen 
van een opkomend herfstzonnetje, toen de 
"HAARLEM"-ploeg op Zondag 13 Oct. j.l. 
voor de eerste wintertraining 1946/47 aan
trad en zich verzamelde in het oude _ be-

16 

kende kleedtentje, thans echter onder 
andere "directie", een directie, die zich 
overigens door zijn prettige maflier van 
optreden en hulpvaardigheid direct aller 
sympathie verwierf. Mijnheer Kroone, U 
en "HAARLEM" zullen het best kunnen 
"rooien". De voorzitter hield een- "v. d. 
Mey"-speech, waarop we dus niet behoe
ven in te gaan. Slechts vermelden wij, dat 
hij hartelijke woorden richtte aan het 
adres van captain v. Duyn en trainer Jan 
Hut. De laatste kwam ook nog even aan 
bod en wees er op, dat er zeer belang
rijke sportjaren op komst zijn, waardoor 
meer dan ooit een serieuze training ver
eist is. Toen werd er in twee ploegen 
gestart. De nieuwelingen vertrokken met 
Jan Hut, de meer getrainden met aan kop 
een paar "01.1de rotten" om ZO nodig het 
tempo te drukken, namen een extra kilo
metertje en ergens in de duinen ontmoet
ten de ploegen elkaar weer. Vervol~ens 
een kwartiertje ochtendgymnastiek en 
toen kreg~n we bij het touwspringen de 
gelegenheid de hordentechniek van Wim 
v. Gog en Henk Willems te bewonderen. 
Daarna splitste de ploeg zich wederom en 
gingen de midden- en lange-afstanders hun 
eigen weg. Wij gingen met de lange
afstand-mensen mee en ook daarna volg
den wij nog enige malen met zeer veel 
genoegen de training van onze "kilometer
vreters". Niettemin konden wij de wijze 
van training van enige onzer stayers niet 
bewonderen. Plaatsgebrek belet ons er in 
dit nummer verder op in te gaan, maar 
wij hebben de toezegging van de redactie 
in het volgend nummer er een paar regels 
aan te mogen wijden. Deze flits willen wij 
echter niet besluiten, zonder te vermelden 
dat het zeer prettig aandeed op die eerst~ 
wintertraining naast practisch het volle
dige bestuur ook enkele "grote" Haar
lemmers als clubarts Dr. v. Lier en mas
seur Ouwerl<erk aan te treffen. 

CARLO. 




