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Het bestuur wenst alle leden, donateurs 
en belangstellenden van onze vereniging, 
alsmede nestuur en leden van de H.F.C. 
"HAARLEM"· en de H.C.C. "HAARLEM" 
benevens die van de honkbalafdeling een 
gelukkig Kerstieest, een gezellig uiLeinde 
en een voorspoedig 1947 toe. 

Wij hopen van harte, dat het de voet
balclub moge gelukken in 1947 eindelijk 
weer een eigen terrein te betrekken. 

Helzelfde zouden wij eigenlijk willen 
zeggen voor onze eigen leden ten aanzien 
van een sintelbaan, doch wij hebben 
helaas sterk het idee, dat dit ook thans 
wel weer een vrome wens zal blijven. 
Daarom wordt ook in het komende jaar 
wederom een grote eensgezindheid vereist 
om de moeilijkheden het hoofd te bieden. 
Laten wij allen eendrachtig samenwerken 
en verder bouwen op de basis, die in het 
afgelopen jaar werd gelegd. 

VAN DE REDACTIE. 
Nog enkele dagen en het jaar 1946 is 

ten einde. 1946, het eerste vredesjaar, dat 
ons helaas niet de zekerheid heeft kunnen 
geven, dat Mars zijn matten voorgoed 
heeft opgerold. Dit feit zal desondanks 
niemand, die het wel meent met de vrede 
-en' wie van ons doet dat niet?- kunnen 
ontmoedigen. 

Wij voor ons zien nog altijd als· de be
langrijkste factor voor een duurzame 
vrede: samenwerking. Een samenwerking, 
die zowel in de sport als in het dagelijks 
leven toegepast · moet worden. Wil dit 
echter een vruchtbaar resultaat opleveren, 
dan zal men bij die samenwerking, indien 
nodig, zijn eigen "ik" geheel moeten kun
nen uitschakelen. 

Hoe s taat het hiermede in onze eigen 
kleine sportgemeenschap? Hebben wij 
ieder van ons m het afgelopen jaar inder
daad onze eigen belangetjes weten uit te 
schakelen, ten bate van het algemeen-, in 
dit geval dus clubbelang? Hebben wij, 
wanneer we ons eens gepasseerd voelden, 
dit feit met een lach kunnen accepteren? 
Hebben wij, wanneer er eens een verkeerd 
woord aan ons adres gericht werd, dit 
langs ons heen kunnen laten gaan, omdat 
het immers toch niet zo gemeend was? 

Clubgenoten, als we straks op één van 
de laatste dagen van het jaar even "in een 
hoekje alleen zitten", laten we dan eens 
deze vragen rustig overdenken en trach
ten naar ons beste weten te bean twoor
den. Kunnen we ze bevestigend beant
woorden, dan is dit een felicitatie waard. 
Is het niet mogelijk, laten we ons dan 
stellig voornemen, dat dit bij het einde 
van 1947 wèl het geval zal zijn! 

En mag de redactie van Uw clubblad 
dan, tot slot van dit laatste redactioneel 
artikeltje in 1946, haar beste wensen voor 
U allen bij die van het bestuur voegen, 
welke U elders in dit nummer zult aan
treffen? Ook wij roepen U toe: Heel ge
zellige Kerstdagen en een bui tengewoon 
genoeglijk uiteinde! 

OFFICIEEL. 
Nieuwe leden: H. Geusenbroek, Hoge

weg 63, Zandvoort; P. D. de Jong, Pepijn
straat 38, Haarlem; J. Zandbergen, Alb. 
Thijmstraat 38, Haarlem; A. N. de Vries, 
Graaf v . Wiedstraat 21, Haarlem. 

Bedankt: H. M. Kluft. 
Indoortraining. Uit de aard der zaak is 

er op de Woensdagen 25 December en 
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1 Jan. geen indoortraining. Op 8 Jan. a.s. 
word; de zaaLraining normaal hervat. 

Voetbal. Op Nieuwjaarsdag zullen ook 
thans weer de traditionele voe tbalwed
strijden tegen de cricketclub gehouden 
worden. Nadere bijzonderheden hierover 
elders in dit nummer. . 

Onze leden in Indië. Het secretariaat 
houdt zich ten zeerste aanbevolen voor de 
adressen van onze leden, die zich momen
teel als militair in Indonesië bevinden. 
Wij kunnen dan met die leden in con tact 
blijven, terwijl tevens een regelmatige 
toezend~ng van het clubblad verzekerd is. 

Adreswijziging: Korp. J. Soomer, Eerste 
Ned. Marine brigade, Brigade Staf SI, p/a 
Marine Pos èkantoor Batavia. 

PERSONALIA. 
Zo juist komt de kennisgeving binnen, 

dat het huwelijksbootje van Piet Haring
huizen en Greetje Zwart op D ~nsd:1g 24 
December zal gaan varen. Dat deze vaart 
voorspoedig moge zijn, is de har tewens 
van heel ,.HAARLEM'' voor dezen sympa
thieken H.A.V.'er en zijn vrouw. 

Nog een verheugend bericht. Hoewel 
nog niet helemaal hersteld, heeft Jan Hut 
toch weer de leiding van de training op 
zich genomen. Wat de train ' ng betreft, 
gaan we dus op volle kracht het nieuwe 
jaar in. 

DE CLUBAVOND VAN 
ZATERDAG 7 DECEMBER. 

Een ni~t~uitgesproken openingswoord 
Als 't mij vergund ware geweest de 

clubavond van 7 December j.l. bij te wo
nen, zou ik behalve de gebru ikelijke 
welkomstgroet ongeveer het volgende 
hebben gezegd: 

MANNEN, BROEDERS. . . . Het is Uw 
groo~ste verdienste, dat ge kans hebt ge
zien om in ongeveer 15 maanden tijds van 
,.HAARLEM" weer een vereniging te ma
ken in de beste betekenis van het woord. 
Groter lof zou ik U niet hebben kunnen 
toezwaaien en wees er van overtuigd, dat 
de, veteranen onder ons, de echte pioniers, 
die de vereniging hebben gro,Jt gemaakt, 
jullie hiervoor eveneens bijzonder erken
telijk zijn. 

Er is tussen September 1945 en Decem
ber 1946 veel gebeurd, bijzonder veel 
arbeid verzet. Het aantal leden heeft zich 

18 

in die periode verdubbeld, diverse com
missies hebben de club weder richting 
gegeven en n iet te vergeten den leden 
veel jool gebracht. Er is gebouwd aan 
geestkracht, sfeer, clubliefde en vriend
schap, de training is energiek ter hand 
genomen en er is momenteel een daden· 
drang aanwezig, die voor 1947 veel goeds 
belooft. 

En dat alles ondanks het feit, dat we 
geen ,.tehuis" hebben en zodoende van
daag hier en morgen daar moe ~en logeren, 
met alle ongemakken en bezwaren van 
dien. Een eigen home behoort dus tot de 
nog onvervulde verlangens, waarmede de 
goede Sint zelfs geen raad heeft geweten, 
zodat het probleem nog onopgelost voor 
ons ligt. Laten we dit echter vaststellen, 
leden van ,.HAARLEM", hoe s terker, hoe 
machtiger en hoe eendrachtiger wij de 
vereniging maken (ook in finantieel op
zicht), des te groter kans er bestaat, dat 
de oploss:ng gevonden wordt. En daarbij 
kom t, dat dé H.F.C. ,.HAARLEM" nog al
tijd onze Moedervereniging is en daarom 
ben ik ervan overtuigd dat zij ons t.z.t. 
helpen zal waar dat mo~elijk blijkt! Niet 
voor ni.e 's hebben de H.F.C. en de H.A.V. 
,.HAARLEM" samen een kwart-eeuw op 
de bres van de Lichamelijke Opvoeding 
van de jeugd ges 'aan en de kleuren van 
Haarlem hooggehouden. 

Met blijdschap en voldoening heb ik 
mogen constateren, dat steeds meer leden 
worden ingeschakeld in de kern van lei
dinggevende figuren, die het hes tuur veel 
werk uit de handen neemt. Uit dit kader 
kunnen straks nieuwe bestuursleden ge
recruteerd worden en zullen jeugd- en 
andere leiders moe ~en wordèn aangewe
zen, want aan decentralisatie zal ook onze 
vereniging straks niet kunnen ontkomen. 

En dan is er ten slotte nog het probleem 
van het finantiële beleid van ons clubblad, 
dat het zorgenkind van het bestuur en 
de nachtmerrie van den penningmeester 
vormt. Ik breng dit punt met klem onder 
de aandacht van bovenbedoeld kader, op
dat ook deze vooraans ~aande leden hier
a.an eens hun bijzondere aandacht zullen 
schenken. 

Na een blik op het programma te heb
ben geworpen, zou . ik onder hartelijke 
dankzegging aan alle medewerken-den, 
waaraan helaas de naam van Wil Lense
li.n'k ontbreekt, de aanwezigen nog een 
recht genoegelijke avond hebben gewenst. 



Maar ik was er niet helaas en toch wil 
een voorzitter zijn gemoed wel eens on t
lasten, vandaar dit "achterbakse" bab· 
beltie. H. A. v. d. MEY. 

P.S. Wegens ongesteldheid had de 
nooit on ~brekende "Piet de Prater" vel
stek laten gaan, zodat het gerucht dat Piet 
zijn rol niet had gekend, wel uit de lucht 
gegrepen moet zijn. 

ONZE VEREENIGING IN 1946. 
Januari 1. De jaarlijkse voetbalwedstrijden 

tegen de cricketclub winnen wij resp. 
met 4-3 en 3-2. 

Januari 8 tot Januari 13. Propaganda
etalage bij de Fa. Peeck en Cloppenburg 
in de Grote Hou ts ~raat. 

Januari 20. Ouwerkerk gehuldigd aan ,,de 
Kolk" wegens het feit, dat hij 121/:! jaar 
aan de vereniging als masseur verbon
den was. 

Februari 10. Veteranen-veldloop aan "de 
Kolk", omlijst door onderlinge weds trij
den. Henk Willems ontvangt de Paulen
beker. 

Februari 24. Jaarlijkse Algemene verga-
dering. 

Maart 17. Einde wintertraining 1945/1946. 
Maart 24. Aanvang Stad:ontrainlng 1946. 
Maart 27. Einde indoortraining 1945/1946. 
Maart 31. Gezellige avond bij Brinkman. 
April 9. Aanvang zomeravondtrainïng. 
Mei 19. Ernst Schol~en verbetert te Bever-

wijk het Jun. clubrecord op de 300 m en 
brengt het op 39.4 sec. 

Mei 26. Laats~e Stad!ontrainïng 1946. 
Juni 2. Ernst SchoEen verbetert te A'dam 

het Jun. clubrecord op de 30(}' m en 
brengt het op 39.0 sec. 

Juni 16. Met groot verschil w'nnen wij de 
trialmeet tegen V. & L. en Hellas in Den 
Haag. 

Juni 23. Cor ·Lamoree evenaart te Brussel 
het Ned. record polshoog: 3.90 m. 

Juni 23. Ernst Scholten evenaart te A'dam 
het Jun. clubrecord op de 100 m: 11.7 s . 

Juni 23. Leen Brijs, Jan ten W.olde, Gerrit 
Scholten en Ernst Scholten verbeteren 
te A'dam het Jun. clubrecord op de 4 X 
100 m en brengen het op 48.7 sec. 

Juni 30. Achter A.A.C. bezetten wij met 
55 Yz pnt. de tweede olaats bij de voor
wedstrijden om de P.H. Beker te Gro
ningen. 

Juli 7. Gerrit Schol 'en verbetert te Rotter
dam het Jun. clubrecord op de 300 m en 
brengt het op 38.8 sec . . 

Juli 14. D:ck Hagtingius vestigt te A'dam 
het clubrecord op de 2 E.M. met een tijà 
van 10.3.4. 

Juli 14. Ernst Scholten verbetert te A'dam 
het Jun. clubrecord op de 300 m en 
brengt het op 38.5 sec. 

Juli 20. Cor Lamoree verbetert te Londen 
het Ned. record polshoog e:u brengt het 
op 3.91 m. 

Augustus 5. Cor Lamoree verbetert te 
A'dam het Ned. record polshoog en 
brengt het op 3.97 Yz m. Hij wordt met 
deze sprong tevens kampioen van Ne
derland. 

Augustus 12. Wim van Gog verbetert te 
Ro tterdam het clubrecord op de 1500 m 
en brengt het op 4.6.1. 

Augustus 12. Leen Brijs, Jan ten Wolde, 
Gerrit Schol' en en Ernst Scholten ver

. beteren te Velsen het Jun. clubrecord 
op de 4 X 100 m en brengen het op 
48.6 sec. 

Augustus 18. Hans v. d. Berg, Jan ten 
Wolde, Gerrit Scholten en Ernst Schol
ten verbeteren te Ro tterdam het Jun. 
clubrecord op de 4 X 300 m en brengen 
het op 2.46.2. 

September 1. Alle estafette-nummers wor
den door ons gewonnen tijdens de esta
fette-wects rijden om de Kennemer Bo 
kaal te Velsen. 

Septem'Jer 8. Onze Juniores-ploeg bezet 
met 45 pnt. de tweede plaats op de 
Wouter Groenesteyn-Beker weds:rijden 
te Beverwijk. 

September 8. Dick Schloos, Jan ten Wolde, 
Gerrit SchoLen en Ernst Scholten ver
beteren te Beverwij~<. het Jun. clubrecord 
op de 4 X 100 men brengen het op 48.4. 

September 15. Wim v. Gog verbetert te 
Hilversum het clubrecord op de 1 E.M. 
en brengt het op 4.31. 

September 22. Bij de e inds :rijd om de P.H. 
Beker te A'dam bezetten wij de derde 
plaats met 51 Yz pnt. 

September 29. w ;m V. Gog verbetert te 
A'd:~.m het clubrecord op de 1000 m en 
bren5t het op 2.33.5. 

Oeiober 11. Wim v. Gog verbetert te 
Beverwijk het clubrecord op de 3000 m 
en brengt het op 8.55.2. 

October 13. Aanvang wintertraining 1946-
1947. 

October 16. Aanvang indoortraining 1946-
1947. ' 

Oc~ober 27. De Finse trainer Armas Valste 
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bezoekt ons trainingskamp aan "de 
Kolk". 

November 24. Tweede Nationale "Brou
werskolk"-veldloop. 

December 7. Gezellige avond in "Rose
haghe". 

RUIM 200 ATHLETEN OP ONZE 
BROUWERSKOLK. 

Onze Nationale Brouwerskolkveldloop 
op 24 November j.l. is ook dit jaar zowel 
organisatorisch als sportief bekeken een 
groot succes gebleken. Ruim 200 deelne
mers, verdeeld over 6 verschillende cate
goriën, hebben fair en enthousiast om de 
overwinning gestreden. Meermalen waren 
wij getuige van een felle strijd, die pas 
in de laatste meters voor de finish beslist 
moest worden. Doordat bovendien alle 
deelnemers zonder uitzondering dit toch 
niet lichte parcours in een uitstekende 
conditie beëindigdèn, heeft deze veldloop 
eens te ... '!leer bewezen, dat er ook van een 
veldloop een grote propagandistische 
waarde uit kan gaan. Wij twijfelen er dan 
ook niet a0n, of de vrij talrijke toeschou
wers hebben een uitstekende indruk van 
dit soort athletiekwedstrijden mee naar 
huts gekregen. En hier is het ons toch 
hoofdzakelijk om te doen, wil de publieke 
belanrstellin~ in onze athleheksport stij
gende blijven. 

Zoals gezeç:d werd er over alle linies 
flink "geknokt". Het eerste nummer, de 
D-klasse over 2!/z km, leverde ons al dade
lijk een zeer fraai resultaat op, n.l. behalve 
de overwïnn;n<7 ook 4 overige H.A.V.'ers 
bij de eerste 10 en dat uit een veld van 
ruim 80 lopers' ,.Primus in~er pares" toon
de zich hier onze Henk Geuzenhroek door 
vanuit Se positie in een sterke 400 m lange 
eindsurint de Bl.-Witter Manck gedeci
deerd te klounen. Ziin tiid van 7 min. 46.6 

. sec. is veelbelovend en. bij een roed ge
leide ontvrikkelinq; moO"en wij dan ook 
veel V"~n dezen coming-man verwachten. 
Ook Cor Dekker liep als snrinter ziinde 
een zeer behoorlijke race. De eindspurt 
van Hen1< en M"nck kon hii echter ni.et 
weers~a"l.n en zelfs moest hij even voor 
de einds~reep de 300 m-ieugdkamuioen 
Koole (Volewijckers) en de Velsenaar 
Post laten passeren. Cor bezette de Se 
plaa~s rnet een tijd van 7 min. 56.é. Na 
de eètste plaats: yan Geuzenbroek was 
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echter de uitstekende 6e plaats van Hans 
v. d. Berg in 7.59.8 wel de aangenaamste 
verrassing. Een hoopvol debuut in de 
seniores-klasse, Hans! Gé van Ee begon 
juist iets te laat met zijn eindsprint, wel 
passeerde hij hiermede verscheidene con
currenten, doch verder dan de 7e plaats 
kon hij het niet brengen. Over verdeling 
van krachten gesproken, Gé! Verder viel 
de 9e plaats van Schmit Jongbloed ons 
zeer mee. Daar de prestaties van Henk, 
Cor en Hans tezamen de beste vereni
gingsprestatie vormden, bleven wij weer 
voor een jaar in het bezit van de Brou
werskolk-wisselbeker. 

De E-klasse (niet-K.N.A.U.-leden) werd 
een Volendamse zege door J. Mooyer, die 
de bekende wielrenner Gerrit Voorting in 
de eindsprint met vele "lengten" de baas 
was. Tijd van den winnaar 8 min. 2.8 sec. 

In de klass·e voor militairen (2!/z km) 
waren uiteraard de deelnemers met athle
hekervaring steeds in de voorste gelede
ren te vinden. M. Breum (Velsen) toonde 
zich hier de sterkste en won dit nummer 
in 7 min. 54.7 sec., gevolgd door C. Pelle 
(Bussum) enG. Winkel, eveneens uit Vel
sen. Piet Haringhuizen vond het hoge 
tempo wel wat te bar en kwam als no. 1.9 
binnen. 

De 4 km voor C-klassers was onbetwist 
voor de V.V.O.G.'er· K. Jansen, die zich 
reeds spoedig uit de hoofdgroep losmaakte 
en daarna door peen enkele loner meer 
benaderd werd. Hij won dan ·aak met 
grote voorspron~ in de uits•ekende tijd 
van 13 min. 40 sec. No. 2 werd D. Gillissen 
(A.A.V.) en no. 3 de D.E.M.'er 0. van Duin. 
Onze Emile Bleyswiil< was niet geheel fit 
en eindigde op de 12de plaats. 

In het hoofdnummer, de A-B-klasse over 
8 km, ginq onze belangstelling natuurlijk 
in het biizonder uit naar hetoeen onze 
"3 Musketiers" Dick Jordens. Co Hesse1s 
en Wim van Deursen teaen matF~doren als 
JooP Weenink en de P.S.V:'er Slegt zou
den presteren, Na de eerste kilometers, die 
in een voor di.t terrein zeer booa temuo 
afgeleq:d werden. was het duideliik dat dit 
temryo beslissend zou ziin voor het verdere 
verloory Véln Cle race. Na 4 km hadden zo
wel Co als D:ck noq: s~eeds aanslnitin~ 
m'-\t de kontoners Weenink, Slegten Over
diik, tenviiJ Wim met aerinoe ar.hters~and 
als no. 9 doorkwnm. De steiJe Brouwers
kolkweq eiste echter onverbiddeJiik zijn 
tol en enkele lopers, waaronder Jordens, 



moesten dit aan den lijve ondervinrien. 
Hiermede was Diek's goede kans op één 
der eerste plaatsen verkeken. Na onge
veer 5 km rekende de licht lopende Slegt 
met zijn grootsten concurrent Weeninl.c af 
en het was deze tussenspurt, die de strijd 
besliste. Met nog ongeveer 2 km te lopen 
had de P.S.V.'er reeds een veilige voor
sprong van wel 150 m, hetgeen voldoende 
zegt voor de capaciteiten van dezen taaien 
loper. Na Weenink volgde de onver
woestbare A.A.C.'er Overdijk, terwijl Co 
Hesseis als no. 4 verbeten vocht voor wat 
hij waard was. Zoals te voorzien was, 
kwam er in deze volgorde geen verande
ring meer. Opmerkelijk fit en met ruim 
25 sec. voorsprong op Weenink beëindigde 
Slegt deze race in de tijd van 28 min. 14.8 
sec. De Suomi-man werd goede tweede in 
28.40.2. Derde aankomende en winnaar in 
de B-klasse werd Overdijk in 28.50.8. De 
4e plaats van Co Hessels, waarmede hij 
in de A-klasse de 3e plaats innam tussen 
deze lange-afstand-specialis:en, was voor 
ons de verrassing van de dag. Co noteerde 
29 min. 10 sec. en bleef hiermede bedui
dend voor v. Bakel (HOLLAND, Leiden), 
C. de Ree (R.K. HOLLAND, Haarlem) en 
onzen Wim van Deursen. Laats tgenoemde 
nam op keurige wijze de 3e plaats in de 
B-klasse voor zijn rekening in 29.37.2. 
Dick J ordens bleek zijn inzinking goed 
doorstaan te hebben en finishte nog fel als 
no. 9. Ook in deze klasse leverden wij 
door toedoen van onze eerste 3 lopers 
(Hessels, v. Deursen en Jordens) de beste 
verenigingsprestatie en legden hiermede 
beslag op de fraaie wisselbeker, door het 
Dagblad ,·.De Patriot" hiervoor welwillend 
ter beschikking ges'eld. Bas· Fennis en Jan 
Joustra, die in de B-klasse startten, moes
ten zich met bescheiden plaatsen tevreden 
stellen. 

Vice-voorzitter Van Duin reikte na af
loop der wedstrijden met een toepasselijk 
woord de prijzen uit. 

Tot slot nog een woord van lof aan al 
degenen, van den jongsten junior tot de 
"grootheden" van P.C. en wedstrijd
secretariaat, voor de vlotte afwerkï.ng van 
deze Brouwerskolk-veldloop 1946. Dit was 
werkelijk athletiek-reclame op z'n best! 

G. VAN BERKEL. 

WAT GROTE MANNEN 
ZEGGEN: 

0. W. Holmes over onze "Sintelbaan-in
Haarlem" -idealen: 
"Droom voort! Niets is waarachtig dan 
de illusie!" 
(Dream on! there's nothing but illusion 
true!) 

Balzac over onze P.H.-pech van dit jaar: 
"Berusting is dagelijkse zelfmoord.'' 
(La résignation est un suïcide quotidieu.) 

Onze schillenboer over idem: 
"Na sonneschijn hebbie weer regel" 

VAN DE PROPAGANDA 
COMMISSIE. 

Het gebeurt niet veel, dat de P.C. een 
beroep doet op de leden. Vorige keer 
vermeldden wij, dat het lid, welke de 
meeste nieuwe leden voor ons aanwerft 
(die nieuwe leden moeten op 1 Mei 1947 
nog lid zijn) een prijs zal krijgen. De P.C. 
verklapt nu reeds, dat deze prijs zal be
staan uit een vulpen. Maandelijks zal de 
P.C. de stand publiceren aan de hand van 
de ingediende ballotage-formulieren (via 
Hermans, Schreuder en Bleyswijk). Op 
deze formulieren staat n.l vermeld, door 
wien het nieuwe lid is voorgesteld. Waar
om de P.C. dit eenvoudige en veel ge
bruikte recept gaat volgen? Het is ons 
gebleken, dat een goed opgezette et~lage 
stimuleert, een gezellige avond de vnend
schapsbanden strakker aanhaalt, maar dat 
de mooiste en beste resultaten worden 
verkregen, wanneer elke H.A.V.'er een 
vriend van school, werkplaats, kan'oor of 
uit de buurt meeneemt. Het voorbeeld gaf 
in de afgelopen zomer o.a. Gerrit Scholten, 
door zijn vriend Dick Schloos mee te ne
men die over veel animo en ook aanleg 
blèei~ te beschikken. 

De P.C. kan veel doen en is daartoe ten 
allen tijde bereid, doch uiteindelijk moet 
het zo zijn: De P.C. het idee - ons allen 
de daad. Over "idee" gesproken, de P.C. 
houdt zich altijd aanbevolen voor goede 
uitvoerbare ideeën en zal daartoe een 
ideeënbus op "de Kolk" hangen. We heb
ben onze etalages gehad. Wie komt er nu 
met een nieuw, fris actie-plan? 

In de winter 1945/46 werd onze ,.Athle
tiekspuit" geboren, het gezellige Zondag
ochtendblad der H.A.V.-familie. Deze 
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wandkrant kwijnt thans, omdat de beide 
redacteuren X en Y reeds drukke werk" 
zaamheden voor de vereniging verrichten 
en. . . . hun inspiratie-aders verstopt ra
ken. Welke redacteur(en) meldt(melden) 
zich voor dit aardige werk? 

Voor onze onlangs gehouden veldloop 
graveerde het P.C.-lid Theo Wernik niet 
m ;nder dan 35 medailles. Thans zou hij 
geheel alleen de artistieke verzorging van 
een nieuwe propaganda-etalage moeten 
verzorgen, daar Henk Willeros momenteel 
niet beschikbaar is. Dit is voor Theo wel 
wat te veel van het goede. Dus zoeken 
wij een nieuwen mede-artist-decorateur. 
Wie helpt? 

Zeer vroeg in het seizoen, misschien 
wel reeds in Maart/April, houdt de P.C. 
invitatie-wedstrijden voor Juniores. T.z.t. 
zal door de P.C. contact gezocht worden 
met de scholen en de grote bedrijven hier 
ter stede. Zo mogelijk loopt het contact 
over onze eiQ:en Juniores. Hans v. d. Berg, 
Jan ten Wolde en Gerrit Scholten zijn 
reeds gestart en vormen reeds een Woens
dagmidda~ploegje van mede-scholieren, 
die op ,.de Kolk" trainen. De wedstrijden 
worden op een Zaterdagmiddag gehouden. 
Welke H.A.V.'ers zijn beschikbaar om een 
kwieke organisatie op die dag te verze
keren? 

Wanneer onze club leeft, dan zal de 
P.C. n.a.v. 't bovensta;mde 'n reactie moe
ten bemerken. Voor degenen, die nog nlet 
mochten weten uit welke clubgenoten de 
P.C. bestaat, volgt hier nog eens de vol
ledige samenstelling: Voorzitter J. Emile 
Bleyswijk; Secretaris Ab v. d. Bel, Bel
le.mystraat 3, Haarlem-Oost; Leden: Theo 
Wernik, Cor Dekker en Henk Willems. 

Wij wachten nu op jullie spontane brie-
ven. Bl. 

ONZE KAMPIOENEN IN 194:6. 
Kampioen van Nederland: Cor Lamore~ op 

polshoog: 3.97,5 m. 
B-kampioen van Nederland: Dick Jordens 

op de 5000 m: 16.22. 
B-kampioen van Nederland: Wim v. Gog

Theo Wernik-Gerrit Scholten-Ernst 
Schol~en op de 4 X 400 m estafette: 
3.42.2. 

Kampioen van Noord -Holland: Cor Dekker 
op de 400 m· 52.4 sec. 

Kampioen van 1Noord-Holland: Wim v. 
Gag op de 1500 m: 4.9.4. 
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Kampioen van Noord-Holland: Dlck Jor
dens op de 5000 m: 16.37.7. 

Kampioen van Noord-Holland: Henk Kluft 
op discuswerpen: 36.74 m. 

Kampioen van Noord-Holland: Cor Lama
ree op polshoog: 3.40 m. 

Kampioen van Kennemerland: Cor Dekker 
op de 400 m: 52.5 sec. 

Kampioen van Kennemerland: Henk Kluft 
op kogelstoten: 12.87 m. 

Kampioen van Kennemerland: Henk Kluft 
op d · scuswerpen: 38.83 m. 
Onze Junioren-kampioenen zijn: 

Kampioen van Noord-Holland: Leen Brijs 
-Jan ten Wolde-Hans v. d. Berg
Ernst Scholten op de 4 X 100 m: 51.2 s. 

Kampioen van Nc·ord-Holland: Leen Brijs 
-Jan ten Wolde-Hans v. d. Berg
Ernst Scholten op de 4 X 300 m: 2.56.3. 

Kampioen van Kennemerland: Leen Brijs 
op de 80 m: 10.3 sec. 

Kampioen van Kennemerland: Ernst Schol
ten op de 100 m: 11.9 sec. 

Kampioen v. Kennemerland: Gerrit Schol
ten op àe 300 m: 40.3 sec. 

Kampioen van Kennemerland: Leen Brijs 
-Jan ten W olde-Gerrit Scholten
Ernst Scholten op de 4 X 100 m: 48.6 s. 
In totaal behaalden wij dus in het af-

gelopen jaar 17 kampioenschappen. 

CLUBAVOND IMPRESSIES. 
De redactie van dit blad vroeg mij voor 

de aanvang van de 7-December-clubavond 
hierover een verslag te schrijven. Ik ging 
niet direct op dit verzoek in. Veronderstel 
eens, dat de avond niet vlot zou verlopen. 
waarover zou je dan in hemelsnaam moe
ten schrijven! Reeds in de pauze wist ik 
echter, dat ik aan het redac tionele verzoek 
zou voldoen, zo zat de stemming er in op 
deze avond. Een stemming, waaraan zelfs 
geen afbreuk kon worden gedaan door het 
koude en eigenlijk wel wat te kleine z'lal
tje, overigens aardi~ opgefleurd door 
fraaie foto's van de Olympische Spelen te 
A'dam, welwillend door één der redactie
leden van ,.De Athle~iekspuit" afgestaan. 
De voorzitter van de P.C. opende met een 
kort maar krachtig speechie. Onmi:ldellijk 
daarop volgde de aankondiginq van de te 
presen•eren cabaret-revue, benevens de 
juis~e tijd, waaruit bleek, dat er 16 min. te 
laat gestart was. Verder vertelde de mi.cro
foon ons, dat Piet Spoor wegens ziekte 
plo~seling verhinderd was op te treden. 



Het verloop van de avond toonde, drl.t Jan 
Hermans, Cor D2kker en Emile Bleyswijk 
hem uitstekend verv~ngen. Het gehele ver
loop van de avond te beschrijven, bij een 
d 2rgelijk uitgebre.id programma, is een 
byna ondoenïijke taak. Niettemin zal ik 
het in een razend snel tempo proberen. 
Tempo, dat was het, wat het cabaret
programma van deze avond kenmerkte. 
Na een samenzang van enkele juniores 
- aardig, dat ook zij ditmaal eens 
ingeschakeld waren - verduidelijkten 
D.ck Hagt.ingius en Ger v. Be;:-kel ons in 
aardige en opbouwende gezegden de titel 
van de cabaret-revue. De eerste heette 
daarna de aanwezigen namens de mede
spelenden welkom en luidde ook het vol
gend nummer in, de sketch ,.Minderwaar
digheidscomplex", waarin de onverbeter
lijke Dick Jordens weer kostelijk was. Hij 
werd hierbij goed ges ~eund door Tiny v. 
Gog, Emile Bleyswijk en Ad v. d. Klas
horst. Een extra nummer vormde het op
treden van Frits Hoogland, wiens stem
geluid ditmaal uitstekend tot zijn recht 
kwam. Vervolgens toonden de H.A.V.
Junioren benevens Dick Hagtingius en 
Ruud Jongeling ons aan, dat slechte pres
taties op school niet altijd aan de ~;port te 
wijten zijn. Het sketchje was getiteld 
,.Sport en Studie". Naast de zeer komisch 
spelende Hans Busé viel hier Ruud Jonge
ling op in het rolletje van den school
concierge. Wim Dekker zocht hierna een 
vrouw. Of hij geslaagd is, we ten wij niet. 
In elk geval wist hij door ,.community 
singing" de toch al aanwezige goede s tem
ming aanmerkelijk op te voeren. Jan Her
mans verving hierna op de reeds gememo
reerde uitstekende wijze Piet Spoor in 
,.Sandertje Soffie", dat hij tesamen met 
Dlck Jordens speelde en toen waren wij 
genaderd aan één der succesnummers van 
de avond: ,.De Zingende H.A.V.'ers", ge
vormd door Ger v. Berkel, Ton Nieuwen
huizen en een guitaar. Het was in één 
woord af, boys! En dat ook de overige 
aanwezigen er zo over dachten, werd wel 
bewezen bij hun tweede optreden na de 
pauze, toen ze herhaaldelijk werden terug
geroepen. Dick Hagtingius droeg enkele 
goed gekozen sportgedichten voor, terwijl 
,.Dieuwertje Diekema" na de pauze, ook 
voor mij, die het reeds enkele malen ge
hoord had, een aangename verrassing 
was. Ab v .. d. Bel, Emile Bleyswijk, Jan 
Hermans, Dick Jordens, Adv. d. Klashorst, 

Joop v. Viersen en Cor Dekker - de 
laatste als invaller voor Piet Spoor -
brach ~en voor de pauze .,De Amerikaanse 
kapper", daarna de .,Don Kozakken". 
Be~de sketches oogstten het verd~ende 
lachsucces. Er werd door het geheele ge
zelschap voortreffelijk gespeeld met Ab 
v. d. Bel en Dick Jordens als uitblinkers. 
Laa l s ~genoemden lieten de zaal ook scha
terlachen om een sketchje van Henk Wil
lems, getiteld .,De verjongingskuur". Voor 
auteur en artis Len mijn bewondering. Ac
tueel was de sketch ,.Zo trainden wij anno 
1946", gebracht door Ger v. Berkel, Dick 
Hag tingms en de H.A.V.-Juniores. De zeer 
moeiliJke wijze, waarop onze jongens in 
he t afgelopen seizoen hebben moeten trai
nen, werd hierbij op duidelijke wijze 
naar voren gebracht. Professor Sim Ali 
Bim (Piet Spoor) was ziek. De Chinees 
Linke Tang (Emile Bleyswijk) bleek echter 

' ook in s taat Dick Jordens onder hypnose 
te brengen. Het aangekondigde Urker 
Volkslied kwam om onnaspeurlijke reden 
te vervallen. In plaats daarvan kregen we 
echter een nummertje hersengymnastiek, 
waarbij Ab v. d. Bel het de deelnemers 
soms wel zeer lastig wist te maken. Een 
eresaluut voor Kees Hoogland, den pia
n ist. Hij wist slechts enkele uren te voren, 
dat hij als invaller voor Piet Spoor moest 
spelen. Niemand kon dit echter aan de 
begeleiding merken. Dat ziJn eigen num
mer .,Classics" niet goed tot zijn recht 
kwam, lag niet aan hem, maar aan de zeer 
slechte piano. Dick Hagtingius nam op 
toepasselijke wijze namens het gezelschap 
afscheid, waarna de junioren ons nog 
snel even verkondigden, dat de training 
aan ,.de Kolk" de volgende dag normaal 
door zou gaan. Het was aan Arie Mul
der wel toevertrouwd het nog volgende 
dansje te leiden en toen behoorde de 
7-December-clubavond weer tot het ver
leden. Het was een clubavond, die men 
met een feestavond zou kunnen vergelij
ken. Dit lijkt mij 't beste compliment voor 
de organisatoren. Prettig, zeer prettig deed 
het aan op deze avond het erelid Petriè te 
ontmoetert, alsmede de leden van ver
dienste Eysker en Rinkel. Heel aardig was 
het ook de befaamde middenlinie van het 
kampioenselftal van onze ,.Voetbalmoe
der" de H.F.C. ,,HAARLEM" met hun da
mes aan te treffen. Verheugend was het, 
Jan Hut, hoewel nog niet geheel hersteld 
van zijn ongeval, de hand te kunnen 
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~chudden. Dat hij weer vol geestkracht is, 
bewees hij door, tussen het programma 
door, één van zijn bekende propaganda
speechjes de zaal in te slingeren. Tot slot 
nog iets in mineur over deze pracht
avond. Voorzitter v. d. Mey was wegens 
ongesteldheid niet aanwezig. Het was 
vice-voorzitter v. Duin, die namens alle 
aanwezigen de hoop uitsprak, dat de heer 
v. d. Mey spoedig weer geheel hersteld de 
training zou kunnen bijwonen. Mevr. v. d. 
Mey, die wèl aanwezi-g was en wier aan
wezigheid ten zeerste op prijs weid ge
steld, zal den voorzitter ongetwijfeld ver
teld hebben, dat hij jammer genoeg heel 
veel gemist heeft. BART. 

Athletiek~Spreekwoorden 
(om te onthouden): 

Twee lopers vechten om de eerste plaats 
en trekken een derde erheen. 

Beter één goede tijd met wind-tegen, 
dan tien met storm-mee. 

FLITSEN UIT ONS TRAININGS~ 
KAMP. 

Ditmaal eens een flits uit ons indoor
trainingskamp, de gymnas ~iekzaal in het 
Kennemer Lyceum te Overveen. Het is 
een Woensdagavond tegen half acht en 
het partijtje voetbal is in volle gang. Het 
wordt half acht, vijf over half acht, tien 
over half acht en nog steeds snerpt het 
fluitje van Jan Hut niet door de zaal ten 
teken, dat voetbal "fini" is en nu de eigen
lijke traning gaat beginnen. En dan komt 
Jan Hermans met de tijding, dat onze 
trainer door een val van de fiets (een 
boze hond sprong tegen zijn voorwiel aan) 
met een dikke voet huisarrest heeft. Een 
snel overleg tussen de aanwezige be
stuursleden heeft tot resultaat, dat Jan 
Hermans de plaats van trainer Hut zal 
innemen. Ook daarna zal Hermans nog 
enige keren leiding geven op onze indoor, 
want pas op 4 December zien we Jan Hut, 
zij het nog niet geheel hersteld, zijn oude 
plaats weer innemen. Het is in deze flits, 
dat ik onzen wedstrijdsecretaris namens 
alle jongens hartelijk zou willen bedanken 
voor de wijze, waarop hij enkele malen 
Jan Hut heeft vervangen. Het was eigen
lijk een ondankbare taak, want hij wist 
vooruit, dat hij den heer Hut niet zou 
kunnen doen vergeten. Hij bracht het 
niettemin tot een goed einde. En ·nu heeft 
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Jan .Hut weer als vanouds de leiding en 
dus gaat alles weer "gesmeerd". In 't club
blad van een bekende athletiekvereniging 
las ik onlangs, dat hun trainer de beste 
indoortraining in Nederland geeft. Met 
evenveel recht zeggen wij, dat het onze 
trainer is, die de beste zaaltraining geeft. 

En thans nog even snel iets over de 
trainingswijze van onze lange-afstand
lopers. In het vorig nummer schreef ik, 
dat ik die trainingswijze niet kon bewon
deren, omdat er naar mijn idee van elke 
training te veel een wedstrijd werd ge
maakt. Van de zijde van één onzer stayers 
vernam ik nu, dat deze manier van trai
ning te wijten was aan de veldloop van 
Zondag 24 Nov. l.I. De lopers wilden voor 
deze inderdaad zware cross de nodige 
hardheid opdoen. Direct na de loop is men 
overgegaan tot de conditietraining, d.w.z . 
afstand, heel veel afstand, in een rustig 
tempo. Ik nam hiervan goede nota. Inmid
dels blijkt hieruit, hoe heilzaam het geslo
ten seizoen is. Wat zou er anders van de 
conditie van onze midden- en lange
afstandlopers overblijven? CARLO. 

NIEUWJAARSVOETBAL. 
Zoals uit de officiële mededelingen 

blijkt, gaat de traditionele voetbalwed
strijd tegen de cricketclub op Nieuwjaars
dag ook thans weer door. Liefhebbers 
voor de waarschijnlijk . te vormen twee 
elftallen geven zich zo spoedig mogelijk 
op bij Ab v. d. Bel of Dick Hagtingius. De 
samenstelling der elftallen geschiedt in 
overleg met het bestuur. De kleding is 
wederom: wit shirt en witte broek. De 
spelers zullen hier zelf voor moeten zor
gen, alsmede voor de voetbalschoenen. 
Degenen, die zich opgeven, ontvangen nog 
bericht over elftalindeling, terrein en aan
vang. · 

Een nader bericht meldt, dat de wed
strijden om 2 uur zullen aanvangen en 
gespeeld worden op het sportterrein ach
ter de Kleverparkweg (ingang Klever
laan). Aanschrijvingen volgen echter nog. 

Bij regen of bij zonneschijn, 
Op Zondagmorgen moet een H.A.V.'er 

aan "de Kolk" zijn! 

Of het nu sneeuwt, hagelt, of regent 
dat het giet, 

Op Woensdagavond vergeet een 
H.A.V.'er zijn "indoor" niet! 




