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Fa C. J. Krug Een Sportieve 
·bediening / I'IIET ZOO IIAA)TIG/ Julianapark 54. Haarlem Tel. 15148 

in een zaak van 
vertrouwen en 
Service. 

* 
~w oud.e kleeding · 

kan vern•euwci wordP.n 

Glashandel 

Drogisterij 

HAQTfNQIUS 
Perseusstr. 31. Haarlem-N 

Telefoon 23191 

Electrotechnisch- en Radiobureau 

P. A. TAMMER 

Kleverlaan 176-178t Haarlemt Tel. 14753 
(Tegenover Sportveld) 

Verhuur van Geluidsinstallaties 
en reparatie van Radio's 

" SPORTHUIS ,,HAARLEM'' 
heeft de alleenverkoop van de 

' \ 

: "Jadt spikes 
I 

I 

De enigste spike die geschikt is voor cracks!! 

Grote Houtstraat 123 Telefoon 12215 

Glasbewerking 

Verfhandel 

V erfmalerij · 

DIVENDAL'S .KUIPERIJ 
ANTHONIESTRAAT 3. TEL. 16269 

rfet van ouds bekende adres voor 

* Reparatie aan wasmachines 

Uit voorraad leverbaar 

* le klas electr. wasmachines 

Ook reparatte aan regentonnen en ander kuipwerk 

Uw prestaties worden steeds beter 

door het gebruik van 

Bakkers' melkproducten 

Binnenweg 60 - Heemstede - Telefoon 29956 -

Beheerder: Arie Paap 

Garage . 

P.C. Hartog&Zoon 
Voor luxe- en 
huishoudelijke artikelen 

I 

J .. VIETS & Co .. 

RIJWIELHANDEL 

Speciaal adres 
voor reparaties aan 
D.K. W. -automobielen 

Turfmarkt 18 en 26 

Haarlem, Tel. 16066 

LAMP 

Bartefjorisstr.1S. Haartem 

Zijlweg 3~-41 - Telefoon 14308 

I Eerst; klas I 
J Reparatie -inrichting I 

Agent: 
Raleigh-. Fangers

en 
Burgers-rijwielen 
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ZOALS U REEDS BE!BRKT ZULT REBBEN, 
H3El<'T ON3 CLUBBLAD NiET INGANG VAH DIT :NU:r.1-
î 2It ::~::!:N BELANGRIJKE WIJZIGING ONDERGAAN. 
HET ZAL ONGETWIJFELD AAN ZEER VELEN BEKEND 
ZIJN, DAT HET IN VB;RBAND ME'l' D~ FINANCIË
LE POSITIE VAN ONZJJ VERENIGING NI:~T LAN
G:;ER vii:RA!{'l'\·.:oORD ~~.iAS ONS CLUBBLAD OP DE
(';JLFDE \11JZE TE LATEN VOORTB::JSTA.tî.N. HET 
BJi:STUUR IS ~R ~CHTER ABSOLUUT VAlJ OVER
TUIC·D9 DAT HET STAKEN VAN DE UITGAVE VAN 
ONS ORGAAN UIT PROl) AGANDISTISCH OOGPUNT 
VOOR DE ATHLE'riEK IN HET ALGE!.:EEN Etf VOOR 
ONZE H.A.V. IN HET BLJZONDER EEN GROTZ 
STAP ACHTERUIT ZOU ZDN. WIJ HEBBEN DAAROM 
GE.r::IEEND EEN ADV3RTJNTIERUBRIEK AAN ONS 
BLAD T'.G MOETEN TOEVOEGEN. WiJ ZIJN ER IN
DERDAAD IN GESLAAGD EEN DERGELIJKE RUBRIEK 
OP TE BOffivEN, DIE HET VOORTBESTAAN VAN 
11DE H.A.V .er", ZlJ HET OOK IN GEWIJZIGDE 
VOID.1 9 VOOR HDT GEHELE JAJill 1948 WAAR
BORGT. 

HET WOORD VlAS AAN ONS; THANS IS DE 
DAAD AAN U. 

LEDST DE ADVEHTENTIES AANLACHTIG. BE-· 
DENKT, DAT DE ZAKENl'iENSEN, · DIE ~IUN MEDE
WERKING VERLENEN, ONS BEVOORDEL~:~. BE
VOORDEELT GIJ DERHALVE HEN. 

ttliJ DANKEN U BIJ VOORBAAT H:8EL HARTELIJK 
VOOR UW 1~DE1;lERKING. 

NA1'JIENS HET BESTUUR, 

D.HAGTIN'GIUS, Secr. 

Aan hêt einde v an het jaar is het goed 
een ogenblik achterom te zien. Vfanneer je 
aan het begin van een nieuw jaar staat, 
is het niet alleen goed, maar ook nood
zakelijk de blik vooruit te werpen. Wij zijn 
ecl{ele weken geleden een zeer belangrijk 
sportjaar ingegaan, een Olympisch 'jaar. 
Echter ook een jaar, dat onze vereniging 
grote, zeer grote moeilijkheden zal bren
gen, denken wij slechts aan een behoorlij
ke oefengelegenheid. De gemeente Haarlem 
kan ons op dit gebied nog steeds weinig· 

bieden en het staat op dit moment nog 
geenszins vast of wij het veld in Bloemen
daal, dat ons ir~ principe door de gemeen
te Bloemendaal weliswaar is toegezegd, 
wel op voor ons geschikte avonden kunnen 
krijgen. ;En met deze terreinenkwestie han
gen de eventueel door ons te organiseren 
wedstrijden ten nauwste samen. ·Vlij zullen 
hopelijk in st.aa t zijn de revanche-wed
strijd tegen onze Arnhemse 

11
Kometen 11 

vrienden op 2e Pinksterdag te organiso-· 
ren, maar definitief is ons het betref
fende veld nog niet toegezegd. Of }'.,, t 
interna tienaal contact, dat vorig j .ûu· 
gelegd worcl, voortgezet zal worden, ir, 
nog niet helemaal zeker. Voor de r e turn-
wedstrijd in Brussel tegen Schaarbeek 
konden de Belgen ons nog geen gcschikt •J 
daturn opgeven, terwijl de pogingen or11 h ot 
contact met Lux.;;mburg uit te breiden t o t
heden nog geen resultaat hebben opgal3 ·· 
verd, doch helemaal afgebroken i.s de 
band met Luxemburg nog niet. Van harte 
hopen wij, dat we ons in het komende se i·· 
zoen op onze Engelse sportvrie nden ui t 
Derby zullen kunnen revancheren 9 zowel 
sportief als wat de ontvangst betreft, 
doch alweer, het staat nog niet vast, of 
de Engelsen v1el zullen komen. U zult be
merken9 dat wij U niet veel positiefs in 
deze toekomstblik kunnen geven ,~n b ij al 
die onzekerheden komt dan nos de mee s t 
dringende vraag, hoe onze wedetrijdploag 
zich in het komende jaar zal houden e·1 
wel speciaal op Zondag 29 Aut,ustus t}
dens de P .IL-Beker. Door al deze onzeker
heden staat het wel vast 9 dat 1948 een 
jaar gaat ·aorden, waarin 1neor dan gevrone 
wer~cracht van bestuur en leden geëist 
zal worden. In cli t jaar zal boslist wor·
d~n over de vraag of 11H.AATIL:EI..I 11 haar 
plaats onder de meest vooraanstáande 
verenigingen van Nederland zal kunnen 
blijven innemen. Als we deze vraae [:,"Un
stig willep beantwoorden, dan zullen w ~ 
juist in dit jaar geen slappelingen kun-· 
nen gebruiken. Er zal harder dan ooit 
gevochten moeten worden, maar.als we ie--
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der van ons 9 en o onze e1gen p!aats,J.n
derdaad ' vechten, dus de tanden op elkaar 
zetten, dan moet die derde plaats bij de 
P.H. beker 1948 t ot de mogelijkheden be
horen. Wij hopen vurig 9 dat we aan het 
einde van dit jaar zullen kunnen schrij
ven~ 11 0p weg naar de top, is de derde 
plaats bij de P.R. beker heroverd." 

Voorgesteld als lid: 
W.Groen, Goudsbloemplein 10, Heemstede. 

(2- 11- ' 29) 
Nieuv1e donateurs: 
De Heer Lindeman, v.Haemstedeweg 25rd., 

Zandvoort. 
W.Tackema, 3e TIJmrnadwarsstraat 1, 

Den Helder. 
Bedankt: 
A.Spoor, W.Tackema, H.Wacha, A.Uehnes. 

Bedankt als donateur: 
J. de Wilde, J.Bijleveld, H.Snel. 

Adreswijzigingen: 
G.Eysker, Acad.Instituut v.Lich.Opvoe
ding, Deventerweg 10, Bandocng. 
J.G.v.Beckhoven, Barteljorisstraat 34rd. 

Jaarvergadering: 
Het ligt in de bedoeling van het bestuur 
cle Jaarlijkse Algemene Vergadering op Zon
dagmorgen 29 Februari te houden. Nade~e 
berichten en de agenda volgen in het Fe
bruari- nummer. Houdt echter thans reeds 
deze ochtend vrij. 

Veteranenveldloop. In Februari 1946 werd 
een veteranenveldloop gehouden aan 11dc 
Kolk",. Het bestuur wil ook thans deze 
veldloop organiseren, welke dan omlijst 
zal worden met onderlinge veldlopen voor 
alle leden. Als datum is vas".:;::::esteld 
Zondag 22 Februari. De veterane~ ontvin
gen hierover nog persoonlijk nadEi" bericht. 
De overige leden kunnen verdere bijzon
derheden op de training, zowel aan 11de 
Kolk" als in ète zaal vernemen. 

, 
HOEDEN AF VOOR RANS BUSE ! 

Is het niet volkomen verklaarbaar,dat 
een 16-jarige junior- athleet, wanneer hij 
na zijn eerste wedstrijd, welke opvallend 
goed verliep, wegens eeri blessure op me
disch advies een startverbod van een vol 
jaar krijgt, volkomen ontmoedigt de ath
letiek de rug toekeert en zich verder 
gaat wijden aan dammen of schaken of i.d. 
(Waarmede geenszins gezegd v1il zijn, dat 
deze sporten minderwaardig zouden zijn. 
(Red.)) Ja, nietwaar. En toch deed Hans 
Busé, aan wie _het bovenstaande overkr1am, 
dit niet. Integendeel, trouwer dan de 
meeste van onze wedstrijdathleten is hij de 

"tra1n1ng D!lJV"Gn oe zoeKen. ·n ffiJ wee 't z1cn 
op die training zo nuttig te maken - hoe 
zouden discussen en kogels iedere Zondag-· 
morgen in de duinen komen als Hans er 
niet was - dat het werkelijk opviel, dat 
Hans deze winter één keertje ontbrak. 

Naast de 60 sec. die Hans deze zomer 
in Velsen draaide in de eerste ronde v~n 
die befaamde 800 m., heeft hij hiermede 
wederom bewezen die prachtige mentali
teit te bezitten, waaruit een groot ath
leet kan groeien. Als inderdaad zijn voet·
blessure geheel geneest, en daar is go
luk.ldg alle kans op, dan zeg ik U: Let op 
Hans Busé, .want die komt er. 

Ik zeg geen woord te veel, als ik er
aan toevoeg~ Hans, mijn bewondering en 
hulde! 

H. 

B~IEVEN UIT INDONESIË . . -
Alvorens met deze ru
briek, die zich wel een 
vast plaatsje in ons 
blad heeft veroverd 9 te 
beginnen, delen wij U me
de, dat wij ter gelegen
heid van de jaarwicse
ling de beste wensen voor 
alle leden en donateurs 
hebben entvanJen van 

Jan Booy, Gerrit Cassee, Wil Lenselink, 
Cock Stolwijk en Jan Soomer, alle leden, 
die momenteel als mil i tair in de Oost 
verblijf houden. Een ingewijde lezer zal 
opmerken, dat de naam van Jaap Kanis ont
breekt. Reeds meer dan een half jaar 
hebben wij geen contact meer met Jaap 
kunnen krijgen. Ook zijn huisadres in Haar
la:~~ is blijkbaar gewijzigd en niet meer 
bekend. Wij zouden het uit de aard der 
zaak heel prettig vinden ook met hem het 
contact weer op te nemen. Wanneer men dus 
inlichtingen kan verschaffen omtrent zjjn 
adre s, het~ij hier of in Indonesië, dan 
stellen w~ dat ten zeerste op prijs. 

En hier komt dan weer de maandelijkse 
brief 9 ditmaal van Jan Boomerg Heel har·
telijk dank voor de tv1ee laatste brieven. 
Ik was erg blij weer iets van de vereni
ging te horen, hoewel het voor mij niet zo 
leuk is te weten , dat jullie'weer heer-

. lijk in de duinen en bossen aan het trai
nen zijn, terwijl ik hier nog steeds in de 
tro:p~n moet 

11
rondpersen11 • Eerlijk gezegd 

benijd ik jullie erg, want ik heb een 

I 
flaw,,e hoop gehad, om tenminste nog een 
deel van de wintertraining mee te maken, 
maar daar is geen kans meer op,omdat het 
11 thuisvaren 11 thans officieel twee maan-
den uitgesteld is. Niettemin hoop ik,dat 
jullie een goede trainingstijd zullen 
hebben en goede resultaten in het komen
de jaar. Good luck! 
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Zelf train ik op het ogenblik ook weer9 
al ben ik een beetje huiverig om veel te 
doen 9 want je verliest hier al zoveel aan 
gev:icht door normaal werk9 dat je bij een 
·;.,at te veel trainen spoedig in het zie
kenhuis ligt. Ik heb een knaap meege
maakt 9 die dacht? dat zijn body niet stuk 
kon·? maar nu als een gebroken man naar 
Holland is teruggestuurd. Ik houd me aan 
een rustig schema~ loop \:at rondjes, doe 
wat gymnastiek en oefen me \lat in het 
discus- en speerwerpen. Een paar maanden 
geleden was ik weer behoorlijk op dreef 
voor een driekamp tegen burgers en land
macht, maar op de wedstrijddag begon de 
politionele actie zodat alle s voor niets 
was geweest . Ik draaide toen in training 
de 800 m. in 2.10 9 dat is ·dus voor de 
tropen zo gek nog nie~, het is alleen 
januner, dat ik niet ergens in Bandeeng of 

Malang zit, lekker in de bergen9 want 
daar heb je een normale temperatuur en 
'<::an · je je veel meer geven. 

Nu nog eens iets anders. Denk er om 
jongens, niet erom lachen, want ik meen 
het serieus. Op een middag droomde ik o
ver athlet iek en speciaal over discus
werpen en toon kreeg ik plotseling een 
idee. Bij het discuswerpen maak je een 
draai om aan je lichaam, vooral aan j e 
werparm een middelpuntvliedende kracht 
mee te geven en nu dacht ik het volgen
de: Als je nu twee of zelfs drie van die 
draaien kunt maken 5 dan verhoog je die 
middelpuntvliedende kracht en moet je be
slist verder gooien.Misschien is het wel 
een idee- fixe 9 maar ik zou toch graag 
daarover wel eens iets van de technici 
van 11HAARLEM11 horen. :Mogelijk staat wel 
ergens i n de annalen van de athle·tlek9 

dat er vroeger al zo 1·n fantast is ge
weest 9 111aar ik heb er nog nooit van ge-
hoord. 

Jongens, ik stop er rnee. Nogmaals dank 
voor de brieven, speciaal voor de hand
tekeningen. Hartelijke groeten aan alle
maal. 

Jan Soomer vraagt in deze brief om 
een antwoord. Laat deze vraag n~et te
vergeefs zijn. De brieven kunnen gericht 
worden aan de redactie 9 die onmiddellijk 
voor doorzending zal zorgdragen. (Red.) 

Emile Bleyswijk organiseerde 

EEN GOED GESLAAGDE FIU.1AVOND. 

Inderdaad, goed geslaagd, dat kan van 
de propaganda-·en instructiefilmavond 
gezegd worden 9 die de propaganda-commis
sie - in dit geval eigenlijk alleen yer
tegenwoordièd door Emile Bleyswijk - · ons 
bood . Er waren ruim 200 belangstellen
den, waaronder onze ere-leden Petrie en 
v.Balen Blanken en een verheugend groot 

aantal jeugdige scholieren. Een extra 
verrassing vormde ongetwijfeld de aanwe
zigheid van onze oud-secretaris Bote 
'_:chi~tun0lpenning die momenteel zijn Zuid
Afri kaans verblijf voor oen. kort vcrlof 
in Holland onderbroken heeft. War;. zijn 
komst vooruit bekend geweest, hij zou z0er 
zeker als ere-ga:>t zijn verwelkomd. 

Vice-voorzitter v.Duin opende de a 
vond9 waarna het vroord vtas aan de voor
zitter van de j)ropaganda-commissie J.cr 
K.N.A.U., de Heer Haitsma 9 die zeide ver
heugd te zijn, dat thans ook de propagan
da- en i nstructiefilms gedraaid ?.ouden 
worden voor 1,IIAAHLEM' 1 

9 cle club van z~in 
grote vriend ~yijlen Hil v .d . r-~ey? d.e cJ.u'o 9 

die al jaren bekend staat om zijn be1<:0ndo 
wintertrai ning. Zn toen kwamen de heJ.•en 
Lanting en Hut in actie, de eerste als 
filmoperateur, de tweede als explicator 
van de .films. De combinatie van gcnoemd3 
heren vlotte uitstekend en in een ~··nel 
tempo werden de verschillende films go · 
draaid. Van deze films y;as de Deense in
s tructiefilm de meest belanGwekkende. L)e 
opname .. van de wintertraining bracht Ot f> 

welim;raar niets nieuws 9 maar de daarop 
volgende opnamen van de gespecialisce-r·l0 
baantraining waren heel interessant, 
vooral '<fat de technische nummern ·betroft. 
Na de pauze werd de z.g. Oslofilm r:e
draaid7 die velen van onze athleton r·o0rl..: 
het vorig jaar hadden gezicm? toen cl1 
Heer Hut, ook al '<leer in saJ~c.mwcrking 
met de Heer Lanting, deze film op edl 

indoortrainingsavond draaide. De En~~12v 
instructiefilm, stak erg af bij de Dce:n::r· 
en maakte we l een heel pover~ indruk. '.U 
zagen hier eliverse opnamen hoe het ni.oL 
gedaan moet 'Narden en dat kan tenslott-:: 
ook z~n voordeel hebben. Na het officiä
le s;edecl te wercl voor de 

11
Haarlem 11--lcden 

nog de film van ·1_e T..-.rent:::;0 ,·~ .. J::· tl u1 L".J 
. gedraa:i,d, vvaarbij vooral :Bas Pennis e:n 
Fri ts Hoogland za ten te g~nio ten en op•·, _: 
ex-stadgenoot en nationale mar&,thonkam·-· 
pioen Joop Overdijk onder onze jongens no.s 
al tijd zeer populair bleet: te ;;.ijn. :u:1 <- ~
loop dankte de· Heer v .Duin de P .:? .C. •ler 
K.N .A.U. voor het beschikbaar stellen·:.,. 
de films en de Heer Hut voor zijn uit~t·
kende toelichting, waarna de laatste ,e>. 
driewerf hoera ui tbracht op de Eeer 1,, '~· 

ting~ waa.crnede de hele zaal grif instr<ü 
de. En hiermede behoorde deze filmavon•l, 
die in de prachtige aula van het Kenn•, -
mor Lycouin werd gehouden, v1eer tot :bot 
verleden. 11 Bleys 11

9 hartelijl;; d.ank voor j; 
initiatief in deze betoond en hulcle voo-r 
je organisatietalent? · waarmode je all ·~ 
moeilijkheden9 d i e er voor deze a1rond bo-· 
stonden - en dat waren er velen 9 naar ik 
van de secretaris hoorde - in enkele da
gen wist op te lossen. 
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~ '""'nE OPKOiiST EN HE3UL'l,ATEN' B!J onzE QtJ-. 1 P. Geuze broek het goede voorbeeld , van 
DERL tNGE PR3ST.ATIE- LOPEN ;- - ~- b.J.·oor Henk volgen .. Aan de andere ::ant . 
-- ·- · -,- was het een onzer veteranen, Lant1ng,d1.e 

Onze onderlinge 11WinterrmdstrijdÈm" op door zijn moedig volhouden om;e bewonde
Zondag 14 December, ditmaal in de vorm ring afdwong. Een bew~s temeer v oor het
van urestatie- lopen en gehouJen op het geen regelmatige training, ook op gevor-
beke~de circui t 11 tussen BroU\'lerskolk, derde leeftijd, nog vermag . 
~anderijv~art en 11 Kraantje Lek", mogen bij- \lat verder de gemaakte t ijden betreft 
zonder goed geslaagd genoemd worden. Er was het opmerkelijk, dat ondanks de gele··· 
was een verheugend goede O.Pkomst van verde strijd, geen enkele deelnemer aan 
deelnemers , die, verdeeld over A, B en C deze 2 km. binnen de gestelde A- presta
klasse, voor het merendeel binnen de tie (8 min.) bleef. Wa~ deze eis n is
vastgestelde tijd- maxima bleven. De voor schien iets te scherp gesteld? De vol
deze gelegenheid beschikbaar gesteldedi- gende lopers voldeden echter ruimschoots 
ploma ' s, smaakvol en artistiek uitga- aan de voor de B- prestatie in aanmerking 
voerd door Theo \lernik, werden dan ook komende 9 min. gr ens; H.v.d.Ber g

9 
C.Dak

totaal uitverkocht. Vlij kunnen dan ook ker, ten Hove, J. ten Wel de , A. de Vries, 
zeggen, dat deze lopen volkomen aan het li'.Geuzebroek, Visser, Koper. Voor C-pres
,gestelde doel hebben beantwoord, n.l. een tatie, tot 1 o min.? kwamen in aanmerking 
indruk te krijBen van het uithoudingsver- F.Pieters, M.Swart, Blok, C. Lamoree, L. 
mogen van onze wedstrijd-athle tem in dit Brijs, H.Schr euder, Th.\Vernik, C.Wullems, 
stadium van onze winter-training. Voor P.Haringhuizen, J.van Viersen, H.Schol
onz.e lange-afstand-mensen bc. tel~onde 2e ten en a. van Ee. Tot slot smaakten nog 
af te leggen 4 km. natuurlijk .. : .... "t :c.~...:r h.Jt genoegen het traject te hebben uit
d.an oen proefstart je, d\3 Z k.:r. • G.i e onze gel open al voldeden :zij niet aan een biJ
:Jprinters, springer s en \werpers daaren- zm,dere eis: Lanting, H .Kluft, F .Deys, 
tegen te 11 consumeren" kregen zal de mees- F .Bello, H .Overduyn en H. Vallanan. 
ten wel wat zwaarder op de maag gevallen Al Tre t al waren de indivicluele pros
z.ijn. Bij de eerste groep liep alleen Jan taties :zodanig, dat menigeen met voldoe-
Koopman zich iets warmer, zodat hij dan ning op dez.e 

11
t est-dag11 kan t e rug z.ion. 

ook a 1 l e e n binnen A-tijd ( 14 min.) De ver worven diploma's zullen in i eder 
kv/ar .•• Van de overigen maakte Henk Geuze- goval de herinnering levepdig houden. 
"breek de beste indruk, met eeringa ach
·~t}rotand op Jan kwam hij als no. 2 binnen. 
IIierna ·.vas de volgorde van aankomst: Wim 
v.Deursen, Bas Fennis, Jan Hermans , Wim 
van Gog, Dick Jordens en Becknoven, die 
allen B- tijd noteerden (binnen 15 min .) . 
Binnen C- tijd (tot 16 min.) bleven nog 
Henk Vli llems en Arie Paap , terwijl Han 
Cramer, Lindhout, Baay, Henk Handgraaf, 
~-._~ ... y Wernik en Fri ts Hoogland weliswaar 
bÓven deze tijdgrens bleven doch ni ette
min fit en wel het parcours beëindigden. 
BlJ .. de kleine ronde" (plm. 2 Km .) "oor 

11 

sprinters, springers en VIerpers trad het 
vledstrijd- element meer op de voorgrond 
dan bij do lange-afstand-lopero, o~dankc 

de tip van vice- voor zitter van Duin bij de 
start. Maar ja, je zou nog eerder een vis 
het zwemmen kunnen verbieden • •••• Vooral 
op het zwaarste stuk van het traject, de 
oplopende Brouwerskolkweg, werd ,.P"01r"'olct 11 

dat het een lieve lust was. Hi...,: . zs.:--~ 
wij Hans v.d.Berg en Cor De >("\n~r een vin
nig eindsprint- due l uitvechten, dat ver
rassend door eerstgenoemde werd gewonnen. 
Ook Jan ten \-7olde toonde een uitstekende 
vorm door lange tijd de 3e plaats te be
z.etten. In de laatste 100 m. ~chter werd 

G. van Berkel. 

------------·---------------------------
EEN OPMERKING. 

In het artikel van Gerar d Rinkel in 
ons clubblad van Decemb0r werd vormold~ 
dat een van onze beste 800 m. mensen on-
0~rf:lgeld· en weinig tra i nde. De betreffen
de persoon kan sich echter m8t cl~·Je "b ·· 
schuldiging ni et verenigen . Volgens z~n 
mening was hij v:el degelijk geregeld op ûc 
training aanwezig. Hij gaf zich echter op 
dat moment mee r v oor de technische num
mers. Door geregelde zinspeling van het 
bestuur is hij er uiteindelijk nog toe 
overgegaan zich weer op de 800 m. toe te 
leggen, omda t volgens het bestuur de be··· 
treffende persoon na v.Gog op dat moment 
nog tot de beste prestatie op de 800 m. 
~Y\ staat nas. Hij handelde hiermee dus 
vol~nmPn in het belang van de vereniginG• 
In het vO~ van de Heer Rinkel was deze 
hanJeling egoistisch. 

H Siernik. 

Op deze 
11

0pmerking11 zou ik het volgen
commentaar willen leveren. hij door de spurtende ten Have, een van de 

onz.e 
11
eerste jaars'', resoluut gapaRseerd Ik zie in Harry VIernik een 800 en een 

1500 m. loper en niet iemand, die aanleg 
heeft voor technische nummers. Combina-· 
tie is hier niet mogelijk. rlil men reke
ning houdende met z.~n.aanleg het hoogste 

Er waren trouwens in deze loop nog meer
dere nieuwelingen die onze aandachttrok
ken. Zo l iep de jeugdige Piet Visser een 
heel goed bekeken parcours en zagen wij 
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bereiken~ dan moet men zich specialise
ren. Iemand ' s aanleg bepaal t twee dingen ~ 
w·elk nummer h ij k iezen moet en hoe ver hij 
het eventuee l kan brengen op dit nummer. 

De voorbereiding voor het lopen van 
een goede 800 m. eist de gehele mens. 
Harry 1 s taa.l.< was dus~ steeds aanwezig 
zijn op de training en intensief arbeiden 
aan de opdracht~ Hoe kom ik onder de 
twee minuten. Is hij dus wel op de trai
ning aanvre zig, maar gaat hij een tc€hnisch 
nummer beoefenen, d~n is dit fout. Na
tuurlijk, wanneer hij di t wenst, kan nie
mand hem dit beletten, maar a thletisch 
bekeb:m blijft dit onjuist en vormt het 
een s lecht v oorbeeld. Ten opzichte van 
do H.A . V. blijft voor mij clcze houding e 
goistisch. 'Janneor Harry iJcrnik al zijn 
t~jd en aandacht aan de 800 m. (en 1500nr.) 
had besteed, \iaren zjjn resultaten beter 
g~weest. ·Dit heeft hij niet ged.aan. Hij 
wenste dit niet, hij deed datgene, waar hij 
meer zin in had. Eerst hij en dan de H.A. 
V. Ik zie he t liever andersom, anders ko
men vrij er nooit. Ri nkel. 

He t zij mij vergund di t commentaar van 
Gerard Rinkel nog iets te mogen aanvul
len. Ik heb in het se izoen 1947 geen en
kele avond training gemis t en ik ma t i g mij 
dus aan een oordeel te vellen over het 
feit of Harry r egel matig getr aind heeft 
of nie t. \'{elnu, ik meen positief van 
niet •. Wat de 'zinspeling van het bestuur 
betreft, dat Harry zich meer op de loop
nummers zou moeten toeleggen , i nderdaad 
heeft de vice-voorzitter zich in het be
gin van het ::>eizoen met voorkennis van 
het bestuur i n die geest tegenover 
Harry uitgelaten. Daar Harry echter on
regelmatig bleef trainen en zijn presta
ties geen voldoening konden schenken, 
v1er cl niet hij, maar Henk Geuzebroek in de 
voorlopige P .H. p l oeg op de 800 m. opge-
nomen en werd Harry als reserve opge-
steld. Een week voor de P.H. beker maak
te Harry tijdens 'de Noordhollandse kampi
oenschappen op de 800 m. echter een tijd, 
die Henk Geuzebroek nog niet gemaakt had. 
Toen maakten degenen, die ve~antwoorde
lijk war en voor de samenstol l ing van de 
P .H. ploeg9 v1aaronder ook ondergeteken-
de , de fout 9 Henk9 die ongetwijfeld seri
euzer had getraind, alsnog te passeren 
voor Harry. Dit was een zeer ernstige 
fout, die dan ook in de toe komst onge
twijfe l d vermeden zal worden. 

D.Hagtingius . 

Hoe kunt U weten to t hoeveel U i n 
staat bent 9 _als U het nie t uit a lle 
macht hebt geprobeer d? 

Ons lid Kees Vi s s e r 9 oud- Nedorla nds re -
cordhouder speerwcrpen 2 ventel t in on·
derstaand artikel~ 

EEN :DIJ AlffiER OVER DE TRAINING BD SPK:iR
WERPDN . I. 

HET Zw1[ GOED:C PHBTTIGE EERHl~TERDTGSN 9 

WELKE IH J.TIJ OPKOi1:iJN 9 NU IK D=:. PEN T.:-;1\. 
HAJ.'fD GENOJ.1]]N HEB OU I:S'I18 TE SCI:IRlfVEN 0-· 
VER HET O:fJDERD:8:SL VAN D:;) ATHLETIEK9 DAT 
\lEL 14!.JN BLJZ01W3RE AANDACHT HAD - ~IJ ~;oo 

HEEFT. WANT IN mTZ3 SPORT ROEST OUDE 
LIEli'DE IHBT. HOOGSTENS SLUH'IERT ZIJ 9 \JAN
NEER .DE Or~STAN.i:>IGH:SDEN HAAR NIET GlHWTIG 
zrm. 

Omstreeks 1930 maakte ik deel uit van 
een clubje vrierr en, dn.t vrijvtel elke vrije 
avond of vacanti e-dag - 'Neer of geen 
weer, dat maalde geen verschil - op het 
onvolprezen 

11
HAARLSW 1- velcl. te vinden was . 

Wij deden daar van alles. We liepen wat, 
sprongen zo nu en dan ver of hoog, gre
pen eens naar een lcoge 1$ speer of di scuz9 • 

al naar ons zinde. Spelenderwijs l~erden 
wij iets van a thletiek9 wij amuseerden ons, 
ademden liters buitenlucht in en namen 
en passant een portie gezondheid mee, ge-
noeg voor een heel leven. 

Tot zover verliep eigenlijk al l es vafr· 
zelf. Toen merkten wij op een zekere dag$ 
dat onze prestaties op sommi.:;e onderdel•.)L 
van die aard waren, dat we weleens aan 
een wedst.rijd zouden lmnnen moedoen 9 zon-· 
der een al te gek figuur te slaan. En 
daarmede za ten wij clan ook dade 1 ;jk en mid· · 
den in de problemen van training en tcch
niek5 die opdoemelen bij de vraag~ Hoe kan 
ik mijn prestatie verbeteren?' ; 

VOLH.ARDBND'] TR:l.INI NG EEN I;rr~ ! 

Het deze vraag heb ik mij een paar 
jaar bezig gehouden; d it ü : hela.n..:; \ ,, ··l 
te kort? 1:1aar het ging nu eenmaal niet 
anders. Want er gaan •Hel een slorcli:.;e 
tien jaar mee heen 9 vóór iemand op AE:n 
nummer als speerwerpen uitgestudeerd 
raakt. Maar laten jullie je door deze 
uitspraak vooral niet afschrikken, inte-
gendeel. Uaar mijn mening moet iedere jon-
gen met veel aanleg en enthour.d.a:::m1e n<.:. 
enkele jaren van doelmatige training 0cn 
presta t ie kunnen leveren9 waartaee .tll,J o~-' 

een Nederlands sportveld goed voor de 
dag kan komen. En wie meer wil berei ken, 
welnu hij bedenke; dat op de duur zijn ij
ver en doorzettingsvermogen niet onbe
loond zullen 'bl ijven ! 

Verwacht nu niet 9 dat ik mij inbeelcl 
een handleiding te kunnen schrijven 9 ho(~ 

iemand· in de kortst mogelijke t ijd een zoed. 
speerwerper kan worden. Dat is ui teraa::·d 
onmogelijk. Wel geloof i k, dat het nut 
kan hebben 9 iets t0 ve r tellen over de wij-· 
ze 9 v1aarop de zaak aangepakt kan ·uorden ~ 
en over de moeilijkheden , well::.e zich daar-· 
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bij voordoen. Ter.~ery omda~ bepaalde 
richtlijnen, die ik meende te moeten vol
gen om mijn verrichtingen tot een hoger 
peil op te voeren, ook voor anderen gel
den. Evenzo zullen bepaalde problemen, 
die zich bij di t nummer voordeden, ook bij 
andere beoefenaren een oplossing vragen. 
Ik zal hierbij zoveel mogel ijk vermijden op 
technische bijzonderheden in te gaan, al
leen trachten duidelijk te maken 7 dat er 
algemene richtlijnen voor de training be
staan en dat het nodig is bepaalde pro
blemen te zoeken, ze aan te voelen en 
daarna op te lossen. 

CONDITIETRAINING. 

BiJ de training dient men goed onder
scheid te maken tussen.wat men algemene 
of conditietraining zou kunnen noemen en 
de technische oefeningen. De conditie
training heeft tot doel het lichaam 
steeds beter aan te passen aan grote in
b.tJ::tnning. Er ontstaat een toestand,vraar
bij alle functies beter verlopen. De 
gro11-dslagen hiervoor worden reeds gelegd 
in de wintertraining9 zowelbuitenals in 
de zaal. Warme douche en sportmassage 
dragen daartoe bij en eveneens de onont
beerlijke lenigheidsoefeningen. Soepele 
spieren en lenige gewrichten zijn onmis
bare voorwaarden voor een snelle werp
actie en scheppen de mogelijkheid de worp 
uit te voeren zoals de juiste techniek 
het eist. 

nu eenmaal geen automaat, waar men een 
lesje instampt, dat er dan in de vorm 
van een speerworp van, laten we zeggen, 
60 m. weer uitkomt. Er is meer voor no
dig9 dan te weten, hoe het moet. Zo ge-· 
makkelijk gaat het dus niet, maar hoe dan 
wel? Men moet trachten een voorstelling· 
te lcrijgen van de vrorp, zoals deze behoort 
te zijn. Dus weliswaar de grondslagen van 
de techniek kermen 9 maar bovendi en goede 
werpers gadeslaan 9 hun actie leren aan
voe len, dus als het ware zelf meebele··· 
ven. Vervolgens moet dit gevoel in de · 
spieren komen . D.w.z. zelf proberen, oe
fenen en de actie controleren, waarbij 
vanzelfsprekend de aanwijzingen van een 
deskundig toeschouwer in dit geval de 
trainer, van grote waarde zijn. 

ALLE B2SCHIKJ3ARE SPIEREN GEBRUIKEN. 

Ik zal dit met een voorbeeld verdui
delijken. l1en moet w·eter:. en gezien heb
ben, dat het nuttig'is, niet alleen met 
de arm te gooien, maar alle beschikbare 
spieren te gebruiken, dus ook met schou
der-, romp- en beenspieren. En vraag 
dan eens aan de oefenmeester of hij de 
achteruitgebrachte speer eens aan zijn 
staart wil tegenhouden. Probeer nu lang
zaam de worp e'nige malen op de juiste 
wijze uit te voeren, totdat je goed ge
voeld hebt , hoe het moet. Vervoleens oe
fenen en nog eens oefenen, waarbij de ver
schillende onderdelen van de worp, elk op 
hun beurt i n het middelpunt van de aan-

DE ViERPTECHIHEK. dacht komen . Nooit geforceerd, al tijd 
Wat de werptechniek betreft, hieraan losjes en soepel. Tenslotte ontstaat een 

ligt een natuurlijke beweging ten grond·- constante worp, d,w .z. de bewegingen 
slag; iedere jongen voelt bij intuïtie worden steeds op dezelfde wijze uitge

voerQ en vormen een harmonisch geheel. a.::~.n, hoe hij een steen, bal of ander niet 
,;e zwaar voorvverp moet behandelen om het AJ.s dit stadiu.rn van geoefendheid is be

reikt, is iedere worp. vrijwel ge lijk aan zover mogelijk van zich af te werpen. De 
een doet dit van nature vaardiger dan de de vorige en alle belanden op het veld 

d D h d ·· L ndense 1 in een c i rkel met ongeveer een meter · an er. oe e VllJZe, waarop een o . .. . . . 
t t · d 1 .. n ·v n en 1 . dj ml.ndelllJn. Het Sj_Jl.ergevoel 1s aamvez1g, s raa Jongen e 10ge ZlJe a e 1 .. 

h t H h . 11 t .._ 1 b men kan een 'Norp nu, zonder erblJ te den-
van e oger Ul.S me een sneeuwua e- ~ ken, uitvoeren op dezelfde wijze, waarop 
laagt, is dezelfde, als dje van een A-
frikaanse inboorling, wanneer hij een te- men een knoop legt of zijn jas aantrekt . 
genstander met zijn werpspies tracht te Er is dan een vaste basis verk.regen; ui
doorboren. Het is de natuurlijke worp van teraard zal deze vorm nog niet aan het 

ideaal beantwoorden. Daarom& fouten en de mens. 
de lengte onvolkomenheden zoeken en verbeteren, Bij het speerwerpen speelt 

steeds me t behoud van souplesse . Nimmer 
van het voorwerp vanzelf' een rol, hier- trachten te forceren en ook niet te veel 
mede moe t bij de wer;,- ~()chni e:ok ,.,~ 1"""'; "'/.S [ineens willen veranderen, want dan gaat 
worden ge houden • Maar het principe 1::. 1; ;.r " 

i ü9 t juiste spiergevoel weer ve.rloren. gelijk. 
In de loop der jaren hebben velen, j Dikwijls dreigen ook ergens foutjes :i.n te 

er 'I sluipen; voortdurende waakzaamheid en sportleraren9 trainers en athleten 

'

zelf-controle hlijven dan ook geboden! zich mee bezig gehouden, hoe zo~n worp 
het doelmatigst kan worden uitgevoord 9 Slot volgt. welke bewegingen nodig zijn en in welke 1 .• 
volgorde. Het resultaat van hun naspo·- ·- ... . - . . ---·-·--~-------·--------------------
ringen is wel ergens na te slaan in een j 
der vele leerboeken over athletiék. Het ,Goede voornemens, die niet wor den uitge
is alleen erg jamrner 9 dat techniek niet ]voord, betekenen een ondermijning van Uw 
uit een boekje te leren is. Een mens is zeli've:r:trouwen. 
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Ik. sprak n.e t : 

BAS FENNIS . 

Van wielrenner tot athleet. 

niet goed 9 hoe ik het had 9 toen ze me 
een paar dae;en voor de v1edstrijd kwamen 
zeggen, dat ik moest invallen voor Ha""
tingius, die zich niet fit voe l de. Op de 
wedstrjddag was ik knap zenmtachtigsmaar 

Ik had met Das afgesproken, dat ik het Vlas toch wel een grote voldoening 
hem Zondag 30 November na de training in voor me, dat ik er in slaagde de 6e 
het ge zellige tentje aan 

11
de Kolk" zou plaats te bemachtigen en d:1s nog een 

ontmoeten. Bet duurde wel Ha t' lang voor- puntje voor de club in de wacht v1ist t : 
dat hij lmam opdagen, maar lange- a}stan- slepen. Tot nu toe is deze P.H. beker 
dersil komen nooit vroeg bi~nen en dat had wedstrlJd dan ook wel de fijnste vadstriJd 
Uw interviewer tenslotte moeten weten. die ik gelopen heb." 
Maar eindelijk k.vam het eerste slachtoffer "Tot nu toe zeg je. Dus je hebt noc; 
L1 deze rubriek dan binnen en onder het plannen voor de toekomst?" 
drinken van een heerlijk g l as appelsap "Na tuurl1jk heb ik die. In 1946 k.mm 
kreeg ik de gelegenheid onze langste' ik als invaller in de 1') .H .ploeg, maar il, .. 

lange- afstandloper (of is Wim v . Deursen zal mijn uiterste best doen om ook nog 
dat?) enkele vragen te ;tellen. eens do eer waardig gekeurd te \'lorden 

11
.fanneer ben je nu eigenlijk orecies : rechtstrocks in de ploeg gekozen te uo1· . 

bij ons gekomen Bas? " . nEens kijken, ja, ! den • En dan zou ik zo heel graag in trai-· 
dat was nog in de oorlog. Het zal in de i ning gaan voor de 25 km. of de marathon" 
n~-zomer van 1944 geweest zijn. Maar de I Maar ~o Vleet, dat daar heel veel voor 
WJ.ntertrainins kon toen in verband met 1 getra:tnd moet worden en mijn onregelma ti-
d~ oorlogsomstandigheden geen doorgang , g~ Herkzaamhed~n laten me daar EJOmenteel 
v:tnden en in de zomer van 1945 ben ik op j n:tet goed de tiJd voor. Maar i\.;: r.10et or
het sportveld aan de Zeeweg pas goed met I stappen, >~ant als Haarlam- Hermes door-
athletiek begonnen!" gaat vanm:tddag; dan wou ik er toch wGl 

~~~aar heb je daarvoor nooit aan sport I erg g~aag bij zijn. Doe me een lol en !Haal. 
gedaal}? want zo heel erg jong ben je nu I het n:tet al te bont in het clubblad.;, 
toch ook niet meer?il 11Als je het nu pre-! . En terwijl ik afscheid neem van Bas 9 

cies wil weten, ik ben 33 jaar o Voordat I fl1 tst het door me heen: Zouden wij net 
ik .11ot athletiek begon heb ik gehandbald , als AoA.C. in Das een athleet krijgen,dio 
l!laar vooral veel aan wielrennen gedaan.'~ I van wielrennen overgaat tot de super-

11Heb je wel eens prijzen .o-ewonnen in de I lange- afstand? Als hij inderdaad voldoen-
wielrennerij? " o de trainingagelegenheid krijgt, dan zeg ik 

11
J a

9
· ik heb daar wel wat pr ijzen mee niet? dat Bas evenals Overdijk kampioen 

geHonnen. Mijn beste prestatie is wel ge- gaat worden? maar wel weet ik, dat hij dan 
weest de 4e plaats tijdens het lange--af- heel veol kan bereiken. Zijn doorzettings-· 
standkamploenschap van de H.S.V_.

11
De Kam- vormogen staat me daar borg voor. 

pioen". - Interviewer. 
11En ondanks die goede prestaties ben 

je toch overgegaan tot de athletiek. 
Waarom deed je dat? 11 

11
0ch, ik weet niet, 

hoe dat gekomen is. Ik ben een paar maal 
met Ko Hessels mee wezen trainen en van 
liever:lede kon ik er toen niet meer bui
ten.11 

11Dus jij bent ook één van degenen,die, 
nadat ze eenmaal de 11BAARLEU"-sfeer heb
ben meegemaakt, daar niet meer buiten 
kunnen. Vertel nu eens wat over d.e ath
leti.ek vredstrijden, die je gelope11 hebt o 11 

11Nou mijn eerste wedstrijd was een grote 
sof. Een 1500 m. op een aardappelveldje 
in Guntpoort tijdens de bevrijdingsfeesten. 
Ik kwam in het stuk niet voor. Haar in 
de wieleroport had ik wel een kle in 
beetje doorzetton geleerd en na een goede 
vrintertrainin0 kwam in 1946 in Castricum 
het eerste succes, als je dat zo noemen 
wilt. Een eerste plaats in een 3000 m. 
D-klasse. Dat ik dat zelfde jaar nog ~e-
, • t:.> 
Kozen werd 1n de P.R.-beker-ploeg, je be-
gr~jpt, dat was voor m1j wel een hele sen
satie. I~ zal je eerlijk zeggen, ik wist 

JAN SOOHER VAART THUIS. 

Vlak voor het uitkomen van dit nummer 
ontvingen wij de verheugende mededelin.;, 
van Jan Doomer, dat hij met het Zuider 
kruis 11 op Vr Jdag 23 Januari de th~isvaar+ 
heef~ aanvaard. Hij eindigt zijn briof je, 
waar1n hij ons dit schrijft als volgt~ 
i,Groet alle jongens van me en tot een 
spoedig weerzien in Haarlem en de Kolk" 11 

\Ïe · leunnon Jan dus ongeveer 20 Februa
ri in Holland verwachten en we zijn er 
van overtuigd 9 dat hem namens 

11
ITAARLEL:" 

een hartelijl~ 
11
Welkom thuisa te \·rachtcn 

staat. 
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Nadere bijzonderheden over 

DE VETEillUlEN - EN ONDERLINGE VELDLOOP. 

Door het wat later uitkomen van het . 
clubblad zijn we nog in staat in dit num-
mer nadere bijzonderheden te geven over 
de veteranen - en onderlinge veldloop op 
Zondag 22 Februari. Allereerst iets over 
het parcours, dat ditmaal uitgezet zal 
worden i n het bos- en duingebied, waar 
anders getraind wordt. Er zal een par
cours worden uitgezet van ongeveer 800 m. 
Deze afstand zal door de junioren en de 
sprinters, springers en werpers 1 x moe
ten worden afgelegd . De middenafstanders 
lopen de afstand 3 x en de lange afstan
ders 5 :x:. De veteranen zullen het par
cours 2 x lopen. Het voorlopig chronolo
gisch overzicht luidt als volgtg 10.10 
uur: 800 m. junioren; 10.20 uur~ 800 m. 
sprinters, springers en werpers; 10.30 
uur: 1600 m. veteranen; 10.45 uur: 2400 
m. middenafstanders; 11 uur~ 4000 m. lan
ge afstanders. 

Het is de bedoeling, dat de veter~nen 
na afloop van de wedstrijden met genodig~ 
den samenkomen in 11Roosendaal" te Over
veen om gezamenlijk de koffi emaal tijd te 
gebruiken. 

Zij ontvangen (of ontvingen) hier over 
nader bericht . 

Zondagochtend 22 Februari wordt dus 
weer een hoogtij-ochtend voor onze vere
niging, waar geen enkele H.A.V.- er, die 
zich zelf respecteert, mag ontbreken. 

OUVfERKERK NAAR INDONESIE. 

Ei genlijk nog onverwachts kwam het be
r i cht af, dat Ouwerkerk op 2 Februari 
voot 2 jaar naar Indonesi~ gaat vertrek
ken en hiermede raken wij dan voorlopig 
de man levrijt, die ruim veertien jaar ont
zaglijk veel voor onze vereniging als mas
seur betekent heeft.Ouwerkerk was bij ons 
een begrip gewor den. Voor een gebles
seerde 11HAARLEi1:111-athleet was in de afge-
lopen jaren steeds het parool: 11Spreek 
me t Ouwerkerk en-het komt in orde." In
derdaad, doorgaans kwam het altijd heel 
gauw weer i n orde, vraarbij vooral ook de 
prachtige ~entale kwaliteiten van Ouwer
kerk di kwijl s een grote rol speelden. Na 
het vert rek van Eysker wederom een groot 
verl i es. En ook dit verlies zal heel 
moei lijk genivelleerd· kunnen worden. 

Ouvverkerk, namens alle H.A. V . - ers, 
wensen wij je een behouden vaart, en een 
goed.verblijf in de Oost. We hopen van 
harte, dat we je over 2 jaar weer gezond 
en vrel in Holland zullen mogen begroeten .. 

IETS TE LAAT en IETS TE VROEG. 

. Door ~echnische moeilijkheden, welke 

voortvl oeiden uit de wijzigi ngen in de 

vorm van ons clubblad, is di t nummer i ets 

te laat uitgekomen. 

Het volgend nunune r zult U echter i n 

verband met het opnemen van de agenda 

van de algemene vergadering op Zondag 29 

Februari, iets vroeger dan gewoonlijk kun

nen ver wacht en. 

SPORTWLJSHEDEN. 

Ook in de sport is een goed humeur de 

bodem, waarin succes snel ontkiemt. Mis ... 

lukking gedijt bij voorkeur daar , waar men

sen hun opgewektheid hebben ver l oren. 

Wie in de sport beweert , dat iets 

niet kan , voor hij he t geprobeerd heeft 9 

heeft zijn spor t loopbaan al be~indigd 9 

voordat hij er goed mee begonnen is. 

Niet zijn successen typeren de sport

man, maar de· wijze, ·w·aarop hij z~jn !ledv.l>

lagen weet te dragen. 

Er werd nog nooit lering getrokken uit 

een verloren wedstrijd~ door er lang over 

te treuren. Elke minuut, dat je daar ;ne ,~ 

voortgaat , belet je jezelf om in een v ol·· 

' gende wedstr ijd te winnen. 

Elke ni euweling in de sport kan met 

enthousiasme aan de training beginnen. 

Maar er is een man voor nódig om met en

thousiasme de training voor t te zetten. 

- 0 -
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Athleten. die het weten 

zullen mu niet vergeten 
GÈ VAN DEN BOSCH 

Jacobijnestraat 8 
Leidsevaart 26 

Lau 
Braakman 

Amsterdamstraat 43 
KI. Houtstraat 22 

MAGAZIJN NEDERLAND 
Gr. Houtstraat 36 
Haarlem 

Heren- en kinderkleding 
Kleeding naar maat 

Dagelijkse Autodiensten 

AMSTERDAM ~Lb~~E~f5f'A~ 
HAARLEM SANTPOORT 

HEEMSTEDE 
ZANDVOORT AERDENHOUT 

Amsterdam. N. Z. Voorburgwal 16 Tel. 42726 
Haarlem, Smedestraat -37 ~39 Tel. 11143 
Zandvoort. Kleine Krocht 7 Tel. 2852 

Levering uitsluitend 
via de bandel 

Autorijschool Versteege~s Over stijl 
gespróken · ...... K .. Offenberg 

* In l maand Uw 
i' rijbewijs A. 

Van de 200 leerlingen slaagden 
er 190 met de eerste keer. 
Gedipl. A. N.W. B. instructeur 
Gedipl. vakgroep personenvervoep 

Romolenstraat .. 72 Tel. 18718 

Manufacturenhandel 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

Zijlweg 117 Telefoon 10240 

Rand oe 
IS STIJL 

Woninginrichting 
Gierstraat 16-22-24 
Telefoon 10342 



N.V. DRUKKERIJ .. AMICITIA" 

Mr. Comelisstraat 2 - Haarlem 

Telefoon 1340-f 
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.. 

' r 
' 


