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Fa c_ J. Krug-Een Sportieve 
bediening NIET ZOO IIAA)TIG/ Julianapark 54. Haarlem Tel. 15148 

in een zaak van 
vertrouwen en 
Service. 

* 
Uw ot.~de kleeding 

kán vernieuwd woroen 

Glashandel 

Glasbewerking 

Verfhandel 

Verfmalerij 

Drogisteru 

HAQTINQfUS 
Perseusstr. 31. Haariero-N 

Telefoon 23191 

Electrotechnisch- en Radiobureau 

P~ A, TAMMER 

Kleverlàan 176~178, Haarlem, Tel. 11753 
(Tegenover Sportveld) 

Verhuur van Geluidsinstallaties 
en reparatie van Radio's 

SPORTHUIS ~,HAARLEM'~ 
heeft de alleenverkoop van de 

"Jadt spikes 
De enigste spike die geschikt is voor cracks I I 

Grote Houtstraat 123 Telefoon 12215 

DIVENDAL'S KUIPERIJ 
ANTHONIESTRAAT 3. TEL. 16269 

Het van ouds bekendè adres voor 

* Reparatie aan wasmachines 

Uit voorraad leverbaar 

* te klas electr. wasmachines 

Ook reparatie aan' regentonnen en ander kuipwerk 

Uw prestaties worden _steeds beter 

qoor het gebruik van 

Bakkers' mèlkproducten 

Binnenweg 60 - Heemstede - Telefoon 29956 

Beheerder: Arie Paap 

Qarage Voor luxe- en ~' J .. Vf ETS -& Co .. 
huishoudeiUke artikelen P- c_ Hartog & Zoon 

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

Turfmarkt 18 en 26 

Haarlem, Tel. 16066 

LAMP 

Barteljorisstr.18. Haarlem 

RIJWIELHANDEL 
Zijlweg 39-41 - Telefoon 14308 

I Eerste klas - ~-
1 Reparatie -inrichting j 

Agent: 
Raleigh-. Pongers

en 
Burgers-rijwielen 
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J.Drees- I-I.Schreuder. 
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De wijzigingen in de vorm van ons club
blad kwamen vorige maand eigenlijk zo on
verwacht 1 dat we toen in dit maandelijl<:s 
artikeltje daaraan geheel geen aandacht 
konden schenken. Na 2-fa jaar is dan een 
einde gekomen aan de samenwerking met de 
mensen van drukkerij Amicitia. Het past 
ons woorden van hartelijke dank te schrij
ven voor de _prettige -, we zouden haast 
zeggen sportieve samenwerking 1 waardoor we 
steeds in st~at zijn geweest ons blad op 
tijcl te la ten verschijnen. 1!Je kunnen slechts 
hopen, dat cle samenwerking met de sten
cilinrichting even aangenaam zal zijn,waar 
wij overigens volkomen op vertrouwen. 

E~n belangrijk voordeel heeft deze wij
ziging in ieder geval reeds gebracht en 
wel, dat we wat meer copy kunnen epnemen. 
En a ls we U vertellen, dat we regelmatig · 
artikelen wegens 0vervloed van copy moe
ten laten overstaan, dan is dat onget·.vij
feld een groot voordeel. Er valt momenteel 
nog niets van te zeggen, hoe de redactie
conunissie samengestelel zal zijn na de Al
gemene Vergadering, maar in welke samen
stelling ook 9 er zal alle mogelijke moeit~ 
worden gedaan, ons blad, nu het feitelijk 
een tweede periode in zijn bestaan inge
gaan is, op een zo hoog moge lijk peil te 
houden. 

Nu nog even over een zeer belangrijke 
verenigingsaangelegenheid, die op de laat
ste dag van deze maand, op Zondag 29 Fe
bruari 1 gehouden zal worden. Wij bedoelen 
cle Algemene Jaar-Vergadering bij Brinkmann 
op de Grote Markt. Bes tuursverkiezing en 
verkiezing diverse com;ni s sies, doch boven
al het bestuursvoorstel om het concept -
reglement, zoals dat door de reglementB
commissie is ontworpen~ als reglement aan 
te nemen~ dit maakt deze vergadering in
derdaad wel zeer belangr~k. En het is dus 
de plicht van iedere H.A.V.-er Zondag 29 
Februari om 10 uur v.m. precies bij Brink
mann aanwezig te zijn. 

Nieuwe leden~ 
J.Groen, Goudsbl~emplein 10, Aardenhout 

Tel,26787. (2-11-'29). 

Voorgesteld als lid~ 
R .Gijzen, de Ruyte:rweg 20 9 Haarlem. 

. (11-8-'29). 

Veteranenveldloop~Wellicht ten overvloe
de wordt hierblj nog eens herinnerd aan 
de veteranenveldloop op Zondag 22 Febru
ari a.s., welke omlijst zal worden door 
onderlinge veldlopen voor alle leden. 

Jaarvergade ring_: Deze wordt gehouden 011 
Zonelag 29 Februari. Nadere mededelingen 
met de agenda, welke tevens als convoca
ti e geldt, vindt U elders in dit nununer ~ 

PERSONALIA. 

We moeten beginnen een fout goed te 
maken . Begin Decer.1ber lmam er bericht 
uit Zuidwolde (Dr.) binnen, dat aldaar biJ 
de fam . Schulz-Panno bakker Gerard Ccn·ne·
lis geboren was. Vanzelfspreke nd vermeld
den wij dit in deze rubriek, of liever g:a
zegd, dat wi lden wij doen, want zowel in 
het December a ls in het Januari-nummer 
werd het door een misverstand niet ge 
plaatst. Wij hebben thans maatregelen ge
nomen om alle misvorstanclen uit t e s l ui
ten en dus zijn ïre nu dan e indelijk in do 
gelegenheid onze aangename plichtto ver
vullen. Kees , we hopen~ dat jij on je 
vrouw alsnog onze hartelijke gelukwensen 
wilt aanvaarden en wees er van ovortuig~ 
dat a ls deze r ege ls geschreven wordon 
ons het schaamterood op de kaken staat. 
Onze wens voor do jonggebore ne~ Dat hij 
evengoed zal mogen gaan praten als zijn 
vader en een nog beter athleet mag wor
den. 

Van Zuidwo lde terug naar Haarlem. 
Frouk en Cor Bos loper stelden ons er van 
in kennis 9 dat hun dochter Joke op 24 Ja-
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nuari geboren is. Nu zouden we na tuurlijk 
weer kunnen schr~ven 1 dat het een jongen 
had moeten z~n, omdat onze veren2g2ng 
niets aan meisjes heeft, maar zoon Kees is 
al hard op weg een athleot t e worden en 
tenslotte moeten w~ GITA ook wat gunnen. 
Frouk en Cor, namens allemaal van harte! 

Breda. Daar zit Mart Swart momenteel, 
om in de eerste beginselen van de kr~gs

kU:nst te worden ingewijd. Hopelijk zal je Je 
training daar althans enigszins voort 
kunnen zett~n, Mart en voor het overige 
kunnen we je niet anders dan moed en 
kracht toewensen, Hetgeen echter aan de 
andere kant iemand als j~, die in 1947 
tot die sporthelden behoorde, die de Elf
stedentocht ond.er de slechtst denkbare om
standigheden uitreed, wel in voldoende 
mate zal bezitten. 

En we eindigen ditmaal deze rubriek 
met een 11welkom thuis". En dat geldt na
tuurlijk voor Jan Soomer, die als eerste 
van onze 11 Indié3-vaarders" een dezer dagen 
in het Vaderland is teruggekeerd of zal 
terugkeren. Jan, we hopen je heel gauw 
weer in ons midden te zien en we vertrou
wen, dat je spoedig je training weer zal 
hervatten. Wie weet, wat ~r dit seizoe~ 
dan nog kan uitkomen. : Ook vanaf deze 
plaats heel hartelijk 11welkom thuis". 

We kunnen nog niet eindigen. Want onze 
junior-clubrecordhouder op kogel en dis
cus, Jan Le jeune 9 s tuurde ons zojuist een 
berichtje, dat ook hijs evenals Mart Swart, 
de wapenrok heeft aangetrokken, z~ het 1

1 dan ook de Bel gische rok. Maar of die rok 
nu van Hollandse of Be l gische stof ver
vaardigd is 1 de Benelux maakt er toch een 
passend geheel van, dus dat doet er ten
slotte nie t s toe. Jan, manneke , houd je 
haaks en tot over een jaar! 

AGENDA JAARLDKSE ALGEl-.IJENE VERGADERING, 

te houden op Zondag 29 Februari 
in de Bilderd~kzaal van Restaurant 
mann op de Grote Markt te Haarlem 
uur v.m. precies. 

·· 1 • Opening. 

Brink
om 1Q 

2. Notulen van de Jaarl ijkse Algemene Ver-
gadering d .d. 23 Februari 1947. 

3. Ingekomen stukken. 
4. Jaarverslag 1947. 
5. Jaarverslag 1947 commissaris v.mate-

riaal. 
6. F'inancieel jaarverslag 194 7. 
7. Begroting 1948. 
8. Rapport kascommissie . 
9. Uitreiking Kreigsman- Paulen- Van 

Musschar - en Junioren- Prestatie-Be-
ker. 

10. Bestuursverkiezing. 
Alle bestuursleden treden af, doch 

stellen zich herkiesbaar. In de door 
het overl~den van de Heer H.A.v.d.Mey 
ontstane voorzi ttersvacaturo stelt het 
bestuur candidaat de Heer S.v.Duin. 
Het bestuur stelt voor geen vice-voor
zitter te benoemen, do~h het aantal 
bestuursleden door de benoeming van 
een commissaris, die dan tezamen met 
de secretaris de steeds meer uitbrei
dende werkzaamheden van het secreta
riaat op zich zal nemen, wederom op 7 
te brengen. 
Voor deze functie van commissaris 
stelt het bestuur geen candidaat. 

11. Verkiezing 1 lid Redactie Commissie. 
De Heer J.C.Drees treedt af en stelt 
zich niet herkiesbaar. In de vacature 
Drees stelt het bestuur candidaat de 
Heer P.Haringhuizen. 

12. Verkiezing kascommissie. 
13. Bestuursvoorstel om het concept-re

glement 1 zoals dit door de Reglements
dommissie is samengesteld als regle
mèn t te aarlVaarden 0 

14. Ingekomen voorstellen. 
15~ Rondvra~g. 
1-6. Sl uiting . 

· Candidaten voor de in deze agenda ver
me lde · vacatures kunnen ui terlijk t/m Zater
dag 28 Februari b~ de secretaii s worden 
ingediend, mi t s de candidaat hierbij 
schriftelijk bevestigt, dat hij een eventu
ele benoeming zal aanvaarden. 

~tdrukkelijk wordt er op gewezen, dat 
er voor deze vergadering ' geen verdere 
convocaties worden verzonden. Bovenver-
melde agenda geldt dus als de officiële 
convocatie . 

WIL LENSELINK. 

Namens he t bestuur~ 

S.v.Duin, vice-voorzitter. 
D.Hagtingius, secretaris . 

Hallo jongens, de laatste week heb i k 
hopen post van de club ontvangen (Bravo, 
Red.) De prestaties genoemd in de 11H.A .V. 
ers" vind ik hoopvol, vo oral op het ge
bied der junioren. Als je zo de clubbla
den doorleest , ontmoet je veel nieuwe na
men, vaak met de een of andere prestat i e 
er achter. He t is leuk om je die j ongens 
te tr-acht en voor te stellcm, hun type en 
hun karakter. 

Ik weet nog goed 2 wat v.d.Mey eens 
ver telde op een Zondagmorgentraining aan 
"de Kolk". Het was bar koud, de zon scheen 
helder en de wind was fel. Het gElsprek 
liep over oud-athleten, die in de tropen 
za ten. 11 Ja", zei hij , 11 ik ontvang nog wel 
eens brieven van ze, maar alt~d verlangen 
ze er naar om een training aan 11de Kolk11 
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mee te maken als het 1\:oud is of regent. 11 ,. 

Toon kon ik a~leen.maar ins ~emmand knik
ken, maar . nu weet J..k, dat ZlJn woorden meer 
dan waar zijn • . 

Sport is hier de' laa tsto tijd wat in 
gedrang 3ekomeh. Er weidt wat ~evoetbald 
. . b 

J..n het Tegalse stadion t egen de Chinezen 
of andere onderde len van het · leger. Voor
al het spele1;1 van de · compagnieën t egen e l
kaar is zeer geliefd en gevreesd. Veld-· 
slagen z~n er spelle~je ~ b~. Ge lijk aan de 
sportieve prestatics bij de indoortraining 
is hier ook àlles ge oorl oof d , mits do man 
blijft leven. ITo t voetballen i s hier toch 
vurigGr en vinniger. Of hot nu komt doolr 
de hitte of door he t temperament der spe
l ers, diG moei lijk kunnon vcrliezen he t 

.. ' ZlJn ge camouflee rde ruglly-wedstrijden. 
Ik . heb mo we l eens afgovraagd,wat hier 

de mogelijkheden zijn vobr athl e tiek . Trai
ning is hier zeer goed mogelijk . J e bent 
ze er snol 11 10s 11 en het vreer is in de na
middaguren idGaal. Hot eni ge v.ra t hi e r 
ontbreekt zijn velden (sinte l banen) on na
tuurlijk zouden er goedG leidors moe t e n 
zijn. Op do scholen wordt aan athl e tiek 
gedaan en do verrichtingort zijn vrijaardig. 

Jongens, ik maak er oon e i nd aan. Hoel 
voel plezier aan 11do Ko l k 11 en in do zaal 
en t ot wederhoren maar woor. 

HoA.V.-ers 
OP DE 1TEDEJ\LANDSE RAHOLLGTEN 194 7. 

De lleer J.Mocrman, secrot~ris van de 
Nat i onale Technische Commissie,publiceert 
i odor jaar ranglijston van do 25 boste Ned. 
prestaties op i eder nummer. Deze L jB t en 9 

samengevat i n een handig boek je, gev en ons 
een duidelijk bee ld van he t Nationale ath
letiekpeil en tevens kunne n we er nog 
veel wetenswaardige clubgegevens uit put
ten. Zo zijn wij eens ·nagegaan , we lke plaat
sen op de rangl ~sten van het laatste sei
zoen door onze mensen werden i ngenome n en 
laten hier dan allereerst he t s taatj e van 
de seniores v olgen: 

100 m. 25-33. 
400 rn. 10. 
800 m. 7-8 

1500 m. 4 
3000 rn. 8 

500Q m. 

16 
20 
4 
6 

10.000 m. 4 
11 0 m. horden 1 0 

11-12 
Hoogspringen 6-13 

Po l sho og 
20-30 

1 
2-3 
6 

A.Schaap 11.2 . 
C .Dekke r 51 .8. 
W.v.Gog 1 ~59. 7 . 
W.v.Gog 4:04·5· 
W.v.Gog 9: 18 .4. 
H.Geusebroek 9:24.5· 
D.Jordens 9:27"6. 
D.Jordens 16: 06.4. 
J.Koopman 16:09.3. 
J.Koopman 34e26.8. 
C.Lamoree 17.4. 
P.Haringhuizen 17.5 . 
A.Benink 1.75 m. 
P. Haringhui zen 1. 70 m. 
C.Lamoree 3.95 m. 
J "Verkes 3.75 m. 
M. Swart 3.45 m. 

Discuswerpen 13 H.Kluft 
22 A.Mulder 

Kogelstoten ~ H.Kluft 
4 x 100 m. 5 H.A. V • 11HAARLEJ:.1 11 

Nog ee n paar opmerkingen: 
De 1 ·1 • 2 presta tie van Arie Schaap kwam 

op de l ~st van de Hee r Moerman niet voor 
en is do or ons bijgevoegd; de 10.9 van de 
onderlinge vvedstrijden i s hierbij bui ten 
beschouwing gG laten (windvoordeel). 

De t ijd van 2:02.0 - officieus opgeno
men - van Harry Wernik (P.H.-beker) zou 
een 18e p l aats op de rangl ijs t be t ekenen. 

Iet s dergelijks geldt voor Henk Geuse
broek op de 1500 , n.l. ee n 19e plaa t s met 
4.15.2 (De tij<i van Henk Geusebroek i s we l 
in de l iJst van clu!)prestaties opgenomen, 
daar deze tijd op de s treep door een ge 
controleerde chronomoteT werd genoteerd. 
Red.) De tijd van IIenk op de 3000 m. k-wam 
niet voor op de lijst van de Heer 11oerman'. 
· Enke l e mi nde r coura nte nwnmers uitce·· 
zonderd 9 zien we dus, clat 1;HAARLEW 1 op bij
na alle nummer s van de r anglijst voorkomt. 
Beschouwen we nog even deze nummers apart, 
dan zien we, da t bijv. bij het speerwerpen 
Theo q erni k met zijn 45.46 m. dicht in de 
buurt van no.25 komt (46.32). 

Bij het verspringen s luit Hornbarg van 
AoV.'23 de rij me t ~en sprong van 6.4}~ m. 
Hi e r geld t dus vo or ons: 11 0p naar d.e 6.50 
m. ! 11 Nog een kwart meter en Henk F'ill ems 
is zo v er ! 

Dan rest nog de 200 m. Hier noteerde 
no.25 een tijd van 23.3. In '48 voor Co 
Wullems vermoedelijk geen onbereikbare 
gr ens meer, gezien zijn 23.6 in het afge
l open s eizoen , 

Tot zover de seniores . 3en volgend maal 
zullen wij do jongeren nog oven onder 
loupe nemen. 

do 

Snuffelaar. 

-------------------------------~---------

EEJ'~ SPORT--iJNQ,UE'r:J ONDEH SOLDA'l'EN" 

Piet · Haringhuizen vcn'to l t in di t a rti·· 
kal zijn ervaringen met oen de r ge l ijke en~ 
g_ue t e opgedaan onder een Ile l~_u.Jagor (:; 11!. 

Hoe lang is do e lf stedentocht? Ja~ 

H.A~Vo-orc 9 hoe lang is het t rajoct,waar
l angs via de elf steden van l''riesland? de 
11nlOns t er marathon op het ijs 11 word t verre
den? Als ik zo langs mijn neus wog aan 63 
van onze l eden doz9 vraag zou stellen, 
hoeveel juiste an t woo rden zouden e r dan 
kome n? Vijftien misschien ? of dorti g? \!Vel
licht ook we l meer . Maar he t staat toch 
we l vast, dat do vraag: Hoe lang is de 
mar ath onloop? 11 of 11 We l ke l engt e hooft go--· 
woonl ijk eon sinte l baan? 11 , be l angrijk bete -
r e r esultaten zou opleveren. 

Het was i n de afg>l · t b . - e open Wln er, z o e-
gin F'ebruari , dat ik do eorsto vraag 
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;toldo aan oen groop van 63 soldaton1 dio 
Lllon wat papier en potlood gewapend wa
ren on die na iedere vraag hun antwoord 
WGr mochten schrijven. Want het bleef niet 
Jij die ene vraag, in totaal stelde ik do 
öongons een tvrintigtal vragen over sport. 

Als je, midden iri een onge~ond strenge f 

rintor, wannoor or buiton oen ijz i ge wind 
milt, sportinstructeur ·bont in een kazor
!e vol soldaten en je niet over een ver
varmd gymnastieklokaal kunt 1Jeschik};:en, 
ja, dan moet je wel eens naar middelen 
~oel::en orn een pe l eten 11 J ageri;' ' tijdens het 
,L. O.-uur" op een of andere ~;port ieve ma--
ier bezig te houden, zij het dan ook niet 

net practische lichaams oefeningen . En zo 
1ad ik dan de idee opgevat om de colda
en, toen er voor hen .11 L.O." op het pro-1 
rarima stond - L.O. is de aficorting voor 
~ichamelijke Op~oeding - eens te test~n op 
u.un kennis van sport, sportprestaties etc. 
leewel dus lang niet alles over onze . ei
~en sport - de athletiek - gaat, wil ik 
1ier toch eens enkele vragen met de ant
I'Oorclen1 die uit de bus lcwamen, de revue 
Laten passeren. 

Een van de vragen was !lus~ )Ioe lang is 
~e elfstedentocht?" Ofschoon in die dag·en 
!r nogal het een en ander over deze tocht 
n de kranten word geschreven, waren er 
och niet meer dan 6 mem1on, die wisten, 

lat het elfsteden parcours ongeveer 200 
c.m. lang is. Afstanden van 80 tot 125 
cm. waren nogal 11 gewi ld 11 • Een enkeling 
naakte deze tocht Belfs liefst 3GO km. 
Lang, een afstand, waarvoor zelfs onBe 
1 opleggende 11 cohaa tsenrijders zoudon terug ... 
ochrikken . 44 ::-aan vvistem in hot geheel 
eon antwoord te geven. 

Natuurlijk sto lde ik ook vragen over 
1thletiek~ een ervan luidde~ 11Welke , 
3pringnummers heeft men bij athletiek?" i 
~ lechts 14 man wisten op deze vraag een j 
Devredigend antwoord te geven . Dat nie·t- 1 

, eskurl;digen vaak niet eens het verschil 1 

&:ennen· tussen athletiek en gymnastiek, I 
oleek uit antwoorden als 11 bokspringen 11 en 
,paardspringen 11 • Anderen hadden wel eens I 
; e klok horen luiden, maar ze wisten niet! 
waar de klepel hing~ Wat denkt U van 
,stangspringen", waarmede hordenloop be 
loeld werd. 

Een andere athletiek-vraag was~ 11 \lie is 
qederland 1 s beste langeafstandloper?" 
oewel er ook raadselachtige namen als 

Dusse ld.orp, Langeve ld etc •. binnenkvmmen , 
as dit toch een van de best bea~twoorde 
ragen, want de naam Slijkhuis werd nie t 

ninder dan 30 maal genoemd . We l een bewijs 9 

ia t zijn prestaties van 1946 l'varen ingé~sla
gen. Echter toch nog altijd 29 man,dio het 
mtwoord op d0zo vraag schuldig moesten 
lijven. 

Ook onze zwemsters zijn populair. Op rte 
iTraag• .11Wie is Neder land ! G beu te sohool-

Glagzwems ter? 11 , gaven liefs t 36 man het 
juiste antnoord, Nel v.Vliet.. Naast 19 
blanco resultaten kwamen ook namen voor 
als de Oude , iJilly de Ouwde, \ïil ly v .Hou
den, wat overigens wel een bewijs is voor 
het feit; dat Willy den Ouden, die toch 
reeds meer dan · tien jaar van het zwemto
neel verdwenen isi ~oer haar buitengewone 
prestaties van vroeger, een welhaastle
gendarische naa~ heeft verkregen, 

Van zwemmen weer over op athletiek. 
,, Hoe lang is de Marathonlo..Q:Q.?" . Na het 
stellen van deze vraag zaten de meeste 
Jagers op hun potlood te kauwen. Toen ik 
later de tesultaten bekeek, bleek ~at 56 
man hierbp in het geheel geen antwoord 
wisten en dat slechts 3 man de plank niet 
~Är mis sloegen met antwoorde~ van 40 en 
42 km. Enkelen waagden een gokje, wat af
Standen opleverde#van 3 km., 10 krn.en 30 
km. Het feit, dat de marathon in ons land 
maar heel zelden wordt gehouden, zal aan 
dit slechte resultaat niet vreemd z~n. 

De vraagg ., ' ·~ra t betekent N.O.C.?"lever
de eveneens vo-or demeesten-të-grote moei
lijkhedÉm op en het was wel eigenaarclig 9 

dàt ik hierbij dezelfde uitkomsten kreeg 
als bij de vorige vraag 1 n.l. 3 goed, 4 
fout en 56 blanco. Ik geef U de vier fou
tieve antwoorden. Nederlandse Ontspanning 
Club, Nederlandse Ontspanning Cantrale, 
Nederlandse Oefening Club en Nedorland-· 
Oostindi6 Compagnie! Het juiste antwoord 
is, zoals we wal zullen weteng Nederlands 
Olympisch Comit~. 

Nog een algemene sportvraag~ 11 In_welko 
plaats werden de laatste Olympische ....ê..2.~.::: 
;h_en gehouden? " Het goede antwoord -- Ber-
lijn -werd door slechts 12 man gegeven. 
Sommigen deden ~en gooi met Londen,Luxem
burg, Noorwegen, Amsterdam, Belgi§ on van 
de overige 44 man hadden de mee s te mis
schien nog nooit van het bestaan van de 
Spelen gehoord. 

Als athlet iek-man liet ik het natuur
lijk niet bij de reeds genoemde vragen over 
athletiek. Zo wilde ik b.v. graag weten, 
wel~e werpnummers WiJ al~o hebben. We l 9 12 
man brachten h8t tot drie werpnummers en 
daarnaast noemden 13 man twee nummers. 36 
man wisten geen enkel antwoord te geven. 
Bij de antwoorden ontwaarde ik ook: knot s 
werpen, llalgooien, se rveren, spirwerpen en 
liskenswerpen. 

Tot besluit eveneens eon athlatiek
vraagg 11.Yfi~-~~._de ~~ste E~.d 8r landse 
.§p_F._int~.rs _g~~eest.......Qij_de_ a thl_çtiek_'{ 11 Voor 
40 man was deze vraag onoVf3rkomelijk9 zij 
konden ~et de beite wi l van de wereld 
niets op papier . zetten. Hoe vergankelijt: 
sportroem wel is, bleek we l uit het feit, 
dat de naam Berger hier slechts 66n maal 
werd ienoteerd. Chris Berger, als IT.A.V.
er eens de schrik van alle Europose sprin
ters, in 1934 were ldrecordhouder op do 100 
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m. en tweevoudig Europese kampioen (100 
en 200 m.) onb okend b~ de na-oorlogse 
jonge generatie •••••• Verreweg de ' meeste 
antwoorden bevatten alleen de naam van de 
man, die men thans liever niet mee r op de 
sintelbanen ziet en wiens naam ook ge spe ld 
werd als~ Ossendorf, Ossendor, Ossedarp, 
Oostendorp, Oostendorff enz. De naam v. 
Beveren kwam vvel ee·n IJaar maal voor, maar 
mees t in verhaspelde vorm (v.Bever, den 
Bever). Ook werd Brasser genoemd, maar 
Brasser is, ~oals we weten, hoewel all
round, toch nooit een specifieke sprinter 
geweest. r1. 

I k gaf hier slechts een bloemlezing ui-t 
de geste lde vragen en de binnengekomen 
antwoorden. In werkelijkheid stelde ik d.e 
jongens ook nog vragen over enlclo andere 
sporten, zoals boksen, wielrennen , voet
bal etc. Maar hier verdor op in t e gaan, 
zou t e ver voeren. Uit de verzamelde ant
woorden bleek me tenslotte , nog, dat voor 
23% de vragen goed waren beantwoord en dat 
voor 57'% in hot geheel :geen antwoord was 
binnengekomen. De rest was slechts gedeel
tel~k goed of fout beantwoord.De 11 Jagers" 
vormen een heel aardige afspiegeling van 

· ons volk, want z~ komen uit al l e 6orden 
van het land en zij vertegemvaardigen wel
haast al l o beroepen. Waaruit de conclusie 
te trekken valt, dat de tegenwoordige 
jeugd niet erg sport-minded is.Zo ernstig 
is di t nu ook wee r niet, want hij die niet 
veel van sport weet, weet misschien weer 
veel over andere, wellicht belangrijker 
dingen. Zodanig voelde waarsch~nl~k ook 
die Jager het aan, die, nadat ik de vra- 1 
gen met de jongens had besproken,zo langs 
zijn neus weg zei~ 11Maar sergeant, vertelt 
U nu eens, hoeveel spaken er zit\enin het 
achterwiel van een boerenwagen!" 

Ik sprak metg 

HltNS B U S E. 

Het artikeltje in het vorig nummer van 
ons blad, waarin verzocht werd voor Hans 
Busé de hoed af te nemen, was voor rnij aan,.... 
leiding eens een praatje met deze junior 
te gaan maken. Volgens bovengenoemd arti
kel was Hans elke ZondagTnor gen aan 11 de 
Kolk" te vinden en ik vond het dus niet 
nodig vooruit een af sp raak met hem te 
gaan makeno Laat hij er nu precies op die 
bewuste Zondasmorgen nièt ZDn~ Althans 1 

dat dacht ik~ want toen de ploeg ·naar het 
trainingsgebied vértrok, was er nog geen 
spoor van hem te bekennen, maar toen we 
na een anderhalf uur een paar ltilogezond
heid r 1jker ,terU(S·keerclen, toen vond ik heil\ 
in het :;praat;L.tentje zich te goe d doen 
aan een heerlijk kopje koffieo En ik kreeg 
dus een prachtgelegenheid m~n voorgenomen 

idee~ om hem eens enkele vragen te stellen; 
ten uitvoer te brengen. 

11Vertel eens Hans, doe je al lang aan 
athletiek?" 11 Nou, nog niet zo heel erg 
lang hoor. Ik ben in Januari 1946 lid ge
worden, of liever gezegd, ik moest wel lid 
worden ." 

, ~oest wel lid worden, 
niet goed ," 

dat begrDP 

11 Ik ben een neef van Emile Bleyswijk on 
je begr~pt, dat je als neef van die knaap 
niet gelukki g bent als je niet aan athle
tiek doet en licl van 11ITAARLE1VI" bent." 

Inderdaad, daar kon· ik inkomen. 11Dus jo 
werd z.o half on half godwongen om de 
11HAAHLEM"-r~en te verstorken on wanneer 
liep je nu je eerste wedstr~d?" 

11 Dat was tijdens de onderlinge wedstrij
den in Februari 1946. Ik ging in datzelf
de jaar mee naar de stacliontrain{ng en ik 
vond het werkelijk ge lweld:Lg int(:;ressant 
op die prachtige baan tussen die machtige 
tribunes t e mogen oefenen. Ik was er dt~ 

eerste keor eerlijk gezegd oen bootje be
duusd van. Ik liep toon a l gauw ook mijn 
eerst E3 baanweds trijdo Dat was in Juni v an 
1946 bij Suomi. Ik liep toen een 800 m~ in 
2.29, maar zot er asjeblie ft b~, dat or 
oen kl,ü n stormpj e stond, anders staat die 
tijd heJ.omaal zo raar." 

11 En gingen jo prostatiGs toon snel 
vooruit?" 

,,Snel is nu niet direct hot woord .Maar 
ja 1 ik trainde nog wat onrogc lma tig on e i
genlijk bereikte ik mijn eerste goede pros-
ta tie pas op do laatste wedstrijd van hcd 
seizoen. Dat was op de Woutor Groonostoyrl
Bokor wodstr~den, die toon op de D.E.M.
sinte lbaan in Beverwijk wi rden gehouden. 
Ook op dio dag haddon \·ro hot woor niot 
moe. Het waaido we or aons hard en do baan 
vas doervveekt \7an de ref,'eno En to~h dra<Ü-· 

de ik d~sondanlw op de ÖOÖ m. een tijd van 
2o17.4, waarmede ik 3e werd en wat èen 
persoonl~k re cord voor me betekende. Dit 
succes was een s timulans voor me om seri
eus de wintertraining te gaan volgen en ik 
begon het se izoen 1947dan ook vol goede 
moed. Mijn eerste wedstrijd van dat seizoen 
Yvas toevallig weer bij 8uomi 9 maar· het cing 
toen stukken beter. Ik werd 4e op cle E.!OO 
mo in 2o12.4, waarmede ik onder he t des
tijds nog bestaande clubrecord van Jaap Ka-~ 

nis bleef, doch het bleek, dat Marius 
Schutte het in d.e eerste serie nog snel
ler had gedaan door een t~d van 2.11 .9 te 
noteren 9 waa rdoor niet ik maar · hij clulJrr.:;
cordhouder werd 1 heigeen ik hem overieens 
van harte gunde. 

11 l!~n verder Hans'? ;' 
11 Ja , ve r der eiGenlijk niets . Ik kreeg al 

heel gauw na die wedstrijd bij de tra ining 
veel last van m~n voet 9 zodat ik de tra i
ning zelfs niet kon v oL ouden. Op aanra·
den van onze clubarts stelde ik me toen 

- 133 -



onder behandeling van dr.Mol en die garan
[eerde m~, dat het weer helemaal voor el
aar zou komen, als ik een v ol jaar niet 
~an sport zou doen.Nou, dat was dus voor
lopig het einde voor me." 

11Voorlopig, zeg je, dus heb je sport 
nog niet opgegeven?" 

11Na tuurlijk niet. Ik heb momenteel to
taal geen last meer van m~n voöt als ik 
gewoon loop ~n je begrijpt, ik probeer er 
ook wel eens zo stiekem een bee tje hard 
mee te lopen en ook dat gaa~ p~nloos •. Wio 
weet, kan ik nog wat in trai ning gaan in 
het komende seizoen en dan. zo in Septem
ber nog eens een enkel wedstrijdje, daar 
hoop ik erg op." 

\-fe lnu, laten we hopen, dat deze wens 
voor Hans Bus~ in ver~ulling kan gaan . Hij 
io een a thleèt , die ge t oond hee f t op de 
juiste wijze veel pech t e kunnen v erdragen 
en daarom nu vvel recht heeft op een klein 
beet je geluk. 

Kees Visser, oud~Nederlands recordhouder 

speerwerpen, vervolgt zijn artikel g 

:SBH :J:N ANDER OVEH DE THAINING BIJ SPSER\IifER
PElif . II. 

JJF, AANLOOP. 

Een onderdeel, waarop men nooit uitge
studeerd raakt, is de aanloop.Hieraan wil 
ik eni ge extra woorden wijden . Het pro
bleem, waar alles om draait, is dat de 
volle sne lheid van de aanloop ui t gebuit 
moet worden. De gr ote moe ilijkhe id is, in 
een aanloop de speer achteruit te brengen 
en zonder sne l heidsverlies in de juiste 
uitgangshouding te komen en vervolgens 
onmiddel lijk te werpen met behoud van vol
i edige soepelhe i d. Aanloop en worp moeten 
a.h.w. ineen vloeien. He t ligt voor de 
hand, dat een grotere aanloopsnelheid : 
voordelen biedt, doch de opgave deze voor
delen te benutten wordt steeds lastiger. 
Het is heel moeilijk in volle vaar t een 
ogenblik 11 los 11 te zijn en alle spier en t er 
beschikking t e houden van de worp.En toch 
is dit nodig. Een spier is slechts dan in 
staat tot maximale actie 9 a ls hij vlak vo.or 
de aanspanni ng volkomen ontspannen en 
soepel i s. Maar er is nog me er nodig . Ook 
spieren, we l ke ni e t bij de worp betrokken 
zijn, kunnen door hun spanning de bewegi n
gen belemmeren en ook dat mag niet ge
schi_eden . 

VAN AANLOOP TO'r WERPACTIE . 

Di t probleem, de overgang van aanloop 
t ot werpac tie, is wel het moe ilijkste bij 
het speerwerpen, waarvan de oplossing de 
sleutel is, die toegang verschaft tot het 

1 domein, waarin zich de allergrootsten be 
vinden. De Fin Pentilla, di e ik in hot O
lympisch Stadi on ruim 70 m. zag gooien, 
had het onder de knie. Zijn werptechniek 
verschilde niet zoveel van de onze; opval
l end was ech~er de flitsende snelheid van 
de worp, verkregen uit een snelle aanl oop, 
die volledig werd uitgebuit. 

Probeer maar eens het volgende~ Begin 
een aanloop uit te zetten met t wee vaste 
punten, eerî aan het begin en de ander op 
de plaats, , waar wordt begonnen met het 
achterui t brengen der speer t~dens de 
laatste 4 A 5 passen- een vast aantal. 
Deze aanloop moet al tijd 11 kloppen", een 
constante paslengte, verkregen door veel 
lopen, is dus nodig. We nomen een ruime 
marge voor de lat, voor de extra pas, no
dig om af te remmen na de worp. Van angst 
voor ongeldig gooien , een veel voorkomen
de oorzaak van onwillGkeurig inhouden aan 
het eind van de aanloop 9 hebben wij dus 
geen last. ~~n anders gaan we eenvoudig nog 
een halve meter achteruit, di a halen we 
er immers toch ruimscho ots weer uit? 

Nu oefenen wij net zo lang, totdat de 
hel•s aa.nloop er muurvast in zit . Elke keer 
werke lijk gooien is niet noodzakelijk,ze lfs 
mi ndor gewenst en zou te vermoeiend zijn , 
want z6 1n 40 à 50 keer aanlopen op een 
trainingsavond is wel nodig . 

V/anneer we dan vcrvolgens proberen een 
worp aan te laten sluiten op eon volgens 
plan uitgevoerde aanl oop, dan merken wij, 
dat deze worp niet dezelfde is als de 
11 constante worp " , die we ons eigen hebben 
gornaakt on steeds volledig beheerst en 
sóope l · konden uitvooren na. oen mi nder 
snelle aanloop . Sr zijn twee duidelijke ver
schilpunten . In de e~rste pl~ats _ ;. is de 
worp niet zo soepel, omdat in deuitgangs
houding spierspanni ngen zijn b l ijven be
staan , die we met een minder snelle aan
loop wisten te vermijden. Verder voelen wij, 
dat door deze snelle aanlo op, krachten i n 
het spel komen , die een zodanige ui twer
king hebben op de afloop der worp, dat de 
normale volgor de der bewegingen verstoord 
dreigt te wor den, m.a.w. de balans gaat 
verloren. In twee opz~chten hebben we dus 
de aansluiting tussen aanloop en worp ge
mist. ]nerzijds hebben wij aan soepe l heid 
ingeboet, anderzijds weten we met de gewon
nen krachten geen raad. 

STEEDS W:SJ!a1 ~ LE'I' OP T:SKORTKOJHNGEN?.. 

Ik heb over dit technisch onderwer p 
wat uitgeweid , omdat het zo bel'angrijk is, 
maar ook om aan te tonen , dat men zich 
voortdur end en bij e l k onderdeel van het 
werpen dient af t e v:r.agen, waar de t ekort
komingen s chuilen, welke een beter resul
taat in de weg staan. Er moe t echt op ge-· 
s tudeerd worden . Altijd valt er wel wat bij 
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te schaven of te polijsten. Geregeld doet 
men een of andore ontdekJdng5 een i o ts an
dere houding of wendi ng . 3oms toevallig 
wordt bij ons plotseling het bewust zijn 
wakJwr~ dat op een bepaal de manier bv. de 
schouder er krachtiger kan wo r den 11 i nge 
gooid" of eon ander voordeel kan worden 
v orkrogon. Dan moet voorzichtig getracht 
wordon do nieuvm beweging in de bekendo 
vaste vorm 11 in te voegen'' 9 zondor dat de 
balans verl oren gaat. 

GOOI l\TOOI'r OP KRACH'r. 

Eens en vooral nooit 11 op kracht " e;ooi 
on. Wanneer i omand dit Yvil 9 gebeurt moc~st
a l hot volgende ~ Op eon beJ>aal d onderd0e l 9 

meesta l de armactie, wordt speciaal de na
druk ge legd. Het gevolg is alwee r , dat de 
juiste v o,l gord.c cler beweginr;en wordt ver
stoord. De wor p in zijn ~ehoo l wordt let-

terlijk uit zijn verband gerukt. Bij goed ge
oefende ath l eten zal de prostatie dan oo 
steeds minder zijn. Verder wordt d.e kan' 
op spier- en gewrichtsl etaels 9 die bij ver 
standige training uiterst gering zijn, di 
reet veol groter. 

Tenslotte in dit verband nog een woord 
over de berucht e 11 speerarm", een l e tsel 
van de elleboog, dat al !:lenig vee lbclo· 
vende loopbaan voorgoed hoef t beUindigd 
Do uiterst sne lle armactie en de t:ra,aghoi 
van do speer s tellen hoge e isen aan dit 
~owricht. Soepe lhe id -het eerste gebod 
voor de athlee t - en we rpen niet J.angs -
maar over }w t hoofd , wa t overigons de \'ll1i {J 

juiste techniek is, goven oo n ~okero vrij
waring voor' dit euvel. 

En nu mannon , aan do s lag en van harte 
succos toegewens t! 

-----------------------------··------------------------------------------------------'· 

DE 15 BESTIJ PRES'l'.A'-r nm nr 1 947 ~ 

( Vo l eens l•'inoe puntentelling) . 

1 • C.La.morce polshóog .3.95 oM 384 pt • 
2. A.Schaap 100 mo 1 o. 9 SGO~,~ 8 '"(2 !; 

.3. W.v.Gog 1500 m. 4:04.5 869 11 

4o W.v.Gog 800 rn. 1 : 59. 7 805 11 

5· J oVerkes polshoog 3o75 m. 796 11 

6 0 CoDckker 400 m. 51.8 775 11 

7. C.Wullems 100 m. 11..3 '(60 11 

8 . H.Geusonbroek 1500 mo 4:15.2 755 11 

9. DoJordens 5000 m. 16g 06 . 4 752 11 

10 . W.v.Goe; .3000 1110 9~ 1 8 .2 747 11 

11. .T.Koopman 5000 lilo 1 6~09 • .3 '(44 
" 12. A.B eenink 100 mo 11.4 sec o '73 5 " 1.3. H.Schreu.der 100 m. 11.4 sec. 735 " 14. AoBeenink hoogspringen 1 • 75 m. 727 
" 15. HoGeusenbrook .3000 mo 

OLYl\'ll'IA- VARIA I :N EEN HOT:~DOP o 

~3amengosteld door GévébG. 

ltiet do Ol ympische Spol::m te Londen als 
hoogtepunt in het vooruitzicht, belooft 
het a.s. wedstrijdseizoen reods vóórdathet 
Olymp i sche vuur i n het Empire Stadion ont
stoken zal zijn 9 een bijzonder in.teressant 
seizoen te worden . In dit 11voor E;pe l 1' i m
mers , zullen wij aan de hand van uit alle 
windstreken der aarde ontvangen berichten 
een voorproef je krijgen van hetgeen de 
tienduizenden in de Olympische arena te 
wachten staat. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de 
internationale sportpers s traks gehee l in > 
he t t eken zal staan van deze 14e Olympia
de, een evenement, dat als krachtme ting 

9~24 . ) 720 11 

Snuffe l aar. 

in de geschiedenis van cle sport zijn weer
ga niet vindt. Hoewel het e i genl ijke wed
strijdseizoen no,3 nie t is inge luid~ zijn de 
namen van de ~iversc favorieten en kans
paarden T8Gds ·wijd en z:\jd bekHnd en mogen 
wij de berichten ge l oven 9 dan zal straks 
de fi~ale van de 100 m. uit louter 10.3-
S~'rinterr.3 bestaan 1 Geen gema}jce lijke taak 
voor de jury-aankomst, dunkt ons . 

Toch lijkt het ons nü1 t ondienstig i ets 
meer over deze 11 Azen van de .Athl e tiek" te 
vertellen en als bron kozen wij hot f r aai 
geillustreerde officiölo orgaan van het 
Engels Olympisch Comité 9 )Norld Sports 11 , 

dat in zijn laatste afl ov0rincen oon kor t 
overzicht gaf van de favorieten der deel
nemende landon, hun verrichte prestaties 
in het afgelopcm jaar en hun mogel .ijkokan
sen op Olympische lauweren. 
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· USTRALI~. 

John Treloar 9 de 20-jarige sprinter, is 
~ustralië 1 s hoop no. 1 voor het behalen van 
Ben Olympische medaille. ZDn resultaten 
Ln 1947 9 10.5 voor de 100 m. en ·21.2 voor 
ie 200 m., beloven in ieder geval heel 
at. Korporaal Clarrie Hayes, gestation
eerd iri Japan, liep aldaar tweemaal de 
00 m ~ in 10.3 en vestigde hierdoor opeens , 

ie ~olle belangs~elling van ~e athletiek- I 
wereld op zich. De hoogspringer John Win- I 
~er bewees met zijn prestatie van 2.00.5 

• , waarmede hij een nieuw Australisch re- j 
oord vestigde, tot de topklasse te beho
ren. Ook met de verspringer Tom Bruce,re
cordhouder met 7.60 m. kunnen de Aussies 11 

11 

goed voor de dag komen. BD de dames is I 
Charlotte McGibbon de enige athlete met I 
e~n redelijke . kans op .. succes. In 1947 wierp 
~~ d~ speer 41.20 m., met welke prestatie j 
z~ Zlch als no.4 op de wereldrangl~st I 
plaatste. 

BELGIË. 
I 

'l1ot de grootste favorieten der Belgen I 
ehoren de ook in ons land bekende lange- . 

afstandloper Gaston Reiff en de horden- I 
specialist en sprinter Pol Braeckman. 
Reiff sloeg in Parijs na een fant asti sche! 
rac~ de be~oemde Zwe?d Strand op de 1500j 
m. ln de nleuwe Belglsche recordtijd van 3! 
min. 48.4 sec. Hij is momenteel in het be-1 
zit van a lle Belgische records tussen de 
1000 en 5000 m. Ook Braeekman is een ath-1 
leet van in-ternationale reputatie, getui-1 
ge o.a. zijn 10.5 over de 100 m.in het af-~ 
gelopen seizoen. 

ARGENTINIE. 

Dit land iaat o·p athletiekgobiedaan de 
spits der Zuidamerikaanse staten. Dat 
heeft de onlangs gehouden tour,die erike l e 
prominente Zweedse athleten door dit we
relddeel gemaakt hebben wel bewezen. Een 
uitzonderlijk athleet is de eerst 19-jari
ge hordenloper Alberto Triulzi, die enke
le keren de Europeso 110 m.- hordenkampi-
oen Lidman (Zweden) do baas was. In hun 
eerste race in Buenos Aires not eerdon 
beiden de bijzonder fraaie tijd van 14 soc. 

DENEMARKEN. I 
I 

Een sterke troef i s hier Holst Soeren- 1 
sen, Europees kampioen 400 m., die ook op 
de 800 m. (1 min. 49 sec.) van i nterna
tionaal formaat is. Erik J·oer gensen, 1500 
m. in 3.50, is n~g een loper die wel eens 

voor eon Olympische verrassing zou kunnon 
zorgen. 

FRANKRIJK. 

Onnodi g te zeggen dat l·Karcel Hansmmo 
Frankrijk's athletiek-hope no.1 is.Zijn op
zienbarende zege op de vvo roldrocordhou
dor Lennart Stl~and, behaald in een clor 
opwindendstö 1500 m. -races van de laat
ste jaren (tijd 3.47.9) en zijn 800 m.- ra
oord van 1.49.8 behoeven ge~n vcrdor com
mentaar. Pujazon, kampioen van Europa 
steeple-chase, zal in Londen zeker tot 
eon der bosten behoren en verder is Arifo n 
over de 400 m.- horden (52.1 sec.) de 
snelste in ons werelddeel. 

FINLAND. 

Reeds thans bereiden de Finnon zich 
voor op de Spelen van 1952, welke in hun 
hoofdstad Helsinki gehouden zullen worden, 
Dit wi l echter niet zeggen, dat zij zich 
mindor op die van Londen zullen concentre
ren. Nog steeds is de deelneming van Vil
jo Heino een groot vraagteken. Naast deze 
sterkste troef behoren de Marat honloper 
Hietanen en, hoe kan hot ook anders, de 
speerworpers Rautavaara (ruim 72 m.) on 
IIytiaenon, die minstens zo goed is, tot do 
grootste kanshebbers. Verdor noemen wij 
nog do 11 all--round 11-loper Storskrubb, 400m. 
800 m. en 400 m. -horden crack,dosteeplc
chasor Siltaloppi en de polsstokhoog
springer Kataja, die met 4. 20 m. waar
schijnlijk de beste van Europa is. 

(wordt vervolgd ). 

OP n:crp LA.ATSrrE OGENBLIK. 

Votoranenvoldloop ui t,<?:e s t e l d . 
---------·--·--"' 

Onderlinge veldlopen gaan door. 

Zojuist dee lt he t secretariaat ons nog 
mede, dat de veteranenveldloop van a.s . 
Zondag door omstandigheden uitgeste ld is 
en verschoven i s naar Zondag , 14 Maart. 

Nadrukkelijk wordt er echter op gewezen, 
dat de onder linge ve ldlopen voor de ande
re l eden nor maal doorgang vinden. 

----------------------------------~------

Zonda:fL 29 Ij'ebruari Jaarverga<i_~j,_QB' II_.A_._Y._. 
11HAARLEW'. Not eer dit even in Uw agenda! 
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Kleeding naar maat 

-Autorijschool 

K. Offenberg 

* In l maand Uw 
-+< rijbewijs A. 

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

Romalenstraat - 72 Tel. 18718 . 

Versteege's 

Manufacturenhandel 

voor 

TRICOTAGE 
KOUSEN 

Zijlweg 117 Telefoon 10240 

Levering uitsluitend 
via de handel 

Over stijl 
g~sproken .. r• ... 

Randoe 
IS STIJL 

,Woninginrichting 
Gierstraat 16-22-24 
Telefoon 10342 



N.V. DRUKKERIJ .. AMICITIA' 

Mr. Comelisstraat 2 - Haarlem 

Telefoon 13404 

I 

.. ' 

'· 
~ 
• 


