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JUNOPLANTSOEN 18, HAARLEM 
(HOLLAND) 

T E L E F 0 0 N 2 2 2 9.4 
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K. O.F FENB -E R G-· 

_in 1 maand Uw rijbewijs A 

Van de 200 leerlingen slaagden er de 
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ANKET 
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Fa. v. VA.STENHOVEN 
IN MANUFACTUREN 

SINDS 1898 · 

Ook v~or Sportkleding 

OSTADESTRAAT 4-6 (Kleverpark) 
HAARLE~ - TELEFOON 10413 
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n ru. "( 1f 'IJNr. r 1 h:l; . l\ - I. . ~~L1 
Enke le weken gel eden werd het secre

tariaat door · de secretaresse van 11 Pro 
Juyentute" opgebeld. Deze deelde hem me
de, dat 11 Pro Juventute 11 in het bezit was 
van een grote p~l en boog; Men wist niet 

· goed , wat men met dit ding moest doen en 
nu had men besloten het aan onze vereni-

' ging aan te bieden, die zo iets wel, zou 
kunnen gebruiken, Het kostte onze secre
taris enige moeite het aanbod beleefd 
maar beslist af te w~zen, want men dacht 
aan de andere kant van de lijn absoluut , 
dat bij een athletiekvereniging een der
gelijk apparaa t zeker te pas zou komen , 

Waarom wij dit voorva l hie r vermelden? 
Omdat.het nog eens laat zien,dat de a th 
let ieksport in onze stad propaganda zeer 
hard nodig heeft. w~ kunnen goeddeels de 
Woorden onderschr~ven, die de Heer Wil
link sprak bij zijn afscheid als voorzit
ter van de N, T . C. en waarbij hij zei , dat 
de athletiek nooit een massasport zal 
worden, Niettemin zullen wij toch moe ten 
trachten het daarheen te leiden, dat de 
massa in ieder geval weet, wat athletiek 
is. Het hie rboven gememoreerde voorval 
bewijst heel duidelijk, dat we er ook wat 
dat betreft , nog lang niet zijn . 

We krijgen - we s chr e ven het reeds i n 
he t vorig nummer - in het s eizoen dat o
ver enkele weken begint, een unieke kan s 
onze sport weer eens onder de aandacht 
van het grote publiek in Haarlem t e bren
gen, een gelegenheid waar we jaren lang 
op ge wacht hebben.De ze kans mag niet ge
mist worden . Wellicht no g nooit is onze 
verenigin g in haar roemrijke historie zo 
dikmjls in éé n seizoen voor het forum 
van het Haarlemse sportpubliek getreden, 
als in het komende seizoen het geval zal 
zijn. Dit legt enorme verplichtingen Gp , 
want elke wedstrijd , die we or ganiseren -
belangrijk of minder belangr ijk doet er 
niet toe- moet tot in de puntjes ver
zorgd zijn . Er moet werkelijk niet s op af 
t e dingen zijn , Dit eist enorm veel voor--

bereidend werk. Nu moe sten wij tot onze 
verbazing en ook tot onze teleurstelling 
in de afgelopen weken constateren, dat 
er nog leden zijn, van wie toc h redelijker
wijs verondersteld zou mogen worden, dat 
zij dit volkomen inzien,die eigenlijk den
ken, dat je een wedstrijd in een paar we
ken tljd uit de grond stampt. Dit is een 
ernstige dwaling , want willen we inder
daad het' ge wel di ge programma., · dat voor 
het a . s. seizoen geprojecteerd is op de 
juiste mjze uitvoeren , dan zal er onge
loofl~k ha rQ gewerkt moeten worden, niet 
alleen enkele weken voor de betrokken 
wedstrijd , maar reeds nu, Er rrag geen dag 
verspild worden! 

UFFICIEEL 
Nieuwe leden: K. Koster, Kolkstraat ll 

zw. Haarlem; Freek Br oer-
tjes , Hyacint henlaan 58, Santpoort (31 -
10-'32); Wim Osendarp , Cremerlaan 26 , 
Santpoort (5- ll-'30); W, Hil brande , Nieu
we Gracht 15; J , Overwater , Velserduin
weg 26l.;- , IJmuiden-0 . ; Hubert Gecks 1 Stal
pert v.d. Wielenstraat 3, Haarlem- N. 
4-ll-' 31). 

Vcórgè steld als lid : K.L . Eykhout, Gier
straat 87 r. Haarlem. 

2.?-deJC'lingö tienkamp: Onvoorziene omstan-
digheden voorbehou

den :;.. i g t hG t in de bedoeling op Zondag
a von:l 5 en Maa.ndagavond 6 Juni (P'inkste
ren) op het lerrein .aan de Donke relaan 
ee n onderlinge tienkamp t e houden , Nade
re m'3dsdo::>l ingPn volgen,Er zullen op deze 
avonden geen andere onderlinge wedstr~
den gehouden waren . 

Internationale driekamp: He t kan z o goe d 
als zeker wor

den beschouwd , dat behalve de 11 0densé 
GymnastikfoTening'' uit Denemarken ook de 
C , :'\. , nSporan uit Luxemburg op Zondag 24 
Juli bij ons op bezoek komt , zodat er dan 
mits toestemming van de N. T,C . verkre gen 

'·, 
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ganiseerd zal worden . Gaarne omgaand be- ~ 
richt aan het secretariaat,wie voor twee 

I 
nachten aan de leden van de Luxembur gse I 
ploeg logies kan verschaffen. De logies
kwestie voor de Deense gasten is reeds 1 

opgelost. I 
Internationale zeskamp Luxemburg . Onze I 

vereniging is door de C.A. I 
nSpora" uit Luxemburg uit genodigd deel I 
te nemen aan een internationale zeskamp 
op Zondag 31 Juli, Mits toestemming van 
de N.T.C. verkre gen wordt: heeft het be- , 
stuur beslot·en deze uitnodiging te accep- I 
teren, Het prográmma bestaat uit: 100 m, l 
200 m,, 400 m., 1500 m.) verspringen en 
discuswerpen , Estafette 800-400- 200-100 I 
m, I 

Masseur. Na een besprekin g met enkele be- l 
stuursleden heeft de Heer Jos I 

Herben , Twijnde rslaan 22 z i ch a ls masseur I 
van onze vereniging beschikbaar ges teld. 
Geen enkel lid kan echter toegestaan wor
den zich op eigen houtje naar de He er 
Herben te begeven voor massage . Dit ge
schiedt alleen na overle g met het secre
tariaat. 

Adreswijziging: J , Joustra , Pleiadenstr . · 
110, Haarlem N. ; I 

Chr. Str1jkers, Eendrachtstraat ll, Haar
lem; H. Wille ms , Slachthuisstraat 112 r . , 
Haarlem. 

I 
------- ---- ------ ----------------------- I 

I 
P E R S 0 N A 1 I A. 
==================== 

Het heugelijks~e nie uwo in deze rubriek I 
sinds de thuiskomst van Jan Soomer is, ·~ 
c'L:Lt .. enkole dagen geleden met de 11 Ko ta In 
Inten" Wil Lenselink behouden uit Indo
nesië in het Vaderland is teruggekeerd . ' 
Wil , we weten het,we komen er enke l e da
gen te laat mee, maar we willen er op de
ze plaats toch gaarne melding van maken 
dat het ons niet alleen een genoe gen maar 
ook een voorrecht is jou &n a ls H,A.V. er 
&n als medewerker van ons clubblad - want 
zo mo gen we jou na je meer dan tien In
donesische brie ven toch wel noemen - na
mens alle lezers een heel hartelijk ij wel 
kom thuisli toe te roepen. 

Er is echter nog meer prettig nieuws 
te melden, waarbij het~ vooral voor de re 
dactie moeil~k valt voor de grote bl~d

schap, die hen vervult, passende woorden 
te vinden. Want op Donderdag 14 April 
heeft ons mede-redactie - lid He nk Willems 
de grote stap gewaagd en heeft h1j -met 
Bea ter lYiaa t (nu dus Me vr . Willems) een 
huw'"e lijk 11 gepleegd 11 • Henk en Bea , als wij 
jullie nu op deze plaats namens de geh e
le vereniging hartel ijk gelukwensen met 
deze inderdaad gr ote stap , dan ge ven de
ze woorden maar op heel simpele wijze uit-

•u •..c n.l'>. .. Lu0 aCLu uu;::.e vr\'l\.1.!50-e O'Ver----ct:r:'t zeer 
heugel~ke feit . Van harte! 

DOEN WI J H. A. V. ers TE VEEL GYMNAST IEK? 

nTE WEINIGn ! zegt_JAN HUT. 

Met ve el genoegen las ik in het vorig 
nummer het artikel van ons lid van ver-
dienste Gerrit Eysker . Ik hoop dat h~ 
er nog vele zal laten volge n en da~ z~n 
voorbeeld andere bekwame en ervaren club
genoten van de oude garde zal prikkelen 
tot navo l g ing. Eén ding ~rappeerde mij in 
z~n artikel, Dit was de aanbeveling tot 
onze athleten om niet te veel gymnastiek 
te doen . Want dat is zijn raad in feite . 
Ik bedoel hie r de zinsnede , waarin hij 
zegt : 11 Ik meen , dat tijdens het wedstrijd
seizoen in Hol l and, dus ook in Haarlem, 
tPveel aan al l erlei gymnastiekoefeningen 
wordt gedaan door de wedst r ijdathleten! n 

Hoewel ik door mijn veel jarige en in
ten sicYe contac ten met de ath l eten en 
clubleiders in .de K. N.A . U. wel. ongeveer 
wee t hoeveel t~jd aan gymnastiek in onze 
K. N.A. U.-ath l etiekcl ubs wordt besteed' 
wil ik daarover niet gaan discussiëren. 
De opkomst op de trainingen is m. i, al
lerberoerdst in vele streken. Over te 
veel is dus niet te spreken. Indien mijn 
vriend (en colle ga) Gerrit Eysker be
weert , dat ook bij 11 Haarlemn te veel gym
nastiek word t gedaan , dan kom ik even in 
het geweer. 

Sinds 1938 heb ik a l s 11 M, 0 . er '~ de 
technische leiding in onze club gehad . 
Behalve enkele malen bij de Stadiontrain
ing heb ik nog nooit het genoegen gehad 
onze ma tador - koge l stote r en discuswerper 
als deelnemer of toeschouwer bij de l ange 
reeks win ter- en zomertraining en aan we 
zig te zien, Hij zal het mij dan ook niet 
euvel duiden, da t zij n uitspraak , d.at ook 
bij 11 Haarl em 11 teveel aan gymnastiek wordt 
gedaan, voor mij een r aadsel is, Een oor-r 
de e l over zulke dingen is immers s l echts 
mogelijk, indien men over persoonlijke en 
l angdurige ervaring beschikt. Indien de 
vakman, de lichamelijke opvoeder, Eysker , 
zou weten , dat voor verreweg de meeste 
actieve ath leten van de H.A.V. de gy m
nastiek bij elke gezamen l ijke trainin g rooit 
ve eJ. meer dan tien minuten uitmaakt op 
een training , die l à l 2 uur duurt, dan 
zou, als hij dar1 ook nog de aard van die 
gevarieerde oefenstof, de betekenis en 
de bedoeling in dit milieu zou kennen on
ge twijfeld uitroepen: 11 Bij 11 Haarlem1 j doen 
ze veel te wein i g aan gymnastiek! n 

En zo is het ook. Behalve dan de klei
ne kern , die jaar in jaar uit trouw de 
indoor training bezoekt , krijgt een flink 
de e l van onze leden , te weinig a l gemene , 
het gehele lichaam aangr~pende en beiu
vl oe dende lichamelijke oefen i ng . 

Toen ik bij 11 Haarlem,~ de leiding in 
handen kree g , heb ik in toepassin g ge-
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bracht , wat ik aan kennis en ervaring indoortr aining heb ik vel e van on ze slap
opdee d d o o r 11 in de leer '1' te gaan bij de pe en onmachtige jongens weten t e maken 
knaps t e vaklieden en de bekwaamste coach- tot kerels, die e r la ter zijn moe ht en. El~ 
e s, die i n ons oude en koude Noord- en kc vor~ van st~fheid of zwakheid werd e r 
West Europa de f r aaiste pres t aties op het niet door overwonnen . Da t gaat k lassikaal 
ge bied van training, lichame l~ke opvoe - en is in zo weinig beurten nu e enmaal 
ding en méntaliteit sverzorging hadden ge - niet steeds mogelijk . De jongens, die bij 
boekt, · ons tussen 1939 en 1943 waren , her inneren 

In 1928 leerde ik r eeds in de practij k zich, hcie ik 1.,huiswerk11 meegaf op de in
interessante d ingen van de F i nse,deDeen- doort r aining, El ke a vond voor het naar 
se, Zweedse , Duit se en Engel se prominen- bed gaan deden velen 7 à 9 oe fe ningen , 
t en op deze gebieden. Na die jaren , voor - I we l ke ik wekelijks wijzigde . We hebben nog 
a l nadat ik me t v. d . Zee een behoorlijke 1 nooit zo'n fitte ploeg (ik ze g niet zo'n 
studie gemaq.k t had van de practische - en kampioenspl oeg) athle t en gehad als in die 
theoretische mogel~kheden op ons gebied nare jaren . 
(het is ee u wig zonde , dat een knappe vak- Ik wou, dat de zel fwerkzaamheid van 
man a l s v. d . Zee door ontac t i sche oud- a l onze leden en oud-leden z o op te voe 
l e ide r s in de Unie van de athl etie k ver- ren was, dat zij elke dag zo'n r eeks oe 
vreemd is ge r aakt) heb ik mij steeds ge-- fen inge n zouden mak en , 's avonds of 
richt naar he t vo orbeeld, door deze gr o- ' s morgens vroeg, ?.oals een Fins kam-
t e voor gangers gegeven . Zij van ons , die pioen~·a th l eet een verstandige d osis t rain
de Val ste - cursus mede ~aakten, hebben ing op een geschikte plaats genoo t . Doch 
moe ten leren, dat wat hij aan principes alleen de allerflinksten onder de wed
doceerde door mij sedert 1938 bij 11 Haarlem11 strijd- ath l eten krijg j e zover . 
werd inge v oer d . Laurie Pikhal a'a , de 1 Wat die gymnast~ek betreft sta i k dus 
gr ootste Fins e athletiek-expert, v ond inl op het standpunt , dat we P-~~~~~veel , 
1931 in mij a l een begripvol navolger, En doch te weinig krijgen . Met de gymnastiek, 
hij is Valste ' s l eermeester. zoals jullie H, A.V . ers , deze nu al jaren 

Een belangr~ke handicap bleek telkens ontvangt , heb ik de fraaiste erva r ingen 
en t e l kens weer opnieuw, dat onze jeugd .. gezier. en beleefd bij ge vallen , waar haar 
t e s l echt lichamel~k geoefend was . Waar- waarde of onwaarde bewezen moest wor den . 
door ? Doordat zij op school veel te wei-~ Enke le menselijke 11 wrakken n heb ik met di e 
nig gymnast iek doen, waarmee ik , ter simpele oefeningen tot nieuw en blij l even 
v oorkoming van misverstand , hier bedoel i en bewegen ge bracht . Aan mijze l f heb ik 
de alzijdige lichamelijke oefening, zoals 1

1
. ervare n , hoe slecht het was voo r je hele 

die in ons l and in het algemeen op de body en persoon als je deze miste en hoe 
s chool wordt gege ven door M. O.ers) . Inl kostel~k je ervan oplrnapt a l s je haar 
Scandinavië en Duitsland werd generaties , heilzame invloed weer ervaarde . Wie van 
l ang veel meer gymnastiek op school.g-3ge-! jullie · oog voor deze dingen heeft , had 
ven dan bij ons nu . Het is voor de spor- het levende bewijs reeds voor z i ch . 
ten , waar het op individuele prestaties In ons Hollandse rheuma-klimaat is 
aankomt, in die landen daardoor veel ge- gymnastie k en indoor-training onmisbaar . 
makke l ijker om bijvoorbeeld goede werpers West-l:uropa is op dit punt voor. ons·--- -
en springers te kweken dan bij ons . De toonaangevend . . kmerika kan op dit punt 

., slechte lichame l ijke geoefendheid van ons 
1 

voor ons geen richtsnoer zijn, He t waarom 
v olk uit zich i n gebrek aan kracht ,behen- zou een verhaal op zichzelf worden. 
digheid, bewegingsvaardigheid , soepel- · In ·3 lk ge'Jal zal onze vriend Gerrit 
heid , enz . Jonge jongens en meisjes zijn onget\\'ijfeld accoord gaan als ik ze g : 2 
vaak reeds door de grootste volksziekte, of 3 of 4 x 10 minuten gymnastiek per 
die we kennen , rheuma , ge remd of stram . week bij onze training is feitelijk nog te 
Ze hebben moeite om simpele gymnastische weinig . 
of eenvoudige , natuurl~ke bewegingsop-
dracht en uit te voeren . Hoe zwak in de 
armen en de schoudergordel het gros van I 
onze athleten in feite is , heb ik e lk 
jaar we€r aan de athleten bewezen ,ind ien 
we li1 de zaal geno t e n "van spe l ende pres
tatie-oefeningen , waarbij gesteund, gehan
gen , geklommen of i. d . moest worden , Wat 1· 

kwamen vele van onze gezonde en snelle 
mensen aan fut en flinkheid te kort als! 
ze b~ oefeningen met paren of drie- of 
viertallen veel te vorstouwen kregen . Hetl 
was ni e t hun schuld, d<Jch de schuld Yanl 
het onderw~ssysteem in ons land. 

Mede ·door die (karige ) keertjes tien- . 
minuten-gymnast ie k en de zeven maanden ! 

.__ ____ - -·------ -...--- ---------- - -- ---·- -----~ 

AM~ DE VOORAVOND VAN HET WEDSTRIJDSEI-
ZOEN .Jo.9.49 . -

~oor Dick H~gtingius . 

Via filmavond en onderlinge prestatie
lopen staan wij dan nu al weer bijna aan de 
vooravond van het wedstr~dseizoen 1949. 
In he t vorig nummer heeft U kunnen lezen 
da i ; er op organisatorisch ge bied veel in 
het komende seizoen van ons verwa cht 
wordt, dus daarover willen we het nu niet 
hebben, We zouden het nu even speciaal 
over de athleten van onze wedstr~dploeg 
willen hebben. Ook hun wacht een moeil~~ 



Ke en ongetwlJ!e l.d nog be l.angrij.ker taak, 1 taal in topcondi tiet:op Zonda g 2ö Augus
want zij zulle n in het seizoen, dat thans I tus de baan bet.reedt . Die topconditie zal 
voor de deur s t aat , moeten laten zienpat nooit bereikt kunnen worden,wanneer onze 
het hun inderdaad ernst is om 10 Haarlem11 I athle ten de nodige hardhe id mis s en om ook 
a ls wedstrijdverenigin g wee r op een hoger onder ongunstige wee rsomstandigheden te 
plan te brengen. Bestaa t daartoe een mo- komen trainen en ze zal ook nimmer be 
gel~kheid? Met een dergel~ke deskundige reikt worden , wanneer onze A- en B atb
te chnische leiding als w~ momenteel be- leten niet een ve rl oren race t~dens gro 
zitten en me t een de r gelijke goede opkomst te wedstrijden , dus t egen de sterkste te
bij mooi wee r op de training 1 zou men moe- genstanders, hoger gaan stellen dan een-
ten zeggen van wel. Met opze t schr~ven we schre ven het reeds- goedkoop succes-
wij echter: 11 Bij mooi weer 11 , want toen het je op een wedstrijdje e r gens in de provin
enkele weken ge l eden op een Zondagochtem cie . Van een verl or en wedstrijd wo r dt nog 
behoorlijk re gende, toen was op i!Duinlustn altijd het meeste gele erd en onze mensen 
de opkomst van de' ath l eten nog geen 25% zul l en verlies moeten durven nemen, wil-
van de nor male, terwijl er ook in Amster- l en zij in de toekomst winst behalen. Er 
dam op de sint e lbaan een paar knapen ont - ·,bes taat dit jaar wede rom een kleine kans 
braken, die daar zeker hadden moeten zijn . dat we bij de s trijd om he t clubkampioen-
Dit bewijs t da t er toch nog wel het een schap van Nede rland de derde pl aats kun-
en ander aan de ment9.l itei t van onze a t h- nen heroveren . Gr oot is deze kans nog 
let e n ontbreekt . . Dat is j amme r, want a l s niet , maar we z ouden de naam 11 Haarlemn 

· we werkel ijk wil l en bewijzen , dat we ,. de ath l eten nie t waard zijn als we niet zou-
weg t e ru g11 naar de top bet r eden hebben, 1 den trachten deze kans met alle mogelij
dqn zal e r uitgehaal d moeten worden wat I ke middelen uit te buiten, Wo zu llen daar
er inz it en dat ge beurt niet, a ls er bij bij al l e aan dacht aan onze zwakke nummer s 
een f l inke voorjaarsre ge n,die a lleen een moe t en gaan besteden , dus voor alles de 
excuus kan zij n voor onze mensen uit 11 de 1 00 m. en speerwerpen . Voor de 1 00 m. zien 
Noordn, maar dire ct de training verzuimd wc voor lopig nog geen oplossing , maar 
wordt. als Mart Swart d i t s eizoen eens wa t min-

Laten we goed begnjpen , dat het er der aandacht aan de po lsstok zou wijden, 
van de zomer n iet om gaa t om voor de vijf- waar hij nog tijd genoeg voor heef t en wat 
de maal de Kenn eme r Bokaal te winnen of meer aandacht aan de speer , dan zou het 
voor de zove elste maal clubkampioen van lal raar moeten lopen, a ls dit nu mmer ons 
Kenne merl a nd t e worden . Dat mag allemaa l dit jaar niet een o f twee puntjes zou 
heel leuk zijn , maar a l die dingen bewijzen opl everen , hetgeen een wins t zou beteke .,
niets, maar dan ook totaal n iets , over de nen , die n i et in pr oeen ten uit te druk
kracht van onze wedstr~dploeg en wat nog ken is a l s we aan de grote nul denken, 
veel erger is , ze geven zel fs een sterk die nu a l jaren achter elkaa r t ijden s de 
geflatteerd beeld van die kracht . He t zou P . H,-beker - strijd bij het speerwerpen ach 
daarom ook volkomen fout zijn om onze goe - ter onze naam staat . 
de athleten voor dit soort clubwe ds tr~-
den hie r t e houden, terMjl er elders in 
het land grote wedstrij den worden georga
niseerd. En 0p gro t e wedstr~den mo gen 
toch feitelijk geen 11 Haarlem" - athleten 
ontbreken. Tijdens die grote wedstrijden 
kunnen onze mensen veel leren , op de 
kleine semi- plaatsel ijke wedstrijden kun
nen al l een maar a l t e goedkope suc ce sjes 
worden behaald. 

Da t wi l nu geenszins ze ggen , dat we 
maar niet meer aan die clubwedstrijdjes 
in Ke n ne merland moeten deelnemen, maar 
l aten we daar dan een ploeg naar toe stu
ren bestaande uit C~ en D- athl eten , des~ 

noods aangevuld met een é.nkele B- a thleet. 
Dat zal niet a lleen de animo voor onze 
mindere ath l ete n om i ntensiever te gaan 
trainen, stimuleren, maar het zal ook 't 
ontdekken van toekomstige P . H. -beker 
fighters bevorderen . En op de grote strijd 
om de Prins Hendrik- beker zal tenslotte 
alt~d - en dus ook in het a . s . seizoen , 
ondanks alle moge l ijke uit stap jes - ons 
oog ge richt moeten blijv en , hetgeen bete
kent, dat er voor gezorgd zal moeten wor
den, dat onze pl oeg lichamelijk en men-

De animo om aa n veldlopen deel te ne 
men is bij onze midden - en lange afstand
lopers nimmer bijzonder - groot 1 een ver
schijnsel, dat Mj eerlijk gezegd , niet be
treuren . Het gevo l g is 1 da t, wanneer er 
eens lopers van onze veren i gin g aan veld
of boslopen deelnemen, he t succes nooit 
gewe l dig is, omdat het lopen van derge
lijke wedst r ij den nu eenmaal een speciale 
instelling vereist. 

Dat dit e c h ter geen vaste r egel is, 
bewees onze 800 m. l ope r Ed Soome r tijdens 
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de Neder l andse Veldloopkampioenschappen, 1 

die op Zondag 20 Maart té Amersfoort wer- 1 
den gehouden. In de militairen- k l asse 1 
bezette hij uit een veld van 140 deelne- I 
mers de .vierde plaats, daarmede het be
wijs leverend, dat hij in een prima condi
tie verkeert , het geen veel belooft voor 
z ijn optreden tij den s het a. s . baan seizoen. 

Cor Bosl ope r startte in de veteranen
klasse; . waar hij de 6e pl aats inna m. 

HANS v.d. BERG BEHAAL T DE EERSTE 11 HAAR
LEM11 OVERW I NN lNG IN 1_949 . 

coach Rinke l om zich nie t over de kop te 
l open en hij spee lde ve rder evenals Jan 
Koopman een vrij besc h eiden rol. Wim we rd 
vierde en Jan ze ve nde geklasse e r d . 

Van Jan Beekhoven kunnen we helaas 
slechts schr ij ven, dat hij gehee l u it de 
t oon viel. Voor een gewe ldige eindspurt, 
die bewees , dat hij nog zeer veel ove r 
ha d, kopen wij niets en het .to ond e a llee n 
maar aan , dat h1j de r a c e v olkomen ver-
keerd ingedee ld had. Wannee r Be ekhoven 
n i et spoedig u i t een ander vaatje gaat 
tappen en daarbij ook zijn levenswijze dras 
t isch gaat veranderen, kan hD als ath -
l ee t wel afgeschreven worden, hetgeen 
voor een knaap met een dergelijke aan l eg 
toch wel hee l jammer zou ZDn. 

H. 
-----~------w ___ ______ ..;.. _________________ _ 

De A. V. '23 organiseerde op Zonda g 27 
Maart . in het park Kostverloren in Zand
voort regi onale ve ldlopen , waar aan eên 
fl ink aan tal van onze ath l eten dee lnam. i 
TDdens de 1200 m. voor A- junioren zagen ! 
wij Chris Str ijkers in zeer ongunst i ge po- ~, 
sitie start en, do c h deze junior deed het 
in z ijn eerste wedstrijd l an g niet gek , I VAARDIGHEIDSPROEVEN 
door toch nog kans te zien bij de ee r ste 1 

twi ntig lopers t e behoren uit een veld ! N. O. C. en B.L . O. 
van 44 man .· · In ons Februar i-nummer heeft men kun-

Onze C. I.O . S . vriend Joo p Fikkert , be- ~ nen l ezen dat een van onz e l edende vaar-
wees ook op dit gebied zijn mannetje te digheidsmedaille van het Nederlan d s OJym-
s t aan door een fraaie tweede p l aats te pisch Comit é heeft verworven , 
bezetten . Ik stel me zo voor dat vele van onze 

Ons grote succes kwa m bij de C- en D. l ezers gedacht zullen hebben:,) Wat houden 
kl assers . Reeds dadelijk nam Hans v.d. j die N. O. C.-proeven nu eigen.lijk in ?"Enook 
Berg een goede positie in, zonder dade- l omdat ik reeds eerder heb ' geconst ateerd , 
l ijk een hoofdro l t e gaan spelen . Die dat er b1j verschillende onzer leden hier-
hoofdrol kwani pas bij he t ingaan van de I voor wel be l angstell ing bestaat , wil de ik 
laatste ronde van het 1200 m. lange par- ~ i n 11 De H.A. V. - er11 over dit onde r werp eens 
co urs, dat vrij zwaar was . Weliswaar werd i e ts vertellen . 
hij toen nog even van de kop verdrong en , I Kort na de oprichtin g van het N, O, C. 
doch het gemak waarmede hij de leider . c191 2 ) werden de vaardi gheidsproeven in-
vol gde, liet ons op 6 0 0 m. voor de finilh l gesteld . Het doe l ? Op deze vraag geeft 
al geen t wij f e l meer over de overwinning. I d - 1 · h t N 0 c · a l e Clrcu alre van e ... , waarln -
~~~e~=e~e~~~s:~ n~~o~a~~a~i~~t~~~ e~~: ', le bDzonderheden be tr effen de de proeven 

ZDn v ermeld, een duidelDk an twoord,nl . : 
eerste 11 Haarlem" overwinning in 1949 was 1 . nTeneinde een alzijdige lichaamsant -
een feit. · 

Ook een andere Hans (Busé) deed hier wikkeling van het Nederlandse volk te be -
vorderen, sticht het Nede r lan ds Olympisch 

goed werk door na een zeer r e gel matig Comité een ereteken als ondersch eiding 
gelopen race in de kopgroep te finishen. voor vee lzijdige verrichting op het gebied 
In aanmerking genomen , dat dit de eerste van ·l ichaamsoefening,n 
wedstrDd van Busé be trof sinds Mei 1 947, 
dus na een bijna twee jarige afwezigheid En nu de . e isen. Bij he t opsommen hie r
van de wedstriJden, kan dit r e sultaat niet j van beperk ik me tot die gr oep waarvoor 
anders dan ~e er bemoedigend genoemd wor - . de zwaarste eisen ge lden, nl. di e der 24 
.den . Behoor l ijk we r k ook van Henk Wijnands I t/m 29- jarigen . In he t geheel zijn er na
die zich zowaar ook een p l aatsje in .de mel Dk , a l thans voor de he ren der sch ep
kop groep wist te veroveren. Henk is qua ping , niet minder dan 8 gro epen , a l naar 
stij l geen groot l oper, maar als h1j door- gelan g de leeftijd. En voor elk van deze 
z e t, kan hij een eind komen . groepen zijn andere eisen ges t el d. Vöor 

En dan onze A-klassers. Wel nu , deze ,. de 24 t/m 29-ja rigen gel dt: 
knapen hebben eigenlijk beve stigd ·,vat wij Proef 1. Lopen . Keuze u it: 1 00 m. in 
boven reeds schreven, e chte . veldlope rs I - - -- 4 

· G n d 1 13. 0 sec . ; 00 m, in 
hebben wij nlet. 11 eus .e e d he t nog het 6 5 . 0 sec . of 1500 m. in 5 min. 30 sec . 

·beste, het geen h1j a l s Zandvoorter ei gen-
lijk verplicht was . Zijn vierde p laats l e - Proef 2. Springen . Men moet tenminste 
verde hem zelfs nog een extra prDs op . - 5 . 00 m ver- en 1.35 m 

Wim van Deursen za gen wij na de eerste 1 hoo g s pringen en bovendien naar keuze. 
r onde als leider doorkomen , HD herinner- ~ nog 6 . 00 m. ver met de po l s stok of 1 0 . 50 
de zich toen blDkbaar de opdracht van m. hink-stap-sprong. 



Proef 3. ·Werpen . Naar keuze speerwerpen 
. . (30 . 00 m) , disc uswerpen 

(25 .00 m) of kogelstoten (8 .00 m) . 

Proef 4 . Zwemrre n . 100 m. rugsl a g , direct 
gevo l gd door 100 m. 

bors t s l ag , moe t e n tesamen binnen 4 min, 
50 sec . wor den afge l egd. 

Pr oef 5. Klimmen . 10 meter touwklimmen . 

Proef 6 . Uithoudi n gsver mom.:.. Naar keu ze 
wandelen (35 km in 6 u. 

15 min,) , l open (10 km . in 55 mi n,) , 
fietsen (80 .. km in 4 uur) of r oeien (skiff 
20 km in 2 uur of wherr y 20 km in 2. 5 
uur) . 

Proe f 7 . Zelfve r dedigin g , Hi e r bij heeft 
men de keuze 

uit worstel e n, s c hermen of boksen; me n 
moet bliJk ge ve n een ngeoe fend 11 worste 
laar , schermer of bokser te z~n . 

In totaal dus 7 p r oeven . Op het eer
s te gezicht zal men misschien ze sgen: 110 
is dat alles ..•... 11 Pas op echter ! Men 
mag een l oper van int ernationale faam 
z1jn, maar wil dat ze ggen dat me n kan wer
pen , of boksen , of z wemmen( Men mag als 
bokser een doz~n knock-out overwinningen 
op zijn naam hebben 1 maar houdt dat in dat 
men kan rugzwemmen of dat men bij het ver
springen de 5. 00 meter kan passeren? 

Enfin, U v oelt wel dat het heus zo 
eenvoudig niet is . Om met kans op succes 
aan de proeven t e beginnen moet veel a l, 
al is men in z ' n eigen tak van sport nog 
zo ' n kei, zeer l ang dur :!.'g geoefend worden . 
En ook dan gebeurt het nog vaak dat er 
t och nog een onderdeeltje is , waarop me n 
tenslotte net iets te kort k o mt . 

Men kan dan ook gerust ze ggen dat aa~ 
het verov e r en va n he t N. O, C . - ereteken 
meer waarde moet worden gehe cht dan aan 
het behal e n va n welk an de r sport-insigne 
ook , e lfstedenmeda ille en vierdaagse 
kruis inb e grepen . 

De eerste man die de vaar dighe idsme
daille verwierf was D ICK DE VRIES ,een be
kend sportsman uit vroe ge r jaren (het 
was in 1914), die later b .v . ook nog s~
cretaris en voor zitter van de K. N.A. U. I 
zou worden. In een werk van SCHARROG vond 
ik voorts dat gedurende de eerste 10 ja- I 
ren na de instellin g van de proe ven van 
de 2J63 cand.idaten er s l echts 575 in 
slaagden om de be ge e rde plak te ve rwer
vr.n. Nog ge en 25% dus , he t ge en boe kde len . 

I 

spreekt . 1 

Trouwen s , hoe moeil~k he t behalen van 
het N. O. C, - ereteken is , wordt e e ns z o 
duidel~k als we de N, O, C, - e isen ve r gel~
ken met de z . g . B. L . O. - proeven . · De ze 
laat s te proe ven , omstre e k s 1935 ingest eld 
door de Na t i ona le Ve renigin g t o t bevor 
derin g van de Har monische Lichaams Ont
wikkeling' zijn-namelijk aanmerke l ijk lÎch
t er . En toch zijn er hie r nog a l tijd vele n 

I 
I 

, ,-

die sneuve l en ! De H. L . 0, - eis en z ijn de 
volgende: 100 m. in 14. 0 sec . of 100 m, 
hindernisloop; verspringen 4. 25 m; hoog
springen 1 , 25 m; kogelst oten 7. 00 m, of 
balwerpen 24. 00 m; voor t s 10 minut en 
z wemmen , 8 mete r touwkl immen , 30 km , wan
del en in 6 uur en 8 km . fiet s en in 30 
min . 

He t bovenstaan de geldt voor 17 t/m 25 
jarigen ; is men ouder , dan worden de ei~ 
s en weer lichter. 

In de j a ren 1946 en l 947 had ik het 
genoe gen om deze proeven mee af te mo gen 
neme n van in tot aa l ongeveer 200 solda
ten . Dege nen , die zich voor he t afleggen 
der proeven hadden . opgegeven , behoorden 
uiteraard tot de meest sportieven, Toc h 
w.aren e r van de 165 man die tenslotte 
alle proeven a fle gde n , nog alt~d 25 die 
niet slaagden, d . i. 15%. 

Voor de N. O. C.-proe ven geldt dat men 
een jaar de t ijd krijg t om all e proeven af 
te l eggen , B~ s l agen ontvangt men , behal
ve de plak, ook een dipl oma. 

De p roe ven worden afgenomen door de 
betrokken sportbonden , welke daartoe weer 
officials hebben benoemd . 

Onze techn . leider JAN HUT is bv . door 
de K. N.A. U. gemachtigd om de athletiek
proe ven af te nemen . 

En hiermee wil ik dan dit artikeltje, 
dat niet bedoeld is om van ieder H. A. V. 
er een N. O. C . - of H. L . O. mania k te maken 
(de technische commissie zou zulks ver
moedelljk maar matig waarde ren) , maar meer 
om de lezers eens onde r de aandach t te 
brengen wat e r op dit geb ied zoal te koop 
is , b e sluit en . 

P . Haringhuizen . 

WIJ S PRAKEN MET 

JAN · H U T . 

11 Lever ons een interview met Jan Hut11 

zieda ar ®jn r edactionel e opdracht . Deze 
opdracht lijkt eenvoudig gen oe g , voor al, 
daar j e er z e.ke r va n kunt zijn , dat de 
technische l e ide r van onze ve r eniging 
direct bereid is h i ertoe zijn me d ewerkins 
te ve rlenen . Het bleek niettemin een op
dr acht t e zijn , die Uw r eporter veel 
hoofdbre kens heeft gekost , want hoe krij g 
j e een man a l s Jan Hut , die een ongeloof
l~k druk leven heeft en b~na alt~d va n 
huis is een uurtje apart om eens gezel 
l ig met hem te babbelen over al die din
gen , die ons ,, H. A. V. ers" interesseren en 
waar hij zo zijn eigen aparte kijk op heeft . 
Laa t ik het ve rhaal niet l anger ma ken 
d oor U t e gaan ve rte llen hoe vee l moe i t e 
he t tot stand komen van dit rus tige 
11praatuurtje 11 gekost heeft . Laat ik vol
staan met U te zeggen , dat het t ensl ot t e 
t och geluk t is . 



( 
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En toen ik dan in de gezellige huiska- ~ 

mer van de familie Hut tegenover onze 
coach aan tafel zat ~ de tafel, waarop 
zeer vele sp or tpaedagogische a:rtikele n 
en ~gedichten het licht hebben gezien, 
toen was mijn eerste vraag al dadelijk van 
onbescheiden aard: 

Wanneer bent U geboren., mijnheer Hut 11 
11 

Ik ben geboren op 16 September 1903 
11 . 

in Rotterdam, maar ik was nog geen Jaar 
oud, toen mijn ouders reeds.naar Haarlem 
verhuisden, zodat ik Haarlem toch eigen
lijk àls mijn Vaderstad beschouw. 11 

11 Hield U ~ Uw jeugd reeds veel van de 
sport?11 • 

11 Ik denk, dat mijn Moe dor, als zij te-
rugdenkt aan de vele escapad~s, die ik 
binnen en buiten het ouderl~k huis uit-
gespookt heb, daar zonder mee·r 11 Ja11 · op 
zou antwoorden. 

Het . was dan ook geen wonder, dat ik 
al gauw lid werd van Concordia, het ge e n 
nog gestimuleerd werd, omdat ik dest~ds 
een leerling van de bekende gymnastiek~ 

leraar Hop was. 
Op mijn vol gende vraag : 11 Uw studie 

richtte zich na tuurlijk direct op de Li
chamelijke Opvoeding11 , krij g ik tot mijn 
grote verwondering een ontkennend ant-
woord . 

. Nee absoluut niet. Aa nvankelijk was 
\t ' . 

mijn jeugd-ideaal officier te worden,maar 
de eerste wereldoor log de e d mij een geheel 
andère levenshouding aannemen en mijn .blik 
richtte zich toen op het belastin gwezen. 
Het werd e en zware studie, mao. r . in 1 928 
we r è. ik toch no g lid van de H. A.V. -
.,Haarlem''. Helaa s vond deze studie door 
~e toen heersende crisis geen bek roning . 
Als goed s p ortman versaagde ik e chter 
niet en ik ging voor de acte Lichamelijké 
Opvoeding M.O. studeren aan het Haarlems 
Instituut v oor Lichamel~ke Opvoe ding da t 
tha ns op geheven. is. Toen ging ik mij . dus 
pa s bewe gen in de richting van de Lic ha
melijke Opvoeding. Samen met onze vroe ge~ · 

re polsstokhoogmatador Kees v,d. Zee,be
eindigde ik deze studie in 1934 met s uc
ces. Maar weer had ik pech, want leraar 
in de Lichamel~ke Opvoeding in de schoo l 
werd ik niet. Ik bleef bij de bela stingen 
waar v ooral de bedrij fspsycholo gie en be
drijfsleiding mijn aandacht trokken en waar 
ik nu a ls persone elsconsulent en reda c
tie-secretaris van het persone e lsblad 

WiJ·-van Financiën11 een heel prettige 
" h t . funct i e heb en waar ik ook een prae l ge 
propaganda voor de sport kan make n, va n 
welke ge le genheid ik na tuurlijk flink pro
f iteer. Deze propa ganda voer ik ook o. a . 
a ls lid van het Hoofd-Comité va n de 
Sportweek, als lid van de Gem.cie inzake 
lichamelijke opvoeding , als lid van de Cem. 
cie inzake s tadsontwikke l i n g , als lid van 
de Pers- en Propaganda Ci e der K, N.A, U,, 
a ls ocen t in de athletiek t ijdens de 
Studiekampen der verenigin g van Leraren 

iri de Lic hamelijke Opvoeding, terWJ.jl ik 
dezer dagen benoemd ben tot voorzit ter 
der Examencie der K.N.A.U., welke func
tie ik . reeas geruime tijd waarnam. ;1 

U zult het met ons eens zijn, waarde 
lezers . dat het inderdaad een toer is, 
een m~, die in zoveel commissies zitting 
heeft eens een uurtje thuis te treffen 
en we werden eigenl~k een beetje trots 
op ons zelf, dat het ons dan toch maar 

. gelukt was. 

Zijn werk bij de H.A,V. 
Ma g ik 0 dan nu een vraag stellen 

!I kl . mijnheer Hut, die rechtstreeks betre ~lng 

heeft op Uw werk bij onze verenigin g . Se
dert wanneer traint U 11 Haarlem?11 

11 Sinds 1938. Ik kwam als opvolger va n 
Gerard Rinkel. 11 

, 1Dit beteke nt dus, dat onder Uw l e i
ding do Prins-Hendrik beker in 1941 en 
1943 voor de elfde- en twaalfde maa l ver
overd werd. Is sedertdien de opkomst van 
het aantal actieve athleten terug gelo
pen ?I' 

,,Neen, integendeel. Het aantal actie
ve athleten wordt steeds groter, het geen 
een buitengewoon verblijdend teken is.Al
leen verstaan velen van hen hun taak nog 
niet helemaal. Z~ moeten zelf leren den
ken, zij moeten hun wegen, vooral tec h
nisch, zelf leren zoeken, zodat we zelf
standige athleten en toekomstige groeps
leiders kweken. 

Maar ook in het dagelijks leven moet 
ieder athleet er bl~k van geven een goe
de sportman te ~jn, d.w.z. tonen, dat ze 
geest el~k en lichamelijk gezond zijn. Zij 
moe ten in alle opzic h ten een voorbeeld 
voor de anderen z~n. En daarb~ moeten ze 
propaganda voor hun sport maken, dat k a n 
niet genoe g herhaald worden. Dit moet 
nie t steeds alleen maar overgelaten wor
den a an het b e stuur. " 

11 Zie t U de sport alleen als wedstrijd
ob ject, of ook nog uit een andere ge 
zichtshoek?11 

11 De sportliefhebbers zien de · s port 
voornamel~k als wedstrij dobject. De s p ort
paedagoog ziet de sport natuurlijk ook n og 
uit een andere gezichtshoek,Sport is va n 
reusach tige paedagogischo waarde; w~ 
een goed sportman is, is dat voor h(3t 
hele leven! Maar helaas is ieder,die a an 
sport doet nog geen goed s p or tman r 

l!4j n i d eaa l is, dat elk e H.A. V. er t o t 
e e n f a ir, sportief, gaaf en bes chaaf d 
s p ortman uit groeit. 

Laa t geen enkele athleet vergeten, . dat 
goe cie beoefening van onze sport studie en 
offers vraagt. Alleen dan komt hlj op een 
hoger plan te staan. Is hlj aldus mentaal 
en lichamel~k getraind, dan zullen zijn 
presta tics in de wedstr~den meer en meer 
gaan gr oeien, totdat hlj een hoge top be
reikt heeft. 



Eén ding is . van groot belang voor el
ke club . Rivaliteit tussen club genoten en 
clubs moe~ bestreden worden . Elk athl eet 
moet een p~ik , clublid, een goed sportka
meraad en e~n overtuigd K. N. A. U. -lid zijn. 
Dat moet ons einddoel zijnendat mogen wij 
nooit uit het oog verliezen. n 

11 Mijnheer Hut , nog één vraag: Hoe ziet 
U de technische l eiding als ideaal ?11 

.; Ideaal zou zijn als ik meer. vrije tijd 
voor 01 Haarlem n beschikbaar had en dan ge + 
steund zou kunnen worden door . nog meer 
oudere leden , die als wedstrDdman op hun 
retour zijn, doch .b1j de training nog zo
veel voor de jongeren kunnen doen . . We 
moe t en films kunnen vertonen en techni
sche club a vonden kunnen ge ven! 11 

Mijn l aatste vraag van dit 11 praa tuur 
tje" had ik voor Mevr . Hut bewaard , 

11 Hne stàat U tegenover het werk van 
Uw man, Mevr . Hut? 11 

11 0ch evenals hij , moet ook ik mijn of
fers voor de sport . brerigen, want dat ik 
bet nu altDd even prettig vind, dat mDn 
man steeds van huis is kan ik niet zeg
gen . Maar ja, als hij dan bij zij n thuis
koms t een b l oemetje meebrengt, nou ja, 
dat maakt dan weer veel goed. Roken en 
drinken doet hij natuurlijk niet, a lleen 
:;.s mijn schaalt je toffee 1 s nooit veilig 
als hij naar de training gaat , want suiker 
is zo goed voor de spieren, en de kee l , 
weet U ...... ?! 11 

Inderdaad, dat wisten we .lntussen za
gen we Jan Hut heimelijke .bl ikken op de 
klok werpen en we herinnerden ons p l ot 
seling, dat hij ons , toen we kwamen , ge 
vraagd had, het niet te l ang te maken , 
daar hem nog veel werk wachtte op die a 
vond, 

We namen dus met een stevige handdruk 
afscheid van het echtpaar Hut , dat zich 
sinds 1 938 heel veel offers voor d8 ath
l etiekin het a l gemeen en voor onze ver 
eniging in het bDzonder getroost heeft. 
WD dienen dit sportie ve echtpaar hier
voor wel hee l dankbaar te ZDn , een dank
baarheid, die we kunnen tonen , door er 
voor te zorgen, dat deze offers niet te
vergeefs z~n geweest . 

Reporter . 

BRIE VEN ;u rr INDONES IE . 

Engel van Deur sen : 

Hallo jongens , de eerste H. A. V. brieven 
ontvangen , waar voor mijn hartelijke dank. 
Hier k omt ook het eerste levensteken van 
mij . Ik zit hier in Batavia , waar ik hoop 
te blijven , wan t ik heb het hier niet gek . 
Ik hrou wel niet van de warmte , maar a ls 
ik de tijd , dat ik hier moet zitten zo 
doorkom, dan mag ik toch niet mopperen. 
Ik zou natuurl~k honderdmaal liever nu 
op de Donkerelaan trainen, want als je 

hier zit, dan begrijp je eigenlijk pas 
goe d, wat je aan de vereniging mist . Lo
pen kan hier practisch niet, want het 
voetbalveld is in deze regentijd een blub
berhoop , Ik wacht dus maar rustig af, 
totdat ik weer in Ho lland zit en dan ga 
ik wee r met frisse moe d aan de gang . Dan 
zal het gerus t wel weer gaan . In ,, Spor
tief11 heb ik over 11 Duinlust 11 ge l ezen en 
mijn eerste gedach te was: 11 Dat zou wat 
voor ons zijn. Ik wist natuurlijk niet,dat 
jullie er al druk trainden. Misschien 
komt hierdoor de P . H.-beker ook weer een 
stuk dichter bD ons . Jammer , dat het 
clubblad zo lang wegbl~ft 1 Enfin, daar 
kunnen jullie ook niets aan doen. Ik ga 

• stoppen . Allemaal hartel~k gegroet ! 

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

~R GEBEU~EN VREEiYIDE DINGEN IN _HAARLEJ.I.L__ 

Zo kwamen bij het Bestuur klachten b:in
nen over een Haarlem~athleet die, met 
speer gewapend in de avonduren de Haar 
lemmerhout onveilig zou maken . 

Echter heeft deze H.A.V.-er (Rienus 
Daane) zeer vreedzame bedoelingen. H~ wil 
met alle gewe l d de ze zomer de 60 M- grens 
passeren en daarvoor is training nodig 
nietwaar ? Succes overigens . 

Een zekere buurt in Haarlem-Noord 
wordt bele ge rd door een aantal kogel-, 
discus- en speergooiende Haarlemmers . 
Enke l e bewoners zagen zich reeds genood
zaakt extra bescherming aan ramen aan te 
brengen, terwijl m.en in de Amsterdamse 
Buurt fluistert over een dwaas , die, on
der het uitstoten van vre emde ge luiden 
door de straten snelt en kleine kinderen 
verschrikt in huis doet v l uchten. W~ we-

l ten wel beter, Wim van Gog zit nu reeds 
aan de 4 minuten te peuteren; . maar wat 

1 die geluiden betreft ...... , dat is E'r> 

blijft vreemd. 

0 V E R V L 0 E D ! 

Overvloed van copy noodzaakten onsen

kele bijdragen, o . a . de Onderlinge .Pres 

tatielop'n op Zondag 10 April en het ver

slag van de filmavond van Maandag ll 

April, tot het vol gend nummer te l aten 

overstaan . 
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Verzeker Uw sportgenot ! . 

.Koop 
GOED 

Sport-materiaal! 
Koop bij 

"SPORTHUIS HAARLEM" 

GROTE HOUTSTRAAT 123 - HAARLEM 
TELEFOON 12315 . 

Verlangt van Uw Winkelier: SCHULER PRODUCTEN 

Amsterdam 

. 
·Voor ~vis is- Uw· adres W. J. HéemskeJ"k 

JANSSTRAAT 35- TEL. 20256 
Dagelijks aavnoer Vers ·en Gerookte Vis 

Bak- en Stoofpaling - Gerookte Paling . - · Vis in blik - Fijne Tafelzuren - Prima kwaliteit 

Gereserveerd· vóor : 

DROGISTERIJHAGTINGrt.JS 
PERSEUSSTRAAT 21 - HAARLEM-N. 

TELEFOON 23191 

Hoofdagentschap 

Sportweekblad "Sportief" 
Abonnementen Binnen- en Buitenland 

c.~ L AM 0 RE E 
Dr. SCHAEPMANSTRAAT 124 

H A A R L E M - G I R 0 72387 

JÇb.prijs per kwartaal f 4.25, p~r half jaar f 8.
per jaar f 15.-, aan huis bezorgd 35 ct per nummer 

.. 

"ARTMETIO" . Nüverheidk:ûnst 
BARREVOETESTRAAT S - HAARLEM 

Fabricage van en Groothandel in 

Kunstnijverheidsartikelen en 

Kleinmeubelen · 

Lev~ring ALLEEN via · de handel 

Mr CORlreLISSTRAAT 2 
HAARLEM 
TELEF. 13404 

' 
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