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De Jaarvergadering heeft gesproken. Ze 

~eeft duidel~ker gesprokendanwede laa t
.::;te jaren gewend waren. 11De verschillende 
meni ngen in de ' vereni ging z~n op de jaar - · 
ve r gadering ui tgewi sse l d 1' 9 zei voo r zitter 
van Duin op een der trainingen. Wij kunnen 
dit niet anders zien dan een werkel~kzeer 
diplomatieke opmerking over de soms vrij 
f elle debatten9 die ge lwckig echter b~na 
steeds op een peil bleven onze vereniging 
waa r dig. Overi gens vinden wij het 9 evenals 
de voorzitter 9 niet zo erg 9dat de meningffi 
nogal eens heftig botsten. Het bewijst 9dat 
er nog leven in de H.A.V. zit en dat de 
l eden wel degelijk over het wel en wee van 
de vereniging nadenken. Belangr~k 9 zee r 
belangr~k is echter 9 dat men elkaa r 9 na 
11 he t uitwisselen van de verschillende me
ningen" weer weet tè vinden om te gaan 
sarnamverken in het belang van de vereni
ï ing en dat schijnt inderdaad reeds heel 
spoedig na de ve r gadering gebeurd te z~n. 
Gelukkig 9 want i)r moe t in de komende maan
den heel v-rat werk verzet worden) willen 
w~ inderdaad gaan spreken van een j ubi 
leumseizoen van onze vereniging9 welke op 
8 October a.s. haar dertig-ja ri g bestaan 
hoopt te herdenken. W~ z~n er van over
tui gd, dat daarb~ zeer vee l mo e i l~kheden 

overwonnen moeten worden en daarom is het 
zo ' n verheugend versch~nsel 9 dat de samen
werking t e ruggevonden i s 9 want in een
drachtige samenwerking is alleen een op-, 
lo ssing van de vele prob l emen mo ge lijk . 
Problemen, di e ei genlijk al veel te l ang 
op afdoening wachten 9 een afdoening 9 die 
opgehouden werd door de vele kwesties 9wel
ke om en in de vereniging hingen. 

iive lnu 9 onder a l de ze kwestie s zijn dan 
e i ndel ijk de nodige dikke strepen gezet en 

in afwachti ng van wat het ni euwe best uur 9 

waarin al l e leden onge t wijfeld hun ver
trouwen kunnen stellen 9 gaat brengen 9 gaan 
wij voor waarts, het jubileumseizoen t ege
mo e t • 

Secretariaat en wedstr~dsecretariaat g 

Nu de bestuursleden, di e deze taken 
waarnemen 9 met elkaar van funct i es ~ewi s

sel d hebben 9 richte men aan Di ck Hagtin
gius9 Persausstraat 3 1 ~ alleen correspon
dentie, die be trekking heeft op wed str~d
.aange l egenhedeno Al l e overige verenigings
correspondentie richte men aan J a n Her mans 
Car arostraat 11 9 Haarlem- Noord . 

Bedankt g rhr. Strijkers. 

Wedstr~dagendag 2 Aprilg Amersfoort .Natio
nale veldloopkampioen-

schappeno 
JO April g Den Haag (Duindigt) Silverrush. 
Nadere inlichtingen over deze wedstr~don 
b~ he t wedstr~dsecretariaat. 

P E R S 0 NA 1 I A. 

De copy van he t vo rige clubblad was ne t 
weg9 toen w~ bericht kregen 9 dat b~ de 
Fam. Kluft een dochter gebor en was 9 genaamd 
Will;y . En a l zijn we dus weer eens ee n tik
keltje te l aat 9 Henk en z~n vrouw kunnen 
er van overtuigd z~n 9 dat onze ge lukwensen 
er des te hartel~ker om z~n gemeende 

Wat U ook op spaart 9 

spaar geen problemen op. 



.. 
l\ffiT OOG EN OOR OP DE JAARVERGADERI NG 1! l i! 

Onder verheugend grote belangstelli ng 
van de z~de der leden 9 ruim 60 man hadden 
de vergaderzaal van Hote l Roya l verkozen 
boven het prille voor jaarsweer bui ten 9werd 
op Zondag 19 Febr. j.l. onze algemene 
Jaa rvergadering gehouden. 

In z~n openingswoord dankte voorzitter 
van Duin dan ook a llen voor de grote op
koms t 9 in het b~zonde r heette h~ de leden 
van verdienste 9 ~e Heren Rinkel 9v.d.Kli n
kenbe rg en Hut zomede clubarts Dr. van 
Lier van harte welkom. Spreker memo r eerde 
in z~n algemeen overzicht van het afgelo
pen verenigingsjaar enkele voor 11 Haar l em" 
zeer gevoe lige verliezen 9 zoals het ver
scheiden van Joop Verkes en dat van Arie 
I;~ulder's echtgenote 9 welke laatste i mmer 
als een trouwe supportster met het wel en 
wee van onze athleten mee l eefde.Met enke
le o.ganbl~kken stil te werden deze twee b&
kende leden van onze H.A.V.-famil i e her
dacht. 

Vervo l gens her i nnerde de voorzitter aan 
het vertrek naar Zd. Amerika van Cor Bos
loper 9 spo rt sman en vooral 11Haarlem';-er 
in hart en nieren. Spreker stelde de ver
gadering voor Cor 9 uit erkenning voor het 
vele en goede dat h~ in de loop der jaren 
voor 11Haarlem" verrichtte 9 te benoemen 

_!ot lid van verdienste . Een luid applaus 
vertolkte de instemming van de aanwezigen 
met dit voorstel. 

Verde r kon de voorzitter met veel ge
noegen de terugkeer uit Indonesië me l den 
van diverse l eden. 

Spreker noemde vervolgens de in het 
afgelopen seizoen door 11 Haarlemil georga
niseerde wedstrijden 9 waarvan enkele wegens 
minder gunstige omstandi gheden niet het 
succes opleverden 9 dat z~ zeker hadden 
verdiend. 

Ook b~ het succes van de laatste P.H. 
eindstr~d stond spreker even stil 9 doch h~ 
liet tevens een waarschuwende stem horen 9 

om dit succes naar de juiste waarde te 
schatten 9 omdat er voor een te groot op
timisme z.i. geen enkele reden was. Spre
ke r zeide tenslotte 9 zich ervan bewust te 
z~n, dat t.o.v. het Bestuursbeleid 'taf
gelopen jaar niet zonder critiek was 
voorb~gegaan 9 doch h~ deed een dringend 
beroep op allen voor de moeilijkheden een 
open oog te hebben en deze vergadering ' n 
vlot en vooral een sportief verloop te 
doen hebben. 

Hi erna waren de jaarverslagen van de 
di verse bestuursl eden aan de orde .Dat van 
Secretaris Dick Hagtingius muntte wee r 
b~zonder uit door z~n met vakkenni s sanen
gestelde inhoud 9 waaruit ons op beknopte 9 

maar tevens boe i ende w~ze nogmaals de 
verschillende hoogtepunten van het seizoen 
'49 voor de ogen werden gebracht. Aan het 
eind van z~n verslag nam spreker als se-

cretaris afscheid met de hoop dat zijn op-
volger hetzelfde vertrouwen van de leden 
zou mogen geni eten 9 dat ook hem ten deel 
was gevallen. Het spontane applaus 9dat uit 
de vergadering opklonk 9 bracht de goedkeu
ring en tevens de dank tot uiting voor de 
ze func tionaris die zich in een moei l ~ke 

periode op zulk een voo rtreffel~ke w~ze 
van z~n taak heeft gekweten. 

B~ het jaarverslag van penningmeester 
Theun Strut en 9 dat zoals gewoonlijk weer 
gedegen in elkaar zat 9 kwamen voor het 
eerst de tongen los en wel over de post 
11 Clubblad.;r Diverse sprekers kwamen me t 
voorste llen ter tafel 9 doch besloten werd 9 

deze niet eenvoudige kwestie nog nader on
der de loupe te nemen 9 waarna op korte ter
mijn een definitieve beslissing genomen zal 
worden. Overigens werd dit jaarverslag ook 
grif goedgekeur d. 

Ook de begroting 1950 ontlokte enig 
commentaar al was dit in gunstige zin. De 
belangrijkste wa s wel die van de heer Rin
kel9 die er zijn genoegen over uitsprak da ·c 
er een veel betere verhouding ontstaan wa s 
tussen de posten Drukwerk en Training 9 di+ 
in tegenstelling met vorige jaren. Volgen 
spreker d ient deze laatste post nog meer 
verhoogd te worden 9 aangezien een goede 
technische leiding voo r een vereniging als 
,,Haarlem 11 onontbeerlijk is . De be stuursver -
kiezing,sinds mensenheugenis 'n punt vanbe
spreking9dat nauwelijks meeil~kheden ople
verde9bleek een echt struikelblok.Vooral de 
candidaatstelling van de heer Emile Bleijs
vnjk had heel wa t voeten i n de aarde. De 
steen des aanstoots bleek een niet geheel 
opgeloste kwestie te zijn tussen d.e heer 
B le~sw~k en diverse bestuursleden. Aange- • 
zien beide partijen op hun stulc bleven 
staan en een beroep v.d. voorzitter op de 
heer Ble~sw~k 9 zich alsnog terug te trek
ken _ door deze van de hand werd gewezen, 
dre1gde het me t de rust in de vergadering 
sr-aak te lopen. Voorstellen van de heren 
Booy en Hagtingius de vergadering te schor-
sen en in die t~d te trachten tot overeen-I stemming te komen 1 vonden niet de instem
ming van de vergadering. 

Nadat ook de heren Rinkel 9 Dr. van Lier 
en Hut hun afkeuring over de gang van za
ken naar voren hadden gebracht 9 werd tot 
stemming voor de 2 commissaris-functies b~ 
sloten . 

De uitslag hiervan was dat de Heer P. 

Haringhuizen zonder mee r als commissaris 
wer.d gekozen 9 terwijl voor de andere ze tel 
de heren Bleysw~k en Voogd (die aftredend 
was doch zich herkiesbaar had gesteld) een 
ge lijk aantal stemmen kregen. Bij de hierop 
volgende herstemming kwam de heer Ble~sw~k 
met 4 stemmen meer uit de bus 9 waardoor hij 
a ls commissaris werd gekozen. 

Ni ettegenstaande deze zeer normaal ver
lopen stemming vonden diverse sprekers het 
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nodig een hernieuwd beroep op de hee r 
Bl eiJswijk te doen zi ch alsnog terug te 
trekken, waarop het met de ·atmosfeer i n 
de vergadering opnie11.vv dre igde mi s te 
gaan. De heer Hagtingius 9dit gevaar zien
de, wist de vergadering er echter van te 
overtuigen da t .er ook in het zpjui st ge
kozen bestuur een goede samenw~rking zeer 
zeker mogelijk wae, en dat hij er nie t ,. aan 
twijfelde dat binn'en afzienbare tijd a lle 
l~ stige klippen omzeild zouden z~n . He t 
app l aus uit de ' vergadering bewees wel dat 
de meeste aanwez i gen het met d'e laatste 
spreker eens: waren en met ventrouwen het 
be leid van het nieuwe bestuur tegemoet za
gen. Na met enkele woo r den dè heren Voogd 
en Heyne dank te hebben gebracht voor hun 
verrichte verenigingswerk, installeerde 
de voorzitter de nieuw gêkÓ :;;;en bestuurs
leden . Memorer en wij verder nog het zeer 
geestige en tevens l ee rzame . verslag van de 
aftr edende commissaris van materiaal H.er
man Sc ho 1 ten. 1ïiJij wi sten dat er i n de ze 
besche iden funct i onari s vele sympathieke 
gaven staken doch dat h~ als een volleerd 
causeur een jaarvergadering zo kostel~k 
zou kunnen opfleuren en tevens éen duide
l~k lesje in opvo edkunde ten beste kón 
geven, k~k 9 daar hebben we van opgekeken, 
Herman! 

De verkiezing van de ver schillende corr.
mi ssies9 redacti e-; ballotag~- en Kas- 9 
verliep verder vlot 9 terwij l ook de rond
vraag geen nieuwe gezichtspunten oplever
de. Slechts de vraag van de heer Th. Wer 
ni k, be tre ffende de opste l ling in ver
tegenwoordigende pl oegen van kersver se le
den, waardoor 11oudere rechtenn van andere 
athle ten in het gedrang kwamen, was een 
korte discussie waard.De nieuwe wedstr~d
secretaris wist deze inderdaad actuele 
vraag echter tot a ller tevredenheid te 
beantwoorden. 

In z~n slotwoord dankte de voorzitter 
a llen nogmaals v~or de betoonde belang
stelling, waarb~ - h~ aansluitend de hoop 
uit sprak dat eenieder ·voor zich het beste 
zou geven, voor het gezamenl~ke ideaalg 
een s terk 11Haarlemlf weer aan de t op van 
de Nederlandse athletiek! Met aller mede
werking zag hij dan de toekomst van de 
H.A.V. niet somber in. 

Gévébé . 

SA TIENSTELLING B:ESTUUR EN COli!IIHSSIES 9 NA DE 
JAARVERGADERING VAN ZONDAG 19 FEBRUARI. 

Bestuur g 
Voorzitter g S . van Duin, Kleverparkstr.15 

Haarlem, Tel . 154 13. 
Secretari s g J. Hermans, Ceramstraa t 11 9 

Haarlem Noord. 
Penningrog Th. Stouten9 1Neteringstr. 14 9 

Haarlem. 
Wedstr. secr g D. Hagtingius 9 Perseusstr. 3 1 

Haarlem-N . Tel. 23 191 . 

Comm.v.materiaal g AcJ. v.d . Klashorst ,Jel
gersmastraat 23 9Tel . 
16 23 9 0 

A. J . Mulder, Nas~~~i~án 10 r .H'lem 
C. J . Stolwijk, Engelszstraat 40 9 

Ledeng Haa rlem 
P. Haringhuizen, Uitweg 37 9A'dam ~ 
J.E . Ble~ sw~k, Sparenbergstraat 35 

Haarlem. Tel. 24683. 
Ballotagecommissieg 
F.A.G. Lanting~ , Julianalaan 131 9 Overveen. 
C. Lamoree 9 Dr. Schaepmanstr.124 9 Haa rlem . 
C.v.d.Klinkenberg, Meeuwenstr.28 9 H'lem N. 

Redact i ecommi ssi e g 
G •. van Ber ke l , Graafschapst r .30, Haarlem . 
D. llagtingius , Perseusstraat 31, Haarlem N 

Tel. 23 191. ( Secre taris) 
P . Haringhuizen , UÎtweg 37 9 Amsterdam - W. 
H. Schreuder 9 Zaanenstraat 23 9 Haar l em-N. 
H. J . 1Nillems , Sl achthuisstraat 112 r 9Haar-

lem. 

Kascommissi e g 
J. Booy, Spaär rtwouderst r aat 95, Te1.1 1211. 
C. Dekkef 1 Litzlaan 10 9 ~antpoort. 
D. Jordens , van Loostra~t 6, Haarlem. 

Clubar t s g 
Dr . A.L.C. van Lier, Pi eter Aertszl aan 6, 

Heemstede, Tel. 29875. 

Technische leidingg 
S. van Gelderen 9 p/a C.I .O.S. Overveen. 
(Voor indoortraining en zomeravondtr aining) 
J . Hut, van 't Hoffstraat 139, Haarlem. 
(Voor winter-buiten-training). 

TRAININGSIMPRESSIES. 

Het is gevaarlijk om 11in het burger 11 op 
de Zo~dagmorgentraining te komen, want dan 
komt een van de redacteuren van he t c l ub
blad naar je toe en zegtg 11 Je loopt toch zo 
r ond te k~ken 9 wil je wat over de training 
.voor het e.k. clubblad schrijven?" 

Nu, ik moet U eerl~k zeggen 9 ik kree g 
het er warm van. Maar na eni ge aarzeling 
heb ik het toch gewaagd. 

Ik had geluk, want deze Zondag was niet 
zoals de anderey want de werpers,springers 
en hordenlopers gingen zich op het wed
str~dseizoen voorbereiden en dat betekende 
dat na he t gebruikel~ke inlopen en loswer
ken, deze mensen zich van de grote gr oep 
afscheidden om speciaal hun nummers te gaan 
beoefenen. Het viel m~ op, dat het een vr~ 
grote groep was , die zich op de technische 
nummers wierp. Daarb~ zag ik b~ he t dis
cuswerpen en kogelstoten jongens, die be
paa ld aanleg hebben en d i e moeten er dus 
beslist mee doorgaan, wa nt het is ha rd no~ 
dig 9 dat er jongeren komen, die wat op de
ze nummers gaan presteren. En dat is ook 
zo b~ po l shoog en de horden.Voor dit l aat
s t e numme r verwachten wij ook I.Vim Kaan eens 
.gauw op de training om deze hordenl oper s 



te laten profiteren van zijn grote ervaring. 
en kennis op dit zo moeil~ke nummer. 

Het meest verheugende versch~nsel was 
we l~ dat op a ll e nummers nieuwelingen aan 
de gang waren en dat. moet zo blijven 9 ook 
van de zomer 9 want volgens m~ wordt b~ 
oaze vereniging nog alt~d veel te we ini g 
aan de technische nummers gedaan.Maar als 
het zo door blijft gaan als dez(:l Zondag 9 

dan gaan we de goede kant op. 
Na deze zwakke poging om U iets mee te 

delen over onze z~ndagmorgentraining~ is 
er bij m~ ~~n ding vast komen te staan: i k 
kom nooit meer 11 in hetburger nop de · 
training! 

A.M. 
-------------------------------~---------

CLUBTRADIERS OP BEZOEK. 
. -

Op 5 Februari werd onze training b~
gewoond door een 25-tal plub trainers uit 
verschillende delen van het land. Het wa
ren allen deelnemers aan een technische 
b~eenkomst 9 geo rganiseerd door de Nat ie-

. nale Technische Commissie en gehouden in 
het Coi.O.S. Het bezoek aan onze Zondag
morgentraining vormde een officiee l onder
deel van het progr amma van deze b~een
komst. Verscheidene van de bezoekers na
men actief aan onze training deel; zo za-
gen wij 0 .a 0 in actie de voorzitter van de 
N.ToC.~ de heer 1fvi m Peters. Peters~ die 
zo'n 22 ä 23 jaar geleden een onaantast
baar(?) Ned. record hink'- stap-sprong ves
tigde~ is nog steeds actief athleet. 

Voor onze technische leider 9 · en ook 
voor qns. H .A .V . -ers zelf~ \vas het stellig 
prettig t e ervaren dat deze clubleiders~ 
zonder uit zondering een lJ,l t r:;;tekende indruk · 
van onze training hebben meegenomen. Al 
thans~ deze conc l usie meenden we wel te 
mogen trekken 9 nadat we~ na afloop . van de 
traini ng~ ons oor hi er en daar te . l uiste
ren legden. En we beseften hi erdoor ook 
weer eens welk een groot sport i ef voor
recht het toch eigenlijk we l is dat wij 9le
den van de H.A. V. Haarlem 9 week op week de
ze prachtige training en ontspanning mo ....: 
gen en kunnen beleven,! 
-----------------------------------------· 

EINDELIJK EEN LIJST VAN CLUBRSCORDSo 

Het bezit van de vereniging i s verrijkt 
met een tweetal clubreoordl~sten 9 één voor 
de j uniores en ~én voor de seniores.Hier
mede is in een lang gevoelde behoefte 
voorzien. De lijsten~ die doo r Henk Geuze
broek in samenwerking met Joop van Drunen 
werden gemaakt 9 moeten beha lve de naam 
van de recordhouder 9 het be treffende 
nummer en het gemaakte record 9 ook de fo
to van de athleet bevatten. Nu ontbreken 
b~ de seniores nog enke le foto's~speciaal 
van oudere leden . Zo zagen we geen foto's 
van onze tweevoudige recordhouder Chri s 

Be rger~ van onze drievoudige recordhouder 
Wi m Kaan en van onze tweevoudi ge recordhou
der Gerrit Eysker. Hoe zit dat mannen? Het 
is zo'n beroerd gezicht~ die kale plek 
voor je naam. Stuur even gauw een pasfote 
tje aan het secretariaat 9 dan geef je Henk 
en Joop ook de volledige eer van hun werk. 

En dan nog een vraag aan de makers van 
de lijst. Is nu inderdaad dat record van 
,,B leys" op de 440 yards van de recordlijst 
geschrapt? Ik zou hem er maar evengoêd bij
gezet hebben 9 want behalve dat hij het ge
weldig op prijs gesteld zou hebben 9 heeft 
h~ ook een ui tstekend foto-geniek gezicht , 
en het zou het aanzien van de l~st dan ook 
zeer zeker ten goede g~komen zijn. INaarmede 
il<: geenszins wil zeggen 9 dat hij er nu niet 
goed uitziet. Da t was weer prima werk kna-
pen! 

So Long. 

VAN HET 

VVEDS TR IJD SECRETARIAAT 

Nu het wedstr~dsecretariaat sinds de 
jaarvergadering in m~n handen is overgegaan 
zou ik gaarne op enkele belangrijke punten~ 
die zowe l de wedstr~d-athleten als m~ aan
gaan~ willen wijzeno Dit betreft uit de 
aard der zaak allereerst de i nschr~vingen 
en voor a lles is daarb~ het parool:Schrijft 
tijdig voor een weds trijd in. Er zal zor g 
voor gedragen worden, dat op iedere . tr·ain
ing een inschrijflijst voor diverse wedstriJ
den opgehangen wordt met daarb~ de uiter
ste datum van inschrijving. Let bij je in- . 
schrijving dus vooral op die da tum o 

Dan dit 9 laat _ ~e vooral niet te lang op 
het inschrijfgeld vvachten. I k zal hel'. f: . . ~_(): 
zover gaan 9 als dat b~ andere verenigingen 
we l.gebeurt : Geen geld~ geen inschrijving ~ 

maar nogmaals~ laat me niet te lang op de 
centen wachten. Het voorkomt een hoop ad--· _/ 
ministratie en ook misverstanden. 

Het is mogelijk~ dat een inschrijving 
door het wedstrijdsecretariaat in overleg 
met de technische leiding gewe igerd ,,Vö rd t > 

op grond van he t feit9 dat aeze inschrij
ving niet met de belangen van de vereni
ging of van de athleet zelf strookt. 

Dit k linkt natuurl ijk wel erg dictatori
aal~ rriaar vanzelfsprekend zal daarbij ook 
direct contact ·me t de betrokken athleet 
worden gezocht en als 11 ouwe jongens onder 
elkaar '' gaan we zo'n kwestie heel vriend
schappe lijk regelen . 

Wanneer een behoorlijke ploeg athleten 
aan dezelfde wedstrijden deelnEemt, wordt 
natuurlijk gezamenl-ijk gereisd 9 waarbij de 
ver trekplaats en -t~d t~dig medegedeeld 
zullen worden. Nu kan het voorkomen~ d~t 

een athleet pas laat in de middag moet 

} 
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starten en daarom liever later vertrekt. 
'i!anneer dit gebeurt 9 pleeg dan overleg, 
zodat ik de ploegleider kan waar schuwen , 
dat hD niet op je behoeft te wachten . Ook 
dit kan veel misverstanden voorkomen. 

Er is mij reeds gevraagd g 11 In we l ke klas
se moet ik nu sta.rten~!t Op dit moment be
schik ik nog niet over voldoende gegevens 
maar in het volgend nummer, dat in ieder 
geval voor het baanseizoen uitkomt,zal ik 
een volledi ge lijst publiceren van al le 
wedstrDdathleten met vermelding van hun 
nummer en klasse, 

Weds trijdathleten van 1,Haarlem 11 9 we heb
ben in de afgelopen jaren al veel me t el
kaar samengewerkt, riu zal deze s~menwer
king nog veel intensieve:r worden , Wa t wij 
bij deze samenwèrking voor al les nodig 
hebben isg Vriendschap en vertrouwen in 
elkaar. De taak , die wij in he t komende 
seizoen hebben te vervullen, i s een ui
terst zware t aak . Laten we ons daar over 
geen illusies maken in de vorm vangHet is 
vori g jaa r goed gegaan, he t zal nu ook wel 
gaan, want dan· gaat het positief niet, de 
verdediging van de derde plaats i n de 
strDd om de P.H:- beker. En op de strDd om 
de Prins Hendrik-beker moeten we nu reeds 
weer ons oo g gaan richten. De datum is 
Zondag 3 September, d e piaats .den Haag, 
Sintelbaan Laan van Poot" Jongensfle strijd 
zal uitermate zwa~r wo rden, dat kunnen we 
nu al zeggen, maar als we elkaar beloven, 
da t we ons uiterste best zullen doen, juist 
die dag onze topvorm te hebben en d\,l.s _he t 
zwaartepunt van het seizoen naar de twee
de helft verpl aatsen, dan zou een verra s
send resultaat, nu we onze ploeg met men
sen als Aa t Beenink en Jan van Go r se l ver
s terkt weten 9 ni et eens zo gek ZDn .Het is 
in ieder geval waard er offers voor te 
brengen. 

Dick Hagtingius. 

EEN LATE I MPRESSIE VAN EEN 

INTERNATIONALE DRIEKM![P. 

· De wedstrijd-middag begint met speer
werpen en ho ogspringen, gelDkt Ddi g, als 
ouverture. Spo r a heeft op speer Ponce let 
en Hammar II opgest eld en voor hoogsprin
gen staan de namen Hammar II en Knapper II 
in he t programma. Hamroer II is verstan
dig; hD doet geen twee nummers tegelDk• 
Laat zich op hoog door Birden vervangen, 
doch sleept op s~eer 5 punt en ~ voor zijn 
ploeg in de wacht door -met 46.12 m. twee
de te wordene Knapper II springt intussen 
1 . 70 hoog en bezet hiermee de eerste 
plaats. 

Na een defilé het hoofdprogrammag Dit 
begint met de 400 meter, het kogelstoten, 
en het verspringen o Hammar I moet versprin
gen, samen met Knapper I, di e echter, om 
mij onbekende redenen, wordt vervangen door l 

Hammar II . Omdat Hammar I gaat verspringen 
laat hij de 400 m, waa rvoor hij ook stond OP= 
gesteld, schieten. Peiffer vervangt hem 
hiero 

Knapper II stoot de kogel 11.19 m ver 
en wordt vijfdec Hammar II springt intussen 
7.02 m ver en Hawner I doet het een tikje 
beter9 hD komt nog 4 cm . verder.Elf punten 
voor Spo ra. 

VrD kort hierna razen de 100 m. l opers 
over he t gras. Hammar II wint in 10.9 sec. 
en Knapper I doet er slechts 0 .1 sec. lan
ger over. Eerste en tweede plaats. 

Als daarna polshoog begint 9 waar aan Knap
per I deelneemt, heb i k net even tDd gehad 
om me er over t e ver wonderen dat er deze 
middag ook nog een paar nummers wo r den ge
ho uden waaraan noch een II<immer, noch een 
Knapper dee lneemt. Vol verwachting bezie ik 
dan de verrichtingen van Knapper I .Op pols 
is de concurrentie echter sterk en Knapper 
I b rengt het, ondanks een hoogte van 3 .20m 
niet verder dan de vijfde plaats. 

Dan begint de horden- race. Spor a heeft 
op dit nummer Hammar II . vervangen door 
Knapper II. Het baat echter niet veel 9 want 
Knapper II eindi gt als voorlaatste in 
18.2 s ec . 

Of er in het laatste nummer, de 4x400 m 
estafette, nög Knappers of Hammars meelo 
pen , ont gaat me. Erg onwaar schDnlDk i s ·het 
echter niet ~ 

M' n brein is tenslotte door a l dit ge
hammer en ge- knapper enigszins in de war 
geraakt, zodat i k U ni et meer kan vertel
len hoeveel punten het Hammar- Knepper- blok 
in t otaal in de wacht s l eepte, maar dat 
Spora bijna de helft van haar punten-aantal 
aan bedoe l d kwartet t e danken heeft , lijkt 
me toch geen gewaagde veronder stelling. 

Pc W .A. 

EERLIJK .IS EERLIJK, . 

maar sinds wij enkele maanden cri tiek meen-· 
den te moeten l everen op het officië l e or
gaan van de K.N.A.U. 11De Athletiekwereld 11 9 

is er we l iets of liever gezegd veel aan 
het blad ten goede veranderd. 

Hieraan zal de redactiewijziging van 't 
orgaan we l n i et vreemd zijn en we willen 
dan ook niet nalaten, juist omdat wel eens 
mindaT vleiende woo r den over 11De A thletiek
wereld" gebezigd zijn, redacteur Heuper s 
onze hulde te betuigen voo r de vele ve r be
teringen die hij in l ut t e le maanden wist te 
bereikèn. 

Er is nooit i ets groots bereikt, 

zonder enthousiasme. 



S20RT-ACCOMODATIES IN DENEMARKEN. 

Dat de sport en de lichamelijke opvoe
ding in het Noorden van Europa over het 
algemeen hoger in aanzien staan dan in ons 
land 9 mag wel als bekend verondersteld 
worden. De omvang van de overheidszorg op 
dit gebied is 9 als ik me niet vergis 9 

hieraan min of meer evenredig. Wannee r we 
althans lezen dat in Zweden 9 een land van 
ongeveer 6-! millioen inwoners 9 niet min
der dan 1100 athletiekbanen en 50 overdek;
te sporthallen ZDll en dat b.v. in een 
stad als Kopenhagen door de gemeente liefst 
108 openbare speeltuihen ZDn aangelegd 9 

telkens gecombineerd met speelweide en 
speelvijver 9 dan kunnen we niet nalaten e
ven te denken aan het enorme tekort aan 
speel- en sportterreinen 9 gymnastiekloka
len etc. 9 dat in Nederland bestaat .Om nog 
maar niet te spreken van de Haarlemse 
sintelbaan ••••• 

Tijdens de trip naar Odense 9 in Augus
tus van het vorige jaar 9 is onze ploeg in 
de gelegenheid geweest twee buitengewoon 
mooie sportcentra te be zichtigen 9 namelijk 
het sportpark te Odense en de gymnastiek
hogeschool van Niels Bukh 9 nabij Svendborg. 

In Oden se heb ik me la ten vertellen dat 
experts uit geheel Noord Europa het 110der.
se stadion1' komen bezoeken om zich op de 
hoogte te stellen van het hoe en waarom 
van de aanleg en de inridhtin~ van dit 
sportpark. Nu 9 naar wat we er zelf van 
zagen 9 klinkt dit in het geheel niet on
ge loofwaardig. 

Harmonisch gegroepeerd liggen daar een 
aantal terreinen voor diverse takken van 
sport 9 welke terreinen tesamen een opper
vlakte beslaan van ongeveer 11 ha. In het 
centrum van het COI!lplex ligt een prima 
·sintelbaan 9 met mooie zit- en staan-tri
bunes. Aan de ene zijde van de ze baan een 
voetbalstadion en een zonneweide en aan 
de andere ZDde terreinen voor cricket 9 

hockey en kastegaard 9 een Deens spel dat 
iets met kastie gemeen schDnt te hebben. 
En nu was het niet de oppervlakte van 't 
gehee l (11 ha is niet zoveel voor een 
sportpark) 9 waren het ook niet de enorme 
tribunes 9 die tienduizenden mensen konden 
bevatten ( zulke tribunes waren er namelijk 
niet) 9 maa r wel wa s het de grote warmte 
van het geheel 9 de kleur 9 de sfeer 9 de _ -
r uimheid en de helderheid 9 waardoor mj 
werden ge imponeerd. Men kon a ls het ware 
proeven dat hier iets met grote zorg en 
liefde was aangelegd en gebouwd en dat ' t 
met even grote zorg en li efde werd onder
houden en vertroeteld. 

Het zou te ver voeren een complete be
schrDving te geven van dit sportpark 9 dat 
door de gemeente Odense werd aangelegd in 
de jaren 1936-1941. Slechts een paar din
gen zou ik willen aantippen.De r uime toe
gangs- partDen bDvoorbeeld 9 de fraaie con-

trasten tussen de googgelegen toegangspa
den en de d ieper gelegen sportterreinen.En 
vooral ook de prachtige en royale boom- en 
heesterbeplantingen9 die het geheel een 
warmte en een sfeer gaven welke op de vel
den in ons land maar al te d ikwDls ont
breekt. 

En dan het onderhoud! Het was bijnagrie
ze lig om te zien hoe een der terreinknechts 
met een speciaal hiervoor geconstruee rd 
harkje 9 de smalle sintelstrookje s 9 tussen 
de betonnen rijwi e lblokken aanharkte; he t 
was ook een ongekende sensatie te zien9hoe 
de werpringen voor discus en kogel tot in 
de puntjes waren verzorgd en met een zeil 
bleven afgedekt tot op het moment van de 
wedstrijd. Maar ••• • • de opzichter van he t 
sportpark b l eek dan ook de beschikking t e 
hebben over ni e t minder dan 16 man perso
neel! 

Al met al ZDn we wel een beetje jaloers 
geworden op onze sportvrienden in Odense 9 
d.ie 9 als ze e r zin in hebben 9 iedere avond 
op de sinte lbaan t erecht kunnen en boven
dien nog in de gelegenheid ZDn tegen een 
vrD geringe vergoeding twee maal per week 
een saunabad te nemen. ViTant naast de nodi-< 
ge douches ontbreekt ook een sauna niet in 
het sportpark te Ddense. 

De 11Gymnastikhö jskolen11 van Ni els Bukh 
werd bezocht tijdens onze Zondagse bus-trip 
over het eiland. Fünen. Deze schoQl is een 
particuliere instelling. De leider van de 
schobl Niels Bw~h 9 heeft een zeer bekende 
naam in de gymnastiekwereld~ wie hoorde of 
las nooit van de z.g. Niels Bukh-oefenin
gen. De schoo l zelf is een uitgebreid com
plex van gebouwen en spo rtvelden . In de 
eerste plaats een groot schoolgebouw9 qua 
stijl en afmetingen min of meer te vergelij
ken met de Haarlemse M.T.S. Dit gebouw9 
waarin theorielokalen9 s tudie- en conver
satiezalen9 een bibliotheek9 een gymnas
tiekzaal 9 kamers voor de directie en de 
docenten 9 een groot aantal verblDven voort 
de cursisten9 etc. etc. omva tte oorspr on
ke l ijk de gehe le school. In de loop der ja
ren zijn er echter nog be l angrDke uitbrei
dingen tot s tand gekomen 9 zoals een luxu
eus openluchtbad 9 compleet met beeldhouw
werken en al 9 een hal van ruim honderd me
t er l engte waarin een ee tzaa l 9 een zaal 
voor gymnast i ek en indoor- spelen en een 
zwembassin zijn ondergebracht en tenslotte 
een enorme Idraetshal (sporthal) van 80 m 
lengte 9 40 m breedte en 16 m hoogte. En 
hiermee zijn we er nog niet 9want r ondom de
ze gebouwen liggen nog de sportvelden; een 
aantal tennisbanen 9 een voe tbalve ld me t 
daaromheen een sintelbaan 9 een groot gras
ve l d voor a llérlei spelen en voor gro t e 
demonstraties en nog enige ander e veld jes. 

In een geillustreerde prospectus van de 
school 9 die op dit moment voor me ligt 9 
staan (in het Deens) allerle i bijzonderhedm 
over de docenten 9 he t leer plan9 de dag- in-
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deling 9 d~ cur si sten 9 etc . ; i k zal me er 
echter maar ni e t aan wagen hieruit eni ge 
wijsheden t e debi t er en5 zou ve r moedelijk 
toch de plank f i naa l miss l aan aangezien 
m'n kenni s van het Deens zi ch niet verder 
uitstr ekt dan t ot enkele onnozelheden a l s 
spi se 9 i kke 9 t ak en misschi en nog een 
stuk o f t wee ander e woordjes. Maar als ik 
onze Duits-spr ekende gi ds goed heb begre
pen dan i s he t zo da t cur sisten uit alle 
de l en van de wer e l d deze schoo l bezoeken9 

dat een bepaal~e sportieve voo r opleiding 
ni e t vere i s t is 9 dat uitsluitend in het 
Deens gedoceer d wo r dt 9 dat een cursus op 
deze schoo l s l echt s 5 maanden duur tendat 
men na deze VDf maanden examen ken afl eg
gen en een di p l oma kan behal en. Di t t a sa
rnon kli nkt zo fant ast isch 9 dat ik het ei
genlDk zelf ook niet kan geloven. 

In i eder geval schijnt he t e c·hter we l 
vast te staan dat in de wintermaa nden een 
cur sus voo r mannen wordt gehouden 9 dat de 
zomermaanden gereserveer d worden voor de 
dames 9 dat alle cursisten intern ZDn en 
dat de kosten voor de cursisten 150 Kro 
nen(± f. 90.-) per maand bedragen 9 logies 
en maaltDden inbe grepen . 

Ons bezoek aan de school viel juist in 
de vacant i eperi ode 9 zodat we de cursisten 
nie t aan het werk zagen; hier stond teger~ 
over dat we nu a l les goed konden bekDken. 
Het gehee l maakte ontegenzeggelijk een bui
tengewone indruk op ons. Alles zag er 
f r aai en ruim en toch degelDk uit en zo 
kraak- zindelDk dat je bD WDZe van spreken 
van de v l oer zou durven eten. 

Het mee st verl iefd waren wij a thletiek
mensen echter wel op de grote sporthal 
van 40 x 80 meter 9 met z ' n zacht-verende 
vloer (een asf alt- kurk:...mengse l)en z ' n met 
zaagse l gevulde springbakken . Een weelde 9 

d i e in heel Neder land nog niet te vinden 
is! 

Alles tezamen genomen zouden we kunnen 
zeggen dat het een C.I.O.S. i n het groot 
was 9 wat we daar zagen5 een instituut 
waarvan het volgen van zo 'n vijf- maandse 
cursus voor sporti eve knapen ongetwijfeh 
genotvol en l eerzaam zal ZDn• 

Zonder uiteraard in di t opzicht ook 
maar de minste vergelDking met het CIOS 
te willen" maken ; hiervoor ontbreken im
me r s a lle gegevens. 

Wel valt te zeggen dat de omgeving van 
het C.I.O.S. bes l ist mo oi er i s dan de om
geving van de Ni .els Bukh- schoo l 9 hoe moo i 
he t landschap van het Zuidel~k deel van 
Fünen overi gens ook i s. 

P . Haringhuizen. 

Het l even schenkt 

den mens niets zonder gr ote 

inspanning . 

(Korte samenvatting van de causerie 9 gehou
den door onze technisch l ei der dhr . van 
Gelderen 9 die dit euve l dd. 5 Febr uari ' -o 
op het CI OS medi sch behande l de. 

Even zo goed als een f abr iek 9 om energi e 
op te brengen om machi neri eën in beweging 
te brengen 9 hier voor brandstof nodi g heeft 
behoeven~~ dit- in de vorm van voedsel 
en ZUURSTOF - om bepaal de funct i es ·~ te ve r ·
richten . Van het voedse l i s belangrDk voor 
de verrichtingen van de spi e r en SUIKER . De 
Suikers verbr anden in de spieren en hierbD 
komt energi e ( WARMTE ) vrD• Daardoor kunnen 
wij onze spieren 'bewegen en natuur lijk hi er 
door o.a. de verschil l ende beender en.Naast 
de suikers is 9 zoals hi e r boven reeds werd 
aange geven de ZUURSTOF be l angrDk voor be
wegi ng va11 de spieren. (Verbranding i s 
verbinding met zuurstof). Bij deze verbran
ding komt een a fvalproduct vrD n.l. KOO L
ZUUR. Indi en deze koolzuur niet vlot wordt 
afgevoerd gaat de spi er "verzuren11 ( raak t 
vermoeid) . He t vo edsel en de zuurstof wor 
den door het bloed naar de weefsels ge
voerd. In het bl0ed bevindt zi ch · een r ege !
mati ge hoeveelheid suiker (suiker spi egel) 9 

waar voor de lever, in samenwerking me t 
meer dere organen zorgdraagt. De zuurstof 
word t 9 opgelost in het water van het bloed 
vervoerd. (Evenzo geschiedt dit met het 
afvalproduct koolzuur). De rode bloedli
chaampjes ZDn ebht~r in staat om hi ernaas t 
de zuurstof en koolzuur GEBONDEN a.h.w. te 
bewaren . Zorgen hiermede dus voor een r e-

" ( B li serve • . lo sdarmoede is gebrek aan r ode 
blóedlichaampjes). 

Het ROKEN is ook een verbranding 9 waarbD 
o.a. als afvalpr oducten vrijkomen g KOOLJIWN
OXYDE (zeer gifti g) 9 TEER en NICOTINE ( is 
reuk- 9 k l eur- 9 smaakloo s!! ) 

De NICOTINE werkt verlammend in Ol) he·s 
zenuwstelse l en i s bovendien oplosbaar in 
vocht . (Dat het de zenuwen kalmeert kan 
men ook afleiden uit het feit 9 da t bD een 
schok van het zenuwste l se l ( bD bombar de
ment of i .d.) rokers direct een s i garet 
opsteken). 

Voor het verrichten van topprestati e s 
moeten athl eten daarentegen juist prikkel
baar ZDn 9 a lle zenuwen van het lichaam 
moeten gespannen zijn. Mogen de zenuwen dus 
door nie t s beïnvloed worden 9 OOK NIET DOOR 
EEN SIGARET. Nicotine oefent l ang zijn 
slechte invloed uit op de zenuwen .De nico-
tine van één s i garet zit no g dagenlang i n 
het bloed. De nicotine komt in het b l oed 
via het speeksel 9 waarin het oplosbaar is 9 

( ook ~et ogenschDnlDk droge tabak is nog 
vochtlg genoeg om de nicotine te bevatten) 
door de slokdarm in de maag en treedt dan 



door de maagwand in het b l oed. 
De TEER komt bij ·inhaleren aan de wand 

van s lokdarm en maag 9 doch ook door de 
luchtPDP in de fDnste vertakki ngen van de 
bronchi ën 9 de l ongbl aasjes. Deze worden 
dus a .h .w. geteerd 9 waardoor op di e plaat
sen geen 9 of practisch geen zuurstof aan 
het b l oed afgegeven en koolzuur opgenomen 
kan worden! Het longoppervlak wordt · dus 
. zeer verkleind 9 er gaat dus minder zuur
stof naar de spieren ; alleen bD een die
pere ademhaling ~rijgt men dan een normale 
toevoer 9 echter is men met ZDn ademhali ng 
dan eerder op het toppunt. 

KOOilffONOXYDE. BD onvolkome verbranding 
(zoals dit bD het branden van een sigaret 
geschiedt) ontst aat dit koo lmonoxyde. Dit 
komt bD het inhaleren door de longblaas
jes in het bloed! Daarbij va lt het de rode 
bloedlichaampjes aan en doodt deze 9 al
thans schakelt ze tDdelDk ui t e Want deze 
11 aangerande 11 bloedlichaampjes worden naar 
die plaa tsen gestuurd (het merg) waar er 
dan wee r een vo l komen bloedlichaampje van 
gefabri ceerd wordt. Echter .ZDn deze dan 
tijdelijk uitgeschakeld 9 we lk aantal over·i
gens bD do orlopend rok en steeds groter 
wordt. De zuurstofr eservoirs ZDn daardoor 
minder i n aantal en dit geeft ook a l aan
leiding tot eerder vermoeid ZDn 9 en dus 
minder presteren . 
-------------------------~---------------

GER VAN BERKEL TERUG I N DE REDACTIE . 

De jaarvergadering van de vorige maand 
heeft 9 vvat de redactie van het clubblad 
betreft 9 een zeer gelukki g besluit geno
men . Gebruikmakend van haar reglementair 
r e cht om de redactie- commissie t o t v ijf 
man uit te breiden 9 heeft ZD Ger van Ber
kel als VDfde lid in deze commissie be
noemd. Daarom een gelukkig besluit 9 omdat 
hiermede niet alleen een persoon in de 
r edactie van ons cluborgaan i s terugge
keerd9 die daar ongetwijfe l d eni g r echt op 
kon _doen gelden - t ensl otte mo est Ger 
zich vo r ig jaar door force ma jeur ( ziek
te) door Henk Willems laten vervangen -
maar ook om he t f eit9 wa t zee r zeker nog 
bela ngrDker i s 9 da t de persoo~ van Ger 
van Berkel 9 me t zijn ervaring op dit ge
bied 9 een gro te aanwinst voo r he t orgaan 
zal zijn. 

De eer s t e redac t ievergadering is van
zelfsprekend bD he t ver schDnen van dit 
numme r a l a cht e r de rug 9 maar we vinden 
he t nie ttemin t och nog heel pr e ttig Ger 
ook langs deze o f f i ci ë l e weg hee l har te
l Dk welkom toe te roepen in de redac t ie
s t af. 

Ger 9 dat de samenwerking even ouder
we t s ma g zijn a l s vo or j e · zi ekte 9 waar aan 
we overigens geen moment t vvijfe l en en da t 
j e he t nu ni e t meer in j e malle hoofd zal 
ha l en ons weer eens een jaar t j e in de 
s t eek te l aten 9 want dat zou de redactie-

secretari s ni et meer overl even . Die heeft 
zich eEm jaar lang suf moeten prakkezeren 
om een laatste kolommet je gevuld te krDgen 
daar ga jD nu wee r voor zorgen natuurlDk• 
En daarom 9 voordat het vergeten word t gzor g 
voor het Aprilnummer voo r ongeveer twee 
kolommen co py . Hindert niet waar over. Be
danktt 

Dick Hagtingius • 

NIET NAAR LUXEMBURG! WAT :NU? 

Het vorige c lubblad vermeldde 9 da t de 
trip van onze gehe l e weds trDdplo eg naar 
Luxembur g in i eder geval doorgang zou vin
den. Nu moet men niet te gauw i ets defi ni
ti e f gaan stellen. Dat is ook nu wee r ge
bleken . Want de C.A. 11Spora" willen of 
kunnen (.laten we voorlopig het laatst e 
maar aannemen) ni et aan hun verplichtingen 
voldoen. En dus zullen WD onze Luxemburgse 
vrienden dit jaar helaas niet ontmoeten. 
Dit betekent natuurlDk een grote teleur
stelling voor onze athleten en het bestuur 
hee ft zich dan ook onmiddellDk beraden 
wat er in v e.r band met een bui tenl and se 
trip in he t a . s. se i zoen nog ged·aan zou 
kunnen worden. Welnu9 wij kunnen U zeggen 9 
er wordt i e ts aan gedaan en diverse moge
lijkheden worden niet al l een bekeken 9 maar 
er is inmidde ls me t enke l e buitenlandse 
v er eni gingen contact opgenomen. Of dit 
succes zal opl everen 9 is momentee l nog ab
soluut ni e t t e zeggen 9 wel menen WD te 
kunnen schrDven 9 dat de kans rede l Dk is 9 

dat het .in ons jubileumjaar a lsno g tot 1n 
behoorlDke buitenlandse tri p zal komen . 

DE LIMMERI CK VAN DE MAAND. 

Een sprinter i n Sint Anna Parochie 9 

Een akelig k l e in v entje van een j e chi e 9 

Li ep pr aatjes t e ver ko pen 9 

Dat hD zo geweldig kon lepen 9 

Dat was we l nie t zo 9 maar dat do ch-ie . 

) 



"ROY AL"- HOTEL-CAFÉ- RESTAURANT 

Het trefpunt voor de H.A.V.-ers 
Restaurant à la carte. Klein en match biljart 

",_ 

zeveN 
DAOEN 

OF 
ZEVEN EN 
zevet-~Taea 

JÄ..AR 

GEKLEED IN 

KAAN'S WOL 

BLIJ F J E ALT IJ D F I Tl 

q()i[t ~ netje~ wonen ? 

Laat dan schilderen door 

Geusebroek & Zn. 

Schilder-
en Behangbedrijf 

Hogeweg 63 Zandvoort · 

Telefoon K 2507- 2804 

Verzeker Uw sportgenot T 

KOOP GOED 

. SPORTMATERIAAL 

.KOOP BIJ 

Sport hui~ "~aarlem" 

• 
Grote Houtstraat 1 23 - Haarlem 

Telefoon 1221 5 

De 
beste 
kleding 

is 

5{.ennemer kleding 

Naar maat 
en Confectie 

WIJ ZIJN RUIM GESORTEERD 

A. Schaap & Zn. 
Zeestraat 4 - Beverwijk - Telefoon 3513 

Verlangt van Uw Winkelier: SCHULER PRODUCTEN 
--~-.- --,__(;- .· ·-·:··~: 

- -~---·-----~-~-----

SCHULER Ltd Budapest 
Fabrikanten van schrijfpennen en potloden 

Vertegenwoordigers: FAKIR Importhandel in Kantoorbenodigdheden - Amsterdam 

Levering uitsluitend via de handel 



Gereserveerd voor 

DROGISTERIJ 

HAGTINGIUS 
Perseusstraat 31 - Haarlem-N. 

Telefoon 23191 

Q ... ~a~ IC i> 11~ 
• • .,. "'" .",c:,"\' 

PROF. v. VLOTENWEG t a 

BLOEMENDAAL 
T elef. 23290 

. .. .. 

0 


