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De eerste t rainingsvveken in de nieuwe p e r iode van de
.
. '--t en er op en 1. a·cen
,_
verenl. g lng
Zl"L·
we CL"a CL"el _l·J·k--- co·:lc·'-a
• 1 :='LJ ·c ero:n ~ clcJ:c r)_e gang van z aleen bevredigend Ü3. Er wordt onder l e léllng
van de nie1.1.Y'Je c oach Holle boom g oed en vooral oolc intens ief getraind ;
de belüngste lling v an onz e wedstnj dmensen is spe ciaal voor de buiten-training zeer behoorl ljk 9 de sfeer is uitstekend te noemen. Kortom? o.l1eE1aal fac toren , . c1i e inderdaad de uitdrul:1;:ing 11 bevredigend:: rechtvaar--digen . Daarndast b l ijven er . echter toch nog wel wensen en vragen. De
voorn.; .mst e wens j_s ~ een beter bez oek aan de indo ortraining . Nu wekt
het wu·>rd indoortraining ei g enlijk een enigszins v erkeerd begrip, want
onze wedstrijdathleton d oen bij t rainer Rmlleboom we l een half uurtje
zaaJ.g)TJ"ll~l-:tstiek , Iaaal' - gc1.an dan no g 'een l) rogramma buiten op het veld afwerken . Door het uit stralen van licht door d e omliggende huizen en het
sc}:riJL1.SfÜ va~n de ;,;traatlantaarns bleek het aanvankelijke probleem, de
duiste rnis~ g e en. p r obleem. te ~3ij n. En daarom is in feite voor een ieder~
die de W o ensdac~av ond:cr airüng bez oekt deze training een prettige v erra ssing . ldo ge hJk dat deze gecombi neerde t raining nog niet bij ieder e athlee-G
bel:cnd is~ ander s lmnnen VJ O werke l ijk het in vei" houding met de Zondagoc!xcendtraining v eel uiip.d ere b ez oelc .op d e Woensdagavond niet verklaren .
.i)e voornaan1st e. vraag is ~ Wat gaan we in het voorj aar doen? We zullen
c'lan abso hmt tot een gespecialiseerde training v o or onze wedstrijdmensen
j!looten k omen. Da ar zal onget'nijfeld een ieder het mee e ens zijn o Maar hoe
(!)lûn - we deze geS}?G cialisecrde training organiseren? Gaan we, z oa ls vroe". c~r een sinte l baan opzoeken met onze ~uedstrijdmensen? Ga an a lle en onze
· t:l.d.den- en l a n g e afstandlopers e en s i nte lbaan opz oeken , omd0.t gezegd
:an w orden~ dat d e overi ge athle ten op het CI OS gespecialiseerd lrunnen
· ,j _,: :n? G<1.an we de plo eg dus splitsen? Kijk~ dat zijn allemaal vr agen 9
~_t-; ;·· )l.l.ent c:; e l niet urgent l "ijken 9 ma.ar a ls we het geluk hebben een zach-·(; (; ,·;!_,,t er te ]_', :rijgen? · dan zi·l.;ten we o zo gau w in de periode, waarin met
cl.e g E~;.;_:)o ci a lis ee r d e tro.ining begonnen kan worden. Da arom z ouden wo een
:i.eder 9 d i e daa rmede te ' maleen h eeft, z oa ls technisch leider~ onze vier
t ocb.nif\Che advise11rs Y be st-ctursle den en ook onze oudere >vvedstrijdme nsen
'1v:i.l l cn 1.ror~:; ool;: en\. daéJrover hun gedac hten t e l aten gaans zodat we op tijd
tot eel-t be sl:Ls~üng kunnen t:o:hen. Want een tijdige beslissing 9 z odat onz e
athleto.· J. vve-J.:; c:;n 9 \iiJO.hl' aan ze toe zijn en vol gens we l k e programmalijnen ge -·
werkt 2;,:1.1 v,l(xt:d.en~ is i n d eze kw estie uiterst belangrijk"

l , L_e ;::.-·-----~ctionee l;
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Nieu we leden ;. H. Steenberge n 9 Ploiadenstraat 16 ( 3 0 --5-3-9);-0 . Hoog lruJ.d 9 Sae n r eda mstraat 103 ( 9-1 - 7 27); C.Schre·
der 9 Hoi' van L;e~r.1.011d 19 ( 26- 8 --'30) ; W.va.n Ge;y lswijk ~ Ko iz erstraat 5 ( 17·-6-·
; 38)? H. -1'imi·1GTrJJans ~B lo m lond<ld.lse'N eg 233 ( 27- . L~--; 35) ; _ Oh. Boisseva in, Bent~
ve lclse'iJe g 17 9 flerdenhout (5·-4--;?,:>4);Joh.v. d . Bosch? Gas t hui.s straat lrd (2510-;39); A. J3roekman 7 Gc.t.st huisctra.a:t 38rd (l6-7-i3 6 ); H. Rolff,Pegasusr;tr.; at 11+ ( 29- - 1- ; 38) .
)Jedanl{t~ J:J . Koopïn_an J K. Sc hen k 9 C. v an Duyn~ E. Stc:;en.
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'I'.r o.:Lni ng :

Er · vindt gee n Woensdagav on·craining pla ats opg 5 Decemb er9
26 De c ember en 2 J anuar i " Er vindt ge en CIOS-tra:ining
~<L .__,_c.ts op de Zondagen ~ 23 en 30 December . Het ligt in de bedoe ling de
o··:1:'!.ap; van 23 Deamber op andere w1jze voor training te benutten. Hiero-.., el· \J örden op éé:n d.er trainingen nadere mèdedelingen gedaan .
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'vJe(lerom hebben we dooi' e<Tüg•::-.::>t:i_<-~ scon t -:: : jl:,.: (_,~_ . ;è·.~:~<~ ·.: ,:_-:: ·1o:.t.' en1 r1u ~~lo.r:c;y 1;,Jerni k o]';) l'? J:1ovortii:Jor lJ a.::<.r Z~.,."!.:\_:;___,_,~':::::_ ;:~
iB vcrtr o ~ ~';:e n. Hs.n::,v· h eeft i n de a t h l et iek n:Lot be roi J.;:: t? w..xc !.:.i~ \.:·,).::-,
c apacitei:::: cn b.ad l:u:rLüen borGil:.: en. Doch d a t is bevmst g ebeurd~ <1ä.D;;." uil

de athl ct.Le:_: zuiver a l s ecm üml:e ont spru1.ning OIY'rat te en nooit e:nif;
i deo heeft g ehad te J) T.obe ren~ d,J_a r:L n iets te b ere i k en. Dat er niett<-;-min
n-, ooit
teverr:r;eof
s eon beroeYJ
op hem u edo. ~m is a l s het er om g·i n.rr
.
,"i '
'--. .
·-.
0
1n CL ~owecu::; crJJden ztjn. Vf)I'eniging ·co verte genwoor di gen strekt hem tot
e?r en ~e vens tot v oorbee l d vonT' ve]_o ;}_jJ.dc:cen. Wam1.ee r j e deze re ge lfJ
u-craks J.n het verre en ws.r me ?,1.!.:1.('_.-:l :l.'r:L~o. Z1J..1t le ~:j en 1 weest er dan van
overtui gd Harry- ~ da'C je Uaa:t:J_,;r•1E::o:.: a:tJ-lletiekvriendcm v an harte hopen
hêe1 spoedig g oede; berichten van je ·ce n ogen ontvan gen.Het ga je goed~
CJ

-

· Ji;c:n c'J'J.C na het volt:co ~ '- v an Harry Werll.i k was h et voor
Ernst Scholten een be l o.nc;rij~·~ e cJ.<:"'.fS 9 want to en ging hij zich verloven
J;1 et H:La VD.J:l Gend • . E'rl. ofsch oon wE haast niet meer we ten 9 hoe Ernst er
uit zie t - z o lange t ljd hohben we hem niet meor gezien - wi ll en we
natuur liJ~: to.ch. niet na l o..t en aan h et jong verloo:C'de
p aar de harte1ij1::e
[',_~-~L1i;:_~E?.E~Se.E:._ _~~~~ de ~~~:cenig ing '?ve r te bren gen._
_ _____________
JJ otroft con tributie

Chibc;enot'en 7 '
De finantiele positie vru1 onze vereniging .
·oaart z eer grote z ol"gen . Door de steeds oplopende p r ijz en van mo.teriaal ,
terrein- e n z aa1 hu.ur is het b:tjna niet meer mO gelijk zonder contributievcr hog ing verder te \\! erken , Nie t·t emin heeft het Î)C stuur be s1oten, inc.;:i.e r·. ooJ;: m:Jo..T eni r:;szins mo ge l~jl: 9 de contributi e~ gp het huj.::di g? Qei_l
t (.i ~J -ndhave n. Mo.ar er moet dan oàk be o1 ist op gerekend ku nnen worden 9
ci c:d:; t 811 ie d er zijn p licht verstaat en uiter1ijk 15 De cemb er a os. zij n
corrt r :Lbutie ove r lwt lope:o.de j aar heeft b e taald. Al1een dan kunnen wij
oen 8\'ên. pret t:i. g e (~png vcm zal:e n a1s tot nu to e bij onze wintertraining
wo.arbo:r:gen . Dlu:: r·.o graaa ls c1ubgenoten 9 ve rst aat Uw plicht. Het is dring_~.n:d~ . no o d.z_r;;~s:Ji~2----·----- . -·
--------------------.1 J. van Drunen.

~- ~~t;;

0üDEJ '':J\Ji.SAV? ND11 vi~r ~
Js. , i ·:tëJ.e:c'ö.a.ad~ Ot,_dejaarsavond. 1, zo l::unnen we c;erust onze j aarlijt~se gezelli ge avond noo me n 9 die d.itma.a1 OJ) de l a. atste ZG.terdag van h et j as~. .
gehoudm1 za l wor d en? om IH..,ecie:3 te z1jn op Zaterö.agavond ~-- December in
gebotHiV ;1Cu1turo.." aan de Jié'cnswe g . J:".!u s i s he t zltijd zo met onz e gezellic;e
avonden,' dat we ze ·n.atuurl ijl: voo::.. . allen organiseren om onze l eden en
donJteurs gezel l i[she i d i n inti em c !.ubverband te laten be1even~ maar
daarn aast toch ook: en dat eigen lijJ: niet eens in mindere rnate om de kaspositie van de vereni g i ng weer een:-3 wL:.t te verstevigen. En d at d it noodzake l ijk is~ nu meer dan ooit, wel 9 d.J.ar over b ehoef ik s l echts te verwjjz, en n.::wr bovensto.e.nd artil::e ltje van de hand van onze 2e p enningmees-·
te:i: Van Drun e:n.. Du.c:.rom vertroL:twt Let liestuur dan ook be slist dat ieder
lid op die a vond van.' zijn aan'N ezigheid zal blijJ.~~ ge ven. Gezien de voorb e-reiéU. ng cm.7 ,).i.e nu~ r e eels i n volle gang zijn en waaraa n alle med8werken-..
dc .~1 c;Ghet; l be l an.g8 loos hun lcr acht8n en vrije t'ljd geven belooft he t c ab a:cc: tp1~· o gr amma 11 0lie b ollen 11 e en werJ.ce lijl;: goed cabar et1;:co grarn.l"'n.a te vwrd.en
J•i Gt veel. humor en waar nodig een til: j e ernst" Daarbij za1 ool: v ooral
:)andac ht bestee d W')J::den aan · c;en v lotte afw erk ing van he t prograrnma 9 zo.. •.t n2. de ver loting c,en.oeg tijd overbl·~jft voor een ge ze1 1ig d.ans j e.
_,.;n · l l1S is h et hoe;e woord er dan uit. De v er1otin[5· Zo fn ver1oting meet
i n :i.\~_ ïtc a ltij d he.t fin antielo gedE'clte v an de av ond g oe d mal-c eri en we
l!.e0l;c.: . a l l<..1.tc-nl ui t t :omen, d a t d it . ·-Jer>::elijk van h et hoo gste belang is.
lïvil z o· 1. vc;rlot ing oc hter i nde rdaad s1o.gen 7 cJ.an moeten er prijzen 7 veel
prij zeil l;:om.e n . J};rr d.o.arom we de J,. . om eon beroep op de leden. Zorgt er vool."' ~
é1J.1t di e vele :p rijzen er k omen. Het mag vru1. a1 1es zij n. Kunstvo orwerpen en
levensn i d.de lon, ·:,:.: l edin.c;stu~ ::lce :n on boel:.en 9 alles is g oed. Weet U nu he lc:: maal ni et wat ü r:';even Ewet ? Een ge 1d.be drag je ( bed.rag mag ool:-.) is oveneens h ,~,.J: telTj\: vve lJ;:om. U J;:unt de priJz eri af geven aan a lle bestuurs leden~
. d oc h r>pcc~L:t..:.ü aan J . va:i.1. Drunen. Vrouweheks tr o.at 23; D. Hagtingius ~o Per 
E-~eL.lSDtr ._ ,lt ) 1 ; C. liVullems ~ Anj e liers-Graat 20. Nu i s het doorgaans zo 1
éJat de .. :~:·i.J zen pa.s op de l c."'.at s te tr a i n ing en v oor de avon d. worden me e ge-n omcn. lloor de Kors tvac antie or het CIOS zullen \J e e l kaar ec hter juist
voo J..~ cle c;ezellir;e a vond een dag of tie n ni.et zien. En d aarom ga.an we
~no gma.a lf_; een b eToep do e n OI) de l eden, . :Srengt Uw prijzen voor of op de
l6c :Jec8;·! 1Ï.)Or 1:1c e rmar de trai.nj_nr; on zo het leve nsmiddelen of andere
HÜJ.der coe cl hondbar e goederen mochten z ·ij n~ dee l dan vastvaan de or ganisatie --co:-ümi:Jsie mede ~ op vvoE:T p:J.:'i:lzen c;erct:end. l;:an worden . De co mmi ssie;
11
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u eJ.1i f-;: .::~ ins h Gar ··a erJ.;:zaamheden. Dan nog i ets over cle

errc.t:'o .>-l~ d.]s .. ~y; ~: s
me t de belc:.l..s·l.;ic;-:~. . :·~;;:_ c-:-
naar viel dit J.~:eer nü;t' te
wel eens geluKt -·:..:...,
De kaarten zijD. varwf hr:clen o::_:> <-J. lle t;ca:Lningen verk r jjgbaar en bij bovengenoemde b estuur s l e den,. C[lot 1·;o ;J l uit e en we lgemeende raad. Onze avonden
worden doorgaans door onc_;cvccr 3 UU p ersonen be.zocht ~ vorig jaar waren
het er zelfs 360 . Di"t Leer ziJn oi · s lechts rt..'.im 200 plaatsen in de ver:koop, oadat er geen e:;rotere z aül l)C s e h i J.<: baar was. vJ"ilt U du5 kaarter~:
hebben, werl:e l ijk ~;vacht niet te l c.tnG ~ want het is Voor beide l:anten hiet
_pre~tig om te z eggen en t~_:r:~I?-_ : __
' 1Borry 9 - ~~i tverkcht L_
.: _D_.. Hag-tingius._.

beci.raa:jt

aad ers~ Dl'-lG.J..' heus
smo cze11 ~ z o . L.lO dat no g

f -.90" I ets ho c;er dan

I

I

I

Als het bartj e win ter is, flink . J...:Qlld., zult U dan zoD.d<;n' jas de deur
tüt gaan? Nee nat l..'..Ur lijk! Wanneer U een ander ih een felle koude zonder
·ia.s ziet lopen on U bent :Ln staat die ander een jas te verschaffen, zult
' hem. dru1. die jas g even? 11,Ja :nat1}Url"ijkn zult U ze ggen. En dat meent U
. r.. rdsE;chien wel? maar ü handelt er niet naar. Wantï een geliefd vriend
:· J.1.I o: E; al len,
ons clubb1ad7- l o.at U rustig zonder omslag, zonder jas
J. o:qo•L. Ho ed.s twee m.aal is do H1iV-er zonder omslag uitïgeJ<.:omen en laten
wo em:Lij]:.: z·ljn , dat e:.;af toch wel een zeer.' koude aanblil~. En het is toch
zo soméi'.d,:e Jjj:-:: cUe grot e v riend van ons o.tm een jas te help en. Nog slechts
cl:r:j_e a.dv ertent ies z:Ljn er nocH g en de omslag is er, we k1.1nnen onze }lA. V-er
woc:c o~]~L ~j as E~ ant reJ;:Lo n. We l c lubg enoten, ons Kerstnummer zal, of U hel:;_:-;en wiJ.t :l.:f rüet TJlet omslag uitkomen. Omdat daaxvoor oude omslagen ge·r c ;:>erveerc1 ;;·ijn. MaéU.' oot: i.n ,J m:m.ari kan het steenk oud zijn. Ie.3.t die koude dan Loc; n o::::; niet erge:tww J.:t'den door een blik op een IiA V-er zonder oma3lag . :S::~ Le e.cb.:rcr'tenties, h~?t raoet toch mo geli.jlc zijn deze te be machtigen.
1Jo e"~ Uw J)e:3t -~ d.an kunt U ze r[~en voor die kleine r eep stof, die no g a an
c.e ~J-:1.S van onze IL:\ V-- er ontl .r-eol~t. Alle inlichting en over advertentie-

.·_t_g..-r:1.~-~-g ~!.._Y.:.9_JZ_pc hai~~~-_;J.:_Q_r W_.Y~?.:a_QJ_:'Urren.
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~~ het weél.strij dfron-i)
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Cl/ schoon ö.eze bcri ch-t ç~ev~.ng nu niet direc t actueel is, dwingt het grote succe s, d;:rc Rertlc Geusebi ook op d.é Utrechtse singelloop h eeft be haa ld?
(i c z e t:cadi~im\ele r o..c.o no g even t e verncldon .. Won:c Henk kwam daar nls
t ·. 1'.:r~o over de f i nishlijn en d at is in een dergelijke w edstr~j d altijd een
:L ·~ c·. c': ·1èt groot succes te w>emen•• Wanneer de organisatie van de Utrechtsc at :ï ·;tiekve ren.i gine; l:Ath::.on:;, d ie deze race voor de eerste maal orga..n:i.s t:el'c· ·) voor.•a l bij de fini sh. wat beter gewe est zou zijn, z ou onze club Q;e --n oot e c re er niet V éill de juiste weg afgewelwn zijn en o:nge twijfe l d de over winning b(~ha.:J. J él .J.1 ebben o Dan zot..:.den vJe met recht vru.'l een gr oots succes
h ebt)e:n. ~-:unnen cprdwn . b".i'lfin. He ndrik, je zult nu wel weer wat ovei' die
~op t~rn.b~r-t c: l~ursi.;e lling ..h e en z5jn ~ ·z oa ls ge zegel» was het de eerste l::eer ,
o.e:c ''1\.t .tllon 1 ' J.cts dere;e llJlcs l 'r c~arns eer de en lo.ten wo dus voor hun maar
het sprc -.l;:vvoord l c~ ten g;e l de n: dat hét h eef t; over con moei lijk begin.
JDen we ..}\ lo.ter :::rtartte He nl: mot n og er.l};:ele tmdere clu"bgenot en in dG
11 CoDt:r,onm--loop '; in Bus sum.
Hei: ·w ord weder e en tw eede plaats a chter de
I'rtese c:cack IIu:Lzinga . Onze ::.nd.c;re 1:J.e~1.se n VJ im van Deursen en Joop van
Drun en w:l.sten z :J.h ooJ~ <:'l.usda n 1.g t e pla2.tse n, dat de vere ni gings prij s me e
n D.2X ;ro.a:r lem. e:;enonwn } ~ on woré".en " Dat war:; prima werk van onze jongeris op
d ie L'Lat r::1 t e Zat er\3.ag iD. Se:pte ll.1oer.
Ee~lijk ge z egd h aélà.cn wij w e e ~r e en week l ater wederom· goe de hoop,_ dat de
-_:-etenigin.gsprijs een Haar :Lemse aangele genheid ~~ou worden . Het was bij de
I'5.m Mu lierve l d loop i n Velsen~ prima ge organis0erd door on ze nabuurvereJd[,:i.ng St:.omi. IDn zouden ook d:il beste drie lop c;rs v an iedere vereniging
'~ ") <.n. de z e prij s genoteerd zij:q.• z oa l s al gemee n gebruik e l ijk is, we zouden
i_ •. '1eró.aad in Ve lsen hebben. g~ wJ on.D.en . In he t :l'ro.aie Velserbeekpark ging
-: . L e c ht er om d(::: vijf be st ge: :ldsse.€Jrde lopers en nu wp_s het Suomi » die
juié-t c1e verenigingsi.)eke:-:- voor de neu s weg]raapte ~ Onze best e loper
· c..c:; ook nu weer Ilen k. Geusebro ek., die in dez~ hru'ldicaprace op de derde
'. l aa:ts beslag legde. De alti.j~ l achende Ad.ri~hem v an het Beverwijkse DNIK
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!J.e :'ac e en d.e D-l::lassQr Spelc (8~.-W~t.i.i) vierd twccc~.e . :/,,~·~ei~"}. ·.::c ::!;--:
r_;l,lbcL IVÜ.1.ir;me neen i'.~ h_ e r (; c h·cer toch te mogen s c lu:lJVGn ~ c:.a-;; .::.:- . ,·;-·. ·
st.: :ll1d 9 l+ J>.l-1 7 voor ::GolW; 1 j1..: i st iet;.:; te Lort was . De '•viJze~ waarop _i :::iOJ ~~~
de L ::J.&t kTce LJ-00 m n lf:_: b.e t 'Jv.·u:o op de twoe Loplop ers toe sprong was we~cl::e 
l ijk verbluffend. liilac?.r je. ~ de 2.J.'sto.ncl 'N,_l. ,S nu cenmaa.l niet langer. Waccr~-·
mede ge~;ce;d wil z.ijn~ dat " è.o ovc;:r:·,,.;:i_üni ns vml. de ook zeer s terk lopende
Adrichen1 voJ.Loweu verd5. E.:m.d was. !.Lu~-:: rk;yb oom deed het van onze O\ïer ige
athleten het best 9 do or de ti8ï.Jcle }) l a<-·.ts i n te neiïlen. Dat ;:innemen• :
ging ecl1ter zo maar niet; 9 I!'Jan::: d.o ju:c-~r -- ,:ê.J.nko mst zag hem wel door L omen~
maa.r vergat hmn op de liJst t e :u.otercm . :H;r rn.oe st duc over 01 gepraat:: worden en l ç)_t er n og e:ven over gecorre spondee rd, r.aaa.r het g evolg is 7 dat
üenl": zijn verdiende tiende p r ijs toch zal ontvan c;en. Ook Ko Koster verd.iclt; een ore- so.l u ut voor de wij zo·9 WtW.rop hij zich in de voorste regio-·
uon wist te p1aatnen. Uit s t; ol;:end we r k vqn <?On r:1an~ die in het afso lopen
s.:;i;,>, oen on.de r moeilijLe omstandi ghoëLen h eeft moe ten trainen. I n de hnurt
van Koster zagen we ooL Wim vo.n Deursen over de e indstreep lromen. ID.ton
.'ie dun hes luitEm door te schr~jven? dat Joop van. Drunen en Wim van Goe_;
•)}:> r~ or...: de ·wij ze de race uitliepen. Geen bes luit~ vvant Koos Halderman viel
· · <:.c, Juniorsn n iet op door de middenmoot als finishpositie te nemen.
J .: t '; c; dstrijd:.cust zal onze Zandvoorter geen bïvaad doen. :B.,11. dan za gen VJO
bi_; ck ·.:ü1itairen onze vriend Klaas Ehbeling voor de èerste maal sinds
zijn. éLic,·wtverband bij Genera al Ha s s e l man in actie. Hij deed het niet gek ·
nwt cc;1 tvJGoêJ.e :!) l aats ~ a.l had biJ na de e,e rste ronde 9 toen hij in ge\Nonncn JIO:.ü ti c l u.r:; 9 d.P wedstrij d :niet meer uit handen moge n geven. So Long.
'-</Ut.J.
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" ' l :nr..une aan een b ure
. ' en l an d voor ove~(lt ue l e aee
së __ ..tr-:f.p---ln.- de-Löïnende zomer. Di·c is ui de a<:;. rd der zaak te weini g om
met de voor-bereidende viTerkzaanheden te bee;in..non. FJ.l:l daarom hier een
dringend ·;·,c;ro e:p rop degenen~ die 't;och QGJ. interesse hebbelli$l dit ZO s-p oedig n o ge l ijk uu.n .Toop van Drunen of Co v.J ullemB mede te delen. Hot is
du s niet zo~ do..t a lleen degenen, die willen ~ 3paren zich dienen op te
ge ven, ma.o.r oo];:: zij 9 die niet vwnsen te sparen~ maar toch mee willen~
r·10ctc n zic h opgeven. Ji;r zijn informatie v e cont a cten met Zwe d en en Zwi tserl a nd. Er z~ü se-eracht Tvorden de re is tenminste negen dagen te laten
duren. KorJten zullen oot: nu waarschijnlijk f 85.- niet ov orschrijdcm. :Jit
z1jn momentee l de gegevens~- die be schil:b a ar zijn. Alvorens wij verder e;aan.
1'1.c ·c de wer k z aarnhed.en diene n zich in ieder gEval nog een tiental pe rsonen
zich op t e e;even. DoJcijJr nu even of er mo z;elijl~heden zijn 7 dat U de trip
11e e ]:( an mrücen en bcr:.3lis cLan sp oed ig. Als het kan no g dit j aar .
Ho.mon~J
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de organisatie-conJJaü.: ;sie;
D. 1-Ia.f;tihgius.
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Sprong"
Dit ·i. s de titel va.r1 een nieuw hand-- en :Leerboek èk:r athle tiek~dat
-vo l ~·.:ens de a.an:~.:~ondi ging- begin volgend j aar za.l verschijnen. ~Iet
is r'es c hrcven èi.oor Jan I\ lanJ.~er s en Piet Korver en het door gevnnter--de ~a.kro.o.D sc t,ap van deze beide athletiok·- s-pe c:Lalisten staat er o " i.
·we l bor~ voor , él.o:t het boek voor :Lodore at hletiekliefhel)ber van
grote w~tcn·(Lo 2',8.1 zijn ~ t om.eer dno.r, de b est aan de athlet~ek-l:ii:Bratuur
enerzijels te bo:1.:nopt 7 anderzijds min o:f 1-cfeer verouà.erd lS .
De pri:JB van het boet: zal f 9. 50 z ijn . Vr-ij ho og dus ~ ma~r verw~cht
J.: tf.l.[!"; worêJ.on ? dat de omvang en de inhoud van het boek hlermee ln avt..:;r:Loenstemnü.ng zijn. ZiJ $ die int eresse voor dit athletiekboek hebben ?
r o.<:!.en. '->!iJ do.r1 ooL: aan om zo af en toe vq.st me.2.r ee ns een paar k.wo.r t -~~G s op ~~iJ ·t.;e leggen.
Redactie.
--------~--------------------------~----~-~
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