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Voor de ·derde uo.o..l na. de oor log is de HFC ;'Ho..a.r lenl er
in gosla.c.gd het districts-ka.npioonschtg;:> te veroveren.
IJeer dCLD. ooit. tevoren leveri vnj op dit oooent oee met de
vreugde van onze voetbalvrienden en zij lrunnen er vo.n .
cvertuisd zijn, dat D.llos. wn.t I-L.'.~. V- er is, vo.n hnrte hoqpu;
do.t deze dorde districts- titel door een tweede lnndst1-tel gevo lgd znl v.rordcno
I
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Een n.o.o.nd tro.ining op het ' 1Hc.o.rlen :;- veld zit er
-. ------------,
op. Een oo.o.nd training, die zonder neer succesvol
is verlopen. Goede opkoust , . vooro.l vo.n de jongeren, prettige so.LJ.enwer,:ing not torrein- opzichter v.d. Stoop (hoe .lCDJ.1 het ook cnders) en ter...
reinw'J.cht li erstr.:;.ten,we-:1:-ne douches no.. o.floop (welk een weelde voor onzo wods'Grijdploeg), een pro.chtig groot veld te onzer beschikking, wo.c-rvo.n
cro::"".o.r in de r:eg lopen geen sprc.lw moer is. Nee 1 werkelijk, nn. deze eer-ste 11 '..::tnd lru~1non vJo zonder neer concluderen, da.t \Ve er net· onze tro.ini -~gssolegel"...he id bel.::'..l.l.[;rijk op voorui tgegnnn zijn. Er blijven no.tuur lijk
not.;; ·:Jo-l enl::elo wensen, zon.ls eon springbo...l{, dio th2.ns ·inniddels wel
oroodc;elw:·:cn zn.l zijn en eon uitgezette bo.o.np r.1 '.o.r nu het voetbulseizoen in de HV:S clgelopen is, zo.l ool: die b n.c,n wol spoedig kouen. Zo
: .m1t; eon sintelbo.c.n in H:-.etrlea nog steeds tot de vrone wensen behoort,
kt.~._:..:t1on wo hot bestuur vo.n de Voetbo.lclub niet d.onJ:;:ba2.1' genoeg ziJn voor
G.e pr:-.chtigo tr.::tiningsgelegcnheid, die het ons ccboden hooft. En o.ls
0r strcl:s do.n ool: vmt voetbc.llers do indorda.o.d juiste nening ~ijn toe:;cdc.a.n, d::..t ·;vo.t c.thlotio!c~trainin..; in do z o:.10rE1c.o..:-.ndon ui tsto1mnd is
voor loop-techniek 011 lichet=:>Jls-co. . lditie, lo.ten zij er do.n vru1 overtuigd
zi~n 9 dnt zo bij ons well.:o2 ziJn.
··fjj spr.::-.kon d ".ar juist over de s.intolbo.an. Deze ·.J..ilestie is weer even t
":;er sprc.J:o geweest bij de bcgrotinss- beschouwingen in de geueentorn.o.d .
~e lc.o.s in nec;o.ticvc zin. '.ï::.nt op 7r::..cen vo.n enkele geneentor2..:.;.dslodon
.2ceft wethouder Geluk o.lleon gezegd, ',-v..:-..e-r de bc.c.n niet l~J.;Jc.r:l. N.1. niet
op hot ~~sclubtcrroin . ~Iet is Llisschien oigeno.:-.rd.ig, ::.1.::.o.r wij ho.ddè:r: nu
~1.üst zo heel sr""-o.t; willen wet on vmo.r deze do.n wel zal l:o:.:.1en. Doch, do.t
:-;ei de 'aethoudor vo.n de S p o r t s t o. d IL.:..Rm.T niet!! t1oge dit
:c~ter voor onze sintelba.an-progotor Hnringhuizen geen ~o.nloiding ZDn
~e nood op to GOVen. HiJ heeft reoas weten to bereiken , do.t deze kwestie
~:.1 è.e -::.lcc;Jene l)cl:.nr:;stelling is~j:onen te sto.nn. Hij wist, do.t telour~~cllin-t:,en ook in doze c.o.ngolegehhoid onvorr:lijdelijl:: zouden·· zijn. rïij woton,
dat !'rij ond"Jll:s dio teleurstollingen door zn.l zetten totdat zijn - en ons, d.ec=,:-tl, oen ~{:~c..rleuse sintelbn.c n ,vervvezenlijkt zal zijn.
Er_ ..::..:;..._'1 st:::.c.n r!C vlDlc vocir het VJE'-ldstrijdseizoen, do.t in feite o.l begonl1€'Vl. is, doch vmo.rbij bohc.l ve onze :polsstokhoogspringers Cor LD.moree en
Mort ;._:,·,--_rt noG goe)1 ffi',.V- ers botro!~kcn zijn. Ne. de onderlinge trc.iningsw ed::>:;:t.:'ij :.en vm1 Zondn.gochtond 18 !!lei go.o.n wij dnn vn.n stttrt op 25 Mei
- 1 -
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met een clnb~j_st:rijd in }Iilvcrsun on de ICennener Boke-o..l , gevol~·i cJ:)o;:·
con trial- neet tegen ;1He·llo..sn on Pro Po.trio. op 2 Juni ( 2e Pinlr.s+:c ed~l~\
~.n Utrecht. Deze ·."Jed.strijden zullen voor een groot ge deel te re cds r,·:tïl~~~11en uet well:o ::-::o.l1S \áj op Zondo.g 6 Juli n.:-:tetr Velsen zullen gno.n voor de>
voorronde ou de P . H. --bolcer. Zondng 6 J'uli, - ik heb het reeds vaker gezsr-0.~.:o.n oen zeer beL.1~1grijl:o d ~.g worden voor onze Vereniging. Op die do.g 11oet
er door onze volledig e ploeg gevochten Horden tot on ne t. Elk lid en e 1-·
l:e reserve vo.n de wedstrijdploeg noot zich op di e de-g volledig instellorJ.,
1\:î:ot en1.cele do.t;en vo.n te voren , rr ·.:::r reeds nu . _Iedere dcelno.ne o..on eon
wcdstr'ljd. moet o..fge·.1ogen worden togen het feit of het nut of geen nut 1>::011
hebben voor ~en goed resulto.o.t op 6 Jtlli. ·Die \"JCdstrijd n oot con s ucces
-v:orden.--.Tro.in cr Holleboon hooft hot neer d ::>.n verdi end
··
Ongco.cht hot rosult o.o.t ven de Wedstrjj d in Velsen; dient · op dit nonent
- X:·OUd$ geconsto.teerd , do.t wo de " gbede \vcg te po._lcken · hebben . Ons propo.gnndno.ppo.ro.o..t. onder de beproefde l eiding v.:--n· Bleys~aijk schijnt· ci ndel ijk: 1de ju i;::to n:mio r te pnkl:en te hebben voor prop::tgo.ndo. onder do j.o'l:l-gd. Jeugd, dio
og gcv2..ngon ko.n worden door oen prüm j eügdle i ding , wo.o.rbjj no.o.st het uit::;td:::endo werk vo.1i Joop vo.n Drunen nu ook Co ': iulleus bozi.g is zich zooi·
vcrdicnstelijl{: te Em.ken voor de Vereniging. Trc.i ne r Holleboom krijgt hier-··
do or gelegenhei d zijn volledige no.ndo.cht o..an do ilvodstrijdp loe g te r;even,
'rJO.t.1.rbij hij vooro.l do no.druk legt op de loopnq.1mne rs. Volko::1on bcgrijpoli,11~,
oudo.t ucn beter iets volledig do.n ho.lf b:u1 do en on ool< hij niot in sta~t
i s ~'...:~n oen volledige vjedstrijdploog leiding te geven . Do.o.rbij k omen t:chtor
de te_chnische nunmers eni gsz i ns in het gedr.::wg en het is dn.o.roï:1 9 do.-:; he
nn.:t-r ni.jn :Oeni ng dri ngend gewenst is, do.t e r een c.onch specino.l voor da
technische ·nu rmers bjj komt . Het dagelijks bestuur heeft hier or,1trent re oé:s
overleg geploor;d en besteedt :;.o.n deze o.n.ngelec;enho id zijn volle o..:~.ndac:O.-:;.
. L::'.tcm wo echter con ding goed begrijpen. Ondo.nl:cs het fci t , do.t we do.t
~1u eLîd.oJ.ijk do ju iEce richting weer te pokleen schijnen te hebben , zu:lan
·.. c nog ·e:rikelc noeilijkc j~;..rèn lrrijgcn . Jo..ren, die vooro.l op prosto.tio~ ·üv d no g diverse teleurstollingen zullen brenge n . Ho.nneor we echt-e:.·
.J :l::.:.ü!.cs die teleurstellingen de hu i dige lijn in het verenigingsbelei.J. 'JJet en
-..-e h~mdho.vcn zullen we er na ver;Loop vo.n tijd ongetwijfeld kome.!l. A-':'.:1le,:-ick is nu eenuo.o.l oen sport 1 è.i e ho..rd werl<::en, veel toe\vijding en cnr;el.ooflijk voel c;c_du l d vereist: Houdon \:Jo vooro.l do..t l ao.tste g oed yoo::.' o gen~
·;,'_:lnneor 'Ne over enkele do. gen het nieuwe se i zoen ingno.n? D_,. ~o,.gt.wi.u.s_.. __

(_Q~~li'~ë':r:EEJ)

Nieuwe leden~
H. Holtn.:m,Rozonho.gestr "'..o.t 16 ( 2-12- ç 26) Ho.o.rle:J. ;1{. Douw es,
Lorentzko.de L~52 (27-5--ç36) H-:-.o.r le :J ;G . vw.~ Loenen, ~'...rchipe :
s-tr~.o.t 57 (28- 9- r35) Hz'. orlen; R. Bo.o.n , Verc;iordeweg 5rd , Hr:!. .
~~do.nkt:

J. So oner , G. Zui do r~o., ; . . . v . d . Bosch, G.van Di,il{, G.v . Egtor...
Hic'.JQ_don J..t eur;
;,_dro s -w~jz i ginr;;
..·. . . do Vries 9 Hc~cu1-e sstro..nt 25 9 Hr:. <
J . Soon or .
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HJ.c.r le Ll- O..nbleGwS
H:;.."'.r len :•- insigne s
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1.10
Hui s h . rot):;: wnt
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Vcrl: rij gb ~'.o.r bij hot bestuur.
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Te ko op o.o.ngoboden~
1 po.2..r spi~::o s , i n prino.
stno.t . PrDR f 10 .- Inlichtingen bij J. Uullcr:1s.'
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_SPQ~DB_:QB_ICHT __y~-~-p;S)po.g'"î~:çl;_-:~7.'1f{i.ssie ~
· ~·~ rm cl.o Scholieren- leden ,
Desonen , die van_ d·e Pr opo.g:.md~-c o rUlissie nog '""eon brief hebben ont_:c:1 i P- .zdw do ::. . s·. JEUGD· ..'I.'J.liiL~"TIJTI:.: ! EDSTRIJDE!.\f (wo.o.;r_bij .i-".lloon pe rsoorre nu: :: .ers. vóruert:t \Wrdon). gclio\-on zich direct i n verbindi ng te sto::.1 : _ct J. Er.IILE
:3LEYSU IJK, Spnrenbergstr o.o..:C -)5;- ·n:to.r lem·. Tol . 24683 •
.. ,o.n de Hl~ -/- leden op de H.."'..o.rlensc 3edrijven 5
O:.lZo leden, o:1der de 21 j o.o.r , '.Jerkzo.o.n op bedrijven, ko.nt oren etc.~
1 ter stede of ons+;rol~cn, die derJ.con collo go.: s te kunnen nnniDeren
- 2 -

voor à..c o. . s . JEUGD- ATHl·ETI.EKiiEDSTRIJDEN ( wo.o.rbij o.lle en po rsoo.:il~jk~ r.ur:lners vor::er!rt \lorden) gelieven zich . ~n~:_~l'lj._ in vet inding te stellt.n
net J . EMJLE BIJEYSUIJK , Sparonbergstro.o.t 35 , H"'.nrleB . Tel 24683.
Spcci:~~-1 Gerr i~ Scholten zo.l veel hiervoor 1->: u nnen doen !
~

filli g:B,~>.TfËD~L~~JDli'ROH~

wor~~e--

De zo l:;ngznnorhand tro.ditioneel
ronde· vo.n Driehuis op Koninginnedag gaf ook théllls weer een behoorl ijke
'Ho.o..rleliln-doelno.r.le te zien. Bij de B-junioren zagen we zeer verrassend
:a.:;.n_s . Douw es (drie V! eken lid) na duizend meter als vierde doorkomen.
;,.b. vc.n Ie:peren deed het bij de A- junioren nog even beter door een uitstekende' derde plaats in te nemen. Dat wo.s dan na 1500 m. In de C-D
i.lnsse zagen we Ko os Halder lilan na een p riDD. eerste helft van de race
teru6vallen , doch dank zij een goede eindsp urt werd het toch nog een
7de .plo.J.t o. Honk Geusebroek liep b~j de .L\.- klassers een rustige race,die
resulteerde in een derde plaat, doch ;ai m van Gog stelde ernstig teleur
1oor no. ongeveer 3000 m er de brui [l.an te geven . 'lii im vnn Deursen volgie dit voorbeeld en voor een feitelijk engetrainde Henk Meyboom was de
afstand iets te la.Dg. ·
Bij de :Nationale wedstrijden van ;Parthenon 11 in Dordrecht op 4 Mei w<ts
het onze oude trouwe Cor Lamoree, die zijn eerste wedstrijd· in het seizoen direct al weer, wmst te wi nnon met de zeer accepto.bele hoogte vo.n
3. 70 m. Eart Swo.rt lDIJam tot de dorde pl<..!.ats met 3 . 40 m. Mart had hier
vooral veel last van de inderdnad hinderlijke tegenwind .
Een week later organisecréle Enko. in ;.._rn.'!J.em Fationale wedfltrijden .Vlederom kwam Gor tot 3 . 70 m en dit was ook thans ueer voldoende voor de
eer ste plo..ats. Het zît er we.er in Cor! Mart Swo.rt deed het nu c..l stukj;:~n beter door op uit stekende wijze de 3. 60 m te passeren en 3 . 70 m maar
net a:f ·te VJippen . Dat wekt goede verwac htingen voor het verdere seizoen. En nu doorzetten met . trainen Me.rt!

--·---
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'.1926
1S3 1
1940
1945

Volgons de overleveringen
het jnar, wuarin voor de eerste m~c..l do ao.nleg vun eon sintelbaan in Haarlem ter ~rake
is gekoLlen .
'.1i~len de Hoer D. J . Ui llink voert met Ho.ar lemse gemeentelijke
autoriteiten besprekingen voor de aanleg van een sintelbaan ..
Tijdons de behandeling van de begroting in de gemeenteraud , .
voorjuo.r 1940 , wordt doo~ de Heer Geluk uangedrongen op de:
o.o.nleg van een sintelbaan.
Do H~arlomse overheid heeft grote plannen voor do aanle6 van
sportvelden en - accomodaties. :10ok is gedacht aan de c..anleg
11
van con sintelbo.D.n •
(Haarl. D[l,gblad, 2-11..545)

19'+6

ri ethoudor ~'l.ngencnt tijdens· raadszitting: ='Ho.o.r lem moet zier_
scho.nen voor zijn (sport) outillage . Ook een sintelbaan i.e
har d nodig. ::
(Het Parools 14-2- 46:
-~Jethouder Geluk~ ' 1De plannen van het gemeentebestuur voo:..• de
o.unleg van een sintelbo.an liggen klaar.0
( Het Vrije Volk 9 12- 4-v48)

1949

TJi t oen oe schouwing over hot !1Tinn jaronplnn" v un Openbó.:;;e
-;:or1~on: " Hot ]ftsolubter+.ein zç.l·- in :de .oude. luister worder_ her~
ste l d, mc..ar bovendien zal er ten behoeve vo.n de athletie~
beoofoning een sintelbo.o.n worden o.c.ngelegd 11
( Ho.c.r 1 . Do.gblad 9 214:6- Î 49.·
'Jit brief van het Gemeentebestuur aan het bestuur van :.e
B..:~v aÏlaarlem 01 , dd. 18 Apri l 1950: 11 ~ ...... . . . . . de l en wij U me<i~, dat
ook ons college von het nut en de wenselijkheid van een· s:.nt8lbrJJ..n overtuigd is . Het is ons evenwel thans nog niet IEOgelijk me'ie te delen, wanneer de _aanleg zul kunnen gesc hioë.0n .

1950

~ -~------------------------~-----
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Uit oe s~houv:.ring over Memorie val'l .~.'Jitwoord vo.n . B. (::~'l .!
·c10~:;2';
c
H
Het (;mtwornen
nlo.n voor een slntc 1 ":J.:1. ."'.2:. (.' +7/
.J:'
.1:'
vrnubt bij uitvoering oen zeer belo.ngrij~ bcd.rc..g. Dit hse:L .=
B. on ··r . doen uitzim.: no.---..r oen eenvoud1gcr opzet , WO..:u'"'T00t'
de pl.::tiLllen op hot ogenblik in voorbereiding zijn. i l
( H:u:rr 1. Dngb lud 9 15-4- ' 52)
0
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BegrotL1gszitting gc:ilcc:nter.:--.;..:..d, 8 L1ci 195?: Vcrschillende
r:-.o.dslcden dringen ( woçleron) · o.nn o;> sp oe d1ge :~.en log vo.n ~en
sintolbo.o..n. Bij de boontwoording doelt ;.7 ethouder Ge+l:lk m~a.e ·
dut voor do sintolbo.tm nog geen oplossing gevonden -1s. \: .:m
het destijds opgomo.o.kte plcm voor een dergeli~ke baDn op het
~sclubterrein is men afgestapt. Hot zoeken 1s nog no.o.r een
terrein , w~o.r do · exploitatie- mogelijkheden groter z~n
(HnGrl . DngblGd ?9-5- 1 52)

? ????

. ··--- - - ·- ------------------=-------------- -

27 ..:·~pri 1
Op deze morgen werd o.ls afsluiting v~n een goed gosl:-.c.gdo jun~oren-wintertraining een klcüno bosloop gehouden.
.
~To.d:1t de jongens in .? groepen verdeeld vw.ren , n . l. von 12 t~t 14 JO.:T f
i e l5- j~ri~cn ~n do 16 jo.rigen en oudor~werd begonnon met de JOngste

:UB JUFIOI.Et1HOEK

";::;o Gp

~_ondagmorgen

o

· De door hel~ ci te loggen n:fsto.nd bedroeg 800 m? wetarvan 650 m in a:u:.:.,Cf~oven tor.1po ea do lc..c.tste 150 m. vriJ . ':;inno.n.r bij deze groep werd :~dr.i
Dr1.ndorhorst, die onlcolc motors voor de finish Harti Meuwese wist te
p ::.sseron~ derde werd· Bobby Steenbergen.
Bij de tweede groep , v,·olkc ook .800 m moest lopen , echter nu 500 m in
::.-.r..gogcven tempo t ·.-1erd wi:nnnar Honk lifl:::trsmcm , gevolgd door Jo.o.p de Heus s
, in :::--~us en Gorrit Vlug . Als nieuvJeling bij de oudste jongens stnrtte
·:"'..ls Douwos , en ondonks dat do junioren- leider hom vertelde ? dat het hem
1
.-.rvl r.woilijk zou vo.llen om de o.nderen t die roods oen volledige wintel"tro.ining o.chtor dG rug hadden, bij te houden v.'n.s bij de eerste, die de
nindstruop ·oeroikte . Tweede word hier J o:tj o Doornbosch , gevolgö. door
~·_rio H~ve:i:mn en J·oop v::m do Bosch.
:,_ .._n het eind v .m de· wintortro.ining kunnen ·wij te:.::u.gzion op <.:on behoorltko r:>pkonst op do 'J oonsdago.Yondon on Zondo.gochtondon. I' i t z cl voc_,r hot
·.;rootsto deel ·;.101 te do.nt:en zijn o.cm de beide junioren- leidors Jon Hor. rw.ns on Joop vcm Drunen. :Wr zijn nis schion di ver se jongons , die niet be-·
s-o ffen, o.c,t dit vwrk gohcel vrijwillig en zondor c:ï.:igc vergoeding door
·do zo mer.sen wordt vcrricht . Een opoffering , welke noordere vn.n onz.a ledo 1"'
z:.ch zouden kunnon getroosten. Jo.n en Joop , nogmo..G.ls cl:mk voor hot velo
·;Jorl~ Jn_h_ot
__b~o.-~-~-11-~__vc.n do : 1 Hno.r~~.1 - j eugd vcrricht.
.<7_.\'i . _ _ _

c::c-'I

- _,

,·"I. \ . .-

' .' 'Fo..nny kvnm _r~a_Q.e regen -:_,\'::(..__
Nv. dG <io.g n..-...dert , wam-op voor do vierde maal de 11 In Memori:1.m Hil voL
~:;r :.1ey- vlcdstrl]dcn· zullen wordon gehouden:
go.n.n onze geduchten onr::..:.:::.o ,(e·J.rig nor; eGns terug no.c~ do ane;stige do.gon vcm 26 cm 27 Juni 1951. •
. . A_r.e:.,s-'::ig indordo.o.d . ·.:::'..nt c.ls jo op ·:! ocnsd2.go.vond een No.tion..• .le o..t.t::.e-c -Ol<'tle:ds'tri..,d hebt uit go schreven en o.ls do..n do wo ergoden believen -ve ·oe~·\)1'li~~kcn , dL\t j:l.Ot zm7ol op do Dinsdag do.o.rvoor o.ls op do ·:Joonsdo.g zol::
'Yn ~:fscbrokon moet rogenen uit eon door Z.':; . wind tro.c..g voortbcwogen ::.cod~:;:.:;zo ·_n; olkononsso. en o.ls dc.n v2..n hot o.l of niet ophouden vo.n deze re~on
mJ.:1 of neer hot o.l óf niet fo.illiot g:-.o.n v~n je club- nfhc,n1;:elijk is , ~e-,
d-:u1. is het gc01i wonder , d::-,t or nomcr.ton l~omon , vmni:OP je enigszins in jo
ti.CJ;.Z"..k zit. Tic v,·oct niet · precies hocveel nb.len Do Bilt op die .:oons-:o.g
lS O:Y t,obold docr doze of gene . H.'~.V- or, Ll'"'..n.r v,rol vJGet ik , à.o.t hool wo..t l:o rËn het ::::.nt'l:voorii bj_ttor weinig ,hoop go.f·. Totdc.t o:.-.1strooks ho.lf vier ir. de
mic:_dt.r:; , tor-;-vij l het buiten grJj zor vo.n dË regen was den ·ooit , de stor.1 o..on ie
an'1.:r.-:; k:,nt v:m do lijn iotVJut hoopvolloro geluidon voort.br.:--.cht.• Mon Y!ist
te •;or"Jo~_ lon do.t or r s o.vonds verspreide buien vorw::..cht worden en hic.::fcn.
da.?.r cpklo.ringen •. De bnronetor stoog en de depressie trok oostw::-.o.r~s .
M~ar of. lw-':; ?-io o.v_ond in H:-. J.r lcn droog zou zijn, d:..o.rover kon De Bi::.t t och
me~ s m_::;t Grügo ~oRerh.oj.d voorspe llon. Toch word het droog! Hot zul mis sc.Vne:n r1ot plooE;JO vJorJ>:cq::·s, dn.t cp Ji.nsd.: ..gnvond en op ':l oensdngmià.cl'lg Ol)

:.;::. ·: ;'.

hot nHo.o.rlemn...v eld do banen u itzette* en het to rre i n i n orde JP-o.Lll<::to
on do.t do.Grbij nutuurlijk eon stevi g portie hemelwater te verwerk8n .
kreeg , niet inter osseren do.t nuchtere cijfers ons thans v ertellen, o.o.t
er op die 2 Juni ....do.gen in toto.o.l 21 . 3 mm ncerslo.g werd gemeten. M<?.o.r
Vriend Van dor Stoop zo.l missc hien tevreden knikken on constateren , dat
zijn torrein r s O.Vónds ,ondanks de ruin 200.000 L wo.ter, di~ er op· wo.ren
gevo.llen, t och in prirJ.o. sto.c.t verkeerde.. en z elfs het ve ole ~sende o.thl etiek-volkje geen enkele reden tot klo.gén go.f . En misschien inter ess~t
het de lezer thins wel te vernemen? dut het normo..l e neèrslo.g- gemiddelde
over de J uni-mo.o.nd mo.o.r 58 mm bedro.o.gt , zodat wij die twee do.gen werden
vergo.st op meer do.n een derde vo..n ·a.lle regèn , die er gewoonlijk in de
vo·lle mo.o.nd Juni pleegt· te valleno
'
··
;
·
Enfin , de optimist en, die ondo.nks. o.lle s van het oi' la. sten vo.n de wedstrijden niets wilden weten, kregen 'gelijk. Uitgerekend om 7 uur ~s o.vonds
werd het droog . · Geen minuut te vroeg; En zo kwrun het do.t toch· n og onge -roor 2000 mensen getuige waren vo.u de eerste start in Ho.o..rlem van ~ s Wt2 -·
rolds beste o..thlete Fc,nny Bl<inkers- Koen. Zo kwru.1 het , do.t zij zich kon·.'len laten meeslepen door het· fnscinerende Slijkhuis - Ho.rting duel op de
· 3000 m. Zo kwo.m ·het dut het toen juist gereedgekomen spando ek~ "Ho.o.r loFl
sp ortsto.d zonder sintelbo.o..n: 1 toch niet tevergeefs wo..s opgeho..ngen .
nGood gesl:-to.gd' 7 luidde het o.llervvegen in de commentaren over de weds tr:ijd , zoa ls die de volgende do.g in de kranten verschenen. En dit was
misschien de grootste voldoening voor o.l die Hl~V-ers , die zich bij de
voorbereiding vo.n do waStrijden zo ho.dden ingespannen.

P. H.

~ EJ;L.§ï):r:IUL:~NS

VOOJ( DE

HE~TRIJDPID~

Bij het begin vo.n het wedstrijdseizoen lijkt het me niet ondienstig de
o.o.ndo.cht vo..n · do wedstr~dploeg te vestigen op een reeds geruime tijd ge~odon door een lid vo.n verdienste gedane toezegging , welke de verbetel i~.:c van con clubrecord honoreert met nEen
o.c.rdige prijst1. Verwijz ing
v~m het clubrecord hink":"sto..p- sprong nao.r de historie betekent zelfs oo1')
·ueek logeren bij de oud- 1·ecordhouder.
-,

.7ij: h open, do.t de Hoer Vo..n Musschor ( wo..nt die is do.t royo..le J,i.d) zich
z·tJn. goedgeefsheid nog ko.n herinneren. Uij .n.enen n.l. hem er 'J"vel op te
moeten voorbereiden , do.t een verb<?tering va.n ee;n.. clubrecord in het no.-·
bijo verschiet ligt. Eon rt~nntig spo.ren ~oeten wij onze oud(e) hiruc- stupspringer dus vJol a dviseren.
1

~n

tot· -li eren wodstrijdn.thleten g Grijpt Uw kans, want ik heb me eens lo.ten vertellen , dc.t Vru1. Musschor . { OLl met e on beke:ale schluger te spreken)
:'Vast niet ko.rig is.! ·;

·,·.rordt vJcdcr om een zeer oclo.ngrijke a.vond in de historie vc:r~ anzcvereniging. Op die nvond orgo.niseren wij n . l. voor de vierde .:lchte:r:·ec;l.volÇ!)cndo mn.a.l de ?l In Menorio.ru Hil vcm der r.1ey- wedstrijdon. 11 ~ ... llec:n tic
no.a.m vo.n deze wedstrijden verplicht oi1.s o.l vo..n. de~e wedstrijden iets hij-·
zondorq
.
.· te .·n~2;:en. Op. dit: p onent v. .J.lt over de bezetti ng va.n de wed.st .c~}èo:n.
nog niet veel te vertellen , doch ook tho.ns mq.g wel w.eer worden o..c,rr{?:en~
. ,;:;.1 7 ·dut on.ze ·boste Nederlc.:qd.se Ct.thlet.en cm ;th~etes kleur zull en· gGvcn
::-.::::.n de uvond , die gehouden wordt .~er· n:1gedo.chtenis vCt.n éé.n de_r gro.ots~o
o.the
ltickloiders , die 01~s lc..nd ooit geho..d hee;ft • .;. .a.p
·"de; tO-tik
om we.
. . ons
.
.
dor on voor ee·n goed~·· orgCJlisntio z·org te dro.gen . . Do.o.raen zul niets, lilé'..O.l:
:I
dC'n. 90"1~ \'Jer~ccl!j~{ liiets mog~n. ontbrGk~n .. Op o.llen , die gevro.o.gd worr.en
0..0.11. do orgcn1isc.tie mede te werlceh~. d oe ik reeds tha.ns een dringenë. "t:·G·
roep ? die m~Q.ewerkïng z.onder . moer. te ver lonen. of ·e"igenli~k .con b.ero0.p
doe ik niet (\)p hen . llc reken e-bsoluut
hun medewe.rklng .
;

,,.
I

.

f

.

•

op.

.•

Ic..ton ·aij er. :1llerao.o.l in eendrc.chtigc sc.mem:~erk·ing voor. zorge'n , dc.t \ .._._
de goede· no.nm , die nHJ.etrleEln nog e-ltjjd bij vJedstrijdorgo.nisatie he.~f-:; ~
ooh: thJ.ns behouden blijft !
D. Hetgtingiu2.
-------
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·:;e konden op deze r.1atig bezochte w-edstrijden (alle leden in militetire
o.ic:nst ontbro.:!cen) prettige indrul::ken ..,opdoen. Zo zn.gen we Freclr Broor·t.jes
b1j het hooc;spr inGen ovor de 1. 73 n· komen , diezelfde Freek de dl~cu.s
ru.im 34 L1 sooien (J·an Smit deed het slechts eon metertje minder) , 0 Geus :'
Ol1 -:. im. vc.n Gog een prinQ. 3COO n dr::-.:ücn in resp . 9~05 .- en ?~15 .- en
·•
.
.
.
co::.;. èone -bc,cl~ v::-m Dick Sloos , die ..:.m.its bij g oede tro.ining- belofte vo~
de ~oel:oast i~~oudt . Er wc.ron oqk oinder·· goede ·verrichtingen als oen
;::ntigc L~OO m vc..n Ben Inthorn (Ben wets bij de sto..rt te · lc.ngzc.o.m en ook te
:1ervcus) , een oveneens li1.atige hoogtesprong van Piet KooymCL.n.. MaOI de
·o.lg.ohele indruk '.'JC.S toch bevredigend . En om do.t te be'JJijzen slui t ik dit
overzichtje· m.ot de 2 ~ 44 •.:.: en 2~48 . - te verrrlGlden, die resp. Koos lic.lder-

.

~

So long .

\.

