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- r - V . t' De Wll1 er ra:tn:tng :t.. nu e ~ . 
~ fl l}., .... ?..~ ......... 9.9E.7r .. ?,-; ..... ~. ~.~ . gang en het kan ongetwijfe ld nuttig zijn cp n:.,~ 1 

-: gcmblik een terugblik te werpen op de gang van zaken tot nu toe • ~,e"'"~ 
(_et dient ge z egd, dat het verloop bevredi gend genoe md ko.n worden. _e 
1:::io tra iningen ]:.:enraerken zich door een goede opkomst en la ten we ee:t'
::_i~k zijn, do..t :hs, wat de inriiocrtraining betreft, verrassen te noeme:1~ 
V ( ~ ::-::e l ijk? van de opkomst op de indoortra ining hn.d ik nu niet bepaa_~ _ 
·o~u vc:r wachtingen. De zaal van de Weltevredenschool in Ho.a.rlem-No9::'~' 
.. .:. ; \,c op het l aatste ogenblik nog konden krijgen, is nu niet bepa~ ... :. 
, ~trJ.a l ge legen; de o.ccomodo.tie is natuurlijlr aamnerkelijk minder .:u::u~. 
: ,~ ~J.ot Ke nnemer lijceum, waar we echt er veel te duur (voor onze kae C-
-.hc_ns) za ten en da-arbij kwc.m dan nog de loo_ptraining V3.l1. de di\rerse éaar-
:oc uit genodigde athleten cp het 11Haarlem11 -terrein, de avond dao.raa::. _ 
:·c ornf ga a nde. roch ziet, de opkomst in de z ao.l i s z eker ni et minde::> ::.ar: 
~~. -::--: v orig j aar in het Kennemer I{yc eum. Ik zou haast z eggen~ nog ie~ s 
-:v-;~yr ~.: n daar mede kunnen wc in feit e trainer ijol],e boom ge en grote::.· ~. cn:t
_:~.~w0nt mo...ken. De Zondagochtendtrai n ing op het CIOS i'S -hoe kan het eek 
.,;_:ers- ook nu we er uit s t ek end be zocht, doch de va ste bezoekers vo.n iè~ 
,zr: ~raining zullen wel bemerkt h ebben, dat de training va n cofl.c.t H~l:-e
cu:m b ehoorlijk hard is, het ge en over i gens slechts t e nz eerste ~voege;u~0ht 
Lar. werden. In het vorige c lubblad besp r o.k ik re e ds een nieuwe reg-el:.ng 
-;oer deze tro.ining. In p r n.ktijk i s do z e regeling al bij de midden- en 
!.. t: u·~; ;:;; -a:' st nndlopers ingego.nn en bij deze twee groep en zwa::üen resp. ïv:..ro. 
" éu:::. 'iog en Kan Koopman de s~epter, uit de ao.rd der za a.J:;.: in nauw e san:e:;:
'7e~lc'_n~ me t tro.i ner Holleboom. Als de we ersomstandighe den het ook maa-~ 
~ r;-~ gsz :.. :ns toë l a ten zullen de werp ers zich, na een flinke looptrstinii:Jj, 
·~ •- • v. Ar i. e 1\Tulder v er der gaan bekwamen. Ari e Mulder, d i e Henk K.::..u:::-: 
--e::-rJ..n-<;".7, dae.r de l aatste we gen s ze er drukke vv <?rkzaa.mheden voorlop:.g 
U..:::t _i n staat bleek deze t r a ining op zich te k t:mnen nemen. Aan Ar:.e :EG:-
. oor' ü.~te lijl\ dcmk. Moge lijlï: z i en we Henl\: binnenkort toch wel weer e ;.-ns 
:P è.e ~::· o..ining . Zo vroe g mo gelijk i n het voorj aar zullen ongetwi.ifeld ·.ok 
-:_e s pr:!..1:gcrs en Sl) rintcrs hun ex t r a training kr ijgen. Tir weet, è.at ool 
~c ~ e gr oepen de volle ao.nda cht hebben vo.n de tec hnische l e iding. En iG~ 
·:-<:-d i k ~~ct over een tra ining op he t 11HO-arle m; 1-terrein. Een nieuwighe~ j-~ e 
m ?n~ t::-ai n i ngs--schemr-> . Ec ht e r een nieuwighe i d je, do.t no. e en viert a~ 
tr. c'.ln:..ngen r eeds oen doors l c.and suc ces 'be looft t e worden. Deze train)lg 
b~ ijL't S:f'C Cic.o. l ger e s erveerd voor ath l eten, die volgens b estuur en te(~-
h- !_f,~" !':J;; .L. Gi cli ng dûarvoor in am1merking komen, wao~'bij we voorlopig gc s-;at 
~ :r~ lLs t mi dden- en lo..nge a:f s t andloper s, enlw le 400 m-lopers en een pac~ 
:,ve ~··p 'j :·s. Het ligt in de b edoeli.ng-- o.cm deze training nog wat ui tbreidbg 
~ c f:r~ll '; ll en z eer z eker zullen binnenkort nog we l enkele o.ndere athle:er ... 
jev ec.~;·§/i_ \~l orden de :;)i n s dagavond voort,J.o..n vrij te h ouden. Dat we tot è.~ z e 
v~ CI i !ll.:-r.z l.l: s"J o.::J.t zijn, danken we o..lweer o..an de voetbo.lclub nHo..o..rlem0 , 

c( H- .. zlr:.:~. ~üc;t lé~atst e ho. 2.f j c,2.r we l een echt e moedervereniging ve n or...s 
~ee::t ge ~vJnrJ. on di e we do.n o0k PTote do.nk v erschuldi gd zijn. Han..."le e::' wij 
e r _:Llde r 'iè:J'~- . ::.n zouden s l 1.:.gen on ~ d.r>e 1 te ve r wez enlijken en over enkGl.s 
:)~:r ~n onz e J;~ r:~.a•~;:~ weer i n zouden nonen t u ssen de allersterks te veren::
~J- :--s en v;_:tn Neè.c.;r lrl l.l~\.. dnn Z8.l. op d:;..t tijd otJ_p onsetwijfe ld vermeld moe"'l·:Jn 
vil O.L' ~"<P:l~ 1 ~D.t de c.g.Slt: 'Y'-,n i ie IJ.:Î . E:.. i ~VH' ~3ïJ. <;r~e ss en op het l 1HCJ.ar lem;1-terre:_n. 
gele ga 7.:.Jn, rlanl;;: zij de ., .·x~•:'_~· I.:r~x:.· '- J : ;j: '~e ru8~.~.ew 8r k i ng ven het 11 Ho.ar 10m11 -
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Do tro.ining der junioren o.l.v. Joop van Drunen en Co Wullems ve~
loopt gehee l volgens plan en het i s toch wel buitengewoon prettig 
steeds weer te constateren over wat voor een voortreffelijke jeugdlei
ding wij beschikken. Alleen moet onze jeugdploeg voortdurend met nieuw 
bloed versterkt worden. En hiervoor ligt de ~ootste taak bD de junio
r en zelf. Mogen z~ hun p licht verstaan. 

En dan gaan we straks op 29 November even de trainingsschema 1 s onder
breken met een f eest avond! ~n do.t het een goede fe est avond zal worden, 
r'J.e.a rvoor staat de naam van impresario Dick Jordens borg . Zorgt dus tij
dig voor kaart en , want werkel~k deze avond mag geen enkele fl~V-er misser. 
Dus tot Zo.te r dagavond 29 November in 11Cultura:1 in de J o.nsstraat. 

D. Hagtingius. 
- ----

0 f f i c i e e 1. --·------------------------
nteuwe le den ~ 

Bedankt ~ ------

D. Tanis 9 Busken Huetstr aat 3, Haarlem.( l8-10- 1 33) 
M. de Jonge, Ternatestraat ·l, Haarlem. (ll- 3-'36) 
A. Snijders , Spaarnd.weg 566 9 Haarlem " 
J.P. He l dorn, Overveen.(29-l2 132) 
A. Versnel, Lakenkop erstr .8B ,Ho.ar l em . 
P. de Groot~ A. de Jong ,J. Sp.aar garen. 
G. v . d . Bosch ( donateur) 

Bij bestuursbesluit d.d. 7-11- 1 52 is a l s lid der HA V "Haarlem11 wegens 
wanbetaling contributie geroyeerd~ J. Groenink, Hage linger weg 188, 
Sant p oort. 

Training_sa~__Q._a ~ Z ondagochtend ·CIOS 9 . 30 uur g 

10.00 uur ~ 
J·unior en tfm 17 j aar 
Senioren en ov.Junior~ 

Dinsdagavond 1'Haarlem11-terrein 19.45 uur voor de daar
toe uitgenodigde athl eten . 

Woensdagavond Gymnast iekzao.l V.l e 1 tevredenschool 
20.30 uur Indoortraining Senioren en Junioren van 
18 jaar af. 

Donder dagavond Gymno.stiekzaal Tetterodeschool 
19 .30 uur I ndoortraining Junior en t/m 17 j aar. 

V Q12 . ....9:Q __ ~.§ nningm E!.Q st er_;_ 
Het j aar 1952 loopt ten einde. Een behoorl~k ao.ntal leden echter, 
heeft zijn contributie over het lop ende jaar nog niet voldaan. J:k 

doe hierb~ een dringend beroep op hen 9 di e aan hun finantiele 
verplichtingen nog niet voldeden , deze zo spoedig moge lijk na te 
Romen . DG leden en donateurs , 'di e hun woonplaats buiten Haar l em 
hebben, verzoek ik beleefd hun c ontributie of donatie te gire
r en op giro-nummer 35555 van de Mi ddenstandsbank te Haar l em, l Op 
het strookj e "BiY 1 vermelden g T. b.v . HAV ''Haarlem0 • 

-~-..,------. ---~---

~g~~~~-~~~È~~3~~~ll 
' CASSETTE TAFELZILVER , 40 dlg. 11 

6-pers, compleet, nieuw met ~ 
garantie ·van 1 284 . 50 voor 

·' 

f 182. 50. Te l. 2304l ( Tu ssen 
7-7.30 uur of brieven aan de 
redactiegJelgersmastraat 2~ 
Haar l em. · 

Adv. 
. ---- ·----- -- ---- ----- . . - -- -----

y_g_~tbalwedstrijd op 1 Jo.nu~i 0.5 • 

i ,,. 

.') :...; tradit ione l e voetbalwedstrijd t~gen de Crickette rs zal ijs en weder 
cl:Lenonde ook nu weer op l Januari worden gespee l d . \iJw zullen vermoede
l~k wel 2 $lftallen i n het veld kunnen brengen, doch we weten nu nog 
niet of de Cricketters daartoe i n staat zullen z~n. Geeft U voor deel
no.me op bij J. Her mans , Cerarnstro.at ll of bij A. J. van de Kl ashor st, J el
gersmo.straat 23. Tel. 16239. Nnd.er bericht over een oef enwedstrijd in 
de loop van. Dece ;1ber volgt. 
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EEN JUNIOH:EN -CONTACTAVOND. 

Alle junioren t / m 17 j aar wo.ren uitgenodigd om de eerste contac~O.'I01"ct 
voor junioren op Za terdagavond 8 November bij · te wonen. :fict+;q;on::;i; 1.an:k 
het die avond nog a l regende, vns de opkomst zeer goed. No.dG.t do 'loor-
zi tter de avon d ge op end h o.d, sprak Van Drunen over de prcstrrti.es 5 die 
d.oor de junioren in het afge lop en seiz oen geleverd waren. :c:IierlFl \i'Je:cden 
er twee groepen gemankt, want er zou een wedtrijd in hersengymnastiek Cl
sportgebied gehouden worden. De wedstrijd had oen zeer span.nend verloop. 
}roc;p B won met 29 punten mao.r net van groep A, die 28~ punten haä.. 
~:.o,rJe l de winnaars a ls verliezers kregen o.ls beloning het bekende rolle
'Jje drop. Onder een kopj e thee reikte Van Drunen etD.n 12 jongens de vanr
j_ighe idsdiploma1s uit. En toen dit gebeurd was overhandigde de voorzit
·;er de p rijzen. van de onderlinge j eu gdcompetitie. Bij de Jun. D. was Ma::
-'::i Weuvvese eerste geworden? Bob Steenbergen tweede en 11Johan 11 Post der 
i e . BiJ Jun. C, vvas de strijd zeer sp o.nnnnd geweest. Hier was J o..o.p de Reus 
·2erst e geworden op de voet gevolgd door Gerrit Vlug. Henk Marsman kwam 
!-_ier a l s der de uit de bus. Bij Jun.B. \lvas natuur l ijk J eltjo Doornbosc.t 
serste geworden met Hans Douwes op, de tweede plaats. De derde plaats 
·)ez c)tte P. Wentink. J:Gn tot slot haalde de voorzitter nog een paar leuke 
:Oj.erinneringen op v an de buitenlandse reizen van de H.i1. V ;1Hao.rlem77 • Ko::vbom. 
~ ... _et v\'as een gezellige avond en ik hoop, dat er nog meer van deze eon-
~ actavonden zullen volgen. J. de R. 

(e en volledige r angschikk ings ljjst wordt in het volgende nummer 
. ');p_gcl~?r:~?l~) ... ______ . ·- . ______ . ·----·· ··---- ---- ·--···-----·--

~~~g=~~~g~~~~~~~gg~!~~~~El2~~; 
E:renals vorig j aar zijn ook dez e zomer de proeven afgenomen voor ~et 

;; c::u.~dvo.etrdighe idsdiplorna. De proeven werden dit jaar uitsluitend aÎgeno·
:!l::; :J. aD.n onze junioren van 12 t/m 17 jaar. 

i'an de 25 jonge ns slo.agden er 12 voor het diploma, t.w. Matti Meuwç.ee , 
J::.~:. Post, Rob Steenbergen, J aap de Reus, Gerrit Vlug» J. Menso, Tor:Q-· 
.Po.:.EJx: 9 Ton van Zijl, Henk Marsman, J e ltjo Doornbosch, Hans Douwes, E.:_m 
rjen~ inl~. De jongens ~ die er dit j aa;r niet in s l o.agden de geëiste pres
~ .-·+;~_cs te_ verrichten, zullen, wanneer zij regelmatig tro.inen, volgen.:_ 
~ o.e.r· er z Gcr z eker we l in s l agen het diploma t e behalen. Want om aa;i de 
e i..sen te voldoen, behoeft men h eus geen uitblinker te zijn. · 

.f.ls nen kunpen a ls Doornbosch~ Douwes , De Reus, Vlug en nog velç an
:>.o?en, cUt seizoen heeft gadeges l agen , zal men gezien kunnen hebbe.:l 1 

/ve.J:e vorderingen deze jongens hebben gemaakt. Dit hebben zij uits~uitend 
t e danken aan een regelmatige training. De athleti ck is nu eenEJ.aa~ een 
:~_!;ort, wo.o.rbij r e ge l mat i g trainen van groot belang is. 
.. _ ". . --·----·- --·-···--·-·---·--- - --·------ ___ J ._ .va :a _ :r.runen.. • 
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HAV-ers opge l et! 
29 Nov . hebben we pret, 
':Jo.nt dan gaa n we all cmao.l 
Nao.r de Cultura-bovenzaal. 

Komt dus c.llen door de deur 
In je a llerbes t humeur, 
Neem j e kennissen maar me~ , 
Want we maken leut voor tw8·e! 

Vrobjkheid is het ~arool 
En we m.o.ken grote jool. 
Allen lachen we ons z i ek 
Voor de somno. van een :Piek! 
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