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. 'VaÏ"l é'Le --vd'orzit·E ë"r'l De J·ae.r ver e;adering_ i~ weer ge~vees~. _ r.l1e zeg:;en -~ 
\...: ---···--·-- --·- · . ______ ::_-:; dat de leden veel, be ... angstelJ.lng llebben getoonds 

zou lichteJ~jk overdl"even zijn . Enfin~ laten ~vze dat dan maar opv-a:tten ..... als 
ee.,:1 bewjj s V f n veJ:trou'tq e:n i 11. het oe stuu..r en illstémming_.JD.et het huidige 
beleid. ' ·: e:~ens dru.~J::: e \V.er:i.,:zaalliheden mo.esten Arie Swager eu Henk '"! illems 
e .11 we gen s ve:!."trek l1..:1.ar Nieuw Guinoa moest Jan KoDer aJ.s best11,;ursJ.id be
d ::l J.::en. Oo~ ~ van deze p J ae.ts a:f nogmaals woorden Va.n b.artelijke · dank am1. 
.bun o..ë)J; es voor het werk 9 dat zij .uvoor o.e verenigi ng hebb.en willen ver-
r ~c : 1·c e :.1 . I~en s:,yec :L.J.aJ_ woordje daarbij no g voor Jru.1. ICoper. De beste ma
tGri c..ta_1. co ·~l·n is saris sinds de oorlogsjaren heeft ons . verlate~l..._ Het zal 
v oor z· .::v:t opv olger een moeiJ.ijk e tÇJ..ak VJorden hem te · à.oen vergeten . Dick 
.J ~l" cl.G:.~ ;:; en Co I..a.c;ejl_d.ijk zijn dé. n.ew~comers in het bestuurscolJ.ege. Het 
Z I.J!'l ::.' esp. eeH oude en een n~_euwe bekende~ in wie we zonder meer het 
volste vertroFv..ïe:;.l ~aulL.en stellen. 

Kijl:en 'Xe llO fE even verder terug, dan komt de filmavond van 29 Decem
b --:r i n cJ.e c;e ü. e.chten. Ook danl-;: zij 11 technicus11 Han Foh:kelman een zeer ge
~1 J.a:;de é.l.Vond .. Vooral op de instructiefilm9 die · deze keer over nhorden;; 
9 i . .üg , zie n v1e c.::-· .. arne een vervolg. En dan zo~ dat een dergelijke film zoiz 
c.vie of v1er J.;:ee r voor onze a:th~eten 3edraaid kan worden. De gezellige 
DVOD.d van 2G l-'ebruari was goed verzorgd, kon een ieder bevredigen en 
\...lqt zeer beJ.ang;rijk is, leverde een behoorlijk voordelig saldo op. Daar
me-e ~GFLncn we van de zomer weer wat athletiek nple gen:: .. 

.2e j aEtr vergac'Lering van het d.istrict is ook weer achter de rug. Ook 
cü ee n niet veelzeggende vergadering. Het meest opvallende voor ons was 
ort t_;etYJijfeld het nielr;Js, dat een vroegere wedstrijdsecretaris van ons lid 

I W:J.S ge worden van een .. " ' '"" dames-athletiekvereniging en zodanig als lid 
"' ry"'''14 .. Y_"Ln de technische commi s sie van het district w_erd ge k ozen. · 

Via een clubdag ~ waarover 11er circulaire nadere l)erichten volgen,ko
men we dan over rui1u een. maand al voor de seizoenopening te staan, een 
tTailli:L1gs-wedstrijd met AAC op de sintelbaan in Amst erdam. En dat bete
kçnt, dat i n de komende maandei,l de training heel hard aangepakt zal 
moeten ·rv ol·den. De weersmwto.nd.i c;heden hebben die training in de afgelo
pen welr.en behoorlj_~k doen verslappen e n z odxa het weer ·het maar even 
toelaat zal. er door athleten en te0hnische leiding keihard gewerkt moe
ten v1orden om de Yer.·loren t ijd in te halen. Want er moeten ài t jaar suc
GG[~ Sen beh<:.Lc.:.. ld \oJ orden. J'u:j._st i n dit jaar, waarin ons zevende lustrum 
z:1l 'Vor.· J.e n gevierd. I k heb het in het December-numme~ al geschreven; 
J ·-:.a t i 1

- b:ï.er noc even herhale;ng Voor onze seniorenploeg geldt voor dit 
:j <•r ''' e opè.racht om de derde plo.ats in de P .H;-beker strijd te veroverer 
' ·c,c -'-' C. 8 ~iu~1iox·en de 'VJ. G. -beker te bemachtigeno Opdrachten, die moei]jjk 
z :-.1. . j 1.:c :Ï..8Jü daaro:'l opdrachten waard oi.n voor te vechten. Juist in dit 
j'ubil eu·""t;ié.:.::t:l.' 1/c..l..n onze vereni0'ing. -T • • --·- ~-- ... ·- ·-·-----· -- -----= - p. hO..gt~nglUS~_::-

·- ---
,_ ï~·~~ 0 l.~J~'J. ) 1ifiLi;y P~\AP en-·coös :EIJ~.LDERMA.N hebben zich Zaterda=:]2 
·: "'.:.' i e_ ~ - ., o-:'<.l. Onze late -doch heel_ ,':mrteljjl>:e gelukwensen- gaan 
:), . v·~.:_ l c--!~~ e p l ac..t s af naar Zandvoort • 

.. ·- ·-- -- ·· - .. -- ----------- - ~----·-- --
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Same?:tstelling BESTUUR en COMMISSim na de Jaarvergadering 
'' ' 1 •lo .,., 'I l i l lOl 'II I I '0•••'' ' 111'' ••:! <i l•'ll' 1iltt HII lllli!'l il•l" llt'l 11 1: oo o l ll +j l / l i l l ilt ilj 1/l liH!IIIf llli /I:J l tll ol / ill l jj j jj j l jjlj jlllhUI Ifll!ll l l\ l llfli l/ lllllji ii i Oi t t tljtllll!t j !JIIiiJI I \ I fh/'ltl/l tl j \ j l\ !ll ll l l i l lllillfil 

Besttmr ~ -~ -_.,. __ _ 
Voorzitter ~ D. I-Iagtingius, Perseusstraat 31 ~ Tel. 23191 
Secreatris~ B.v.d.Fol, 
Penningrueester:, J. van Drunen, 
VJeélstr.secr. ~ H.Busé, 

Geweerstraat 20 
Vrouwehekstraat 23 
Godfr.v.Bouillonstr.67 

C01mn. van ~,1at. ~ C. I..agend:ijkf 
Commissaris ~ J .E. Bleijswjjk, 
Commissaris · 

Soutmanstraat 24 
Parklaan 90, Tel. 21858 

( 2e Pem1. rn.)~ D, J ordens, Van Zeggeleplein 128 , 
Re ~, actie-~o:t.:llilissie ~ 

J .E~--Blëf]s\Tjijk--;-F~Broertjes ~ A .Swager 9 secr. ,Hagelingerweg 148,Santp. 

t ::1.1 J. q_t 0:6~ .::-: .Q Qlflmi ss ie_; 
!'.. • . lulder, J.E.- Bleijswijk, B.v.d.l'ol)seor.~ Geweerstraat 20. 

Kn ê-Q.9Jlillth!?Sie ~ Medisch advisetl.}n 
A. l .. 1ulder, G.Scholten, A.Swager. Dr A.L.c.-van Lier~Pieter Aertzlaan 6, 

H. stede. lel. 39875. 
Jeu..,·d-commissie ~ .. -~ ----- -- -- -·---- -- --- . 

J .van. Drunen 7 secr. ~ Vrouwehekstraat 23~ J .Koper,O.Lagendijk,H.J .Willans 
Junioren~ J,de Reus, ri . Eggink. 

-- - ---- --- --+---- - ----------------------------

~ ~ êt~jj_<Jage_nd~-~ 
24 April ~ Tra:il1il1gswedstr:ijd met AAC, Sintelbaan, Amsterdam. 
1 l\Iei ~ Haarlem..:.Guomi~ Klever laan, Haarlem. 

AAC-Jun. - Haarlem-Jun., Sintelbaan, Amsterdam. 
Fationale wedstrijden Hollandia, Hoorn. 
Gouda - Haarlem, Gouda. 

0') ... ., • ~ 

L L. ,te l . 
nationale wedstrijden Trekvogels, Den Haag. 
Nationale wedstrijden, Vlaardingen. -
Internationale wedstrijden, Groningen.· 30 -~ei ~ 

l~n het n i euvJ e vveds-Grijd-seiz oen weer voor de deur staat, lijkt het mij 
, G . G·:ast enJ.mle punten onder de aandacht te brengen. 

1e Zórg er -voor, dat kleding en schoeisel alt~d prima in 
ord.e is.· 

2e 

3e 

.· 4e 

Deni-: er aa.n, dat je altijd met een nummer op moet star
ten ; dus 2 veiligheidsspelden om dit nummer te beves
tig;en. · 

Als jè inschr jjft voor een wedstrijd, dan zijn hieraan 
i n schrijvingsk osten verbonden. Meestal f -.-35 per num
mer, Dit inscb.rijfgeld dient zo. spoèdig mogelijk aan de 
wedstrijdse6re-taris. betaald te worden. Indien dit in
sc11rijfgeld op de dag van inschr~ving niet betaald is, 
dan is de kans BTOot, dat j .é nü~t wordt inge scbxeven. 

Schrijf bijt ijds in voor een wedstrijd~ maa;r mocht je om 
de 6én of andere reden verhinderd z~n - aan een wedstr~d 
deel te nemen, laat dit dan zo spoedig mogeljjk weten. 
Anders bestaat de kru'1S, dat je voor een volgende wed
strijd niet ingeschreven wordt. 

J·ullie een succesvol wedstrijdseizoen toewensend, 

H. Bus6 ~ W edstr .-secr. 
- ~-----~-------------------------------------------------

.. f ll ("1"AVOf'fO, __ Y.:?.;.~1 .... ?..9. .... .P..~.9..~.W,}?..~~ . 
. Oe ()l.y~t\) ·i _ sc!le films -1936 on 1952- en een instructiefilm over het 
-L . :, .tl OJ: en, z i edaar het programma, dat 11promotor;; Bleijswijk ons wil-'1 : .: 

· -r c ·1 u t d.ie laatste Woensdag van het jaar 1954. Het waren fiJTP -3 
c; Lv-:.: "L, sc1.le wichtathletik Verband, Wel, de films naar Haarlem ha-

c:,.. c, u Ge: L :·1 culeschil voor Bleijs. Deze zonder heffing van invoerreoh--
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ten bij de dou:me vandaan te J:...rijgen, dat kostte. meer moei te. Maar met 
gezamenlijke inspanning van enkele leden, lûkte hem dat ook. Han Fokkal 
man draaide de ~ilm~; Dick Hagtingius leverde het commentaar, dat sa
mengesteld was door Piet Kleyne en Co Lagendijk. De 136 film toonde 
duideliJK mlderdomsgebréken, al viel er natuurliJK nog wel van t~ genie
ten o.a. van de beroemde 1500 m rac.e van de Nieu,w Zeelander Love look. 
De lnstruc"Giefilm hordenlopen was interessant en zeer leerzaam; Jammer , 
dat - oo~ dit filmje de volgende 'dag al weer terug moe~t. Het ~ou heel 
wat waa.lr.>d geweest zijn deze opnamen nogmaals en dan speciaal aan onze . 
hordenlopers te laten zien. De 8 52 :.t;.;ilingaf uitstekenct;e bee~den Va.n de 
vooo..~na&llste athletieknummers van de Spele.n. De pràohtige race van 
Zntopek op de · 5000 m en· dat grootse moment van . de Luxemburger Barthel 
t ·oc .. J. hij de 1500 m. won, . kwamen. zeer. goed tot zijn recht, .evenals . de 4 x 
WJO m, . op z-o'n. prachtige manier door J a,maica gewonnen. Het was werke
l ·ijk ec :.1° bo·v-en verwachting · geslaagd_e avond. Als . intermezzo reikte voor
,;itter -Ea ;stingius de· prestatie-bekers 1954 uit. Co lagendijk ontving de 
.Jan ~Iut-oeker als me.est behulpzame junior. Jaap de Reus ontving de Ju
~ li oron-prestatio-beker voor de .beste jeugdpr~statie van bet jaar. Henk 
Kluf·!J zag zijn naam weer eens öp de Kr~igsman-beker gegr-aveerd voor de 
oeste seni.oren-prestatie. Leo Warmerdam mocht de Van Musschar-beker in 
ontvangst nemen voor een opvallende p:restatie op de P.H.-bekerwedstrij
clen en te~1slotte ging een vernieuwde Paulen-beker naar Joop van Drt.men 
\'. ls de Etan, die in .1954 het meest voor de vereniging had gedaan. So lal:lg. 

'( 

D E J A 11
'" H V E R G A D E H I N G college van onze vereniging kreeg vel 

4 .et z~·;lt·j·~ .... ,i~~"· ·~;s;~·~;~·i~'i~t~~ .... ;·~~~""';;;· sterking in de personen van Dick tTor., 
klein, waar we op Vr~dagavond 11 Fe- dens en Co Lagendijk.Het voorstel uit 
- ... :P.aribij elkaa:t."' kwamen voor de J aa.D- de vergadering om de bestuursformati€ 
1 .. ·: ::\e Al gemene Vergadering. Maar dat uit 9 j?ersonen te laten bestaan stuii 
• .. :·c llt hem n i et hinderen, want de 22 te af op het feit, dat men niet tot E 
· .• _ t ·:ezige leden konden . er gemakkelijk ·e en geschildie candidaat voor een c om
. n . Dat deze slechte. ,opkomst een punt mis.saris:-functie kon komen. We vonder 
.·w1 besprek ing u:ttmaa!cte was wellast , dàt niet jammer, want ee·n bostuursfol 

0

• ::mzelfsprekend. Het voo-..cstel om het ; rnatie van 9 man leek ons van het goe
cens op• een Zondagochtend te :prob e- : d e te veel.. Overigens leverde de ver
ren na een vervroegde training was : gadcring,waarin voorzitter Hagtingiuf 
ni et eens zo in gele idcc;Het bestuur : een uiterst mah:kelijkc avond had, n i et 
n.Q.m het i n welwillende overweging . ; veel belangr:ijks ·op. fu de rondvraag 
ij:Qpè lijk o l ·i·if t het daar niet bij. Het : sn-eed Van Welsenes he_t massagepro... 
f tna.ncic le vcrslq.g kregen we thuis- : ble eni. aan,doch e en positieve oplos-
.. J}S'I;iuu rd. Loge Jj jk kan dit in de toe- : sing werd nog niet gevonden.Wel kwam 
kons t ook gebeuren met het ·jaarver- ~ er op zijn voorstel of iniatief van 
sla5 van c1e secr etaris. Onze scr:iba:Itij Henk Kluf't een commisie tot stand, die 
Van de Pol droeg het keurig voor ~IIB:II' ~ zal trachten de Kon.-gocdlceuring voor 
van een rt..lSt i ge l)e schouwing van dit, ~ de vereniging te krijgen.Naäst Van We J 
-,. '.ar wij dachten, ·uits tekend jaaro~ scnes en Kluft zag ook v . d,"Klinken- 0 

: cht , k on c;oen spr ake zijno Heru>: -,~.L ... ~ bc~ .. g zich in deze commissie opgcnomcr 
~ ' ·s , Arie Swager en Jan Koper ver- ~ Chris Ruseler vestigde de aandacht oi 
' · . .: t en het be stuur_, doch hetbhoogste : dualmects op zomeravonden en · Engel v . 

======·· o . • Dcn.u·sen vroeg de aandacht voor de 
(~.lill __ c·i ~n~r~.--· '_E_!~3AL_'~~f EN DAN ..... ~ .. .]) -.. r eeds jaren uitgcste lde onderlinge 
~ - - We dstrjjdcn. nzullen gehpUdGn Wordena I 

11: weet n i et, hoe ·het jullie gaat zei het bestti.uro Wc zijn benieuwd.We 
2.c de Pers weer <Ce ns iets bericht hèbben -wol eens beter koffie 

0 

gedron
o-.. er de komende sintelbaan. Reeds ken _ i n 'tS:poorzichttt, maar dat is hieJ 
c ;:;--e lc tienta llen jaren publiceren 1 buiten de orde, z ou Hagtingius zeggei 
>; ::o p l aat s elijke bladen b erichten 

0 ::n· ov~r. J o gaat er langzamer hand viug. o~erhe.cn lezen. I V~rs. 
- , :eloof't er niet moer . zo ;erg in.- Mq..ar stel eens, dat onze vroede vaderm 
-·. :, on met do z e lfde ijver · a ls Q.e Diensten, die onze p lantsoenen verzorgcn1 

.. ·· ·ozc l ange ';warming-u:;/' staxten. Dat er inderdaad een sintelbaan, een 
· ~ . . _~_otickcentrum i n Haarlom komt .... .. .. wcl, ik geloof', dat de Inspecteur van 

· eh. Opvoedi ng on · Sp ortzaken de duimen achter de brcto~s stool-ct en· zegt: 
Im . jull i e , Horen! n Mannen van 1Baa.r lcm11 • ik ben bang. Hil v.d. Mey ze~ 
, " auaar lem:; geeft je meer rentm dan welke bank ook op jo levenskapi-

1 • . t··a t z oi hij 10 j o.ar geleden op ;:De Kolk:~ en ik geloofbdat. En ik ge-
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·l oof h ot ·no~ , ondaru(s hot ·feit dat onze ~ort . in sn1 tempo eon andere 
: t.~ ichting in-~aat. Eon richting , dio. mi ci schion gaat ten k oste van de go
z ,; l lighoid in de vereniging. över 10 j aar zijn dé problomen nog scherp e·r , 
<)7; ion van do situatie van nu . Om di t tempo vol to · houden, do daaraan 
·;or bondon wer kz a amheden to verricht en ;· daarvoor is moor on ook steeds 
,"J.o r; r geF.Jchoold ka der · nodig . Ik b edoel ·n iet a-lloon coac hes, maar zeker 
o~\: b o stuü~s- on comnlissielodon. Eén Dick, 66n Joop, Honk of Jan is niet 
'l ol doendo. Er moeton or moor, v oel mee_r z ijn. Training, financiën,propa
,~ '.nda , filmvertoningen, clubblad, góz e lligho idsavonden , bibliotheek, con
· t:: -~. ct op scholen, soms huisbe zoek, het eist alles zoor voel. Daarvoor 
1 · eten mensen komen. En dan heb ik nog n i et e ens go~rden over onze vor.;... 
i. .·: ·:onwoordi gors in de over k oepe l e nde organen van do KNAU. Als die sintel-· 
b ~ - l er ligt , dan moet on wij ook klaar zijn. Dit is een appèl aan de mon-
f! , ~J , di e we z o har d nodig hebben. Aa n do Freaken~ de Arie s, de Abs en al 
.. 'i ï.:-..) anderen. 11 Ha arlem; : h eeft .jullie nodi g. Nodig· a l s iniatiefnemers,- dur-
ers, bouwers •. Want a ls di e b a an er ooit l;:omt, dan moeton 100.000 Haar

: 0-:,· wrs ' di r ect wakleer ge schud ~v orden door . d.o athletiek . Dan moot e n we de 
u ,_~ r :-;.o id l:unne n z eggen ~ · :iKijk , dat is de r ente van Uw kapit a!J. l a , 
· .::.-:ne er iw ndordon a t h l e tiekminnaars trainen en strijden. · En dan vegen rJo 
,~ e :~mn1on eens af aan ons tra iningspa k en dan knokkon we verder. Tot do 
? . ~~ ; -l;:, o~.:e i" weer i n on s bezit is. Ze g daarom n i et bij voorbaat ~'neon" , als 
?l~- c-~_n __ l?~r o_~;p'" op j o wordt gedaan. -@:----

SPORTUI TWISSELING GAAT DEFINITIEF DOOR 

··_:::: -'!o dor de VJeck van Au gustus gaan wo . naar Minden (300 lan ten Oosten van 
... c ~lOdó ) en Da d Hor z f e l d in Westfa len om -daar uit te k omen tegen de 
-- 1 ··.tse l ijke ::.:..t ~ llotiokvereniging .van d i e naam. De toe stemming van KNAU en 
:· · ·· '::,s c b.o Lc ic lT~o.thlotik . Verband moot we l i swaar nog afkomen, doch er kan 
- : : '. .' or den c.ange nomen, dat deze wordt ver l eend. -
.i. · ~o st en :N arden t:·or a o..md op + f 7 5.-. Op gave nu direct doen bij D ~ Hagtingi_us 
,_- .- ~: m.:.sstraat 31, Tel. 23191-of bij J. ·van Drunen, Vrouwehokstraat 23. In 
. --'-.-- , .. J.nd mot het b c sj?reken va n de bus di en on de · opgaven in ieder geva l 

· . 1 Apri l b innm.1 te zijn. Do ath l e t en uit Mindon en Bad Herzfeld zul-
.,:· .L on s di t se i z oen n og oen te genbezoek br en gen ; Wij zu llen deze mense-n 
-. ' olo do.gen logi e s moeton verschaffen. Na der e bericht en volgen hierover, 
·. 1c. .' 1 wc d oen nu r eeds con beroep op de me dewer k ing, die d o loden d an moe -
t; -~ . .: verlonen . . OOIÇ_ _l3_:ii:~_Q]~K_ VAN . EEt~~YL®ffi PLOEG 

·_ ; · .d ~~o i , begi n Juni zal oen ste r ke zw'c cds o at h l otiekploe g op t erugreis 
··_, · .. ~ Enge l and on s. oon b ezoek bren gen. Wp.o.r sch:ijnlijk z a l de z e p loe g 'op Maan
- ~ '-S 6 Juni onze 'iivedst r ijdploeg partij goven . Ook v oor het onderbren gen van 
:J. czo a t hlet en ï.il ordt do mcdmvor k i ng gevraagd van d o HAV-or s . Ook hierover 
vol s en Dadore beJ:>ic ht en. I n 1 956 h open w~i oen tegenbez oek a an Zwe den te 
b ::.::·engen . __ 

. -ill:@LQJ:l'NOD ~GllTG VAN J OEGO-SLA ~ 
Dsrno.mo u it Be l gr a do zou gaar ne oen ''Haarlem1;-ploe g ontvangen en op hun 
b c1.1rt gr:.~as l>.:enn i s mal~ en met hot Hollandse l andsc hap. He t bestuur heeft 

· de ze i nvit a t ie i n ov e r-wcgi n g genomen en ond er z oekt de moge l ijkheid hior 
a éln ovcrrbue ol in 1956 of 1957 t e voldo~n . 

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

v an Zater dagavond 26 Febru ari is eon De FJUI- ~ CAJ:AHET- CD. DANSAVOND . ... .. .... ...... ........ · .............. ... ............. .... ......... ... ,, .. .. , ..... .... .. .. .. " ... ,... .. .... .. ........ g oede on pret t i ge 11 Haar lem"-avond ge-
.: s t -. ~:~ot '~J :1 s i ndorda.o..d zo. z oa ls v oorz i ttor Hagt i ngius i n zijn oponin gs 
, ) .. :d. .:J.. l op D1.cr J:to g 5~-d van dez e avond. was bij voorbaat gesl aagd , nu ons 
- · i_à. .::·<.ln I' . f·cr i.jb os z ich b ere id had verk l D.o.rd do avond. v oor de pauze t e 
· :~ n mot z ~j~1 p l..,o.chtige k l eurenfilms qvor Zuid..:;Afrika . Maar niet a lleen 

{l_ms YJ::tr on l)r ac htig , ook zijn bui t engew oon geo sJcig commenta ar ·gi ng er 
lr~ 1-: ~ol::: b~j do u.o.nu e.z i gen. De 11 c abD.rot i ersn s-tonden t oen no.. de p au ze 

.- ·-~ ~ :.1.re t ~1.2..k oolc iets goe ds t e bren gen . Als he t wac.r is 9 het geen Dick 
·-i_: : s i n· zijn o.f s c he i dsvv oord z ei , dat er slec hts 66nmaal gorepot oor d. 
1. de, 1 rll le hulde hiervoor. Het y;as een v l ot programma 1 tjc ;·mct Dick 

~ - on _,.~.(1 v . d . Kl ctsh orst a ls t wee gokken, Honk VJilloms als eon pr ac.ht 
1 b oor 9 ~lliile BlG~ ffi~~k als oen idectlo kapper en Hans Bus~ a l s eon 
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•:·cchto 11 burgomocstol."'. Tiny Jordcnso.ls con studente on Dick Hagtingius 
a l .s de mem, die hot he le gc~V[Ü' a.~n olko..LT moest praten, comploteerde hot 
gozolsc:hap. Jacques Iazoncs ho.d o. ls con S!.1.oltek0nat.1r op leuke vvijze hot 
spits afgobo·tJon on oen t vJOo'to.l ·'.go.sten zorgde voor oen o.ccordeon-intermaz:z 
No. do verloting~ · Ymo.rhji Honl<:: Kluft on Gor I .nrnoroo mot hot grootste o.antn. 
pr\izcm gingen strijlwn, zorgden do 1vRb;ythm Fivo; 1 voor primn do..nsmuziol~ en 
zo liet do l.: lolrslng vnn t wee uur~ zich feit e lijk vcc1 te vroeg horen. 
!Toord.J.t -vw do vriesl:ou indol.:on, l5=on d.e ponningmoqster me nog juist verte 
lcn, dat er in ieder c~evetl con bèhoorlijk bodrag o.ls batig saldo was en 
d '~.t bct o~:o:n.do dus h ,)lomnal g t~Eon,_ zoor ges l o.agdo avondn. Vers. 

· t· 

> .:-'.· ;,:s Lrv·EH m~ Ci:'RAINntG~ .. ... ·-- -· --· -·- -- ---- --~- De . l o...::ltstc indoortraining VJOrdt gohouden op 
~; JO .~lsè,ng , 30 t.T.:.1art. ~.'lot do buite.p.training op hot a H<..l.Llrlem::·-torrc-in vJOrdt 
. ~ ilt r:;:il <:JOl O.i.U1.VCUlG gomo.nl:t i ' Nadere bericht on hi·orov~r op do t~etinir 

·. L .. s e '.g ( 10 .April) is er geen. CIOS .training. De lno.tsto QIOO-tro.inine 
.:· l~ t o:p Z<mclf'.S 24 April gohoudep.. 

I, 

· f~.;JVl.G ne t ligt in hot yoorno;.ion om op Zondo.g 17 April oen clubdag 
het CIOS t e .h ouden. No.dero -berichten hierover volgen op de training, 
ontuc o l j.>or circüiniro). ' 
..---·--·- ····--· . .. ______ -----··-----·--

V2.11 do Hcdetctie 
.... ! q '.~' 11 : h I 11 11,_. lll; ~i'}!:~:' ~-~ ~ I' 11; r~ t r 11 • :1 11 ;, llli , o• 

Gc on ro.ngl "j stjcs senioren on geen no.beschouwing, zoo.ls beloofd. 
Oorz o.o.k ~ Dit numr:wr is · tot stetnd gokomen onder een •:nood1'--rcdac
tic-coEDni s sie. Exc1:1.scs ~ Ge enk Eind April/begin Mei hopen vvij weer 
con nuulll1o r v o.n U;,7 cm on s 11jfblo.d t e doen verschijnen:. Copij ·voor 
do.t n1:1..~~nmer mo.ct vóór of op 26 April ingezonden zijn bij E.J .'Bleijs
wijl: , I 'o..r kl.:1.nn 90, Ho.o.rlem. ·u mag sorust tot de l o.o.tst o dag . iwach.; . 
ten, o.ls U mu1r copij inz endt· .• Door omst andigheden kon deze koer 

I het off iciolo · niouvJS niet opgenomen worden.~ Volgende koer dus 
. eerst t"ïvco po.ginet is hiervan. · ( Bcheelt ons ook in het werk). 
\-~-- ~ -- -· -------·- . ·- ,· ________ ___:_ ____________ _ 

j:• CETJ\'Jf) \T,tUT DE J-EU C+DPLOEGl ! J 

I 'l do e erste 2 mo.o.ndon vo.n het·:· nicuv:e jo.t.lr, zijn er door de jougdcomm.i 
sic cc.1 dr ict o. l o.voncJon ge orgo.nisoèrd voor onze junioren. Dinsdag 4 Jo.n 
ULl.ri 'v o . . d er een do.nso.vond pleto.ts in Gebouw 12Culturo.11 

p Eon stel juniare 
örooL; or zor3 voor, dÓ.t or een v:t>ldoondc hocveelheid ~:ingeblikte muziek 
o.:r-.r. ·ozi g ·.w..s . Wrumocr wij echter ;i:çt do toekomst YJcer een dergeliJ1re avond 
j_n oF~~l.!l.J:' \lillen cl.ro.nien, dOJ.T zu~lcn de jongens er ook zorg voor moeton 
:'u r:;cn, èlnt .. el' een bchoorlijk o..::lll:IJal niet n ingeblikte;; do.me s aan'l:·;ezig iE 
~·'u '&'l s er n;l. eon bchoorlijk mo.nnonovcrschot. Hot dansen 1..-Jord onderbro-· 
r -) )}.' oen · e c1_s ·crijd hersengymnCLst .iek tussen het sterke en zwakke geslo.cht 
:;_ L· st :::onocmdo gingen mot de ee:ç.f.?t e l; r ij s (een grote teto.rt) strijken~ die 
. e chter op S1) 0l"'tieve \Jjjzcmot d,e verliezers n o.o.r bilmen lïJerkten . 

.;,. 

~ ~.tordas 5 Fcbruo.ri vond er oen Q.ontn.ct-o.vond pln.c..ts voor de kern v .::.m o 
~;,::: \.-junioren ten huize v iJ.n ondergetolwnde. Uit do t a lrijke vro.gen, die 
~ )J..' ~;o ns n c-,l.r voren brCLchten~ ble~k ·v~ol do.t hor argoniseren v an. dergelijl{ 
~. o.rz ,l.me o.vonden yool t ot de geestelijke ontwi kkeling in de CLthletiek k a 
J ·d.r :J..gcn. Ann hot slot v o.n do o.vond ';JO..s het onze voorzitter, di0 do jon 
t.: •1s or ·nog eens op w.ccs met n c..di.-uk, dc .. t v ee l tretinon alleen succes krul 
nl ·.:... ngen, . - \ ...,. __ _ 

·cr'.:;ien dn:gon l o.to:r, Zo.terdc..g 1<]3 .FcbruCLri waren onz·e B-junioron te go.~ 
- .2 hu-Lz 8 vo.n Honl: Willoms. Ook Çl.ozo avond wer oen succes. J. v 1::..n Drun~ 

-- · - - ·-·· - -----------
0 l erE 0\ 1.C .c.:OUDEN! : Sinels korte tijd b o sc h ikt onze vereniging over ?en 

eigen giro-rckorüngg No; 643883 t.n.v. de· pe nn_-u;tg
.) _ s·vu:· H.~~.\ ;'Ho..c..rlcm' 1 • J)o r olo.tio mot do Hol'i .. Mià.<lon.':rt nnCI.cbml:k is hlcr· 

·-.; \.om~-:.1i i.ic vel'Vf',llcn. l 
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over liC - 1:liA..ARIEH;: 
• oltl ll/ ' IIIHIIIIIIIIIIIOOUIII!I~otltiiiHtllllltiiiOitoo lll illtt iO HII•IIIIHihiHIUII .• +'I 

Mot oc.:n bus c.rrivoordon v"JO Zondo.g 6 Mc..o..rt op hot Dosplo.n bij do tribune 
v o.n do bosbc~o.n. No. oudo vrienden ontmoet on h..."lD.djos geschud te hebben, 

· gingen wc: or> s verkleden; do moeston va.n ons doden da.t op do A.morikéJ.CJlSO 
mnnior. Lrio tro.iningspo.l-ckon on nog oen oxtro. trui o:f blouse.· Wo gingen 
d .'l.C:.r:ilL'.. ·.1o..t loslo:pon on oo:foningon doen~ \iTG..t con stol jom.gons veel to 

:; iilig doden. Die z nten liever achtor oen Hoerkoet non, die op hçt ijs .... 
. , .: (;~?}b oen L:::tl:f uur ';.:orden v1 e meneer Reindors geroepen, die ons het pnr

·:cs liet •,Joton. Do 0-jun.ioron moesten ongeveer 800 m lopen, tenminste 
-~ ·. m s de bedoeling, roc.Ctr jo.. \:.rÖ.t doden zo? Rechtuit gCto.t altijd vluggor 
··:. er or:J.hcon, dus deden ze do..t. Hot schoolde niet zo heel voel ( + loo m 

~-') Do B-junioron moeston ongeveer 1200 m lopen on de A-junioren + -l6CD 
·:' do stc~t vo.n de C-junioren hoorde ik nog een leuk voorvo.lletj ëh· 
-~~· c l tonc;or jochie v~ ongeveer 13-14 jo.o.r vvou ook grc..c.g moolopon.' ·· 
'.d zijn Zonda.gso kleren nog o.a.n on liep no.o.r menoer Roindors. ;'Ma.g ik 
noolo]}en?•: ::Noen:,; zegt menoor Hoindors, nje bent nog niet eens go

~- ~1 , .:"'.ls j c 100 m loopt heb jo c.l pijn in jo zij! n Hij droop o.:f no.ar zjjn 
· 0r, die nno.st do sto.rt stond on a.llos Gohoord b.o.d. Da.n.r kreeg hij nog 
z·ij:q. él.uvol 0~9 do k oop toe. 11Su:fferd$ dà je bont' heb ik hot j 0 niet 

::::,;gd, d~ jo zo 2n po.pior mot hobbc'1
• 

11
]]{ heb er toch ook o.chtorc,on go-

·~ cn. Toen ik op de training ·-.,;mst ho.d-ie hot bjj 1 omp lD.ter zug ik hem 
l :_ct mour0

, zei do j ongon verontschuldigend,' Stommerik on nog moor YJerd 
(;r gomom:polè_ door do va.dor, die mo.ur verderop ging om no.ar do C-junioron 
te so.o.n ldjkon. Deze juniorcri \ni.I'en gostr.rt achtor con j c.ger, die ze mo..o.r 
·P·~~; or in bod'.n:.ng kon houdón. No.dat z o ongev eer 200 m ho.ddon gelopen, lioi. 
.·c ~'L1..30r ze hun go.ng go..an. Ze spoton \ïog, het look ,,-w l oen 100 m-sprint. 

o r onden terug n uo.r do finish en zn.gen '\iJC ldru do eerste jongens door de 
"..' ocht l:oriJ.on.Stuldwn -o.:fsnijdon vms niet van do lucht.Sprintond gingen zo 
(:.c la~.t;;t o ~~00 m in. Voorop lo.g Rudi vun Rijswijk, da.n.ruchte~ 2 AAC-ors. 
~~ do l , . ~tsto 50 m gingen deze 2 jongens Rudi voorbij. Omdat hij niet goed 
~(:.(li.:tc :J.t l i ep hij hot pnrc ours niet goed en werd zodoende 4e ~- Do 2o · 11Haur
.Glli; '-nKm \ JO.S :::-r.·.~. ldormo.n; 3o J oacim. 
·:·j do D-junioJ.."'on ging hot onsbeter Di'. Zij sto.rton zonder jo.ger en spoton 

., ' 1 oo~.: direct na hot startschot vwg~· Zo moesten 2 keer het purcours lo-
.L, . J O!'-'.c ~_;,im n.'J.m dc.dclijk de kop. De l o.o.tste 200 m lo.g Harrj nog steeds op 

mot L!- A..c·.~.c- e;rs vlo.k o.chtor hem on do.o.rnu .......... WarmerdD.lll.· HD.I'cy kvJDlll 
·.; crot o dom: do :finish~ ma.o.r VJo..rmordmn. dood ook pr Ctcht w.:;rk;In do 

.- Jto ~~5 m ",Jist l'lij o.lle drie do AAC-ers to l)C\.SSoren on zich nls 2o te . 
... :cson. Dorde H:.::-.o.rlornmor vJOrd Schultz. Do A-jUn.iorcn kv-w.mcn toon o.o.n 

... ; ;,:.rt . Eo :c1 i)ootjc zonuwo.chtig stonden wo do..o.r.· Nc.mon vlierdon afgeroepen. 
~ ~~ ~.':-'..f(;n doden hun bost om mo.o.r con plCto.tje te krijgen van zo'n stol 

.·· ] ;ton ( Nou ja ........ c:.thloton) en vJo \7ordon netjes op con rij gezet. Wel-
~ : onclon '.Jo onze trc..ini ngsp okken ui ttrökkon en voor het eerst in het 

·. · ~on onzo blote bonen weer eens tonen.· Hot .ijs la.g nog wo l op do bos
.n on hot ho.d 1 s n<.."lchts gosneouYvd , mac.r ja danr troldwn '\:16 ons niets 
t :.;.0,11. (Zoi l! wat?) 1i'oon klonl;,: hot signo.o.l~ klo.o.rrrr, boemr We schoten 

: :: , v cüso st~t; Net nog oen paa.r valse stm.--ts ge lukte hot do sto.rtorons 
·: te krijgen; De eerste 100 m leek \·Jol con sprint, m.o.a.r toen k;Jcunen r,:,rc 

·i . cei1. ·.'!eilii.nd m~t molshopon 7 kuilen, m.9dC'_or on sneeuw; Hot tempo dc.o.ldo 
:··.n: ,~orl:oljjk . Do eerste ronde ging vrij tc.m. Wo b.o.dden met oen pao.r mnn eon 
.Oj_)g:L"' OOJ? gevor!Vrl.· B:ij c1o t \-JO oclo ronde 1:.-:o.m er c.l '.-:a.t tekening in do strijd. 

1i\:oo A.AC-ors p roboor den me dood te lopen door steeds tussensprintjes to 
1 "'.\:on. Dc.n ging do 66n er vvoer van d oor, do.n vJOor de a.ndcr. D-e wist me 
t .:oo rondon te hnndhr..."l..von; do l o.o..tsto ronde l~roog ik do gonn.doslag door 
' 1 ".11 bonls':!orko Toen ',Jo het pa.rk \?oor uitgingen lag er a.l eon I'l;limte van 

·.1 .!. ~.-5 ~J 30 m tussen ons. Deze twee jongens jutten- olkc.o.r nog eens extro. op, 
), .t i~.·, ~l.:-·.l c;:1. VOJ.1. deze tvvce niet moor mogelijk ;;ms ~ - Evrstc werd Strouckon. 

~~.r; ·, :;::.."'d Koppenol; beide va.n AAC. Derde Doornbosch; do tvwedo Hc.o.rlom-
. ':i -. ,.,_·:::dors. Dor ö_o Van Zijl. Als Snjjdors niet t\we koer gevallen \J O.S 

· :. ·. 0 - l zul.:or bij do eerste drie geplaatst, m~o..r je. wc.t doe jo a ls jo 
- ,·u G~.o 'V :)e; t i n oen molshoop_.trapt on met je andere in do blubber. Hij 

" -~ . · .' :l:. ël.mwho tenminste wc.t te doen. Ne. do ro.ce gingen vvc ons ver-
.--." .: o·,~c: wn. Dett was o.l oen attro..ctie vnn jmaelsto. Do.t ding liep 

> . :r .. ~.t::--- ;:. ool':: . TI: heb thuis mo.ar de blubber vo..n mijn licho.o.m geboend, 
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,Jc l het meeste ·;,ruil in het geleende broekje vo.n Ben VCl!l do Pol zo.t, 
è.' ~~J d :-:",ar hr..:.d ik ge en zorg over. Arme moedor van Bon. No. do kleedpartij 
gingen '.J O mot e en grutis consu17l,Ytiobon nc:..Q.I' hot rost<J.ura.nt om ons moegc
noELOn brood te verorberen. CJ_p c" ie concum2_:>tiobon kon je con flesje drin
l::ol1. krijgen toc;on oen l:::J.oino vergoeding. Voor OhÖcomol bota.nlde jo con 
l2dc.1.rtjo oxlJrn. · oD. Kitsera nam con flesj e gazeuse; Die hoofde mo..o.r 40 ct 
bij to b oto..lon. Kits gin~~ :h-::o.st vo.n zijn stokldo. No. do prijsuitreiking 
:;i.Cló0l1. 'I C \ -Je er nc.o.r riO..:..U'lOID mot do go c.l..:l.Chto ~ 11 ZO; n VO ld1oop is heo 1 leuk 
m . . r dD.n c.ls jo c.cp.tor een °gr:,tis1 flosjo chocomol zit. 

· ··' T. 0"'1~e'1 . . ·~· . \.:::· .. :: 

l 

J ·) 

-

( 

',, .. 

' l 
:' 2 
j·f 

5J·-·jetrig jubilournbool~ KNAU 
25-·j .::trió jubilournnu.mmor HA V' ;Ho..o.r lom:: 
) 0-j o.rig jubiloulilllum.mor fU.;.. V' "Ho.o.rlom:~ 
25 j ~-,_.:·.r Roodbroek ( veronigingsnioHiiJS 
uit vroe ger t:ijdon) 
_;_{;\V-ers gobond.on Nov. '45-Doc. i47 
.. ifl.V-ers gebonden Sopt. IL~8-Nov. v4.9 
li';"-nny, de c;o schiedonis V8.Il 4 gouden 
mcdc.illos 

OP. D\.1 pluo.tson ........ klo.o.r .......... c.f 
Ex:J.m.o nopgo..von voor a.s. j ou c;dloidors 
Start ...... ., \·Jorp .. . .... ,.. sprong 
Tro.ining 
Ho lsinlt i 1952 . 
Sport gre q; me 

Ol :,rm:pisch Logbock 1952 
Sportj c.o.rbook 1950/51 
50 j c.o.r i1oodbroclc 

Schr~jvor( s) 

ge:Îll. 
niet go :Îll. 

Jo.n Blnnkors on 
A. vo.n Leou·.7cn. 

M.J.Adrimîi Engels 

J .Blo..rilcors en P.Korvo 
R.v.d.Lcy 
L.Pnga.no 
J ~Zoegors Jr. 
K.Pocroboom 
K.Pooreboom 

Dr i~~t êg _ _Q_oo~cn 

~ 0 
32 

2 
11 

12 

16 

17 
1() 

19 
2C 
.J 
2 

) • 

I .... 
\ 

'-!· 

Ge:Ll1. tijdschrift dor Ol.Spolon 1936 
god. GeJ:11: t ijdschrift dor 01. Spe lom 1936 

Go:Îll~- ti_i dsc ~lrift dor Ol.Spolon 1952 
Tnktil: i m Kurz-, rvlittel- und Leng 
Strockonlc~u_f 

Berlijn 
Berlijn 
Holsinlei 

ï:hr Vlo [:; zum Er:folg (Wie weltbeste ID.u:fcr 
trniniortcn, dool I) 
Illr \; og zum Erfalg (Wie vJoltbosto IE.ufor 
t r o..iniorton, dool II) 

. D2s troluîgs- und Tro.iningsbuch der 
Lcicht o.thletik 
ABC-bo0k jo (+ 30-50 
ABC-boekje -
ABC-b oek je 
ABC-boekje 
LBO-b ookj o 

blz.over sprililt) 
over 400 m 

over middeno.:fsto.nd 
over Horden 

over Vcrspringen 
over Hoogspringen 

over Ro ge lstoten 
over Hinlc-sto.p-springen 

formo.o..t 10x6 cm 

l\ !:IC-b ookj o 
ABC-booJ:jo 
ABC-bool:j o 
J:i'ot o-sorio s, 

I dom 
I dom 
I dom 
I dom 
Idem 

over Ro gelstoten 
ovor Discusworpen 

over Polshoog 
over SpoerJJorpen 

over Horden 
over Hoog- on 

Vcrspringen 
SpGcr und Ho.mmorworfen 
Kugol- und Dislrus\·!cr:fon 
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T. Nott 

T.Nott 

T . l~ctt 

T.Nott 

F.Kisters 
Engelhard 
E.Huber 
S chrnÜcl:...e r 
Woinl:Ötz 
T.Nott 
Scbmiiclmr 

J ~'J}'uchs 
A.Consolini 
W .Jenson 
Nikko.non 
Attlosoy 
IC Wiesnor 
G;Luthcr 
Scpp Christmann 
Sepp Christmn.nn 



35 

j : L~ 

·: :::; 

C2 i to l Schrijv er( s) 

Loi c ht athlotik und Schulsport in 
den USA 
Ol.tDdschrift 1936 Berlijn 
01. b ock 1936 Berlijn 

:J l s o on _:J.meri~::ac,nso l ectu"Ll.r 

Su c c e ss i n At h l etics 
Fi e l d t ec lLni qu e s ( Golll.) 
At h letics for sch ools 
100 ga mes nnd a c hivitio s 

TeNott 
1936 ( Go J:ll. ) 
1936 

T. A. M. Wobster 
Do:p. CnnbD.m 
G.Dyson 

l oc s ge l d bo drno.gt 15 cent p or vJo ok. Wam·w or men het bock l anger 
.. oo:Ll •,Jeo1c h oudt , \Wr dt e r 15 c ent p e r 'de ok oxtro. goJ?ol'::ond. 

··L; adr e s v o.n do biblioth e ek i s t ijdo l ijle gev e stigd b ij D.1-Io.gtingiussPor
. ous s t r ao..t 31, Hc.a r lom- R. s To l. 23191. 
~,_)ï,: er etCü1go l o gonh odcm b etref f ende biblioth e ek is di t o.dros ochtor a llcon 
n <.:.. 7 s c.voJ.1ds 6 ulu: to bor own. 

--- ..... - · .......... ... .. --- · ----·- - -- ---- - -------- - - - -·- ------- ----- - - ------

I .:c; = C Il'.C 11.. CCHLET JIJ{ 

·/ :-.')l' di t z oor i ntcr ossante t ijdschrift kunnen nog enige modolezers 
T"O :)r h ot c,b onnomont J955 mol don bi] do hoor Bl oij svJijk ,Pc r k l a.cm 90 ~ Tcl.2J858. 

De J.-:: o s ton ·öorfiragon f 4.- tot f 5 .·- · por j c..o.r , cl honko l ijk va n h et a cm- 
t C',l lo z ors • 

. --- . --- --------
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