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de . tt We staan aan de vooravond van het seizoen 1955 . . . 
·V§l?: .... ~ ............ Y.9.9.E.?:.?.;; ..... .. .. ~.F Dat ·betekent dus, dat ik in mijn maandelijks · arti-
keltje aandacht hieraan zal schenken. Want -en laten wij dat nimmer uit 
het oog verliezen- we zijn in de allereerste plaat·s een wedstrijdvereni
ging. Een vereniging van at~leten, die op alle mogel~ke verantwoorde 
manieren de ·o.-t:;hletiekprestati.es op een zo 1n hoog ·mogelijk niveau wil 
brengen. Dus niet een vereniging van sportmensen, die voor alles aan 
leui{e uitstapjes; feestavonden, kortom: aan gezelligheid denkcr·, al 
sl,_üt het beoefenen van -serieuze wedstrijdathletiek leutigheid geens
z:i.n.s uit. :Mijn eigen ervaring heeft· me wel degelijk het tegendeel be
W(:::I. Em . IIe·t:; leek me goed, dit hier nog e.ens uitd.rukkelijk. vast te stel.:... 
1 e.n , En nu dus enkele woorden over het kómende wedstrijdseizoen •. · De 
c•:::J: ste te genval-ler is er al weer. Op Zondag 1 Mei hadden we de tradi
t:içD8 le seizoenopening willen ·ma1cen met een wed.strijd tegen Suomi• De 
Culture le Sportbond kreeg eëhter het terrein aml: de Kleverlaan toege
w ç::: ·~D om de 1 Mei-dag te vieren en dat betekent dus geen wedstrijd voor 
on? . . Jammer, wru1.t zo'n dualmeet in het prille begin van .het seizoen 
km::. a1.t ijd veel waardevolle gegevens opleV:eren. 15. Mei krijgen we nu de 
e eT·,:n:;0, clubv..redstrijd van het seizoen, wanneer tenminste de Goudse Athle
t:Le~-~ Ccm:~n:: s sie ons kan ontvangen, want ook daar ·in Gouda schijnen ter
re:i..2:'.!mceilijkheden te bestaan. Tijdens de Pi~sterdagen zullen we gas·!Jhe
ren zij::.-: van de SV 1:Minden11 uit Westfalen en daar tussenin komen dan 
b ela:ng:.cjjke en minder belangriJke persoonlijke wedstrijden in Grootebroek, 
Hoc.·:cn. Leeuwrden, -Den Haag en Vlaardingen • . Dit voor zover het het Mei
pr cg:camm.a betreft. En nu rijst natuurlijk de ·vraag of onze ploeg ten op
zichte van het vorig jaar versterkt .of verzwakt is. Door . de overgang 
van C['empelaar naar V & L hebben we natuurlijk een zeer ernstige aderla
ting ondergaan. Mogelijk dat Jaap :Veenendaal dit verlies enigszins kan 
goedmaken, wanneer hij althans regelmatig zal ku11.nen uitkomen. Jammer, 
dat Herman Hendi'iksz door studieredenen bijna niet kan trainen. Gerrit 
Scholten is na zijn lange ·afwezigheiçl een groot vrnagteken op de sprint 
en Max de Raay· zal.zijn sprint$ toch wel als een voorbereiding moeten 
zien voor de 400 m. Ben Imthórn gaat het opnieuw proberen op de 400 m 
en als lnj eindelijk te weten komt, hetgeen w~ al lang weten, n.l. dat 
hij wel degelijk ·lopen kan, dan zou . hët voor hem een goed seizoen kurinen 
worden, . ondanks .·de militaire dienst~- J ·an Eichhorn kan zich niet aru'l 
een schematische training aanpassen en dat is jammer voor hem, want 
het zal zijn prestaties straks zeker niet ten goed~ komen. Op de 800 m 
en 1500 m zien we naast Heruc Meyboom, Rob Tiemeyer, Henl~ Esveld en 
Piet Kleyne ·de nieuwe aanwinst uit onze jeugdaf'deling Co Lagendijk en 
Hilco Beens; De eerste twee zijn van dit gezelschap ongetwijfeld de ; ·_: 
sterk sten. Of vooral Hob Tiemeyer stm.ks voldoende hardheid op kan .bmn
gen om nationaal gesproken 'mee te ~;runnen . komen, dient vooreerst te W(Jf)

den afgewacht. Op de lange afstand twee trqefazen, n.l . . Paul Verra en 
Leo VJo_rmerdam. De berichten uit het trainingskamp zijn gunstig. Laten 
we er verder nog niets van zeggen. Mogelijk dat Hun Jansen hier ook nog 
'Jen duit in het zal-cje doet, doch zijn vorm is door de militaire dien:t 
v ollwmen onzeker. Ludwig de SéUJ.e.ers zal onze kleuren verdedigen op het 
Loogspringen al ~q..l hij da-t pG.s i:{egen het efnde vo.n het siezoen doen E:n 
,Jij hebben daarbij veel vertrouwe!f :i,n hem. Op de - :Loopnummers zullen wij 
' :..cm eerder in aotie zien, speciaal op de 400· m.En dat is bepnald inte
J.:e ssant , als we even zijn uitstekende prestatie op dit· nummer herinne
ren tijdens de tïenkamp vq.p. het vor.:tg jaar. Keren wij terug tot het hoos-
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springen, dan zijn we benieuwd naar de verrichtingen v.cm J.o.ap Kan. Een 
athleet ~ die een vierto.l jaren . .geleden als junior tot goed.e pref,taties 
kwrup., doch tjjdelijk u it ons oog verdween. Het is prettig te weten, dat 
we, indien nodig ook nog al t ·jjd een . beroep kunnen doe n O? Ad van Zwee
den; Mi nder p rettig is het geste ld bD het verspringen. Chris Ruseler 
is voor dit nu mmer niet meer hesch ilcbo.o.r, Tew.ye l aar verdwenen en Freyk 
Broertjes door een rug ble ssure voor goed uitge scho.keld. Moge l ijl:: dat 
Gerlach Ho.l derman, die in dienst flinlc aan het trainen is ons hier nog 
enigszins uit de i m;pa sse kan he lpen. Henk Willems is daarbij de man, die 

· hem met zijn grote ervaring als tweeÇ!.e man de nodige hulp kan verlenen.· 
Het p olsstokb.oogspringen geeft prettiger geluiden. Ludwig de S'Ulders, 
Mc.rt Swart, Di c l':: Wezel en indien . nodig ook Bei'l J ansen moeten z 'eh:er in 
stc.o.t \v orden geacht onze np olsstokhoogschooi:: heel goed te vertegen
woordigen. Of er echter dez .e keer een nationo.le titel in zit? De noem
de zo juist de nao.m vo..n Chris Rusel~r. Je weet Chris.· er wordt zwa o.r 
o.an gewerkt om zo spoedig IJJ.Ogelijk e en goede o_:J!volger voor je te hebben. 
Dit j aq.r is het nog niet zo ver en srunen met Dick Hoogland, die :een 
uitsteke nde wintertraining achtE)r de rug heeft , z a l je hopelijk ook nu 
nog ons op de horden willen vertegenwoordigen. Het sp eerwer pen bJJjf't 
nog steeds on·s zorgenkind.· Jeltj o Doornbosch kcm mogelijk o2,) de v6or
nacunste clubwedstr~d van het jaar voor iets prettigs gaan zor gen. Kogel
stoten; dan . denken we aän HeYl..k Kluft (still going streng) en ook nog 
altijd aan Ad van Zweeden. Dezelfde no.men komen in onze gedachten bij 
het discuswerp en, doch z~ zullen er wel goed aan doen te bedenken, dat 
Leo van Deuren op dit nummer zwaa:r h eeft getraind en grootse plannen 
k oestert. Op de super-lange afstand zullen we di t seizoen worden ver
tegenwoordigd door Bas Fennis en Gerrit y. d~· Bosch. Ze zullen geen 
eerste prijzen wegslep en, mao.r ze zull.en ];let de sondo.nks heel goed doen 
en de 'jHaarlem::_nao.m hoog houden. · 

OVer ·het geheel genomen lijkt me de ploeg .in verhouding met het vorig 
jaar iets sterk er, vooral ook iets evenwichtiger.· Wanneer het blessure-· 
duiveltje achte·rwege bl~f't, dan kunnen we inderdaad vertrouwen stellen 
in:· e~n': goed jubile~-sëizoèn 1955. 

·I)e •ste:ddie van een junioreh-ploeg te bepalen is altijd moeiliJ1LNiet
té!llin 'durf' ik hier zonder meer vast te stellen, dat onze · jeugdploeg 
te~ opz ichte vo.n het vorig jaar zeker sterker is geworden. Slechts drie 
ju:n1orcr1 gingen ov.er. naar de senioren. Athleten als Jel tj o Doarnbosch, 
Ten van Zijl, J o.o..p de Heus, Harry Joacim, ·Hans Douwes, Jaap ·veenendaal, 
cm er s l echts enke;Len te noeiner;t, bleven . . En bleven niet alleen, doch 
zijn ook sterker geworden. We mogen inderdaad weer verwachtingen koe ste,..,. 
ren vo.n onze jeugd en naar de verrichtingen vo.n de jongens J:UJ.n me:il dan 
oo!: met vertrouwen en met meer dan gewone belangstelling > , . c . liitzien . 

Itet · 3L~e wed-strijdseizoen van onze roemrijke vereniging gaa=t zo dadelijk 
.ino· ID.ten we o.o..n het eind van dit seizoen, wanneer we ons 'opmnken om 
ons 35-jo.rig bestaan te vieren, kunnen zeggen: nwe hebben er '-het alle~ 
beste van gemo.alct 11

• • D·. Ho.gtingius .-

CO F F I c IE EL~ ~natste CIOS~trc.ining Zondag 24 April. De _tro.i
- 'J ni:q.gen op het terrein van de HFC FHaarlem0 wor

den gehouden op Mo..andag- en .Vrijdo..gavoD;d voor senioren en jmoren; 
Aanvang 7 uur. 

4d.spiranten tot 13 jàar tro..inerï Zaterdagsmiddags op het Gem. Sp ortterein 
e.wJ. _ de Klover laan. Aanvang 3 uur. · . · . · · 
r.:::rcafett~--traj_ning junioren_ Zaterdagsmiddags om 3 uur eveneens op het 
(}.:;!ll; Sportterrein aan de Kleverlaan. · 

C::iY.i. ·o..o.n te schaffen : . 11 Hao.rlem' 1 ~cmb.leem voor wedstrijdshirt en ·tráinings-
po.k a 1 -.65 . :•Ho..arlemll -fietsvlaggen ~I ..:.so 

. V:r;J.o.gt inlichtingen over het sp_eciale "Hao..rf_em•: -trcinings pak bij de 
J.'C!J.ning!I!ee ster. -

H:i ç·üvJ e. ].eden ~ B~·de Vries (13-11- '40) ~ Oran-;}ep le:ln, Haarlem. G.J. G~·vinl:en-. 
. steyn,(7-10- i 37-).~ Scrhoterb6splein 5, Haarlem. J.c; van Do:r-· 

(t: -~·n . ...:. :36), Schaterbosplein 17, Ho..arlem.S. s·tJt.J.tvoet (5-4- 149) ,Zuiders-tr • 
.3.:-;·.r'(: .• H:::t.o.r· lem~ R.Smits, (2-7- 1 37) ,Soend.ast;raat -6, =-:eemstede. A. van Huys-teE' 
( ~0 ·-:5-: 41~ ) , Kweektuinstraat 34: Hao.r lem, J. W. Wicherink ~ ( 13-10- i 44-) Rijh:s· 
st.:::~c::..at weg 179, Haarlem. H.Slaap ( 1-4- 139) Kostver lo.renstr .17, Zandvoo::::'t . 
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P ~ _Tromp, c IOS, Ovèrveen. E. J .A b sp oe 1, ( 9-9-142) Indische straat 43 v Hrl. -· 
W .E~During (2-4- 139) Kennemerweg _6, BloemendaaloJ.F.T.Schoute (7-7-
138) Z,Stationsweg 14,Bloemend§al.E.Schmidt (9-3~'~6) CIOS,OV~veen; 
J.H·.J.Barendsen (4-3- 138) Dr C.A"Gerkestraat 49zw,Zandvoort.H.J.Waa
lewijn (10-ll- 127) Esechilderstraat 37,Haarlem. F.A.Jansen,cros~over;...; __ 
veen. 

~-- Î_ ._ uwe donateurs= Th.Stouten,Weteringstraat 14,Haärlem. C.van Deur-
sen, Junoplantsoen 18,Haarlem.C.Wijnands,Schelde- _ 

s-~ .. \at 16',Haarlem. H.R.Hermus,Moerbessenberg 17 ,Soesterberg. _ 
Bedankt Th.Stouten,c.-van Deürsen, C,A.-Branderhorst, __ F.Meyer,G;Falcel?-, 
als lid: C.A.-schreuder,J oA.v.d.Horst,D.Alma, J.de Nieuwe,F.H.Nouris, 

H. Wtjnën, J .Koópman, B.Holwerda, B.W .Bongers, C.Wijnands, · 
K.W.Breems, J.H.Post, H.-B~ ;zwitser, K.Halderman, F. Broertjes, M. Vis-
ser (voetballid). · · 

BeQ._9-11l~t als donateur; J. Brandenburg !I 

~d~eswijzigingg P.J ~ - G;Verra, Kanaalstr"aat 10, Schagen. 
M.Meuwese, Schoterweg 206, Haarlem. 

Alle mutaties betreffen de periode van 1 Jan;-lMei 1955 

. R1!J~1ê. .o+.'1:~.H.~. Een langzamerhand reeds vertrouwd geworden figuur op 
de trainingen heeft de laatste tijd ontbroken. Toon van VJ elsenes kreeg 
een flinké ischias-aanval te verduren en was geruime tijd aan bed ge
klui ste:pd. Wanneer U deze regels: ,leest, heeft · hij hopelijk dat bed weer 
lrnnnen verlaten en dan ~al het ook _ wel niet lang meer duren of van 
Welsenes zal met zijn mapsi eve ge$t~lte ons trainerscorps nog meer aan
zien geven. Misschien is het overbodig -dat hopen wij tenmi_nste- maar 
in ieder geval wensen wij hem van deze plaats af' een vooráp· o~dig beter-
schap toe. En dat doen we dan ongetwijfeld namens U allen. - ·-

Goede berichten krijgen we nog steeds uit nËikengaarde0
, waar Theo 

Wernik herstel zoel-ct voor zijn longaandoening ; Het b]jj:ft gelukkig niet 
bij zoeken, want er werd ons al in het oor gefluisterd, dat Theo straks 
bij de viaring van het 35-jarig bestaan weer in ons midden teruggekeerd. 
zal zijn. Als dat eens waar was. We -zullen voor ja duimen, Theor ont
vang nu de hartelijke groet-en van .-alle jongens .en zorg voor een record~-
genezing. · 

. .ê. .~ .. v..~: .... ~.~~~.~9:~.É.~ .. ~.2F.:~ ..... ~~.~ ..... ,q,~ .. ... ~~~~~~.~;,.~~~~ . 
Tijdens d~ -Pinks~ërdagen zullen w~ bezoek ontvangen van een athletiek
ploeg van de s. v~- UMindenn uit Westfalen. Het team uit Minden zal be
staan uit Dames- ; Meisjes-,Heren- en Jongensathleten en dit betekent 
dus, dat wij gezamenlijk met nGita11 moeten trachten de Nederlandse ::_ . 
-kleuren te verdedigen. Van de ploeg uit Minden, die uit 60 personen 
zal bestaan, moeten 40 personen (hoofdzakelijk de athleten en athletes) 
ondergebracht worden bij on4e leden. Wij zullen natuurlijk ook op '1 Gita' ' 
een beroep doen behulpzaam i;ïe zijn bij de inla.vartiering. Voor een goede 
organisatie is het daarbij noQdZ~elijk, dat wij voor '15 Mei weten, wie 
één of meer athleten van de SV "li.IIinden11 logies kan verschaffen. · 
De Westfaalse ploeg komt Zaterdagavond voor de Pinksterdagen (28 Mei) 
in Haarlem aan en vertrekt uiter~K Dinsdagochtend na de Pilliester 
(31 Mei). Zij, die zich ·voor 15 Mei opgeven om iD.l-tWartiering te ver
l€fnen, lc~ijgen zo_ spoedig mogelijk na deze datUlii. per circulaire nadere 
u1.t gebre1.de gegevens. , · . 
Opgaven kunnen _gedaan worden pij alle bestuur sleden, doch speciaal bij 
c1.E~BleyswiJ1-c, Parklaan 90 , Tel.- 21858; ·J.-van Drunen,Vrouwehekstraat ·23 
en DiHagtingius;Perseusstraat 31, Tel.'23191. · 
We zeggen degenen, -die straks ·logies gaan verschaffen bij voorbaat - -·' 
hee 1 hartelijk dank; Het is misschien goe.d er op te wijzen, dat wij op-· 
onze peurt _tussen 14 en 41 A:ugustus een tegenbezoek. aàn Minden gaan 
br engen en daarbij ook ()ndergebracht zullen worden bij sportvrienden 
uit Minden. · 
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De Zwee d se _ _ê.jhletiekplo_~g ·-- · 

IDRÖTTSFOREJ:TTITGEN·KA~.'lRNI'ERlTA · . 1'v uit Halmst~d ·, . 
• I ll t/1 11 11 1 ll •ll, ol lill ll/ 1• lll tt oil o 111 111/ 1 H 1 l l'f•llo 111 111 11 i!"o Î >I II I f11 1< 1 11" 1 101 111 lil l !l oHIIoll•o ii HII\u o 111 01/1111 · •11 11 11 11 111 1 1111 I' tiiii " H • ! I l, ll ll ll~ol. i !UIO I 1" 0 ~1111 I ' 

t; omt __ t~·_s§§n, __ _gû~Q.:_ J\bii in Ha arlem. -
• • • • , ' r • • 

Prec i es 3 wel;:en na het be z oek v an cle . SV H['di ndèn;: zullen ' wij ge dur en
de . 3 dag en gä _.st_h eer z ijn van bovenge.noemde Zvveedse p loeg. De Zweden k o
_n.1en.- met · 20. ·m,an . èn ztl, l leh ook onder gebr ac ht moeten worden b ij de le dOJ.}_.
Irid i en Ll'oé;E?.:tijk zal de we d s t r ijd t ege n d éze sterk e Zwe edse ploeg o~ " f• •J.;:t. 
d e r dae;avond. 23 · Juni i n Zandvoort·· ·viordeh gehoud en • . Ve r d ere ber,ic;ht e1-:: .. 
ove:r de · k omst en inkwart-ier;i,ng van de Zweedse ath leten zulleJJ. gepubli-

: ·C eer& worden i n het Mei~umJrH~:r _-yan de HAV-er. Mogelijk ku nne n z'iJ,:;':'O.ie. 
b ere i d -z ijn, 'aan één of meerdere Zweden logies t e ·verlenen · daar nu:'r eeds 

--: 1 ':r.eLenin-g.··:mee h ouden. _ Het ligt ' {n de· b e doeling in ·1956 e en t e ge,iJ.be z oek 
aan. Ha l m.s tad, dat i n Zuid-Zwe den 'ligi , t e brengen; · -· · 
., !.!.I.!!~':.' ! I 11 , ~ ~IJ I,I_I! ' ! ' ! !' '.'2.,;.!_!!..'.!!!.~'.!.!!!.'!_!. 11 11111 11 11 : 11 1111 11 111 11111 11 11 111 1 I / li l 1 1111 1! l!t !!l.ll!i!!J.Uil!l llll 111 111 11111 1 11 1 !• ltt fl! !111 1! 111+1 " ! tl 11 ! I! 11 Hl!!llllllill I ! !l ilt! ! 11 lot lf li l l l l\l\lll\\ \' 1~!1!1! l l !I /lot I 1/l lt lf l !tl llllri IH I~ II I • t lt U II! o lt OI 

11 !I "" ' 

Op cle l aatste J aarvergadering 'is· een n ieuwe PROMOTIE-REGELiliG 
lceurd. Dez e r e geling is a ls vçiiJ:.3gt ; 

.i 100 m ~ 
· · 200 m~ 

·· : · 400 m ~ 
800 m: 

.1000 m~ 
1500 m: 
3000 rri : .: 

10000 m~ 
· 3000 st e ep le ~ 

110 horden: 
200 h orden: · 
4 00 horden: 

verspringen : 
hoogspringen ~ 

hilli<- stap-sprong ~ 
. p olshoog~ 

. .. .. . S?)eervv~rp en ; 

di s cuswerp en: 
k oge lstoten: 

k ogGlslingeren : 
5000 m: 

B-A -' -··· · ·e-B D-C 
11.1 ·. 11. 6 12 ~0 
23 : o - ·~ : . 24. o 25 .·ö 

' . 

52 .o .. · . 5LI-. 2 57 :0 
l g59.0 - '2 ; 05 .D 2 : 10;0 

_2 ;36. D 2 i44 .D 2 i55 .·0 
4 ;08;0 4:'20 .0 4~'35. 0 

. 9 : 10;0 9 : 43:9 ~ 10 : 10 .~ ' .. 
34 ~ 00.0 35 ~ 45. 0 . 37.J O.O l 
19 ~ ;10 .0 10 ;'43 . 0 - 11 .~ 05.0 ' 

16 ~ 5 l7. 5 . l 8 . 5 '-~ · 
27.0 . - ~8 .5 30 .5 ~ 
59.0 63.0 67 .5 . 

6 . 60 m 6. 20 m 5. 85 m 
1.75 m 1. 65 m 1.58 m 

13.25 m 12:50 m 11; 75 m 
' .. • l .. , 

3.30 m 3 : oo m 2 ~65 ~ 
51.00 m 47 :00 m . 43:00 m . 
39.00 m 35 ,"00 m · 32 :·oo m 
12 ~ 75 ~ :: 11~50 m 10. 50 m 
38.00 m 34. 00 m 29. 00 m 

16.00.0 16 . 50. 0 17.-50~ 0 -: 

goe d ge -

Hi eronder laten wij een l ij st volgen van onz e leden, z oals die in he·t ;· 
nieuwe s 0izoen z~n inge dee ld ; · 

A ::1;_1_~_e~_; B-klas.s e ·~ · 
800 m: H. Meyboom- P.Trom:p 1 00 ni~ H .Fokk~ lman . 
3 000-10000 m ~J.J.ansen,P.Verra . . 400 m: H. Meyboom (van A n a ar B) 

L. Wa rmerdam. 1500 m: P. Verra ( Van A naar B), L . 
. ·- llO .m horden: Chr ; Ruseler · Warmerdam ( Van A n aar B) 
· ve;L'sprin gen ; Chr .. 'Ruseler p olsho og ~ D.IH e ze l · 

hoog springen: L. de Sander Vervolg C-l: l asse ~ 
· ·· . A-van Zweeden - · 

p.o'l::ihodgg J.Jansen, _L. de Sanders 800-1500 m~ P:Xl ey ne (Van B -naa1' C) 
. . ·, .-: . _ : M. sw q._rt J ~'Eichhorn ~an B n aar C) 

:·.i_ discu swer p en : -L:v. Deuren ?H . M. B. Imt h orn ( Van B naar C) 
Kl uft? A .-van Zvveeden H.~ansen ( Van B naa;~..: _ c) 

;, 110 m horden~ D;Hoogland -. . 
· Jiogelstoten~ H. M. Kl uft7 A. v . ·verspringen: G; Hal d erman ( Van B na a r C') 

- - .Zweeden. 
c-Klasse- ~ . : , · . :!. -__ ;,:;~1 H.VJi l lems (Van B ,n~ar _ç) 
lOO m: .- H. Hendri k s z ( Van ·B naar ho?gsplngen~ J. Doornbosqh ( V~ B n !. Q~ \ 

· : ÜÀ ~- M; ·de . Raay, G. Sc h olten T dlscuswer p eng J. Doorn"'lxl:ch ( Van B Il:o ~ 1 
. _, .G. H<.l l derman ( Van B n •. C) L oge lstoten: .J .. Doornbosch ( Van B n.C ) 

1 400 -. -m ~ .P ·. Kl ey n e ( Van B n a ar C) 30 00-10000 m. H. Meyboom. ( Van B n aar C/ 
L . de Sanders 9 J . Eichhorn Ail e n i et geh oemde a t h l e te:m z·ijn in de 

( Van B. n a a r C) , B. I mthorn D-l: las s e i n gedee ld. 
( Van B naar C) H;Busé, 

Wedstr. secr. 

- 4 - ... . . .. 



. i ' 

t · ,-

NEDERLA1TDSE RANGLIJSTEN 1954 ----------------------------

100 m~ 
800 m: 

3000 m~ 
5000 m: 

10000 m; 
110 m h·~ · 
Verspr . ; 

Hoogspr. ~ 
Polshoog: 

Discusw. ; 

Kogel st. ; 
.. 

10- ka,..tnp 
4 x lOO ·m; 
A-juniores 
100 mg 

300 m: 

800 m: 
1500 m: 

110 m h;: 

. 
Op de ranglijsten van de 25 besten op ieder nummer~ samen
gesteld door Jo Moerman (NTy~-.secre-taris), komen de volg8n
de HAV-ers voor. 

4-5 D.Tenpelaar 
24-26 H. Meyboom 

30 P.Vs rra 
9 P . Verra 

25 L~Wa:!:'merdam 
3 P.Ve-rra 

14-16 · C ." Thiseler 
12 D. Tempelaar 
16 c . .r..useler 

9-11 L ~· de Sanders 
4-5 M~Swart 
6·-8 B. Jansen 

L. de --sanders 
15-22 D.v. Wezel. 

9 H.M : Kluft 
10 L." v :·nouren 
17 A .-v :·zweeden 

3 H.M.Kluft 
14-15 A.v.Zweeden 

3 L.de Sanders 
10-11 Haarlem-jun. 

9wl6 J.Venendaa1 
17.-24 M.de Raey 

· 2 H.Douwes 
17 M. de Raay 

22-23 ti~ Beens 
25T26. T.Collignon 

-_3.-ft J: de R8US 

10.7 
1 ;58 . 8 
9 ~ 03.7 

15 ~ 18.6 
15 ~ 54.2 
32 ~ 05.5 

16.3~ 
6 . 69 m 
6 ~ 60 m 
1~78 m 
3.60 m 
3 . 50 m 
3.50 m 
3.20 m · 

41.18 m 
40.58 m 
39.25 m 
13 . 98 m 
12.85 m 

';l-518 p . 
44.9 

11 ~ ·3 
11.4 
36.4 

. 37 . 6 
2:06.8 
4 ~ 23.8 
' 15.9 
. 16'.3· 
.. ' 17 .o 

•I 1"11 " llloll ll l ll llflll t ll llt llf • tt 111111 llllfllllllllllllfll 11 1 11 llllflllllll ll llll ll ll lll llll l 

. AIS WE VAN DE 
- GTIMEEtiTTELIJKE INSTANTIES 

zouden afho.ngen, do.n. zouden 
we voor 1 Mei nergens k m .L-
nen trainen. Werke lijlc ne r:
geris · en do.n zou dus d Ç) v:ed
strijda-thletiek in Hacw: ]_en 
pretetisch onn ogelijk , we:n.L0l ijk 
geheel onnoge:!..ijk z ijn.· 

. GeluJdcig i~ er nog een CI OS 1 
een DEM in · BeverliJijk en .vo c-:!'
a1 ·een voetbalclub nHo.n.rlod? 

. en kunne.n- vvij dus de weél.str ~)·i

. at liletieK blijv~n beoef e n en . 
Er is eeri. Sportraad. in }([~::tr·
leb ~· Zo lo.ng echter clie 
Sportraad aan deze be lo.crJ.e 
lj,)"ke toestand· geen einëi.e:: :~.:.cll 
maken~ wol zo lo.ng h ee:.Ft· .:IJ.<.; 
Sportraad werk eliJ1C niet '"teol 
OB . het lijf' • · 

WIE l'iliEFT ZE NOG OVER? 

. :.: ·' · Ver:apr. ; 

5~6 J . Doo~cJ~l)osch 
·9 T. v~n Zijl 

·5.:..6 J. Door~b osch 
13.:..14 L·.Mi.ezenbeek 
12~18, H ~S ieffGrs 

T.-van Zijl 

Q~·32 m 
~.19 m 
1.65 m 
1.65 m 
1~63 m 

Met dit o..1s opschrift vraagt 
o11z e urchi varis P. Hnringl-:!'J.i 
zen elders in dit blaQ ou 
ontbrekende nuomers vo.n cle 
nHA V-ern · en ·~e Athlee-l:ïn •. I n
middels hècft Hnns Busé de 
opiossing vari ·dit vrao..gs t 'J.lc 
reeds bijna gebracht, vvont o.l
le ontbrekende .-.n.Ul:mers vo.:..'1. 

·de ::HA.v- ern en r; De Athleetn 
wist hij te verschaffenrbe
.halve 6én~ n.l. ';De Athleet" 
no. 13 vo.n 7 April 1948 ~ -

·· .· Hoogspr.: 

'! 

. Speerw ;i 
Di GGU3W .· : 
I\; e r;:-:; ~ :,·. :, .· : 
L!. ..,. J1)0 m: 
1.1 ::::: ~·00 m: 

20-23 J . de Reus 
2 J ; Doornbosch 
4 J :·Doo.rnbosch 
2 J .-no ornb osch 
2 ::Haarlem11 

4 ;:Haarlemn 

51.22 m 
40.77 m 
14.10 IQ. 
44.9. 
2 ~ 32 ~ 'Ó 

80 m~ 1-2 C.de Boer -~ 9 ~ 1 
600 m~ 11 H.Joacim 1~29.8 

Wie ·heeft hen nog? Die z a l 
- dQ~ wel zo vriendelj,Jk willen 
zijn, dit ex. aan Emilc Ble~s
vvijk, Parklaan 90 of o.an p ; 

~ Haringbuizen, .S~a Burger-
- hn.rtstra Q.t 20 '' 1, Allsterdan 
·te willen zenden ~· 

~ 16 . Cl 'bleef' buit·en beschouwing wegens 
winè::.- c-~:e.}:.:;o l. ~ .15 . 7 idem. P. H 

Junio:r·en-W~i:DS'T!P.IJDAGENDA voor de 
1 maan<?,.~??.: .... M.~.~ ..... ~.~ .... :!.~! .. 

OI Ho t l tl! /l ll ~f p _,,..., .. ~ . tHH i tl l !llt lt lll tol lll!l l/ 1 1 11, o ! ' • 111 o• • ll'l li tt ol!t ll l ll ltl tl lllll llti! II H /1 ' 11" 1'1'""'\'tttHIIflllll lli llli i iii i! IIII OI IU I I I I I 

l Mei ~ 
8 Mei: 

15 Meig 
19 Mei ;. 
22 Mei~ 
29 Mei~ 
5 Juni~ 

12 Juni: 
26 Juni: 

Rq;:!..c· :1.~.Lle. wedstrijden ' 
0e~g~c ompetitiewdstrijd H 
GA. C - ~~-Haarlem: ' 
Regionale wedstr~den 
Nieuwe lingendag r .·: •. 

uHaar·l em::.: Mindert (Duitsl.and) . ! • . 

N oorill10ll.-J eugdlcampi oensc1fB.pp~n 
aHaarlem:1 - V & L- DOS .. _,_ 
Voorronde Jeugdneerkampen 
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Groötebroek 
Haarlem 
Gouda 
E:nJ.rJmi:z en 
Beverwijk 

? 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 



_]Jer~_]?ONpSTn~nr~R _l)ji~CNAU De J a arverga dering van d e KNAU heeft zijn 
goedl:euring gehec ht aan de a anstell ing 

van eèn bondstro.i ner, vvao.rtoe de I-leer Grootewal uit Utrec ht is be
noemd. De t aak: van de Jl[eer Grootewal z a l drieledi g zijn ; 

l e De sup ervisie over de t r a i n i ng van de Olyiapische Cand.idaten 
2e Het leiding gev en aan v eel b olovende jongeren 
3e De hersch oling en de op l eiding van clubcoaches 

Het beh oeft geen betoog , da t de Heer Grootewal een uiterst zware t aak 
op z iel). h eeft genonen YJaJ.lt hij z a l r.1e t tal va n problemen geconf'ron
t eord \V orden en hij zai r:1e t lang niet malse critiek reh:ening moeten 
h cuden. TJaten wjj echter de Heer Grootewal onbevangen en met vertrou
rJen t e ge r:10et treden. Als Elede-toonaan gevende vereniging in Nederland 
i s dit zonder meer een morele verplichting van ons. 

_9}!S_ J ErJGDJOURNAAL l{ l aar .... ... .. ....... ...... Af: J! 

J a , e :lndelijl: is het da n we er zo ver. Na een lange winter staat het 
a t hletiek- wcdstrijdseizoen weer voor de deur; Zondag 1 Mei zul l en vve 
woer van s tart gaan. Het is weliswa o.r een grote teleurstelling , dat 
we op d.G z e dag niet t e gen onze Anst erdamse vrienden van de AA.C zullnn 
ui t k oLl811.. We zullen echter I!le et ren ploe g n aar Groote broek ga an om 
daar dee l t e nemen aan de r egionale iTJedstrijden. Een weok l ater Zondag 
8 ~-~e i zullen we pas goed de vuurd oop moeto n door st a an, vvant dan z a l 
onz e gehele p loeg aan de start verschijnen en wel op de jeugdcompeti
t i ewedstrijd, die door onz e verenigi ng zal worden ge organiseerd. Hi e r 
zu l len we ku m1.en zien, hoe onze j eugdploeg h eeft over vJinterd; I k b en 
er van overtuigd, dat v e le jongens in deze eerste wedstrjjdenniet tot 
die prestaties zullen koDen, waartoe zij zich z elf in staat achten; 
Jongenst wanneer dat zo is, be denl~ dan, dat die e e r ste wedstrijden 
l an g niet het gehele s eizoen uitnak en. Lo.at j e nooit to gauw te lour~
stc llen; Ga vooral gevJOon door met j e training en z et de gedachte 
van~ ;: n~ kan het toch niet 11 direct uit j e hoofd. Er zullen echter 
oolc tal van j 011gens zijn 9 die juist boven verwachting h eel goed uit 
de bus zullen konen in dez e eerste weds t r ijden. Tot dez e jongens zou 
ilc hetz e lfde willen z oggen g 91 Tr a in voora l gewoon door on l o.o.t je nie·t 
door deae eerste succesjes verblindcm11

• Denk vooral niet dat je zon
der t r a ining dez e successen z a l kunnen v oortz etten. 
ÜLl n og even op de wedstrijden terug t o k or:1en. Zondag 15 Mei bren gen 
wij con b ezoek o.an de Goud s e A thlctiel~ Cmabinatio. Vorig jao.r -eindi gde 
d ez e VJedstrijd in een ruime puntenoverwinning voor onze .:_0 loe g .· Aill1. 
jull i e de t a olc om ook in Gouda de mee ste punt en binnen te slep en. 

29 .~!l ei (2e Pinl: ste rdag) zullen onze jun ioren v oor het eorst i n d e 
ge sch i e denis van onz e vereniging aantreden t ogen eon buitondlru1.dse 
j eu gdp locg; De S V ;1Minden 7

: uit Duitsland z o.l d e t ogenstand er voor 
onz e jeugdploe g z ijn. Uit de st ..;rkte-opgaa:f, die VJij over d ez e ploeg 
ontvingen l~onden wij opmaken, dat onz e jougd een zware dobber z a l 
lrr .ijgen a an deze Duitse junioren. Het is vanzelfsp r ekend, dat V-J e op 
dit ogenblik nog niet weten, hoe onz e junioren-wedstrijdp loeg er uit 
za l zien; De t a lrijl:e nieuwe jongens, di o wo ook dez e winte r weer k on
den opnom.eri. in onze jeugdafdeling , l<:unnen voor talrijke verra s s ingen 
zorgdragen. Hoe deze ploeg or ook uit zcli zien, l aat ie der lid va n 
do n :ao. .::~.rler,l: '-juniorcnp loeg er vru1. overtuigd z ijn, d a t vve de l ao.t st e 
j a ren niet alleen a ls eon .gevreo sdo, m.ao.r bovenal a l s sp ortieve 
t egënst a ndcr ;·· l)el::cnd sta an; lc.at dit ook in he t s eizoen 1955 zo bliJ -
ven; Blijf in do sp ort voora l sportief; J D -. v. runen. 

ZANV~RSE 60o m , EDOCHTE Nou jû, nog t1'J~e d.ae ge er; me znlle_ de 
..... ...... .. ., .... .... ... .. ...... ................ .. :................ ...... ................. e erste vvcdstral t op de slnto lbaen 11.e bbe . 

cJ .::te , jo.c, zal me da t effe puur · .. vorde. 11: Heb t eninste 'ehoord, do.t 
do.e r in Amsterdam gaste bonne, die veur de dror:me 1 he le gaer gi e n 
strooije biene hebbo. Allienig hoop 1k a a er, dat 1k 1 t z a.l kenne 
stouvve , zo'n o.nderthalve bacn lang . 1 t Zou z elfs best 1::enne weze 5 
dat di e gaste z ich lcro:.enig z alle motte i n spanne om main naer een 
f nifdo of veul r~linder plaes t e ver waise. Dat heb 1 k heul staetig t eu
ge n:J.. i. s c lf ' ezaid. 'k Zal na i 'r LJ.D.o.r niet a l t e sappel euver ma eke , 
:::tnêL:;:t:s t:r a i g '.lt nog vie l meer . z ienewe dan 'k a l _heb, wae r deur die 
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gaste naetûrlijl derloi lcans kraige als van zelfst deze strait te win
ne . La e st ·ba i de trainin ge l~raig 1 l< in de gaete dat ' r nog 'n kla~·:.ll 
ka.nsi e ve1J.r main opzai 1 elaid. vvc..s om bai de beste drie te km.m1.e 8:!:1 

dat ::J a iden de loi die toekai k o êk ~:;r:r~1.ge main• En roken dI r rt.an c~ 
maer op jü~ dat as 1 t ma:: r !l bier;j ,:: r.18c:::;-. it en de sê._pcrters der·lci _l:ele 
'n pü:,iJ E'i. e · 'Naiié:::? op e Sf18 :::':!'e , ma.l.n. :i:'a. :i_p~.::d e 't ha rds-t::Lkke d..~uk k::>a~. 2;e 
om mal bai te: l· ~..::~n1e l:~M.v~· ~ . Ze za..;.:: .. -~ a~.'.:; •.::.gaer d t r lo:!. wel or ke~n.~, 
Zou1:v?. di.e l oi o:: +; dv ;:;T.a.J : t :Q:i.et 8 I ':T'0g :2ind c zo maer pardoe s v.::r .. -
slo.t;fjé: t e vvsr::::- ~-;; c:.~n.:c 1 n lr.-:va.:; j CYLge vi·t; 1 t b0e:Y.>edurp Zanve::-~:; ? Ach~ wat 
lce ::.1 ~T·air.l. Y·c: (;Jr. s"'~gr.::n üjk sr;h~~.ele wat ' r ebet~J:>t ;j ·1. 'k Pral:J.(a z ee:r d":t· 
ni ,~t :,.x,a:ï: ovr:: :r::r..~ . c:~ :na s iïv <.:JLt ' 'Lï is to0h eU.e!Iklol ul t a id ander5 ~- dan j e 
' e <l c.;·:-· ?-:·!-: h J.d. F'.f:• j -3 dRe:r op die sin t E: l baen s't r oi .nt •· As 'k die 600 m 
on r'::; ~;_ c-r~8 ·b,-)::-:: \ heb ~k a lstemet nog tai.d zactder ora te kaike wat ma5.n 
t t:: d,_-, ,r::::. :::rta.~-:~; :,n c~.ez 0 ~:ai-Je tot ' n b r: st a~_nd te brènge.· Maer wat k les 
1k t0:;h $ 1 -~-: ::u::.tkf: 7vB l a s o:f 'k hardstjl~..ke goed ben.· Nou mot 1k 1r 'n 
st~2-~P _ onderd0ui· kla.d.de en jeloi as laeste de oazzel wense. H;Joacim. 

DE SANDERS WERD DERDE BIJ HET NEDERLANDSE 
ll • ll lll ll f i \I Uflott+HIUIIIII •to llllll lto ltotll l l ill l ll llll lojoo l lti O! Iol l li lllili iUI I! I til l ll " ll tll ll toollt llilllti ii iO "i'• IU UUIU U IH t ii H I Itlt l l ltUUIIIl ' 

.~.m.~~~~.~:.7!-~~~J?.!9.~~IT.§.9.;§A.r. .... !2.2f.t. 
Bij de op 25 en 26 Sept emb er 195Li- in Amsterdam gehouden tienkamp om h 
·het not ~~o~.:tél: k8.mp:-i_Qe '!.'.r:,:::b.a_,":" :i . e·'\re r~._1_ ,:) De Sanders een goede pre cte:bie 
d c (';I· ,_-.,t'.t:'cis :;:- Kcu.~-:-~--~· ed~. f:r ... ";~ . ~. Eos ven de de!'de p l e..:=t!:ï s te bez etten. 
Hiercmdel"' VCJJ. gt: e en ovE:·J:' ~ -;_ e; hi:ï van zijn verrichtingen. Ter vergelijl,cing 
dna.rnao.st het clubrecórd van Cor I.a.m.oree, gevestigd in 1949 te Utrec.h-::; 

(Lamoree werd toen Ned · kampioen) • 
--100 m: 

verepr.: 
kcgelst ~: 
1::. -.~ gspr.: 
L:.(Jt:.\ El ; 
1 ~ · ' -'---'-' m h~ 
d.J S~ ' !..l .. S ~ 
pc !..s:t.oög~ 
f~~ÇI G · :-; :C'VV .. . ~ 
).500 m~ 

_ ___IkL s_anders 1''54 Lamoree 
12.0 11.7 

6.21 m 6.20 D 
10 ~ 02 m 11.32 m 
l.G5 m 1 . 69 D 

') ' 

5· -· 9 ,:5'6 . 3 
') "1 . --. ..1.. .- 17.4 

28. 0.7 m 35 ." 26 m 
3 , ~"'? m 3 .. ?0 m 

40 • .56 m 41 . 74 Ll 
'-1 .. ?1 ?·. 6 5 :2l.7 

45.L8 pt 486~ pt 
. -··· ... ... .... .. __ .... ... ·-·-- .... ···-··-··-----· ... -·-· 

i49 

-

Op drie van de tien num
mers bezette De Sande~s 
de eerFrt c p laats, n. 1. bj,j 
het VGrzpringen ~ op pols
hoog er .. cp d 0 1500 m. Nto .r.:;:~ 
het mee st Llp ~;neerd.é m~i 
tcch ~ :ijn -l.!-Cr) n ··l.'é'.C e. I n ge
de eld :i..n een z ';:;<ikkc s--:;l.'It.":! 
en lopend in de hu.'Lt8:::-~'bçt. -:·:: 

du s geheel op eigr:n1 l~J:r .... c::_: :. 
aan P:;3';D zen, draD.ida ~lij ":/~-~-
52. 9 s ec. O"p korte o.f ste.,:-.1' . 
achter v.d. Hoever-. en Ko.JI!..-:·.·

beek bezette hij don oolc na de eerpte dag reeds de 3e plaats. Een zeer 
zwakk~ h<J:r-d:?.n--::;::;. c e . d.ie slechts '24 pt opleYe;rde, was evenwel oorz -'\.ol: 
dot L~}. <lw 5 ~-; :0. t1• c r..u.n!:1o:r·s we er wa.s afgezakt :;:ta n.r de 5e plaat~. Na 9 nuLJ.·-· 
me;:·r::; :::,·:.- . .-·l_:..J. :-~; ~cg L~a op 38 pt achter Vlo.L1ings, maar déiD.k zij een primo. 
t 1jd o~' d.·~ . -:.. :~ Je m wist hij deze taaie Brabander tenslotte toch nog o.c ht8.l · 
zi~h te l ü·:;.;_a; 

W.~~ .. ... h~.~f.~ ..... ~.~ .. ... P.:.9..€? ..... 9.:Y.~.~.? Alle tot nu toe verschenen numners vo.n 
"De BAV:-·Gr:• bevinden zich in ons archief, echter met uitzondering 
van de volgende exemplaren ~ 

Mei l 9i+6 ( le jo.arg .no.8) 
Jo..nuari l.9i.~? ( 2e jaorg. no.4~ 
Au (J'"'l, rrf-: · - i c 1 ''3 t A~ J'., n ],O' -n 1 ll . 0 v.. o .......... :-t · r \ . , ~ u.<c .. c• __ _ ._ . 

Juni . 1946 ~le jaarg.no.9~ 
December 1947 3e ja.arg.no.3 
Juni 1950 5e jaurg.no.7 

Het zal geen r-.aclc re toe lj_cjlting behoeven dat het van belang is het 
archief met \,_G'?-e nm:JLle:>:> fJ ~ce C'-ompleteren~· Als archivaris doe ik dan 
ook een ber c.)·8r · ~J:P d.·.;; Gl!.d.e ge.J.:clc= o:!.:l eens in de paperassen te gaan 
snuf felE::o. GD. ~-.[_; nog8!.~Jk de r;çr:.oende 1:HA.V-ers•: ter beschikking van 
ons e~; u'h- u·~,_'.h:·· _ ef t 3 sl;e ll.e :r.o.. :::Inile BleijswiJ1c zo.l ze ganrne in ont~ 
vangst neLJ...-~ ::: t , p.jj v oorbo.a·t dar.J.t voor jullie medewerkingJ 

Ter beschik.l:::~ng va n cnz.e bibli otheek kan voorts gesteld worden het 
blad 11 De At.hle <3-L: ;: > dat versc~heen van October 1947 tot en met Mei 194<3. 
Naast wodst:r·i.j J.verê. l a gen bevatte dit orgaan to.l van goede technische 
o.rtE:elen en i:' cu .J s. He la.a.s is de serie numrJ.ers, die ik ter beschik
Ling heb, niet geheel com:ple~t. De volgende nULli!lers ontbreken ~ 
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No 13 (7 April 19LJ-8) 9 No 14 (21 April 1948) en No 16 ( 22 Mei 1948) 
Laatstgenoemd nurJJner bevat o.r.1~ · een uitvoerige boschomving over de 
athletiel;: loopbaan van onz e vroe gere natador op p olshoog 7 Oor Lo.moree, 
de 12-voudige Me der landse lm11pioen. In complete vor11 is 11 De A thleet•: 
een prachtige aanwinst voor de bibliothe ek; 'v-Vie, o wie, z ou de ontbre
kende 3 nunmers voor dit doel kunnen afstaan? Ool: voor de ontvangst 
hiervan vJil Ble.ijsvvijk go.o.rne zijn beruiddeling ver lenen. Eventueel kunnen 
ze ook rechtstreeks n aar mijn adres~ Snra Burgerhartstraat 20 ~ 91 ,Anster..:. 
dam~:~ .e_f?.YJ. __ ~_orden g~z onden_. _ _____ _ .. __ P. Hnringhuize.n. 

THEO r!EI&T]]( en J?REEK BROERTJES EXIT. 
'' '' •IIH II'tl' ttlo llllllt l il! tlll l!llllllllll ill lll llt ll ll ll lllllllt ll llilll lltll ltllllt ll ll llillt ltllll ll l l l lll!ll ll 1 1 11 11t l~ ll t •o llt ll ll hlll " 1 11 ! 11 1 

TvJe o onzer leden~ ~~n ( The o) tegen de veteranenleeftijd aan, de ander 
(J?r e ek) nog r.1et z jjn toppunt op o.thletiekgebi.ed in 't verschiet, heboen 
hun sportbeoefening abrupt r.10eten boeindigen. Voor beiden is de oor
z o.o..li:: van lichunelijke aard en da o.ron dos~ te meer te betreuren. 
Th e o hebben \7e verleden jaar zoner voor het laatst op het sportveld 
c;ezi en o.ls jury-lid. CL' oen al zei hij, do.t sport-doen voor hen ':finf1 vms. 
VJo.t da arno. volgè behoeft weinig ui t v-Je i ding; een longo.andoening werd h ij 
hen geconstateerd; een rustkuur vJas er het gevolg van en tonslotte op 
de l aatst a do.g van Janlwri , operatief ingrijpen. We weten nu we d:Lt 
schr:iijvon do.t Th e o het goed gaDJ-ct en dat hij zelf verwo.cht binnen niet 
ul te lange tijd genezen te worden ver1: laard; Zijn sterke gostel~gehD.rd 
in sportbeoefening, zul heril hier stellig niet in de steek l uten. The o 
h oeft goede hoop, dat hij na ZDn volledig horstol toch wel weer voor- . 
z ichtig-aan z a l nogen sporten. We h op en hot van harte voor hom~ 
Ander s is h et ges~eld net Freek~die andere aful-roundor,die n og zo 1 n 
schone o.thletiel;:~toek onst voor zich had.Mede door een ongeval, dut hem 
in nili täire dienst is overkomen, -is hen nu een ongena okbaur ho.lt toe
geroepen.Jo.rJIJ.er, ontzettend janner.Ma ur h op elijl: zal ook Freek de weg 
naar nHo.urle:o11 blijven weten te vinden, Want net o.ls dit net The o het 
geval is ~ De HAW lw n ·zijn kennis op uthletiekgebied best gebruiken! 

Nu we dit zo schrijven zijn we geneigd ons tie verliezén in herilli'leringen. 
Het ' 1Weet-je-nog-vJel 11 ligt zo ge:oakkeliJ1t op do lippen;Gedc.chten o.nn on- _ 
derlinge wedstrijden, c.an clubontnoetingen, schieten ons te binnen, wed- . 
strijden vvo.arbij beiden zich altijd geduchte te~n- of nedestonders toc::lLlàan.' 
Al zal een n oodgedvvongen beeirufliging vo.n e en uthletieklo opba on v eelal 
niet richtingbepalend zijn voor he-t verdere loven (er zijn, vooral als 
j e nrmt ouder11 wordt belungrijker en 1:voor de strijd vm1 het be staann ~ 
onnisbaarder zul:en), het is toch dikvvijls eon verbod, dut gevoelig aan
k ont. In h et byz onder is dat het geval uls de vrijetijdsbo ste ding Iilet 
v oe l liefde oL~ingd werd. Een van de grote rendementen vun d e athl~
beoofening springen echter bij zo ~ n := stopverbod: 1 duideliJ1: n o.o.r voren~ 
n.l. de kr ac ht, die in wedstvrijden verworven vJerd on nederla gen net op
geheven hoofd te drugen. M. u. w. 0 de nocder aller sporten;~ geeft hao.r 
1;kinderen' 1 een inco.sseringsver11ogen nee, dat harde l:lappen kan opvan-
gen. Dc.o..rom ... ... ... ,.. maar nee, we weiden er niet vorder over uit~ 11uo..r 
besluiten net~ 0 Tot spoedig ziens 'I'he o en Freek, en sterkte u, vvo.o.rbij 
we _ _9ns de toll: vo.n de gehele ''Ho.urlen' 1-schure vveten! @----
Y9:~-Q-~-g~9.·~2.!~~l A cm de inhoud vun dit nunner zult U lrunnen nerken~ 

dut we het wedstrijdseisoen naderen of al ingestapt 
zijn. De nrtil:elen vo.n de voorzitter en de 1trunioren-ho ofdnan11 wijzen 
duidelijk in dio richting,Da urnaast een bijdruge vo.n een junior 7 hetgeen 
wij no.tuurlijk z e er apprecieren, terwijl tv..ree oud-redacteuren van deze 
l:r unt, n. L HenJ;: VJillens en Piet Huringhuizen bewezen, dut oude lietde 
niet k an roe sten. v·oora l de bij dragen van l aut st gene orJ.de waren een aan
genane verrassing. Wunneer U rust- i g in e en luie stoel dit blad leest, 
zjjn Uw redacteuren, waarvan er één nog ste eds een 11noodre ducteur:: is, 
~lvv~er zwo..c.r o.o.n het piel:eren,hoe het volgende nunner klo.o.r gestoond 
n oet worden. Wij zullen ov erstelpt vwrden net vJedstrijdversla gen (??) . 
Het ligt in onze bedoeling ulle 12r e sta ties va n Uw clubgenoten in de -
k onende nunr.~_ers van ons ai1er lijî'blad te vernelden. Alleen van club- . 
ontn oetingen on de b e lnngriJ1:"ste we ds t r ijden zult U verslugen o.animffen; 
Copy voor het volgende nur:lLler uiterlijk Dinsdo.gav ondl: 17 Mei Po.rklun:n_ 90 
ol Fersou s straut 3l ~ do.n zal technicus Ad v.d. Klashorst er v oor zorgen~ 
'Ï C.t U do _ ?ink.ste1.~dagen zult kunnen d oorbrengen ne t; he t l e zen vun onze 
o:-~.- ol:::-L·ozon nHAV-ern. VJnar of niet Ad? ( Mogelijk onvolprezenJ - Ad) 
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