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~-- _ --d - ··-- . 'tt ~ .Het ·enkele weken oude wedstrijdseizoen heeft r .:;,:.:.::--
an. o voorzJ. er .. lt 1 d ''r d · ··c1 ~ .: . . '"' '......,. .,===~- = verbliJdende resu aten op ge ever • vve S1irlJ G!J. ·· ' '· 

Grooto1Jroe!-:, Haarlem, Hoorn, Rottordam en Oostzaan hebben uits·tok.e .r~'~-2 
verrichtingen op ge levord en overduideliJk aangetoond, dat onze rol Lr: 
do Nederlandse athletiek nog s-teo<:s een voorrame rol is en dat we co~~ 
vm"';; do to&komf.lt betreft ons nu niet direct zorgen behoeven te maken$ 
wa:nnoor we aJtlians op korte termijn een grooot probleem kunnen oplosser~ .; 
H<::t loiders1)robleem van onze jeugd. Viant de aanwas van nieuwe jeugd.:
leden houdt aan. Op iedere training ziet men er wce:r nieuwe gezichtG~J. 
b~. Zelfs de eerste taak, die de jeuGdleiding bij nieuwelingen heeft 
-er voor te zorgen, dat deze jongens zich I1AV-ers gaan voelen- komt 
ernstig in gedrang en daaruit kan men zien, dat dit inderdaad een 
gl."oot probloem is. Deze aangolcgen.b.eid moet -willen we workolijk de 
toekomst van de vereniging veilig stellen- geregeld worden. We hebben 
nog moor memsen nodig, die zich willen bezig houden jongpns, die bij 
ons komen, do eerste beginselen van do athletiek bij te brengen. Dat 
k.ost tijd en energie, want wil men het werkelijk goed doen, dan dient 
men toch wel bjjna. op iedere trainingsavond aanwezig ·t;e zijn. Het bos,:;f' 
echter, dat wc nu de kans hebben ons voor de komende tien jaar blljv·n:.~l 
te doen handhaven tussen de grote verenigingen in Nederlru.!.d. -en dat 
terwijl oen sintelbaan nog steeds con droombeeld voor ons i .B- moet onz 
do mensen kunnen geven~ die zich met dit werk willen bezig houden. 
J...!aat men daarbij bedenJmn, dat jeugdwerk meestal niet voor het grote 
voetlicht komt en desondanks dikwijls bet a.llerbe 1a..""lgrijkstc verer...igint;8 
werk is. We zullen in dit jubileum-seizoen diverao beJangrijke gobou::> 
tonissen krijgen. De wedstrijd tegen Eintra.cbt uit Minden, die wo op 
2e Fin1;:.sterdag gezamelijk met 'GITA in Zandvoort orgp.niseren is mogeli~~ 
achter de rug als U dit clubblad ontvangt. Maandage.~rond 6 Juni word:t· 
in het kader van de ·sportweek een stedenwedstrijd georganiseerd tuss·.)·:;. 
Haarlem en :rr:serlobn. Zonder ons op de borst te kloppen, kunnen we t;o -

._ rust aannemen, dat de heJ:'en...:. _en jongensploeg wel ho afd.zakelijk uit 
aiiaarlem•:-ledcn zal bestaa,n. Dan komt de Zweedse ploeg Idrotsfören.1.J:l
gon ons "' eind Juni een bezöek brengen. De wedstrijd zal op Donderduga,;. 
vond plaetsvinden op een nog nader te bepalen terrein.· Mogal~K ook 
Zar:.dvoart. · Het i:s nu eonmaal zo, dat de gemeentelijke instantie_s in 
Haarlem ons geen accomodatie kmn1.en bieden, waar we zonder schaamte
gevoel een bui tenlaudse ploeg kunnen ontvangen. En dus gaan we het 
elders proberen. Vle gaan dun nog em1. te{Sunbcz eek aan Minden brengen 
omstreeks bali Au[;nstus en -daarbij tevens eon athletiokvereniging in 
Herzfeld oen bezoek . brengen, z·od.at inderdaad van grote activiteit g9 
sproken kan worden in hot 34e wedstrijdseizoen van onze vereniging. 
Door dit · alles zullen ·we. toch 6ón zoor beJangrijko datum niet mogen 
vergeten. Op Zonelag 11 September is de eindstrijd van. do P.H."-bol~cr. 
Men zal dan heftige aanvallen doen om ons als vaste :finalist uit à..a 
eindstrijd te verdringen. Hierop past dan eaar één antwoord: Zelf :fel 
aanvallen om de derde plaats, die ons Vat'ig jaar net ontging, te be·· 
machtigm.'l. Wannoor we er, . ondanks allo andere activitoi ten. in slBg:0.n 
on s op die lle September zo goed mogelijk voor te bereiden, wanneer 
;:;. zo wod t::.--brijdathleten er nu reeds reke~1.ing mee houden, dat zo op d:i ::~ 
·~c~ (_ not~ éénmaal hUll topvo;rm moeten vertonen, dan is die derde plaats 
i .:l. ::;rè.o.o.d bereikbaar. Laten we eerlijk zijn, da.t zou dan met eon zeer 



eervolle plao.ts op de cbbkampioenschappen voor Jtmioren, de W ~ G. ~-bei<:: C':Y.' . 
het mooiste jubileumgeschenk zijn bij ons 35-jarig bestaan, dat we i n G~ -

t q_QQ!:__Q_Q2~P.-__ :!ï~- -~i:-~ll_9ll:_• - -····- -- -- ------ - --··-- --·-------------- --- D. Ha.gtingh:e.-, -

~O ïî' F I c .i-;- · E- ~ r. ,-·-L;.~ T~ai~ing.!' Maandag- en Vrijdo.gavondy torrein HFC 
' ..~: . .dl '!:V :1 1 tt A 7 . . . '·- -- ·--- ··- Haar em • arrvang uur voor sen~oren e:n. J1.1_n J. 0-

ren. Zaterdagmiddag Gem.Sp orttorrein aan do KlcverlP.an.. Aanvang 3 uur. 
Alleen voor adspirru1ton tot 13 jaar. 
Om . aan te sç~:f:f_~n1~ ::.Haárlem•: -borstembleom f -. 65. nHaarlem"-fietevlag 

f -.80. Vraagt inlichtin@3n over het speciale 
n:a:aurlom::_trainings-_pak bij de penningmeester. 

Niet~yy~_leden~ Senioren~ Th..-v.Egmond, Siriusstraat 34~Ho.arlem. 
J. M. v.d. Lee~ Lorentzlaan 3 1 Roomstede. 

Junioren; B. B~Trap (10-?- 141) ,Paul Krugerkade 43, Ho.arlem. 
J. F •· Castien~ ( 22-4- v 39), .Haor lommerstraat 15, Zandvoort. 
P.J.Vootelink ~ (23-2-t40)~0osterparkstraat 44, Zandvoort • 

. ác1 sp irant; J. W.Bes, (26-8-i43), Zijlweg 45rd. , B:o.orlem. 

Voetl1allid ; H.Bakker, Vosmaerstrn.at 55, Haarlem . 

H.Steenborgen,Pleiadenstraat 16~ Han.rlem.H.Cats,Timor
straat 174. 

Al dc~o nieuwe leden en donateurs hartolijk wolkom in onze 
aHa o.l:'lem:•-familie. 

ÀO~e~~~~igi~ D.Hoogland, Prinsen Bolwerk 16~ H~nrlem. 
Bedankt als lid ~ H.Blankwater. H. Cats. 
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· nEHTDDERD.: OJ?Z e ou~-coach en erelid JAN HuT v1erd benoemd tot j 
=-··-- =- --- R~dder ~n de Orde van de Noderlnndse Leeuw. Een wel·- i 

verdiende beloning voor de man, die als hoofdcommies op het Departe-~ 
mant van Financiën in de gelegenheid is op ro.ime oohaal }Jropagp.nda ~ 

; te maken voor de athletiek en deze gelegenbeid volstrekt niet voorbin 
; laat gaan .• Het zal echter wel niet in de. e erste plaats daarom zijn, ~ 
; dat Jan Hut gèridderd is. En dat betekent dus~ dat ons erelid ook op~ 
; andere terreinon dan de sport z jjn mannetje stac..t, het geen overigen s @ 

; ook _wel algemeen beleend ms. g worden geacht. Iedere HAV-er heeft zich ~ 
i oprecht verheugd over deze bijzondere onderscheiding van een bijzonder~ 
~ lid. Onze bD.rtelijke gelul;.wensen gaan n ao..r de v.d.Palmstraat · in Voor- @ 
=burg en dat betekont dus, dat wo ook Mevr.Hut in deze gelukwensen ~ 
: laten delen. · · ~ 
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G -HET ·wÊre-TRIJDFRONTlJ 1 Mei togen we mar Grootebroek. Half tien 
- --_ - ··-- - ---··---------"" r s morgens weg, balf tien i s avonds thuis 

om oen programma bij te wonen, dut tussen 12 uur en half zeven werd 
é.lf' go v-Jerkt. Wat - er ook van de orgnnisatie vo.n. deze wedstrijden gezegd .. 
k n:.: wordón, voor één ding moeten wij toch respect hebben ~ Ond:mks een 
zwo.re regenbui werd het progrnmma prompt op t~d afgewerkt. 
Do sen iorenresu:J_ta.ten waren als volgt ~ Jeltjo Doornbosch le op Kogel D 
met l2.4o m. Een prima prestatie van onze Jel. Co Lo.gendijk 3e op de 
400 m D in 54.1. Kan dezelfde aantekenil1g bij gemaakt worden. Piet 
Kleyne 400 m in 55.2. Hij werd ongoluldcig uitgeschn.k~ld in de balve 
fin~le. Rob Tiemeijer 400 m in 54.8. Uitgeschakeld in de halve fil~le. 
Hilco Boens 400 min 56.- Uitgeschakeld in de ho.lve finale. Henk .Mey
boom 2c op 800 m A in 2~00.8. · Een goede seizoeninzet van Hendrik. Leo 
vo.n Deuren 100 m D in 11.9. Uitgeschukled in de serie. otto Pengel 
l <.JO m D i n 12.- Uitgeschakeld in de serie. Max de Rauy le op de 100 m C 
i n 11.4. Serietijd 11 .. 3. Verrassend goed vai1. die Max. Ha.n Jansen 1500 m C 
i n 4 ;_32.8. De die.:ast speelt hem po.rteri.. Leo vun Deuren 11.57 met de k·>
c;e 1. Ton vo.n Zijl le op hoogspringen. D.. met 1. 69. 4 x 100 m 2e in 46.
( Otto Pe:1gel ~ Mnx de Raay 1 Koes de Boer en J a o.p Veenendo..al).· 4 x 400 m 
,2o i::.1 3 ~ 42.8 (Hilco Beons, Rob Tiemeyer~ Iudwig de So.nders, Henk Mey-
boom) 8 Mei levorde de ~nationale u v~11. 11Hollandian in Hoorn ons 4 eerste 
,)l o.o.tsëi1. op. Pn.u..l Verro. ópende het seizoen met een betrekkeliJk rustig;c 
oYor u i1u1ing op de 3000 m. Tijd 9 ~ 02 . 8. Ludwig de So.nders won ook noga: 
t;eD1:..èlckolijk de 400 m B in 53.4- Loo vn.n Deuren bad slechts 36;51 m nodig 



om h ot ·discuswcrne::.1 te wim1en voor iiorJt Kluft, èlio zelfs derde worc1. 
mot 35.'43 m.· Hij zi:J:b nu a l OlJ revu::lChp! Doch met lege h:lndcr~. vcr llCti 
Henlt Hoorn niet. Hot l::oe;olstoton Yvo.. s voor hem met 13.31 m. En do.t ·.:·12.s 
niet lrrmnd voox het cor·ste seizoen-optreden. Henk .Mcyboom werd in ~6 . ·-

. 6e op de 400 m, na i n de serie 54.9 godr:.:taid te hebben. Er stond oen 
f e lle wind, die op het open terrein G.<J.J."l het IJselmeer soms tot oen 
kleine ork~e~ u~~grooide. 

1,2 __ Mç_i. gingen we n n.c.r de "regionnlcn vv.n 00 V in Oostz~. Tez ~en me~ 
d e junioren koerdGn \7e met niet mi:1dor dun 10 eerste prlJZen hu1swc.ru.'~:;:; 
Met de diverse. tweede en derde prijzen was het op di.e Zondugo.vond or:: ·:' 
uur ' s o.vonds een w<JJ:e medn.ille-invnsie op het s·to.tionsplein. Ver<:\L.;:::- 
woordeliJ1c hiervoor waren tlfo.x de Ro.ay op de 100 m ·B in 11.1 (le prijf;;. 
I:1er ma n Hendriksz op de 100 m C in 11. 2 (le prijf?) ; Ton VD.l1.. Zijl op hoog
sp ringen C met 1~60 m (le prijs). Jo.np de Reus op hoogspringen D In8t 
1.55 m (le prijs); Leo Warmerdam op de 3000 mA .in 9:26.8 (le prijs). 
~iD.l.l J·o.Lsen op de 1500 m C in 4 :35.8 (2e prijs). Jun Eichharn op de 
800 m C in 2 . 13.4 (3e prijs). Je1tjo Doornbosch op verspringen C ~e !; 
6.39 m (le p rijs). Jaap Veenendaal op verpingen D met 6 m (le priJS) . 
en de Olympische Estafette-ploeg bestaande uit Ho.n J n.nsen, Co Ln.g cnd:tjJ.~. 
J o.~p VGe:;.:.enduo.l en Mo..x de Rc.ey in ·4 ;01 •. - (3c prijs). 
Uit dit o.l1es sPringt naar voren, dat Mux de Ro.oy de sprong vo.n junL:·:;."' 
n o.o..r s enior met- goed gevolg heeft gemankt en · R:erman Hendriksz nog l LI.llS 
niet afgeschreven m.n.g v.; orden. Zovv~e1 de sprinters nls de verspringers 

-~o..dden de fe~~~nd in de rug. So Lon_g_ 

~-~AN . IIEr JUNIORN\f-:WEDSTRIJDF~~ z OD:<i?-.15 1 Mei openden we het seizoen 
met wedstrijden in Grod>tebroek. De eerste resultaten van de ::Hno.rlemtt~ 
jeugd waren zonder meer veelbelovend te noemen. Voorol onze sprinters 
z ijn va::-.!. goede k lasse. - · 
Uits l c.gen ; .l...OQ .Jllq~ 1 J ~'Ve enendaal 11.2 3 C. de:1 Boer 11.4. Versprin
g_q~l_A g 3 J.Dèornbosch 5 •. 96 m. 80mB: 2 A.Versne19;7 · 3 B.Steenber
gen 9.8 4 H.-Joacim .9. 9. [iQQgê]2rin~n B; 1 H.Joacim 1.-62 m 2 M.Meuwe
s e 1.57 m~OO_m._I,)_;_ 2 t'Ho.o.rle rn,11 48.2. 

~9l.JS\':.b J3_Mci orgru.niseorden wij de eerste wedstrijd van de jeugdcompeti-~ 
tic j onóen s.- Rui11 200 jeugdige o.thleten VD.Il 13 verenigingen namen o.o.n 
dc~o wed strijden deel. De p1oeg.en van AAê on :;Hno.r1em1

' waren hier oppe-:-
mt.chtiG; . Junioren A. 100 m Finale I· 1 j .-veénellda.al 11.- 2 c. den Boer 
11.1. 6 J. v o.n Dort 12:2·. Finale II: ]_ ··B. v .·d;Po1 11.7 2 K. OVergauw 11. 9 
3 H.-Do.nm~lll :L-2.1 ; 3._00 m; Finale I: T;van Zijl 41.- L~ J ;Breevoort Ll-4-. 7 .. 
80Q_._Jn~ 1 A.-snijdcrs 2 :10;4. 3000 m: 7 R.Kitscroo 11. :43.3 • . Hoogspr.zin-
i5_Qf.lJ 2 _H. 'S ieffers .. 1. 67 m. 3 T.;w.n Z:fjl 1;63 m. 4 J. de Reus 1. 57 m. ' 
i§ H.'Egginl-= l.L~7 m. Ver5pringen: 2 :H;sioffers -6~-08 m.- 3 t. Miezonbeek 
/.97 m •. 4 0., den Boer .84 m 8-9 B.v.d.-Po1 5.·30 m. 11 H.13aumann 5.18 m. 
Ko_GQ_l~otcn_! 1 J .Doarnbosch . 13.21 m 6 L.1Vliezenboek 10.55. Discuswar
~1}_; 4 J. Vecj_J.Gndaûl 28 .'lt-2 m 6 R.Emi t 17.90 m. Spoexv;erpen: 1 J. Doorn
bosch 4-9.70 m.? À.Snijders 34.60 -m. 7 J. de Reus 34.- m. 4 x lOG m:46.6 
J1.u1iC?r~r1 B. _§_Q_m ; L'i no.1e I ; 1 A.Vcrsnel 9.6 ·-2 B.Steenbergen 9;6 
~ G.Grtmf.old 10.-~ ] 'ina:J:c UI: 2 J .~liup 10.5.- Finale lV; J .Bnrendse 
-0.5. 600 m: l .H.Joacim 1:29.9. 10 S.Wr:.rmerdo.m 1:39.6 .. Hoogspringen~ 
:. __ M. Weuwose _l.L~9 m 3 B;Antonisso 1;49· m. 11 W .Diilring 1:34 m. -
7orsQrîngen: 1 D.Ste ori.bergën 6.19 m. 2 B:.Joacim 5.96 m; 3 M.Meuwese 
).93 m!· 4 A.-vörsnel 5.73 m. 5 J.L.'J.Zoncs 5.64 _m. Kogc~lstoiïen ~ 2 J.Schilc1_ 
·.-mcht 12.20 m.- 4 J.Tnzoncs 11.13'' m .. 14 S.Wnrmerdam 8.80 m. 1? W.Durin2: 
8.67 m; f;pecrwerpen_~ 1 J .'SchildVJacht 43.80 m. 4 x 80 m: 1 nHaarlem2 38 ~ l 
Jm·l.ioren C. 60 m· F:i.nn1e IIIi 4 H;H<:üderriio.n 8.'7; Fü 1Ll1e IV: ·B;Groot 9.'2 
:iJÎllt:>..le Y; 1 R. v. HijS'.ïJ:iJ1c 8. 3- 4 P .15L1yZ e 9 ;6 .- Finn.lc VTI ~ 1 S .B tutvoet 
8.'5. Hopg~~in.genJ. 8 P; Bi.zyze 1~·28 m 17 A;Joo.c~m ~1.öm. Ve~êP~"'ingen~ 
5 R. .'v .R~j s-rJiJ1c 4. 99 ril 9 H.-HrJ.lderman 4. 29 m 12 B .·- do Groot 4.12 m 18 A. 
Jo:'.~irn. 3. 90 m :i.9 P.'Bu._yze 3.;89· m. Kogelstoten: 7 S.'Stutvoet 10.54 m 
20 }~ . d:e Vries 6.-63 m. 4 x 60 m: 4 ::uaa.rlemi• 33 ;9. 
Z:~:_ -~~ ~5 Mei. Vledstrijden te Oostzaan geor gGJ.J.iseerd door OSV. · 
L··. t.::; ~n:p~ur c1eod ons denken n.an sclmatsenrijden. Niettemin werden. 

-;_G:..· oo1: W8or enkele goede 'J:resto..tiès geleverd. 100 m .A: 1 J. Voenenda.D.l 
~- .. ~ . 2 ~ C. è.Cl:. Boor 11.4. 80"" mB~ 1 A;Versnel 9.3 2 B.Steenoorgen 9.4 
~ G. Gru_~Y?eld 9.7 ; Vcrsprin gen B; 1 B.'Stconbergen 6.06 m. 3 A.Versnel 



5 . 51 m. Ook n Oip.en ve ::::-.::;;c h i llen(1e junioren deel o..cm herennumraers.Deze 
uitsla gen zijn echter opgenomen bij de senioren. J. van Drunen , 

/"-- ·---- ·- - - ---·- - -- ·--..... 
0'--~UlTIOREN CLUBHECOiill~ H.S ieffers wordt medec·lubrecardhouder op 
---·====..:.:::=~·.:.:::.:::-...:::. =.::=::..-.:::·: ;;......-' h et hoogspringen Jun. A. Het record st o..e.t 

nu op naam van F.Broertjes en H.Sief:fers ~et 1.67 m. De t ijd op de J.G•:):IJ. 
van 11.- gelopen door J aap Veenendaal in Grootebroek zal niet wordc.iJ. 
erk end als clubrecord wegens windvoordeel. Hetzelfde geldt voor het 
vers.ï)rin6en Jun. B. Bob Steenbergen ~rong 8 ·Mei 6.19 m. Ook hier was 
eerL t e · groot windvoordeeL . . · 

-- ------
01\TZ E ·wEDSTRIJD.K IEDING Nu de eerste weelstrijden achter ons ligge r• .• 

ll1> 11 1; , o, ,o ; '" 11.\lolUI IoiHIIII IIOI' IfUIH I ItUII li • II I HiiltiHifliHIIUoiiU• 

heb ik helaas moeten constateren dat b ij V •?!-

ls junioren nog al wat aan de wedstrijdkleding ontbreekiï. Dr kan l) é' 
gr ijp en~, dat niet iedereen zo één-twee-drie maar een compleet irveds·0r l}(! - · 
tenue L ::u'1 D.élllschaffen, maar· velen starten wel. in bet voorgeschrevs .'J 
shirt en broekje, doch het ~ 7 Haurlem 1 7 -embleem ontbreekt daar dan aan , 
Jongens, t a lrj,J1ce vereniginglfn hebben net zoals wij een wit shirt en 
broe~j e, al of niet met rode bies. Zorg er dus voor dat je het ( ik 
zou haast ze ggen ons visitekaartje.) nHaar l'Jm11 -embleem op je shirt 
komt.. Voor slechts 65 cent kan je bij ondergete1rende zo'n embleem 
verLr jjr5en. · · . · J .. van Drunen. 
------ ·------------
Zo vlul~ na de oorlog verro.aal{Jw) spoedig en voelde me wel thuis in dez• 
te ik me met een beetjes tro.p-1 Ï~ I joviale gemeenschap. Onze trainer 
p en o..c hter een btil aan. Dit- 1 L I plei:tte met warmte voor de o.thlétiek
werd eentonig en ging verve.:... I R en indiviàJJ.ele be.J.angen. De voorzit
len. Hoeveel k eer kan jij het 01 ter droeg er het z ijne toe bij.Na elke 
voetbalveld rond lopen,werd M i training voelde je je rj,]Ker. Niet al
mij gevro.agd.Dat wist ik niet $

1
· A i l e en licha meliJK; dat je meer kans maar 

wont ik had het nog nooit ge·-j T 1 ook geestelijk. De Zondo.gmorg eni.;-raining 
daan. · -- . vJerd een festijn, dat je node missen k on .. 
~n de winter van '47 schoof :: ~ : Op school zat ll~ ih de knoei. Il: wo.s il:- tu.ss~n een soho..re enthou- E j geen ster op talengebied.De onvoldoen
Sl<.:. st e Jonge en oudere kerelS T des werden steeds vetter. t lijn ULO-
~e ~oeinden .. zich ctthleten en I I exnmen hao.lde i k op het nippertje. 
-:;ro..lnden blJ de BrouwerskoJk. ]i Toen het volgende exnmen~ weer drie 
Lls jongen v<J..n 17 j .:tur voel- K vreemde talen. De sport, de athletiek 
à.e ik me wel in het begin wat ~ bracht me ièts, do.t ik zo hard nodig 
onj_)r ottig tussen deze ra buste · J:iad. Ze leweekt niet alleen de soc:iLt. le 
811 sr offè kerels. · TI{ wende eigenschappen,mûtJ.r versterl~t ook de 

pér~oonliJ1re eigenschappen. Als je ua.n athletiek doet, bete!':: ent dat niet:. ;: 
alleen wedstrijden lo_pen, maar ze l~lopt ook eens bij je binnen o.un en 
maa~;:t bep o.o.lcle l:::ara!{tereigenscbn.ppen bij je wcJ:~r er. Voor het beoefenen 
van athJ.etiel:. moet je trainen. Truinen,- steeds tro.inen. Volhouden, 
doorzetten en n i et Ulsten voordat je er bent. Athletiek brengt ons 
no.c.st ui t.hou dingsvermogen ook de l:r <.'.C ht om door te zetten. Dit l o.at ste 
haO.. ik nodig en vms mijn stimulans voor l atere exurrons. Eet re e:,"ende al
t Ud onvoldoende.s voor tulen over mijn hoofd, manr toch ben ik door het-

Y~~~r~~~ ~c~~~l~~~el;utii~~~m;~~ ~~o.:~~j~·:un:~~---~:omen. hÉ~ ·----·-- ·- --- - · ... .. ... ·- J. .. . .... ·---- . ... - ·· ---- --- . . 
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( E.~j?, ... .. ~.0:l ... ,j,~ .... .. G.~Q .~:\J:t. !'ir.A. uls je nieuwe spikes vn.n f 47.- lwbt gekocht 
1 en bij de t weede wedstrijd ~·, die je er op - loopt, wordt één vo.n die kost-
; bare dingen bij een vo.lpo.rtijtje door een flinl: e h o.al vo.n de spli(espun
: ten vc.n een o..nder bijn:::.. c.o.n flCU'den ge lop en. Het gebeurde onze .Po..ul 
Verra al in de 5e ronde t ijdens een 10 l':m-ro..ce i n Rotterdam ~ op Zondag 

; 15 Mei o Ondo.n.Jcs een flinl: e snee i n de voet liep Po.ul. de ro.c e moedig 
i uit en hij eindigde a ls 2o in 32:22: 2. Maar toen stond het bloed hem 
: ool: letterlijk in de schoenen. Van Zeeland w..n AA.C won de race in 
' 31 ~ 59. 2 en eerlij}rheidshal ve dient gezegd, do.t Po:u.l zonder boven genoom
.. ï.e h<-1.:-Ldico.p ool: E:,Tote moei te zou hebben gehad om de werk elijk primo. lo-
, '::n .o.'i0 \Jilly te kloppen. 

'J : . . 'j}:.l ct.i cl:--:mdst r ijd op I·:Iç.cmdo..g 6 Juni (Sport·~·JOcl:) tegen ;rserlol:m zo.l 
'· -' . doorgc.ng Vinden liJagens een in Iserlobn en omgeving heersende 
' . d . 
1J~ ~ : .. cLE.-ep l Offile o 



ONS JEUGDJOTJRNAf': .. L De eerste impressi-es vn.n een nieuw seiz~n 
, , ll lh i"" '' '· II I B !t l llllllillltll lt <ol ll l ii O• IUIIio lo ll!tllll' ------- .• 

Vo.n de eerste wedstrijden in het athletiekseizoen 1955 J.r,.an ik vrij gun
stige_ indruJ:...l:en vun onze jeugdploeg weergeven. Het is VC?:TI-zelfsprel:end, 
dat deze eerste resultaten helemaal nog niet bepclend z~n voor bet ver
dere seizoen. 

Re'cds eerder schreef ïk, dat onze A-ploeg Wam'schijnlijl: sterker zou zijn 
dan vorig jaar. De geloof, dut deze voorspelling niet voorlxlrig is ge
weest; we kunnen zlefs spreken vun behoorl~k sterker dan de ploeg,waar.
over w~ in 1954 beschil-cten. Op . de. 100 m hebben we grote troeven in Jae~ 
Veenendaal en Cees den Boer; ook Kees OVergauw zal behoorliJ1-c mee Jru..nn.e1:1 
(irc:.uien. OVer de ,300 m minder gunstige berichten. Jaap Breevoort is :· 
juist tot militnir gepromoveerd. Ben v.d.Pol krui ~Negens studie heel VJd.
nig t -rainen. Ben komt gelu.YJ.-cig eind Juni wat _ meer in zijn tijd te zit·ten ~ 
misschien dut Ton vDil Zijl hier nog een lichtpuntje lm.n zijn. In de 800 ;_: 
zit WO.LU'scrujnlijl-c wat meer perspectief dan vorig jao.r. Armond Snijders 
deed het al heel aardig. Voorts zijn -:.,·-ve .heel benieuwd D.Elnr hetgeen. Hc.:c,_;: 
DomrJes op dit nummer go..at doen. Misschien dat ook Hons Eggink nog v oo:..: 
een verrassing gaat zorgen. Ruud ;Kitseroo ms onze enige vertegenwoor ci ~- 
ger op de 3000 m. Hij trc.int vol ijver. De hoop dat zijn ijver: ook beloond. 
zul worden. OP de spring- en werpnummers bebben we goede vertegenwoor --
di gers in Jeltjo Doornbosch, Ton -v-J.n Zijl, Jo..u_p de Reus, Ho.ns SieffersJ 
Leo Miezenbeek en Henk Boclmoven. Vvat de horden betreft~ Th: zou haast 
zeggen er is met nog meer D.lllbitie get:ro.:ind àb.n vorig jaar. Dus Jaap de 
Reus~ Jeltjo Doornbosoh, Ton van Zij l en Ton Polak stel onze veD,v-a.chtin-

r gen niet teleur! . . 
De B-p loeg is ongetw·ijf'e ld ook s t erker dan vorig jaar. Onze 80 m is wel 
v.Jeer van bjjzond:re lrrw.liteit. Fons Versnel, Bob Steenbergen en Gusti 
Grünfeld Zijh puike sprintertjes, - wa~'naQSt w~ nog over verschillende 
a r.Ldere jongens beschikken, ·die een behoorlijke rol kun.neJ;l spelen o.? deze 
afetnnd. Harry Joacim zo.l weer onze grote ~ zijn op de 600 m. Ook Si
man -ilo..rmeràDJn zal nog vorderingen maleen op cli t num!IBr. Joop Sohoute i ,s 
m.i. ook in staat tot·'.Jeen behoorlijl>::e prestatie, doch dan zal hij ' regel.--· 
matiser op de training moeten verschijnen. Voor de techniscbe nummer ~ 
z ijn veel ge gadigden. O.a. Bob St~enbergen, Mat Meuwese, Hurry Jcaciru. 7 

Jacques LQ.Zones, ·Jnn Schildwacht - en niet te vergeten HD.D..s Bo.J.r...ker.- VlDl:t..-· 
neer Hc..ns eens enkele mo.a.n.den wat meer doorzettingsvermogen zou toD$D. 
met de training dan zal hij tot g::r;ote dingen in staat zijn. 
Tot slot onze C-ploeg. De ploeg, <tie in vorige jo..ren niet te kloppen 
··ms, is beduidend zwo.J.rJ:rer. Toch geloof ik dat knapen als Rudi vun P.iiG·· 
-,TîJ1:, BQs de Groot, Simon Stutvoet, Henk Ho.ldermo.n~ L.t Joacim en nog ~ e:c. ·
k ele anderen in st8.at zijn om een redelijk ploegje te formeren. Zij z -:.ülf-;n 
do..n ec hter met wat meer ambitie moeten trainen. Heus jongens, het is ~~1 

. eennc.al .geen speel tuin, waar je zo nu en dan mao.r eens heen gaat .• Zoi'g 
er voor dat je iedere. training o.P het ' 1.Ho..o..rlert1.1:-terrein aonwezig bent ,. 
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y_::n de Redactie . -- -·---·-·-· Wanneer U di t nummer v66r de Pinksteren ontvo..ngt = 

k brengt U dan een eresaluut o.an expediteur Joop vo..n Drunen, dienrost ~ 
~ het vele u erk, do.t verricht moest worden voor de wedsbrijd tegen Min- ~ 
~ den i n Zn.ndvoort, toch nog ::-~s heeft ~zien dit numrrer op t ijd te ~ 
~ verzenden. En wanneer U dit mJ..mmer m de feestdegen ontv<:.ngt, wel, ~ 
~ brengt U hem dun ook een eresaluut. Vfcnt do.n betekent bet, dat ons ~ 
; aller Joop zo veel VJer k voor die ' ;Mindense•: wedstrijd heeft moet en ~ 
~ verzetten, dat hij het clubblo..d werkelijk niet op t ijd de deur uit -
~ heeft l:unnen kr ijgen. No.. de wedstrijd ; ·. op Donderdagavond 23 Juni = 
~ te s en de Zweedse ploeg IdrottsfÖreningnn gaat U thuis rustig nul:o.o...r-- ~ 

t en over die 'wedstrijd, mao.r wij 71 VU.n de redactier: go.an d o.n heel mel ~ 
; een elubblad in ell:o.or zetten, en nls Joop vn.n i\J.e ex:peditié' do.n toe--l 

V'l llig net niet met vo.oo.ntie is, wel do.n heeft U bet volgenie nv .. mn-e .I' ~ 
· ze"_cr bec;in Juli in huis. Heus! ~ 
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' . .' IC ~-~T l'v-:.-_1TIIJETIK In het i'Jlc.o.rt-nummer van 11 De HAV-er" werd een opr oep 
·· ·- - - ---------- geplo..o..tst voor nieuvJê medelezers w.n bovengenoemd 
. ..:uits vo.:·~tijdscbrift (PriJs f 4.- à f 5.- per jo.D.r). Niennnd beeft zic-h 
echter n.cu1.gemeld voor dit gezamenlijk ob onnement .Spoed is nu wel gevJenst 

c.nr:eldi ngen b ij J.E. :3leijPWiJk,1far l: l o.an 90, Haar lem. Tel. 21858. 



OVer een jongen, die voor het eerst op de training komt;. 
U 11 ll t lfftlfUIU.If lll lltllHII I II IUIIIIItHIHI If ll l lllllfll lllfltll•t flllt l " l 'tUIIH'fliitf tl t U hlllft1UtiiiiiiH .. UIUiftlt i i UH IIftU ........... fft.,UII "oHUft .. ,lltfHHIIfUMt tMt._......."'"flttllflftiHUh 

De voorzitter en Henk Willems zaten na a:floop van een training wat met 
elkaar te praten over het clubblad. Tenminste, dat nam ik aan, want 
toen ik er langs liep om te lEen, wat er op onze goede oude ''Athletiek
Spuit" stond, zei Henk tegen de voorzitter: 11Jeltjo~ zou die niet eens 
wat voor het clubblad willen schrijven'"• Je zegt dan niet nee, maar zo 
iets is altijd gemakkel)JkeJ. .. gevraagd dan gedaan, want waar moet je over 
schrijven~ OVer de training? Och, er zullen altijd wel jongens zijn, die 
te l o.o..t lcomen of die liever iets anders doen dan datgene wat de leiding 
wil doen. Of (?ver de auto vo.n '~leijs11 , die eerst opgeduwd moet warden, 
voordat hij rijdt. Maar kan je daar een artikeltje over scbrijven? 
Het liJkt me wel leuk om eens iets te schrijven over een jongen, die voor 
het eerst op de Jcrnining komt • . Zo'n jongen komt meestal schuchter met 
een vriend de kleedkamer binnen, kijkt wat vreemd om zieh heen, gaat 
z:Loh veri;:l eden en staat weldra in een voetbalplunje gereed. Hij weet nr;g 
yan geen tr<:iningspak .af en gaat als het ware aan de hnn.d. van zijn vrie!ld 
nee naar bui ten, die hem dun vo.n alles gaat vertellen. Hier is de sp:r:1.x.g
oo.k, waar we straks go.o.n hoogspringen. Dáár moet je stoten en werpen, 
''IO.ar dut zul je nog wel irlet luldcen. Je uithoudingsvermogen zal ook nog 
wel niet zo best z~jn. Al pratende lcomen ze dan op h.e!t ve].dje aan, waar 
0en partijtje voetbal -nou,voetbal!?- wordt ge~eeld~ Die jongen l{rijgt 
1an de schrik ·van zijn leven. Een schreeuwende drogist (wie zou dat kun
nen zijn? Red.) in het dqel, die steeds maar ulo.at gaan" roept en de bs.l 
dnn zelf ook maar laat gaan. In het doel! Al trappend en schreeuwend 
vliegen ze allemaal tegelijk achter de bal aan. Mnar weldra is de nieuwe 
jongen .over zijn schriJt heen en hij zit al gauw tussen de trappende massa 
in. Een betere kennismaking is er volgens mij niet. Na een kwartiertje 
komt Joop de junioren van. het "slo.chtveldu halen. De nieuweling heef:b dar 
o.l k ennis gemankt met een paar jongens, die hij n geta.cke Id." heeft, of 
met een ander stel, wuurmee hij over de kop gegac..n is. V/o.nt dat kan oolc 
allemaal gebeuren t ijdens dat gezelli5e partijtje. En toch, het is heus 
r;ezellig. 
Het inlopen van de nieuwe jongen gaat vrij goed.· De gymnastiek gaat hem 
al veel minder vlot o.:f. Meestal erg stijf en traag. ··non wordt de ~ote 
sroep e;esplitst in A, :&, o-en soms nog een D-ploeg; Wij beginnen dun 
meestal met een tempo-loop en wat sprintjes. Hij kan toch best meekomen, 
vind ja We krijgen dan nog een hele serie oefeningen en loopjes en tot 
slot een 1600 m met tempo-wisselingen; Tijdens die laatste loop komt de 
nieu:Jeling rustig no.ast je lopen en hij zeg t; ook nog wat. Mao.r je lmn hem 
natmeliJ1t s antwoord geven, want je bent bljj dat je nog lee:t't. Je denlct, 
hij z .:tl wel anders piepen als we een beetje verder z ijn. Muur je krijgt 
toch al een ro.ar gevoel. Hij loopt toch lang niet gele. En dan klinkt 
plots het bevel; "De laatste 250 m alles geven wnt je hebtn. Don denk 
je weer~ 11Nou zul ik hem toch laten zien, dat ik het wel even b~ter 1~1 : :: 
~i/1ar dan opGens gaat bij je voorb:ij. Nog erger, hij loopt uit en wint. Je 
Yertelt hem dan maar ondel.' de douche, dat jo niet erg lekker was en dat 
~e last van je rug bad. Maar je vertelt hem töO"h ook, dat als hij goed 
·~o..~nt, hij toch wel iets zal worden. - @)---




