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VAN DE VOORZITTER.
Wanneer i k in dit artikeltje enige aandacht wil wijden aan de- komte nde.
P.H .- en W.G.- bekerw edstrijden, dan is het, ge loof ik goed, te beginnen
met een : blik t e we :rpen op de in Ensch ëde verlopen mara.t l1:cm .. Want da a r slaagde onze Gorrit v·.d. Bosch erin, om van de 5<1 d eelneme rs de 25e plaa ts in te
nemen en met e en tijd van 3uur 2 0 nin het clubrecord a anme rk e lijk te verbeteren~ EeiT wel zeer opmerkelijke prestatie Vati een loper, die door moed er
Natuur geenszins met aanle g bedeeld is gevorden. En toch ging Gerri t ;, dwars
tegen· iéde:re · overtuiging in, trainen voor de super lange afstanr'l.. Werkelijk. l
-trainen. D.w.z. dat bij dag in dag uit, met zijn trainingsmakke,r· Ba s Fennis/ · ~
die in Enschede tot:. d e 3 0e plaats kwam, kilometers ging ilvreten". Weer of .w·:
geerr vJe@·r , zin o~ gee.n zin, altijd werd er ge traind. En het resulta a t is
~,
niet ui tgebleveru. Ee n resultaat, waa rvoor ook Gerri t di verse tel eurstell in- ~ ·
gen: heeft moeten·· ov e rwinnen. Maar di e t e leurstellingen heeft hij me·c ee n
glimlach·. ge accepteerd en_, hij is door gega~ ru en hij zal verder· doorga a n, want:
Gerrit gaat nog muer do e n op de marathon. .
Wat dit alles met de komende P.R.-bekerstrijd ta ma keiT heeft? Wel, ook
bij die sttij:c1 hebben wij de laatste jarèn ve el t e leurstellinge.n moeten.
incasseren. Het h oe ft er · even op ge l eken, dat wij opnieuw naa r d a vi e r· beste
vereni g ingen zouden doorbrekE.m, d e.- twee.· laatste j a ren brachten echter weer
t e rugval. :Cn toch gaan we. ook bi er door. Wa nt juist uit die t erugval van da
~B.a tste jaren1 mo eten wij de ·kracht putt€m om: toch ons aller · "Haarlem" we er
3onS. naar de top t e br <?:.ngerr-. Een ideaa l, dat ni e t te verw ezelij ke n is? Toch
·:Ve l. In de. laatst e weken kwam het toevallig zo uit, dat Wim Kaan zich mo t .
1iverse atleten moëst b e zig houden, naast d e mensen~ me t wie hij reg e lma...,.
cig aan de gang _is. En toen. 'is overdu ~_ delijk gebl eke n, dat. wij in Kaan een
~oach · hebb;en· gevond e n, vmarop wij e igenlijk al sinds de oorlog hebhe n ge _.· ....
racht .• Ge on . man-, die op een• enkel numme r · gespecialis ee rd is, maar een coach( J
~ ie door zijn internationale. ervaring~ ; ge:paard gaande mo t ee n studie van d Er
ti euwo. trainingsmethoden, precies . d_e IJ:an is', die we nodig hebben:. Tem e<:Ir, .·; -- . .
. a ar hij ook op prachtige wijZEl de \Ile ntal e verzorging van d e atleet op zic h'- ,
~n n eme ~. Ná tuurlijk, alloEn . zal hij _het ook ni ~ t aan kunnen. Maar het is
Jaar mijn mening toch : wel duidelijk gqwordon, dat wij van de go decontrali3Gerde training weor t e rug mo eten naa r eo n .meer c e ntrale figuu-.t, die spec;ita l leiding gaat gevemaan de tra ining va n de: wedstrijdatle tenj. Wij hebben
1e t s e rieus geprobeerd met d e -z.g. "groepj8s-training". Ik zelf w·as er een
Toorstander van. Het is niet gelukt, omdat,-zoals d e t oge nstandars d estijds
ü z eiden- indord a a!fr ve e l van de· juiste clubsfeer· verl : retl gaat;. Nu wij,
:1aar mijn absolute mening, een. man gevonden hebben, die we rke lijk zonder·
moer ons ~ertrouwen ~ als hoofdcoach kan hebben', moeten wij daarom ni e t aarzolen 'llr·ee r naar een meer centrale training over t e stapp em. Wij zullen daarvoor natuurlijk riog we l div e rse: problemen: moet on ov e rwinne n, maar he t is de
J nige we g om uit de _b uidige, sfe erloze toest and t .Q. raken.
Terug naar d e P.H. Zullen wij in staat. zijn d e z e sde - en l natste plaats
:, o c nt lo pe n? Hèt zal moe;ilijk zijn, . maa r · onmogelijk -is dat toch zeker ni e t •
. ~o n · D oornbosch~ ee n Ve rra,. een Joacim, een Hoogland, eerr' Wezel, een van Zijl,
: orr Steenb e rg e n~ eon Meuwe.se., het zijn.,_ toch stuk voor stuk mensen, di e · in
.s t éH3. t gea c ht moe t e n word en voor punten, voor divers e punt e n, t e zorge n. En ·
J ic wil dan · hel emaa l ni e t z egge n, da t ik d e a ndere plo eggenot em uitschakel ..
In t oge nd eeJL ~ · wanneer oen i e d er · zich volkomen inscha k elt 9P . d e strij.d, zich
doa rbij vo :.:.lod ig houdt aa n de aa nwijzip.ge n van d e plo egl eid er, dan zijn er
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in de p~-H~'-belwrploe g 1957 toch misschien nog meer mogelijlr..heden, dan men
op c1it ogenblik verwacht ~· '
En wat de W~- G~--bekerwedstrijd betreft~ we zijn wel met st~rkere ploegen naar die wedstrijd e;egaa.nr- echter met minder kans op succ ea~· Hetgeen,
dan tevens inhoudt, wat het algemeen-atle tiekpeil in Nederland zich op
een bedenkelijk hellend vlak begeeft ~· De wel zeer mati ge inschrijvin biJ .
de jeug<L"k:ampioenschappen in ons district wi jzen ook z eer b ep aald hierop~
Overi gens zult-U-begrepën hehhen. dat er e en kans je inzit op de nog steeds
fel be geerde w:·G~--beker :·
.
Er resten ons nog ruim vee rti en dagen~· Wanneor ieder . aange schreven
lid. in die veertien dagen zich geheel i n st e lt op do wedst rij d~ de · aanwijzingen van de jeugdleiding goed opvolgt, dru1 zou heel misschien op
15 september in-Le iden wel eens de victorie lDJnnen be ginnen ~· Al s dat eens
vvaar mocht zijn ~'
D.; Hagt ingius"·
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VAN HET W EDSTRIJDFRONa: ~·
don Haag, 7 juli 1957 :· B-li:DJnpio en s.chappen~·
Na zij n serie in 60 ~- 6 sec~- te hebben_ gewonnen op de 40 0m ~- horden!) stelde
D_tck Hoogland ons in de finale teleur ~opr de 5e p laats te bezetten :· Op
'gspring~n bcze'!?te hij de 3e plaats mot sl o ch~ lm6o~· Deze hoogte werd
ook door Jol Doornbosch en Ton van Zijl· gehaald; Armm1d Snijders liep z'n
"'-cie 400m; i-n 53 ·~·9 seë ~-, maar werd· hela as doo:I;" 2 valse starts in de _
= Pinale uitgeschalceld~- HerJk MeijboOlF wër _
a reeds in do serie uitgeschakeld,
hetzelfde lot onderging hij op de 8008~· ITe l Doornbosch bezett~ nog de 4ë
)laäts op discuswerpen met 37m07 en de 2o plaats op de· llOm hordexi in 17 ~'
.:;oc ; 1 achtor e en o.tlect uit Leiden, düf bijna. al z'n horden omtrapte en
-J.o..arbij zich nog vergreep aan de horden van de näast hom lopende Ton van
~ ijl~- Een protest van ViiiJ-Kaan liep op :niets uit~·
·
'3 oe sterborg, 11 juli 1957~·
~
E_e n ninieme plöeg trol: daar ten strijde,~ n ~~ 1;· Jël Doorn"t?osch ~ -ver gezeld
1.ran 2 junioren ~· J e l won do.ar de 100 yards in 10~"8 soc c· en met deze tijd
is hij de snelste Ho.o.rleumer van dit jo.ÇJ.r op da t nunmer ~· Tevens no.n hij nog
de 3e plaats bij het; discuswerpen voor zijn r ekeni ng met 35ml6 ~A.mstordan , 18 juli 1957 ~I n 15 ~- 9- s e c~- bezette Dick HooglCUld de 2e plaats achter ·Visser van AAC op
d e llen~- horde n~· Jel Doornbosch kwru:1 biJ het kogelstoten tot do uitsteke_nde
pro statie vän l4m05 9n word .hierme·de le ~- Tevens w~rd hij hiermode onze 2e
14:::1 ;-stoter; Clu b recoFd van Ad v an Zweedeng l4EJ.42~Hao.rlow, 24 juli 1957 ~Op deze datun vverd oen gymnastiek en atlctiokdenonstratie gehoÜden op het
I-Io.o..rlen-tcrrein, ge organiseerd door de stichting Ho.arlen-.Noord~- Ho~ vgor het publiek boeiendste nü~une r was ongetwi jfold do· 3000n ~- :;, waarop
Paul Verra onze k leure n hoo ghield ". Hij kvvan o.ls 2o over -:::.} finish in
Sn. 48 ;7 achtor Oostern a.n van Suoni~- Met eon prachtige ein dspurt verro.ste._-===--

Ar uo.nd Snij dÖrs vrier:.d · <:m vij o.nd op de 8QOn;'I;Iij wo rd 2o- in 2D04.j o.chter
Hoido. (AV' 23).· HG11lç Mo ijboon :aord L~e (t o weinig so tro.in.d) ~- De eerste 3
plantsen rozetten onze nonsen op het hoogspringen ~· le Pete r Krru1.s; 2o
·J:.lon vo.n. Zijl boièl.o ln75; 3e Dick Hoog land lu7o~· De. poging vun Poter on
het clubrecord o.;e_, ln8~ te brengo,11. n islukte op eon haa..r na~Hö.o.rl ër:l; 28 juli 1957 ~H~·D;A~-v~- Atnodes en HAV nHo.arleÏ1 11 or'ganiseerdon ::r-e gi onale vJerstrijdeu in
het :• stn.dion7 ' aan do Kleverlo.D.J.l.~·
Ho11lc. ·willen s do.o.lde 6D.46 o.chtor de springball: in het zru1.d en do.t · betekende
een l c prijs in de C~l:lasse~· Eveneens în de 0-klasse pil::te J o]_tjo(goed voor
o.llos) Doornbosch de lOOn ; i n 12 "'·- sec ~· voo"E Di clë Hoogland en Co Ln.gendl jk ~
ArD.::md Sni...jdors liop oon p rino. rL1c:e ovor de . L+-OOn;B on noteerde 52~·9 sec :·
Jo.n v o.n Dort plo.o.tste zich in ao fi no.l e in de 0-kla ss e over deze afstand in
54~-6 s e c ~- (Jon 1 s stando..=,rdtijd) ~· In cte finalo :!..ie t hij verstok gaan :~ · Bij
het kogelstoten J.t:VJ O.D Jeltjo niet ver.d er do.n 12n35 en dit WD.S niet toereikend voor de lo prijs~· -Po.u. l Vorro. l0gde do 3000u ~· o.f in 8n 53 ~'8 en vJerd
hier n ëdo le ~· :Cc 4xïoou. (Doornbosch-Hoó glo.nd-,Bro c'~,.r oort-Btee nber'gon ) notoordo l~5 ~'7 en wo:!:'d le :·
l\..;:_~sto:rd<2-11~ 4 augustus 1957 ~1r...Hollru::.d.se l::o.npi oenschc.pp on~·
L~ tite ls voor onze n o::.1sen .. wo.o.rvo.:n J o 1·0-j o en 2 vo.n voor zijn rekening
lLont _r ... ~-1~· speerv;erp en net 501)07 en vcrspringen net 6n76~ s Honk Willen s
1'.:\JaLl hier tot 6n35 on word 5 e.;· En passant nD.I.l Jcl oo~: nog 2 2e pri jzen
Eoo n~· 1;· op k oge lstot·ën(l2u 50) on c1iscuswcrpen ( 35n 65) ~- Dick Hoog land won -3
de 20ou;· horden in 26~·5 s e c~- voor van Bgv~n van ZaCJ.llana': .. Laàtstsenoen de ,_ ·
\las ·de o.o.nleiding, dat Dicl:: op do l J::On .,· horden in do bloleken bleef' zit-lïen
toen er gestart we rd~· Van Boveii pikte n~- 1~' en Diqk wo.s van nening~ do.t oP'
-v; e:l teru g zou v1orden ge sc hoten~· Paul Vorro. na:.1 de 5 000n~· voor zijn rek e- ··.
ning en dru.l:te neteen z 1n clubrecord vJCe'I.' m:.ü o.ag en. bracht het tvt cle
p riEa tijd vo.n 15n 01~· 6
~--.
.
Co Lo.gendijkr -~let '(aco.nt iebonen, \Vist zich in 54 1 - s e c ~· op de 400n;· voor- de
f'iEo.. le te plaatsen~· Hierin n oest hij echter n et de 6o plo.o.ts in 55~·2 sec~·
gej_1oogen nonen~ Arnar1d SniJders hod ae pech on do ste rkste serie te loten
en hij VJerd. 4e in 52~·1.:. sec~'(pers~·rec "· } en dus u i t gesehal:eld .; HenJ:c Willeus
ging tenslotte t och niet r:et lege handen no.o.:r hui s , n aar bcho.o.lde eon 3e
prijs op hoog sp rin g en~ · .Prosta t ·:Le lu6o ~.
~
Don Ibo.g~ 11 o.uz ustus 1957 :· Nc d ~- Ko.:lpioe nscho.ppen ~·
Ho.rry Joo.cin e:.J. Dicl: Hooglru1d- over l ëefden beide liun s erie s llOu; horden
net oen 3e plaats in respo·. 15:·6 se c.~ ë:.1 ló;·2 sec~· I n de final e waren eëhter
de 5e en 6e plo.o.ts voor hun wegge le gc:.:· Harr-.t no":i'e erde hierbij 16 ~·- sec ~· en
:.finishte enkele eenti n eters vo or Di ck~- De 6e p:!..o.iits bij he t l: oge lstoten
. (12u65) was teleurstol len d vo.n Joltjo' Doornbosëh~· fre~ verspringen d.o..are~-{
tegen no.akte vJOer voel go . .Jd. 3 e net 6n8J:~ (p e rs ;·roc ~· ) o. DJck Wezel bc."-.r ees
n e-G z'n 2e plaats (3u 50) nog steeds u it lîet g oe de hout te z ijn gesneden~·
C)j_') de l0la.1 n oest Pau,l Verro.. z'n titel v e rdedigen; hij heeft . dit uitstekc .
ce do.rul en dat het e en-3 e plaats werd pleit slecht v oor de c ~po.cit eiten
--:g:~'-'1. z 1 n tegenstru1.ders~'
·
··..._ - tgQg_IONALE VJEDSTRIJDJ!li_~
r!n.o..r ze o.l dat jonge voll: je vo.ndo.an halen ?
Oh, da t is heel eenvoudig verklaard; u i t onze eigenste regionen. _Als geboren regionalisten zi jn we gel>: op der go lijl>;: e bij eenl-;: onstGn~· Wij ''lbrullenu
vo.n enthousiasu o on oi1Zo regionale eigenaardigheden ui.t t0 leven~' Als één
van Dijn n ede-vo.dorlanders sons deDL"C 1 do.t hij het beter weët dan wij, -hij
zij een kere l en staat op ~· Geon opstaan-· on st·ru1.de l i .ngen ,;~ , ~- ik dank u~·
Onzo special iteit is het re giono.lisno ter1 top te vooren en do.t doen wij
do.1:-.. d oor n iddel vo.n een o.tletiekontiJpe_ting 9 vando.ar al do.t jonge voll:j 0 op
zondag 28 juli op onze 11Klevorlaan 11 :' Dat oeroondo velq.~ waa~ iedereen
iedereen n oot ontz ien · vo.nwege het gevaar en do ru iuto~·
Over prestc.t i es pro.o.t i k nie t $ h eb ik ool: geen verstand vo.n~· Een c~ub ge 
noot b eweer de e c hter :~ dat je v ca l over atle t iek e oet loz on on do.n yv edstrijden volgen en evontu oo l later d_e o.o.ngewezen r.1an voor een jury bent ~- Ziezo,
dat wo.s niet te gen eon dove ge·.z~G'gd~ dus be g on il: d irect o.l net het l .o.o.ts:r;o
on liet 1:.1.0 he oï rustig tussen de andere l:enners op do jurylij st plaatsen~·
Ech-I:J loul~~ zeg ~· Dacht ei!:'rst ~ dat non voo~· con- voll~sfoest t e so.non wo.s gekon en Gn do eernto r-eidCJ.lsen vast i nstudeorde ~- 11Teenn -; zei die goeierik
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va.n eeD. c:J..ub!~'.:::U:k er, nda.t. is loslopenn e. Mi j ool;: o.l g oed 1 er lopen er nog
genoo g los, aus die kleine vijfhonderd kunn on or ook no g .-..vel bij~- Niet
d o.t beno.u vilde; No.. eni go tijd werdon. 3 :].-.j· divo:rse din gen o.l duidelijk en kon
clC\.11 ook Va1:: . tern en L~et de n odi ge geheiDZÜ1D.i [9J_eiè. l10.D.I' Di jn Dede-:-kelU1ers
pl o.o.tsen~· Wo.t n ij vo.n n ezelf we l opvielf wa s~ do.t ile l ccngzo..r.1erho.nd Ltijn
neeste lee nnis we 1 },.:wijt l: on roleen o.OJi. be langste ll• · je fonilieleden, d.~. e
schij nbaar a lleen o.ando.c ht - voor hun ei gen l: incleren n ot dat zo ~1et j _o s gestrek en brook j e en shirtje~ · Neen die tip ee n s vo.n ni j o.o.n~ s>ntz ~ ttenq _____ _
danl\:bo.ar pub liek on over a tleti el:: nee·. in ':de ruin te to z w o..nnen ; · ~Mo.o..r kon l änt i k n ij n - rï öóie t o.cl: nL3t."uit het ·oo g verliezen ~· Jur;:·en •• , .-~i k bedoe J_ ; ~- ~ j1lryin .. ; ~ · ~- jurien- ~- ~ - ~ ; b o..rst ~ zoiets staat n i et eens ~-n ·
een n orno.o. l neerlands wo or d enboek~- Kel;l j e ëffe nc-.go.an, wat een to.nk JJ.;;: cp
ni j n s c h ouders no.:· :. ·~ - Hoe schrijf je , d.:i~ mi · ~- ~- ; jurien; jullie be (ji'ijpen
toch, wat i k do.o.rn ee bodoe l no..nscho.ppJ~n • ;~· bo.l l. eefd~·
Hebben jullie we l een s stil gesto.an bij een der gelijke taal;::?, · Hebb en jullie
wel eens zes lange ur el1 o};:> di e twee dingen gesto.o.n, d~ e je het eerste uur
rw g vol tr cts n et je benen durft aan te duiden; vvo.o.rvru:i je l ater het idee
hobt, dat je tvvee stronpe le nde stal-eer~ n ee genenen hebt~· Hebben jullie VJ_e 1
e ens op één vrije zondagni ddag platvöëten, spo.ti:\.C!.ore~1 .. ~n doof. gezo1:te vogr~:· ..
:voeten te gelijk op gelopen? Oh nee ~- 3·
oh nee •• · ~ · nou ik vw l~ ' Hebben jullie
we l eens- ee n ho le c i ddo. g nöëten roepen, ~ ao.n do ~.:o..nt .·; ~ · b o.an vrij laton;-..,;
..- stil te ~- ~- •· v:Jiär is Jq.ns~ ".; ;hebben jüJ~~~ Kol:i o DoocllopGr o ok t.;ezio11; -hij . _
n oct lop en ;. ostafettehoutjoee c es c · · ~; verspronget j e - ho.rken ;;. _;. ;;;
4.oogspronge tj e - l at je op ·~ l at j e . af .c.c... t
~ spoer~Gje heGn spoortj e t e rug •• ~
1iscus heen discus t e ru g cnz ,.·
(}IJ.Çiat je op h ot lao.tst · nie t V.JC ot, wäo.r - 5ë o..llon ao.l te gelijk stam1 n oe t,
ï ö.tcn z e j c oen k l eine 5000n,.· lopen ~· ~ . ~ ~ :·oer sto vJissel k l o..J.r - - j 0. lel o.o..r
.;.; ; tweede wi sse l k l aar -- ja ook k l a c.r •· ~ ; derde 'ïJisse l k l o.o.r - :· ~ ~- n iet
klo.ar,- v-=v- ö.t nou weer . Gr eetje vö.li. -- Zcnu~wehuyzon niet o..o.nwez i g ~- ~- . clro.ven - no.nnen~-. -~ · Gr oetje wö.G..r - zlt je :· ~Q· van Zenuvve Llelden bi j derde wiss?l· .' ;·;,·
van- Ze - nu - we ~· ;;,.· ; j o. hoor? dao..r k on t Gr oet j e aan; die zat ao.n de
Huyzen-kant Ö.et ho.ar vrij e;rtje pinda ·'.s te snikkelen:~ p~ v7eg 11 opruining
i n ao..rdn ot en~· Voor k l o.o.r ·- achter k l aar ·- start en nao.r ~Esto.fette- nocn on do l: e rmers dat~- Die eerste e stc..fette kostte e ij e chter
600 neter~· Do.t deed il: on Üi j n re giono.lisn e i n de o.t l etiók bot te vi eren
en j o steel:t er YJD.t VD-:!.1 Ol) '." I_I!Iaar nu hot 11.1 ger_:.one i~1 de o:rganiso.t ie ~- Roep t
no die g oochelnar door do luidspreker, do.t er n og zeve n vo.n de estafett et je s op hot pog:raDLlD. sto.o.n~· Zou je zo'n D.ens nio· t ~ · ,Jo. lo.ter hoorde ik
do.t ze di e stal::kor on 11~· 45 uur reods i n oen heel heel l:lein hole je ho.dden
op ges loten , ool: oe n t o.o.l: vm1 do jur-yy n et de opdracht a lles do or te kwe len,
' ·vat er o.l zo vi o. een der ge lijk o.pp o.r o.o.t door ,to ·1:::'1Helen valt en dat ook ·
n o.a r oventjes zes uur l o.ng o· Ko.n Lle n:ci voor ste ll en, do.t d ie oól: geen·-gr en-.:.
.zon n eer kende~· Die zo.l n atuurlijk
wel o'r gens pijn geho.d hebben~· Mo.o.r
Jndo.rllcs dat liet en ze n ij toch n o.o.r e'veÏi a cht n aal 6oon ·~ - lÖp en~· Toch kin-lero.c h tig on do.t op ges loten zitten alleen op n ij te vvreken ,; JJao.t hij
ïi :.1 Kam1 none~1, die loop t zull: o afsto.nd j es voor zijn genoe gen~ die hijgt
q.

;;

c.

Q.

ooi:

~1i o t een s ~·

Dat er çmdo.nks het vverpen n e t koge l s, speren 3 discu ssen tussen ëi_iÖ dil:
zevenhonderd De l"lSCl1 c;een d oden govo.l l en ·zijn nag een wondor heten~ ·
Dit,_ wo.s n ij n vuurproef~- Ma o.r ik zweer je 0 p g.n s c h apyen ., hou dt een . jury in
ere. Moppe r n iet ~ protesteer niet( t e v oe l) s wo.nt oo:·: zij ètoon h ot voor
h1:1:1.1 genoegen en n o.ctr eer en gewe t en ee rli jk ,~- Mc-.c.r j"Q.llie voolon no. dit
beleefd te hebben n at1.mrliJk - vJe l 1 do.~. het i n de j ur-j 11 st o.ru1:• voor ni j tot
do volge nde l:e or t o.b oo is , .- ~- ~- y.,rant , ste l j e gerust , d ru1 doe ik no.tuurlijk weer neea·
~

-
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Ansterdan , .29 j~ni 1957~ ·
Bij deze ·door A ~v~- "23 go or go.nisoerde ,wedstri j den 1cwcu.wn· onze jon gens t ot
de vol ge nde presto.tiosg
A-j_~niO.I'_ê1 ~ .

v crsprin gen le

}?'--:-.j_up i QE2lli

_ :<:.nn ,.., .

/1 c

B~ S t oe nb q r gen
U ·..-r

rl

if L~..-..P.P

6nl+3

15oon~le Jan Kiewiet
4n 18 ~·5,.. een l:euri go tijd, r::aar degenen, die
Jo.n hebben zien lopei1 1 zullen hot net Llij eens zij n, dat deze tijd nog
beter h ad l:unnen zijn, wanneer Jan geen afspraak. had t:;enankt net é~n vru1.
zij n tegenstanders; De a:fspro.ok was on on de beurt - de l: op !ïo nenon~- Het
gevolg was, dat Ja:.J. na zijn ronde op · k op te hebben gelopen, enige tijd in
noest houden, zodat zijn te c;onst.:m.der weer bij h: on treldwn;
,0-jÜniore:n g

6on;

2e H~-Leuwone r

vor·sp r~-

le M;Beijers
lo H~-Leuwcner
3o C;Hinc1riks

600o~

~Ö~j-l?-ni oren:

.-

hoogspr~-

7 ~"8

sec.

l n.' 39 ~"8
5n _42t .,
5n 12

2o n:·v :xanpon
2<1 H."v .Xo.r.1pen

Joop ~Vissers, di o ge ze n idd::..g op de 800n ~- startte, kwan n iet verc~er dOJ.l
400n; Toc;n ge lastte de heer Moon:.:an hen de bo.D.J.l te vorl.::1ten op gr9nd v.:u1
hinderlijk startETI1.
Do.t er i n zo' n goval no.o.tre ge len v.Jorden _c;ênor.len is voll:onon juist; Mo..::--r
de rio.atro ge l, die de heer Moer1:~o.n nar.'. is u .ï.- vol}:onen fout, VJOJ.1t ook de
overi ge ' lopers ondervinden dno.r last voJ.l~· .Dit bleel: ook deze k eer w.eer
overduidelijk~ De l:op h adden op dat n on ent Vissers on de AAC-or Zii:.let~Ook Zinet! die niet wist t 0gen wie de heer MoerL"lill'l het ho..d, hield voll: ouer-·
in; Een d sh:wo..lificatie no.. af loop der race is te ::.:. o..lle tijde:.1 een be-t;ere
op lossing~'
Rotterdou, 2' juli 1957~- Ned; Jeu gdl:o.L:p ioenschappeE;
-~Hoewe l de nHo.o.rlen 11 afvaardiging zonder ee:a l:o..;:_lpioenstitel naar huis teru·;;
r..: oest l:eren, kum1en we toch net voldoening op de ze wedstrijden teru t:; zic:a;
Bij het speerwerpen l1:1ND.n Ho.rry Joo.cin o:p de godeGlde 5/6e plao.:bs net een
worp van 48u46i
Harry kwru.1 ook o.o.n de start v .::..n de llOn~- hordën en ·wist hier achter cJ.e
V8..:L-o.tleet Bos o.ls 2e te eindige::: in 15,- ; sec~- Hot yerschil tUssen Ho..r:t.....-r on
Bos wo.s niet van dien aard dat 0, 7 sec; versc h il n oge lijk vm s~- On zo r.::.oning
·Jwrd n og versterkt, daar 66n der juryleden 14.-8 soc.· voor Hc.rry cidrukte,
con - tijd, -die ook n ijn chronon etor aangaf~- Niotten in botolmEde dozo tijd
( 15 ~·- sec.') oe:ï.1 o.annorl"::e lijk vërbctering VL."'..n het districts-record on·- ool:
vo.n hot ?lubrecord, do.t net 15 ~·5 sec; op no.o.r.1 vru-: Jaap de Rous stond~Harry slaagde ur ool: nog in bij ~ot hoogspringen do 3o p l an.t s i n t o :tleLJ.Gn
1::c.t l n 65 ~Bob Etoei1.borgen vJerd i n z'n serie lOOu.· uitgoschoJ::old~· 4-e i n do tijd von
11~ 2 soo ~- . !{et vcrspringen leverde ons de 2o en do 4e l)lo.ats op door toe.:.
cloon vru1. Mat Meuwese en Bob Steonbörr:;on, die rosp~· ~ 6n58 on hn47 sprongen.~ .
Joop Vissers liep oen k eurige 800n ; Hij finishte als 3e, werd echter als
'2~ gek lasseerd, daar 'de Trekvogel-atleet Kalkna.n wegons wel- zeer · grcf
1
:llnderen werd gedislcwalificeord; De tijd van Joop van 2n 00~"8
_ Oonderdag,. i2 juli, avopdwed~trijdon -t o Soc.sterborg.·
J-R ~~ze ge~elligo. weJ.st~ijd~n startt-en als. enige ;,f:Io.o.rled' junioren JOJ.l
{J.ewJ.et en _Joop VJ.ssors. Ja~1 v:on do 600:·1.- J.n l n 30~-3 on J oop deed hotzel:fdo
JP do 800n. en \Vol in 2a 04."8
._ \.r.:sterdau, 14 juli 19.5._'2_~· Meorl:anpwedstrij den ·'
~ ij do C-jun!oren kwan Hmik Leeuwener vm1_ do· 28 deelno r:::.ers op de le plaats
~19t 2332 ptn~-' de 2e plaats WD.f? ?<?~ - voor '·Haarlon; ; on we l voor At Joo.ciu ,
:ilo 2262 p~n. vergaarde, Mons W ela~rs u o.nkto hot ~cces conpleet door cle
3o plao.ts J.n~ te ne!:.wn n et 2125 ptn~.
Jo.n Kiewiet v~~ ord 5e bij de B-junioren net 2234 :ptn.· .Pieter Mo.scihi 8o
~ot 2181 ptn.
' -~uib vm:- Knnpon werd 2e bij do D-jui~i~ren n et 1770 ptn~J o.n Schildvmcht verzo.r.1elde 2291 ptn; en VJerd 9o _bij _de A -junioren~J. . nstor 1 18 'uli 1957 ~- AvondwodstriJ.de·l V"'n A ·-A ·"·c ··
ol:: hier J'vmnon uit e · D.rlo~-. n rousto.l.L "'... • • d • t.
c1u ö Jo.:;:: Kiewiet en Joop Visser~· '· Jrul star~~ 0er arud:l 3o00s. ~rt hot Zandvoort se
3° 7 sec · J
1
d
•
op 0
u. B Oll werd 4e in
i~ • z'n - s~ri~oplDJ~~ . ~zo avon~ açu1. de s~a:t V9-n ~o 200n.· ; no.-een le plo.o.ts
0
sprintex· vo.n 'Spl~'lt~~J i~ g e~fj~e V~l;q.~~~ l~eg~ flnale achter de bekende

.

0

4

- 6 -

Haar lee , 24 juli 1957 ~- ,
.
.
. .
.
Bij de dóor de stich~ing_ Haarl~n-Noo~d g~ o~ ganlse e ~d~- sp~rtwedstrlJd~n
: :wo.rJ.ën de volgende u .i tslagen Ul_· t de bus~
.
lOou :· 2e Joop Vi s sers 11:·9 sg c.' 5e Co~ v " d~"Bor g 12~·2 sec~·
300n .· 1e Joop -Vissers 37 ·~ -s_ sec.;
.
600n B~· 2e Jan -Kiewiet 1n 33~-.::. 9 3e M ~-Vle ij e rs l n 36 ·~-7; 5e PoMascini l n 46 c.3
Li-x80n~· le Ho.o..rlen I
38:2 sec:·
3e Ho.o.r l en I I .LJ..O ~-5 sec.
Ho.o.rlen, 23 juli 1957 •.'
_
.
Op de door Haarlen e n At n odes ge or ganiseerde :r:~ glona le wedstr~jg.en ,, . ~~~t
c1e ::Raarlen' :-j eu gd ee n g oe de i ndruk achter~· BlJ deze l'.mssa le l n schrlJVlne;en
(ong ~- 600) ~ w iste n c:m.ze jonge n s to.lrij Jre e~eplo.o.:!?sen te bezetten~·
Jun ioren A.· ~
11~'4 soc~·
loó'iï. --- - - le Bob Etee nbergen
...
-,
37
sec:· 2e Joop Vissers
30on .
38
."1
sec;·
4-e "~;.J in Duri ng
·•
6n56~
l e Bob Steenbergen
v ersp ringen
6nLJ-3
2c Mo.t Meu we se
5n 90i
6e Oor v;d .Berg
12n 41
k oge lsto'ten
le J o.n . Schildvmcht.
10n 68
6e Peter Sp oor .
9n ...:9e Geor ge v ~·zijl
46n
l0
le J o.n S childwp.cht
sp eer werp er.!.
44n 48
'"'(~
2e Peter Sp oor ·
38n 56
5o Joop Vissers

:·1

J unioren B ~

~--~-

JÜLl .

· h oog springel1.
Jun ioren o~

2e G~- Duits ·
2e Pieter Mo.scini

9 ~?

seç ~·

l n 45

3e Henk Lcu\~Jener
7 ;9 sec ~·
le Mon s V!ei jers
l n 3o:·2e At J oa cir.1
l n 34 ~·5
hoog sp ringen le At J oo.cin
_ l r.l50
. 3e Oor Ver neer
.l n 40
4e Mons Weijers
l n 40
v or ·springe:1
3e Herlic Louwener
5n7 3
5e Möns We ijers
5n 42
•
6 e P ~V. "Buren
4n 82
k oge lstoten
le Henl:: Leuwone r
13n36
2e At Joo.ci~
llnB4
6e Oor Ven~eo r
9n l0
':x60u~· sst ~·
le Ho.o..rlen
.
30 sec~Se
prestaties vaE Heril: Leuwener bij hët k oge lstoten en Mons Weijors op ·
1.e 60Ön ; 'betekenen nieuwe clubrecords~· ·
. .
. .
.
'"len He lder, 4 augustus 1957; N-Hollru1.-d se kaupioenscho.ppen:· ·
~ Ge::.l ploegj e vru1 zes jun ioren onde:rno.n op bovengeno·e n de do.tli.n de r e is no.n.r
'Jen .He lder on da o.r deel t e neuen aan l'd6 districtskau.p~· Deze ·zes j"Ongens
. 3l o.agden - erin on 4 e er ste - 2 tweede .:.. 2 dorde en t wee vierde plo..ats.e n te
)ez.ett en.'. .
- ·~ob Et ee:a ber gen behaalde de le p laats . op de lOOn ; in 11~'2 · sec~- -Oor v ~-d~·Ber g
Jerd· 4e i n zij n serie lOOn~· -. o.nne er Oor ~et op ko..n brengen OD regèlno..ti g
;e blijven trainen, do11 zullen g oede .p-restaties niet uitblijven;
fo op Vissers beho.alde de zege op de 800n~· in de ·nütirse tijd van 2r.: 08 . . 8
: oen z eer t o.JJ.r..J.e le ronde \'JO. S do.o..r de oorzo.o..k v o.n); Het . verspringen leverde
')Gll dubbele ze ge op v oor on s; le Mat Meuwese 6n --; 2e Bob Steenbergen · Y,.:t86-;
Hurry . Jo ~cin sprong l n65 hoo g , het geen volaoende vJo.s voor d e 2e plaats;
_Bepaald "(je leurstellend ';ms de llOn ; .- hórdcn ., Zowel Ho.rry Joo.cin o..ls Mo.t
J.leuwesè l'.:V7anen_ tussen de L~e en de 5o horde n i e t g oed uit waardöor hun
·. roorsprong 0:9 ~e overige lop ers onc;ezet werd i n eon acht~rstand~- ·Mat werd
3e e:a Ho.rry '+e.
, .
·
.
.
Jo..n Schildwn.cht vm·s echt i n oen va.c ci\ ticsterLling , zij n - prestaties waren
ao.nzienlijk u i nde r dan i n de v oorgo.o.n.de- weken, alloen het spee X'iuerpen 1e-1
v er de 'hen ee n 3e p l o.o.ts op n et ruin 42n~· - ..
·
.
Tot slot vru.~ de n iddo.c:; slaagde onz e 4x100~~1~- ploe g erin a ls ko.n:pioen të
ei:..1di gen(Mo.t Mcuwese,-·Ho..rr;y- J oe"cin-Joop Vissers-Bob St;oén..bergen) in - 45 ~·9 se "" .;
60ó .·

60 0n~'

Joop v.,
~==~~~~==--~==~====~~--~====~----

Drunen~·

.,,' J

1 SEPTEMBER

P.R. BEKER

Amsterdam.

1'5 SEPTEMBER

Yf . G. BEKER

Leiden.

Laat op deze wedstrijden geen enkele Haarlemmer ontbreken!

IN DE

SCHIJNWERPEJi.~ ---~ LAATSEN

WIJ:

HENK LEUWENER, onze 15-jari ge C-junior , die gedur ende de c . r. o.s.-training en ook
nu tijdens de zomertraining op het "Haarlem"-terrein ons materiaal op een bewèm·derenswaardige wijze beheert .
· Henk, die niet a lleèn iedere avo rt~ zor g t, dat al het materiaal in de mate·riaalloods t ·erugkeert èn hierdoor steed·s als laatste . het veld verlaat, heeft oo k ,
· en dit met - behulp van Cor Vermeer, vergohillend materiaal weer weten te her~tel
len . Uitstekend werk jongens! ·
Ook een pluim verdienen RUUD KITSEROO en ARMOND SNIJDERS, die er voor zorg
droegen, dat ons materiaalbezit verrijkt werd met een 60- tal metalen afstandabordjes voor de wer pnummers. Het geheel kan worden opgeborgen in een stalen
kistje. Hartelijk dank Ruud en Armond.
Tot slot JAN SCHULTS, Jan die iedere za terdagmiddag ee n deel van de zorgen
wegneemt bij het welpenwerk. Jan die steeds present is om te assister~ n bij
waarschijnlijk het moeilijkste werk in onze vereniging: de z e knaapjes spelenderwijze de atletiek · bij te brengen.
Jan, ik hoop j e nog lange tijd met dit werk bezig te z ien.
· Jongens en mannen van "Haarlem" dr.aag er gezamenlijk zorg voor, dat deze ·
schijnwerpers niet zullen uitdoven, blijf niet altijd aan de kant staan wanneer
er gewerkt moet wor den. Kijk niet altijd wat e~ in het verleden misschien gepasse erd is. Laat me erdere malen de schijnwerpers branden om ook eens het werk
van- anderen in ee n v erdiend schijnsel te zetten.
Steek -de handen eens uit de mouw en; er is zo ontzetten d veel te doen uok
voor ,jullie "Haarl em".
Joop v. Drunen.

VAN HET LANGE-AFSTAND FRONT .
Door onze kilometervreters is in dit seizoen met wisselend succes aan di- r
verse wedstrijden deelgeno-men. De meest vermeldenswaardige prestatie is ongetwiJ
feld de verbetering van het clubrecord 15 km. Dit- stond op naam van B. Fennis met
een tijd van 55 min.4 sec. en is zowel door Fennis als d6or G. V.d.Bosch royaal
verbeterd. Tijdens een door de Zwaluwen georganiseerde wedstrijd in Den Haag ·
slaagde Bas er nl. in een tijd van 53 min. 49 sec. te lopen en kwam Gerrit tot
54 min. · 5 sec. :P'r oficiat! In Gouda kwanten· zij aan de start voor een 20 km . wedstrijd ~ Deze race werd door Gerrit beëindigd in de goede tijd van 1 uur, 22 min.
Een. verbetering van zijn tot nu toe beste tijd met ruim 4 min. en •••• nog maar
2 min. van de B.limi et. Bas, waarschijnlijk _te snel ' gestart, werd na ca. 12 km.
gekweld door pi j n i n de zij en moest de strijd ·staken. Ook op de 25 km. kwamen
beide rivalen enkele keren uit, maar, hoewel verdienstélijk lopend, slaagden zij
er niet in hun be s te 25 km. ti.jd t~ v_e;rbe:teren . Enkele malen werd ook op kortere
afstanden (3 en 5 km .) gestart, waarbij Bas zich toch nog wel steeds de sterkere
toonde. Qedurende enkele weken .is er een duidelijke inzinking geweest in de
trainingaijver me t het gevoig, dat ook de wedstrijdprestaties terugvielen. De
laatste tijd wordt er eqhter .wee_r ~ e -~r~~.,hard _ gewerkt en voor de eerstkomende marathon (':17 augustus in Enschede) ziJn. ..~_e . ve;r:-V!achtingen hoog gespannen. E~n raad:
maak niet van iedere training een wedstrijd, jongens, want dat komt de vorm zeer
beslist niet ten goe de. En tot besluit 1 voor mij is het seizoen pas geslaagd,
als _é~n van jullie, of no g beter all~ bei:. het clubrecord op de marathon o·m zeep
help.t, waarbij i k dan vooral denk aan die van Zaandam. Het zit er in! .
v.d.P.

- e-

MARATHON - Enschede.
En hier dan nog een verslagje van de internationale marathon in Enschede
op '7 augustus j.l. Inderdaad is het Gerrit v.d.Bosch gelukt het clubrecord van
zijn rivaal Bas Fennis van 3 uur 23 min. 45 .sec. (1955) met enige minuten naar
beneden te .halen. In 3 uur 20 min. 35 sec. eindigde Gerrit in dit internationale
gezelschap als 25ste (15e Nederlander). Bravo, Gerrit!
Bas Fennis kwam als 30ste het Dieckman Stadion binnen met een tijd van 3 . uur
33 min. 15 sec. Goed zo, Bas!

___

P E R S 0 NA1 I A :

,

Op 8 juni j .1. bracht de ooi. evaar een geslaagd bezoek bi'j Jan en Joke Hermana
is· door een technische storing d~t heuglijke nieuws niet in het , vorige
clubblad gekomenj maar· alsrtog willen wij, onze hartelijke gelukwensen aanbieden met
de. geboorte van deze zoon! Wij wenseri.':Rens eir '- Z.i jn ouders het allerbeste en ho-p en
in . het belang van · de atletiek dat Rens later in d.e voetsporen van . zij~ vader zal
treden!
-". .

Hel~as

'

''- ...

··.

HET DOZIJN- IS VOL.
Een oud "H.A. V. -er" vroeg mi-j ee.ns: "Nou ja, wat moet ik dan doen bij Jullie?
Het rolt toch!"
Hij zag niet, wat Piet Kleyne eens zag . ~n die ons f oto-archief op een waarlijk grootse wijze ging verzorgen. Ga eens langs bij Piet Kleyne en bekijk die
knotsen van foto-albums eens. "Haarlem~" glorie en leed van 1924 - 1957, maar er
is nog veel meer.
1. 'Hoe is met OJl~~--çlU:bbi bliotheek?
Twee bestuursleden hebben er elk f 30,- in ·gestoken; ze hebben het. geld al
lang "afgeschreven", .. maar .niemand maakt er gebruik van. En dat vinden ze veel
erger :
2. Wie

organiseert~~

komende winter een filmdienst?

In samenwerking met onze technische commissie zouden er heel wat goede films
uit Nederland en Duitsland gedraaid kunnen worden .(is onze Han Fakkelman onvindbaar?)

c· ..::3.,.:·~W.:...e::..;l;:.;k=e_.::;;k:.:.:n:.:::a;..a;P:..::e:.=n.:.......;b;;_e;:.;r;;.-::;.e=i.;:;d:.::;e.:;;n:__::d::-...:e;..,-b:;..u;;:.~=.·..:.t..;:;e:.:.:n:.:::l..;:;a:=n::-...:d::.::s:..;e;;.,._t.:;;r:;..=:i_.p~1....:9_5~8;..,-v.:...·'o·:;.o::..r::.. :. ?
Met als parool een sterke ploeg met veel clubgenoten en aanhang,
...:_.
~

4.· Wie zorgt vo9_:r__meer donateurs?
Commentaar overbodig!!

, ·.v.

De redaéti.ecommissie van de "H.A.V.-er" behoeft een
· enthousiaste medewerker. Wie of Wie?!?

5. Welke "H.A. V. :-..§.r 11 neemt eens een pa~r sportvrienden mee naar de training!_?
Waar blijven de scholieren in

6. ·De

propagandac_q_IA~issie

.

dit ~ verband?
:

behoeft · lieden met goede uitvoerbare ideëen!
.
·,
7• De commissie Y.9..9L.het verkri,jgen-.. van ·- de koninkli,jke gQ.~Ql-:euring ~laapt'
1

1

!!

8• Wie .weet onze y~reniging een centraal..;.honk te bezorgen ook voor die fotoalbums, -pri.i zenk§-.J?_t 2 mede.delingen, kortom, . waar "Haarlem 11 te vinden is i
9. Wie zorgt voor___o_ns materiaal?
Het is voor de oudere leden eiieJÎ ijk besdhame~d, dat een jongste junior
dat zo voo~treffelijk doet!

- 9 ..

10. Wie ·zorgt c!e_ kómende winter weer eens voor · de · atl.~_ii_e_~_spui t?

Iets yoor jou, jeni Willems?

'i. ·

11. Wie helpt -~~ penningmeester bij de contributie~inningl
.

.

12. Wie zorgt a._ls_ een '.' waakho.nd", dat wedstri,jd-tenue en trainingspak ook werke..::,

lijk uniform zj_j_!_l?

. ..

Ik zie ''lelij.ke ruggen"! Zo :q,ijn er vele wensen. Ik · spr~ek nog niet 9ens over de
training. Niet alles kan van het bestuur komen. (Ve1en "zitten" al 10 jaar.)
Van enthousiaste leden, daarvan moet het komen!
· En daarom ll.rmond Snijders, . wij . (i ~ schrijf expres '!wij", d.w.z. de bestuursleden) hebben met genoegen naar je geluisterd ; . toen je er over begon, · dat
. de ?feer, speciaal 9ij de senioren zoek was. We weten het maar al tegoed. Het
moet van de leden zelf komen. Organis.a.t ori'sch kan het bestuur het heus wel af,
maar het enthousiasme kan niet door het bestuur "er:i.n 11 gebracht worden. Laten we
de woorden van Joop Vàn 'Drunen, _.die je,.beperkt antwoordde, tot ke.r n nemen:
"Met groepjes apart reizen eJt- de wedstrijdge-legenheid verlaten , dat mag niet.
We moeten ons weer één y.oelen". Op onze trainingaavonden is n.l. de binding
·zoek. Binding tussen de atleten, binding met de leiding. (Wie is dit toch op de
1 ?? ) ..
. .
t ra1n1ng...
.
Meer nieuwe senioren naar het "Haarlem" terrein onder waakzame ogen.
Grotere juniorentoevoer! Wie ' komt over dit alles eens praten op de Parklaan 90.
We hebben nieuwe geestdriftige werkers voor onze H.A.V. nodig. Ik help mee!
Wie komt ook meehelpen?
Bleys,

EEN REACTIE OP "VAN DE REDACTIE".
Het · laatste artikel - in onze H.A.V.-er van juli · - dat van de redactievraagt om een weerwoord. Het ràakt het . probleem · van de "toevoer" van -wedstrijd ..
atleten in n'a uwelijks 30 regels aa:J;l..' Dat is · te weinig· om het van alle · kanten te
bekijken (waarvan de redactie ~ zelf stellig ook overtuigd was). Daarom wil ik er
op reàgeren, zonder daarbij te pretenderen de oplossing te kunnen geven.
Alle-r eerst iets over - w'at de redactie noemt - het "welpenbeleid"·•'
We ' tell en o~def onze jeugdige leden een aardig aanta~ ih ae le~ftijd van zo
om en nabij de 12 jaar. Het is een enthousiast stelletje, en hoe zou het anders
kunnen. Welke jongen wil niet graag hardlopen of verspringen. Beter nog: om het
hàrdst of ·: om het v~rst!
Makkelijk genoeg zou daarom de stelling _te verkondigen zijn, dat "Haarlem"
door aan .deze jongelui gelegenheid te geven om acht atletiek te doen, in een
leemte voorziet.
..
Maar laten we nu voorzichtig zijn en niet te optimistische verwachtingen
ontlenen aan dit jeugdig enthousiasme. Al te goed is bekend dat jongelui in de
leeftijd van plm. 12 tot 16 jaar nogal eens van sport willen veranderen. De pra
tijk heeft uitgewezen, dat er van jeugdige . sportbeoefenaren maar een klein percentage hun eerstgekozen sport trouw blijft. Veelal is het een "doorlopen" v_a n
verschillende sporten, totdat ze blijkbaar eindelijk op dit gebied hun bestem· ming hebbèn gevond en.
·
· Nu werden door de redactie terecht de namen van enkele junioren genoemd,
die, na · een 'lidmaatschap van een vijf'tal jaren, thans een welkome versterking van
de seniorenploeg betekenen.
Laten we ons ook daarop nie-t blindstaren·. Natuurlijk blijven er al tijd.
· jongelui die, bewust of onbe'I'Îust, van · meet af aan de juiste "sportkeus" doen.
Ik stel me echt er voo·r, dat hun aantal immer - · vooral in de atletiek - klein zal
blijven, waarbij we nog in het midden moeten laten ~f de vasthouders tot z~lke
presta,t ies uitgroeien, dat zij als senior redelijk kunnen meekomen.
Er zou dus wat voor te zeggen zijn om jongens zo vroeg mogelijk met de
atletiek vertrouwd te maken. Spelenderwijs kunnen ze dan in hun sport groeien.
Ik vraag me echter af of het de taak is van een specifieke wedstrijd-atletiekvereniging om zich die taak op de ' hal s te halen. Want ik ben van ·mening, dat je
er niet bent door · die jongste g.r oep enkele malen per week ;i..n de spikes. te zetten.
Een sportvereniging, die zich gaat bemoeien ~et jongeren in· deze leeftijd, n~emt
de plaats in van .een - jeugdorganisatie en zal naast de doelstelling (atletiekbeoefening) ook nog andere activi·tei ten moet.e n op.tplooien. En is daarvoor het kader
aanwezig?
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De 11 welpenatl~tiek" daarom te veroordelen? Niet in het minst. Doch koesteren we
niet de verwachting dat alleen op deze · manier de vorming van een seniorenploeg mogelijk is. Daarvoor is ook de leeftijd van de junioren t -è variabel.·
Door met de allerjongsten alleen maar atletiek te spelen - en dus geen andere activiteiten te ontwikkelen ~ zal een steeds kleiner wordende kern uiteindelijk als wedstrijdatleet de seniorenklasse bereiken.
De teamsporten zijn ( al·s ik het ·'zÖ noemen mag) g'r ote concurrenten voor de
atletiek. Dit onderwerp kan worden uit gesp onnen, maar . op het ogenblik doet .dat
hier niet ter zake.
·onbekendheid met ·atletiek acht ik Óok een oorzaak van belang. Op de scholen
reeds wordt daaraan zo weinig gedaan. (Van het standpunt van de leraar uit: om
begrijpelijke redenen. Makkelijker is het immers een groep jongens of · meisjes met
een teamsport ·op -spel bezig te houden ) dan ze een o-n derdeel van atletiek aan te
leren.)
·
~
Ook is het ontbreken van eèn s_p ecifieke atletiekgelegenheid een rem• op d,e
' ledentoevoer. Die gelegenheid behoeft -he'u s· niet een sintelbaan te zijn - alhoewel
die als een sterke magneet zal werken - ~maar kan net zo goed een speciaal voor
atleti~~ bestemd veld zijn, met volled~ge trainings-, wedstrijd- en toeschouwersaccommodatie. Een gezelli g en bescheiden ~tadionnetje dus!
Well j cht zijn nog meer factoren aàn te wijz en, maar ik houd het op deze twee.
Een ander porbleem is het aanwijzé~ van een (of de) oorzaak, waarom we zo
schraaltjes zitten in atleten, die op een leeftijd van 17 jaar of ouder dé gelederen komen versterken. Wat daaraan te ; dben?
De conclusie van het redactionele artikel: "Jongeren van 17 jaar en ouder
zijn altijd al lid van een andere sport..;èreniging en dan doorgaans .. voor de atletiek verloren", vindt in het vorenstaande een vrij oppervlakkige ondersteuning.•
Met het geven v_a n een oplossing "hoe het beter zou kunnen", zijn we echter meer
gebaat. Daarom het volgende:
Om dfe jongelui toch een inzicht te geven in eigen capaciteiten ware het m.i.
wenselijk ze in de gelegenheid te stellen dia te .on tdekken.
In onze stad is aan jongens en : me~~jes die atletiek willen beoefen~n weinig
te bieden. Maar laten we desal~i~ttemin proberen i~ de bestaande droevige toestand wàt te doen. Dat kan bijvoorbeeld . geèeuren door voor niet-atleten de inschrijving open te stellen voor een p.opulaire wedstrijd. Ik den.k hierbij meteen
aan de boslopen in de Hout, die jaren geleden een attractie waren en waaruit ·
atleten naar voren zijn gekomen. Ik denk ook aan het. inlassen van veld- en loop'
.
.
nummers voo'F E-klassers tijdens offici,ë le wedstrijden op - vooruit dan maar ons atletiekveld aan de Kleverlaan. (DF ~edstrijden op Haarlem-terrein hadden onlangs een mooie gelege.nheid geweest!) .,
. .

.._ E..

Resumerend zou ik willen zeggen: zolang op scholen ons atlètiekspel nog een
ietwat verwaarloosd karakter draagt, k'a n het vast geen kwaad 12-jarigen aan te
trekken (mits opvangmogelijkheden aamlez·ig zijn). En ten aanzien van het in te- ·
resseren van ouderen vooT de atletiek: houd jaarlijks tenminste een attractieve
wedstrijd, zoals een bosloop. Ik kèn er die op deze wijze tot de atletiek gekomen
zij~, al zou ik alleen maar mezelf bij de kop nemen.
Ws •
R E C T I F _I__C A T I El.

In de H.A~V.-er van juli komt de ui t slag voor van onze onderlinge wedstrijden. In de prestaties van het speerwer.pen moet m.i. (en ni.e t alleen naar mijn
mening) een fout zitten. Voordat de af~tanden n.l . 9fficieel werden _opgènomen deden enkele deelnemers dat al met wandelpassen. We kwame~ toen - zuiver is het natuurlijk niet te zeggen - t ot afstand~p die 5 m. lagen boven die, waartoe de jury
kwam~ Wellicht is bij het opmeten een iVe.r.gissing gemaakt, dié dan weliswaar zeer
waarschijnlijk voor allen geldt, maar waardoor de meesten nog eens 5 m. aan hun
toch al respectabele jaarprestatie kD;n,n en toevoegen.
H.J.
j
•
Een jury kan zich natuurlijk vergissert;, zelfs "Haarlem"-jury bij onderlinge wedstrijden. -Maar bij "uiitpassen" van speeiwerp-afstand~n lijken ons toch eerder vergissingen mogelijk, dan bij uitmeten., , waaruit dan gec onel udeerd ka,n worden, dat
wij het toch maar op de afstanden ·van ·d e jury houden. ( Rde.)
B E L A N G R I J K: De zomeravond-tr:a ining ·op het "Haarlem"-terrein eindigt
op vrijdagavond 13 september a.s. De ~raining op het terrein aan de Kleverlaan eindigt op woensdagavond 28 augu-stus a ·. s , ! Ov.er de aanvang van de wintertrain;i.ng volgt
nog nade-r bericht. De laatste welpentr:aining word·t gehouden op zaterdag 14 september a.s.
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