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VAN DE VOORZITTER. 

Dit wordt het laatste clubblad, voordat 
straks het atletiekseizoen 1958 een aanvang 
neemt. 

Wanneer men mij vraagt een voorspelling 
te doen over het komende seizoen, wat onze 
vereniging betreft en men doelt daarbij spe
ciaal op de P.H.-beker, dan moet ik het ant
woord schuldig blijven. Op het eerste gezicht 
lijkt onze ploeg ~ ~ker niet sterker dan het 
vorig jaar, vooral nu het wel zeker is, dat 
wij de steun van captain Paul Verra zullen 
moeten ontberen. Aan de andere kant wordt er 
echter goed getraind, waarbij vooral de aan
dacht aan de techniek wordt gewijd, dit kan 
straks heel goed tot enkele verrassingen lei
den. 

In het A.A.C. clubblad las ik onlangs een 
artikel, waarin de schrijver tot uitdrukking bracht, dat, wanneer men de 
puntenwaardering zou geven naar aanleiding van de 25-besten lijsten van 
Jo Moerman, Haarlem in het seizoen 1957 niet op de derde- maar op de 
v~fje plaats terecht had moeten komen. Waarmede de schrijver tot uitdruk
king bracht, dat de laatste P.H.~bekeruitslag voor onze vereniging toch 
wel wat geflatteerd was geweest. Nu ~ gaat het bij voetballen om de doel
punten. Wie de meeste doelpunten maakt, wint. Bij de P.H.-bekerwedstrijd 
gaat het om de punten. En nu is het een "Huarlem" traditie, waarop wij 
wel met enig recht trots zijn, dat ,op papier veel zwakkere "Haarlem"
ploegen juist bij de P.R.- bekerwedstrijden veel sterkere ploegen wisten 
te kloppen. Daarop heeft dé P .H .-·h;kerstrjjd '57geen uitzondering gemaakt .. 
En het is dan ook daarom, dat ik miJ, ondanks het feit, dat onze ploeg 
misschien een ietwat zwakker is dan bet vorig jaar, niet aan een voor
spelling wens te wagen, want een P.H. blijft nu eenmaal een P.H. 

Onze juniorenploeg zal ook in dit seizoen opnieuw gaan trachten 
A.A.C. van de hoogste troon bij de jeugdatletiek te stoten. Een uiterst 
moeil'ijke taak. Echter toch niet geheel onmogelijk als we de volkomen on
verwachte overwinning in de veldloopdualmeet op zondag 16 maart j.l. be
kijken. Versterking zal dan toch nog wel op diverse nunten nodig zijn. 
En voor die versterking kunnen onze junioren in de allereerste plaats 
zelf zorgen. Zij zullen de jongens, die op school een tikkeltje van atle
tiek blijken af te weten naar de training moeten meeslepen. Want onze 
junioren zijn uiteindelijk onze allerbeste r : opagandisten. Van hen moet 
het uit gaan. Zij zullen moeten beseffen, dat een atletiekvereniging als 
de onze, die in een stad als Haarlem het toch al zo uitermate moeilijk 
heeft, doorlopend fris bloed nodig heeft om zich als een ~ooraanstaande 
atletiekvereniging te handhaven. 

Er is een duidelijk streven in ons atletiekwereld j e merkbaar om het 
euvel van niet-opkomen bij wedstrijden met kracht te gaan bestrijden. 1 
Dit streven kunnen wij slechts toejuichen. En op de medewerking van onze 
vereniging kan men overtuigd zijn. Wan neer men echter daarbij zover gaat, 
dat men atleten, die met duidelijke opgaaf van reden afgemeld zijn, ja 
nog sterker, atleten gaat beboeten, die helemaal n~et zijn weggebleven, 
maar .door een onjuiste wedstrijdorganisatie als wegblijvers zijn opgege
ven, dan gaat men kennelijk veel te ver. Tegen dergelijke beslissingen 
zullen wij ons met kracht blijv~n weren. Moge het onderhoud, dat ons 
do~r het bestuur van District Noordholland over deze aangelegenheid is 
toegezegd, spoedig plaats vinden. Want wij willen er gaarne aan meewer
ken, dat de kwestie, die hierover met het District Noordholland is ont
staan, spoedig uit de weg wordt geruimd. Hetgeen zeker niet inhoudt, dat 
wij ons bij voorbaat als verliezer kvJa lifi ceren. 
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Het ligt in de bedoeling om op zondag, 4 mei a.s. regionale wedstrij
den op het terrein aan de Kleverlaan te houden. Wedstrijden, die nu ech
ter weer op losse schroeven1 zijn komen te staan, want de gemeente kan ons 
niet garanderen, dat wij op ~enoemde datum over het terrein kunnen beschik
ken. Het is toch wel een buitengewoon vervelende situatie hier in Haarlem. 
Er is ons eens toegezegd, dat de a t letiek gedurende de maanden mei t/m 
augustus over het Kleverlaan-veld zou kunnen beschikken. Dat zijn dus 
vier maanden van de twaalf, die het jaar telt. Gedurende de andere acht 
maanden stelt het §·emeentebestuur voor buiten- t raining geen enkele acco
modatie ter beschikking. Men is daar blijkbaar nog niet zover, dat men 
van het begrip wintertrai ning heef t gehoord. Nu gaat h~ t er dus op lijke~ 
dat we zelfs in de maand mei nie t over het veld kunnen beschikken. Mocht 
dit inderdaad het geval zijn da n li j kt mij een ernstig woord van protest 
wel heel goed op zijn pl aats. Het zal dan overigens een protest worden, 
dat bitter weinig uit zal hale n , want de a t letiek wordt hier in Haarlem 
nog steeds s t iefmoederlijk behandeld. In dit opzicht is er ook na de oor
log hier in Haarlem nog niets veranderd. 

OFFICIEEL. 

Om aan t e scha f f e n: 

"Haarlem" embl eem 
"Haarlem11 insigne 

D. Hagtingius. 

f 0, 65 
f J , 25 

Vraagt inlichtingen over het "Haarlem" 
bij de penningmeester. 

trainingspak met 10% reductie 

ZEER BELANGRIJK. 

Training: zaaltraining 
Einde zaal training woensda g 26 maa r t. Voor de welpen 

gaat de training gewoon door met uitzondering van woensdag 
(paasvac a ntie) . 
C.I.O.S. training 

(7-8 uur) 
2 en 9 april 

Einde C.I.o.s. training zonda g 13 april . Zonda g 6 april . (le paas
da g ) geen training. 

Aanvang veldtraining 

De training op het t e r rein van de H.F.C . 11Haarlem 11 Planetenlaan zal 
aanvan ge n op maandag 14 april voor junioren en senioren, aanvang 7 uur; 
de training zal worden gehouden op ma a nda g en vrijda gavond. 

De veldt raining voor de welpen vangt aan op za t erda g 10 mei a.s. op 
he t sportterr ein aa n de Kleverlaan, a anvan g 3 uur. 

Kleding 

Nu het weds t ri jds eizoen we er voor de deur staat, komt het ons nuttig 
voor om nog vv eer eens de j uis t e 11 Haa r l em 11 vJeds t rijdkleding te publiceren, 
t. w. wi t broe k j e me t r ode bies, wi t s h ir t met r ode bies en "Haarlem" em
bleem. 

Br oek j e Pn shirt verkr ij gbaar bij '~ porthuis Haarlem" Grote Hout
s traat 123 . "Haarlem11 embl e em verkr ij gbaar bi j de penningmeester. 
Nieuwe leden: 
J. v .d. Wer f 
G. Corne t 
J.J. Kos te r 

Beda nkt a ls lid: 

19- 4-' 45 
21-8 - I )_~ 7 

va n 't Hoffst~l at 78, Haarlem 
Vi nke nstraat -,o, Haa r lem 
Oost -Indiëstra a t 16 , Haa r lem 

P.H. Spoor jr, W.E. Dur ing , A. Swa ger, W. E. v . Gelder en, P.J.M. v .d.Horst , 
R. F. de Ridder , G.J.B. Sakker s, R. de Vries en H. Dekker . 
Nieuwe donat eurs : 
R. de Vries, Sirius s traa t 4, Haarlem 
A. Swa ger, v. Egmonds traat 39 , Ha arlem 
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Belangrijke adressen: 

Voorzitter: 
fJ ecretaris: 
Penningmeester: 
VJedstrijdsec. 

D. Hagtingius, Persausstraat 31, Haarlem tel. 52207 
A.H. Presburg, Oranjeplein 34, Haarlem 
J. v. Drunen, Olycanstraat 40, Haarlem 
s. Blauw, Karel van Manderstraat 92, Haarlem 

Telef oon Voorzitter 
Bij voorkeur belle men de Voorzitter niet op tussen 9 en 18 uur. Dit 

celieve men alleen te doen bij zeer dringende aangelegenheden. 

VAN DE JAARVERGADERING. 
Na een vervroegde en iets kortere training hiel

d~n wij zondag, 16 februari j.l. onze jaarlijkse 
Ledenvergadering, welke door 49 leden werd bijge
woond. Bericht van verhindering was binnengekomen 
van Ger~rd Rinkel, Toon van Welsenes en Henk Wil
lems. 

Om even halftwaalf kon voorzitter Dick Hagtin
gius de vergadering openen met een speciaal woord 
van welkom aan ons nog steeds voor de vereniging 
actieve Erelid Steph van Duins Andries Hoogerwerf, 
di e na vele j aren weer in ons land terug is en nog 
steeds het c lubrecord op de 800 meter op zijn naam 

heeft met l min.56.4 sec. sinds 1928 en altijd blijk heeft gegeven van 
zijn belangstelling en ons Lid van Verdienste Nees van de Klinkenberg,die 
nog steeds komt trainen en als het maar even kan, geen feest- of filmavon~ 
die wij onze leden in het winterseizoen bieden, overslaat. Natuurlijk me
moreerde de voorzitter ook de g6ede 3e plaats op de P.H. en de uitsteken
de 2e plaats van onze junioren op de W.G. Voo~ de vierde maal ih successie 
wisten onz& junioren op deze 2e plaats besla~ te leggen, waarvoor aan 
Jeugdleider Joop van Drunen onze dank werd uitgesproken . 

. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester werden goed
gekeurd en de begroting voor 1958 vastg.esteld. Het was enkele leden opge
vallen, dat er dit jaar niets was uitgetrokken voor mate~iaal. Inderdaad 
heeft het moeite gekost om de begroting sluitend. te maken, doch de voor
z itter _kon de vergadering gerust stellen. Het poolfonds heeft ons reeds 
in · d~ gelegenheid gesteld om 3 nieuwe horden voor de training en spring
standaards aan te schaffen en wij mogen verwachten, dat nog me~r materiaal 
uit dit fonds kan worden bekostigd~ Een hoogtepunt van onze jaarvergade- ~ 

, ringen is altijd de uitreiking van de Verenigingsbekers. 
. ' De ~an aut B6kaal voor die j unior, die blijk heeft gegeven van een 

goede clubgeest, werd door de voorzitter uitgereikt aan Henk Leuwener. 
De Junioren Prestatiebeker ging naar Mat Meuwese, die met een beenbles
sure op de W.G. 6 . 645m ver sprong en won. Bovendien beha ~ lde Mat die dag 
nog een goede d~rde plaa t s op de 110 meter ho~den in 15.4 sec. 

Het W.G. Prestatieschild was voor Bob Steenbergen, die op fraaie 
wijze als eerste finishte op de 100 meter in 11.2 sec. en door ook nog 
achter Meuwese als tweede met verspringen te eindigen, onze topscorer 
werd met ~l punten. 
De ; Van Musschar Beker voor 
het jeugdige lid, die op de 
P.H. een verrassend goede 
prestatie leverde, kwam in 
handen van Harry Joacim voor 
zijn uitstekende 2e plaats 
op de 110 meter horden in de 
voorronde te Dordrecht. Zowel 
in zijn serie als in de finale 
liet Harry een goede tijd van 
15.5 sec. afdrukken. 

- · \• • I 
.' - . '\; ... · .. ~ 

:· <;,:~?(~,'~~:) 
'•, I 

De Kriegsman Prestatie Beker belandde bij Jeltjo Doornbosch voor 
ZlJn zeer goede derde plaats op de nationale Tienkamp te Rotterdam. Onder 
moeilijke omstandigheden wist Jeltjo 5178 punten bij elkaar te halen, wat 
een nieuw clubrecord betekende! 

De Ir A. Paulen Beker tenslotte werd uitgereikt aan Arnold Presburg, 
voor zijn uitetekende werk als secretaris en zijn zeer vele werk voor het 
poolfonds. 
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Van de aftredende Bestuursleden hadden alleen Emile Bleyswijk en 
Dick Hagtingius zich voor herverkiezing beschiktaar gesteld, Zij werden 
herkozen. Wim van Gog en Dick Jordens hadden besloten af te treden. In 
Van Gog zijn plaats werd Siegfried Blauw als wedstrijdsecretaris benoemd 
en de stoel van Jordens is nu bezet door Dick Hoogland. De Voorzitter 
bedankte de aftredende Wim van Gog en Dick Jordens voor het vele werk, 
dat zij voor de Vereniging hebben verricht! 

Nadat ook de nodig commissies waren aangevuld sloot de voorzitter 
na een korte rondvraag deze vergaderin~. 

FEESTAVOND 1 MAART J.L. 
De Witte Kraaien zeer goed. Prijzen voor kienspel en loterij 

Wij waren er ook (aardige geste onzerzijds). heel goed. 

Zij, die er niet waren hebben een goede avond gemist. 

11 DROOMPRESTATIE" . 
Elke sportman droomt van een "droomprestatie". Hij traint, hij 

ploetert, denkt, denkt weer, ploetert weer en hoopt, dan datgenen te 
bereiken, hetgeen eigenlijk zijn innigste verlangen in zijn sport is. 
Het vormt zijn onderbewustzijn ' in zijn sportdoen. 

Het was in 1950, juist weet ik het niet meer, dat ik getuige was 
van een 1500 meter in dé kop van Noordholland. Niets bijzonders zult 
U zeggen. Nee, inderdaad niets vermeldingswaardig en toch .... voor de 
deelnemers uit die streek een gelegenheid on· die "droomprestatie" te 
verwezenlijken. Doch sta mij toe U het één en ander van dit gebeuren te 
vertellen. 

Onze H.A.V. kreeg de vererende uitnodiging deel te nemen aan de 
grote atletiekontmoetingen georganiseerd i.v.m •. het zoveel honderdjarig 
~estaan van een stadje en vanzelfsprekend werd deze uitnodiging gaarne 
geaccepteerd. Met een bus werden wij ter plaatse gebracht om on met vol
le teugen in het festijn te kunnen ~erpen. En zoals de opzet van de orga
nisatoren was met ons nog zeer vele atleten. Aldra bleek dat de H.A.V. 
zo'n beetje de eregast was gezien de speciale aankondigingen, die · ons 
goede Haarlem . te beurt vielen. 

Zeker zestig procent van de deelnemers waren echte streekbewoners. 
De organisatie, ontvangst en verzorging was, zoals men in een dergelijk 
gastvrij stadje als iets vanzelfsprekends beschouwt, prima; zslfs een 
heerlijke zonrijke dag ·hadden zij niet vergeten in het geheel op te nemen. 

Die zelfde dag is voor mij en ik ben er van overtuigd voor de velen 
die toen mee zijn geweest één van de meest gezelligste en prettigste at
letiekdagen uit hun herinnering geweest. 

Ik .zal U speciaal iets vertellen over die 1500 meter,· maar direct 
voeg ik er aan toe, dat vele numm~rs van die dag het vertellen wel waard 
geweest zouden zijn. 

Voor die 1500 meter hadden on geveer 25 man ingeschreven en daarvan 
waren ongeveer tien man uit de directe omgeving. Maar hoe gaat aldaar 
zoiets. Reeds maanden waren er op en rond de boerderij voorbereidingen 
getroffen. Er hadden zich alpratende supportersschare gevormd en de arme 
1500-meter-loper werd zo'n beetje verplicht om de eer van de familie, 
vrienden, ken~issen en van de supportersschare hoog te houden. Willen 
VJ ij nog maar niet eens uitwijden over "de eer van de boerderij". 

Lnfin, die hele schare (uitgezonderd de boerderij) stond rond de 
"baan" opgesteld, toen dan het wel en wee van deze streek daarop ui tge
knokt zou moeten worden. De tassen van moede~s, verloofden en trainers 
puilden uit van flessen water, citroenen, zu~rtjes, fruit, boterhammen 
en wat dies al meer zij. 

De "baan" was ongeveer 300 meter en was geprojecteerd op een voet
balveld in de zomer, hetgèen in deze streek betekent een zeer hoge gras
stand, zo ongeveer tot de knieen. Ere wie ere toekomt, de uitzondering 
op deze grazige toestand vormde de "baan", daar deze ongeveer twee à 
drie meter breed keurig gemaaid er bij "lag". Doch had ~~ el als nadeel 
de aanwezigheid van een behoorl.ijk heuveltje in het middenveld, zodat 
je één helft normaal kon overzien an de andere helf~ van dat bijveld 
het gezicht vrij liet op alles wat een normaal mens boven zijn gordel 
heeft. 
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Klokke halfvier. 
De starter loste een schot en ~ el zo ontaardt hard, dat ik onwille

keurig de zeek~nt opkeek om daar misschien de vloot van Bossu in zijn 
laatste ademtocnt te zien kielhalen. De omliggende boerderijen beschouwden 
deze .daverende knal als het teken dat de oogstfeesten begonnen waren en 
trokken onze fiere driekleur omhoog aan de daarvoor gemaakte masten. 

De vijfentwintig jongemannen hadden echter ·zeer terecht de juiste 
bedoeling van dit orak0lachtig gedoe begrepen en snelden van de start
plaats hene om te trachten de hoogste eer voor zich op te eisen. 

Dat wegs nellen betekende het begin van 5 x 300 meter. Een peulen
schillutje zult U misschien weer denken. Ga nou gauw heen! Niet voor 
die supportersschare. 

N8 de eerste ronde werd er al direct van de kant geroepen of de be
minde iets nodig had. Verrek, dacht ik, iets nodig hebben??? 
Tweede ronde. Ja hoor, aear gebeurde wat voor mij het grote ra~dsel was. 
De eerste draver stapte uit de baan, strompelde naar zijn eige nste schare 
en vroeg om water en een stuk citroen. De schare, diepgelukkig dat hun 
aanhunkelijkheid in deze monsterrace van node was, gooide tassen en man
den open. Allé, állé, stuk citroen en fles vJat er direct bij de hand, 
alles zorgvuldig in de tassen op de j uiste grijpbare wij ze opgesteld. 
Gewoon een kwestie van organ i sa t ie . Omdat het zo'n echt goeie jongen was, 
kreeg hij ook nog een s tuk appel in zijn hand en gesterkt door de gave 
en het besef, dat zijn schare ac ht er hem stond in dit gebeuren gooide 
hij zich 'N eer in een opwell i r::g van vader landsliefde in de "baan". 
Derde ronde. Inderdaad het nu verwachtte, ge beurde. 
Elke schare had het zo even omschrevene gezien en eiste nu ook voor zich 
de eer op hun ·j ongen niet alleen aan zijn lot te hebben overgelaten. 
Drie, vier, vijf knapen scheurden zich uit het strijdgewoel om zich te 
kunnen laven aan de dierbare gaven van hun v : rzorgers; Voorzien van a~
pelen, citroenen enz. stortten zij zich direct weer in het "alan alan' 
om de martelgang door te zetten. 
Vierde ronde. De schare was tot de overtuiging gekomen, dat hun beminden 
skuw maar dan ook skuw zweetten. Onmiddellijk tastten de managers in hun 
geheime laden en ... daar kwa men de handdoeken. In volle ren, na de nodige 
wederzijds gewisselde seinen, stortten de renners zich op hun "alles". 
Snel werd de doek met enige vakkennis, die gedegen voorbereiding verraad
de, om het hoofd gewikkeld en konden zij het vertrouwde traject t ussen 
het gras weer opzoeken om zich in de verre verten te vertonen als snel
lende tulbanddragers. 
Ik zweer U, iets schoners heb ik op nog geen enkele 1500 meter kunnen 
waarnemen. 
Yijfde ronde. De verzor gingsposten waren tot het uiterste gespannen en 
geconcentreerd~ bereid om aan de meest verfijnde wensen van hun gemartel- ~ 
de beminden onmiddellijk te kunnen voldoen. Intussen hadden zij hun stem
banden geen ogenblik gespaard; met galmende bassen en overslaande sopra
nen werd het uiterste van de door hen vertroetelden gevraagd ... ja starker 
nog, soms geeist ..... . 
Het speet mij zo ontzettend, dat de winna ar geen plaatselijke favoriet 
was, vJerkelijk erg jammer. 

Maar vergeten doe ik die dag nooi t. 

L. Zaonickpodt. 

VAN HFT WEDSTRIJDFRONT. 

Bij de Leidse Bosloop bezette Joop Prinsen de derde plaats in de 
C-klasse met Bas Fennis en Gerrit v .d. Bosch op de resp. 16e en 28e 
plaats. 

Joop Prinsen was ook onze beste man bij de Maple Leef-loop in Hil
versum. Het werd een 14e plaats . Hans Eggink kwam ook in de prijzen, 
maar dit was jammer genoeg net niet w eggeleg~ voor Ruud Kitseroo, Bas 
Fennis en Gerrit v.d. Bosch, die overigens op uitstekende wijze de wed
strijd ui tliepen. 

Prachtig werk deed Joop Prinsen t ijdens de Suomi-cross. Het werd · 
een uitstekende vierde plaats direct achter een dri&tal A--klassers, . maar 
voor alle B-klasscrs. Ook hier deden zowe l Bas Fennis als Gerrit v.d. 
Bosch het heel goed door in prima conditie de wedstrijd te beeindigen. 

De Noordhollandse kampioenschappen leverde Joop Prinsen na een voor
al goed gelopen eerste ronde een achtste pla .: ts op. Bas Fennis liep ook 
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nu de rac e als training voor zijn super - lange --afstand goed uit. Gerrit 
v.d. Bo.sch kreeg in de dikke laa g sne;euw moeilijkheden met z.ijn schoei
sel e n moest de strijd stake n. 

Ruud Kitseroo kwam tot een 22e plaats in de race over 3700 m vor>r 
C- en D klassers. 

De eerste race · voor onze sup~r-lange~afstanders werd door Lycurgus 
gehouden. De afstand bedroeg 15 km. Bas Fennis klopte Gerrit 9oor in de 
B-klasse de 23e plaats in te nemen. Tijd 56 min. 02 sec. Gerr±t v.d. 
Bosch werd 25e in 56 min .54 sec . 

Het clubkampioenschap ve ldloop, waaraan ook een aantal lopers van 
het opleidings instituut "Ni jenrode" deelnamen, werd een goede overwin
ning voor Arnaud Snijders, die overigens geen tegGnstand van betekenis 
te overwinnen had, nu Joop Prinsen helaas ontbrak. Jaap de Reus, in prima 
conditie, werd een verrassende tw eede met zowaar "good old" Henk Willems 
( niet beledigd zijn Henk red.) als uitstekende derde. Hans Eggink, die 
vooral in de tweede ronde snel naa r voren kwam, werd vierde en een zwaar 
verkouden Ruud ·Kitseroo vijf de. 

VAN HET JUNIOREN WEDSTRI.JDFRONT. 

Zondag 9 maart Heiloo. 
Op deze veldloop kwamen voor het eerst in 

het nieuvJe seizoen "Haarlem" junioren aan de 
start. · 

Het was wel een heel kleine afvaardiging 
n.l. Jan Kiewiet en '" Jns Weijers verschenen aan 
de s t art van de 1500 m junioren B. 

Deze <tvJee jongens kwamen op dit zwarê sneeuw 
en modder parcours wel heel goed vo6r de dag,Mons 
kwam als eerste door de finish in 7 min.4o sec. 
Jan werd hier t weede . in 7 min. 43 sec; Een geslaagd 
begin van het seizoen 1958 ! 
Zondag 16 maart onderlinge veldloop kampioenschap· 
junioren, en tweekamp "Haarlem 11

- A.A.C. 
Op deze zondagmiddag was het C.I.O.S. het 

strijdtoneel van een grote groep ju'nioren van de A. A.c. en "Haarlem". 
Voor beide verenigingen stonden titels op het spel van veldloop 

kampioen 1958. Tevens werd voor het zesde achtereen vol~ende jaar de 
veldloop tweekamp tussen de jeugdploegen van A.A.C. en 1 Haarlem" ver
werkt . 

Hoewel het weer_fraai was, kon dat nu niet bepaald van het parcours 
gezegd worden. Een door de sn·eeuw zeer glad parGours eiste van de deel-
nemers het ui~erste. · 

In de tvJeekamp zegevierde "Haarlem'! t ot nog t oe alleen de. eerste 
k'ee:(' __ e n wel in 1953, de vier daarop volge nde jaren ~vas de overwinning 
steeds voor de A.A.C. 

Onze junioren hebben dit j aar e cht er de ploeg van de A.A.C. met een 
85 tegen 80 punten neder laa g naar Amsterdam terug gestuurd. 

Een keurig resultnat, vooral de B ploeg was bijzonder goed op dreef, 
34-21 punten. C junioren 29- 26 punten. A junioren 22-33 punten. 

uitsla gen: cl11bkampioenschap 1958. 
_junioren A B junioren G ,junioren 
l. J. Vissers l. M. Weyers l. R. Abs 
2 . J. v.d . Bos 2. J. Kiewiet 2 . G. IVrolehaars 
3 . Th. Lauwerens 3 . P. v.d. Werff 3. B. T-.., ap 
4 . D. Stoker 4. A. Joacim 4. A. Leeuwe 
5 . G. v. Zijl 5. K. v.d. Bos 5 . A. Huystee . ,... 

R. Ruygrok o . 6 . H. Ru ss 6 . H. v. Kampen 

J. v . Dr unen. 
ONS LID VAN VERDIENSTE. 

Ger~it Eyster nodigde een aan t al atleten van ons uit om wat film
strips te zien van de beste atleten ter wereld. Het is een zeer leerzame 
avond gewordèn, daar in het filmzaaltje .van de Academie voor Lichamelijlce 
Opvoeding in Amsterdam. Een ·avond, die wa ard is om herhaald te worden,maar 
dan mogelijk voor een wat kleiner gezelsohap~ wa ardoor het leerzame van 
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deze strips nog wordt verhoogd. 
Woorden van hartelijke dank aan het adres van onze recordhouder 

discuswerpen zijn hier zeker op zijn plaats. 

Vergaderen .•.•.•••. PUNT. 

Elk bestuur dat zichzelf als bestuur respecteert en gerespecteerd 
wil worden als bestuur, schrijft eenmaal per jaar een vergadering uit. 
Een jaarvergadering biedt de leden van een vereniging de gelegenheid 
een bestuur in voltallige ge vechtssterkte in hun zondagse pakken tegenover 
zich te mogen zien. Het zij verme ld, dat juist op een jaarvergadering een 
bestuur bereid is het bestuursbeleid tot in het uiterste te verdedigen. 

·want zij zitten te midden va n een menigte lieden en heren, die zich ge
roepen voelen kennis te nemen van het wel en wee van hun vereniging en 
dan al naar gelang de versla gen of reeds eerder plaats gevonden hebben
de interne veldslagen, bereid zijneen bestuur met lof te omringen of in 
de pan te hakken. 

Het is alom in denlande een gewoo nte, mogelijk een soort folklore, 
dat alleen de voorzitter zich mag bew apenen met een gevechtshamer ook 
wel voorzi tt ershamer genoemd. Dat de leden een dergelijk recht als van
zelfsprekend beschouwen, moge blij ken ui het fei~, dat elke vereniging, 
die zichzelf een vereniging voelt, het als een leemte zouden beschouwen 
als hun voorzitter geen hamer had, die dan ook prompt in een denderende 
toespraak gegeven zou worden. 

De 16 februari j.l. in Hotel Roozendaal te Overveen om 11.30 uur 
,in de prille morgen waren de voorzitter met zijn mede-~wetsbaren dan 
bereid desnoods met hamergeweld hun recht te verdedigen. Dierbare mede
betalenden, mondige en onmondige leden, dor.~teurs en donatrices en alle, 
die nog meer niet aanwezig waren, ik kan U verzekeren, dat ik op een 
jaarvergadering nog nooit een voorzitter in zo'n snelle regelmaat zijn 
hamer heb zien bewegen~ hetgeen in dit geval niet geschiedde op de hoof
den van de ruim vijftig aanwezi gen dan we l op de Bestuurstafel. 

Binnen het uur heeft onze praesis het gepresteerd een Jaarvergade
ring rond te krijgen. Een record, dat rustig even op een lijs~Jevermeld 
mag worden. 

Lofwaardig, inderdaad, maar toch viel mij het venij
nige tempo op waarmee hij elk verslag als geeindigd 
beschouwde. 
Er waren er twee die regelmatig het wo ord voerden; te 
weten Diok Hagtingius en Arnold Presburg. Dat ging dan 
als vo l gt: 
"Het woord is ann de secretaris, Arnold Presburg, voor 
de notulen van de vorige vergadering". En dan kwam dat 
woord dan. Nu Web hot blijkbaar of schijnbaar afspraak 
t uss e n die twee haren, de overigen geen kans te geven 
aan het woord te komen. Want Arnold haa dan als code
vword na elke lezi ng het vJO ord 11 PUNT" en prompt schoot 
de voorzitter dan van zijn stoel met : "Daargaan wij al -
lre~ mee acc oord ... • . zij n er soms nog die er niet mee 
accoord gaan? 11 Nou ja, zeg dan nog maar eens iets. 

"Het woord is a · n de secreta r is voor z ijn j aarvers lag". En die secreta
ris is Arnold Pr~sburg . U be gr ijpt het al ...•.. punt .••.. en boem de prea
sis er meteen wee r bovenop .•• geen commen t aar. 
"Het ltJOord is aan de secretaris van de technische commissie, Heer Pres
burg! .... proost .••. mijn persoonelijke overtuiging is, dat deze Arnold 
een t weelingbroer heeft, want ik kan mi j moeilijk indenken, dat hij al 
dat werk alle e n verzet, zulke pa r a s ie ten zouden die andere leden toch 
wel niet wi llen zijn .... punt. 

Het bleek echter we l zo te z i jn, want Ar nold ontving voor zi~n 
buitengewone werkzaamheden in veler vorm dan ook zeer terecht de 'Paulen
Beker". 

De samenstelling va n enkele commissies gaf de voorzitter geen moei
te."Ballota ge-commissie .. ... Theo, Dick, Hans voelen jullie er iets voor?" 
.•• '!ja de~ l,Iel, maar':. 1! geen mare, dat \.'Jerk ligt jullie, noteer eve n se
creteris': 

"Commissie Kas-Controle, .o.Ad, Ton, Ab voelen jullie er 
. • ~ja dat we l, maar.~.'!geen mare, dat financieele werk ligt 
teer even secretaris~ 

. t ... " l-es voor~ • 
jullie ,no-

Er zullen altijd wel verschi llen bli jven in e l ke groep mensen, die 
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tezamen een geheel willen vormen. Indien deze verschillen echter opge
lost worden in het wederz ijds e begr ip, dat ieder tracht op zijn wijze 
het beste voor de vereniging te bereiken, dan kan het niet anders of 
die meningen zullen uiteindelijk altijd wel naar elkaar toegroeien. Laat _ 
het zo zijn en blijven. 

Na afloop van deze bijeenkomst vertoonde Han Fakkelman enige inte
ressante filmpjes van eigen leden z.g. filmstroken. Het ligt in de be
doeling van het bestuur en een daarvoor samengestelde commissie deze 
filmstroken van vele leden te makenJ zodat ç ·j n ieder zijn eigen fouten 
eens vanuit e;.n stoel kan bekijken en bespoeken. Buitengewoon nuttig en 
goed. 

Toen ik evenals de anderen het restaurant verliet, zei ik zo effer
kes onc pvallend hard het vwordje " .. PUNT .. " tegen de voorzitter. Geen 
antwoord.~.vreemd, dacht ik. Toen ik nog eens voor alle z~kerheid omkeek, 
zat onze praesis wel heftig met zijn hoofd te schudden, maar een broodje 
r osbeef belette hem te zeggen: 
"Daar gaan vv ij allen mee accoord ...•... L. Zaenickpodt". 

De wedstrijd, die ik za g ~ •.. 

't Is allemaal "blubber" (met een speciaal accent op de "l") was 
de eerste opmerking , die Bas Fennis als be groeting deed bij mijn intrede 
van het Over-IJse Florapark te Amsterdam. 

"Ma ak er het beste van en kijk vèr Vgoruit, vv aar je zal lopen, dan 
ontwijk je de ergste bl. ~ .. " :; "~'J as mijn lrJ edergroet "en de zon schijnt 
toch!" "Ja ja, maar je "barst'' van de kou!;, (Bas weer) 

Nou eerli j k ge ze gd, hij had ge lijk in alle opzichten, toonaarden 
of hoe je 't noemen wilt. Liep ik al te bibberen in een dikke zeeduffel 
jas , t oen zij hun train'ingspak uittrokken, begon ik te "rammelen" (bibbe
ren is t e klein woord) van de kou. 

Wat een moed! 
Bij afwezi gheid van Ruud Ki t seroo ro Gerri t v .d.. Bosch ( 11 1 t is me te kort! 11

) 

startte Ba s a ls enige H.A.V.-er bi~ de D klassers (3700 m) temperatuur-
om 't vriespunt, noord- oosten wind en dan in shirt en broekje (leeftijd 
boven de 4o jaar) (mag ik even Bas?) 

Eerste ronde soepel lopend in 't t weede gedeelte van de kopgroep. 
De volgende ronde wat rustiger draaiend, zo in z'n bekende marathonpas. 
Dit laatste speelt juist door mijn gedachten , als op dat moment Joop 
Prinsen een sprintj~ weggeeft dwars over eer met prikkeldraad afgeslo
ten terrein onder het motto "ik moet even Bas aanmoedigen". Later bleek, 
da t hij hem even in 't oor gefluisterd had, "pak ze Bas". Die "ze" waren 
twee l opers vóór Bas Fe~nis. Prompt deed ons K.M.idool, wat er van hem 
gevraagd werd. Een tussen "sprint" (nou ja galopje) en hij had ze achter 
z ich. Einde van de race Bas 18e uit e e n veld van+ 25 lopers. Bravo Bas! 

Er. nu de pointe van alles. "Ja", vertelde hi 3 na afloop, "die twee 
kerels ging ik wel even voorbij, maar vlak voor de finish pikten ze me 
weer, e nne . . (dit tot Joop Prinsen) 't was wel leuk, dat je schreeuwde, 
ma ? r eerlijk, ik liep nèt even uit te rusten!" (sic) 

Op de 5500 m met o .a. Ro vers, H. Jans e n, Keesam, v . Zeeland en 
Borstelaere (winnaar) start t roJoop Prinsen en Henk Meyboom. De laatste 
ver t elde mij nog ~ven voor de start iets over 1.58-4.04-enz . door hem 
r,eeds lang gemaakte prestaties, dat ik peinsde (die zit goed in de wed
s t rijdzenuwe n e n brandt zo me t een los). En da t klopte, of 't nu de pers
fo t og~aaf was of iets anders (Henk beweerde later van niet), maar hij 
la g op kop met Joop vlak na de start. Joop handhaafde zich lang in de 
kopgroep met Rovers achter zich. Henk zakte iets af , toch draaiden bei
den een goede eerste ronde. In de tweede ronde zaten beiden vast (niet in 
de modder) ma ar in hun loopbewe ging . De derde en laatste ronde ging weer 
beter. J oo p trok nog een s print aan in 't zicht van de finish en Henk pas
seerde ook nog een paa r tegensta nde r s. Res u l t aat Joop 7e in B klasse, 
14e t otaal en Henk 7e in C kla sse,- 30e totaal. 

De la a tste beweerde nog , da t h i j wel harde r ha d gekund maar zich 
niet v< ilde leeglopen. Na tuur lij k He nk "spor t moet sport blijven". 

Na een laatste blik op het "slagveld" met Slijkhuis met zonnebril 
politie te paard (van j e ma g wel zo en niet zo) keerden wij huiswaarts~ 
Een goed kop koffie in 't voormalige Tolhuis bracht ons weer op verhaal. 

Tot de volgende wedstrijd. 
Wim Ka on. 

*"* ***********"* 




