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VAN DE VOORZITTER. 
Na anderhalve maand veldtraining op het onvolprezen "Haarlem" terrei:q 

kan één ding met zekerheid wo:rden vastgesteld. Wij zijn weer op de goede 
weg me t de training . Er v;ordt weer gezamenlijk i ngelopen, gezamenlijk gym
nastiek gedaan, kortom, er komt weer sfeer in de training. "Het is weer 
gezellig om te trainen" 9 vertrouwde een vooraanstaand lid mij toe. En zo 
moe t hst blijven. Er moet sfeer en gezelligheid heersen op de training, 
hetgeen zelwr niet inhondt, dat wij er een ".::;ezelligheidstraining" v <.:.:n 
willen maken. Trouwens, figuren als Joop van Drunen en Wim Kaan, die wij 
ongetw·ijfeld de topmensen van de training mogen noemen, staan er zonder 
meer borg voor, dat de training -do naam 11 Haarlem11 waardig blijft. 

Sprak i k in h ot vorig nummer de v0rvvachting uit, dat wij mogelijk 
op zondag, 4 mei niet over het terrein aan de Kleverlaan zouden kunnen 
beschikken, thans kan geze gd worden, dat deze ver wachting mo.ar al te zeer 
waarheid is geworden. En het werd ze lfs nog erger. Want op Hemelvaartsdo.g 
zouden wij de ja:J.rlijkse dualmeet té gen de A.A.C.-junioren ao.n de Klover
laan organiserf::;n. 1\IIa :::r ook do.t ging niet door. Want op Hemelvaar tsdag is 
het torrein nr:.n de Kl everl!J.3.11 gesloten. Dus geen atletiek op Hemelvaarts
d2g in de SportstGd. (Nou SportstadQ red.) En wnt onze· verenig ing betreft, 
was or ook geen atle tiek op 2e Pinksterdag, want de vereniging, d~ ons 
zou komen bezoeken had overwegende bezwQron tegen het uitkomen op een 
gro.sbac.n. Het wordt langz o.merhnnd wel heel erg en het is ook WEÜ een beet
je om dol te wordE:n. W:::m.t hieruit blijkt, dat het wG l haast ondoenlijk is 
om nog een wedstrijd in Ho. ~rlem te org2niseren. En d~t betekent, dat onze 
jongens voor wedstrijden iedere zondag op reis moeten, waardoor de atle
tieksport voor H::t2rleP.Bers lcmgznmerho.nd een dure a ::::ngelegenheid gao.t wor
den. Een sport, zonder een enkele thuiswedstrijd. En hieruit blijkt toch 
ook wel overduidelijk, dat de stad Ho.~rlem een c. chtorgebleven gebied go.nt 
vormen in de Nederlandse atletiek. Eon kwes tie, die niet nlleen m.i. het 
Ho.ar~en~ gemeentebestuur nangQ~t, mc8r zeer zeker ook de cGndacht verdi ent 
vc.n onze hoogste a.tlotiekleiding. En niet alleen de aandacht van deze 
l uo. tste insto.ntie, mc.r.r ook de: steun. En over die steun kunnon wij nu wer
kelijk niot roop·en. VTant Gfgozien va.n het feit, dat wij toch geen terrein 
h::tddon gehad, zouden .- ~ cngevr2ngde wedstrijden op zondng 4- en zondag 11 mei 
niet zijn doorgegaan, v:ant op eerstgenoemde zondag kregen evenals het vorig 
jaar wedstrijdGn in Grootebroek de voorkeur boven Haarlom en op ll mei 
orgnnisoordo DEM n:ttionnle weds trijden en d.:tt leek ons inderdaad een rode
lijk argument om ons toestemming te 1veigeren. Een argument 9 dat allo rede
lijkheid ochter verloor toen bleek, dat de Amstord .::unse Atletiek Commissie 
wol to cstc;mming had gekre gen voor rogionale wedstrijden. Werkelijk, iets 
moor aandacht van onze atl etiekleidors voor de uiterst moeilijke positie, 
waarin de Ho.Qrlomse 8:-tleti ek v0rkeert 9 'lijkt ons toch wel dringend gewenst. 

Manr ondanks die moeilijke positie gaan wij door. Gaa n wij door met 
te trachten onze vereniging te h:n'ldhaven tussen de sterkste verenigingen 
van Ncào rland. Het is onder de boven geschetste omst and igheden een moei
lijke on vaak ook ondankbare to.2.k . Niettemin eon t eak, die wij moeton vol
brengen . Omda t wij di t verpli cht zijn 2.cm de grote, roemrijke geschiede
nis, die Hnarl0m in de NederlQnds e atletiek heeft ges chreven. Graag met 
do stou..n VG.ll geme0ntelij ke inst '"'nties en K.N.li..U.-leiding. 

Hnc.r n.ls het nie t ":tnc1ers k::tn, ook zondor die steun. 

D. Hagtingius. 
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OFJHCIEEL. 

Om aa~ te schaffen: 

1' Ha arlem" borst-embleem f 0, 65 
" Ha ar l em" i n Di gne " 1, 25 

Vraagt inlichtingen over het s peciale 11 Haar l em" tra iningspak bij 
de penningmeester . 

Ni euwe l eden: 

W. P . Spoor 
A • v. d • V! aals 
B.C . J ansen 
A.F. Koch 

13-10- ' 46 
28- 3- '42 
21- 9-'33 
20- 3-' 40 

Nieuwe do:('lateur : 

Kare l Doormanlaan 96 
Oosterparkstraa:t 32 
Ver gierdeweg 82 
Acac i ast r aat 23 

w ~ Sernee de Witstraa t 39 ro od Haarlem . 

I 

Adresvüj z iginger~: 
Chr . Ru seler P&tr i moniumstraat 5 Haarlem 
A.M. Le euwe Kort ena e r straa t 33 Haarlem 

Bedankt a ls lid ~ 

e.c. v~n Breenen, C. J . Corne t en J.v. Be s . 

'- Personalia: 

De vlaggen ZlJn omhoog gegaan 
Na spanningsvolle weken 
Heb mensen rood zien worden 
Dozijnen zag i k verbleken 
~oelde proppie in mijn kee l 
En zuchtte tot mijn gade 
Zoveel vreugde beleven wij nimrner weer 
Al s bij de gebo orte v c.n Carin( ade ) 

Ha arlem 
Zandvoort 
Haa:rlem 
Ha arlem 

Me t excuses aan de onvergetelijke Louj_s ,Dav ids vl oeiden deze regels 
on s uit de pen bij he t heugelijke nieu_vv-s, dat Jo op en Rie van DrtJ .. nen 
d o ge lukki ge ouders zijn geworden van Carin. 
Rege ls, d i s de grote vreugde va n de gehe l e "Haarl em" familie to t uit
drt.l~d: ing brengen en t ovens h <:1rtel i j ke ge lukwensen inhouden . 

In het vorig nummer feliciteerden wij de Heer en Mevrouw Veenen
daal met hun huwelijk. Maar de drukkor (of drukke r es ) heeft deze geluk-

t wens he l a as weggelaten. En vandaar , dat wij fl_it heugelijke f e it opnieuw 
v cr molden mot opnieuw do hartelijke gelukwensen van alle H.A .V. -ers. 

ATTENTI E . vooE_~-"{_~)-_g_~_n._~e~aa~1em 11 activi t o i t en . 
Woensdagavo nd ll juni : In he t kade r van de s p ortweek ZlJn wij me t 

Atmodes en Holland d.e mede - or gan is atoren van 
de Nat j_onalE: avondwedstri jden op he t ''Haarl em11 

t errein. 
Wo ensda gavond 9 juli Wij orgo.ni s er e: n de "In Memorü\m Hil v.d. Mey 

wcd.stri j d ~n" op het "Haarl em"terroin . 
.Voonsdnga.vond 2 juli I n s mnonwerk i ng mot de H.D. A.V. " Atmodes" orga

n i s er en wij een d ualmo Bt t ogen Qe Zwe edse ver
eniging He l eneh olms Idrottsföroning ui t Ma l mö. 
He t t err ein, wa aro p dezo laatste wedstrij d zal 
worden gehouden, zal no g nadE:r worden bepaald. 
De Zweden arriveren op dinsda g 1 juli en vur
trekken we er op vrijda g 4 juli. Het lig~ in de 
bedoeling om de atle ten u it Ma l rnö gedu r ende die 
enke l e d tJ.gen bij de leden van "Atmode s" en "Haar· 
l em" onder te brEmgen. Nadere gegevens vo l gen 
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hierovert do ch reeds nu worden suggesties omtrent 
de inkwartierin6 ganrno bij he t bestuur ingewacht. 
Het is het voornemen om hot volgend jaar een te
genbezoek aan Zweden te brengen. 

8 junig Nationa le wedstrijden Rott erdrun. 
11 " Nation~lo avondwedstrijden~ Sportweck Haarlem. 
15 11 Nat iono.lo wodstrijd5nt Gouda. 
15 " Noord-Nederl '0111d - Noordholland, Heerenveen. 
15 11 Baanwedstrijdon, Amsterda m. 
18 " Nationo.le avondwedstrijden , Leiden. 
22 11 Nederl cmd-Duitsl,.,nd Junioren, Hilv&rsum. 
22 " B:::.nnwcdstrijden, Le iden. 
6 juli ~ Nationale kampioenschappen, Rotterdrum. 
9 11 11 In memoriüm Hil v.d. l\iloy wedstrijden", Hanrlem. 

13 " Nettionalè JeugdkJ.mpioens·chappen, Tilburg. 
27 11 Hc.. tion:'.lo B-ka.mpioenscha.ppen. 

BELEVENISSEN OP EU ROND DE SINTELS. 
Oostzaan, 20 april. Tegen hot e i nde van de wedstrijd, toen WlJ ons 
I ec..fden nnn de koffie (of wc.. s hot thee) bij Moeder Hendrikn in het 
11 Schuurko 11 zijdelings v o.n h&t circuit d' a thle tic, bele efden .wij het 
volgcndo~ 

Eon slungelige dorpeling, kenne lijk opgefrist van het weke lijkse 
vootpnd, stortte het bovengenoemd 11 schuurke 11 binnen, smeet nonch3. lant 
eon plunjez 2.k mo t J.tlet i cknttribut cn t egen de · ba r (nou .ja z eopkissief. 
toonb cmk ) onder he t ui tsotEm v:::tn de kree;t: "Nou brood t l! 11 ( --:lsof hij 
zo juist over het N.'::. uw V3n Cr: l {". iS h~d gezwommen)~ danrn!"l het oog rich
t end op zijn s upporters, c.q. gocs tvor wcnten, sprak hij de volgende 
woorden: "Enne .... " ... hoovo ol s t e wns ik nou oigenlijk? 11 

Wij hebben to on maar stillekons het 11 Schuurke 11 verl !."' t en, no. moedor 
Hendrilca eon "tot weorzions 11 toegefluisterd to hebbon, ."'lth'JJ.î.S ~ls do 
koff ie koffie wordt. 
Rotterdam , 4 moi. Echt knus, zo . vc..n moader met borduurwerk je op do 
schoot ( historisch) on zoonlief en cl ochterke in do z:mdb::tk ·:1ls me.ctr 
zoekcndono.o.r zo.ndvormpje of schopjo. Nu hob ik he t nie t over do 
thee tuin i n he t Vondel park, mo.Lr over co n ::ttl otiekwedstrijd. 

L l con o.rtikol .in de "Atletiek W0ro ld 11 hc '. ft men mij lettorlijk 
de k:::t c.s v::tn he t brood gogo t en door de u itdrukking "brood en koffie
wedstrij den". De door mij gebezigde uitdrukking "Kcr miswedstrijdcn" 
v.~. lt hierbij in hot niet. 

Zo kwook t mon gesn c:tlet on on trek t men geen publiek. 
Ansterdo.m, 18 me i . Hot gebeurde tijdons de 5000 m. Bij de plaats 
s:Co.nnde, vvc.c.r d'e lopvrs hun tro. iningspak hndden o. chte rgel <:. t en, zagen 
wij no. ongeve er 3000 m één dor koplopers bij hot pas ser en van daze 
plek mot een zeer no.ndc.chtigc en serieuze "mik" oen rosig voorvvorpje 
in de n:.:.bijheid v :::m zijn trni n in:gspnk neergooien. 

Wij overpeinsdon juist: 11 Wat eon stommaling om met k.2uwgum in 
zijn mond t e lopen on toch een netto ven t om het zo s erieus in hot 
grns te go oien, zeker om de b ::tc..n sc hoon t e houd en", t o t oen persoon 
nac.st ons stam1.de, waarschijnlij k een clubgenoot zich met nfgomoton 
stc.pp0n nc.o.r do pl a8ts des onheils begaf~ zi ch l :::t!'l..gza['.m bukte, keek 
en weer ko ok, toen zo dr oms tandig en l e ttorlijk met tone el gr e pen con 
s lip ven de .:::tldo.etr liggende trniniagsbroek ven d5 loper vetttonde on 
~ 1dus hierme de goympend he t voorwv r p oppnkte en omzichtig in do trai
ningsbroek wikke lde. Nu, je bent nieuwgi erig of j e ben t hot nie t en 
om ocrlijk t e zijn, we wilden h0t no.ndjo vnn de ~ous weten, dus ook 
wij zo t ten richting no.nr do 11 mi kplao.ts". Op onze voorzichtige vrnng 
acn do hulpv2.o:rdige persoon, WE: c.rom dcz c zo zuinig was op dos lopers 
u kauwgum", ::tntwoordde hij: "Knuvvgum? m:-:n hot is zijn ge bit!!~ 11 

Wno.ruit wij concludeer den , d J. t jo t.och nooit t e oud bont om te 
l e r on. 

Hoorn, 26 mei. He el veel beleefd, mo.~r d2t blijft de ze keer onder ons. 
Allc on en d :· t moo t wel oven uit do pen: . 

"Een hartolijke s portgroet ac..n 01:1ze Ho llo.ndiac.nso vrienden en in 
hot bijzondor o..o.n de heer vrm Dijk en tot woorzionst"wim Ka:::n. 
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HA~RLEM SPORTSTAD. 
Dikwi jls heeft men ons WlJS willen maken, dat Haarlem de sportstad 

is. Wa t daarvan waar is, hebbe n wij weer eens ondervonden inde achter 
on s liggende weken. 

I Ver in de t weede helft van de maand mei is het in de Sportstad 
Haarlem nog niet mogelijk een atletiekwedstrijd te organiseren. Reden, 
men 11eeft nog ge én terr ein voor de atletiek in gereedheid kunnen??? 
brengen. 

Wanneer er echter wel een veld in orde was geweest, dan zou het 
toch ni e t mogelijk gewe est zijn om op donderdag 15 mei (Hemelvaartsdag) 

' 1 

c 

sport te bedrijven op een gem. sportterrein in Haarlem, want de hekken· 
blijven op d~ze dag gegrendeld, terwijl juist elders in den lande op 
deze dag alle mogelijke sportbedrijvigheid heerst. Wij waren daarom 
genoodzaakt om de wedstrijd nHaarlem"-A.~.c. naar Amsterdam te verplaat
sen. Dank zij de prachtige medewerking van de Amsterdammers kon deze 
wedstri jd toch do organg vinden en was de jeugd in de gelegenheid haar 
vrije tijd op he t sportterrein door te brengen. (Heeft men het niet 
dikwijls over de jo"\...:gd van de straat en die baldadige jeugd onz.??) 

IETS OVER DE SUBSIDIE. 
In 195 7 waren er l.lOÖ.OOO sportbeoefenaren; subsidie van het Rijk: 

ean g oede f 300.000,- voor 1958 is deze subsidie t e ruggebracht tot 
f 250.000,-, t erwijl het aantal sportbeoefenaren ihmiddels is opgelopen 
tot 1.200.000,-~l 

De politieke en confessionele jeugdorganisaties telden in 1957 
800.000 l eden, die een subsidie van f 6.000.000,- verkregen. Nu is dat 
ledenaantal teruggelopen tot 700.ooo · en do subsidie verhoogd tot 
f 7 • 0 00 • 0 0 0 9 - ! ~ 

Wordt het niet eens tijd, dat de politici zich eens iets meer van 
de juiste verhoadingen gaan aantrekken, want deze worden toch wel een 
beetje té sche.ef getrokken! 

(overgenomen uit "De Driehoek A.V.'23 Amsterdam) 

HET STI/IBOOL, DAT BLI,TFT l l ! 
Italiö 1934. Trainingsbaan Stadion in Turijn voor de Europese k~lpioen
schappen. 

Een haarlenmer, u itverkoren voor het nationale team traint tezamen 
met zijn Griekse t egens tander. Na afloop van de training ontstaa t er 
een gebarentaal. Griek wil zijn shirt ruilen voor het shirt, of Alleen 
het "Haa rlem"embleem van de"H.A.V.-ertr. Daarbij moet even gezegd worden, 
dat de H.A.V.-er h e t "Haarl em tr shirt met embleem a anhad. He:: t nc.t ionale ·· 
shirt werd pas op de we dstrijddag zelf aangetrokken. 

De"I-I.A.V.-eril vv il e cht er zijn shirt ni e t ruil en, al trekt het 
Grie kse shirt hem erg ao.n. Mnar wa t is eon "Haarlem" atleet zonder het 
club ·mble em? Doch plots zic::t hij uitkomst. Morgen beginnen de wedstrij
den on z o.l h ij het n ationa le shirt dragon en voor de eerstvolgende wed
strijd in Holl :.n1.d k tJ.11 h ij rap een nieuw kopen. 

Zo dacht deze "H.A.V.-er" er over anno 1934. De ruil kwam tot stand 
en de Griek en hij werden grote vrienden en sportieve tegenstanders bij 
wi nst en verlies. 

Bovenstaande klinkt als een verhaaltje van "er was eens"~ doch het 
is in waarheid gebeurd 9 evenals dat deze nH. A.V.-er" 

13 x a an de P.R.-beker deelnam 
10 x in de Nederlands e ploeg uitkwam 
10 x een Nederl andsrecord verbeterde 
17 x een Nederlands kamp ioenschap behaalde 
Meedeed aarr Engelse en Europese kamp ioe ns chappen (en zekor nie t 

nls figurant) en als voornaamste herinneringen uit die tijd heeft be
waard zijn laatste sp i k es e n zijn laatst geelragen "H/&.ARLEM"-shir t. 

1934- 1958. De jaren verdwijnen ......... , maar he t embleem blijft. 
Deze man, onze huidige coach Wim Kaan, had op één van onze laatste 
wedstrijden inderd 2ad volkomen het recht om te verzuchten~ 

"Een atleet zonder "Haa rlem" embl eem, zal voor mij geen "H.A.V.-er 11 

zijn. 11 
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VAN HET JUNIOREN VTEDSTRI J DFIWNT. 

Oostzaan, 20 april. 
Het baanseizoen 1958 werd geo pend met wedstrijden 

vvelke onder goede weersomstandigheden werden afge werkt. 
Ds uitslagen waren~ 

100 n A. 4e B. Steenbergen 11.4 sec. 
verspr. A. 2e B. Steenbergen 6 .06 m 
1500 m B. 4 e J. Kiewiet 4 .31.6sec. 
hoogs pr. B. 1e P. Mascini 1.55 m 

n '' 3e A. Joacim 1. 50 m 
koc;e1st. 11 4e H. Lemvener 12.28 m 
60 m c. 1e G. r.'l:oolenaars 7. 8 · sec. 
hooespr. c. 5e C. Christiaanse 1.40 m 

11 11 6e G. i'1Ioolenaars l. LW m 

Rotterdam, 4 mei. 

A junioren 
100 m 2e B. Steenbergen 11.3 sec. 5e · G. Duits 11.5 
300 m 1e J. Vissers 37 sec. 

te Oostzaan, 

sec. 

110 m haroenle J. Vissers 16 sec. 
Steenbergen ·6.17 v erspr. 1e M. L'l:euwese 6.17 m· 2e B. m 

4 x 100 m le 11 Haarlem" 45 sec. 

B junioren 
s peerwerpen le A • Joacim 46.76 m 
600 m le M. Weyers 1.29.4 sec. 

!l I! 4e P. v.d. Werff 1.32.6 sec. 
kogelstoten 4e H. Lauwener 12.15 m 
4xl00 m 3e "Haarlem" 4-9.2 sec. 

C junioren 
6e C. Christiaanse 4.61 m verspringen. 

Amsterd~m, 11 mei. 
Nieuw clubrecord 4 x 100 m estafette junioren A. 

.. 

~ Op deze wedstrijden slaagde onze 4 x 100 m ploeg van de A junioren 
er in om als eerste te eindigen in de nieuwe 11 Haarlem" recordtijd van 
44-. 6. sec. De ploeg bestond uit: Mat NJ:euwese, Bob Ste enbergen, Joop Vis-

I' s ers en Ger Duits • 
I 

Verdere uitslagen: 
Junioren ·A 
100 m le B. Steenbergen. 11.5 sec. 3e G. Duits 11.6 sec. 
kogelst.3e B. Steenbergen 11.08 m 
Junioren B 

600 m 2e 
!I ll 6e 

verspr. 3e 
tl 4e 

M. 
A. 
r. 
11 . 

Weyers 
Joacim 
Mascini 
Weyers 

1.30 sec. 
1.335sec. 
5.78 m 
5.59 m 

c junioren 
80 m 3e G. Moolenaa:re 10.7 sec. 
A:msterdam 2 18 mei. 
100 m 2e B. Steenbergen 11.4 sec. 

11 tl 3e G. Duits 11.4 se c. 
600 m 2e J. Kiewiet 1.28.6 s cc. 

J. v. Drunen. 
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A.. A !-.Ç_!_-" HA.. ARLEM0 15 ~EI 
De traditionele dual moo t tuss en de j eugdplo egen van A..A.C. en 

11 Haarlcm11 i s dit jaar we l in oen hee l gr ote overwinning voor de Amster
dammers geé:i i nd i gd ~ de puntcmtelling ·was 190-1 39 in he t vo orde el der 
Ams t erdammers. 

Bij deDen C junioren was A.A. C. · v er u it de st erkst e ~ de strijd 
~ussen do B en A j eu gd was aanmer ke lijk beter. Konden wij bij de C 
j eu.gd s l echts één ove r winning boeken; bij de B junioren wisten wij van 
do ll te verw0rken nummers op 5 nummers als eerste t e e indigen, bij de 
A ju~ioren 12 nun@ers stand 6 - 6. 

Hi eruit blijkt wel overduidelijk~ dat vo oral onze jongste groepen 
do C on D jeugd VGrsterk:ing hard n odig he bben. 

Direct na de eerste numme rs nam A.A.C. de leiding stevig in handen 
om gele i delijk de voorsprong te ver groten 9 was er van spanning om de 
punt ':m dan geen sprake meer 9 toch waren er talrij ke prima prestaties te 
noteren. . 

Een pracht i ge dubbele ove r winning van Bob Steenbergen enGer Duits 
op de 100 m9 een eerst~ plaa ts voor Joop Vissers op de 110 m horden met 
als tweede man Mat Me:uwese, een indrukwekkende 300 m overwinning even
eens door Joop. 

J an Kiowi et , d i e in één race t wee clubrecords aan flarden liep, 
het r eeds op zijn naam staande 1500 m B junioren re kord van 4.18.5 sec. 
naar 4.15 . 6 se c. ~ t~:~ vens ve r beterde hij he t op Han Jansen zijn naam 
st eande A junioren record van 4 .16. 2 se c., Een prima lopende l\!.ious Weyers 
op de 600 m. At Joacim proefde he t z oet d8r ovorwinning op de 300 m B 
on o r... n nieuw clubrec ord, hij won oo k ho t hoogspringon B. 

Pi ~ t Mus cini nam ook twee o~crwinningen voor zijn r Gkening 80 m 
horden B en hoogspr ingen A. 

Bob Steenbe r gen en Mat l'Iü uwe s e z orgdcm ook nog voor een dubbele 
overwi nning op hot ve r springen A. Rob van Abs beh2nlde de enige over
winning bij de C juu1ioren n.l. op het kogelstoten de eerste plaats mot 
10.5 2 m. 

To t sl ot zagen wij nog oon uitstekend ge lopen 4 x 100 m. In de 
goede tijd van 44.6 s oc. ging onzo plo og als eerste ovor de finishlijn. 

Na;:.1s t doze prima prostaties gacx1 onz e ogon ook wijd open voor de 
mindbr goede zijde van deze wedstrijd. Zoals ro e ds vermeld onze jongste 
j eugdgroepen moe t en verst erkt worden, zij nemen ove r enige tijd de plaat-
s en WGor in van onz e huidige topploeg. . 

~. cm de vvo rpnumme rs bij de oudere j eugd zcü in de komende maanden 
hard ge\vc r k t mo e t em worden. Wij hebben enlwle kno.pen 9 die er de aanleg 

.voor hebbon o. a . Thee Lauwe r ens en Evert Dollenb::g. Lc.ten deze kerels 
voor o.l wo.t meer op do tr Diningen verschijnen. 

Danzijn bij de A juu1ioren do 800 - 1500 en 3ÓOOm zorgenkinderen. 
Op he t polsstokh oogspringen begint hot i e ts t e lichten, Rinus Boven

k ~tmp ~ Pio t :Mc..s cini en Fri ts Kanselaar kunnen hier het pijl omhoog trek
kon, hier zal de tra ining e chto r be ter go r egold moet on worden. Na deze 
wedstr ijd hebben wij de zw0kke pl okken vo.n onze j eugdploeg kunnen col1Sto.
t oron. 

J engons l:J.t on 'wij er go z.:JJ'D.Q nl ijk de schouders onder z e tten 9 het 
seizoen i s nog mac,r net begonnen. 

UI !~]; AGEN ~ 

J m1ioron A 

100 m 
100 m l1orden 
300 m 
8no m 

1500 m 
hoogspr . 
vGr spr . 
polsl2.oog 
kogc l st . 

, dis cu.sw . 
spoor w. 
4xl00 m lc 

lo B. D to~nbçrgen 11 ssc. 2e G. Duits so c. 
l e J. Vis sers 15.7 se c. 2e M. Meuwos o 

11.2 
15~9 
39 

s oc. 
l o J . Vissers 36 . 4 so c. 3e G. Duits SErC • 

7e J. v . d . Bos Be H. Vlottas 
6e Th . Lauworons 5 . 06 . 6se c. 7e D. St oker 
lo p . ~ ii:as cini 1 . 70 m 2o M. Meuwese l. 6 55m 
l G D. 8tee:nber gGn 6 . 25 m 2o M. MouwG se 6 .1 3 m 
3e R. v . d . Bovenkamp 2 . 50 m 4e P . Mo.scini 2 .50 m 
5o J . Vissers 10 . 75 m 6e Th . L2uwe~ensl0. 29 m 
4e B. Ste enbor gen 32 . 66 m 6o H. Vlot tas 26 . 82 m 
3e E . Dollenbag 43.10 ·m 5e Th . Lnuwerons41.43 m 
~.I. Me uwes c - J3 . Steenber gen - J. VissGrs - G. Duits 4-4.6 sec 
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Junioren B. 
80 m 4e R. v.d. Bovenkamp 9.7 sec. 5e R. Spoor 9.7 sec. 
80 m horden le P. lVIascini 11.8 sec. R. v.d. Bovenkamp 12.2 sec. 

300 m le A. Joacim 38.9 sec. 4e R. Spoor 41.8 sec. 
600 m le lVI . Weyers 1.28.7 s ec. 4e K. v.d. Bos 1.40sec. 

1500 m le J. Kievviet 4.15.6 sec. 4e J. Wiegerink 
hoogspr. le A. Joacim 1.60 m 3e J. Kiewiet 1.55 m 
vers pr. 3e H. Leuwener 5.51 m 4e Iv! . Weyers 5.10 m 
kogelst. 3e H. Leuwener 11.57 m 4e A. Mascini 8.50 m 
discusw. 3e J. Kiewiet 24.69 m 4e M. Weyers 23.09 m 
speerw. 3e K. v.d. Bos 39 .. 48 m 5e A. Mascini 31.25 m 

4 x 80 m 2e 38.2 sec. 

Junioren c 
60 m 3e G. Moelenaars 7.9 sec. 4e A. v. Huystee 8 sec. 

600 m 2e R. v.Als 1.38.1 sec. 5e P. Trap 1.55.4 sec. 
hoogspr. 3e G. Moelenaars 1.40 m 4e c. Christiaanse 1.40 m 
verspr. 4e G. ~.1 -:>olenaars 4.65 m 6e c. Christiaanse 4.32 m 
k.ogelst. le R. v. Als 10.52 m 5e J . Stam 9.13 m 
discusw. 5e R. v. Als 25.20 m 6e P. Trap 17.08 m 
4 x 60 m 2e 30.5 sec. 

Junioren D 
60 m 3e H. v. Goor 8.9 sec. 4e R. Vissers 9 sec. 
hoogspr.3/4 P. Hagtingius 1.25 m 5e K. de Moel 1.15 m 
verspro 5e H. Mulder 3.69 m 6e R. Vissers 3.36 m 
kogelst. 2e K. de Moel 7.30 m 7e J. Buis 6.12 m 
4 x 60 m 2e 35.9 sec. 

H~t pas ingestelde clubrecord polsstokhoogspringen voor B junioren 
staat met 2.,50 mop naam van R. v.d. Bovenkamp en P. Mascini. 

I 

J. v. Drunen • 

. , t K'NON. 

Nu wij de eerste schreden alweer in het nieuwe atletiekseizoen 1958 
hebben g~zet, zou ik U graag nog even uit Uw zo scherp gestelde concen
tratie willen halen met enkele verklaringen omtrent het bovengenoemde 
voorwerp. 

Zoals reeds velen onder U bekend wordt het voorwerp k'non ook wel 
in de meer deskundige kringen der atletiek aangeduid met startpistool. 
Dit woord is volgens mij niet zo maar ontstaan. Dit woord k'non is een 
logische combinatie met de vrees, welke zovelen tegen schietapparaten 
hebben. Van nature zijn wij nu eenmaal gesteld op vrijheid en rust en 
hebben dan ook een afkeer van alles wat met vuur en knallen te maken 
heeft. Dit apparaat zal wel niet direct een begrafenispolis®pvragonde 
handeling teweeg brengen, doch he t in werking stellen van dit zwarte 
monster brengt toch de nodige koude rillingen op de diverse ledematen 
tot stand. . 

Persoonlijk heb ik een schuwe hekel aan dit trekding. Ik durf nog 
verder gaan door t e beweren, dat juist dit kreng verhinderd heeft, dat 
mijn naam vermeld staat bij de tien beste sprinters ter wereld. Er zijn 

ogenblikken geweest, terwijl ik t e r starte ging voor een honderd meter 
bijvoorbeeld, dat ik mij zo zonder me or goed voelde voor 10.2 s e c. Maar 
n~t we rd dat knalding in werking geste ld of i k voelde met de rook het 
lood i n mijn benen zakken en mijn illusie de lucht ingaan. Het verlamde 
mijn z o hypernerveuze spieren. I k k~n er niet tegen en k~n er nog nie t 
tegen. 

Als men het goed beschouwd, kan geen enkele sprinter er tegen. Let 
maar een op bij weds t r ijden. De starter gekleed in witte jas (ook als 
zo'n messesnijders idee) roept zijn renpaardjes tezamen en vraagt be
leefd maar toch ook weer ~ingend of zij op hun pl aatsen willen gaan 
zitten. Zitten die goede dienaren der sport eenmaal geknield, dan g::1at. 
hij alles en iedereen om stilte vragen , hetgeen de belangstellenden al
tijd direct met een luid sssssstt tt-·geroep overnemen. Is het dan zover, 
dat zelfs dat sissende geluid in de kiem gesmoord is en iedereen de ernst 
van de toestand inziet (behalve natuurlijk de man Pan de microfoon),dan 
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schalt he t woord "klaar" door de tastbar·e spanning en heft de bruut . 
z ijn pistool voor of achter de l opers staande hoo g . Kwestie van macht
misbruik. Vaak héél vaak zièt U dan zo'n getergde atleet wegschieten 
en dan ze-ggen ze "tç; vro eg gestart". Iifu mo e t U nie t denken, dat hij 
dat de od om zijn overwinning veilig t e stellen of te smokkelen, nee 
nee mijn wcarde lezers, dat mannetje wns juist iemand, die het meedoen 
hoger aansloeg, dan het winr1en. Ma~r die angst voor dat zwarte monster, 
dat knalding, br nk zijn weerstand en om de angst nu even lekker ten top 
te voeren bij de stumper, krijgt hij nog een waarschuwing van die star
t er, dat hij dat noooooiiiit weer mag doen plus e en waarschuwing. Enfin 
om kort te gaan, dat hele verhanl speelt zich weer eens n.f. Weor sssstt-
roepen enz. · 

Kunt U zich voorstellen~ dat ~e r mensen zijn met een fantastische 
looptechniek en ongeëvenaarde snelheden, die juist dit niet kunnen ver
dragen. Mij kraakte een dergelijk vertoning. 

Waarom toch niet eenvoudig starten zoals biJ windhondenrennen. 
Eventjes in een hokje met opklapbaar latwerkje voor derlui's snuitjes 
bij het starten. Bij het tegelijk openen van dat deurtje .zal de drang 
naar vrijheid en 'frisse · lucht (bij druk bezochte wedstrijden) de deel
nemers doen vliegen. Als ik er aan d~nk, voel ik mij weer goed voor een 
nog snellere tijd. 

Laat i k mij er niet verder in verdiepen, men begrijp~ mij toch 
niet. Maar "k 'nonnen", "krengen van dingen". 

L. Zaenickpodt. 

DE Vi!EDSTRIJDEN DIE IK ZAG •••• 
Oostzaa~9~pril:~o m D. Harry Joacim en Ton van Zijl probeerden hier 

het golvende terrein onder de knie te krij
gen. Harry plaatste zich voor de finale, Ton 
niet (goed geprobeerd Ton!) In de finale 

/ bezette Harry een uitste kende 4e plaats. 
Koge l D.Géén resultaten. J;aten wij het als training beschouwen en geen 

namen noemen. 
-

800 D. Ruud Kitseroo en Hans Eggink, waarbij vooral Hans een goede race 
liep (laatste 300 ni wat verkrampt, kan beter) en Ruud veel pech 
had door k inderen. Al met ?1 niet slecht voor het ~egin van het 
seizoen. 

3000 m B. Joop Prinsen winnaar(ll-! ronde, 45 bochten gelijk de St. 
Gothardt) vóór z'n grot e rivaal Meester~ · 
In· de Se ronde kre eg de - aantrekkingskracht van de aarde wel 
vat op je knieën, maar gelukkig ·wist je ze weer tot hogere 
sfer en te verheffen en niet zonder resultaat. 

800 m B. Bij afwezighe id van Armand Snijders ( j ammer Armand je liet een 
over winning liggen), liep Joop Prinsen een driekwartier na z'n 
3000 mals training in jouw plaats. Als 3e eindigend bewe es hij 
rveer de "meester" van Mee st~r t e zijn (z'n rivaal van de 3000 m, 
wel~e hier ook mee liep). 

verspr ingen D. Achter een groen broek (naam? ) bezette Harry de 2e plaats 
· me tb .15 m" Goed zo Harry! l" 

Amsterdam, 27 april: 100% wintertemperatuur + regen en nog eens regen! 
---- Over prestaties praten wi j liever niet, we l over de moed en 

volh~rding, waarmede de. Haarlem junioren en senioren er het 
beste van trachtten te ma ken . Dit was i n i eder ~eval hart-vcr-
warmend. · ----

Rotterdam, 4 me i: Een sle chte hordenr a ce van Harry Jocim 15.8- en Jel 
Döornbosc_h 17.8 sec., waarbij Ton van Zijl als beginnende "hor
denman" gunstig afs tak met z'n 17. 9 ·se c. 
Een uitstekende sprong van Ton over 1.74 waarbij afze tlengte nog 
n i et gehee l klopte houdf e en belofte in voor het verdere seizoen! 
Een goede speerworp van Har ry bezorgde hem eon eer s t e pl aats en 
eon nieuw persoonslijk r ecord. Doorgaan Harry ! 
Op de 800 m za g Armand Snijders . z ich door een val oen g oede 
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plaatsing onthouden . Hij bekwam flinke schaafwonden en E.H.B.O. 
was niet aanwezig. Jammer Armand al s je zo vol aandacht en met 
goede wil bezielt je naar de start begeeft~ maar hoofd op, de 
successen komen toch! 

Amsterdam~ 11 mei: Een verdienstelijke 800 m van Armand Snijders · in + 
2.le9 sec. Doorzetten Armand j e komt er~ -
Een goede 3000 m van Joop Prinsen in 9.17.7 sec. Niet aflaten 
weten Joop, je kan onder de 9 min . komen! 
Op de 100 m D werd Dick Hoogland in z'n serie uitgeschakeld . 
als 3e in 11.8 sec. Pech Dick als je na afloop van de final e 
merkt, dat no. 3 een slechtere tijd heeft dan jij in je serie. 
Over het hoogspr ingen van Jel en Dick praten wij maar liever 
niet. . 
Jel Doornbosch won het speerwerpen (toch niet door gebrek aan 
tegenstand Jel?). 

Amsterdam, 15 mei: Dual Meet"Haarlem.UA.A.C.Junioren. 
Zij he~ dat ik hier het terrein van mijn vriend Joop van Dru
nen betreed (mag 'teven Joop?), heb ik genoten van de heerlijke 
vechtlust~ die jullie junioren ten toon spreidden. Met wel als 
topuiting en zonder iemand te kort te willen doen, de race over 
600 m van Mons Weyers en de 4 x 100 m estafette. Jongens de 
senioren km1nen hier een les uit lezen. 
De estafette overwinning deed de voorzitter fluisteren "Kan je 
zo in de P.R.-ploeg zetten!" 
De voorzitter kennende is dit het grootste compliment, dat hij 
geven kan en wil! Waardig te zijn om je club, jouw vereniging 
te verte genwoordigen op de belangrijkste we dstrijd van 't jaar 
.... " .voor deze vereniging. 

Amsterdam, 18 mei: Een kermis houden van Jel, dat hem hopelijk weer wat 
moed gaf. 4 nummers t egelijkt 
110 m horden in 16.9 sec. (met uitsloffende spikes?~) 
speer 47.07 m 
kogel 13.17 m 
verspr.6.27 m 
Ton van Zijl werd in 18 se~. 4e o~ de horden. Een kleine ver
betering Ton en je loopt onder de 17.-sec. Keulen en Aken zijn 

.ook niet op 1 dag gebouwdl 
Joop Prinsen liep een gedeelte v an de 5000 m goed, d.w.z. voor 
hij opgaf en uit de ·baan stapte. Ziekte en iets te weinig trai
ning van de t wee voorgaande weken speelden hier een rol. Niet 
versagen Joopl 
Armand Snijders liep zich via z'n serie 53.5 sec. naar de 2e 
plaats in d e finale, 52.4 sec. op de 400 m. Je bent op de goede 
weg Armand! 

.:.;:H~o_o_r_n __ ,!...--2~6--=m;._::e-=i: Veel wind en koud we er, maar de prettige medewerking van 
onze trainingsvriend (Schrickx) van Hollandia maakte veel goed. 
Op de 200 m B boekte Jel Doornbosch een nieuwe zege in 25.5 sec. 
gez ien de 2e 1 00 m "storm" tegen uitstekend. 
Bij 200 m C plaatstenHarry Joacim, Herman Hendriks en Jaap de 
Reus zich voor de finale. Jaap Breevoort kwam juist i ets wat 
uithoudingsvermogen betrof te kort wor plaatsing. 
In de finale deed Herman Hendriks het aanvankelijk uitstekend 
door me t+ 5 m voorsprong uit . de bocht · t e komen, ma a r kon zich 
tege n de narde wind toch niet handhaven, He rman 2e, Harry 3e 
(uitst e kende rac e ) Jaap de Reus had ve rstek laten gaan voor 
een 400 m i n de Olympische e stafette. 
Het vers pringen werd door H. Joacim gewonnen na felle strijd 
met 6.12 m. 
Op hoo g s pringen kwamen onz e jongens nie t in de prijz en zowel 
P. Krans , H. Joacim e n J. de Reus sprongen 1.67 m. Harry had 
ons inziens een ge ldige sprong over 1.72 m, daar de wind de 
lat afgooide. 
800 m D uitstekend ge lopen door Hans Eggink en Ruud Kitseroo 
een 4e en 6e plaats tijden + 2 .17 en 2.23 sec. 
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80 0 m B. Armand Snijd.ers verli e t na 400 m de baan. Koud e s pee lde h i er 
e0n rol. 

3000m B. Goede en moedige r a c e van J oop Prins en be zorgde h em een 2e 
pl aats . De laatste twc~ ronden gingen wat stro ef, een beet j e 
training en je bont woc r de oude,Joopl 

Olymp ische estafe tte. 2 Haarlem pl oegen ean s tart, r esultaat 2e en 4e 
pl aa ts-:-- -
I n ploog I me t Sn ij ders, de Reus, J oacim en Doornbosch r evan
cheerde Ar mand z ich door eon goede 800 m, J 8.a p, Harry en J ol 
z orgden voor de r es t. 
I n ploeg 2 me t Egg ink, Kitseroo, Br ee vo ort en ·G. Du i t s we rd 

_e r nie t mi nde r om gevoch t en. 
Goed ge daa n jongens, wij do en h e t nog eens en dan no g be t er . 

Wi m Ka an. 

DE 10 GEBODEN VOOR DE BEGINNELING. 
l e 

2o 

3e 
4e 
5e 
6e 

7c 
8o 

9e 
lOc 

Gi j zult de voor ge schr even ver cniging s kl eding dragen. 

Gi j loopt me t pa ssende sp i ke s. 
Gi j zorgt zelf vo or ve ilighe i ds spe l den . 
Gi j draag t Uw startnu..rnmer nao.r behoren. 

Gi j zo r gt voo r een jui s t e en ti jd i ge warming-up. 

Gij z ijt op tijd aa n de s tartpln2ts. 
Gij conc entreer t U o p Uvl t o.ak. 
Gi j voldoe t aan e l k v er zoek va n de j uryleden of _wcdst r i j dl e idi ng. 
Pr otes t er on kunt U alleen via Uw ploegl e ider. 

Gij wi n t of verliest me t er e . 

Gij bli j ft n i et onnodig op he t midden ve ld rondhan gen. 

En al s g i j tot dG cracks behoort, dan woG t g ij of doe t g ij n a tuur
li jk cl do ze dingen ~1. 

En anders, om con overpe inzing vo.n Benj nmin Franklin aan t e h al en: 
"He t zijn de dwo. zen , d i e he t hGrds t r o. :"'. d nodig h e bben, mo..ar a lleen de 
wi jzen, d i e e rv9.n prof it er en.'' 

Wim Ko.nn. 
VAN DE REDACTI E. 

Do.cr h oog op de j u r ytra p op de sin t e lbaan n2n de Kruisla an i n 
Ams t or d :·.m- Oos t gez e t en, ti jden s d i e i jskou de HenHÜV ''.Ctrt s dL:g, was nie t 
d irect '"'.nngennam. Mo.a.r j a , wa t do e je , a ls z e in Hanr l em weer eens con 
s t roop t r ekken do or con geplande ~ tlet iekwcds tr i j d en h e t Amste rdamse 
A.A.C. zo bere idwi l lig i s de gehe le organisatie op korte t ermijn over 
t e nemen , mi ts onze ver eniging voor j ury kan zorgdro..gen. DmL ga j e na ar 

r 
Amsterdam. Al wns he t ~~ le en mao.r om rjen l :'llge neus t e trekken t ogen 

' \ hot _i n de l ao. t s t e dagen wee r zo hoog ge ro omde sp ortbe l e id vnn he t Hanr
l Gms o gemeentebes tuur . Kuxu1cn weï in Hct o.rl em ge en :J.t lo tiekwedstri j d hou
don op Hemelvn~rt sdng , dan gaan wij het we l bui ten de gemeente doen. 
Mco.r de wedstrijd ga~ t d oor. 

A. A.C. hnd voor een voo r treffel i jke or g .':m i so.tie gGz orgd en ondanks 
do f linke ncdsrl o . .c_1g van onze j unior en, kwo.mcn er to ch nog di ve rs e opval
l ende prest~t ies van onze jongons u i t en het wa s dan ZGker n i e t door de 
nederl ang van onze jeugd , d 'J.·c wij zo nu E;n dn n oens s omber voor ons u it 
moes t en kijken . W-::mt ~ 1s j e dac.rt 'op de jur ytr ap er ne t over z i t to pe in
zen, d:1t he t toch jaiilliJe r i s , dat er op één of o.ndor sprin tnumr:1er ne t 
geen dubbe l e ov erwinn i ng bch ~o.ld kon wordon , kond i gt do speaker a bn, 
dat Gr t wee He. ·,.rlemmor s ~l s één -en t wo8 ove;r de f i n i shlijn z i jn gekomen . 
~ ls j o d 2n op ond~rzoak uitg22t~ d~n blij kt, d ~ t de kleding ~ w~o.rin de 

~ t weede .'lnnkomonc1c l i ep , moer op hot cl ub co stuura V'"'.n A. A.. 0. look, dnn ) 
1\ o p ho t " H::t~:'.rlem11 cl ubc os tuum . D"t wc.s wc.c.rs ch i jnl i jk he t mees t sproken

d e vo orbet:;ld op hot geb ied v2n onze clubkl ed i ng tijdons die mi dd2g , meer 
er w2.ro n nog di v erso o.nc1ere voorbo el den ::tc.n t e h "lt.:n govwes t. En l ett on 
wij hot nu vo or eens on voor _, 1 tij.d v -::s t s t ollen , d i t i s f ou t, ho l omuc..::t 
f out. Wij z i j n geen J··:nboercfl uit .jesve r eniging u it Tj er ks t er a dool, mnnr 
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con veraniging mot t vro.f'. lf Nc. dorlcmds8 kampiD:.:nschappen, do enige var
aniging in No derl nnd met twoo gekroonde P .H.-bekers in de · prijzenvor
zrumoling, eon Vêr oni g ing dus, d i e ge schiedenis gema~kt hooft in do 
Nodcrlo.ndse atl e tiek . Een ver eniging dus~ w~arvoor het nog altijd een 
oor is de clubkl eur en te mogen dr::tgen. Die clubkleuron . z ijn, een wit 
shirt mot "Ho. o.rlem" embleem en witte broek, beide nfgozet met rode 
bios. Zo en ni e t anders gekle ed kunnen onze l oden op de westrijdon 
uitkomen. 

Ho t _ deed on s dGugd, do.t ook dG diverse c. :1.nwezige bestuursloden 
zich c. :-.n dit zelfde f eit hebben go(:;rgerd en v::tn bestuursleden~ die 
zich ergoren mogen wij v2nze lfsprekend mn:-.trcgelen verwc.chten ter vor
bot oring. 

Moge deze verbe t ering zich in de korts t mogelijke tijd voltrekken, 
vt~nt l ::.üon wij niot verge t on, do.t het c!lgemeen ~.:mzien vG. n onze ver
eniging met dez e nc.ngelegonhe id t en n auwste verband houdt. 

x-x-x-x-x 




