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VAN DE VOORZIT 'I'ER. 

Hoewel 1959 al weer ruim twee maanden oud is, 
wanneer U deze re gels - leest, wil ik U toch nog even 
terugvoeren naar de laatste maanden van het vorig 
jaar, toen we op het gebied van de seniorentraining 
even lelijk in de slop leken te raken. Reeds na de 
eerste training moest Henk Willems wegens een knie
blessure, waarbij operatief ingrijpen noodzakelijk 
bleek, zich laten vervangen als coach van de ploe g . 
Door wie? Dat was de grÖte vraag, die zich onmiddel
lijk voordeed. Direct uit eénzware nachtdienst van
daan, leidde Dick Hoo gland enkele malen op prima wij-
ze de training , maar de oplossing was dit niet.En 
t oe n was ee n heel kort onie rhoud met Ben Holleboo m 
voldeende om hem te bewegen een fantas.tische 11 come-

b o. ck11bij onze vereniging te l a t en maken. Inderdaad fantastisch, want Ben is er 
z o ~der meer in geslaagd de wint ertraining van onze -senioren tot een zeer hoog peil 

I 
op te voeren. Deze training kan het beit vergeleken worden met een training uit de 

~~ bes te 11 Jan Hut-periode 11 , heb ik een oude r li_d enkele weken geleden eens horen zeg
ge n. En dat was ongetwijfeld het mooiste compliment, dat Ben gegeven kon worden. 
Het eerste resultaat hiervan was de direct aanmerkelijk betere opkomst op de trai-
ning van onze seni oren. Wanneer de ze a tl e ten straks op een prachtige conditie
basis verder ingewijd kunnen worden in de techni s che details door mensen als Wim 
Kaan, Henk Willems, Henk Kluft en h0pelijk ook door Ben Holleboom zelf; wel, laten 
we dan nu eens de toekomst wat hoo pvol t egemoet zien, 

V/e zullen in dit jaar waarschijnlij k de W. G.-beker niet met succes kunnen 
verde Q~ ;en . Daarvoor on tbreekt het ons ~omenteel te veel aan A-junioren. En toch, 
ook h~e r voor de toekomst een optimi s ti s ch be old. Vooral veel C- en D-junioren, 
clie op hee l goe de wijze worden gelei d door resp. Harm Heykens en Jan Schultz ter
;;jj l de training van de .A- en B-junio;:- en onder de vertrouwde leiding van Joop van 
Drunen s t aat, die daarbij weer kan rekenen op de steun van Wim Kaan om de jongens 
wegwijs t e maken op de moeilijke technische nummers. De eerste. tekenen wijzen erop 
da t 1960 toch wel eens een heel goed jubileumjaar kan gaan worden. 

Tijiens de goed verlopen jaarvergadering was het wel heel prettig te constate
r 3n, dat juist dit jubileum de grote belangs telling van de leden had, hetgeen o.m. 
tot uiting kwam in de door de leden voorgestelde verhoogde jubileumbijdrage, een 
prima lotenverkoop ten bate van het jubileu~fonds en de toezegging van Ab v.d.Bel 
dat hij het voorzitterschap van de jub i leumcommi s .~ie op zich wilde nemen, waardoor 
we inderdaad de juiste man op de juiste pl ~ats kregen. 

~ 
~n dan- heeft U in de pers kunnen lezen, dat in 1961 de sintelbaa~ i~ Haarlem 

ee n feit zal zijn. Een bijzonder hoopvol bericht, maar denk erom, laat U zich 
ni e t blij maken met een dooie mus. Want als ik zo langs de terreinen rijd, waar 
dan in 1961 een sportcomplex moet zij n verrezen, maar waar nu alweer de koeien rus
tig grazen, wel dan doen de gedachten, dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn 
me slech ts vasthouden aan het jaar 1961. Het zou anders een mooi jubileumgeschenk 
in 1965 kunnen worden. 

· Voorlopig zijn we dan maar weer heel erg blij, dat we nog steeds van de prach
tige gastvrijheid van de voetba l c l·11J 1-:nD.':lr:>n gnnie-l_jen. 

~o ge deze gastvrijheid ons oo k in het komende atletiekseizoen veel prettige 
avonden verschaffen en ons veel _succes s en brengen. 

D. Hagtingius. 
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"HAARLEM"- insignes 
11 HAARLEW'-borstemblemen 

f 1,25 

f o,65 

fiHAARLEM"-trainingspakken.±f 30,-(naar ge
lang de maat). 

Al deze artikelen verkrijgbaar bij de pen
ningmeester. 

ADRESSEN VAN ONZE BESTUURSLEDEN. 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

Wedstrijdsecr.: 

Trainers: 

Jeugdleider: 

TRAINING. 

D. Hagtingius, Perseus~traat 31, Haarlem- tel. 52207. 

A.H. Presburg, Thomsonlaan 49, Haarlem. 

J. van Drunen, Olycanstraat: 40, Haarlem, 

J. van Drunen, Olycanstraat 40, Haarlem. 
J.E. Bleyswijk, Parklaan 90, H~arlem - tel. 2185& 
H. Busé, Godfr.v.Bouilronstraat 67, Haarlem. 
M •. Meuwese sr., Schaterweg 206; Haarlem - tel. 53 546. 

B. Holleboom, Zi jlweg 326, Haarlem. - tel. 11088. 
w. Kaan, J.P. Heye/straat 8.7, .Amst_erdam- tel. K20-86380. 

J. v.Drunen, Olycanstraat 4ä_ •. 
===?== : 

Zaaltraining: woensdagavond 18.30 uur - welpen enD-junioren; 
" 19.30 11 overige junioren; 
11 20.30 " senioren. 

c.I.O.S-training: zondagochtend 9.30 uur - junioren; 
10.- uur - senioren. 

EINDE ZAALTRAINING •. 

De la,a tEl te zaa.l training van het seizoen 19 58/19 59 zal worden gehouden op 
woensdagavond 25 maart a.s.; de zaaltraining van onze jeugd t/m 13 jaar gaat ech
ter normaal door tot eind april. 

JUBILEUMLOTERIJ: 40 JAAR "HAARLEM" 19 20 - 1960. 

Tijdens onze algemene jaarvergadering d.d. 15 februari j.l. z~Jn we gestart 
met onze eerste jubileum-loterij. Het ligt namelijk in de bedoeling om een drie
tal halfjaarlijkse loterijen te organiseren t.b.v. het jubileumfonds. Elke lote
rij omvat 1000 loten à f 0,25; voor deze eerste ronde zijn de volgende prijzen 
beschikbaar: 

PHILIPS HOOGTEZONAPPARAAT, 
PHILIPS ELEK. SCHEERAPPARAAT, 
PHILIPS INFRAPHIL, 
THEESERVIES. 

Iedere H.A.V.-er wil vanzelfsprekend een kansje wagen om één de~er prachtige 
prijzen te winnen, bestel dus spoedig enige loten bij J. van Drunen, Olycanstr. 
40, alhier . U kunt dit ook doen door middel van een girostorting op giro 643883, 
ten name van de . penningmeester H. A.V. "Haarlem". Bestel echter spoedig~ want de 

J, e ·koop van deze eerste ronde loopt geweldig. 
) 

P E R S 0 N A L I A 
============= ==== == 

Doo.,. middel van een alleraardigste a-ankondiging stelden Thea en Hé).ll Wernik 
on's in Lennis van de geboorte van hun dochter TANJA. Onze hartelijke gelukwensen 
zendE)n rrij jullie met de wens, dat Mi chae'l en Tanja in de toekomst de atletiek
eer van de familie Wernik in Australi':} hoog zullen houden. 
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Suze en Wim van Gog stelden ons in kennis van de 
geboorte van hun zoon MICHEL. 

Vanzelfsprekend ook hier goede wensen en veel 
geluk. 

Misschien maken W1J de landenontmoeting 
· Australi~-Nederland ( I\Uchael en Tanja Wernik tegen 

Mi chel en Linda van Gog) nog mee. 

WELKOM IN DE H.A.V. ZIJN: 

S. BOURGONJE 
J. LAZONES 
D.C. VERDEL 
H. SCHULTZ 
J. OVERBEEKE 
G. v. HAALEM . 
P.G.J. CONSE.NT 
C.J. CORNET 

~T.B. J. ARET 
C. WINKEL 
A. PIEKE 
R. J. PIEKE 
.A . v.ZONNEVELD 
1~ . P. LEEFLANG 
J . v . DRUNEN 

DONATEUR: 

G.F. DUITS sr. 

BEDANKT ALS LID& 

B.C. JANSEN 
K. de MOEL 
P. KOOYMAN 
A. v.HUYSTEE 
J. H. W"ELLER 

geb. 5-1-1948 Vondelweg 176 - Haarlem. 
Schermerstraat 16rood - Haarlem. 
Spaarndamseweg 576 - Haarlem. geb.15- 4-1945 

geb. 12-5-1948 - Bantamstraat 22 - Haarlem. 

geb. 31-5-1941 -
geb. 3-8-1942 
ge b. 19- 1 - 19 4 1 -

geb. 
geb. 
geb. 
geb. 
geb. 
geb. 

5-10- 1940 
27-10-1944-
9-3-1943 
13-11-1943 -
1-8-1941 
30-1-1948 -

Byzantiamstraat 39· - Haarlem. 
Olmenstraat 41 - Haarlem. 
Batavierenplantsoen 4 - Haarlem. 
Vinkeristraat 40 - ~aarlem. 
Lo~. · v.Deyssellaan·276- Haarlem. 
Kèrkstraat 3 - Beverwijk. 
Roemer Visscharstraat 193 - Haarlem. 
idem 
Marcvingenstraat 78 - Haarlem. 
Voorweg 15, Heemstede. 
Rembangstraat 79 - Haarlem. 

Diepenbroekstraat 5 - Haarlem. 

H.H. WILLEMS J. KRAAN F.J. v.ZWAN 
D. HA BES R. de ZWART R. de BAKKER 
H. ·v.KAMPEN H. SLAAP A. M. LEEUWE. 
F. KENSELAAR A. w. SlEMONS R. KUIPERS. 
D. BESTENBREUR P.H • SPOOR jr. 

. · 
ADRESVriJZIGING1 H. Vos, Arnulfstraat 13 - . llaarlem. 

HEEFT U AL LOTEN BESTELD VOOR ONZE JUBILEUMLOTERIJ "40-JAAR"HAARLEM'"' ????? 

NEEN, DOE HET DAN SPOEDIG BIJ J. van DRUNEN, Olycanstraat 40, Haarlem . 

LAA TSTE NIEUVIS EERSTE RONDE JUBILEUM-LOTER! J "40-JAAR "HAARLEM'"'. 

De verkoop van onze jubileumloterij overtreft alle verwachtingen; één wee k 
na de start van de verkoop waren er reeds ruim 500 loten aan de man (of vrouw_!) 
gebracht. Bas · Fennis is onze topverkoper met -12.0 loten. Prima zo, Bas! Jaap de 
Reus zag kans om de eerste dag van de verkoop er 40 te verkopen. Goed gedaan, 
Jaap! 

Heeft U nog geen loten1 ?Bestel ze· dan omgaand bij J. van Drunen, Olycans tra '".· 
nr. 40, Haarlem, of door middel van een giro-overschrijving op nr. 643883 t.n.v . 
de penningmeester der H.A.V. "Haarlem"; prijs per lot 25 cent. 

21 FEBRUARI - SUOMI-CROSS te IJMUIDEN. Aan deze wedstrijd, waarvan het parkoers 
behoorlijk zwaar was, namen ook een viertal atleten van onze vereni ging ·deel. 
De te lopen afstand was± 7.500 meter. In .de D-klasse zagen we Armand Snijders 
als 7e, Ruud Kitseroo "als 11e 7 Bas Fennis als 13e enGerrit v.d. Bosch als 17e 
bi nnen komen. 

J.v.D. 
====== ===== 



Helaas te laat voor ons kerstnummer ontvingen wij een artikel van de heer 
Jan Hut. Bij zijn brief was een schrijven ingeslo~en van oud-clubmakker Cor Boé
loper. De brief van Cor was gericht aan zijn vriend Jan Hut; deze wilde de in
houd gaarne doorgeven aan alle bekenden, gezien het gebeuren in Chili / Zuid Ameri
ka, waar Cor werkzaam is als landmeter. 

Deze brief persoonlijk aan vele ouderen, die Cor kennen, te laten lezen of 
voor te lezen is helaas niet mogelijk gebleken. In ons clubblad kunnen wij echter 
enkele passages uit genoemde brief opnemen, waarvoor de heer Hut zijn toestemming 
heeft gegeven. 

Wij zijn ervan overtuigd hiermede vele 

Cor schreef dan op 12 oktober 1958: 

Na vele maanden afwezigheid terugkomend 
in mijn kamer vond ik daar vorige week · een 
pakje bladen "Atletiek-Wereld", die ik nog 
steeds van bevriende zijde uit Nederland 
ki·ijg toegezonden. Het waren al oude bladen 
vari •einA vd~ig jaar en begin dit jaar. Maar 
ik trof in één van die bladen een artikel en 
gedicht aan, die mij een prop in de keel en 
haast tranen in de ogen bracht. "Liefde en 
Lol·•', heet het •. Liefde voor en liefde en lol 
in de atletiek heb ik gehad, Jan, en ik heb 
getracht die liefde enigszins uit te dragen, 

jongeren een les te laten leren uit 
de harde en soms ook mooie school, 
die "het leven" heet en de ouderen 
een genoegen te doen. Eén onzer 
beste trainers, en atleti ek-peda
goog bij u i tnemendheid, de heer 
Jan Hut, heeft naar aanleiding van 
Cor 1 s brief zijn overpeinzingen 
verwerkt in een artikel "een g.roet 
uit Chili". 

Wij dankim de heer Hut. _recht 
hartelijk voor het a~nbieden van 
zijn schrijven voor · 6~s allBr 
H.A.V.-er. 

zowel in Nederland als in Chili, waar ik nu bijna 9 jaren heb verbleven. Maar nu 
in deze dagen, die weer iets helderder voor me gaan worden, zou ik nog meer dan 
ooit willen uitschreeuwen mijn liefde voor en mijn dankbaarheid jegens de atle
tiek. 

1 Mei j.l. was een zwarte dag voor mij. Ofschoon ik reeds enkele dagen met 
een zwaar verkouden body had rond gelopen begaf ik me op deze DAG van de ARBEID 
op verzoek van mijn superieuren als gewoonlijk naar het werk. Het noodlot wilde 
dat ik me op 'een betonmuur moest begeven om mijn h~lpers bij een meetproblee m te 
helpen~ Het probleem werd opgelost, mijn helpers v~~wijderden zich en zelf ging 
ik aan de andere kant, onbewust tien meter naar beneden een bouwput in, b6;ven op 
zand, s~enen, . betonijzer en weet ik al voor rommel meer. Ook nu kan ik nog _niet 
begrijpen, wat me deed vallen, doch zeer waarschijnlijk was het een gevolg van 
mijn zw~re verkoudheid. 

Ik weet nog, dat ik me als een maadje voelde opstuiten. Met dit alles . brak 
·ik echter, schrik niet, mijn rugge graat ( 12e wervel geheel aan diggels) en dr:l.e 
ribbe~~ ~erbrijzelde volkomen mijn linker-pols (een mollepoot was er schappelijk 
bij), liep een longperforatie op door een kapotte rib en oogstte ettelijke verde
re uitwendige en ihwendige kneuzingen en beschadigingen. Met een zeer ernstige : 
shock werd ·ik met een "die-maakt-het-niet-lang-meer", liggend onder een zuurstof
cilinder :(ik smeekte na de val om lucht, lucht en nog eens lucht) naar het 48 km 
verder liggende hoepitaal vervoerd. Van de rit daarheen, vijf kwartier langs een 
verschrikkelijk slechte bergweg, weet ik niets. Twee dagen later werd ik pas 
wakker. . 

Doch niemand, zelfs de hoofddokter, die zijn nachtrust geheel voor mïj opof
ferde, had oQk toen nog enige hoop, dat ik het ieven zou behouden. Ik mo~t drie 
dagen tusse.n ·lev:en en dood gezweefd hebben, doch zelf heb ik daar ook nu nog 
geen benul. van. · 

Dank zij -de Bijstand van de Almachtige, maar ongetwijfeld ook dank zij de 
vroeger weliswaar nu en dan met wat opoffering maar toch uiteindelijk met zoveel 
zelfvoldoenin.g beoefende atletiek, ben ik thans nog in het ·land der levenden, 
om jou, Jan, deze regels te schrijven en vooral ook om je nog Ei ens . te tohen, dat 
ik ~og ste~ds geniet van je geregelde, steeds weer zo kernachtig~, ori~inele 
atletiekinje~ties, die ik vaak zo volkomen kan onderschrijven. En s~~ciaal dat 
genoemde .artikel doet zo blijken van enthousiasme voor de atletiek, dat dit 
recht uit mijn hart gegrepen kon zijn. Want ik zit nog boordevol fiis~e èrvaring 
van een tergend lanizaam voortschrijden van uren en dagen in e~n hoipitaal; waar
in de dokter maar steeds weer aanspoorde tot geduld, geduld en nog eens gèduld 
(dat ik helaas maar zo :weinig heb), maar die ondanks alles er toch in slaagde 
mijn leven te redden en me zelfs we er volkomen arbeidsgeschikt te màken. Slechts 
zal ik mijn verdere leven met een wat scheve en stijve linkerhand moeten blijven 
rondlopen. Heb ik dus reden voor dankbaarheid of niet? 

Hoe gaat het met de "Good-old H.A.V."? Vele maanden terug kreeg ik eens een 
brief van Emiel Bleyswijk. Doe de jc :1.gens de hartelijke groeten van me, als je ze 
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mocht. zien. En natuurlijk aan andere "oude bekenden"! 

Noot: Mochten er onder onze club makkers zijn, die Cor persoonlijk nog eens willen 
schrijven, dan is hier z~Jn adres: 
Mr. C. BOSLOPER," . 
a/c Andes Capper Mining Company, 
PORTRERILLOS - EL SALVADOR 
CHILE S.A. 

~EH GROET UIT CHILI. 

In alle delen van de wereld kwamen jongens en mannen terecht, die lid waren 
van onze vereniging. Zij hebben dezelfde vreugden aan de atletiek beleefd als de 
a dspiranten en de cracks van nu. Zij hebben in dezelfde situaties getraind. Zij 
:1ebben in dezelfde spanningen aan de start of de werpring of springbak hun wed
strijdervaring opgedaan. Zij hebben vele prettige herinneringen aan hun eerste 
prijsje, soms hun eerste kampioenschap. Zij .waren atleten van hèt derde plan. Zij 
waren lid van de P. H. -ploeg, soms van de nationale ploeg. Grote 11 asen", kleine c.1. 
klassertjes ••• • maar voor alles H.A.V.-ers. 

Zij vergeten ons nooit. 

c 
Zo nu en dan krijg ik wel eens oude groeps
foto's van lui, die ik in miJn jaren ge
traind heb in handen. Er zijn gezichten bij 
die jullie, jongeren, nog kennen. Er zijn 
er ook, die misschien al weer lang vergeten 
zijn. Zo gaat dat in het leven . Het verge
ten is echter voor hen, die ons land v~r
lieten een eenzijdige zaak; ZIJ vergeten 
hun jaren hij oris niet, nooit! Zij vergeten 
de kostelijke uren op het oude of nieuwe 
HAARLEM-veld nooit! Zij dromen zich, vooral 
in de tijd rond de jaarwisseling, vaak te
rug in de gymnastiekzalen, waar wiJ indoor,, 
training gaven. Het Kennemer-Lyceum was wel 
op dit gebied onze glorietijd. 

Sommigenhebben kostelijke herinnerin
gen aan Kraantje Lek~ waar wij ons in het 

"opkamertje" verkleedden en plezier voor 10 
hadden. Anderen kennen alleen de jaren toen 
wij i~ de schuren van het echtpaar Smit van 
het Pannekoekhuisje aan de Brouwerskolk als 

'' :•'ir1nên 11 leefden. Wij wasten ons daar vaak met verse sneeuw. Later mochten we ons 
i~ de serre verkleden: dat was in de zwaarste tijd, de oorlogsjaren. Zij, die 
toen waarlijk H.A.V.-er waren, zullen · die tijd tot hun laatste dag onthouden. 

De jongere genera.tie maakten d~ . overgang naar het c.r.o.s. mee. 

Qnze Wintertraining. 
Al len, die onze befaamde wint~rtraihing in ~e duinen meemaakten - vele verschil
lende oefencentra hadden wij daar - zullen niet alleen de kostelijke sport en de 
natuur doch evenzeer de sfeer, de kameraadschap als het meest hartverwarmende deel 
v an hun atletentijd als een kostelijk bezit voor het leven achten. 

Eé·n van onze trouwste clubgenoten: Cor Bosloper heeft al die kostelijke 
dingen, die ik mijzelÎ herinner, meebeleefd. 

Toen hij ons na de bevrijding verliet, omdat hij in Chili een landmeters
functie aanvaardde, verloren wij wel een hartelijk lid, doch geen geestverwant. 
~ant waar deze H.A.V.-er staat of gaat, maakt hij propaganda voor de atletiek. 
~n Almelo richtte hij destijds SISU op , in Chili deed hij ook zo het een en ander. 

Cor nu schreef mij een lange brief. Daaruit blijkt mij hoe hem een noodlotti g 
ongeval overkwam, dat hem als een "verfromme-ld" hoopje ellende in het ziekenhuis 
bracht. Hij was aan alle kanten gebroken, verlamd of vernield. Toch kwam hij er 
bovenop. Hij herstelde.' Een Godswonder. 

Weer thuis vond hij een pakje met "De Atletiekwereld". Er was ook een decem
br} rnummer 'bij. Daarin las hij wat ik over "Liefde en Lol" in de atletiek schreef. 
!ij beleefde in mijn geschrijf weer zijn eigen ervaringen. Hij was in de geest 
· . .- er bij ons, zoals alle oud-H.A.V.-ers vaak bij ons zijn, als zij met tranen in 
le 0gen of met heimwee terugdenken aan hun sportjeugd. 

Geloof in het goede. 
Die brief is zo'n bewijs voor mijn eigen geloof in het vele goede wat een sport
club voor de ziel van een mens kan zijn, dat ik die aan jullie leiders van nu zend. 



Misschien willen zij hem aan jullie kenbaar maken. In elk geval, jonge en oude 
H.A .V.-ers, het leek mij goed jullie niet alleen maar zijn hartelijke groet te 
zenden. Een herinnering aan onze vele clubmakkers in andere delen van ons land en 
ver over onze grenzen lijkt mij vol zin. Vergeet nooit, dat jullie vele voorgan
gers hebt. Dat die met hun hart nog bij jullie en bij hun club zijn. Is het moge
lijk, zoek dan de oude banden te vernieuwen. Het kan voor jullie, als jullie uit
vliegt, goed zijn een vriendenband te bezitten . 

Bij jullie hartelijke wensen voor een succesvol 1959 aan alle jonge en oude 
H.A.V.-ers voeg ik graag de mijne. 

Jan Hut. 

D E J A A R V E R G A D E R I N G. 

Na de training op het c.r.o.s . op zondagmorgen, 15 februari 1959, hielden 
wij dit maal onze jaarvergadering in "De Zijlhoeve". Met de presentielijst, die 
34 namen opleverde, circuleerde een groet aan Jeltjo Doornbosch, die wegens een 
kleine. breukoperatie een paar dagen in een ziekenhuis bivakkeerde. In zijn ope
ningswoord memoreerde voorzitter Hagting)us het prachtige su00es op de W.G.-

I
b8kerwedstrijd, waar onze jeugdplaag besl~g l e gde op 
de Nation·ale Juniorentitel en de estafetteploeg met 
43,7 sek. het nationale jeugdrekord op de 4 x 100 m. •·· 
op naam van "Haarlem" bracht. Op de P.R.-bekerwed
strijd kon onze seniorenploeg het in 1958 niet verder 
brengen dan de vierde plaats, waarmede wij ons e.chter 
nog _onder de sterkste ploegen in het land handhaafden 
en: plaatsen voor de finale van 19 59! Oo k dit jaar zal 
er hard aangepakt moeten worden, ,. ' }len wij wet: L' P'..:.c-
cessen boeken. De kansen zijn er. Viij hebben goede trainers, Van Jlrunen, Kaan~ 

· nu ook Holleboom en daarnaast kunnen wij rekenen op de steun van Henk Willeros e~ 
Henk Kluft. 

De notulen van de vori ge jaarvergadering kregen op 2 plaatsen een kleine aan
vulling en werden goedgekeurd. 

Bericht van verhindering was binnengekomen van Gerard Rinkel. De jaarversla
gen van de secretaris en de penningmeester werden goedgekeurd. Eveneens het rap
port van de kascommissie, die de boeken van de penningmeester in orde ha d bevon
den en haar bewondering en dank uitte voor de keurige wijze, waarop de heer Van 
Drunen reeds jaren het financieel beheer van onze vereniging voert. 

, Bij de behandeling va.n de be groting voor 1959 vraagt de heer Meuwese sr. 
voor welke wedstrijden de begroo~te f 230,-, bedoeld zijn, daar hij op de wed
strijdagenda in de "Atletiek-Wereld" geen wedstrijden heeft gezien, die door de 
I:I.A.V."Haarlem" georganiseerd worden . De voorzitter antwoordt, dat deze wedstrijd
agenda alleen de nationale wedstrijden vermeldden (die wij voorlopig riiet meer 
zullen organiseren, omdat wij hier in Haarlem alleen over een grasbaan kunnen 

(~ beschikken, hetgeen verscheidene moeilijkheden met "zich medebrengt en de nationa
le wedstrijd en de internationale dualmeet, die wij in 1958 organiseerde~ een 
groot financieel tekort opleverden), maar dat wij wel enkele regionale wedstri_j :__ 
~hebben aangevraagd. Lagendijk vraagt waarom er niets is uitgetrokken: voo~ 
het jeugdwerk. De verklaring is, dat het jeugdwerk in 1959 geheel zal worden ge
financierd uit het Poolfonds. Het was Co Lagendijk ook opgevallen, dat er in 1 58 
minder was uitgegeven aan porti en drukwerk, niettegenstaande do verhoging van 
de posttarieven en de stijging van de kostem, en dat er voor 1959 weer iets mi~~ 
der is begroot. De penningmeester antwoordt, dat enkele leden helpen met het 'tie
zorgen van het clubblad en ander drukTierk. Mons Weijers vraagt, wat er met de 
folders is gebeurd. Namens de propagandacommissie antwoordt Bleijswijk, dat er 
erikele honderden · zijn verspreid, dat echter v~le folders liggen te wacht~n op _ 
leden, die er mede op stap kunnen gaan, b.v . op schÖleD: Ab v.d.Bel vraagt naar 
het steeds hoger worden van de po s t Huur c.r.o.s., waardoor dit de grootste uit
gave is geworden. De penningmeester antv1oordt, dat de _j; arieven van c .. c .. r.o.s. 
~nige_~~len_z· ·n verho gd_zonder dat wij dit hebben kunnen voorkomen. · 

Het voorstel van het bestuur om ten bate van het jubileumfonds ter herden
king van _het 40-jarig bestaan in oktober 1960 met ingang van 1 maart a.s • . gedu
rend~ ·_2Q. maa_n~en een tijdelijke toe s lag op de cont1:·ibutie--te h eff en v9-n 10 cent 
per maand voor elk lid, ontmoe t geen e:1kele tegenstand. Wel vinden enkele .. leien, 
dat ~eze toeslag voor de senior8n ~og wel iets kan worden verhoogd. Tenslotte 
neemt de pénningmeester het vc ·..,rstel v an Harry J oacim over om de toeslag voor 
do s~ni~~~O c e~t e~ ~and te stellen. Zonder hoofdelijke stemming wordt 
dit voorstel aanvaard, zodat dus net ingang van 1 maart ·a.s. de tijdelijke tof}
slag wordt vastgesteld op 10 cent ? er maand voor de junioren en 20 cent per maand 
voor de s ànioren. Hierna wordt even ge ~au~ eerd. 
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BiJ de goedkeuring van het ontwerp statuten voor de Koninklijke ~oedkeuring 
deelt de voorzitter mede, dat er een ~rief is binnengekomé.n _yan I!• Will~msL waarin 
diverse opmerkingen naar voren zijn gebracht over dit ontwerp. Ten einde de duur 
van de vergadering niet te lang te maken, stelt het bestuur voor het punt van de 
agenda te schrappen en, nadat de opmerkingen zijn bestudeerd, ~innen een maand 
een speciale ledenvergadering uit te schrijven, waarin het nieuwe ontwerp kan 
worden behandeld. Vanuit de vergadering worden vragen gesteld over de voordelen 
en de kosten van een Koninklijke goedkeuring. Na enige discussie wordt het be
stuursvoorstel om in een aparte ledenvergadering nieuwe statuten hiervoor vast te 
stellen, aangenomen. 

("''Ä 
(~y-J''i 

... < ""A 

{ ~ · - :~ 
--\_:::/ 

I \ · \'Ji" . 
/ I !''/ '-

( ~... 1 ~ - ,-:; L 
'), \~/>"'~}"'--/ . '., ,.....,..." 

(i ~ I~ 
·- . l 

Vervolgens reikte de voorzitter de 
prestatiebekers over 1958 uit. De r junioren
prestatiebeker kwam voor een jaar in het 
bezit van }9QP V~aserJa die in 1958 Neder
lands juniorenkampioen werd op de 110 m. 
norden en de 300 m. De !~~ H~i-bok~a! ging 
wederom naar Henk Lauwener voor zijn ge
waardeerde assistentie bij het verenigings
werk. De Kriegsman-beker voor de beste 
prestatie- ván het j ·aar -;as vuor de junio
renploe g (estafette); die op de W.G. het 
nationale jeugdrekord op de 4 x 100 m. op 
43.7 sek. bracht en daarmede voor het 
eerst sinds de oorlogsjaren weer een na-

tionaal sprintrekord aan de H.A.V. "Haarlem" gaf. 
Het ~ .G.-prestatieschild werd uitgereikt aan T~e~_ Lauwe!en~ voor zijn zeer 

wàardevolle eerste plaats op speerwerpe~, waardoor onze juniorenploeg op een be
langrijk moment in de strijd om de W.G.-beker en het daaraan verbonden nationale 
clubkampioenschap 6 zeer belangrijke punten aan onze score toevoegde. 

De Van Mu~scher-be~~ voor een verrassend goede prestatie op de P~H. was voor 
Jel tjo D_çornbosch._,_ die na een seizoen met blessures en tegenslag1 vriend en 
vijand verraste met ee~ uitstekende eerste plaats op -kogel (13 m.45) en een nog 
betere prestatie op speerwerpen (54 m.57), die een derde plaats opleverde. Samen 
dus 10 kostbare punten. 

De Paulen-beker w,erd uitgereikt aan Dick Jordens voor het vele werk, dat 
hij al jaren~or onze vereniging met de grootste-li efde verricht. Hij kon wel 
eens mopperen, maar het clubblad Qn de convocaties werden direct gestencild ~n 
de contributies van de leden, waarvan Dick de kaarten in zijn zak had, die werden 
op tijd opgehaald. Een verdiende hulde aan een oud-atleet, die, nu hij aan snel
heid iets heeft ingeboet, op andere wijze de Vereniging belangrijke diensten be
wijst. 

Nadat enige vacatures in het bestuur waren vervuld, ziet het er nu als volgt 
uit: 

- Dick Hagtingius voorzitter; 
- Arnold Presbrug secretaris; 
- Joop van Drunen wedstrijdsecretaris en penningmeester; 
- Emile Bleyswijk - Dick Hoogland - Meuwese sr. en Hans Busé, commissarissen. 
- Aan Piet Kleijne, die zich niet herkiesbaar stelde, maar het archief ·bli,jft _ _ve_!:::- _ 

zorgen richt de voorzitter woorden _van dank bij zijn ver trek uit het bes~uur. 

De samenstelling van de verschillende commissies worden er min of meer 
"doorgehamerd". Tot leden van de kascommissie zijn benoemd: Piet Kleijne, Jaap de 
Re~s en Ton van Zijl. 

Tot leden van de redactie-commissie: Ab v.d.Bel,_ JLi_ç_lç __ H_agt :i,.ngius en Henk 
~il~e~~ De voorzitter brengt hulde aan Ab v.d.Bel voor het reeds door hem ver
richte werk in de'ze commissie en spre·ekt de wens uit, dat Ab hierin dezelfde ac
tiviteit zal blijven ontplooien! 

" De ballotagecommissie bestaat nu uit: Emile Bleijswijk, Hans Busé en Theo 
Wernik~ · 

Bij de rondvraag vraagt Mons Weijers naar de ringfilmpjes. De voorzitter 
antwoordt, dat [a~ Fok~g~ op het moment niet in de gelegenheid is hiervoor 
tijd vrij te maken. Ab v.d.Bel, die met Fokkalman deze filmpjes heeft gedraaid, 
deelt mede, dat hij Theo Wernik bereid heeft gevonden zijn apparatuur hiervoor 
b '3schikbaar te stellen; weÏke- mededeling met instemming wordt begroet. Jaap de 
Reus vraagt of wij dit jaar een . oE:9- .~-~l:..ing_e_. tie,n~~m:e._kunnen houden. Er blijkt 
voldoende belangstelling .voor te zijn. De voorzitter zegt toe, dat wi' nog dit 
jaar een tienkamp zullen' organiseren. H, Willems wijst op de wenselijkhëid van-
~e!l W~A.-~~e~ru;:_ing.!-Ab v.d.Bel inforineert o f - er af --kandidaten zijn -vöor de -
JUbileumcommissie in verband met het aanstaande 40-jarig jubileum in oktober 19~0. 
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De voorzitter deelt mede, dat hiervoor 7 - leden door het bestuur ZlJn aangezocht 
en dat 3 leden reeds hebben toegezegd. Ab v.d.Bel stelt zich ook beschikbaar en 
gaat in principe akkoord met de uitno diging van de voorzitter om het voorzitter
s chap van deze jubileumcommissie op zich. te nemen. 

Op het moment niets meer aan de orde zijnde, s~uit de voorzitter met een 
woord van dank aan de aanwezige leden voor de getoonde belangstelling deze geani
meerde jaarver-gadering. 

De secretaris. 

PROLOOG VAN DE KIENAVOND. 

Zoals andere H.A.V.-ers had ik met een clubgenoot, die ik maar AB zal noemen, 
afgesproken in de week, voorafgaande aan de kienavond, leden in onze buurt af te 
sjouwen om prijzen in te zamelen. Uit hètgeen hierna volgt zult U begrijpen, dat 
wij, willen we aan wraakneming ontkomen, liever onze namen verzwijgen. 

Op het afgesproken uur drukte AB kwajongensachtig op de bel. Zijn komst had 
ik trouwens al van verre gewaar kunnen worden, als ik geweten had, dat hij het 
was die achter een luid ratelende handkar liep te duwen. Een handkar! Ik probeerde 
zij n laaiend optimisme niet geheel te doven door langs mijn neus weg te vragen: 
"Denk je, dat we 'm vanavond meteen al vol krijgen?" "Ik heb die kar voor 4 dagen 
tegelijk gehuurd!" antwoordde hij, enthousiast lachend. "Kunnen we altijd nog wat 
andere buurten meepikken!". · 

Ik geneerde me wat, toen we samen op onze eerste "klant" afstevenden. Wie 
s chetst echter mijn verbazing toen we er met open armen werden ontvangen. ''He t 
s tond al klaar - in de gang". Nou, het m'ocht er zijn. Ab ontdeed zich glunderend 
van zijn jas, spoog in beide handen en begon als een geroutineerde expediteur 

' de kar te laden. Zijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk op me, dat we de gang 
~1 spoedig ontruimd hadden en onze kar halfvol. Dat we de kapstok met een paar 
~alfsleetse jassen uiteindelijk terug mo~sten geven kon de pret niet drukken; we 
hielden genoeg over. Inwendig juichend namen we afscheid van dit goedgeefse Haar
lem~lid (hij wenst anoniem te blijven). Vol moed stapten wij over kinderhoofdjes 
waarmee straten in oost zo overdadig gepl aveid zijn, naar ons tweede adres. 

Laat ik U niet vervelen met de Sinterklaasachtige gaven, waardoor ons trans
portmiddel binnen het uur de indruk gaf, de verhuizing van een goed gesitueerde 
vrijgezel te bevatten. 

Op een ogenblik stonden we uit te rusten en gelijk onze route naar Emiel vast 
. te stellen (bij hem zou alles voor de ki·enavond verzameld worden - zijn huis is 
groot genoeg)~ ilOver de Gravestenenbrug", vond ik, want dat was de kortste weg 
naar de Parklaan~ "M'n zolen"! zei Ab met een hoofdbeweging. Ik keek eens naar 
zijn schoenen, maar zag niets bijzonders. Hij bleek wat anders te bedoelen. "Daar 
komen we nooit overheen, met zo'n vracht!", wierp hij tegen, "Kom nou·," repliceer
de ik, "zullen we dat bruggetje niet kunnen mannen!'?" 

Kort en goed, hij wilde zich niet laten kennen en even later ze tteh we ons 
dus schrap om met een ferme aanloop onze handwagen veilig over de venijnig om
hoogstekende brughelften heen te brengen. 

Bijna bovengekomen, gebeurde er iets noodlottigs. Zo vlot onze tot dan toe 
~ ezochte leden over de brug waren gekomen, zo traag verging het ons (of juister: 
het lukte helemaal niet.) Vfant langzaam dreef de zwaarte ven de brug ons b:,:ug
afwaarts - de kar week scheef uit en toen met een plons, kiepten de vele waarde
volle prijzen in het Spaarneó Ontzet staarden we met . wijdopen ogen over de brug
leuning maar we zagen niets meer als het vrijwel rimpelloze water, waarop een 
volle maan schijnheilig dobberde. ~·" · 

Ik dacht met tranen in de ogen aan die mooie zwaar-zilveren cassette, op het 
voorsnijmes na volledig (had Jeltjo eens geleend!), die Bas, met instemming van 
zijn vrouw, op onze diepdoorbuigende armen had gelegd. En aan die piek-up-instal
latie met 33 LP's van Hans, gloednieuw, maar hij kon zo gauw niets anders vinden. 
Alles, alles was weg! · 

Als twee grote "klunzen", we bekennen h.et eerl5. jk, hebben WfJ ons verdriet 
op de brugleuning uitgesnikt tot een agent, die verdacht veel ·op een zekere HAV-eT 
leek, ons naar-huis-toe snauwde, als waren wij drinkebroers. 

We hadden niet de moed op de kienavond zelf de toedracht van dit ongeluk 
kenbaar te maken. Vandaar beste vrienden dat Ab en ik jullie nu, achteraf, me t 
wroeging opbiechten waarom de prijzentafel op 24 januari niet z6 overladen was 
zoals wij haar graag hadden gezien . Wij smeken jullie: vergeef het ons ; heus, 
we waren van goede'2 wille en wat ons is overkomen hadden wij niet voorzien. 

Wij hopen, dat de taarten goed gesmaakt hebben. Die eerste prlJzen hadden 
evenzovele stukken voor de uitzet kunn~n zijn, als wij niet met die rot l;:lapbrug 
}arten hadden zitten s pGl en. 

Theo Bias. 



ANDRIESHOOGERWERF: IK VLOOG NAAR NIEUW-GUINEA. 

Zondagavond 11 januari startten wij voor de tocht naar Nieuw Guinea. Het 
ging niet dwars over de Noordpool, maar ver bezuiden de Pool, namelijk over IJs
land, Groenland en Baffins-eiland in Noor d Canada. Pas in Anchorage in Alaska 
zagen wij voor het eerst daglicht, na dat wij onge veer 20 1.1_;: r had c:en gevlogen. 
Het was daar niet zo erg koud, , "slechts" 16 gr a den onder nul. Maar meestal is het 
hier 30 of 40 graden onder nul. Omdat er bi jna nooit wind is, is het eigenlijk 
toch niet zo onaangenaam als bij ons, waar de wind het altijd veel kouder maakt . 

' Anchorage is een plaats, die in een jaar tijd door de Amerikanen is gebouwd. Bui
ten de stad zijn haast geen wegen zodat er veel particulieren zijn, die een ei
gen vliegtuigje hebben om zich te verplaatsen. Auto's zijn er overigens ook ge~ 
noeg. Alles lag daar onder de sneeuw ene~ wordt veel aan . skieën en schaatsen ge
daan, waarvoor wij helaas geen tijd hadden, want we zijn er maar een paar uur 
g~eest en hebben dus niets meer gezien dan het vliegveld en de naaste omgeving. 

Met zonnig weer vlogen wij over Alaska naar Tokio. Alles lag diep onder de 
sneeuw en de meren en zeeën waren bevroren. Tenminste de meeste, want een enkele 
maal vlogen wij boven open zeè. Hier en daar lagen hutten van Eskimo's maar ijsbe
ren heb ik niet kunnen ontdekken, ofschoon die hier wel moeten leven, evenals 
trouwens wilde rendieren. We vlogen langs Kamschatka en ~er en langs de Zee van 
Ochotsk en de Bahring Zee, maar veel meer dan sneeuw en ijs werd natuurlijk niet 
gezien, zodat het eigenlijk een erg eentonige bedoening is, die hele vliegerij. 

Het was alweer donker, toen we in Tokio arriveerden, waar we ook niets anders 
hebben gezien ·dan het vliegveld en de nanste omgeving. Van Tokio ging de reis 
(ook .1s nachts) naar Nieuw Guinea, waar we woensdagmorgen om 5 uur aankwamen. (Dat 
was a.30 uur 's avonds van 13 januari, dus dins~ag~ Dezelfde dag om 3 uur 'smid
dags vloog ik door naar Hollandia, waar ik een week moest zijn voor zakelijke be
sprekingen. 

Eerst op 22 januari ben ik doprgevlogen naar Merauke, dwars over Nieuw
Guinea, veel is· daar niet aan, omdat je alleen maar bos ziet • Er was weinig 
sneeuw op de hoogste bergtoppen. Veel indruk maakte dit niet, want i k had de 
laatste dagen in Holland en in Alaska al sneeuw genoeg gezien . 

Hollandia is een mooie plaats om te wonen~ 
want haast alle Europeanen wonen daar in mooie 
huizen langs de berghellingen en kijken uit 
over de baai van Hollandia, hetgeen een 
Rivi~ra-achtig idee geeft. Heel anders is het 
hier in Koerik, een kleine plaats bij Merauke, 
dat midden in h~t moeras ligt, zonder bergen 
in de buurt. Er staan hier sleahts 15 huizen, 
waarvan er dertien zijn bewoond, zodat hier 
geen woningnood heerst. Ik heb een heel huis 
ter beschikking gekreien met standaard-meubi
lair en een frigidaire, zodat ik gelukkig de 
beschikking heb over koele dranken, hetgeen 
wel nodig is, omdat de temperatuur wisse.lt 
tussen de 80 en 90 graden Fahrenheit of wel 
omstreeks 30 graden Celsius. De regens willen 
niet doorkomen, hetgeen het warmer maakt dan 
normaal. Ik zit verder in een kaal huis, want 
m~Jn bagage, die ik eind oktober al uit Hol
land stuurde, is nog steeds niet aangekomen. 

Die spullen zijn dus nu bijna 4 maanden 
onderweg, zodat jullie niet be hoeven te vra-
gen, in welke uithoek van de wereld ik ben neergestreken. 

Ge~oet alle leden van onze "good-old H.A.V." en dit voor de jongens van de 
wedstrijdploeg: Denk aan P.H. en W.G. I n september zal ik de kranten, die ik uit 
Holland krijg, spellen. Reken daarop!! 

(Adres Andri~Hoogerwerf: 
Gouv. Rijstbedrijf, 

Koerik bij Merauke, 

Ned. Nieuw-Guinea. 
Red . ) 

= = = 
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VAN HET BESTUUR. 
.I. 

Bij de inschrijving voor de eerste veldlopen van dit seizoen, is het voorge
komen, dat van de ingeschreven atl~ten er drie niet aan de start zijn verschenen. 
Hoewel ér ongetwijfeld reden voor dit niet-starten werden opgegeven, is het be
stuur toch de mening toegedaan, dat er te lichtvaardig werd ingeschreven. In ver
band hiermede stelt het bestuur het op prijs duidelijk te verklaren, dat er in 
het komende seizoen nadrukkelijk op zal worden toegezien, dat de gedane inschrij
vingen gestand worden gedaan. Dit uit in ·de eerste plaats de beleefdheid tegen
over de 6rganiserende vereni ging, in de ' tweede plaats de beleefdheid tegenover 
het wedstrijdsecretariaat. 11 

• 

Mocht het bestuur van oordeel zijn, dat leden in het a.s. seizoen zonder een 
werkelijk geldige reden hun inschrijvin'g niet gestand doen, dan zal het niet na ... 

' laten tegenover de betrokken atleten ernstige maatregelen te nemen. 
~ 

VELDLOPERITUS. 

Dartel gelijk jonge herten, vurig als wilde boskatten, onvermoeid en ontem
baa::- heeft'. de troep tot het begin van de veldloop de warming-up . beleefd; de veld
loop van gisteren, de 28e december 195t).,,, op het c.r.o.s. Bij het ontvangen van 
deze H.A. V. 1 er zal ·dit wel weer tot het . grijze verleden behoren, .maar toch wil .ik 
juist dit verleden nog evcm de revue la"ten passeren. Waarom ik juist deze èmder7 
linge wedstrijd nog even uit . de doeken wil Joen? Waarom oude hardlopers uit 
het bosmos te halen? Inderdaad, alles ldep volgens de gegevens verstrekt door ~e 
secretaris volkomen naar wens. Inderdaad ••• de welpen liepen, de junioren araaf
den en de senioren snelden •••• alles heel normaal zult U zo zeggen. Maar, eri 
hier gaat het juist om, het was helemaal niet normaal. Er klopte iets niet, dier-

-- bare vrienden •••• het zat heel goed fout! Gebruik toch Uw hersenen •••• ja zeker, 
doet dat eons, want er deugde geen "barst" van, om het even op zijn oud .. hollands 
te zeggen. Logisch zal het zijn, als Uw. reactie o.a. zal luiden: vlieg jij er 
eens uit met een boek en blijf dan maar vliegen! Mogelijk, maar immer zal ik 
vol blijven houden, dat er iets niet goed zat. Of merkt U dergelijke kleinighe
den soms niet eens meer! Sterk staaltje van conditie; voor mij een onbegrijpe
lijke co~ditie. Was het nu echt niet een beetje te opvallend? Opvallend - zeg 
ik - je brak er je n9k over. Er was er é~n bij, die door de bomen het bos niet 
meer zag en prompt met zijn gave snuitje een recht opstaande boom ramde. Of wil
de U soms beweren, dat die boomstammetjes op het parkoers niet in zeer verdachte 
hoeveelheden aanwezig waren; zelfs ~én vlak voor de finish - kan het soms even 
opzichtelijker!?? Men proeft de opzet. ~achten er onder mijn lezers nog zijn, die 
durven beweren, dat zoiets door de natuur wor.dt veroorzaakt, hij late zich in
schrijve~ als struisvogel in Artis. 

Voor mij is het zo klaar als een klontje, dat hier opzet in het spel is. 
Maar wi e in onze gelederen is in staat een dergeli.jk mammouthwerk te verzetten. 
Deze vr ::,ag :heeft mij tot nu toe steeds bezig .. gehouden en laat mij gelijk een 
bekend refrei n tj e niet meer los. 

Gisterenavond ben ik natuurlijk ook naar de Oliebollenavond in Cultura . 
geweest. Onze Co kon daar na een verdienstelijk gelopen race in de ochtenduren 
nog de kracht vinden om zijn collega a~n het werk te zetten, die dan ook zonder 
blikken of blozen enige films voor ons vertoonde, w~arvoor onze hartelijke dank. 

Toch moei ook onze Co de situatie van die ochtend haarfijn hebben aangevoeld 
anders had hij nooit als hoofdfilm die Daniel Webster met de . Duivel laten draai
en. Vakwerk Co! Meteen de schu~dige(.n) ·zijn eigen ik ten gewete roepen. :Volgend 
jaar maar weer het afgesproken progr.amiQ,a "The Benny Goodman Story" door het 
app ar ~at l~ten gaan. · 

Gezegd moet worden dat de vrijwillig medewerkende orkesten voor goede dans
muziek zorgden en een s.timulans waren bij het verkopen en het eten van de bol
len. 

Door al. de geno.eglijkheid was ik het gebeuren van de morgen bijna weer ver
geten tot ~ijn speurzin tot het uiterste werd geprikkeld door een mededeling 
v an het bestuur, nota bene van de voorzitter: 
: 1Emilio Ble;p:: wij k ontvangt als laatst aankomende algeheel gratis een zak met 
oliebol l en': Heee - wacht eens even - waarom gaat ons bestuur met geld slinge
ren - waarom Emile die zak gratis te geven - kost het verenigingabestaan al 
ni et genoe g geld - zoin zak kost duiten? - of zit er misschien een luchtje 
aan? (ter vernijding van misverstand: ik bedoel die beloning!)" 

Direct s choot mij als punt door de gedachte het feit, dat Wim Kaan niet 
eens in de e induitslag genoemd wordt en dat, terwijl ik hem in hoogst · eigen 
persoun doo r de finish heb zien komen. 
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Zou het bestuur soms "scheef" zitten? Wat was er aan de hand met die rot 
bomen? Wie trok die bomen uit de grond en smeet ze op de paden? Wie was die 
bomenbruut •••• ? de avond vond ik wel aardig, maar kon mij onder geen beding dat 
bomengedoe doen vergeten! 

Vanochtend om zes uur ben ik met veTgrootglas en voetafdrukmeter terugge
gaan naar het c.r.o.s. Het liet mij niet met rust en . eerlijk, wat ik vannacht 
in een bomenmerrie heb meegemaakt, · grenst aan het ongelooflijke ••••• dat 1 ken 11 

nietwaar!! 
Combinerend en deducerend heb ik uren. gedoold en gedwaald. Mijn conclus.ie 

staat nu vast. Slechts een groot en krachtig persoon kan als dader aangewezen 
worden. 

Ik wil de zaak verder laten rusten, maar ~én ding staat voor mij als een 
boom boven de grond: dat getil en gesjouw en geploeter met die bomen moet zich 
wreken op de betrokkene. 

Het is nu inmiddels enige weken later. Eén onzer leden heeft met zeer voor
spoedig succes een breukoperatie ondergaan en is aan de beterende hand. 

In een strikt persoonlijk onderhoud heeft hij mij verteld, dat het als een 
gijntje bedoeld was. Enfin, praten we niet meer over. Ofschoon, nog twe.e van 
dergelijke gijntjes, en er staat geen boom meer op het c.r.o.s. 

Nu deze klemmende gedachte van mij gevallen is, kan ik onbevangener verkla
ren, dat ik h~t al met al toch een echt gezellige dag vond en tevens blijkt 
ook, dat een ieder zo zijn genoegen heeft gehad. 
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