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KERS TUl!:M_~H 1.9_2_2. 

Bij het verschijns n van het l§~tste clubbl ad ·in 1959, ~illen wij 
niet nalaten al on z e leden en doLa t eurs een ~e~r prettig jaareinde en 
alle goeds voor 1960 toe te wensen. · 

Dit geldt zeer in het bijzonder ook voor onze moedervereniging de 
ILF .C. " Haarlem". Moge zij snel de weg, di e uit het dal n aar de top 
leidt, wee r gaan betreden. Dat is onze hartewens! 

I ': : 
1/\.j ' 
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VAN DE VOORZITTER. 

Nu we de valreep van het j a ar 1959 
hebben b ereikt, is het ongetwijfeld goed 
een blik terug t e werpen. Naar mijn me 
ning1 is het bijna afgelopen jaar voor 
onze vereniging een b evredi gend jaar 
geweest. Bevr e digend, ondanks de duike
ling van de eerste naar de derde plaats 
bij de strijd om d e LG. - beker en de 
ontsnapping op het nippertje aan de 
voorronde bij de strijd om de P .R. 
beker. De winst van 1959 ligt vooral 
daarin, dat we dit jaar voor de eerste 
maal sinds jaren weer over een werke 
lijke seniorenploe g kunnen spreken en 
dat we, ondanks de uitzonderlijk moei 
lijke omstandigheden, waaronder in 
Haarlem nog steeds de atl~tiek bedrevén 
moet worden, onze positie · in ~e Neder
landse.' atletiek hebben kuxnièb córis oli 
deren. En deze consolid~~~~ zou we~ ~ een~ 
een hechte basis kunnen vormen voor suc
c essen, die wij zo heel erg gr aag in 
1960, ons jubileumjaar wille~ behalen . 

La~en W1J 01J de pogingen om die successen te bereiken vooral ~~n ding 
niet uit het oog verliezen: " Wat waard is om gedaan te W•.lrden, · is waard 
om g l'l ed gedaan te worden". Dat betekent v co r de bestuurs - en _diverse ·· 
commissieleden het goed afmaken van een op zich g enomen t aak . Dat bete 
kent voor de atleten, dat zij hun training z eer n auwgezet en v o lkomen . 
in overeenstemming met onze techni s che leiding moeten volbrengen. 

Wanneer ik ov er onze technische leiding spreek, dan springe n drie 
namen scherp naar vor en : Joop van Drunen, Ben Holleboom, Wim Kaan . Wel 
ke vereni ging kan over een dergelijk trainingskader beschikken? Het zul
l en er maar zeer weinig zijn. Moge al onze a tleten de kans grijpen, die 
hun geboden wo rdt rm onder een dergeli jk stel coaches te trainen. ~anneer 
zij zich daarbij volkomen en zonder uit ~ondering aan hup leiding onder
werpen, dan kunnen straks in 1960 successen niet uitblijven. 

1 9 6 0 , h et jaar, waarin we ons ve erti g- j ar i g bestaan gaan vieren. 
Graag zouden we juist in dat j aar grootse jubileumwedstrijden hebben wil 
len organiseren op d e Haarl e mse sintelbaan. Helaas, die sintelbaan is nog 
al tij d toekomstmuziek . En de geluiden, die wij uit kr ing ep van het Haa r 
lems ge meentebestuur mochten beluisteren, klonken no g niet bepaald opti
mi stisch over het sp0edi g g ereedk omen van het sport complex, waarbij ork 
een sintelbaan is gepland. En zo zull e n wij v oorlopig no g wel moeten 
door gaan met buiten onz e ge mee nte goede trainin g s- en wedstrijdgelegen
heden te zoeken, zoals we ei genlijk a l jare~ voor de oorlog deden . 
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Wat dit betreft, z~Jn we de Haarlemse honkballers, die een eigen origineel 
honkbalveld wensen en anders ook buiten de gemeente -~illen gaan spelen, nl 
j~ren vooruit. En ieder jaar wordt de schande, die hierdoor in feite op het 
gemeentebestuur van onze stad komt te iiggen , groter. Maar ieder jaar weer 
trekt datzelfde gemeéntebestuur zich nergens iets van aan en wordt het rusti~ 
afgeschoveh met hetzelfde gezegde: Geen geld! Waarom -dan· in andere gémeenten 
wel sintelbanen aangelegd kunnen worden , in gemeenten , waar men toch ook niet 
bepaald in het geld zwemt , blijft ons dan een raadsel. Of zou men in die ge
me~nten misschien toch iets meer gevoel voor de sport hebben, dan hier in de 
Spaarnestad? Het lijkt er soms verdacht ve~l tip. · · 

Geen jubileumwedstrijden dus het velgend seizoen. Wel hopelijk op een 
andere manier een waardige jubi leumv~ ering, waarvoor de jubileumcommissie op 
dit ogenblik plannen uitwerkt . 

Mog~ 1960 inderdaad een prachtig jaar worden voor onze vereniging. Een 
waarlijk jubileumjaar. ,, 

Moge het ook een prachtig jaar vo8f ' u allen word~n H~A.V.-ers. Een jaar 
met veel geluk, een jaar met veel vriendschap ! 

D • Hagtingi us. 

P E R S 0 N A 1 I A. 

Jenny Kneynsberg en Armand Snijders hebben op zaterdag 21 november de 
grote stap gedaan en gaan v oortaan als mevrouw en mijnheer Snijders door het 
leven. Als bekende figuren in het Haarlemse atletiekleven zijn vele ander e 
bekende figuren uit ons atletiekwereldje hen op die dag de hand komen drukken. 
Uw redactie was daartoe hel aas nie-t--4.n.L-staat en wil daarom niet nalaten Jenny 
en Armárt~ hier op deze plaats alsnog gelukwensen aan te bieden, in de overtui
ging dit namens alle andere H. A. V. -ers , te doen. Van harte, jongens! 

Peter Krans loopt al een paar weken met een flink gekneusde enkel rond 
als gevolg van een "rustig" balspelletj-e in de zaal. Ja Peter , zo zie je, te 
hard trainen is ook niet goed. We zouden je willen aanraden nu maar eenB flink 
te rusten. Dan kan je straks weer lekker meedraven. Maar nu even serieus. 
Namens alle jongens van harte beterschap en laa t je weer eens g auw op de 
"indoor" zien! 

f" • c 

Verder mochten WlJ geen nieuws vernemen over geboorten, verlovingen, 
huwelijken enz . We wachten dus maar rustig af , wat het jubileumjaar 1960 ons 
op dit gebied gaat brengen. Laat het vooral goed nieuws zijn , mensen! 

OFFICIEEL NIEUWS. 

Om aan te schaffen : 

maat 5 •.• 
maat 6 .•. 
maat 7 ••• 
maat 8 ••• 

EEN WELKOM AAN ONZE NIEUW LEDEN EN DONATEUR! 

k . Hofkamp 26 - 11-1944 Sp~orplein 2 Heemstede 
Th .W. v.He emskerken Duinoordstr . 36 Haarlem 
G. Scholten v.Oósten de Bruynstr.119 Haarlem 1 

J. Hens en 8-12- 1945 Vergierdeweg 255 Haarlem 
V. Wernik 18- 5- 1946 Orionweg 125 · Haarlem 
H. Dekker 13 - 7- 1946 R~ggestraat 9 Haarlem 
K. Schoonbergen 4~ 9- 1938 v.• l Hoffatraat 177 Haarlem 
F.r·.P. Bader · 21-10- 1944 Cruquiusweg 20 Haarlemmermeer 
P .C . Labeur , 23-11 - 1943 Timorstraat 62 Heemstede 

donateur: d •. 

c. Mantje v . Reephorststraat 39 Haarlem. 

Be dankt als l .id : B. Wilds.chut , W. Koert, E. Dellenbag , J.v.Drunen, P.F.l\IIüJ_ler, 
J:G':"' Brouwer , M.E . Spoor, P.A. v.Zonnev.eld , C.J·. v/d Pu.~ten, J. Heus, . 
Y! .J. BOsman , M.v.d.Bovenkamp, H. Fiebig, · H. Reiber • 
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B e l a n g r i j k • 
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De zaal training zal gedur'ende d,e. kerstvakantie van de scholen geen door-
gang vinden;op de woensdagen 30 december 1959 · en 6 jànuari 1960 is de zaal 
gesloten. · · 

c.I.o.s.-traini~g gaat normaal door. 

ONDERLINGE KERSTVELDLOOP. ":.1 I 

Deze jaarlijkse ond~ veldloop we~strijden worden geho~den op zondag 
27 december a.s. op het c.r.o.s. Aanvang 9.45 uur. 

OLIEBOLLENAVOND. 

op zondagavond 20 december in "Cultura", Jansstraat, Haarlem. 

Op zondagavond 20 december organiseert onze vereniging in gebouw "Cultura" e~n 
enigszins. vervroegde oliebollenavond. Aanvang half acht precies. 

Er zal een uitstekend filmprog~amma worden geboden.·Er komen kersverse 
oliebollen tegen zeer schappelijke prijzen. Er kan 'worden gedanst op machtige 
dansmuziek. Verdere bijzonderheden volgen nog. 

Doch reserveert zondagavond 20 december voor ' je vereniging. Je zult vast 
geen spijt hebben. 

- (") ... 

Jan Hut: ADVENTSMIJMERIJ OVER DE TROUW. 

Mfjt KERSTWuS en OUDEJAAR hebben wij de neiging cm te gaan filos eferen. 
Ook in een atletiekvereniging als •ns goede, oude HAARLEM. In december komt 
men er gemakkelijk toe naast de materiële vérlies- en winstberekeningen op 
het gebied van ledental, contributie, kosten, wedstrijdresultaten en zo meer, 
vragen op te werpen, die meer in het vlak van het hart dan van het verstand 
ligg~n. 

- MET DE SPIKES DE LIEFDE -
Ik kan mij voorstellen, dat Ab en ZlJn mederedacteuren zich afgevraagd 

hebben: hoe kan nu een atleet, die zijn spikes a~~ de wilgen hing, tegelijk 
ook zijn liefde voor de sport en zijn club overboord werpen? Ab, die dit 
schijnbaar onbegrijpelijk vindt, roept - ik hoor het hem zesgen - ietwat met 
verontwaardiging uit: heeft die atleet dan zijn sport bedreven · uit pure zelf
verheerlijking of uit een soort egoïsme? Of stopt hij uit een gevoel van 
vrees om op het tweede plan te komen als ~~jn prestaties achteruitgaan? Inte
resseren hem de prestaties van zijn clubg~noten plotseling niet meer? Voelt 
hij geen enkele band meer met hen, die zoveel deden om hem een prettige sport
jeugd te bezorgen? 

Ab c.s. vinden·, dat ik dat nu maar e~ns even uit de dveken moet doen. 
Maar niet al te geleerd s.v.p .•. , want .de jongeren willen wel graag veel over de 
sport en zic·hzelf horen er lezen, maar dan moet het ook "leuk op de regel" 
staan. Helaas ik ben geen Max Tailleur, •••• 
- ALS IK FRANSMAN ·wAS -

Tja, jonge clubgenoten en oude vrieden vanuit de periode, dat ik jullie 
"voorzwoegden op de . hellingen van het Zwarte Woud, op het oude HAARLEM-veld 
en in de vele gymnastieklokalen, waar wij trainden, wat valt hier nu met sim
pele wÓorden aan wijsheid o~er te zeggen? ·Was ik een Fransman, dan zou ik een 
boekworkvullen met als uitgangspuntr de 
invl.:>ed "de l'amour", van de liefde, op 
de trouw aan de sport in de puberteit. 
Daarover zou ik dan in hartstochtelijke 
betogen beweren, dat als je een meisje, 
een verloofde, een echtgenote hebt, die 
van jouw sport houdt, dat je dan een 
schone kans hebt om lang het clubleven. 
een levendig deel van je vrije-tijds
besteding te laten blijven. Eist je 
Dulcinea je echter geheel op voor haar
~elf en heeft zij een afkeer van wed
strijden enzo, dan is ook de sterkste 
atleet zelden in staat om te zegevieren 
De b~tsinkjes, die ontstaan bij de 
strijdvraag: "ben je n• u met . je club 
of met mij verlo~f~, respectievelijk 
get rouwd?", kunnen slechts met de wijs-
heid van Solomo en de kracht van Sams~n 



het hoofd worden geboden . In 99 van de 100 gevallen - buigt Adam bedeesd _het 
hoofd voor zijn Eva. Zo is dat; dat blijft zo ~_ Al fil~s eferende heb ik, ge
loof ik, aardig in de roos gesch,..,tën; : ~J ~. ik ·~óncludeer : de liefde voor het 
meisje , je vrouw, je kinderen is sterke~···dan die· voor je club, voor je jeugd
spnrt. Laat ons daar zwijgen~ aan voorbijgaan, anders komen we op een spiegel
glad vlak vol ethische en maatschappeliJke en religieuze facetten. Als wij 
daarop uitglijden dan komen we op pijnlijke blaren te zitten. Missphien deze 
remedie : "Kies een meisje , , dat 96k jouw lievelingesport doet". Of dat echter 
een afdo end middel' is? Wie z a~ · 1 t · ze gge!).? 

1 
· ' ' 

- WAS IK ENGELSMAN - . . ' ..... 
Was ik een Engelsman, dan zou ik bij de vraag verbaasd m'n borsteltje 

wenkbrauwen optrekken met een. groot vraagtekep. re"nd m'n 11 all J?ritish eyes". 
, • T I · -

"How's that, mister van den Bell? Ik begrijp U niet?". Een Engelsman gaat naar 
een · school en dan draagt hij, tot zijn ' dnod, . bij · voorkeur zijn das met de 
schoolkleuren. ~ Hij . wordt lid van een club; hij blijft tct zijn dood lid van 
die club, ook al zwerft pij de ze~en _ zjeën rond. Hij wordt soldaat en voelt 
zich t.ot zijn 1!3-atste ademtocht. lid van zijn regimen:t, zij n squadron, zijn 
schip. Ik was e~ns met enkelen vari j~llie in Erigeland te gast. Ik kreeg de 
blauw-rood zijden schooldas van mijn gas t heer Tom ,Tohns on cadeau·. Die das was 
een stuk van zi j n .zieL Ik wist dit en' waardeerde dit. Die das is nu versle
ten t maar ik deed hem niet weg . Ik heb 'm zo nu en dan in hanèen. En ik zie 
dan T0m en Eileen, zijn vrouw, in de geest voor mi j. Sentimenteel ge doe? Die 
Engelsen zijn nogal conservatief. Ik ben vormcedelijk als-zij. Als kind vond 
ik de leus vah de sociëteit in de Grote Houtstraat "Trouw moet blijcken" al 
indrukwekkend. Het beeld van de pelikaan, die op zijn nest zich· de veren uit 
de borst rukte vo~r zijn j~ngen, sprak :mij sterk aan. 
·~ Behoudensgezindheid is niet altijd verkeerd~ 

- · IN HET KLEINE GETROUW · -
Als die ook meebrengt , dat men trouw kan zijn en blijven aan de kleine 

dingen in ons leven, dan is het nog zn 1 mal niet ..,m conservatief t e zijn. ·Een 
vriend kreeg op zijn belijdenisdag in zijn kerk een Nieuw-Testame~t. Hij toen
de mij deze met trots. Er stond als opdracht in: in het -kleine getrouw. 
Dat zijn de Engelsen in deersnee opvallend. Je club en je sport mogen nooit 
het allerbelangrijkste in je leven zi jp. Ook als het na je gezinsleven, na 
je studie •f beroepsarbeid , na je ker~elijke ~f maats thappelijke bande, een 
zoveelste plaats inneemt, kun je ten a~hzien van dit kleine in je leven toch 
getrouw zijn. Tussen Kunnen en Doenis . echt er nogal enig verschil. 
- STANDAARDWERK -

Was ik een Duitser, dan had -ik de rest van mijn leven nodig om het pru
bleem in een standaardwerk van "zeven klceke delen" geb onden in perkament tot 
een "groszartig 11 onderwèrp van studie te maken. Deel )één tot en met zeven zou
den allerlei grondige en zeer diepe beschouwingen bevatten. Er zouden duizend 
kolommen gevuld wo~den met stellingen als: · 
WAT is een atleet: sociaal-p~dagogische benadering van het psyche

fysieke f en~~e en 1 de jong~ H.A .v .~er van 1959· 
HOE word je atleet : sporttechnische uiteenzetting van de meth~diek en 

didaktiek van de "enge" sta:rtzi t en de. 
"unvollen:dete Bauchwälzer 11 • 

WI E is waarlijk atleet ; sociatrische ~n ethische beschouwingen over de men
tale spankracht van de ]-atleet , die naar de A-kl as
se streeft .• ''· 

WAAR vang t het momen t aan , C',at een atleet, die won , nok 
kan verlie zen? 

WANNEER manifesteert. Jan of Piet of Klaas zijn morele recht 
·. • -- ~ 'to t i n den doe t" op een van de vel e club-liefde-

bekers ? 1 

Dat zou mi J een rijstebr ijberg aari kennis worden, vrienden . Eerlijk, als 
ik gedegen z o~ mo e te.n antwoorden , op de ges telde vraag, dan moe st ook ik ?1 
mijn sportpedagogï sche kenni;s met veel 'dure vaktermen op tafe l leggen . 
- KEES DINGES .t - - . 

Het is niet zo . e·envo_udig. Vv ant Kees Di nge s is een jongen met sprintgoud 
in zijn soe pe l e strekspi-er·er_. Doch het·- a rme joch he-eft wat Anni e Schmidt tref
fend bez.,ng: een r. o. t. - mentaliteit . Ke·e s zal dus van de ene club naar de an
dere huppel-en, çrv:e r a l m; o. t. krij gen en eindi gen als een zuur manneke , een 
11 a·zijnplasser 11 (mag dat ' wrange woord i n een Kerstnummer!, r edactie) (in dit 
geval ' een juist woord-, . toegestaan ! ' re d. ) 
- JO OP LUMMES - - .. , 

Hij is een "zondagsatleet" . Hij doet aan atl e ti ek . voor ZJ.Jn genoegen. 
Hi j zwoegt veel en soms ondoelmatig. Hij is ·echter g~edlachs, . hij ontplooit 

.r ~ ;. 
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zich tot een matig 3000 metermannetje. Nee Joop wordt nooit een Koopman, een · 
Van Gog, een Slijkhuis. Hij komt - ~i e had dat van Joop gedacht - als invaller 
bij de P.R.-ploeg! Joop ' haalt zelfs~ e~n vijfde punt en ••• dat betekent de be
ker! Joop in de wolken! Hij werd nooit kampioen. Hij loopt als 11 zondagS'
atleet11 m~e bij de training. Jaar na Jaar! 
- DIEP IN ZIJN HART - ' 

Hij draagt diep in zijn hart d~ glorie mee van die 1/5 punt, die het 'm 
deed. Hij is atleet en blijft atleet. Hij · zw oegt voor de club, werkt, op de 
achtergrond, aan veel g0eds. mee. De pèriode van storm (meestal in een glas 
water), elke club kent ·die, laat hij langs zich heengaan. Hij is trouw en 
hij blijft tr~uw. 

Op een gegeven ogenblik vragen ~ij hem als lid van de Vereniging van 
Vrienden van de K.N.A.U •••••• 
- DAT IS HET, JONGENS! -

Maar dat is het, jongens! , Wij kunnen niet allemaal trouw lid blijven van 
onze jeugdliefde, onze spo~tclub. Wij verhuizen soms naar verre streken, wij 
hebben niet allemaal steeds een gevu~de peurs, het leven eist ons soms zo op, 
dat er geen tijd meer blijft aan iets prettigs te doèn of zelfs te denken. 

Zo kcmt het vaak, dat een atleet, die zijn spikes aan de wilgen hing of 
moèst hangen, van club en sport vervr.eemd raakt. 

Over"de atleten, die bij pinp-pong, klaverjas of overd.ekte-tribune-sport 
hun geluk vonden, moeten wij niet reppen. 

Zij echter die de geur van een zwoegende gr0ep atleten in de zaal, de 
vreugde van een massaren in een diep duindal, het geluksgevoel van dat eerste 
prijsje en de duizend-en-een geesteliJke, maar ~ok lichamelijk de mens raken
de stimulansen van onze clubatletiek hebben geroken, gesmaakt, gezien en 
doorleefd, zij meeten als zij heengaan uit ons clubleven op een of andere 
wijze geb rmden ,blijven. Hoe? Ja, hoe? Door een echte "Club van Vrienden van 
de H.A. V.'' op te richten? 
Als een paar nog actieve veteranen dit op zien nemen, dan lukt dit vast, lijkt 
mij. Indien een H.A.V.-er vertrekt, moet hij zo mogelijk direct als lid wor 
den · g~ïnstalleerd. 

Laat hen, die daar recht op he_bben, niet "zwemmen'.' zonder een attantie. 
Geef ze iets, dat zij n~oit vergeten ,• b."'{. een clubfoto, een clubembleem, 
een oorkonde. Kosten? Laat hen vrijwillig storten, wat zij kunnen. Betaal 
daaruit de diverse onkosten. 

Wij hestaan binnenkort 40 jaar. Wij kunnen klagen over de ondankbaren, 
die ons vergaten, onze club en onze atletiek. Wij kunnen ook pogen om de club
genoten, die gaan toch te behouden. Al was -het maar als sympatiserend vriend 
van onze clu'b en onze spert. 

Adventzondag 1959. 
- 0 -

OP DE VALREEP VAN HET JAAR. 

Wederom leven wij in de dagen, rond de 
viering van het kerstfeest en de jaarwisseling. 
De tijd voor de zakenman om de balans op te 
maken over het afgelopen jaar, wat hem de uit
komst zal geven van winst of verlies. Ook in 
het verenigingsleven maakt men de balans op, 
al gaat het hier dan niet om een financiële 
uitkomst; aan mij de taak dan om een terug
blik te werpen op het jeugdwerk van onze 
H.A.V. "Haarlem" over 1959. 

Heeft het jaar 1959 aan de verwachtingen 
voldaan? Heeft het winst · of verlies opgeleverd? 

Een groot verliespunt was ongetwijfeld die derde plaats bij de W.G.
bekerwedstrijd-. 

Toch wisten wij ~nze goede naam in de jeugdatletiek te behouden, onze 
jongens kwamen tot zeer goede prestaties. 

Wat m.i. echter het belangrijkste was in het afgelopen jaar, dat was de 
manier, hoe wij onze sport weer beleefd hebben, .hne wij die ontelbare uren 
we er gezamenlijk hebben doorgebracht, . op het schitterende C.I.O.S.-complex, 
in de zaal nf op het gastvrije t.errein van de voetbalclub "Haarlem", op de 
talrijke sintel- en grasbanen in de ~~nde. 

We vormden, zoals reeds zo velen jaren een ploeg van spcrtvrienden, j0n
gens die hun vrije tijd, soms uren op een uitstekende wijze hebben gevuld, 
gevuld met het beoefenen van onze mooie atletieksport, een sport die wat meer 



·vraagt dan zo af en toe eens trainen. Het grootste deel van onze jeugdploeg 
trainde . deze zomer 3 av.,nrlen in de week. Deze jongens kweekten zich een be 
hoorlijk doorzettingsvermogen aan, iets J:waarV'~n zij in hun latere leven de 
vruchten zullen gaan plukken, en als we ~ hiermede rekening gaan houden dan is 
de uitkomst van onze balans alleen maar pure winst. 

Wa t de prestuties betreft, ik zou hier alleen maar de meest in het ' oog 
lopende willen noemen ; die 10.9 sek. vanGer Duits op _de 100 mtr., Mons Weyers 
met zijn schitterende 600 mtr ., tijd 1.26.3 s~k.; 1 .72 m. hoogspringen van 
Pi eter Mascini , de 6. 22 m. verspringeu van Ce es · ·chri·sti aanse als eerste jaars 
B- junior, Gerar d l\'Iool enaars 41 ~ 50 m. dt,~ cuswerpen: Dit zijn maar enkele goede 
verrichtingen. De rangli jsten, die i n volgende clubblad verschijnen, tonen de 
rest wel aan • 

. Wat de verwachtingen voor het · komende jaar zijn , het jaar van ons 40-ja
rig be staan, het jaar dus waarin wij behoorlijk voor de dag moet en komen. 
De basis, die wij aan het leggen zijn voor het komende .s eizoen wordt , wanneer 
jullie zo door gaan een puike basis , deranimo waar mede d~e grote ploeg ·jongens 
het toch heus niet lichte trainingsprogramma afwerken maakt het voor de lei
ding iedere ke e r- we er plezi eri g om de t ijd daarvoor te geven. We hebben vnor 
het _komende jaar e en goede kern van jongens met de gebroeders Mascini, Mons 
'iieyers, ;Tart Kiewiet, Jim Thuis, Gerard Moolenaars, Henk Leuwener, Cees 
Christiaanse , Ben ter Horst , Pet er van ~ueren, enz. een kern, waar de overige 
jongens zich aan op kunnen trekken. Ik ver trouw er dan ook op, dat vooral 
deze kern van on ze jeugdploeg ook het goede voorbeeld zal blijven geven. 7lj 
kunnen dit do en door vooral -ge en training onnodig over te slaan en op die 
training met dezel f de an~mo te blijven werken als dusver. 

Ik wi l dit laatst e krabbeltj e v:an dit jaar gaarne beëind-igen met de 
gehele "Haarlem" jeugd gelukkige kerstdagen en een .genoeglijke jaarwisseling 
toe te wensen. 

Jo op van Drunen 

De- H.A. Veer t i ger 

Het is haast niet te geloven , we s tonden er versteld van, het was weer , 
nouja ••• Deze verba zing s la~t natuurlijk op he t aant~l react i es dat - we ont
vingen op ons ar tikel tje in de vori,ge H.A. V. -er. Di e WE, dat z ijn de leden 
van de jubileumcommissie, kortweg Juco~ geheten en he t is voor de goede gang 
van zaken beslist nodig , z e evén aan jullie voor te stellen , ook al lopen ze 
direct in de gaten me t hun feestneuzen ··~p en hun kwistig strooien .van jeuk
poeder in de kragen en 'kruisen v an julli.e trainingspakken e .d. stemmingsgrol 
len. Deze mens en ma g evenwel nooit iets kwalijk genomen word~n, zij doen dit 
allemaal cm vast in de sfeer te komen voor een groots jubileumjaar, dus voor 
~et clubbelang. ~ 

Welnu dan, deze Lolle ••• nou vergis ik me, deze Lolorganisatoren zijn: 
Ab v an den Bel, voorzitter en herkenbaar aan de blauwe fees t neus, zittiLg heb
ben ·ook : J. van Drunen, Emil Bleyswijk en _de heer Meuwese als gP.delegeerden 
van het dagel i jks bestuur. Dan zi jn -er -nog: ·Jan Joustra, welbek·;nd bij de 
oude r en, C(l Lagendijk, Jan Schul t z en "-Ton van Zijl. Z• t e zien een ploegie 

_waarvan je iets ver--Nachten mag. Ze zijn dan ook al ijverig bezig .om on.s 40-
jarig bestaansfeest vo or te bereiden . Dat gebeurt naar beste kunnen en we be
loven er ie ts van te maken, waarnaa r van te voren iedereen ·ongeduldig naar 
uit zal zi en en achteraf zul len jull ie er nog j aren over s~reken. Dat is onze 
hoop en wens. 

Oh , en als er nog i emand een idee t je heeft, het adres is: 

'' 

DE MARATHON (bel avenissen van een juni-~r) 

Theo We~nik, secr. JucoT 
Me euwenstraat 20, 

tel. 52106 . 

Voor de eerste maal in het 78~ jaa~ bestaan van de Kolhornse a tl e tiek
vereniging ''De Spi ekes" zou het bes tuur een wedstrijd organ_:_ seren. 

De afge lopen 78-! jaar had de v erenigin-g zich slechts be ziggehr-uden met 
de theoreti sche kan t van de atlet i ek. I edere donderdagavond werd in café 
"De sappentapper" een stukje voor gelez.en uit een v ergeelde At letiekwereld uit 

;9 23, die de cafébaas en voorzit t er van "De S:ri ekes" eens als omslag van een 
uit J~ure ontvangen krentenbroo d had ontdekt. Hij was direct na ar · zijn secre
taris gefietst, om hem op de hoogte te, stellen van zij n- Vtlnds t. Samen hadden 
ze toen het plan opgevat voor de leesav onden. 

Tct 1923 had de vereniging eigenlijk niets anders gedaan dan alleen maar 
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te bestaan. I~der jaar werd er een ledenverga dering geh~u-
0 den, het bestuur b'e,rkozen (slechts een overleden bestuurs

lid werd vervangeri) ' en verder niet~. Dit vond men welletj es . 
Niemand wist, hre de v~reniging eigenlijk ontstaan was en 
wie de 'oprichter wa s, maar hij was er en het idee, dat de 
Kolhorne~s de enige atletiekvereniging in de wijde omtre k 
hadden, was voor hen voldoende. Maar nu was het dan zo ver . 

· Deze ·zomer hFJ.d de voorzitter een "wereldreis" naar · 
Alkmaa~ ~em~akt en was daar get~ige ge~eest van· plaatselij
ke wedstrijden op "de iaarde~racebaan. Dit had hem dermate 
aangegrepen, dat hij bij zijn terugkeer in het dorp na lang 
beraad en onder goedkeurend geJuich van alle leden tot de 
conclusie was geko~en, dat na 78. jaar de tijd rijp was 
voor "De Spiekes 11 om een wedstrijd te organiseren. En g e en 
kinderach~ige 100 m. Neen, mijne heren, slechts 6én nummer 
kwam in aanmerking : de marathon. Op een grote landkaart 

wercl de route uitgestippeld, die als volgt zou lopen: om 's ochtends 7 uur 
zou gestart worden. Via Barsingerhorn, Schunnigoog en . Haringhuizen zou na 11 
km. Lutjewinkel bereikt worden, waar om+ 9.00 uur de gezamenlijke lunch zou 
worden gebruikt. Om half tien ging he ;t d~n verder langs Zuidewind, 

1

Dirkhorn 
en Groenekool naar Valksoog, na 28 km, waar de medegenomen boterhanmetjes 
(het belegsel zou aan iedere deelnemer v~ijstaan) zouden worden verorberd 
om ongeveer half één. Het bestuur zou hier op een ijsco trakteren en vervol
gens zou er een excursie naar het Museum van Oude Vistuig plaatsvinden. 

Om half drie kwam de volgend~ etappe, die via Schaamwoude, Hikkèmsgat 
en Krielerprut (bekend öm zijn prachtige natuurschoon) naar Bieremalm zou 
lopen, op 1 km van Kvlhorn. Hier zou om half zes boer Teunissen _ jr. klaarstaan 
met een versierde kar, waarop het gehele rennersveld zou plaatsnemen. De 
laatste kilometer zou een optocht naar Kolhorn wordén, waar de burgemeester 
de lopers zou huldigen. Ieder kreeg dan e e n aandenken aan de .race en des 
avonds zou de plaatselijke harm,mie 11 Toeten en Blazen" met een openlucht
concert de feestelijke dag besluiten. , 

Toen brak de grote dag aan. Om half zeven had zich al een grote menigte 
verzameld rond~m het Marktplein en ·offi: kwart voor zeven stonden de lopers aan
betreden bij de start, allen in hun ~ondagse pak. Omdat niet iedereen in het 
gelukkige bezit van een paar echte gymnastiekschoenen was, had men besloten, 
dat de t~cht op klompen zou worden af~elegd. Om zeven uur loste de burgemees
ter het startschot door een stoot op een trompet en onder luide aanmoedigin
gen van de achterblijvende vrouwen en he t gebeier van de kerkklok begaf de 
stoet dapperen zich op weg. 

De ra~". e verliep zeer voorspoedig. Alleen knapten na 27 km · de bretels , van 
Harm Smits, zodat hij hijzende de tocht moest voortietten en verloor Pieter 
Pollemans in het museum een dubbeltje, hetgeen de karavaan tot een algemeen 
zoeken noopte, want Pieter wilde niet verder gaan, voor hij zijn dubbel t je 
weer had. Om ~waalf minuten voor zes kwam de versierde kar in Kolhorn a an. 
De vrouwen waren gewaarèchuwd en het eten stond klaar voor de hongeri g e mage~ 
De .burgemeester was 's avonds opgetogen over zijn mannen, die hadden getoond, 
dat de Kolhorners zich konden meten met de beste marathonlopers ter wereld. 
Het was vo or de jury uitermate moeilijk een winnaar aan te wijz en, maar onder 
algemeen goedkeuren werd tenslotte de b ek er uitg~ikt aan boer Theunisse, die 
zijn ka~ op zo'n voortreffelijke wij z e versierd had en werkelijk voor een 
gr ootse intocht had gezorgd. Tenslot t e werd besloten éen schrijvGn te richte n 
a an het Olympisch Comité met het verzoek de Spelem van 1964 in plaats van 
in Tokio in Kolhorn te organiseren. Daarom in 1964: op naar Kolhorn. 

B. Pureveen. 

II~ODERNE IvïENS MOET ZICH BEViEGE~ ZI'rTEN MAAKT ZIEI~ . 

Onder dezet vetgezette kop kwam in het Haarlems Dagblad van 6 juni 19 59 
een lezenswaardige beschouwing voor over een in West-Berlijn gehouden c ongre s 
van artsen. Misschien hebben we h e t ni e t allemaal gelezen. Het · kan, dacht en 
we, geen kwaad eni g e rassages over i; e n e men om er o. ·a. uit te leren, da t we 
onze sport niet slechts bedrijven om t e trachten rekords te verbeteren. 

Gezegd werd: "Zitten maakt ziek. ·Wie zich niet beweegt gaat ten gronde". 
En verder: 

"N:fet een tekort aan vitaminen be dreigt de moderne mens, maar een tekort 
aan beweging . De lieden, die daaraan lij den, worden bij de gering st e bewe g ing 
doodmoe. Ze kruipen voor een boodschap achter het stuur van hun aut o . . Ze zin
ken behaaglijk in een stoel om spor tevenementen te zien op het tel 8v i sie s c ho r . 



Z~ zien _beweging , maar ze bewe gen zich . niet. Ze genieten van de bewegingen, 
maar z e lijden onder eeri tekort a_an eigen béweging . · Ze lopen rond met hoofd
pijn, met maagpijn, met storingen i~ - - H_~ËL darmen~ Eens, ;;tldus Mellerowicz, 
vreesden de mensen dat de machine d~ ·mené brodeloos zou maken . De mRchine 
maakt hem evenwel bewegingloos, lui en -traag, ziek en misselijk. 
Geen tijd. . ·' 

Mellero...:-icz heeft duizend Berlijne:rs gevraagd:· Wat doet U voor h e t in 
stand houden van Uw lichamelijke condi ·he?" Bijna vijfhonderd van de onder
vraagden ari.tw~ordden ietwa t lakoniek: "'Niets" •• Alle duizend waren ervan 
overtuigd, dat er iets aan sport ged~~i ~oest worden voor de gez ondheid. 
Driekwart evenwe'l beperkte het "bedrijven" van sport door op een tribune het 
voetballen te aanschouwen dan wel ·door het vlijtig invullen van de kolomme
tjes van de totoformulieren ••• en de vraag "Waarom deet U dan zelf niet aan 
spvrt," werd çloor 330 ondervraagden met het antwoord "geen ' tijd" beantwoord •• 
Grof geschut. . - · 

Mellerowicz bra~ht op het c6ngres~ irof ge~c~ut in ~erkin~ . Van tweehon
derd zieken die lijden aan zogenaamde "civilisatieziekten", hadden niet min
der dan 184 per dag niet meer dan een half uur frisse lucht genoten. Vandaar 
dan ook dat Ivielle~owicz zegt', dat waar "meer sportvelP,en w·ord~n aangelegd, het 
aantat·· ziekenhuizen niet zal behoeven toe te nemen • • • 

Exacter legde hij dat als volgt uit : waar da ' spieren ni€t -gebruikt wor
den, daar komen bepaalde lichaamsdelen in nÓod, daar vervallen zekere delen 
tot ondervoeding, daar v·erval t de zuurstofvoeding van het fijnste - weefsel, 
daar komt terislotte het geheel van de hartspieren in nood. Het hart -blijft 
daardoor maar klein en zwak , zoals dat ook voorkomt bij dieren die altijd op 
stal staan. En dat zwakke hart moet in; feite · ~eer doen dan het sterke hart 

_van een getrainde sportman . 
Goed · gezond . 

Te West-Berlijn heeft men vo•rts uitgezoc4t waarom de mens zich niet 
meer beweegt. Velen jagen ~eeri. hoge~e~ welstandsgraad en menen dat het top
punt van welstand is het zich laten vervoeren, h~t zich door anderen laten 
vertellen wat er gebeurt, hoe anderen ~ich bewegen. Juist hij, aldus het 
advies, die zich in zijn dagçlijkse werk niet beheeft te bewegen, moet· zich 
bewegen - op straffe van ziekte of crg~r. Juist hij moet plezier in wandelvn 
of fietsen zoeken. Daarbij acht mE}n het .. algemeen spijtig, dat he-t gymnastiek
onderwijs op de scholen er niet toe bijdraagt op lat~re leettijd nog aan 
sport te doen. Voorts schrikt de gew~ne mens _voor sport terug , als hij leest 
wat de kampi oenen bereiken . "Dat is voor mij niet weggelegd••, zegt . men. Ivien 
-blijft thuis en hoort via r adio ttf zie.t via televisie wat ,.de kampioenen kun
nen . Zoals Mellerowicz zei : de ho egste prijs is niet het rekord, de hoogste 
prijs in de sport v0or een geween mens ··is ·geede gezondhe{d . 11 

woordenstroom te stuiten . 

- 0 -
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OP VISITE . 

Kort geleden was ik ergens op verjaars
visite ·en tussen de gasten bevonden zich ook 
twee volbl e ed H. A. V. -ers . Beiden zijn, wat je 
noemt , geb oren praters - .• • •• maar in een ge
zelschap in elkanders nabijheid zijn het 
toch wel moe i lijke mensen voor een normaal 
gesprek. met de overige gasten. Zo met de stoe
len vlak bij elkaar werd onze H. A. V. van voor 
t ot achter eens ev en lekker doorgenomen. 
Een van de in hun nabijheid zittende gasten 
kwam op het enzalige idee te trachten hun 

••.u ·s ik me niet vergis, b en ik vroeger gelijk met Uw vader in militaire dienst 
geweest . Kan dat?" 
•IBest mogelijk, meneer , mijn vader was ~tot alles in staat, zelfs het vaderland 
dienen! 11 

Voort ging het geèprek weer. De Yrager bleef in armoede zijn hersens verder 
a fpeinzen naar aanknopings punten. Na .enige tij d kwam er een verlicht-ende blik 
i n des vragers 1 ogen en het gelukte hem na vele "neemt U mij niet kwalijk 1 -s 11 

weer een vraag te lanceren . 'c''~ 
11 Was Uw va der niet een· knap donker -type met bruine ogen en diende hij niet 
bij de huzaren? 11 
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~'Vroeg U iets?" 
"Inderdp.ad . , was Uw vader .• , enz." 
11 JViog elijk heeft U volkomen gelij k, de getuigenissen van mlJn moeder, die ik 
al tijd strikt res pe cteer, doen e,'0p wi.:jz'en, dat mi-jn vader vroege r tot het 
z . g. lady-.killers-type behoorde enne., •••• huzaren? ja, da t is e i genlijk 
best mogelijk, hij is tenmir~ste gek '"lp paardeni:lief! " 

Met het aanr~eren van de z . g . familietrots kwam hij ook geen steek 
verder, daar de t wee volbloeds zich met her~ieuwe energie op het hun zo 
vertrouwde thena stortten f:!ri hij in stom ce:peins verder ging. Nog eenm.aal 
kwam er een klein glansje in de ogen van de vrager en na herhaal de pa rdons 
gelukte het hem weer eens het rnod- witte pantser te doorbreken. 
"Heeft u. niet nog twee zust·ers en éé;n broer?'' 
"Ja, dat sluit als een bus, znal s ik u al zei,· mijn vader stond voor niets". 
En h opvalderi ere hopvaldera daar ging qe H. A.V. weer. Met een blik waaruit 
diepmeelij .s pr ak , richtte de vragens1;eller. zich tot zijn voor · hem staande 
glaasje welks inhoud na de bekende handbeweging blijkbaar beter aan zijn 
verwachtingen voldeed. 

Iloie t een verrukkelijke regelmaat hadden die twee H.A.V.-ers overigens 
hun hanèen en vingers naar de hun aangerei kte lekkernijen uitgestrekt zon
der ook maar één keer in het vuur van_hun gesprek toevallig de juiste aan
sluiting te missen. 

Niets , Maqr dan ook niets was in staat enige woorden uit hen te krij 
gen voor een alge~ean gesprek . Zij hooiden nie~s, zagen niets en luisterden 
nie t naar anderen. Dat dacht ik tenminste. 

Want toen de gastvrQuw bekend maakte, da~ er nog twee gebakjes over 
waren en of er misschien nog iemand trek in had, klonk het als ·uit één mond; 
vóór zelfs een ander nog de kans had gehad het gevraagde even te realiseren. 
"Ja, heel graag! " 
Kijk en dat vind ik nu je reinste nep! 

1. Zaenickpodt! 

= ;= 
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DE WINTER - A'L'LEET 

• 
0, Wi n ter , je bent s~ms zo wonderlijk mooi, 
Je sneeuw op de velden1 die s mett ' l o ze tooi. -
Op huizen en b omen, op duin e n i n de l , 
En i j s in d e -s lo o t, - · h eu s , zo mag i k je wel! 

Dan voelt ook d ' atleet zich in zijn element, 
Geen kou kan hem deren, zo 1 lang hij maar rent 
En dribbelt en duikt e r duin op en dui n af, 
Van s t atig en st apvo~t s tot razende draf ! 

Maar ook als de do ni @r een papje va~ maakt, 
Wordt de Zonda g se tocht naar het c.r.o .s. niet verzaakt ; 
Geen traini n g ? . ... . Geen Zondag ! dat is hem bekend . 
Door dik en door dun, hij is altijd present ! 

Maar zij, di e versa gen, die je weken niet ziet, 
Zijn dat nu atleten! Wij me n e n van niet ! 
IViet een kruik op e en oor, tot hun neu s toegedekt 
En de boodschap : of men hen vooral maar niet wekt! 

Neen, heren, z o kan en zo mag het niet gaan; 
Dan faalt U dit j aar OOK op ' t veld ~f de baan ! 
Traint me e met Uw ma kk ers; no g is 't niet t e laat .• . 
En wi j garan de ren een flink resultaat. 

De WINTER- ATLEET we l, hi j kent toch geen k ou! 
Hij hardt z ich en t r aint v a ak voor dag en voor dauw. 
Hij baadt zi c h in s ne eu w op de Finse manier 
En oefent no g thuis elke dag een kwartier • 

Want komt straks de Zomer, dan staat hij gereed 
En hij is , wat je noemt , een geweldig at l eet. 
Hi j heeft nie t ver geefs z oveel offers gebracht : 
Een seizoe; voJ_3u9c es is d e prijs die hem wacht ! 

LONGINUS . 
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