
. 8 oktober 1960 

JUBILEUMNUMMER 

DE ER 

1120 1160 



Utermöhlen 's verbandstoffen 

voor veilige sportbeoefening 

Wijnands & van Rensen 

Amsterdam 

Medailles 

Insignes 

Sportbekers 

Ereprijzen voor 

alle sporten 

Vlaggen 

Stempels 

Naamplaten 

Vijzelstraat 125, telefoon 37380 

Haarlem-noord 
Schoterweg 21, telefoon 61431 

HOTEL

CAFf: 

RESTAURANT 

!:] .. l'- 11 
~~~~ Y}deve 

Gelegenheid voor vergaderingen 

R ecepties en diners in moderne zaal 

Zijlweg 159, telefoon 1 3 6 6 3 

Eigen. : J. A. H. KOEL E MIJ 



Voor. al uw 

tijdschriften 
uit binnen- en buitenland 

BOEKHANDEL 

~ick Smit 
Ook voor 

pocketboeken 
en voor het inleveren van uw 

toto-formulier 
KROCHT 12, TEL 16842 

ST A TI ONSKIOSK (bij het VVV) 
TEL 12975 (Ook zondags geopend) 

CONFECTIE 

A. J. KAAN 

* 

GEN CRON]ÉSTRAAT 129 
HAARLEM 

Bezoek voor en na uw wedstrijden het 

op het 

en 

Cantine
gebouw 

GEM. SPORTTERREIN 
"KLEVERLAAN" 

"v.d. AART" SPORTPARK 

Prima consumpties 

Billijke prijzen 

Koop uw meubelen bij een 

vakman, dit waarborgt de 

kwaliteit 

WONINGINRICHTING 

v\. thuis 
SCHOTERWEG 80-82 

t.o. Ripperda-kazerne 

TEL 51081 

Eigen stoffeerderij en meubelmakerij 

1 



2 

Zeer uitgebreide sortering babyartikelen 

Levertraanpreparaten 

Kinderhoestsiropen 
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Hoogtezonnen 

Verbandartikelen 

Massage-artikelen 

Vitamine-preparaten 
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Versterkings-preparaten 

Reinigings-preparaten voor kunstgebit 

Drogisterijen 
TEL. 52207 FLESMANPLEIN 3 



u6ileum6aek 

De uitgave 

van dit 

gedenkboek 

is ons door veler 

medewerking 

mogelijk 

gemaakt 

uitgegeven ter gelegenheid van het 

40-jarig bestaan 
van de Haarlemse Atletiek- Vereniging 

"Haarlem" 
op zaterdag 8 oktober 1960 

Aan al degenen, die op enigerlei wijze aan de totstandkoming hun 

kracht hebben gegeven, zij van deze plaats af bijzondere dank gebracht-

De Redactie 
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Voorwoord 

Het is een verheugend verschijnsel, dat er een levendige belangstelling 

bestaat voor de velerlei vormen van sportbeoefening. 

Juist opgevat zal deze niet op de eerste plaats gericht dienen te zijn op 

het bereiken van uit zonderlijke topprestaties dan wel op het aankweken 

van zelfbeheersing, een sportieve geest en op het verkrijgen van een 

gezonde lichaamsontwikkeling . 

Dat Uw vereniging in het sportleven van Haarlem een uitstekende 

plaats weet in te nemen dankt zij , dunkt mij, voor een groot deel aan 

de vriendschappelijke sfeer die Uw verenigingsleven kenmerkt . 

N u gij U opmaakt om binnenkort Uw jubileum te vieren, kunt ge 

zulks met vreugde doen. Immers, het is alleszins de moeite waard ge

durende een groot aantal jaren .een taak van betekenis te hebben vervuld 

b(j de sportbeoefening. 

Bij de vele geluk wensen , die U ongetw(ifeld op die dag zullen be

reiken van al degenen die Uw vereniging een warm hart toedragen , voeg 

ik gaarne de mijne. 

De burgemeester van Haarlem , 

CREM ER S 
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Van de voorzitter 

Wanneer ik in dit artikel een terug
blik mag werpen op de afgelopen jaren, 
dan is dat voor alles met een gevoel 
van dankbaarheid. Met dankbaarheid, 
omdat ik in die jaren mede leiding heb 
mogen geven aan onze vereniging. 
Dankbaar voor al die vriendschap, die 
ik daarbij heb mogen ontvangen . 
Dankbaar ook jegens die mensen , die 
zich misschien niet direct tot mijn club
vrienden rekenen , omdat onze inzich
ten te veel uiteen lopen , maar van wie 
ik wellicht juist daardoor veel heb ge
leerd . 

Als men bekijkt onder wat voor on
gelooflijk moeilijke omstandigheden 
onze vereniging de atletiek moet be
oefenen, dan kan men toch eigenlijk 
alleen maar bewondering hebben voor 
onze technische leiders, die zowel bij 
de jeugd als bij de senioren er nog 
steeds in geslaagd zijn de aansluiting 
bij de topverenigingen te handhaven. 
Wanneer echter overal elders de atle
tiekaccommodaties steeds beter wor
den, dan kunnen wij wel dapper blij
ven volhouden, maa r dan zal eens het 
moment genaderd zijn , dat wij de aan
sluiting missen . 

Op het ogenblik, dat ik deze regels 
schrijf, ben ik juist teruggekeerd uit 
Rotterdam van de W.G .-bekerwedstrij
den. Het werd daar een enigszins te
leurstellende vijfde plaats, maar toch 
kon jeugdleider Joop van Drunen niet 
direct een falende atleet in zijn ploeg 
aanwijzen . Doch het is langzamerhand 
een onmogelijke taak geworden, om 
bijvoorbeeld voor een ploeg als A.A.C. 
a ls tegenstander te gaan fungeren. 
A .A.C. beschikt over goede spring
bakken, prachtige loopbanen, een 
lichtaccommodatie. E n daar kunnen 
wij toch eigenlijk niets tegenover stel
len. Geen uitgezette banen, géén goede 
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springbakken , géén lichtaccommodatie, 
waardoor buitentraining in september 
bijna onmogelijk is geworden. Wan
neer wij een oorzaak willen aanwijzen, 
waa rom ons " Haarlem" in de na-oor
logse jaren niet meer dat prestatie-peil 
heeft kunnen benaderen uit vroegere 
periodes, dan dienen wij voor alles het 
volslagen gebrek aan een atletiekac
commodatie in onze stad, daarvoor op 
te geven. Het zal goed zijn ons dat heel 
duidelijk te rea liseren, opdat wij ons 
kunnen beraden, welke maatregelen 
wij op korte termijn moeten nemen. 
Want wachten op het gereedkomen 
van de sintelbaan in 1963, duurt zo 
lang, dat dan inmiddels onze achter
stand zo groot zal zijn geworden, dat 
het jaren zou kunnen duren voordat 
we die hebben ingelopen. 

Een somber beeld dus, dat ik hierbij 
heb getekend . Maar toch is onze situa
tie niet helemaal hopeloos . Want nàg 
bezit onze vereniging een stel jeugdige 
atleten met grote aanleg. De W.G .-be
ker-wedstrijden van vanmiddag toon
den dat overduidelijk aan. Daarbij heb
ben wij een jeugdleiding, die wij rustig 
tot een der beste van ons land mogen 
rekenen. Ook over de technische lei
ding van onze senioren k unnen wij al
leen maar uiterst tevreden zijn . E n 
daarom zullen wij als onze eerste taak 
moeten zien, de atletiekaccommodatie 
in Haarlem drastisch te verbeteren. De 
Gemeentelijke dienst voor L ichamelij
ke Opvoeding heeft daartoe enkele 
maanden terug de eerste stap gezet. 
Mogen spoedig nog vee] d ras tische 
maatregelen volgen; dan behoeven wij 
de komende jaren toch nog niet hele
maal pessimistisch tegemoet te zien. 

11 September 1960. 

D. HAGTINGI US 



De plaats van de 
H.A.V. "HAARLEM" 1n de K.N.A.U. 

Met de vriendelijke uitnodiging van 
de redactie en de lijst van aangezochte 
medewerkers en de titels van de on
derwerpen vóór me, gaan mijn ge
dachten terug naar het eindexamen 
H.B.S.-B 1920, toen ik op de Zijlvest 
in de H .B.S. van de onvergetelijke Di
recteur Van Mourik Broekman, een 
opstel Nederlandse taal moest maken, 
over een verplicht onderwerp . Welk 
een coïncidentie - 1920, het jaar, 
waarin ik voor ' t eerst zou kennis ma
ken met de Olympische Spelen, het 
jaar ook van de oprichting der H.A.V. 
" Haarlem". 

Veertig jaren zijn sindsdien voorbij 
gegaan, en weer maak ik me op om 
naar de Olympische Spelen te gaan, 
waarmee ik nu in allerlei functies te 
maken heb. Dat deze interesse voor de 
atletieksport en de Olympische Spelen 
gebleven en verdiept is , heb ik zonder 
twijfel te danken aan het enthousiasme 
voor deze schone zaken, dat me in de 
prille jeugd van " Haarlem" door Hil 
van der Meij is bijgebracht. 

Gaarne had ik dan ook hier nog 
een heleboel meer gezegd van deze 
voor "Haarlem" en ook voor onze 
toenmalige atleten zo bijzondere figuur , 

Vóór de oprichting- Wormerveer191 8. 
Een groepje enthousiasten voor "Lawn 
home", de tent die naar de wed
strijden werd meegevoerd en waarin 
de atl eten zich verkleedden. 

S taande v.l.n .r.: Bouman, A ad Erke lens, 
Jan P. Strijbos, Hil v.d. Meij , onbe
kend, Bleij , Arie Kaan, Onkenhou t, 
Koos Hordijk. 
Zittend v.l.n .r. mevr. v.d . Mey, ge
zusters Veldheer, Jan Petri, Kees 
Vader, Onkenhout, onbekend. 

maar deze taak is voor Gerard Rinkel 
weggelegd en dus zal ik me beijveren 
naar mijn voorgeschreven onderwerp 
terug te keren, ofschoon ik niet kan 
beloven, dat ik niet af en toe een zij
sprong zal maken. 

De plaats van " Haarlem" in het 
K.N.A.U.-verband is met de afgelopen 
jaren aan grote veranderingen onder
hevig geweest. 

Vóór en bij de oprichting een klein 
groepje enthousiasten onder leiding 
van Hil van der Meij, voortgekomen 
uit een clubje vrienden, die in hun 
vrije tijd door de duinen naar het strand 
trokken en met mannen als Jan Strij
bos en Ko Donker - de " schimmen
schuiver" - hun eerste proeven van 
atletiekbekwaamheid aflegden bij het 
ontlopen van koddebeiers en hun hon
den . Een stelletje strandjutters en duin
schuimers met een grote liefde voor de 
natuur. Hieruit is de H.A.V. " Haar
lem" ontstaan , die op 8 oktober 1920 
officieel werd opgericht, doch reeds 
lang vóórdien bestond als onderdeel 
van de H.F.C. " Haarlem". Een klein 
clubje, nauw gelieerd met de grote 
voetba lclub, dat onopvallend zijn plaats 
innam tussen de grote: V. & L. , Blauw 



Wit, Pro Patria . 
De eerste 5 jaar een grote uitbrei

ding wat het aantal beoefenaren be
treft ; de prestaties bleven echter aan 
de matige kant, totdat de brede basis 
en de wil van Van der Meij doorbra
ken bij de clubkampioenschappen, de 
P .R.-bekerwedstrijden, en een tijd
perk van suprematie een aa nvang nam, 
die nadien slechts door A.A.C.- is ge
evenaard. 

Toen begon het tijdperk, waarin de 
helft van de nationale ploeg uit " Haar
lem"-leden bestond en van alle kanten 
atleten van naam en aanleg bij onze 
club aansluiting zochten: Boot (Zaan
dam), Van de Berge (Rotterdam), Benz 
en Berger (Amsterdam); alles wat in 
de omgeving voor atletiek voelde, trok 
naar de H.A.V. " Haarlem". Hjertberg 
en Kreigsman , getrokken door de wa
re atletiek-sfeer, die doo r Hil van der 
Meij streng bewaa rd werd, kwamen 
op het mooie veld aa n de Schaterweg 
- Jan Gijzen vaart, waar 's zomers van 
van twee voetbalvelden een cricketveld 
met rondom een 400 m-baan werd 
aangelegd, gaarne doceren en hier 
werd voor heel Nederland de lijn uit
ges tippeld , welke gevoerd heeft tot de 
successen van Turijn 1934, Berlijn 
1936 en Parijs 1938. 

Doch toen het zover was, was de 
H.A.V. "Haarlem" niet meer de op
permachtige, want terwij l overal in het 
land, eerst schoorvoetend , later vlug
ger, sintelbanen, echte atletiek-accom
modaties werden aangelegd, bleef 
" Haarlem" -ofschoon de eerste plan
nen reeds in 1926 door mijn schoonva
der, wethouder Mr. J. Gerritsz, waren 
opgezet - verstoken van ook maar één 
enkele atletiek-accommodatie. 

Elders in dit nummer schrijft wet
houder Geluk over Haarlem als sport
stad. Inderdaad, Haarlem was in de 
twintiger jaren de sportstad van Ne
derland; vanaf de tijd van Pim Mulier 
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tot J 940, op allerlei gebied, en ik hoef 
maar namen te noemen als Jaap Eden, 
Kl aas Pander, de cricketer Posthum a, 
Jaap van den Berg, Mannus Franken, 
Ben Verwey, Peer Krom, de zeiler Hin, 
de fietsers Tulleken en Van Egmond 
en tientallen anderen, om dit te staven. 

Nu de sportbeoefening over het ge
hele land verpopulariseerd is, een ge
lukkig verschijnsel, dat de lichamelijke 
conditie van ons volk enorm ten goede 
is gekomen, is de Haarlemse sportbe
oefening, hoewel intensief, niet meer zo 
op de voorgrond tredend . Ook de 
plaats van de H .A.V. "Haarlem" in de 
K.N.A.U. is bepaald niet meer wat ze 
vroeger was. Dat wijt ik niet aan de 
tegenwoordige jeugd, noch aan haar 
leiders, bij wie de geest van Hil van der 
Meij nog steeds aanwezig is; dat wijt ik 
uitsluitend aa n het feit , dat de at letiek
wijs-geworden jeugd naa r die clubs 
trok , waar de atletiek op goed geo util 
leerde banen kon worden beoefend . 

Want de tij d van de mooie snelle 
400 m-baan, vertroeteld en verzorgd 
door Sultan van Schaick en later door 
Stoop, is voorgoed voorbij, en Haar
lem is achter gebleven! Hoe lang nog. 

En zodoende is de rol die " Haar
lem" thans in de K.N.A. U. speelt, een 
eervolle, zij het bescheidener dan ze 
eertijds was. Gelukkig is door aller in
spanning "Haarlem" steeds bij de bes
te 6 verenigingen geweest. Laten wij 
hopen dat deze tweede periode spoedig 
worde afgesloten en dat de derde pe
riode zal mogen worden gekenmerkt 
door een sterke H.A.V. " Haarlem", fa
voriet voor het clubkampioenschap der 
K.N.A. U. bij de P.R. -bekerwedstrijden, 
op haa r prachtige sintelbaan in Haar
lem-Noord. 

Het zij zo! 
Treebeek, 15 augustus 1960. 

A. Paulen, 
Voorzitter van de K.N.A. U. 
(houder van het clubrecord 400 m.) 



Haarlem als sportstad 

Toen ik ging nadenken over het ver
zoek van uw redactie om een artikel te 
willen schrijven over het onderwerp 
" H aarlem a ls sportstad", heb ik mij af
gevraagd , hoe een stad aan een be
paalde reputatie komt, zoals b .v. mu
ziekstad , sportstad of dergelij ke. 

D at van H aarlem in den lande de 
roep: sportstad te zijn, uitgaat is onmis
kenbaar. Dit vindt, naar het mij voor
komt, in de eerste p laats zijn oorzaak 
in de belangstelling, die e r in brede la
gen van de bevolking bestaa t voor de 
actieve sportbeoefening. 

Bij de opkomst van de moderne 
sportbeweging in ons land, nu om
streeks 7 5 à 100 jaar geleden, stonden 
in Haarlem enkele pioniers vooraan, 
o m een aantal verenigingen op te r ich
ten, die aanvankelijk alleen in de z.g. 
gegoede kringen ruime aanhang ver
wierven. D e naam van Pim M ul ie r 
heeft voor ieder, die iets van de sport 
afweet, welhaast een legend arische 
klank. Ook verenigingen, a ls de roe i
en zeil verenigi ng " Het Spaarne", de 
good old " H .F.C. " en de cr icketcl ub 
" RoJ d en Wit" , zijn in deze ee rste 
ja ren va n de sportbeweging ontstaa n. 

R eeds toen bestond er evenwel in 
ruimer kr ing belangstelling voor de 
sportbeoefening. Vrije tijd was echter 
een " bezit", dat voor de arbeidende be
volking niet was weggelegd . Eerst na
dat betere sociale toestanden in ons 
land gingen heersen werd de sportbe
weging voor de brede massa toeganke
lijk. Voora l na de Eerste Wereldoorlog 
ontstond een opmerkelijke groei van 
het aantal sportbeoefenaren . D e leef
tijd van vele H aarlemse verenigingen 
bewijst echter, dat in onze stad reeds 
van een intensieve sportbeoefen ing 
kon worden gesproken, toen in andere 

steden en streken van ons land de fe ite
lijke ontwikkeling nog moest beginnen. 

Procentsgewijze ligt het aantal 
sportbeoefenaren hier nog steeds bo
ven het gemi ddelde van vergelijkba re 
steden . 

Een tweede belangrij ke reden om 
een stad de naam van sportstad te ge
ven is m.i . gelegen in het aa nta l spor
ten, dat in een p laats actief wordt be
oefend . Uit een o nl angs verschenen 
overzicht van het C.B.S. blijkt, da t in 
H aarlem behalve een typisch regiona le 
sport a ls kolven, a lle sporten actief in 
verenigi ngsverband worden beoefend . 
D at c ricket en honkba l in Haarlem een 
spec ifiek bo lwerk vinden, is overbe
kend . Geen stad is er in Nederland 
waar deze spelen als straatspel door de 
jeugd worden beoefend, geen stad waar 
een zo groot deskundig publiek de 
wedstrijden volgt. Alleen een popu
la ire sport als voetbal kent een a lge
mene belangstelling van een publ iek, 
dat ze lf n iet of n iet meer spelend, met 
belangste lling en deskundigheid regel
matig de wedstrijden bezoekt. U it de 
recente historie is badminton een op
merkelij k voorbeeld van een tak van 
sport, die van Haa rlem uit zijn verbre i
ding over ons land is begonnen. 

Ten derde kan de reputatie van 
spor tstad zijn gebaseerd op de spor
tieve successen, die de verschillende 
verenigingen en de individuele sport
mensen weten te behalen. Ook in di t 
opzicht k unnen wij constateren , dat 
Haa rlem ruim zij n deel heeft. 

Natuurlij k zijn er " ups and downs" 
geweest en misschien zijn velen van 
mening, dat wij ons in dit opzicht thans 
in een " down" -periode bevinden. Met 
name de sporten, die de publieke be
langstelling sterk weten te trekken, zo-
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als voetbal, zwemmen en ook uw eigen 
sport, de atletiek, hebben beslist betere 
tijden gekend. Hierover wi l ik straks 
gaarne nog wat opmerken. Op deze 
plaats meen ik echter te mogen con
stateren, dat bij andere takken van 
sport, die misschien iets minder in de 
belangstelling van het grote publiek 
staan, van opmerkelijke successen kan 
worden gesproken. De resultaten be
haald door de honkballers, de dames 
softbalbond, de kanoërs, de roeisters 
van " Het Spaarne", de cricketers, de 
wie lrenners van "De Kampioen" en de 
turnsters mogen nationaal en inter
nationaal met ere worden genoemd. 
Wat de eerdergenoemde sporten be
treft, die momenteel met minder succes 
genoegen moeten nemen, zou ik mij 
willen beperken tot de atletiek. 

Herinnert men zich de grote en 
grootse resultaten die de atleten van de 
H.A. V. zo'n 25 tot 30 jaar geleden 
wisten te behalen - denk alleen maar 
aan de roemruchte periode van Ad 
Paulen , Rinkel , Kaan, Lampe, Eysker 
en zovele anderen, die mede de naam 
van de H.A.V. en van Haarlem als 
sportstad hebben helpen vestigen -
dan steekt de huidige situatie hierbij 
ongunstig af. 

A ls een belangrijke oorzaak hiervan 
wordt door velen gezien de omstandig
heid, dat onze stad niet beschikt over 
een sintelbaan met verdere speciale ac
commodatie voor de atletiek. Ook ik 
ben van mening, dat dit een ernstig te
kort is en dat wij in dit opzicht een 
aperte achterstand hebben . 

Gelukkig is thans het terrein aan de 
verlengde Orionweg in bewerking waar 
binnenkort de sintelbaan met de bijbe
horende oefengelegenheden zal wor
den aangelegd. Hopelijk zullen dan 
spoedig de resultaten weer zijn als in 
de tijd van uw onvolprezen leider 
wij len HiJ v. d. Meij. 

De kwestie van de oefengelegenheid 
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brengt mij tevens op het vierde punt, 
waaruit de naam sportstad kan worden 
verklaard, namelijk de activiteit van 
het gemeentebestuur op het gebied van 
de sport. Velen zullen dit punt als het 
eerste en belangrijkste beschouwen. 
Opzettelijk heb ik deze omstandigheid 
echter als laatste genoemd, daar depri
maire verantwoordelijkheid op sport
gebied bij de particuliere organisaties 
berust en niet bij de overheid. Nu wil 
een bekend gezegde, dat elk volk de 
regering heeft, die het verdient. Als dit 
juist is, geldt dit zeker ook voor het 
stadsbestuur. In het Haarlemse geval 
geloof ik te mogen zeggen, dat de me
dewerking van de gemeenteraad en het 
college van B. en W. rechtevenredig is 
met de grote belangstelling voor alles 
wat de sport betreft bij de burgerij van 
onze stad. Als voornaamste taak van 
het gemeentebestuur zie ik toch het ver
lenen van hulp en steun waar de par
ticuliere mogelijkheden ontoereikend 
zijn. In de eerste plaats betekent dit de 
bouw en aan leg van oefengelegenhe
den, verlenen van financiële en morele 
steun aan de sport, in het bijzonder 
aan de jeugdsport Ten einde deze ta
ken zo goed mogelijk te kunnen uit
voeren is de vorming van een orgaan, 
waarin de overheid en de sportbewe
ging elkaar kunnen ontmoeten, nood
zakelijk. Moeten wij in de eerste plaats 
constateren, dat wij nog veel, heel veel 
tekort komen op elk van deze gebie
den, toch kan ook worden vastgesteld, 
dat na de oorlog veel belangrijk werk 
is verricht. A lle voorstellen inzake de 
sport zijn door de gemeenteraad steeds 
met instemming ontvangen en met al
gemene stemmen aanvaard. In dit ver
band mogen als specifieke Haarlemse 
resu ltaten worden genoemd, de bouw 
van gymnastieklokalen volgens de 
nieuwste inzichten , de aanleg van 
sportvelden en kleedhuizen, die alom 
worden gewaardeerd, het verlenen van 



jeugdsportsubsidie, het beschikbaar 
stellen van lokalen en terreinen aan de 
jeugdsport tegen zeer lage tarieven, het 
vrijwel gratis verstrekken van zwem
abonnementen voor de lagere-school
jeugd, het van gemeentewege doen ge
ven van zwemles aan alle leerlingen 
van de hoogste klassen der lagere scho
len, en de recente aanleg van een Ame
rikaans honkbalveld . In deze rij zal 
het sportcomplex, dat thans aan de 
Delft verrijst met zijn accommodatie 

voor de at letiek binnenkort stellig een 
eervolle plaats innemen, die de naam 
van Haarlem als sportstad hopelijk op
nieuw mag bevestigen. 

Gaarne hoop ik, dat uw vereniging 
in de toekomst op dit complex nog 
vele sportieve lauweren mag oogsten. 

D. J . A. Geluk, 

Wethouder voor lichamelijke 
opvoeding en sport. 

De relatie met de moedervereniging 

Toen ik van de redactie van Uw 
clubblad het verzoek kreeg onder bo
vengenoemde titel een bijdrage voor 
het jubileumnummer te schrijven, had 
ik mij hiervan zeer gemakkelijk af kun
nen maken door te vermelden, dat die 
relatie altijd een zeer prettige is ge
weest. Maar ik begreep dat dit niet de 
bedoeling kon zijn. 

Voor de huidige generatie van de 
H.A.V. " Haarlem" is het misschien in
teressant te vertellen hoe de atletiek
vereniging is ontstaan. 

Er is een tijd geweest, vóór de Eer
ste Wereldoorlog, dat de atletiek in de 
H.F.C. " Haarlem" ijverig werd be
oefend; de voetballende atleten be
stonden het tweemaal het atletiekkam
pioenschap van de (toen nog niet Ko
ninklijke) Nederlandse Voetbalbond 
te veroveren. Maar de animo zakte en 
er kwam een inzinking, die duurde tot 
1917 toen een viertal leden, t.w. H.A. 
v. d. Meij, J. J. Petri , J. P. Strijbos en 
ondergetekende bij het voetbalbestuur 
kwamen met plannen om te trachten 
de atletiek in de voetbalvereniging 
nieuw leven in te blazen. Deze leden, 

tot atletiekcommissie benoemd, slaag
den hierin wonderwel. De H.F.C. 
" Haarlem" liet zich weer inschrijven 
bij de Nederlandse Atletiek-Unie en 

Het bestuur bij he t eerste lustrum . V.l.n .r.: St. v. Ouijn, 

Hil v. cl. Meij , j. P . v. Balen Blanken, Jan Vreem, 

Theo van 't Lam. 
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zocht aansluiting bij de Noord-Holland
sche Atletiekbond. Vele successen 
werden geboekt, maar tegelijkertijd 
deed zich het verschijnsel voor dat het 
aantal wedstrijdatleten groter en het 
gedeelte dat de atletiek naast het voet
ballen beoefende, steeds geringer werd. 
Er waren inmiddels in het voetbalbe
stuur stemmen opgegaan, die er op 
aandrongen de " Haarlem" -atleten in 
een afzonderlijke vereniging met een 
eigen bestuur onder te brengen, even
als dat bij de " Haarlem" -cricketers het 
geval was. 

Op vrijdag 8 oktober 1920 werd in 
de bovenzaal van " De Kroon" (nu 
Brinkmann, Grote Markt) de H.A.V. 
" Haarlem" opgericht, waarbij door het 
voetbalbestuur de belofte werd gedaan 
dat de atletiekvereniging op de steun 
van de voetbalvereniging zou kunnen 
rekenen. Het eerste bestuur bestond uit 
H. A. v. d. Meij, secretaris, Steph. van 
Duijn, penningmeester, J . J. Petri , M. 
P. Blei , J. Pielage en J. Themmen, 
commissarissen, met ondergetekende 
als voorzitter. Reeds binnen één jaar 
telde de vereniging 93 leden en adspi
rantleden en 22 donateurs. Een periode 
van grote bloei nam een aanvang. 
Naast de bestaande kern kwamen in de 
eer te jaren veel vooraanstaande atle
ten de " Haarlem" -ploeg versterken. De 
technische leiding was in handen van 
Theo van 't Lam en S. van Duijn, mas
seurs in de beginperiode waren Jaap 
Admiraal en Ouwerkerk. In de jaren 
1923 tot 1929 hebben vooral ook de 
K.N.A.U.-trainers Hjertberg en Kreigs
man een groot aandeel gehad in de 
technisch opleiding van de "Haarlem"
atleten. 

De lust bekruipt mij U de namen te 
noemen van de atleten, die tussen 1924 
en 1934 een schier onoverwinlijke 
ploeg vormden. Het zal achterwege 
blijven, want zij zijn in de geschiedenis 
van de H.A. V. voldoende bekend. In 
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binnen- en buitenland werden onge
kende successen geboekt. Tienmaal 
achtereen won de ploeg de Prins Hen
drikbeker, vijfmaal achtereen de Te 
Werve-beker. Ontelbare overwinnin
gen werden door de "Haarlem"-atleten 
eveneens in binnen- en buitenland be
haald. In het jubileumboek van de 
H.F.C. " Haarlem": 50 Jaar Rood
broek, uitgegeven in 1939, is deze glo
rierijke periode door Hil van der Meij 
uitvoerig beschreven. 

HiJ van der Meij, de grootste figuur 
die de H .A.V. ooit heeft gehad, de ar
chitect die de club heeft grootgemaakt. 
Ik heb het genoegen gehad gedurende 
10 jaar, dat ik de eer had voorzitter 
van de atletiekvereniging te mogen 
zijn , met hem samen te werken. Onge
looflijk wat een werkkracht hij bezat, 
wat een enthousiasme, wat een liefde 
voor de mooie atletieksport en voor zijn 
vereniging. Zijn buitengewone verdien
sten zullen door een ander ongetwijfeld 
in dit jubileumnummer worden belicht. 

Maar ik ben afgedwaald en moet tot 
mijn onderwerp terugkeren: de relatle 
met de " moeder" -vereniging. 

De atletiekvereniging is dus uit en 
door de H.F.C. " Haarlem" ontstaan. 
Ik meen tevens te mogen zeggen dat de 
voetbalbesturen hun belofte tot steun 
en medewerking tot op heden zijn na
gekomen, voor zover in hun vermogen 
lag. Er bestaat nog steeds een band en 
ik wil de hoop uitspreken dat deze niet 
verbroken zal worden. 

Na de glorietijd is er een terugval 
gekomen, maar nog steeds neemt Uw 
vereniging een vooraanstaande plaats 
in de sportstad Haarlem in . 

40 jaren atletiek - Uw vereniging 
behoort tot de pioniers, die deze mooie 
sport hebben helpen grootmaken. 

Maar voor de verdere uitbouw en 
groei van de H .A.Y . ontbreekt er iets 
in deze stad. Een sintelbaan! Uw vuri
ge wens, waarvoor door Uw bestuur al 



jaren gevochten wordt, is nog steeds 
niet vervuld. Moge de overheid van 
deze stad, die zich gaarne sportstad 
noemt, eindelijk tot de overtuiging ko
men niet achter te kunnen blijven. Bij 
alle sportvelden, die aangelegd worden 

zal er toch ten minste één met een sin
telbaan dienen te zijn! 

J. P. van Balen Blanken, 
ere-voorzitter 
van de H.F.C. " Haarlem". 

Over Hil van der Meij 

Nu de H.A. V. "Haarlem" haar veer
tigjarig bestaan viert, is het vanzelf
sprekend, dat aan HiJ van der Meij, de 
man die meer dan vijfentwintig jaar 
lang zo'n belangrijke rol in de vereni
ging heeft gespeeld, in dit jubileum
nummer een kort artikel wordt gewijd. 
Mij is verzocht dit te doen . Niets is mij 
liever dan aan dit verzoek gehoor te · 
geven. 

Tussen Hil van der Meij en mij was 
in de loop der jaren een goede en ste
vige vriendschap gegroeid. Vaak nog 
vraag ik me af: "Wat zou HiJ van der 
Meij hiervan gezegd hebben , wat zou 
hij gedaan hebben?" 

Allereerst dan vraag ik mij af wat de 
naam Hil van der Meij nu, in 1960, 
nog betekent voor de H.A.V. Ik meen 
nog heel veel, want voor allen die hem 
gekend hebben, zal hij ook nu nog 
steeds de man zijn, die dusdanig zijn 
stempel drukte op de vereniging, dat 
men in de K.N.A.U. ging spreken over 
" de club van Hil van der Meij" als er 
over de H.A. V. gesproken werd, en 
wanneer oud-H.A.V.-ers bij elkaar zijn 
zal herhaaldelijk zijn naam vallen. 

En hoe staat het met de jongeren? 
Zij hebben hem niet gekend, maar na
tuurlijk wel vaak zijn naam gehoord. 
Mag ik - en ik richt mij nu speciaal 
tot de jongeren - eens een persoon-

door G. N. Rinkel, leraar licha
melijke opvoeding M.O. 

lijke herinnering vertellen? 
Op een door de H.A.V. " Haarlem" 

op het Haarlem-veld georganiseerde 
avondwedstrijd nam ik deel aan de 300 
m. en moest bovendien meelopen in de 
4 x 200 m. estafette. Aangezien er 
maar vier banen waren , betekende dit 
dat ik binnen twee uur 2 maal 300 m. 
en 2 maal 200 m. zou moeten lopen. 
Dat is nogal een zware opgaaf. Na de 
serie 300 m. en de serie 4 x 200 m. 
ging ik naar Van der Meij en zei hem, 
dat ik de finale 300 m. wilde laten 
schieten, om goed uitgerust te zijn voor 
de finale 4 x 200 m. Ogenschijnlijk 
was dit toch wel mooi van mij: per
soonlijk nummer laten schieten en al
lereerst denken aan het verenigingsbe
lang. Hoe was de reactie van Van der 
Meij hierop? 

"Dat is goed, maar houd er dan wel 
rekening mee, dat je dan ook niet mee
loopt in de finale 4 x 200 m." Daarna 
draaide hij zich om en liep weg. 

Ik heb natuurlijk zowel de 300 m. 
als de estafette gelopen. Ik schrijf " na
tuurlijk", en misschien kijken de jon
geren daar vreemd van op - de oude
ren zeker niet. Eén ding had ik name
lijk over het hoofd gezien; onvolledige 
series doen voor het publiek niet pret
tig aan, een onvolledige finale is nog 
erger. Een man als Hil van d~r Meij 
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wenste dit niet op een wedstrijd van 
zijn " Haarlem" en zeker niet als dit 
door een eigen lid veroorzaakt zou 
worden. Altijd probeerde hij , tot in de 
kleinste bijzonderheden vaak, de zeer 
goede naam van de H.A.V. te handha-

. . 

ven. Zelf deed hij alles voor de ver
eniging en hij eiste het ook van ieder 
lid . 

Jongelui , vele ouderen zouden jullie 
dergelijke "HiJ van der Meij-herinne
ringen" kunnen vertellen, waaruit altijd 
weer naar voren zou komen, hoeveel 
hij voor de H.A.V. heeft gedaan. 

Tot slot nog een woord tot de oude
ren. Laten wij ouderen in deze dagen 
met dankbaarheid denken aan de 
mooie tijd die wij , hetzij kort of lang, 
doorgebracht hebben in de H.A.V. 
" Haarlem", en laten wij ons realiseren 
hoeveel lichamelijke en geestelijke ge
zondheid ons deel is geworden. Daar
bij gaan dan ongetwijfeld onze gedach
ten uit naar Hil van der Meij, wetende, 
dat wij min of meer bevoorrecht zijn ge
weest doordat wij onder zijn bezielen
de leiding de atletiek hebben kunnen 
beoefenen . En laten wij ook proberen, 
zo wij daartoe in de gelegenheid zijn, 
mee te helpen de "Hil van der Meij
geest" in de H.A.V. vast te houden. 
Daarmee eren wij de nagedachtenis 
van deze grote H.A.V.-er het best. 

,,Haarlem'', p1on1er der wintertraining 

Vijftienhonderd woorden voor het 
jubileumboek. Over een onderwerp 
waar ik na twee en dertig jaar propa
ganda nog steeds niet over uitgepraat 
ben. Miljoenen woorden heb ik eraan 
gewijd. In honderden artikelen, in 
reeksen sportpedagogische gedichten , 
in trainingsschema's, in cursusstof. 

Vijftienhonderd woorden zijn waar
lijk te weinig om de betekenis van 
" Haarlem" als baanbreker, als pionier 
op het gebied der conditietraining vol
doende tot zijn recht te laten komen. 

Immers: de atletiekwereld stond ja
renlang vol van het wondere outdoor-
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trainingsgebeuren in de duinen en bos
sen van Kraantje Lek, de Brouwers
kolk, Duinlust Duizenden atleten leef
den mee met onze befaamde indoor
training, waarvan het hoogtepunt wel 
in de Kennemer-Lyceumtijd lag. 

Clubleiders kwamen van heinde en 
verre kijken. Ik hield niet zo van kij
kers; wèl van hen die met ons meede
den. 

Die moesten zich in de eerste jaren 
dat ik de sportleiding bij "Haarlem" 
had, aan de Kolk verkleden in een 
schuurtje; later in een stoelenloods. 
Soms sloegen vlagen hagel of sneeuw 



door de kieren. Dit verstoorde nooit de 
schone samenzang of het spel van 
kwinkslagen en humor. Onze gasten 
van toen beleefden er de sensatie van 
hun sportleven als zij al converseren
de temidden van een zestig- of zeven
tigtal atleten, die in een vrije, doch vol
maakte orde een paar kilometer langs 
primitieve paden dribbelden en liepen, 
de krachtige saamhorigheid voelden 
die van zo'n horde "Haarlem" -atleten 
uitstraalde. Warm, maar overigens of 
er nog niets gebeurd was, kregen de at
leten daarna in een duinpan of een 
dennebasje een serie altijd wisselende 
oefeningen. Zij leerden zich spannen 
en ontspannen. Zij speelden als acro
baten met partners, in plaats van met 
dode halters, zij kregen allen een 
sprint- spring- en hordentraining ; dank 
zij het spel met die befaamde " droog
lijntjes". Zij sjouwden keer na keer te
gen de rulle zandhellingen van de 
hoogste duintoppen op en af. Fel knok· 
kend in trommelpas de berg op, met 
lange verende sprongpassen de lange 
hellingen af. Zij zweefden als vogels in 
de lucht bij het diepspringen in " de 
zanderij". Na deze zware inleiding van 
de conditietraining begon pas de spe
Cialisatie. Waarbij elke groep, elk lid 
volop het zijne kreeg. Door trainings
opdrachten die gebaseerd waren op er
varingen en inzichten van de besten 
ter wereld. Niet alleen befaamde atle
tiektrainers, doch ook de beste sport
;nedici en -pedagogen droegen - on
bewust - bij tot de oefenstof, die de 
"Haarlem"-atleten week na week ster
ker, soepeler, sneller, harder, zelfbe
wuster maakte. Het nut van goede vak
literatuur werd toen reeds bewezen. 

Zij die meededen ervoeren, dat ook 
bij de indoortraining de "Haarlem"
sfeer er een was van rennen, rossen, 
zwoegen, zweten . Van altijd in actie 
zijn. Van doelbewuste wil om de reac
tiesnelheid nog feller , de spieren nog 

soepeler, de veerkracht nog elastischer, 
de slagvaardigheid nog pittiger te ma
ken. Er was een ijzeren discipline, zo 
maar. E r was een onovertroffen plezier 
in het snelle bewegen, in de wedstrijd
jes tussen de groepen, in het volbren
gen van de taken die de trainer stelde. 
Zelfs als hij oefenschema's voor elke 
dag als " huiswerk" meegaf. 

Is het een wonder, dat zij die een ex
cursie naar de wintertraining van 
"Haarlem" maakten opgetogen naar 
hun clubs terugkeerden en onze duin
training en zaaltraining daar navolg
den? 

Is het een wonder, dat ik als leider, 
als stukjesschrijver, als M.O.-er uit al
le windhoeken van het land het ver
zoek kreeg: houd eens een lezing, leid 
ons trainingsweekeind, geef eens een 
cursus, schrijf een artikel in ons blad 
voor onze meisjes en jongens. leiders 
en lera ren. Wij willen óók zo worden 
a ls "Haarlem" . 

Ik heb dit met vreugde gedaan. 
Want ik wist mij voorgegaan door een 
reeks toonaangevende propagandisten 
voor de lichamelijke opvoeding en onze 
atletiek. 

Pim Mulier heeft tachtig jaar gele
den vanuit Haarlem de Nederlandse 
jeugd rijp gemaakt voor sport en atle
tiek. Jan P. Strijbos heeft zestig jaar 
geleden via het indiaantje-spelen rond 
de Brouwerskolk, bij zijn kornuiten on
der de voetbaljeugd van "Haarlem" de 
lust tot atletiek ontwikkeld. Jaap van 
Balen Blanken, Hil van der Meij, Jan 
Petri, Steph . van Duijn e.a. hebben de 
H.A.Y. "Haarlem" 40 jaar geleden 
gegrondvest en er een club met een be
faamde naam van gemaakt. 

Bij atletiek komt het er echter in de 
eerste plaats op aan of de atleet goed 
en beter heeft Ieren lopen, springen, 
werpen. Dat is bij "Haarlem" jaren 
lang op voorbeeldige wijze door be
kwame, soms prominente lichamelijke 
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opvoeders en sportle iders verricht. 
M .O .-ers, a ls Theo van ' t Lam, V an 

der Putten, Piet Korver, Gerard Rin
kel en stellig ook Yerwer, Hillebrand, 
Gerrit E ijsker, hebben in het tijdva k 
dat zij leiding gaven, de grondslagen 
gelegd van de kostelijkste a ller tra i
ningsvormen, de beroemde wintertra i
ning van " H aarlem". 

Ze lf heb ik ta l van ja ren de tra i
ningsmetboden kunnen aa npassen aa n 
de moderne inzichten. Onze atleten
ploeg genoot er goede vruchten van. 
Doch ook kampioenen onder de ka
noërs, wielrenners, zwemmers, boksers, 
roe ie rs waren o nze trouwe gasten. 

Hun opmerkelijke topprestaties in 
binnen- en buitenl and waren mede het 
beste bewijs hoe waa rdevol de winter- · 
tra ining van " H aarlem" voor de con
ditie va n een a tleet was en is. Ontel
bare malen heb ik elders demo nstratie
tra iningen gele id. 

De wintertra ining van " Haarlem" 
schonk aldus haar sfeer aan ta lloze 
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Winter training 

bij de 

Brouwerskolk 

sportleiders. M en leerde haar kennen 
a ls sportpedagogische " hefboom", die 
vreugde, ka rak ter, kracht, atletisch 
kunnen en zelfkennis vermag te schen
ken. 

In Oranjewo ud en in de Appelber
gen, in T wenthe en op de Veluwe, in 
Limburgse, Brabantse, Zeeuwse, Hol
landse en Utrechtse tra iningscentra 
we rd steeds meer naar het voorbeeld 
van ,.Haarlem'' getra ind . 

Wij o ud-coaches van " Haarlem" 
hebben dit werk van " Haa rlem" vorm 
en inho ud gegeven. Het bestuur en de 
leden schonken sfeer en entho usiasme. 

Aa n de huidige le iders en leden is de 
sc hone opdracht : laa t het pionie rswerk 
van weleer sprankelend leven, groeien 
en bloeien. Als een waar monument 
van Neerl ands atletiek en " H aarlems·' 
faam. 

a ugustus 1960 

J an Hu t. 



Atletiel{training op het C.I. 0. S. 
Veertig jaar geleden woonde ik als 

jonge puber in Haarlem en vertrok op 
23-jarige leeftijd. Voor een levenslus
tige sportjongen was Haarlem een uit
gezochte stad. Brandpunt van alle mo
gelijke sporten. 

Ik herinner mij welk een magische 
invloed uitging van de bekende voet
ballers en atleten, op onze jonge men
sen . 

Ik denk aan de namen als Tekelen
burg, Arnold Maas, Martin en Daan 
Houtkoper, Bieshaar, maar ook aan 
Paulen, Eijsker, Van der Zee, A. Kaan, 
Van ' t Lam, Hit van der Meij e.a. 

Wat gaat er toch van bekende sport
lieden een invloed uit op de jeugd. De 
H.A.Y. " Haarlem" heb ik die jaren 
zien groeien. Ik heb de trainingen ge
zien en de wedstrijden bijgewoond, al
les op dat oude "Haarlem" terrein . Wat 
een sfeer, wat een heiligdom voor allen 
die van sport en spel hielden. 

Zonder helaas ooit lid te zijn ge
weest van "Haarlem" was mijn hart 
aan deze club en omgeving verpand. 

Toen ik in 1948 verbonden werd 

Zondagmorge n 

o p he t 

C.!O.S 

Ee n genot 

om er 

te traine n. 

aan het C.l.O.S. te Overveen en wij 
daar de beschikking kregen over het 
prachtige duinterrein, was het voor mij 
een vreugde om de H.A.V. " Haar
lem" in de gelegenheid te kunnen ste!
Jen gedurende de winter gebruik te ma
ken van onze accommodatie. 

Het actieve bestuur was er als de 
kippen bij om op dit prachtige terrein 
be!'Jag te leggen. Eerst onder leiding 
van de heer J. Hut. 

Ik stond verbaasd over de toewijding 
en de ernst van allen die daar kwamen 
oefenen in het lopen , springen en wer
pen. Leden van het bestuur van de 
H.A. V. " Haarlem" en de technische le
den volgden met belangstelling de trai
ningen . Ze waren zowel in het gebouw 
als buiten op het terrein aanwezig. Dit 
werkte steeds stimulerend. Opvallend 
was en is nog steeds de goede discipli
ne, de ernst waarmede getraind wordt 
en het volledig benutten van de toege
meten tijd. 

Eveneens is opvallend de goede aan
pak van de jeugd. Reeds vroeg wordt 
bij " Haarlem" de jeugd bijgebracht, 
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dat alleen hard en ernstig trainen de 
enige weg is naar succes. Zolang de 
H.A.V. "Haarlem" gebruik maakt van 
de accommodatie van het C.l.O.S., is 
er nog nimmer enige klacht geweest. 

Ik ben dankbaar voor het goede be
grip dat altijd aanwezig was bij de lei
ling van de H.A.V. " Haarlem", waar 
het ging om het zich houden aan af
spraken ter bescherming van dit prach
tige terrein en het behouden van de 
goede sfeer. 

Voor een goede conditietraining is 
de omgeving waarin getraind wordt, 
mede een zeer belangrijke factor. Ik 
begrijp zo goed, dat het voor de groep 
zowel als voor het individu een groot 
genot moet zijn om te trainen in onze 
bossen en duinen. Het steeds wisselen
de landschap, de sterke hellingen en de 
afdalingen stimuleren tot grote activi
teit. Ongemerkt worden grote inspan
ningen verricht. Eentonigheid is er niet. 
Wat is er heerlijker dan in deze prach
tige natuur ongedwongen zich in te 
spannen, de spieren te oefenen, de lon
gen te vullen met zuurstofrijke lucht en 
het hart te sterken naar lichaam en 
geest. 

Jeugd van de H.A.V. " Haarlem", 
met vreugde en ook met dankbaarheid 
denk ik terug aan mijn jeugd, zoals ik 
in de aanvang van dit schrijven reeds 
opmerkte. De mogelijkheden om te 

trainen en te spelen waren er in die tijd 
aanmerkelijk minder dan nu . In die 
tijd bestond " Duinlust" (het terrein van 
het huidige C.I.O.S.) ook reeds. Het 
werd toen echter bewoond en betreden 
door slechts één familie. Niemand 
mocht er binnenkomen. Nu is dat an
ders. 

De goede relaties tussen uw vereni
ging en het C.I.O.S. maken het moge
lijk, dat het C.I .O .S.-terrein voor u be
schikbaar is. Voor mij is het steeds op
nieuw een genoegen uw bestuur jaar
lijks te mogen berichten dat het weder
om gebruik mag maken van ons duin
terrein. 

Namens de gehele C.l.O.S.-gemeen
schap feliciteer ik het bestuur en de 
vereniging hartelijk met het aanstaande 
jubileum. 

Op grond van vele herinneringen en 
van vele prettige ervaringen met uw be
stuur en leden, hoop ik nog jaren lang 
uw belangen te mogen dienen door u te 
verzekeren, dat u met uw goede dis
cipline, uw toewijding en uw liefde 
voor de atletiek, in de toekomst blij
vend gebruik moogt maken van onze 
accommodatie. 

W. Dooijes, 

directeur C.l.O.S. I 

Overveen . 

De invloed van de 

medische wetenschap op de sport 

Met genoegen geef ik gevolg aan de 
uitnodiging een artikel te schrijven on
der bovenstaande titel in het jubileum
nummer van de H.A.V. "Haarlem", 
dat verschijnt ter gelegenheid van het 
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40-jarig bestaan van deze vereniging. 
Met genoegen - op de eerste plaats, 
omdat dit mij de gelegenheid geeft de 
H.A.V. langs deze weg mijn gelukwen
sen aan te bieden en mijn respect tot 



uitdrukking te brengen voor alles , wat 
in de afgelopen 40 jaren werd tot stand 
gebracht, zeer in het bijzonder omdat 
bij de atletiek in het algemeen, in te
genstelling tot de meeste andere spor
ten, vaak zulk een juist begrip werd ge
toond voor de waarde van de medische 
en de medisch-hygiënische maatrege
len bij de sportbeoefening; op de twee
de plaats met genoegen, omdat het on
derwerp zo ruim gekozen is dat het me 
niet te moeilijk valt enkele facetten 
(het geheel zou ongetwijfeld een boek
werk beslaan) van de invloed die de 
medische wetenschap op de sport heeft, 
nader te belichten ; en op de derde 
plaats, omdat de sport, nog altijd, mijn 
grote belangstelling heeft. 

Negatieve invloed 

Groot is de invloed die het medisch 
denken en doen in de loop der jaren 
op het beoefenen van de sport heeft 
uitgeoefend. Zowel in positieve als, he
laas, in negatieve zin. Met dit laatste 
bedoel ik het pogen, door andere dan 
fysiologisch verantwoorde middelen, 

door kunstmatige beïnvloeding dus, 
een prestatieverhoging bij de sportbe
oefenaar te verkrijgen. "Doping" is he
laas een kwaad, dat hoe langer hoe 
meer, zeer ten nadele van de sportbe
oefenaar en de sport, haar intrede bij 
diverse sporten heeft gedaan. 

Dat doping in strijd is met de voor
naamste bedoeling van de sport, zowel 
van sportieve als van medisch-hygiëni
sche zijde bekeken, dat het grote geva
ren voor de sportbeoefenaar met zich 
brengt, behoeft hier wel nauwelijks ge
zegd. Alom kent men die gevaren; 
maar de sportbeoefenaar en vaker nog 
de trainer, de manager of de verzorger 
ziet er aan voorbij, om slechts naar de 
topprestatie te kijken. Topprestaties 
zijn belangrijk, zeer in het bijzonder 
voor de propaganda van de sport, maar 
ze moeten op sportieve, gezonde, ik 
mag wel zeggen: op legale wijze be
reikt worden. 

Positieve invloed 

Naast deze negatieve invloed die de 
medische wetenschap ongewild op de 
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sport uitoefent, zijn vele positieve kan
ten op te sommen, die a lle sporten zeer 
ten goede zijn gekomen en waardoor 
de sportbeoefening op een medisch 
meer verantwoord pl an is komen te 
staan. Hier moge ik allereerst de sport
keuring memoreren. Een 30 tot 40 ja
ren geleden kende men de sportkeu
ring nauwelijks; th ans is er voor de 
meeste sporten de verplichte keuring. 
Sportbeoefening propageert men om
dat ze bijvoorbeeld, naast de sociale en 
educatieve waarde, zo zeer kàn bijdra
gen tot verbetering van de lichamelijke 
en geestelijke gezondheidstoestand . 
Een sportbeoefenaa r mag dus geen 
aandoening hebben, welke door het 
doen aa n spo rt zo u verergeren. Men
sen die een aangeboren of verkregen 
afwijking hebben, die bepaalde ziekten 
hebben doorgemaakt, moeten daa rte
gen gewaarschuwd worden. De sport
bonden dienen slechts die lieden toe te 
laten als actieve sportbeoefenaar, a ls ze 
ZIJn goedgekeurd door een bureau 
voor medische sportkeuring. 

Clubarts en sport keuringsbureau 

Naast deze bemoeienis van de arts 
met de sport, kent men het instituut 
van de clubartsen. Terwijl het bureau 
voor de sportkeuring een indifferente 
instantie is die los staat van de club en 
onbekend is met de keurling, is de club
arts te zien als de huisarts van de ver
eniging waa raan hij verbonden is. Hij 
adviseert over leefwijze, tra ining, enz., 
houdt toezicht bij tra ining en wedstrijd 
en controleert en behandelt de sport
beoefenaar individueel zo zulks nodig 
is in verband met zijn sport. De club
arts is sinds jaren een bekende ver
schijning in de atletiekwereld. Ook 
hieruit blijkt weer hoe zeer " de moe
der aller sporten" ook in dit opzicht 
een voorbeeld is voor alle andere spor
ten. Slechts moge ik hier opmerken dat 
sportkeuring en het werk van de club-
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arts gescheiden dienen te zijn , zoals 
zulks ook geschiedt in het burgerleven. 
Keuringen in het algemeen dienen te 
gesc hieden door een instantie, die vrij 
staat ten opzichte van de keurling en 
club. Vandaar ook dat de Koninklij ke 
Nederl andse M aatschappij tot bevorde
ring der Geneeskunst sportkeuring 
door de huisa rts verbiedt . Vele voor
beelden zou ik kunnen op ommen 
waa ruit het belang va n dit verbod 
blij kt. Een voorbeeld van zeer recente 
datum moge ik releveren. 

Op ons bureau voor sportkeuring 
kwam een jongeman van circa 12 jaa r. 
H !j had nooit kl achten gehad, terwijl 
ook de nadere ondervraging geen enkel 
aa nknopingspunt gaf voor enige afwij
ki ng. Bij onderzoek vond ik toch een 
afwij king aa n het hart, zonder echter 
een juiste d iagnose te kunnen stellen. 
Ik stelde me in verbinding met de huis
arts, die ik mijn bevindingen mededeel
de en aan wie ik vroeg of hij op de 
hoogte was met deze afwijking en ook, 
of hij bereid was de jongen voor nader 
onderzoek naa r een specia list te stu
ren. De huisarts, die me a ls zeer seri
eus en nauwgezet bekend is, deelde mij 
mede dat hij de gehele familie goed 
kende, dat hij nooit iets gevonden had 
bij de jongeman en dat hij het dus niet 
nodig vond hem door te sturen naar 
een specialist. Toen ik echter op nader 
onderzoek aandrong, daar ik de jon
gen anders zelf zou doorsturen en hem 
dus voorlopig zou moeten afkeuren, 
stuurde de arts hem naar een hartspe
cia list. Men vond een ernstige afwij 
king aan het hart, waardoor hij beslist 
geen sport mocht bed rij ven. De jonge
man werd geopereerd en na herhaalde 
specia listische controles voetbalt hij 
th ans weer, menselijkerwijze gespro
ken, zonder gevaar. 

Men zou geneigd zijn te zeggen, dat 
de huisarts de afwijking had moeten 
ontdekken . Maar men bedenke, dat er 



slechts zeer wemtg mensen naa r een 
dokter gaan indien ze geen klachten 
hebben, terwijl de arts een klacht als 
aangrijpingspunt voor een onderzoek 
neemt en in het algemeen, wanneer hij 
bij een patiënt een lichte afwijking con
stateert zonder dat die klachten geeft , 
daarin geen aanleiding ziet voor nader 
onderzoek en behandeling. Anderzijds 
wordt de keurling bij de sportkeuring 
geheel opnieuw bekeken, door iemand 
die niet beïnvloed is door vorige onder
zoeki ngen of door bekendheid met de 
familie. Daar de clubarts gezien dient 
te worden als de huisarts van de ver
eniging die samenwerkt met clubbe
stuur en trainer, is het m .i. dus onjuist 
dat de clubarts als keurende arts op
treedt en zodoende de pl aats van het 
sportkeuringsbureau zou innemen. 
Door de sportkeuring wbrdt bereikt dat 
slechts diegene sport gaat doen, voor 
wie deze bezigheid, laat ik het zo alge
meen mogelijk zeggen, "gezond" is. 

Welke sport te kiezen? 

Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat 
het bureau adviseerde, welke sport 
voor de keurling, rekening houdende 
met zijn ambities, van medisch stand
punt uit bekeken het beste zou zijn . 
Iets in die richting doen wij reeds. We 
adviseren va nzelfsprekend iemand , die 
voor wielrennen gekeurd wordt maar 
bijvoorbeeld een ronde rug heeft, lie
ver te gaan zwemmen. Daarn aast zo u 
men de keurling moeten kunnen aanra
den welke sport hem, gezien zij n habi
tus, het beste zou liggen. 

In de at letiekwereld heeft men, al is 
het in kleiner verband, in d ie richting 
een taak te vervullen. Op het sportkeu
ringsbureau wordt men geke urd voor 
atletiek. Terwijl de jeugd zich zo alzij
dig moge lijk dient bezig te houden 
met deze atletiek, dient men bij de 
o uderen meer tot differentiatie en spe
cia lisatie over te gaan. Het is in mijn 
ogen het belang van het onderzoek 
van Dr. Kohlrausch, die gewezen heeft 
op de correlatie die er tussen lichaams
bo uw en sport bestaat in ana logon met 
het beroemde werk van Prof. Kretch
mer: "Körperbau und Charakter" . Bij 
onderzoekingen naar de lichaamsbouw 
die hij deed bij spo rtbeoefenaren, o.a. 
ook tijdens de Olympische Spelen van 
1928 te Amsterdam, kwam hij ook, 
voor wat de atletiek betreft, tot interes
sa nte conclusies. Deze tot topprestaties 
in staat zijnde atleten hadden allen een 
voor het onderdeel waarop ze gespecia
liseerd waren, enigermate typische 
bouw. De lichaamsbouw van de sprin
ter, de midden- en lange-afs tandloper, 
de hoog- en verspringer, de discus- en 
speerwerper, de kogelstoter, enz. ver
toonden onderling vaak duidelijke ver
sc hillen . Bij de sprinter vond men klei
ne musculaire typen, vooral bij het 
bl anke ras, naast de meer slankgebouw
den bij de donkergekleurde rassen. De 
ze bouw (bij de blanke sprinter) komt 
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enigermate overeen met het explosieve 
karakter, passend bij de sprinter, het
welk men deze enigszins pyknische ty
pen toedicht. De verspringers behoren 
ook tot dit sprinttype, waarbij opge
merkt dient te worden, dat de slanke 
lichtgebouwde atleten met lange benen, 
eerder tot topprestaties in staat waren 
dan de kleine steviggebouwde sprinter. 

De middenafstandlopers zijn, even
als die voor de lange afstand, slank en 
uitgesproken langer. Terwijl de gemid
delde lengte van de lange-afstandloper 
1.66 m. tot 1.68 m. was, was die van 
de middenafstandloper 1.76 m. Dat de 
hoogspringers gekenmerkt waren door 
hun lengte - zeer speciaal van de bo
venbenen - en hun lichtgewicht, is 
een voor de hand liggend kenmerk. Al
le werpers behoorden tot de grote ste
vig gebouwde atleten, waarbij de ko
gelslingeraars de meest uitgesproken 
bouw hadden , terwijl de kogelstoters, 
de discuswerpers en de speerwerpers in 
deze volgorde iets minder krachtig ont
wikkeld waren. 

Men zou over dit onderwerp, dat 
reeds vóór en ná Kohlrausch vele on
derzoekers heeft beziggehouden, veel 
kunnen schrijven. Dit onderwerp heb 
ik slechts aangeroerd, omdat het voor 
de atletiekbeoefenaar van belang kan 
zijn dat het weer eens onder zijn aan
dacht wordt gebracht. Voor de atleet is 
het belangrijk, dat hem door trainer en 
clubarts dàt onderdeel wordt aangera
den, waarin hij met de meeste kans op 
succes aan wedstrijden zal kunnen 
deelnemen. Van de zijde van de arts 
zal de keuze echter niet alleen op de 
topprestatie gericht mogen zijn, maar 
ook en zeer in het bijzonder op de in
vloed die de gekozen sport heeft op het 
lichamelijk en geestelijk welzijn van de 
sportbeoefenaar. 

De weg naar de top .... 

Naast deze aanwijzing om te komen 
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tot goede prestaties, zijn er vele verant
woorde medische en medisch-hygiëni
sche maatregelen aan te geven die lei
ten tot een bij de sportbeoefenaar pas
sende topprestatie. Het kiezen van de 
juiste voeding, het gebruiken van deze 
voeding op juiste tijden in verband met 
training en wedstrijd, het zich aanme
ten van een juiste leefwijze, het zich 
ontzeggen van schadelijke genotsmid
delen, massage op de aangewezen tijd, 
het warm houden van de spieren, enz. 
enz., het zijn alle maatregelen die er 
toe kunnen bijdragen, topprestaties te 
bereiken welke dus berusten op ge
bruikmaking van de kennis van de me
dische weten chap. 

.... met de atletiek als voorbeeld 

Ik moge het hier nog eens herhalen: 

de atletiekbeoefenaar is in het gebruik 

maken van deze kennis , zijn collega

sportbeoefenaar van andere takken van 

sport ver vooruit. Zo hier en daar ziet 

men bijvoorbeeld wel eens voetballers 

in trainingspak op het veld verschijnen 

en dat pas vlak voor de wedstrijd uit

trekken. Dit is echter uitzondering. De 

warming-up (ik mag hier haast wel 

spreken van een aangeboren gewoonte 

van de atleet) is nog lang geen gemeen

goed van e/k,e sportbeoefenaar. Moge 

de atletieksport steeds blijven voort

gaan en vóórgaan met gebruik te ma

ken van de kennis van de medische 

wetenschap, ten voorbeeld ook voor de 

vele andere sporten en ten voordele van 

de sport en haar beoefenaar. 

22 augustus 1960. 

Dr. D. Heymans, 
Directeur G.G.D. te Haarlem. 



Atletiek en vrijetijdsbesteding 

De Haarlemse Atletiekvereniging 
"Haarlem" bestaat 40 jaar. Men vraagt 
mij, in het jubileumnummer van het 
verenigingsargaan iets te zeggen over 
het onderwerp, aangeduid in het op
schrift. 
Ik ben geen atletiekexpert Toch meen 
ik, vanuit mijn dagelijkse ervaringen 
als "sport-ambtenaar" te mogen stellen, 
dat hij of zij, die zijn of haar hart ver
pand heeft aan de atletiek, een voor
treffelijke vorm van vrijetijdsbesteding 
heeft gevonden, die ruime kansen biedt 
tot een behoorlijke portie levensvreug
de, maar daarnaast stellig ook tot een 
flink brok lichamelijke en geestelijke 
vorming. 

Elke tak van sport is een combinatie 
van spel en prestatie. Het is met de at
letiek niet anders. Atletiek bedrijven 
betekent een spel met zichzelf; met de 
mogelijkheden van het eigen lichaam, 
bepaald door onze constitutie en de re
sultaten van de onvermijdelijke sport
keuring; met de zwaartekracht; met de 
natuurelementen ; met de meetlat, het 
meetlint of de chronometer ; met de 
hoop, de teleurstelling of onze inzinkin
gen. 

Atletiek is ook prestatie. Het is een 
schone menselijke eigenschap, om niet 
te zeggen een deugd, dat de mens alles 
wat hij verricht, tracht zo goed moge
lijk te doen. Ook in zijn sport. Wie zijn 
sport alleen maar voor zijn genoegen 
bedrijft, zonder zich te bekommeren 
om de resultaten , ontneemt aan de 
sport één van zijn meest waardevolle, 
wezenlijke en boeiende kenmerken. 
Het bereiken van een topprestatie, wel
ke voor ieder individu op verschillen
de hoogten kan liggen , geeft diepe be
vrediging. Het zich soms maandenlang 
voorbereiden op deze prestatie, het li-

chamelijk en geestelijk er naar toe 
groeien, het concentreren van zijn aan
dacht en wil op het leveren van zo'n 
topprestatie, zijn ganse levenswijze er 
naar richten, betekent een lichamelijke 
en geestelijke training van de eerste or
de. Naast lichamelijke vorming bete
kent het ook het stalen van onze wils
kracht, het ontwikkelen van ons ge
voelsleven , het opvoeren van het ver
mogen tot aandachtsconcentratie en 
zelfbeheersing, het brengen van ons in
casseringsvermogen op een hoger peil. 
Dat alles werpt, gedacht in het totale 
beeld van ons menszijn , rijke vruchten 
af. 

Vult de atleet dus een deel van zijn 
vrije tijd met een bij uitstek zinvolle be
zigheid, hetzelfde geldt voor de func
tionaris in het atletiekleven. Wij den
ken aan de bestuursleden van onze tal
rijke atletiekverenigingen (ook aan die 
van " Haarlem"!), aan de leden der 
technische commissies, de juryleden, de 
starters, de tijdwaarnemers en hoe ze 
verder mogen heten. Vaak hebben ze 
een leeftijd bereikt, die hun de actieve 
atletiekbeoefening niet meer mogelijk 
maakt. Maar het dienen van de atle
tiek op de boven omschreven manie
ren, bereidt hun een diepe vreugde en 
voldoening. Het maatschappelijk bestel 
is zo griezelig gecompliceerd geworden, 
dat wij er soms niet al te veel meer van 
begrijpen. Wij staan vaak wat verloren 
temidden van de verwarrende doolhof, 
die het huidige beeld van onze samen
Jevi ng te zien geeft. Dat verslapt ons 
verantwoordelijkheidsgevoel en werkt 
bepaald niet inspirerend op ons ge
meenschapsbesef. Het versterkt onze 
neiging het "wel te geloven" , ons ge-
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voel van er naast te staan en we1mg 
meer dan een pion op het grote schaak
bord te zijn. Het is goed, dat wij ons 
gemeenschapsbesef en onze burgerzin 
tot gelding kunnen laten komen op een 
gebied , dat voor ons nog wel bevatte
lijk is, dat doorzichtig en overzichtelijk 
is, waa r wij de problemen nog wel kun
nen begrijpen. Daar kunnen we iets 
zijn, iets betekenen. Daar kunnen wij 
onze dadendra ng uitleven. Daar houdt 
men nog wèl rekening met ons. D aar 
zijn we des kundig. Ook het le iding ge
ven bij en aan de atletiek is daarom 
een bezigheid , die voor een aa ntal men
sen een levensvulling is, die ons be
staan rijker maakt, groter diepgang 
geeft. Voor sommige kan het een le
vensvervulling zijn . 

Wij keren terug tot de atletiekbeoefe
ning. Wat wij hierboven beweerden 
geldt praktisch voor a lle ta kken van 
sport . Ook dus voor de atletiek. Zijn 
er omstandigheden, die de atletiek een 
aparte pl aats geven in het sportbestel 
en daa rmee die atletiek een aparte be
tekenis verl enen? Wij dachten van wel. 
Kortheidshalve noemen wij er slechts 
één. 
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Verreweg de meeste spo rten zijn 
tea msporten. Uitgezonderd de es tafette
loop is de atletiek een individuele 
sport. Het samenspel kent de atleet niet. 
Dat kan een nadeel zijn. Het voordeel 
is, dat de atleet op zichzelf is aa nge
wezen, alleen en uitsluitend te maken 
heeft met zijn e igen mogelijkheden. Hij , 
en hij alleen, draagt de verantwoorde
lijkheid. Hij bepaalt (zij het da n naa r 
a lle waarschijnlijkheid daarbij geïnstru
eerd door zijn oefenmeester) zijn tech
niek en ta ktiek. Hij kan alleen terade 
gaa n bij zichzelf bij het zoeken van een 
antwoord op de vraag, hoe hij moet 
handelen in het sterk wisselend beeld, 
dat een atletiekwedstrijd soms te zien 
geeft - hoe hij moet reageren in een 
vaak snel veranderende situatie. 't Is 
goed voor een mens, die in het maat
schappelijk leven met zoveel en zove
len samenwerken moet en dikwijls een 
gedeelde verantwoordelijkheid draagt, 
in bepaalde omstandigheden terugge
worpen te worden a lleen op zichzelf en 
de waarheid tot zich te voelen door
dringen: " Hier sta ik a lleen. Niemand 
kan mij op dit ogenblik helpen, nie
mand kan mij raden. Hier moet ik han
delen naar eigen inzicht, missc hien 
naar e igen intuïtie!" 

Genoeg. Wij stellen vast, dat de a tle
tiek voor haa r beoefenaren een koste
lijke vorm van vrijetijdsbesteding is, 
omdat ze haar aanhangers gezondheid 
en levensvreugde schenkt, lichaam en 
geest vormt, onze levenshouding en ka
rak ter gunstig kan beïnvloeden. Wij 
constateren, dat a l degenen, die het 
verenigings leven op atletiekgebied 
gaa nde houden en daa rin een bepaalde 
rol spelen of een zekere functie vervul
len, in het vervullen van die functie 
een diepe bevrediging vinden, die ons 
leven een aparte glans geeft. 



Veel van wat wij schreven is ook 
van toepassing op andere takken van 
sport. Toegegeven! Maar zou het dan 
niet zo zijn , dat het in dubbele mate 
geldt voor die vorm van sport, die men 
met recht de moeder aller sporten 
noemt, de atletiek? 

De eindconclusie : atletiek biedt de 

mogelij kheid tot een puike vorm van 
besteding van een stuk vrije tijd. D aar
om: van harte p roficiat, " Haarlem"! 

K. van Driel, 

1 ste referendar is van de afdeling 
Onderwijs en Volksontwikkeling 
te Rotterdam. 

Het jeugdwerk ~ M ~ 

Zo goed als er na de Eerste Wereld
oorlog een grote aantrekkingskracht 
op de jeugd uitging van de jeugdorga
nisa ties als padvinderij , A. J .C. , V.C.
J .C., G idsenbeweging e.d., is het na de 
Tweede Wereldoorlog vooral de sport, 
die de jeugd in toenemende mate weet 
te boeien. 

Het voert in het bestek van dit arti
kel te ver om de p laats van de sport in 
onze huidige samenleving volledig na 
te gaan en de oorzaken van deze snelle 
groei te onderzoeken. Onmiskenbaar is 
echter, dat van deze sport een grote in
vloed uitgaat op jonge mensen. De 
sport biedt immers de gelegenheid om 
de in ieder mens ingeschapen drang 
naar bewegen en naar spelen vo lledig 
te bevredigen. Het wedstrijd-wezen, 
een zo typisch element van onze heden
daagse sport, doet de jonge mens ook 
emotioneel, dus met zijn gehele ge
voelsleven, bij de sport betrokken zijn . 
Van de ruim 1,1 millioen sportbeoefe
naren is meer dan de helft beneden de 
leeftijd van 18 jaa r, d. w.z. in de levens
fase, die voo r de opvoeding uiterm ate 
belangrij k is. 

In een zojuist verschenen onderzoek 
naa r de belangstelEngssfeer van mid
delbare scholieren uit Z wolle, dat is 
verschenen onder de titel " Zo zijn ze", 

door S. HEIJERS jr . directeur van 
de Dienst voor de Sport en Jeugd
zaken, te Haarlem. 

wordt door de jeugd zelf hierover op 
de volgende wij ze gesproken: 

" De jeugdbeweging is te star, te wei
nig improviserend en ook te idea lis
tisch". O ver dat laatste zeggen ze : "Er 
komt toch nooit wat van terecht. " 

" Sport", heet het verder, " doe je 
voor je plezier, de jeugdbeweging is 
meer voor je innerlijk ; in de sport kun 
je pres taties leveren, kun je jezelf ont
spannen, kun je je uitleven". 

Het is allerminst mijn bedoeling om 
de jeugdbeweging nu maar als minder 
waa rdevol en als uit de tijd te beschou
wen, integendeel uit opvoedkundig ge
zichtspunt vormt de jeugdbeweging een 
bijzonder gunstig milieu voor de op
groeiende jonge mens. 

We moeten echter als een feit con
stateren, dat de jeugdbeweging minder 
aa ntrekkingsk racht op de tegenwoor
dige jeugd uitoefent en dat de sportbe
weging de jeugd in steeds toenemende 
mate tot zich trekt. Dit mag de sport
leiders enerzijds tot grote voldoening 
strekken, het legt hun anderzijds ook 
grote verantwoordelijkheid op de 
schouders. In dit verband wil ik even 
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aanhaken bij de bovengenoemde uitla
tingen van de Zwolse jeugd, dat de 
jeugdbeweging meer voor je innerlijk 
is. Het zou er met de sport m.i. droevig 
uitzien als hier de tegenstelling zou lig
gen tussen sport- en jeugdbeweging, 
met andere woorden, dat de sport op 
het innerlijk ongunstig of op zijn best 
niet zou inwerken, dus geen invloed 
zou hebben. 

De sportverenigingen, die de jonge
ren vrijwillig tot zich zien komen, zou
den ernstig in hun taak tekort schieten 
als zij alleen de sporttechnische- en 
sporttactische vorming zouden bevor
deren. 

Ik geloof, dat het de opdracht van 
de sport is om voor de jeugd in de eer
ste plaats een milieu te zijn, waarin ze 
gevormd worden tot naar lichaam en 
geest gezonde mensen, tot mensen, 
waarvan je kunt zeggen: ze zijn door 
de sport tot mensen van karakter ge
worden. 

Van groot belang voor het vervullen 
van deze opdracht is in de eerste plaats, 
dat aan de jeugd door de ouderen een 
goed voorbeeld wordt gegeven. Dit be
tekent, dat de leiding, die dit goede 

Sportieve opbouw van jeugd naa r "P.H .-ploeg". 
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voorbeeld moet geven, voor deze taak 
berekend moet zijn. 

Persoonlijk zal de jeugdleider moe
ten beschikken over een veelzijdige er
varing in de betreffende tak van sport, 
hij zal veel liefde voor de kinderen 
moeten hebben en een groot verant
woordelijkheidsgevoel voor het zede
lijk welzijn van de aan hem toever
trouwde jeugd. 

De jeugd(sport)leider zal meer moe
ten geven, zal meer willen zijn dan al
leen de trainer of de reisgeleider. Hij 
zal niet alleen kampioenen moeten op
leiden maar hij zal de veel moeilijker 
opdracht moeten aanvaarden om men
sen te vormen. Hij zal de aan zijn zor
gen toevertrouwde jeugd begrip moe
ten bijbrengen voor de waarde van de 
sportprestatie tot aan de topprestatie 
toe. Hij zal ze moeten leren zich hier
voor met alle kracht en ten koste van 
veel opofferingen in te zetten, maar hij 
zal ze ook moeten leren, dat dit nooit 
tot elke prijs mag gaan. Hij zal ze moe
ten bijbrengen, dat een prestatie, welke 
dan ook, alleen waarde heeft als de re
gels van sportiviteit niet zijn geschon
den. Hij zal ze voorts moeten bijbren
gen, dat het moeilijk is te winnen maar 
nog veel moeilijker een goed verliezer 
te zijn en hij zal tenslotte zijn pupillen 
moeten wijzen op de betrekkelijke 
waarde van de sport. Hij zal moeten 
beseffen en moeten beklemtonen, dat 
sport belangrijk is maar dat er uitein
delijk in de wereld veel belangrijker 
zaken zijn. 

Langzamerhand begint in de sport
organisaties het begrip door te dringen , 
dat deze jeugdleiding een zeer belang
rijke zaak is, en dat aan de vorming 
van de jeugdleiders meer aandacht 
moet worden besteed dan tot nu toe is 
geschied. Het stimuleren van cursussen, 
waar de jeugdleider sporttechnisch en 
pedagogisch kennis op kan doen en 
waar hij ook wordt ingeleid in andere 



vormen van recreatie, is een eerste ver
eiste. De jeugdsportleider n.l. wie de 
ogen geopend worden voor het rijke 
arsenaal van mogelijkheden dat hem 
ten dienste staat, om de aan zijn zor
gen toevertrouwde jeugd te helpen een 
beetje meer menselijke vreugde deel
achtig te worden, zal een gelegenheid 
moeten worden geboden zich naast de 
sport ook nog andere kundigheden 
eigen te maken. 

Muziek, zang, dans, toneel, wande
len en kamperen zijn, mits op de juiste 
wijze gebracht, evenzovele vormen van 
vrijetijdsbesteding, die de jongeren le
vensvreugde en levensblijheid kunnen 
verschaffen. Natuurlijk moet de sport
beoefening nummer één blijven, doch 
op vele middagen en avonden zal door 
allerlei oorzaken- in ons land is b.v. 
het weer een veelvuldig voorkomende 
storende factor - de sportbeoefening 
niet mogelijk zijn. Dan zal de goed ge
vormde jeugdsportleider niet met de 
handen in het haar mogen zitten en zal 
hij zijn discipelen niet naar huis mogen 
sturen , alleen omdat hij niet weet wat 
hij met ze aan moet vangen. 

Wij hebben reeds nadrukkelijk vast
gesteld, dat de sportbeoefening op de 
eerste plaats moet komen. Wedstrijd
sport, het oefenen om te komen tot 
prestatieverbetering, men is het tegen
over zichzelf en tegenover zijn tegen
standers verplicht. Het zijn zulke we
zenlijke elementen in de sport, dat ik 
ook voor de junioren- en adspiranten
afdelingen niet graag de wedstrijden en 
alles wat daar bij hoort zou willen mis
sen. 

Wanneer wij echter ernst willen ma
ken met de pedagogische opdracht, die 
de sportbeweging heeft, omdat ze zo
veel jonge mensen tot zich trekt, dan 
zal een volgende eis echter moeten zijn, 
dat het programma wordt aangepast 
aan de leeftijd. 

Voor een harmonische lichamelijke 

vorming van kinderen en jonge men
sen van 7-16 jaar, die dus onze adspi
ranten- en juniorenafdelingen vormen, 
is het noodzakelijk, dat ze een alzijdige 
bewegingservaring verkrijgen. Door 
een grote variatie van bewegingsvor
men te laten beoefenen, worden de or
ganen en de spieren geprikkeld tot 
krachtige functie , waardoor ze tot groei 
en ontwikkeling worden gebracht. Ze 
moeten in de gelegenheid zijn om vele 
vormen van lopen, springen, werpen 
e.d. te beoefenen en ze moeten liefst 
actief kennis maken met verschillende 
spelvormen. Onze clubs moeten dan 
ook open staan voor allen en aan allen 
een veelzijdig programma bieden, on
geacht hun meer of minder grote aan
leg voor een bepaalde sport. 

Gespecialiseerde sportbeoefening op 
jeugdige leeftijd belemmert niet alleen 
een harmonische groei en is derhalve 
schadelijk voor de gezondheid, maar 
kan tevens tot gevolg hebben, dat ve
len zich van de sport afwenden, omdat 
ze niet die sportieve activiteit hebben 
leren kennen, die wel in overeenstem
ming is met hun aanleg. Dat het uit een 
oogpunt van karaktervorming verkeerd 
is jonge mensen te vroeg op het pad 
van de specialisatie te brengen, mag al
gemeen bekend worden geacht. Op de
ze leeftijd behoort de fysieke en men
tale inspanning binnen redelijke gren
zen te blijven. Een absolute scheiding 
van wedstrijdsport voor jeugd- en vol
wassenen is hier een eerste vereiste. 
Ook als het verenigings-egoïsme ons in 
de verleiding zou brengen beneden-16-
jarigen op grond van bijzondere pres
taties aan wedstrijden van volwassenen 
te laten deelnemen, moet in het peda
gogische belang van het betrokken kind 
van deelname geen sprake kunnen zijn. 

Om voor onze jongens en meisjes 
een gezond sportief klimaat te schep
pen is het nodig nog aan een derde 
voorwaarde te voldoen, te weten het 
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vormen van eigen jeugdafdelingen. Bij 
vele verenigingen is dit reeds het geval 
en is er ook een apart jeugdbestuur. 
Durft men echter ook overal de jeugd 
zelf de verantwoordelijkheid te laten 
dragen? Laat men ze hun zaken op 
hun eigen en eigentijdse manier rege
len! Het is moeilijker voor ons oude
ren, de jeugd te begeleiden maar ze zelf 
te laten werken, dan om ze te leiden 
en alles voor ze te regelen. 

Men zal verbaasd staan hoe goed 
bijvoorbeeld 14-15-jarigen zelf een 
feestprogramma kunnen verzorgen, 
zelf een eigen rubriek in het clubblad 
kunnen vullen, zelf een excursie, b.v. 
op een regenachtige dag naar een mu-

seum kunnen organiseren, als men ze 
de mogelijkheden maar biedt en ze sti
muleert. Jeugdleider zijn in de sport is 
een moeilijk maar dankbaar werk! 

Het is onmogelijk hier alle princi
piële vragen over jeugdwerk in de 
sport te behandelen. Zeker is, dat de 
sport grote mogelijkheden biedt om de 
jeugd naar lichaam en geest te vormen 
tot harmonische mensen Bij de vereni
gingsbesturen berust de verantwoorde
lijkheid om deze mogelijkheden goed te 
benutten. 

Gaarne hoop ik, dat het de H.A.V. 
" Haarlem" gegeven moge zijn in deze 
geest haar mooie werk voor de jeugd 
voort te zetten . 

De sintelbaan, 
niet alleen voor specifieke atletiekbeoefenaars 

Beladen met nog verse indrukken 
van de laatste in de Spaarnestad ge
houden atletiekwedstrijden van vrij 
grote omvang, moet ik, overeenkom
stig het verzoek van de redactie van de 
" H.A .V.-er", mijn gedachten betref
fende het hierboven vermelde onder
werp aan het papier toevertrouwen. 

Maar mag ik eerst even afdwalen? 
En mag ik dan mijn bewondering uit
spreken over de Haarlemse organisato
ren die deze wedstrijden van 4 septem
ber 1960 op het sportterrein aan de 
Kleverlaan hebben durven organiseren 
en . . . . tot een goed einde hebben ge
bracht. 

Want dat was voorwaar geen klei
nigheid . Honderden deelnemende meis
jes en jongens en oudere atleten en 
atletes niet alleen, maar ook vaders, 
moeders, broertjes, zusjes, vriendjes, 
vriendinnetjes, ja zelfs huisdieren, wrie-
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melden urenlang allergezelligst door 
elkaar op het grasveld. De touwafzet
tingen, bedoeld om deelnemers en be
langstellenden te scheiden, waren al te 
gemakkelijke hindernissen, alsmede 
dankbare springgelegenheden voor het 
jeugdige publiek, dat, geïnspireerd 
door de verrichtingen der atleten, zijn 
eigen wedstrijdjes ging houden. 

Gelukkig maar dat de honderden 
toeschouwers die vanaf de straat de 
wedstrijden op het tribuneloze en gra
tis betreedbare terrein volgden, de 
moeilijkheden op het veld niet onnodig 
kwamen vergroten. 

En zo kan men zich opnieuw afvra
gen waarom in de vijfde stad van Ne
derland, die altijd een der bolwerken 
van de vaderlandse atletiek was, deze 
sport nog altijd bedreven moet worden 
onder omstandigheden die in een pro
vinciestadje in de twintiger jaren wel-



licht als toereikend konden worden be
schouwd. 

Dat Haarlem op atletiekgebied altijd 
een vooraanstaande plaats heeft inge
nomen, is naar mijn mening dan ook 
vrijwel uitsluitend te danken aan het 
feit dat in al die jaren zowel de organi
satorische als de technische leiding 
daarvan bijzonder goed gehalte is ge
weest. 

Men mag van harte hopen, dat het 
op een veel vroeger tijdstip zal zijn dan 
bij haar 50-jarig jubileum, dat de thans 
40-jarige H.A.V. " Haarlem" echte 
grote wedstrijden kan organiseren op 
een echte atletiek-accommodatie. Op 
een sintelbaan dus. 

Een sintelbaan , niet alleen voor spe· 
cifieke atletiek -beoefenaars? 

Een precair onderwerp. 
Nog maar al te vaak is men geneigd 

om, wanneer een atletiek-accommo
datie moet worden aangelegd, d.w .z. 
een sintelbaan met toebehoren, de ter
reininrichting zodanig te maken dat 
daarop tevens sporten kunnen worden 
beoefend met aan de atletiek tegenstrij
dige eisen en behoeften . Waarschijnlijk 
meestal omdat men dat hier en elders 
altijd reeds heeft gedaan. Op traditio
nele gronden dus. 

Maar de diverse sporten hebben een 
evolutie doorgemaakt. De seizoenen 
werden veel langer. De training werd 
sterk geïntensiveerd. De techniek ver
anderde. De prestaties stegen enorm. 
De reglementsbepalingen werden jaar 
op jaar gewijzigd. De drang naar spe
cialisatie werd steeds groter. Atletiek 
is geen zomersport meer. Al sinds lang 
trainen de atleten het hele jaar door, 
meerdere keren per week. Het wed
strijdseizoen loopt niet meer van half 
mei tot begin september, zoals voor de 

oorlog, doch van half april tot half ok
tober. 

Daartegenover zijn de zogenaamde 
wintersporten, hockey wellicht uitge
zonderd, al lang geen wintersporten 
meer. Voetbal en handbal kennen nog 
maar een paar maanden zomer-rust. 
Het "zweetvoetbal" is reeds algemeen 
ingeburgerd en geaccepteerd. 

De seizoenen overlappen elkaar te
genwoordig dus vele maanden, hetgeen 
uiteraard grote moeilijkheden geeft bij 
het gebruik van terreinen door de ver
schillende takken van sport. 

De door de voetballers kaalgespeel
de gedeelten van het grasveld moeten 
in de zomermaanden weer worden in
gezaaid. Het gras moet weer worden 
opgekweekt want . ... eind augustus 
moet er weer op worden gevoetbald. 
Grote stukken gras taboe voor de atle
ten dus , midden in het atletiekseizoen. 
De beoefening van de werpnummers 
komt danig in het gedrang. 

Er is meer. Wanneer binnen een sin
telbaan een voetbalveld wordt gepro
jecteerd, moeten de springbakken en 
de werpringen worden gesitueerd bui
ten de kop-einden van dat voetbalveld. 
Maar daar is geen plaats genoeg. Door 
de veranderde techniek bij de hoog
springers moeten de springbakken gro
ter worden. De benodigde aanloop
lengten werden vergroot, zowel voor 
het hoog- als voor het verspringen. Het 
kogelstoten geschiedt niet meer op een 
recht baantje; sinds enige tijd is een 
ruime sector vereist. 

Het gevolg is een te grote opeenho
ping op een te kleine ruimte, zowel wat 
spring- en werpplaatsen, als wat deel
nemers betreft. Tevens, dat de aanlo
pen voor het hoogspringen, het ver
springen en het speerwerpen elkaar 
kruisen, wat vaak tot onprettige situa
ties aanleiding geeft. Het gevolg is ook, 
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dat een loper op de baan een kogel te
gen de borst krijgt, die vanuit de ko
gelring gestoten wordt, zoals dit bij de 
Nederlandse kampioenschappen te 
Eindhoven gebeurde .. .. 

Toestanden, de Nederlandse sport 
onwaardig. 

E r is nog meer. Bij een terrem-m
richting zoals boven geschetst, bevindt 
het publiek- op de tribune - zich op 
zodanig grote afstand van de kamp
plaats der springers en werpers, dat het 
volgen van wedstrijden vaak niet bijs
ter interessant is. Toch kunnen echt 
atletische nummers als hoog- en ver
springen en polsstokhoog voor het pu
bliek spectaculair en boeiend zijn, 
vooral wanneer tevens de voorlichting 
van het publiek naar behoren ge
schiedt. Maar dan zullen deze num
mers in de eerste plaats dichter bij de 
tribunes verwerkt moeten worden. An
ders : onïnteressante wedstrijden- ver
minderde publieke belangstelling 
minder sfeer op de atletiekvelden (de 
atleet is daarvoor zee r gevoelig) -
minder goede prestaties - alweer: 
minder publiek - enz. 
De vicieuze cirkel! 

In het bovenstaande heb ik getracht 
aan te tonen, dat de combinatie atle
tiek-voetbal zeer ongewenst is . Het 
moet naar mijn mening betreurd wor
den, dat een dergelijke combinatie nog 
zo vaak gepropageerd en gerealiseerd 
wordt. De atletiek is hier slecht mee 
gediend en ook de voetballers zullen 
waarschijnlijk liever een "eigen home" 
hebben. Wellicht kan een atletiek-ac
commodatie wel op redelijk goede wij
ze worden gecombineerd met hockey 
of handbal , mits deze velden volgens 
de minimaal vereiste afmetingen wor
den aangelegd. Een toch nog gunstige 
situering van spring- en werpplaatsen 
lijkt dan niet uitgesloten. Moeilijkhe-
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den bij het gebruik zullen echter nau
welijks kunnen worden vermeden. Een 
specifiek wintervermaak kan, dacht ik, 
zonder bezwaar van wie dan ook, op 
de sintelbaan volop worden beoefend . 
Dat is de sport op de gladde ijzers. 
Maar wanneer men er een gecombi
neerde atletiekbaan-schaatshardri j
baan (modelbaan) van maakt, ontstaat 
er alweer iets waaraan ernstige bezwa
ren kleven. Het veel te kleine midden
veld maakt dan bijvoorbeeld het speer
en discuswerpen tot een levensgevaar
lijke bezigheid. Het- enige- in ons 
land bestaande voorbeeld van deze 
aard verdient derhalve zeker geen na
volging. 

Ideaal , uit atletiek-oogpunt bezien , 
is een accommodatie, alleen bestemd 
voor deze sport. Dat dit geen droom
beeld is maar iets was zeer zeker tot 
stand gebracht kan worden, bleek mij , 
toen ik het afgelopen voorjaar, met va
kantie in Rome, aldaar een paar atle
tiekbanen bezocht. Het waren het Sta
dia della Farnesina (behorende tot het 
Olympisch Centrum) en het Stadia del 
Ie Terme, aan de zuidkant van de 
Eeuwige Stad. Knusse kleine stadions, 
met tribune-accommodatie voor 8- à 
10.000 personen. Binnen de loop
baan en zeer gunstig gesitueerd ten op
zichte van de tribunes, lagen daar de 
spring- en werpgelegenheden op plaat
sen die in ons land altijd door Ko
ning Voetbal in beslag genomen wor
den. Op het grasveld van het Stadia 
delle Terme staat zelfs een groepje 
prachtige bomen! De loopbanen en de 
aanlopen rood (evenals in het Stadia 
Olimpico), de lijnen op de baan van 
strookjes wit plastic (met spijkertjes 
vastgezet, dus pernament), een prach
tige grasmat. Kortom, een lust voor het 
oog. En dagelijks in gebruik, overdag 
bij de scholen, 's avonds bij de vereni-



gingen. De banen werden twee maal 
per dag besproeid en alles werd tot in 
de puntjes verzorgd en onderhouden. 

Hoe stimulerend moet dit werken op 
toeschouwer en sportbeoefenaar. 

Vooral sinds ik deze prachtige voor
beelden heb gezien, kan ik moeilijk nog 
een gloedvol betoog houden voor het 
tevens gebruiken van een atletiekacco
modatie voor andere sporten, wanneer 
dit althans afbreuk zou doen aan de 
geschiktheid voor atletiek. 

Maar wanneer de redactie van " de 
H.A.Y.-er" met " niet-specifieke atle
tiekbeoefenaars" bedoelt de atletieken
de scholieren , de sport-studenten , de 

politie, de brandweer, eventueel atletie
kende korf- of handballers, enz.*, dan 
moet ik zeggen: ja, natuurlijk, een sin
telbaan moet zo intensief mogelijk ge
bruikt worden, ook door niet-specifie
ke atletiekbeoefenaars. 

Het lijkt mij evenwel niet aan twij
fel onderhevig dat, wanneer de Haar
lemse sintelbaan eenmaal zal zijn aan
gelegd, er aan gebruikers geen tekort 
zal bestaan. 

Amsterdam, 20 september 1 960 

P. Haringbuizen , 
technisch Hoofdambtenaar bij 
Publieke Werken te Amsterdam. 

* (Die veronderstelling is juist. -

Red.) 

Het "Stadio delle Terme", gelegen in het hart van het oude Rome tussen de Tenn e di Caracalla en het 
Circo Massimo. Links op de achtergrond het nieuwe gebouw van de F .A.O . 
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Overpeinzingen bij het 40-jarig bestaan 

Mijn eerste kennismaking met 
" Haarlem" dateert uit augustus 1929. 
Toen deed ik als H.B.S.-Ieerling mee 
aan de 100 m.-wedstrijd voor scholie
ren, welke gewonnen werd door nie
mand minder dan Chris Berger en 
welk nummer deel uitmaakte van een 
avondprogramma dat gegeven werd ter 
ere van de terugkeer van Ad Paulen 
uit Canada. 

Goede herinneringen bewaar ik aan 
de in de jaren 1930-1940 steeds met 
veel succes in de maand juni georgani
seerde nationale wedstrijden , welke 
meestal als selectiewedstrijden voor de 
" Snelvoeters" -afvaardiging naar de 
A.A.A.-kampioenschappen golden en 
op welke wedstrijden vaak bijzonder 
goede verrichtingen - uiteraard op 
basis van het technische peil van die 
jaren - werden geleverd. 

Opvallend was ook de jarenlange 
hegemonie van " Haarlem" bij de P.R.
bekerwedstrijden ; ook in de jaren dat 
" Haarlem" niet meer over de beste Ne
derlandse atleten beschikte en ze, de 
resultaten van de individuele wedstrij
den in aanmerking nemend, geens
zins een favoriet voor de ere-titel van 
Nederlands clubkampioen was. Maar 
desondanks verraste " Haarlem" een 
aantal jaren achtereen door zegevie
rend uit de strijd te voorschijn te ko
men, een resultaat dat alleen bereikt 
kon worden door een bijzonder goede 
clubgeest en een maandenlange men
tale voorbere iding voor die ene wed
strijd om de P .H.-beker. 

Ook de conditie-training m de om-
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door Jo Moerman, secretaris van 
de N.T.C. van de K.N.A.U. 

geving van het Brouwerskolkje onder 
de meer dan enthousiaste, bijkans fa
natiekeleiding van Jan Hut is een van 
de " Haarlem"-facetten, die mij steeds 
bij zullen blijven. 

Wij waren destijds als " A.V. 1923 "
ers wat graag de gast bij onze Haarlem
se vrienden en de later door " A.V. 
1923" ingevoerde duintraining in de 
duinen van de Amsterdamse Waterlei
ding in Aerdenhout, was uitsluitend 
gebaseerd op onze bij de H.A.V. opge
dane ervaringen. 

Wat mij in een andere kwaliteit , n.l. 
als voorzitter van de Advies-Commis
sie voor Jeugdatletiek, veel deugd heeft 
gedaan is, dat "Haarlem" na haar glo
rie-jaren tot de overtuiging is gekomen 
dat alleen een uitstekend junioresteam 
een gezonde b.asis is om na verloop van 
jaren weer over een sterke seniores
wedstrijdploeg te kunnen beschikken 
en dat zij steeds aa n het vormen van 
een goede juniores ploeg een belangrijk 
deel van haar bestuurstaak heeft ge
wijd . 

"Haarlem" heeft nu reeds geduren
de vele jaren achtereen een homogene 
junioresploeg, die in de wedstrijden 
om het Jeugdclubkampioenschap van 

ederland steeds een belangrijke rol 
speelt en immer op een der ere-plaat
sen beslag legt. 

Een Nederlandse jeugdploeg zon
der een of meer " Haarlem" -leden is 
vrijwel ondenkbaar. 

Dit alles is te danken aan een ver
standig beleid van een krachtig bestuur 
van een uitnemend geleide vereniging, 
een van de steunpi laren van de 
K.N.A .U., de H.A.Y. " Haarlem". 



Als junior 
Na als jongste lid van de redactie 

de opdracht te hebben aanvaard om 
namens de junioren een stukje in het 
jubileumnummer te schrijven, kwam 
ik voor een grote moeilijkheid te staan. 
Immers, wat te schrijven bij het veer
tigjarig bestaan van een vereniging, die 
reeds 25 jaar bestond toen de meesten 
van ons, junioren, hun sportieve drif
ten nog in de box botvierden. 40 is 
een aardig getal, dat moet toegegeven 
worden, hoewel 3 3 er ook mag zijn om 
nog maar niet te spreken van 117. In
dien je echter van deze 40 jaar er 
slechts 5 of 6 hebt meegemaakt, dan 
zegt het je niet zoveel. Van het roem
rijke verleden van de vereniging be
merk je hoogstens eens iets, als er een, 
doorgaans goedgeklede, heer van mid
delbare leeftijd naar de training komt 
kijken , van wie dan binnen korte tijd 
een indrukwekkend aantal kampioen
schappen en records de ronde toen. 

Toen ik mijn eerste schreden op het 
pad der atletiek zette was het al heel 
moeilijk je in te denken, dat je lid was 
van een vereniging, die reeds dertien 
maal de P.H.-beker gewonnen had , 
want bij het bezoeken van de training 
kreeg je de indruk, dat ze voorname
lijk uit junioren bestond. Nog goed kan 
ik mij het ogenblik herinneren, waarop 
ik voor het eerst met eigen ogen een 
senior mocht aanschouwen. Het ge
rucht "er is een senior" ging als een 
lopend vuurtje over het veld en on
middellijk werd de training stopgezet, 
opdat wij dat merkwaardige wezen, 
senior geheten, nauwkeurig zouden 
kunnen bezien. Daar dit een op zich
zelf staand geval bleek te zijn drong 
zich het vermoeden aan mij op, dat de 
senioren aan een of andere zeer gevaar
lijke ziekte leden, waardoor zij verhin-

derd werden op de training te komen. 
Bij nadere informaties bleek dit inder
daad het geval te zijn. De meeste senio
ren leden aan de "Geenzinmeeritus" , 
terwijl ook enige gevallen van "Geen
tijdmeeritus" geconstateerd waren. Op 
mijn vraag, waarom er dan geen dokter 
bijgehaald werd, antwoordde men, dat 
reeds verschillende artsen tevergeeefs 
geprobeerd hadden de senioren van 
hun ziekte te genezen. Enige tijd later 
meldde men, dat er een dokter gevon
den was, die het waarschijnlijk wel zou 
klaren. Kaan was zijn naam. En inder
daad, "dokter" Kaan bleek een won
derdokter. Na een behandeling van eni
ge weken huppelde er onder zijn wa
kend oog alweer een groep senioren 
over het veld en niets zou de argeloze 
toeschouwer doen vermoeden, dat zij 
kort geleden nog "gevaarlijk ziek" wa
ren geweest. 

Er is nog een ervaring die vele ju
nioren met mij gedeeld zullen hebben. 
Toen ik voor het eerst op de vereni
ging kwam was er een meneer van wie 
ik een inschrijvingsformulier kreeg. Bij 
de training was het diezelfde meneer 
die de leiding had en als je naar een 
wedstrijd ging was het weer diezelfde 
meneer (inmiddels was je hem Joop 
gaan noemen, want dat deed iedereen) 
bij wie je kon inschrijven en die je van 
het reisgeld een deel terugbetaalde. Op 
den duur leek het alsof de H.A.V. 
" Haarlem" slechts uit Joop van Dru
nen bestond en ik kreeg dan ook sterk 
de indruk: "Haarlem" is Joop van Dru
nen. Deze indruk werd nog versterkt, 
toen ik een keer bij hem aan huis kwam 
en op de plaats, waar anderen gewoon
lijk hun naamplaatje hebben bevestigd, 
een bordje met H.A.Y. "Haarlem" er
op aantrof. 

Als ik mijn gedachten over de afge
lopen jaren laat gaan, dan komt het 
veroveren van de Wouter Groenesteijn
beker door onzejuniorenploegin1958 , 
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De W.G.-bekerwedstrijden 1958. 

og 100 m. tot he t jeugdclubkampi oen

sc hap en een nieuw Nederl ands record 

4x 100 m. 

toch wel als een duidelijk hoogtepunt 
tevoorschijn en ik wil hier daarom nog 
eens even bij stilstaan. 

Zoals gewoonlijk was de " W.G ." al 
weken van tevoren hèt onderwerp van 
gesprek op de training. Ingewikkelde 
berekeningen hadden uitgewezen, dat 
het een kwestie van enkele punten zou 
zijn, en ondergetekende laat zich er nog 
steeds op voorstaan, dat Joop en hij tot 
de weinigen behoorden, die rotsvast in 
een overwinning geloofden. 

Na het traditionele toespraakje van 
de voorzitter, waarvan in tegenstelling 
tot andere jaren niet de strekking was: 
" we zullen waarschijnlijk geen eerste 
worden, maar we moeten toch ons best 
doen", doch: "Als we er voor vechten 
kunnen we eerste worden", trokken we 
naar Den Haag. 

Aanvankelijk had het er geen schijn 
van dat wij als overwinnaars uit de 
strijd zouden komen, maar met het 
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derde nummer, de 110 m. horden, be
gon de victorie. ledereen scheen op
eens in topvorm te zijn en de verras
si ngen waren niet van de lucht. En toen 
het laatste nummer, de 4 x 100 m. 
moest beginnen , stonden we 3 punten 
voor op onze naaste concurrent, 
A. A.C. 

Ademloze stilte voor de start . ... 
pang . . . . als een komeet schoot onze 
eerste loper uit de blokken. De voor
sprong werd groter en was op de finish 
tot 20 meter uitgegroeid . We waren 
kampioen en de estafetteploeg had het 
zelfs bestaan, het Nederlands record te 
breken. 

De thuisreis was een grote triomf
tocht. We zwaaiden uitgelaten naar al
les en iedereen. Men snapte er niets 
van, maar dat donderde niet. 

We waren landskampioen geworden 
en zoiets vergeet je niet. Nooit. 

Mans Weijers. 



Ik herinner me 

Tijdens een wedstrijd in Gouda in 
1934 (de "Haarlem" -atleten trokken 
destijds ook al naar heinde en verre) 
startten enkele " super" H.A.V.-ers. 
Onder hen bevond zich een zekele La
moree, die toen al bekend stond om 
zijn moedige staaltjes in de sport (en 
ook daarbuiten). Afgesproken werd dat 
hij, die de beste prestatie in Gouda 
zou leveren, een reep chocolade (merk 
kan ik niet noemen) zou krijgen. Bij 
voorbaat stond vast dat Lamoree de 
beste kansen had. 

Bij het wedstrijdterrein gekomen 
keken we onze ogen uit. Het was een 
feestelijke versierde .... ijsbaan. Ken
nelijk was ze ook voor nachtelijk ge
bruik bestemd, want voor verlichting 
had men grote lampen aan hoge hou
ten palen opgehangen. Het terrein: zeer 
slecht; hobbelig met hier en daar een 
klaverblaadje. Voor Lamaree begon
nen de wedstrijden zeer goed voor wat 
de winstkansen van de reep betreft -
na het winnen van de serie en halve 
finale 400 m. C kon hij er al aan den
ken op satijn te zitten. 

Maar toen kwam het nummer speer
werpen. Bij het ingooien maakte een 
jeugdig atleet er al direct een aardig 
kijknummer van door een bij de spring
bak staande grote, met water gevulde 
gieter (die daar was neergezet om de 
afzet en het zand te besproeien - vol
gens het wedstrijdreglement?) in één 
ruk te laten leeglopen. Hij gooide er na
melijk met de speer dwars doorheen. 
Die twee gaten méér mochten overi
gens niet hinderen . 

Het speerwerpen stond er op een ge
geven moment zo voor, dat er nog 

• • • • 
Herinneringen van enkele H.A.V.
ers, die hun actieve loopbaan als 
atleet achter zich hebben. 

maar twee speren heel waren. Door de 
harde grond en de "techniek" van de 
deelnemers waren er al een aantal ge
sneuveld. Ondergetekende maakte zich 
gereed voor zijn tweede worp. Na een 
goede aanloop kwam de speer er lek
ker hoog uit en de jury en ik stonden 
vol verwachting te kijken waar de speer 
in de grond zou komen. Maar al wat 
er kwam, geen speer. Toen ik eens de 
boog, die de speer beschreven had, na
ging, ontdekte ik haar in een van de 
houten masten op het middenveld, op 
een behoorlijke hoogte. Grote conster
natie binnen en buiten de lijnen. Wat te 
doen. Men stond te schudden aan de 
paal, maar de speer zat muurvast. Na 
enkele jury-vergaderingen kwam er 
een goed idee uit de bus; een paar 
jury-leden spoedden zich naar de 
kleedkamers en kwamen terug met een 
pracht van een 30-sportsladder. De 
rest was toen een koud kunstje. 

Lamoree heeft de 400 m. C gewon
nen , maar hij moest toch toegeven dat 
de worp met de speer, die bijna 15 
minuten in de lucht was geweest, een 
beste prestatie was. 

0 ja, ik heb die worp over mogen 
doen. En die speer? Wel, ze heeft een 
plaats gevonden in het Luchtvaartmu-
seum. 

J. Hermans 

•• 
Als ik een terugblik werp op mijn 

atletiek-" loopbaan", schiet me veel te
binnen. Welke herinnering moet ik nu 
aan het papier toevertrouwen? Een in 
mijn jonge jaren geleverde prestatie, 
een prettige overwinning of een eervol-
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Ie nederlaag? Ach, dozijnen herinne
ringen komen op mij aa nstormen, in 
vele toonaarden . Boekdelen zou ik 
kun nen vullen over " toen", maar:- één 
van de mooiste herinneringen is toch, 
vreemd genoeg, van recente datum ; het 
volgende is me overkomen: 

met één van onze jongens was ik on
langs op het midden v_(èJd en we waren 
er volledig " in". Niets om ons heen in
teresseerde ons, a lleen het bouwen aa n 
zijn prestatieverbetering. We probeer
den het een beetje zus en een beetje 
zo .... , enfin het ging steeds beter. Je 
leeft dan zo intens mee en de spanning 
wordt groter. Zou 't lukken? D an, op
eens, na een gesiaagde poging (waar
bij hij zijn persoonlijke record verbe
tert) staat de jongen voor je, zwaai t 
met een wijsvinger vlak langs je neus 
en roept juichend ; " Ik heb 'm!" Tege
lijk zie je in een paar ogen , waaruit de 
vreugde van de eerlijke triomf over 
zichzelf straa lt , zo intens vol geluk, dat 
het je een schok geeft en in een flits 
eigen vroegere sportvreugden aan je 
voorbijtrekken . In luttele seconden be
sef je: je kreeg, je geeft en je krijgt we
derom. Of met andere woorden: een 
weinig helpen in de sport kan je voor 
de tweede maal de vreugde ervan doen 
beleven, op een andere, maar ook veel 
mooiere manier. 

E n terwijl de wedstrijd verder gaat, 
is het of je even iets moet wegslikken. 

Sentimenteel? Misschien. 
W. Kaan 

...... 
In mijn atletiek-loopbaan heb ik veel 

beleefd. Belevenissen die mij nu doen 
verzuchten: waar is de tijd gebleven. 

Het is begonnen met mijn persoon
lijke aanmelding bij de helaas te vroeg 
overleden voorzitter van " Haarlem", 
Hi l van der Meij. Ik heb me afge
vraagd wat de aangenaamste gebeurte
nissen zijn uit die lange periode van 
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actief atleet. Mij schoten toen teb innen 
mijn 14 nationale kampioenschappen, 
het kampioenschap van Engela nd, het 
tienkamp-kampioenschap, het record 
polstokhoog dat ik jaren heb mogen 
houden, de 12 punten, die ik bij een 
P.R.-bekerwedstrijd in 1938 voor 
" Haarlem" behaalde, mijn achtste 
plaats bij de E uropese 35-landenwed
strijden. 

Maar als ik een keus moet doen dan 
bewaar ik de dankbaa rste herinnerin
gen toch aan de trainingen bij Kraan
tje Lek, in de duinen en bij de Brou
werskolk, op het H aarlem-veld en in 
het Ken nemer Lyceum. Ik denk aan 
mannen als Jan Hut, Rinkel, Korver 
en Van der Zee, die daar een training 
gaven, zo afwisselend en perfect, dat ze 
a ls enig in den lande bekend stond . 

De prettige stemming onder de le
den , de trouwe opkomst op de trai ning, 
de vechtlust in wedstrijden - dit alles 
blijft onuitwisbaar in mijn geheugen 
voortleven. C. Lamaree 

...... 
Ik herinner mij als de dag van giste

ren , hoe ik een kleine 40 jaren geleden 
bij de H.A.Y. " Haa rlem" ben geko
men. Als voorturner en spelleider der 
Gymnastiek- en Schermvereniging 
" Concordia" was ik met mijn jongens 
op een zomeravond aan het slingerbal
len, waarbij het zo was dat degene, die 
de bal vangt een driesprong mag ma
ken. 

Na afloop kwam een fors gebouwde 
jongeman naar mij toe en vroeg mij , 
of ik wel eens aan atletiek had gedaan. 
" Wat is dat?" , vroeg ik, nogal onnozel. 
Hij antwoordde: " D at is de Moeder 
aller sporten. Toen ik U een driesprong 
zag maken, dacht ik: die knaap is wel 
wat voor onze vereniging, de H .A.V. 
Komt U eens bij ons kijken" . 

Ik deed zulks, kreeg van genoemde 
forseling enige lessen in ver- en hink-



stapspringen en binnen een jaar was 
mijn animator zijn clubrecord hinkstap
springen aan mij kwijt. Die sportman 
was mijn oude vriend Toon van Welse
nes en ik zal hem er altijd dankbaar 
voor blijven, dat hij mij lid der H.A.V. 
maakte, niet omdat ik zijn clubrecord 
mocht verbeteren, maar omdat hij mij 
in een club van louter sportvrienden 
had gebracht. Wat hebben wij jaren 
lang plezier met elkander gehad en wat 
hebben wij eensgezind gevochten voor 
de eer van onze club. Ik herinner mij 
de jaren, dat ik op bescheiden wijze 
mocht bijdragen tot het behalen van het 
clubkampioenschap van Nederland; ik 
herinner mij prettige wedstrijden in 
binnen- en buitenland, ik bewaar een 
schat van herinneringen. 

Nu , bij ons 40-jarig bestaan, zou ik 
zo graag willen dat de huidige genera
tie zich het roemrijke verleden van on
ze H.A.V. wil herinneren en zich hier
aan zal optrekken, om "Haarlem" weer 
te brengen aan de top der Nederlandse 
atletiek. Een bekend vaderlands 
spreekwoord zegt: zo de ouden zongen , 
zo piepen de jongen. Maar waarom 
zouden die jonge, sterke kerels van he
den niet net zo goed, of nog beter kun
nen zingen als die oude knarren het 
destijds deden? 

Ik ben thans een oud man met een 
bijna vol levensboek, maar wat zou ik 
graag nog eenmaal lezen en herlezen: 
de H.A.V. " HAARLEM" CLUB
KAMPIOEN VAN NEDERLAND. 

Jonge, sterke H .A. V .-ers, mag ik 
dat nog eens beleven? AI zou het al
leen maar zijn om de nagedachtenis 
te eren van de onvergetelijke grondleg
ger onzer vereniging: HiJ v. d. Mey. 
CLUBVRIENDEN, bij voorbaat daar
voor heel hartelijk dank. 

" Oudstrijder" 
Steph van Musscher. .. . 

Op zaterdag 23 juli 1960 hebben 
Paulen en ik tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen in Eindhoven, de 
Marathonloop van Frans Künen van 
zeer nabij gevolgd en genoten van de 
prachtige race, die Künen liep. Ik heb 
echter ook genoten van Paulen, die op 
die middag ouderwets in vorm was, na
melijk explosief, zoals velen hem ken
nen, en intens meelevend met de man, 
die liep voor zijn afvaardiging naar Ro
me. 

In 1926 werden de Nederlandse 
kampioenschappen in Groningen ver
werkt, ook in twee dagen. Vanzelfspre
kend was "Haarlem" daar aanwezig 
met een behoorlijke ploeg. Ik was niet 
opgesteld in de 4 x 100 m. en zou dus 
niet meegaan. Er zou echter ook een 
ploeg op de 4 x 400 m. starten, temeer 
daar Paulen van de partij zou zijn. Tot 
mijn grote schrik, maar ook wel een 
beetje vereerd, deelde Van Balen Blan
ken, die toen voorzitter was, mij op 
een oefenavond, natuurlijk in tegen
woo:rdigheid van HiJ van der Meij , 
mee, dat ik in Groningen mee moest 
Jopen in de 4 x 400 m. Protesten mij
nerzijds, dat ik geen 400 m. kon Jopen, 
hielpen niet. Wat wou je tegen de me
ningen van die twee beginnen? 

Groningen , zaterdagavond, prachtig 
atletiekweer. Paulen in fantastische 
vorm. Liep die avond reeds een 400 m. 
in 49.1 sec. Via een niet moeilijkeserie 
moesten we ons plaatsen voor de fi
na le op zondag, waarin we het met de 
A. V. '23 zouden moeten uitvechten. 
Onze ploeg bestond uit Hoogerwerf, 
Nooy, Paulen en ik. 

1 k nam als tweede man van Hooger
werf over en we Jagen toen al ruim 
voor. Ik deed mijn best deze voor
sprong te behouden hetgeen luk te, 
maar ik waakte er angstvallig voor ook 
maar iets te geven, want ik dacht aan 
zondag en spaarde me zoveel mogelijk. 
Nooy en Paulen vergrootten de voor-
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sprong nog aanmerkelijk en we plaat
sten ons voor de finale, maar misten 
net een nieuw Nederlands record. 
"Waarom ging je niet harder, er zat 
een nieuw record in", werd mij ge
vraagd. Heel eenvoudig: ik was niet op 
de hoogte gesteld van het plan, een 
aanval te doen op het bestaande re
cord . Alzo een bij "Haarlem" zeld
zaam voorkomende regiefout. Met het 
parool: dan proberen wij het morgen, 
was deze zaak afgedaan. 

Maar die zondag stormde het en la
gen we in de finale een behoorlijk stuk 
achter op de A.V. '23, toen Paulen als 
laatste loper zijn achtervolging inzette 
op de 800 m.-loper Bolten. Hij liep 

behoorlijk in, maar niemand geloofde 
dat hij het zou halen. Op het laatste 
rechte stuk, pal tegen de storm in, lag 
Paulen nog 12 à 15 meter achter. Wel
nu, aan wat hij toen heeft laten zien 
dacht ik weer toen hij op zijn zeer bij
zondere manier de Marathonloop in 
Eindhoven volgde. De gehele overdek
te tribune stond recht overeind. Tien 
meter voor de finish hàd hij Bolten, 
wàs "Haarlem" kampioen van Neder
land, was Paulen de meest populaire 
man in Groningen en ik erg blij met 
mijn eerste Nederlandse estafettekam
pioenschap. 

G. N. Rinkel 

Onze training ln de na-oorlogse jaren 
Wanneer men mij vraagt iets te 

schrijven over de training van onze ver
eniging in de na-oorlogse periode, dan 
zal een ieder, die niet helemaal een on
bekende is bij de club, begrijpen, dat 
ik daarbij de training dien te splitsen 
in een jeugd- en seniorentraining. 

Een jeugdtraining kende men vroe
ger bij ons niet. In feite kende men in 
de gehele atletiekwereld geen jeugd
training. Toen in de periode na de 
oorlog de jeugdatletiek in ons land 
sterk naar voren kwam, heeft men ook 
bij ons direct het belang van een jeugd
ploeg ingezien en is men gaan ijveren 
voor een zo'n groot mogelijk jeugd
team. Eigenlijk is Piet Haringhuizen 
daar in de oorlogsjaren reeds mee be
gonnen en heeft Ab van de Bel dit 
werk in de jaren 1946/ 47 voortgezet. 

Maar toch zouden wij pas van een 
werkelijke "Haarlem"-jeugdploeg gaan 
spreken, toen Joop van Drunen in 
1949 het jeugdwerk op zich nam. 
Toen is werkelijk bij ons de jeugdatle-
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tiek met sprongen vooruit gegaan met 
als topprestatie de verovering van het 
juniorenclubkampioenschap van Ne
derland in 1958. 

Joop van Drunen mogen wij dan 
ook gerust de vader van onze jeugdige 
atleten noemen. Een man, die we dus 
in ere moeten houden . Maar zeker wij 
niet alleen. Want wat deze Van Dru
nen heeft gedaan voor de jeugd, is in 
feite van zo'n groot sociaal belang, dat 
ook de overheid wel zeer dankbaar 
mag zijn, dat er altijd weer dergelijke 
figuren te vinden zijn die met het bren
gen van vele persoonlijke offers dit 
prachtige werk voor onze jeugd willen 
doen. 

Joop van Drunen is in 1948 bij ons 
gekomen. Hij leek een goede - mis
schien wel voortreffelijke- middenaf
standloper te worden. Zijn animo ging 
echter - dat bleek al heel spoedig -
niet uit naar het leveren van eigen goe
de prestaties, maar veel meer naar het 
geven van leiding aan jeugdige atleten. 



En toen hij zijn kans kreeg bij de 
jeugdleiding, heeft hij zich met een -
ik zou haast zeggen - soort fanatisme 
op het jeugdwerk geworpen. Hij heeft 
wel eens de overtuiging gehad, dat 
hem veel te weinig medewerking werd 
verleend bij zijn streven een sterke 
jeugdploeg op te bouwen. Vanuit het 
standpunt van de jeugdleider gezien, 
was dit misschien wel zo, maar hoe be
langrijk het jeugdwerk voor een ver
eniging ook is , het bestuur had ten
slotte ook met andere aspecten in het 
verenigingsleven rekening te houden. 
Het is een van de grootste verdiensten 
van Joop van Drunen, dat hij dit in de 
loop der jaren heeft ingezien, dat hij 
veel heeft geleerd en dat hij zich heeft 
ontwikkeld tot een buitengewoon goed 
bestuurslid. 

Natuurlijk heeft Joop dit jeugdwerk 
niet alleen kunnen doen. In de eerste 
jaren is hij zeer goed geholpen door 
Co Wullems. Bij de training heeft hij 
veel steun ondervonden van Henk Wil
lems, Ab van de Bel, Toon van Wel
senes, Wim Kaan, om slechts de voor
naamste te noemen. 

Wanneer bij "Haarlem" over jeugd
werk wordt gesproken, dan spreekt 
men over Joop van Drunen. Maar zon
der de machtige steun van zijn vrouw, 
zou Joop nooit in staat geweest zijn, 
zoveel werk voor de vereniging te ver
richten. Laten wij dus ook haar dank
baar zijn. Dankbaar, dat zij haar man 
zo vele uren afstaat aan de club, dank
baar ook voor al die ontelbare kopjes 
thee en koffie, die zij in haar gastvrije 
woning voor ons H.A.V.-ers heeft in
geschonken. 

E n nu de seniorentraining. Wel, die 
seniorentraining is tot voor ongeveer 
een jaar geleden toch echt wel het zor
genkindje geweest van elke na-oor log
se bestuursformatie. Na het overlijden 
van "big boss" Hil van der Meij en 
het vertrek van Jan Hut (machtige her-

innering aan een atletiekperiode in een 
zeer moeilijke tijd doemen bij het 
schrijven van deze naam bij mij op), 
konden wij geen man vinden, die met 
inzet van al zijn krachten, in staat was 
een nieuwe seniorenploeg op te bou
wen. Mensen als Siem van Gelderen, 
Ben Holleboom en Ludwig de Sanders, 
zij allen aanvaardden de moeilijke op
dracht het te proberen. Dat het niet 
lukte, kan men hen bezwaarlijk ver
wijten. Zij waren immers niet zelf uit 
de vereniging voortgekomen. Zij kon
den onmogelijk de " Haarlem"-sfeer zo 
aanvoelen, dat zij met inzet van hun 
gehele persoonlijkheid de training kon
den gaan leiden. E n zo hebben wij 
eigenlijk tien jaar lang een trainings
probleem voor onze senioren gehad. 
Ongewild - het is ongetwijfeld jam
mer dit te moeten constateren - is 
jeugdig talent, voortgekomen uit Joop 
van Drunens jeugdploeg verloren ge
gaan. 

Tot vorig jaar, na het overwinnen 
van vele moeilijkheden, Wim Kaan 
zich bereid verklaarde de training van 
onze seniorenploeg op zich te nemen. 
Toen kwam een man voor de ploeg 
te staan voortgekomen uit de "Hil van 
der Meij-school", een man, die de at le
tiek tot in zijn vingertoppen aa nvoelt. 
Daarbij een rasechte H.A.V.-er, die 
veel had genoten van zijn sport. gedu
rende zijn ac tieve periode en die bereid 
was daarvoor veel terug te doen in de 
vorm van leiding geven bij de training. 
Een man dus, die wel zijn gehele per
soonlijkheid bij de opbouw van een 
nieuwe seniorenploeg kon en ook wil
de inzetten. Natuurlijk heeft hij in dat 
ene jaar, dat hij nu de leiding heeft, de 
verloren tien jaar niet goed kunnen 
maken . Doch zijn eerste doel - weer 
een flink aantal senioren op de training 
en de wedstrijden - heeft hij zeer ze
ker bereikt. Dat hij ook op technisch 
gebied ongetwijfeld al veel vooruitgang 
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heeft geboekt, hebben de laatste natio
nale Tienkampkampioenschappen dui
delijk bewezen. Zo duidelijk zelfs, dat 
buitenstaanders Wim Kaan als één der 
beste clubcoaches in Nederland zijn 
gaan beschouwen. Dit beseffen nu lang
zamerhand ook onze eigen atleten en 
daarom kan het haast niet anders, of 
in de nabije toekom t moeten er ook 
bij de senioren resultaten uit de bus 
komen, die herinneringen oproepen 
aan het grootse verleden van onze se
niorenploeg. Niet onvermeld mag daar
bij blijven, dat Ben Holleboom op 

eminente wijze Kaan heeft geassiteerd 
bij de conditietraining in de winter
maanden. 

Een jeugdleider als Joop van Dru
nen , een coach als Wim Kaan, twee 
namen, die er borg voor staan, dat de 
"Haarlem" -training straks ongetwijfeld 
het hoogst denkbare peil zal bereiken , 
mits men daarbij in ieder geval de be
schikking krijgt over een eenvoudige 
atletiekaccommodatie - om van een 
sintelbaan maar niet te spreken. 

D. HAGTINGIUS 

Over de voorzitter 
De plaatsing van dit artikel is niet 

zonder slag of stoot verlopen. 
U zult dit begrijpen als ge weet dat 

het handelt over onze voorzitter, Dick 
Hagtingius, die echter tevens deel uit 
maakt van de redactie van Uw lijfblad. 
In zijn laatste kwaliteit had hij dus 
mede te beslissen over de opname van 
dit stukje in het blad, dat voor U ligt. 
Wij (en dan bedoelen we de overige 
drie leden van de redactiecommissie) 
waren de mening toegedaan dat over 
de huidige voorzitter in deze jubileum
uitgave niet gezwegen mocht worden; 
er zat toen voor Dick Hagtingius niets 
anders op dan zich bij dit meerder
heidsbesluit neer te leggen , hetgeen hij 
overigens loyaal deed. 

Eerder in deze uitgave wordt de fi
guur van Hil van der Meij, die zovele 
jaren vereenzelvigd werd met onze 
veremgmg, naar voren geschoven. 
Heel terecht. We weten wat hij voor de 
H.A.V. heeft betekent en trouwens 
nog betekent. We achten het niet nodig 
hierover uit te weiden - anderen de
den dit voor ons. 
Na het overlijden van Van der Meij, in 
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1947, volgde S. van Duijn - ook een 
van de oude " rotten"- hem als voor
zitter op. Vijf jaar nadien werd Dick 
geroepen tot het vervullen van deze 
eerste functie in onze vereniging, na
dat hij voor die tijd reeds op andere 
plaatsen in het bestuur mede de leiding 
van de H.A.V. had bepaald. 

Bij zijn verkiezing zal hij zich er on
getwijfeld bewust van zijn geweest, dat 
zijn taak om verschillende redenen 
niet licht zou zijn. Wij noemen: alles 
wat hij als voorzitter zou doen, zou be
oordeeld kunnen worden tegen de 
achtergrond van de persoon van Van 
der Meij. Een vergelijking die (met al
le eerbied voor zijn capaciteiten) in 
zijn nadeel zou kunnen uitvallen. 

Verder zou het, gezien zijn leeftijd , 
niet eenvoudig zijn het overwicht te 
hebben dat in een uitgesproken wed
strijdvereniging als de onze, uitermate 
noodzakelijk is. 

Ook dient niet vergeten te worden 
dat aan een bestuursfunctie in een at
letiekvereniging niet gauw die zwaarte 
wordt toegedacht, die ze in wezen wel 
heeft. De prestaties van de atleten 



spreken snel aan en in dit verband be
schouwd wordt een trainer vaak van 
meer waarde geacht dan welk lid van 
het bestuur ook. 

Wij, die regelmatig met Dick Hag
tingius te doen hebben en zij, die van 
verre zijn activiteit kunnen waarnemen, 
zullen het ons willen toegeven, dat hij 
als praeses onmogelijk veel werk ver
zet. Zijn werkkracht spreekt temeer 
als we in ogenschouw nemen, dat hij al 
die arbeid doet naast zijn maatschap
pelijke functie, die veel tijd vergt. Hoe 
hij al die jaren kans gezien heeft om 
twee zaken (zijn eigen en die van 
" Haarlem") te behartigen, zonder dat 
van verwaarlozing van een van beide 
kon worden gesproken, is voor insiders 
een raadsel. Maar hij flikt 't. 

Om de training en alles wat daar 
bij hoort ordentelijk te laten verlopen 
en om op wedstrijdgebied het beste te 
bereiken, daarvoor is een coördinerend 
lichaam nodig; daarvoor is een bestuur 
onmisbaar. En als wij het zo willen 
bezien - en zo moet het naar ons in
zicht - dan gaat de functie van voor-

zitter meer reliëf krijgen. Dan dringt 
het pas goed door dat de touwtjes van
uit één punt strak in handen moeten 
worden gehouden, en vanzelf komen 
we dan bij de voorzitter terecht. 

We weten dat Dick Hagtingius zijn 
werk voor " onze" H.A.V. opvat zoals 
dat van een goed bestuurslid mag wor
den verwacht: zich inzetten met zijn 
gehele persoon, zonder daarvoor dank 
te verwachten. Toch is hem wel eens 
dank gebracht op ledenvergaderingen, 
wanneer hij wederom eens voor twee 
jaar werd herkozen. Hij wimpelde de 
vriendelijke woorden veelal af, omdat 
zijn instelling is dat je een taak, die je 
vrijwillig op je neemt, zo goed als mo
gelijk is moet vervullen. 

Voor alles wat hij voor de H.A.V. 
"Haarlem" heeft gedaan, verdient hij 
ons aller dank. Wij menen goed te 
doen namens allen die de H.A.V. een 
warm hart toedragen op deze plaats tot 
zijn adres woorden van dank en waar
dering uit te spreken. 

3/ 4 van de Redactie 

Van 1955 tot 1960 

1955 
Het bestuur: 

Voorzitter: D. Hagtingius 
Secretaris: B. v. d. Pol 
Penningmeester: J. v. Drunen 
Wedstrijdsecretaris: H . Busé 
Commissarissen: J. E . Bleyswijk 

D. Jordens 
Commissaris van materiaal: 

C. Lagendijk 

De wintertraining staat voor de se
nioren o.l.v. Ludwig de Sanders, geas-

Naar gegevens van Piet Kleyne 

sisteerd door enkele clubcoaches, o.a. 
Wim van Gog, die de training van de 
midden- en lange-afstandlopers ver
zorgt. Bij de jeugd hebben Joop van 
Drunen en Henk Willeros de touwtjes 
in handen. Jaap Veenendaal en Hans 
Douwes worden jeugdkampioen van 
Nederland resp . op de 100 en 300 m. 
Bij de senioren wordt Paul Verra kam
pioen op de 10.000 m. Bij de P.R.-be
ker bezetten wij de 4e plaats met 4 7 
punten. Met 73 punten wordt onze 
jeugdploeg tweede bij de W.G.-beker
wedstrijden. 
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1956 
Co Lagendijk gaat na een jaar het 

bestuur weer verlaten, dat overigens 
ongewijzigd blijft. De wintertraining is 
in handen van de volgende coaches: 
Van Duijn, Willems, Van Welsenes, 
Van Gog, W. Kaan voor de seniores. 
De zorg voor de junioren-training is 
ook nu weer aan Joop van Drunen toe
vertrouwd. Arnold Presburg wordt als 
7e man in het bestuur opgenomen. 
Harry J oacim wordt jeugdkampioen 
van Nederland hoogspringen. Paul 
Verra wordt wederom kampioen van 
Nederland 10.000 m. Bij de W.G.-be
kerwedstrijden wordt onze junioren
ploeg 2e met 57 punten. De P.R.-be
kerwedstrijd levert slechts de zesde 
plaats op met 27 punten. 
1957 

In het bestuur vervangt Arnold 
Presburg Bab v. d . Pol als secretaris. 
Wim van Gog wordt wedstrijdsecre
taris en Piet Kleyne maakt zijn entree 
in het bestuur als commissaris. 

In de voorronde van de P.R. -beker
strijd bezetten wij de tweede plaats met 
62 punten en bereiken dus de finale. 
In deze finale wordt onze ploeg verras
send 3e met 43 punten. De W.G.-be
kerwedstrijd brengt wederom een 2e 
plaats met 68 punten. 
1958 

Andermaal wordt de functie van 
wedstrijdsecretaris in het bestuur door 
een ander bezet. Sieg Blauw vervangt 
op deze plaats Wim van Gog. Dick 
Hoogland neemt de commissarisplaats 
van Dick J ordens over. 

De wintertraining komt voor de se
nioren o.l.v. Wim Kaan te staan. Joop 
van Drunen zwaait de scepter bij de 
junioren. Joop Vissers wordt jeugd
kampioen op de 300 m. en de 110 m. 
horden. Ger Duits wint de jeugdtitel op 
de 100 m. De 4 x 100 m. jeugdploeg 
bestaande uit Mat Meuwese, Bob 
Steenbergen, Joop Vissers enGer Duits 
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wordt kampioen van Nederland op dit 
nummer. De P.R.-bekerwedstrijd 
brengt een 4e plaats met 40 punten. De 
W.G. -beker wordt voor de eerste maal 
door een " Haarlem"-jeugdploeg ge
wonnen met 74 punten. Bovengenoem
de 4 x 100 m. jeugdploeg verbetert het 
Nederlands jeugdrecord en brengt het 
op 43.7 sec. 
1959 

Wederom een mutatie op het wed
strijdsecretariaat. Joop van Drunen 
wordt naast penningmeester ook wed
strijdsecretaris. Meuwese Sr. comple
teert als commissaris het bestuur. De 
wintertraining staat o.l.v. Wim Kaan 
en Ben Holleboom. Joop van Drunen 
heeft de leiding bij de junioren. In juli 
neemt Wim Kaan de gehele verant
woordelijkheid van de training van de 
seniorenploeg op zich. De P.R.-beker
wedstrijd levert wederom een 4e plaats 
op met 41 punten. De W.G.-bekerwed
strijd brengt ons dit keer de 3e plaats 
met 46 punten. 

1960 
Het bestuur: 
Voorzitter: D. Hagtingius 
Secretaris: A. H. Presburg 
Penningmeester: J. v. Drunen 
Wedstrijdsecretaris: H. Busé 
Commissaris van materiaal: 

R. Kitseroo 
Commissarissen: J . E. Bleyswijk 

M. Meuwese 
De wintertraining staat weer o.I. v. 

Wim Kaan en Ben Holleboom en bij 
de junioren o.l.v. Joop van Drunen. 

Jeltjo Doornbosch komt bij de tien
kampkampioenschappen voor de eer
ste maal over de 6000 punten. Hij be
reikt 6145 punten. De P.R.-beker
ploeg scoort 34 punten en bezet de 6e 
plaats. Met 39 punten komt de W.G.
bekerploeg tot de Se plaats. 

8 oktober 1960. De H .A.V. "Haa r
lem" bestaat 40 jaar. 



Clubrecords 
DER H.A. V. " HAARLEM" PER 2 OKT. 1 9 6 0 

Senioren . 

100 yards Chris Berger 9.7 sec. 1930 
100 meter Chris Berger 10.5 sec. 1930 
200 meter Chris Berger 21.1 sec. 1930 
400 meter Adje Paulen 49.2 sec. 1926 
800 meter Andries Hoogerwerf 1 m. 56.6 1929 
1/2 Eng. Mijl Wim Tackema 1 m. 59.1 1936 
1000 meter Wim van Gog 2 m. 33 .5 1946 
1500 meter Wim van Gog 4 m. 02.8 1948 
1 Eng. Mij l Henk Meijboom 4 m. 30.6 1954 
3000 meter Paul Verra 8 m. 34.6 1956 
2 Eng. Mijl Jan Koopman 9 m. 55 .- 1947 
5000 meter Paul Verra 14 m. 59.6 1957 
10.000 meter Pa ul Verra 31 m. 06.6 1956 
Uurloop Bas Fennis 16 km. 180 1954 
15.000 meter Bas Fennis 53 m. 49.- 1957 
20.000 meter Bas Fennis 1 uur 14.59.- 1955 
25.000 meter Bas Fennis 1 uur 40.20.- 1955 
3 5. 000 meter Gerrit v. d. Bosch 2 uur 31.38.- 1958 
marathon Gerrit v. d. Bosch 3 uur 12.31.- 1957 
110 rntr horden Wim Kaan 14. 8 sec. 1935 
200 mtr horden Joop Vissers 25.4 sec. 1959 
400 mtr horden Joop Vissers 55 .2 sec. 1959 
440 yrd horden Joop Vissers 57.8 sec. 1959 
3000 mtr steeple Paul Verra 10 m. 09.- 1957 
hoogspringen Ton v. Zijl 1 m. 83 1960 
verspringen Toon van Welsenes 7 m. 27 1929 
polsstokhoog Cor Lamaree 3 m. 975 1946 
hink -stap-sprong Steph. v. Musscher 14 m. 13 1930 
kogelstoten Ad van Zweeden 14 m. 42 1952 
discuswerpen Gerrit Eysker 42 m. 77 1932 
speerwerpen Jeltjo Doornbosch 57 m. 28 1960 
kogelslingeren Bertus Gras 36 m. 20 1933 
4 x 100 m est. v. d. Berge-v. Welsenes-Benz-

Berger 42.5 sec. 1931 
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10 x 100 m. est. v. Welsenes-v. d. Zee-J. v. d. 
Booren-Eysker-Berger- Over de 
Linden-Benz-Rinkel- Paulen-v. d. 
Berge 1 m. 52.3 1930 

4 x 200 m est. Paulen-v. d. Berge-Berger-Benz 1 m. 31.- 1931 
4 x 400 mest. J. Doornbosch-P. v. d. Werff-

J. Kan-C. Lagendijk 3 min. 27.5 1960 
Zweedse Est. Dekker-E. Scholten- Heyn-

A. Schaap 2 m. 03.5 1946 
Olympische Est. Hoogerwerf-J. v. d. Booren-Benz-

Berger 3 m. 37.2 1930 
3 x 1000 m est. J. Soomer-v. Gag-De Roode 7 m. 54.5 1943 
4 x 800 m est. J. Soomer-T. Wernik-v. Gag-De 

Roode 8 m. 14.- 1943 
4 x 1500 m e t. v. Gog-Walgien-J . Brijs-De Roo-

de 17 m. 02.- 1942 
Olymp. tienkamp Jeltjo Doornbosch 6145 ptn. 1960 

Junioren A. 

100 meter Jaap Veenendaal 10.9 sec . 1955 
Ger Duits 10.9 sec. 1959 

200 meter Joop Vissers 22.5 sec. 1958 
300 meter Hans Douwes 35 .8 sec. 1955 
800 meter Joop Vissers 2 m. 00.- 1957 
1500 meter Jan Kiewiet 4 m. 05.6 1960 
3000 meter Han Jansen 9 m. 09.1 1953 
110 mtr horden Joop Vissers 14.8 sec. 1958 
hoogspringen Ton van Zijl 1 m. 80 1956 

Peter Krans 1 m. 80 1957 
verspringen Bob Steenbergen 6 m. 85 1958 
polsstokhoog Mart Swart 3 m. 45 1947 
kogelstoten Jeltjo Doornbosch 13 m. 81.5 1955 
di cuswerpen Jeltjo Doornbosch 40 m. 75 1954 
speerwerpen Jeltjo Doornbosch 57 m. 94 1955 
4 x 100 m. est. Meuwese-Steenbergen-Vissers-

Duits 43 .·7 sec. 1958 
4 x 300 m est. De Raay-v . d. Pol-Lagendijk-

Douw es 2 m. 32.- 1954 
6-kamp Jeltjo Doornbosch 3767 ptn. 1955 
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Junioren B. 

80 meter Cees den Boer 9.- sec. 1954 
100 meter Bob Steenbergen 11.6 sec. 1956 
300 meter Mons Weyers 38.1 sec. 1959 
600 meter A. Schaper 1 m. 26.1 1960 
1500 meter Jan Kiewiet 4 m. 15.6 1958 
80 mtr horden Mat. Meuwese 11.1 sec. 1956 
hoogspringen Mat. Meuwese 1 m. 70 1956 

Pieter Mascini 1 m. 70 1958 
verspringen Harry J oacim 6 m. 44 1955 
polsstokhoog Rinus v. d. Bovenkamp 2 m. 87 1958 
kogelstoten Jeltjo Doornbosch 14 m. 01 1953 
discuswerpen Jeltjo Doornbosch 39 m. 95 1953 
speerwerpen Jeltjo Doornbosch 51 m. 40 1953 
6-kamp Harry J oacim 3488 ptn. 1955 
4 x 80 mrt est. Versnel-de Reus- H. Joacim-Den 

Boer 37.3 sec. 1954 
4 x 100 mtr est. Doornbosch-Breevoort-v. d. Pol-

Douw es 46.7 sec. 1953 

Junioren C. 

60 meter Bob Steenbergen 7.4 sec. 1954 
80 meter Bob Steenbergen 9.4 sec. 1954 
600 meter Mons Weyers 1 m. 32.- 1957 
hoogspringen Gerard Mooienaars 1 m. 63 1959 
verspringen Bob Steenbergen 6 m. 04 1954 
kogelstoten Gerard Mooienaars 13 m. 395 1959 
discuswerpen Gerard Mooienaars 41 m. 50 1959 
speerwerpen At Joacim 40 m. 02 1957 
4 x 60 mtr est. Steenbergen-Versnel- Meuwese-

H. Joacim 28.2 sec. 1953 
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Bij sport en spel 

OVOMALTINE ... 
........." 

zet kracht bij ! 

HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT L~~ J.. / OI), tegenover het stat ion 

80 bedden, kamers met bad en telefoon. 

TEL. 02500-22180 Zalen beschikbaar (10 tot 100 pers.) voor partijen, recepties en conferenties. 
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Samenstelling bestuur: 
D. HAGTINGIUS, voorzitter 

Perseusstraal 31, Haarlem · Tel. 52207 

A. H. PRESBURG, secretaris 
Thomsonlaan 49, Haarlem · Tel. 40995 

]. V A N D R U NE N, penningmeester 
Olycanstraat 40, Haa rl em · Tel. 20798 

H. BUS É, wedstrijdsecretaris 
Godfr. v. Bouillonstraat 67, Haarlem - Tel.' 19624 

R. KITSEROO , commissaris van materiaal 
Jan Gijzenkade 192, Haarl em 

M. MEUWESE, commissaris 
Schaterweg 206, Haarl em . Tel. 53546 

J. : E. BLEYSWI]K, commissaris 
Parklaan 90, H aarlem . Te l. 21858 

Samenstelling redactie: 
A . H. v an d en BEL - D. HA GTINGIUS 

M. WElfERS - H. ]. WILLEMS 

R edactie-adres : Bellamystraat 3 , Haarlem 

O vername van artikelen, geheel of ten dele, is met bovenvermelding, toegestaa n. 

Oliestook in uw kolenhaa rd, kachel, 
ze lfs in uw Brabantse of buiskacheL 

Met de Amerikaanse ABC olievergasser 
bouwen wij uw kolenhaard enz. om 
lot een prima oliestook-apparaat met 
kop van 7000-15000 kal. 

Alle inlichtingen worden U verstrekt 
door u w A. B.C. installa teur 

w. 11~14 
ELEC TR. S MED E RIJ . H AARL E M 

Privé: Prinsen Bolwerk 56 zw. - Tel. 10097 
Werkplaa ts: Baljuwslaan 23 - Tel. 11 209 
(tot 17.30 uur n.m.) 

S pec. reparatie-inrichting haarden en 
kachels. Verkoop van alle merken olie
en kolen haarden. Hek- en constr. werken 

Voor een 

of een 

naa r 

Jeltjo Doornbosch 
Ook voeder en andere 

dierenbenodigdheden 

VAN 'T HOFFSTR. 93 
TEL. 16908 

('s Maandags en zaterdags standplaats: 

Botermarkt) 
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Bloemenmagazijn 

Jlara 
Speciaal adres voor 

artistieke bloemwerken 

Zijlstraat 25 
Tel. 11395- Haarlem 

Geniet van elk sportevenement, 

neem steeds een camera 

en kijker mee 

G rote sortering in elke prijsklasse bij 

Fakkelrnan's 
Foto- en kinahandel 

Rijksstraatweg 356 - Telefoon 60931 
(naast Strookman Textiel) 

Rijksstraatweg 14 - Telefoon 52982 :- Haarlem 
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HOAOVOer 

voor brommer 

of fiets 

natuurlijk naar 0 0 

V iets 
ZIJLWEG 41 - TELEFOO 14308 

Touringcarbedrijf 

Sparrenstraat 30 - Haarlem 

Telefoon 5 59 57 - 6 03 33 

Verhuur van touringcars voor 

binnen- en buitenland 



gezonde voeten 
Aan de voeten van een athleet worden 
zèèr hoge er sen gesteld. Meestal hangen 
zijn prestaties al van de condi tie van 
zijn voeten I 
Tal van athleten worden echter ge
plaagd door het hinderlijk- jeukende 
zwemmerseczeem (Athlete's loot) 
en door pijnlijke ontvellingen met de 
daaraan verbonden rnlectie-gevaren. 
Doe er iets legen I Volg het voorbeeld 
van zovele vooraanstaande athleten en 
gebruik regelmatig Decy lon. 

• poeder om de hu id gezond en veer
krachtrg te houden 

• zalf voor een snelle genezing. 

• tinctuur voor hardnekk1ge gevallen. 

Verkrijgbaar Uitsluitend rn apotheken en dro · rstenjen 

~ .... --- - ..4 
N.V. KON . PHARMACEUTISCHE FABRIEKEN v/h BROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA 

g~&.~-~ luxe le,derwarenp 
retsarftkelen 

paraplu's 
GEN. CRONJESTR. 34-HAARLEM-TEL. 55684 

UW SPECIAALZAAK 

VOOR AL UW 

lederwaren, 

sporttassen en 

parapluies 
(dames en heren) 

EIG EN REPARATIE-ATELIER 

Henk v. Koerset 
De speciale Herenkapsalon 

van Haarlem 

KLEINE HOUTSTRAAT 71 
TELEFOON 212 38 

en ... de nieuwste en de 

meest exclusieve modellen 



" ... 

Kom eens kijken naar 
onze grootse collectie in: 

Spikes, Adidas, Puma vanaf f 28.50 

Trainingsschoenen vanaf f 14.25 

Singlets H.A.V. vanaf f 3.35 

Athletiekbroekjes H.A. V. vanaf f 3.75 

GROTE HOUTSTRAAT 123, TEL. 22085 (3 lijnen) 

DE LEVERANCIER VAN UW CLUB! 

EXCLUSIEF AMBACHTSWERK 

UIT EIGEN LAND 

.. 1-/éT OUD[ R._/JlDI-IUYS" 
SMEUESTRAAT 40 (onder "De Hoofdwacht") 

Stijlvolle sier· en gebruiksvoorwerpen 

van topklasse 

, 

DRUKKERIJ 

RIJKSSTRAATWEG 95 

TEL. 50558 


