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YEJ} DE VOORZ I_TTER •
Wanneer ik wegens tijdnood in dit clubblad slechts enkele regels kan
dan wil ik deze vanzelfsprekend wijden aan de wintertraining.
Het bestuur heeft in overleg met de seniorencoaches Holleboom~ Kaan en
Lagendijk de richtlijnen vastgesteld voor de komende wintertrainingsperiode.
Deze richtlijnen zijn besproken met de te vormen wedstrijdploeg en deze atleten zijn er akkoord mee gegaan zich volledig aan de opdrachten te houden. .
Het zal ongetwijfeld een zware taak worden om reeds deze winter de basis te
leggen voor een hoger atletiekniveau, niet alleen uit verenigingastandpunt
bezien, maar zeker ook uit nationaal oogpunt.
Hij van de Vereniging 11 Haarlem 11 vlillen volgaarne onze medeuerking verlenen ook het nationale peil van de Nederlandse atletiek te verbeteren, doch
persoonlijk zou ik daarbij ~én ding nadrukkelijk op de voorgrond uillen stellen: schakel de clubcoach niet uit!
Wanneer wij straks een werkelijk goede buitenlandse coach krijgen~ laat
clez e man zijn werk gaan doen in samemrer ki ng met de clubcoaches. Laat hij de
clubs gaan opzoeken en laat men de topatleten niet bij de clubs ueghalen.
Ua.nt dat zou m.i. voor de atletiekbeoefening iï1'ö'iîs landje een kleine rar,lp
z ijn. Onder andere de aantrekkingskracht, die de z.g. topatleten bij diverse
verenigingen voor adspirant-leden hebben, zou dan immers volledig verloren
gaan, naast het feit, dat de animo van cte clubcoach dan v1el eens snel zou kunnen verdwijnen. Nogmaals een goede buitenlandse coach, graag heel graag zelfs,
üaar laat deze man "'erken in volledige samenwerking met · de clubcoach.
Tot slot nog even terug naar onze eigen vereniging, waarbij de juniorent raining ook dit jaar weer onder de deskundige leiding zal staan - hoe ka.n
het anders - van Joop van Drunen, geassisteerd door Jaap de Reus en Piet
IIascini.
lfoge de wintertraining 1961/62 inderdaad datgene brengen, '"a-t ivij er ons
a llemaal van voorstellen.
D. Hagtingius.
s c h rijven~
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Bovenstaande artikelen uitsluitend verkrijgbaar bij de penningmeester:
J, va.n Drunen, Olycanstraat 40, Haarlem, telefoon 20798.
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U bij het Sporthuis Haarlem bij aankoop van al U1..r atletiek-

benodigdheden.

Ik zit mij voor het vensterglas onnoem'lijk te vervelen.
Ik wou dat ik twee hondjes was dan kon ik samen spelen.
Bomans.
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in het Lorentzlyceum, Sa.ntpoort -:Jr-nlein,

Za~_tr;§l_ining

19 uur
20 uur
21 uur
Za~t.e;r_d_a_g,!ilidd afLÉJ.

iedere woensdagavond:

welpen - D-junioren
junioren
senioren

het Lour en s 9os .:t er}_Y- c e':_~m., _._G_e_cl_. Volders gracht,

aa.:.n_y_~n.KJj__~.

alleen voor junioren, door de
j~ugdleiding uitgenodigd.
Q_•.J....o_._S_-:-~in€;:

zondaem,orgen - junioren 9. 30 uur.
senioren 10.- uur.

CLUDAVOHDEliT
-·. ---····
Op de maandagen 6 november en 4 december a.• s. in de kantine aan de Kleverlan.n, a.anvang 20.00 uur; einde+ 22.30 uur.
Op deze avonden 1 georganiseerd in samemrerking met de H.D.A. V. 11 Atmodes"
hebben senioren en junioren vanaf 15 jaar !E'a.~is toegang.
- · · ~·

-NI:C'l.Jl.TE
- ··-·- •.. LEDEN.
-- ·--..-

Alle voorgestelde leden, gepubliceerd in ons vorig clubblad, zijn als
lid aangenomen.
Aangeoeld als lid:

H.P. Vergers,
27-7-'47, Leewendalerstr. 37,
J.J. Gimpel-Burger 5-6-•46, Nederlandlaan 134,
E.P. Klipp
20-8-'44, Zaanenlaan 165,
P. Rijnberg
9-8-'43, J.v.Galenstraat 8,

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Bedankt als lid:
B. ter Horst- A.C. r1a.ntje- H. Scholtz- c. VermeerG.H. Grünfeld - A.v.d.Berg - J.T.H. Bron - M.F.A.v.Kesteren
en S.K. Lodder.

-PERSOHALIA
.. - . - ..., _____ .
Wij ontvingen van Peter Malleman een kaaxtje, waarin hij ons in kennis
stelde van de geboorte op 24 september j.l. van hun dochtertje Christien.
Het Sl)reekt vanzelf, dat . \-Tij Peter en zijn echtgenote Sonja hiermee van harte
feliciteren en wij hopen, dat hij zich bij de groep van ·. ,aders in onze vereniging thuis zal voelen.
Hog een bericht waa:r Wl.J al jaren met spanning naar hebben uitgezien,
en dat is de VERLOVING op 14 oktober j.l. van onze archivaris Pieter Kleyne
met Frida Carla Duytshoff. Als jullie verlovingstijd is zoals Piet zijn
"liefde" voor ons archief, dan zijn wij ervan overtuigd, .dat jullie een zeer
prettige toekomst tegemoet zullen gaan. Onze hartelijke gelukwen sen.
RESUHé
-KORT
..... - ... -·- -·- -

BESPREKING HET v!EDSTRIJDATLETEN.

Gezien de minder gunstige gan g van zaken in het thans afgesloten zomerseizoen oordeelde het bestuur het nuttig om in een gesprek met de atleten,
die cin of meer regelmatig aan wedstrijden deelnemen, de situatie onder ogen
te ::ion.
Voor deze bespreking, die 23 oktober j.l. plaatsvond, werden 24 atleten
aangeschreven. Hiervan 5 zonder bericht niet verschenen, 3 hadden wel bericht
van verhindering gezonden, zodat 16 atleten met 5 bestuursleden en - last
but nat least - 3 trainers, n.l. de heren Holleboom, Kaan en Lagendijk, aanwezi{S uaren, toen voorzitter Hagtingius opende met een woord van \-relkom en
een l::orte nabeschouwing over het afgelopen seizoen. Zoals de vorige jaren,
wa.s de opkomst op de \-.rintertraining op het C.I.O.S, goed te noemen, maa:r
- dit geldt speciaal de senioren - in de zomer zagen wij slechts een klein
a.ante.l atleten op de trainingsavonden. Op een kleine groep na werd slechts
sporadisch aan wedstrijden deelgenomen zodat, niettegenstaande een mooie overwinning in de voorronde en een redelijke 4e plaats in de finale va.n fre P.H.bekeruedstrijden, wij moeten terugzien op een slecht wedstrijdseizoen. Het
plan van het bestuur om te zorgen, dat er in de zomer 1962 meer en beter aa.n
de uedstrijden zal worden deelgenomen, luidt onm., een scherpe scheiding
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n c.ken tussen de atleten die bereid z~Jn ook in de zomerlll.B.an.d.en regelmatig te
~ l' a inen en a.a.n wedstrijden deel te nemen, en die leden, die de atletiek meer
v oor de gezelligheid en voor body-building beoefenen,
Ingaande zondagmorgen, 5 november a.. s. gaa.n \Üj nu a.ls volgt van start
(om 10 uur precies!) :
Gez a.l!lenlij k inlopen van de senioren, \>Taarna in 3 groepen. gesplitst \>Tordt :
a . wedstrijdatleten o.l.v. de heren Holleb oom en Kaan;
b . atleten, die niet of nog niet we dstr i jdatleet zijn o.l.v. Co Lagendij k;
c. een groep ex - atleten, die omdat zij te vroeg geboren waren, noch voor a.
noch voor b. in aanmerking komen, dus een "oude jOngens" groep (bij dit
heterogene gezelschap kan men niet meer van een ploeg spre ken).
Tussen de groepen a. en b . is dus een wisselwerking mogelijk, n,l. een
"uedstrijd-atleet", die ongeregeld komt trainen, kan niet met de a.groep meedoen en wordt dus naar de b.groep overgeheveld . Omgekeerd: · een goed atleet
·
uit de b.groep, die tevens regelmatig aan de trainingen deelneemt, komt in
c.c.nmer king voor 11 promotie 11 naar de \>Tedstrijdploeg .
Het bestuur heeft de aanwezi gen voorgerekend, dat indien er het volgende
wedstrijdseizoen geen betere resul ta.ten uit de bu·s komen, het financieel niet
ve rantwoord is om door te gaan met de dure conditietraining op het C.I.O.S.
1 1ij vertrouwen erop,
dat · de atleten het niet zover zullen laten komen en dat
cl oor een gezamenlijke aanpak van atleten, trainers en bestuursleden, onze
v er enig ing niet alleen een gezelligheidsvereniging zal zijn, maar ook 'en voor~ 1 als sterke wedstrijdvereniging weer zal medetellen.
Secretaris.
:~ OJ:~D_.Ap__2_4__
SEPTEHBER

MiSTERDAli

~HJ:I-!l.f"1_~EE'~ugd

vierde, in strijd __oin de W.G . -~ek~_E·
Dez e door de A.A.C. georganiseerde wedstrijden hebben overduidelijk a.angetoo~d hoe het niet moet met de Nede~la.ndse atletiek.
lT i mmer hebb~ij een wedstrijd om de VT .G.-beker meegemaakt waar zov e e l
prote s ten werden ingediend ; oorzaak : o.a . de wedstrijdleider, die beslist
z ijn dag niet had.
Er werden dooi hem beslissingen genomen volkomen in strijd met de regl ement en , maar basta, pers en radio hebben hierover al duidelijk hun stem l a ten
horen.
De ued strijd leverde ons de vierde plaats op. In onze prognose '"aren '"e
gekon en tot 50 punten, het werden er 48 ; geen groot verschil dus.
De wedstrijd begon nogal hoopvol . Op de 110 meter horden plaatsten zich
zoHe l Ernst de Roode als Andr~ Na.scini voor de finale, en die leverde een 4e
pl aats voor Ernst en een 6e plaats voor Andrd op . De 800 meter was een kleine
teleur s t elling. A rie Schaper hadden ~ e zeker voor 6 punten getipt, het werden
er e chter 5. 111e~ een te langzame eerste ronde, speelde hij Rob Kat van
Zaan l a nd prachtig in de kaart. Rob be s chikt over een goede eindsprint, die hij
ook benu t te 1 zodat hij erin slaagde Adrie op de streep te kloppen.
In de eerste serie 100 meter die nu volgde kwam Henk Leuvrener op de 6e
plaat s , geen f i nale dus. De volgende serie werd geheel volgens de verwachtin,gen c;eHonnen door Hora Vlam, ook de finale \·Jas een . overwinning voor hem.
De s eries 80 meter jongens-B leverden weer twee finale-plaatsen op. In
de 1e s erie Dolf Nulder op de 3e plaats, Eddy de Vries plaatste zich als 2e
i n de v olgende serie.
In de finale van dit nummer verrastte vooral Dolf met zijn 3e plaats.
Bddy v ercl hier 5e.
Uons Ueyers kwam op de 1500 meter tot 3 pt, dus een 4e plaats (een yerd ienstelijke prestatie van hem in de zware ontgroenins-speriode).
De series 300 meter leverden een grote teleurstelling op. Niet doordat
Peter va n Bueren zich niet kon plaatsen ( ook al ontgroening!) maar wel omdat
een z ich in de finale knokkende Fred van de Lippe, werd gediskwalific~erd,
daar h ij vanaf het middenterrein aangemoedigd werd door een clubgenoot (wel
bij zonder ver-gezocht, deze straffe maatregel!).
De 3000 meter leverde zowaar ook nog een puntje op. v/d Greef zorgde voor
één punt door deze race uit te lopen .
Jim Thuis liep een bijzonder moedige race op de 600 meter en behaalde een
prachtig e eerste plaats in 1.26.8 sek. Jaap Sa.ndijck stelde hier wel iets
teleur, toch slaagde hij erin één punt te bema chtigen.
De 4 x 100 m-ploe g eindigde op de der de plaats.
Uann eer we de diskwalificatie op de 300 met er even buiten beschouwing
,lat en h aalden we dus op alle loopnummers punten.
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Op de technische nummers viaren de prestaties als volgt: Frank Kales leverde een zeer goede prestatie door de 2e plaat~ in te nemen bij. het kogelstoten.
Cees Christiaanse beantwoordde ook aan de verwachtingen, een 3e plaats
bij het verspringen en een 6e plaats op ·hoogspringen.
Hora Vlam pikte ook nog tvree puntjes bij het verspringen - hij uerd hier
vijfde. Het discuswerpen was wel teleurstellend.
André,, Hascini werd hier 7e en Gerard Moolenaa.rs moest genoegen nemen met de
10e plaats. 1:/a.t meer vechtlust en concentratie zou voor laatstgenoemde geen
overbodige weelde zijn.
Ook onze debutant Guus Bertels· kwam bij het speerwerpen tot een 7e plaats
en in dezelfde klassering behaalde Henk Lauwener het kogelstoten.
Kort samenvattend mogen we wel tevreden zijn, doch ik ben niet geheel
voldaan.
Joop van Drunen.
UITSLAGEH H, G. -BEKER\VEDSTRIJD.
..J>11.P._t en
80
80
100
110

meter
r.1eter
meter
meter horden

A. Nulder
9.2
E. de Vries
9,5
11 • H. Vlam
E. de Roede
16.3
A. Jl'i a.scini
16.4
J, Thuis
1 • 26.8
600 net er
J. Sandijck
1 30. 3
800 me-ter
Schaper
2.00.5
A.
1500 L1eter
J.Ïo 'v/eyer s
4 ·25.5
13.26. 6
3000 L1e.ter
T o\'/. de Greef
de
Vries
Ho
Lem.,rener
E.
4 x 100 meter
45.2 '
J. Thuis - H. Vlam
Buiten de punten kv1amen tot de volgende resultaten:
100 net er serie
1500 meter
300 Heter serie
h9ogspringen
ver springen
kogalototen

3e
5e
1e
4e
6e
1e
6e
2e
4e
6e
3e

6e
7e
4e
3e
6e
3e
5e
2e

0

H. Leuwener
P.C. Labeur
P. v.Bueren
F. Vod.Lippe
·c. Christiaanse
c. Christiaanse
Ho Vla.m
F. Kales

sek.
sek.
sek,
sek.
sek.
sek.
sek.
sek.
sek.
sek.

4
2
6
3
1
6
1
5
3

sek~

4

1

sek.
12.4
g.t.
sek. x)
41.4
1.65
6.15
6.04t
12.79

m
m
m
m

1
4
2

5
Totaal

48 pt.

======:::o====c==

x) deze afstand was niet goed uitgezet; er ·Herd 310 m. gelopen.
Buiten de punten kwamen tot de volgende resultaten:
kogelstoten
diSCUSHerpen
speeruerpen
hoogspringen

7e Ho Leuwener
7e. A. Mascini
10e G. Noolenáars
7e G. Bartels
1 Oe F. Kales

11.45
37.03
35.29
39-32
1. 55

m
m
m
m
m.

Totaal uitslag:
1e en kampioen van Nederland
A. A.C.
2e
LoD.A.
Zaanland
3e
H.A. V. "HAARLEï1"
4e
UNITAS
5e
6e
D.OoS.

78 punten
74 punten
55
"
48
"11
36
24
"

--------:Cn voor de laatste keer in dit seizoen tekende Uw 11 verslaggever" van de
rubriek "Van het junioren-vredstrijdfront" de volgende notities op:
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-~~sterdam :

sluitingawedstrijden 30

se~tember

en 1 oktober.

Nieuw clubrekord voor Ton v.d.Voort en Dolf Mulder.
Junioren-c.
60 meter horden
yerspringen
_9-iscuswerpen

3e P. v.Beek 9,2 sek. 1 - deze tijd betekent een evenaring van .het clubrekord, dat op naam staat van
Gerard î·1 oolenaa.rs.
1e J.w. Schnerr
5.35 meter
9e A. Souverein
4·55 meter
11e G. Zvra.rt
30.28 meter.

Junioren.- D.
x~rspringen

series 60 meter
halve finale 60 meter

2e
9e
4e
1e
3e

L. v.d. Veer
R. Thuis
R. Thuis
L. v.d.Veer
1. v.d.Veer

4.58 meter
3.79 meter
9.2 sek.
8.7 sek.
8.9 sek.

Junioren-B.
100 meter series

2e ·A. v.d.Voort
1e _E. de Vries

11.9 sek.
11.8 sek.

In de finale van deze 100 meter junioren B slaagde . Ton v.d.Voort erin
het vijf jaar oude clubrekord van Bob Steenbergen (11.6 sek.) te verb.eiïere.n.
Hij bracht het op 11.4 sek. Ook Eddy de Vries b1eef met Z1Jn 11.5 sek. nog
onder het oude rekord. Zij bezetten resp. de 2e en 3e plaats in deze finale.
80 meter horden serie.

1e A. Hulder

11.7 sek.

Ook Dolf Hulder wist in de finale van deze 80 meter horden een clubrekord omlaag te halen. Mat Meuwese liep in 1956 11.1 sek. over deze afstand,
Dolf maakte er 11.- sek. rond van, hetgeen he~ te~ens de 1e plaats opleverde.
60 meter.
Hier was het Jim Thuis die zijn zoveelste overwinning op dit nummer aan
zijn zegenkar bond; tijd 1.28.1 sek.
Jaap Sandijck werd in de 2e serie van dit nummer tweede in de tijd van
1.29.3 sek., hetgeen hem in het totaal-klassement op -de derde plaats bracht.
kogelstoten
verspringen

10e
13e
2e
10e

A Mulder
V. J:.fascini
E. de Vries
G. r-loolenaars

9.83
8.84
5.67
5.35

meter
meter
meter
meter

Junioren-A
100 meter serie
100 meter fina.le

1e H. Vlam
10.9 sak.
11.- sek.
1e H· Vlam
Hora. liet deze middag wederom 10.9 sek. afdrukken; hij heeft gedurende
het hele seizoen zijn prima vorm constant weten te behouden. In het prille
seizoen liet hij in Beverwijk ook reeds in serie-, halve fin. en finale 10.9
s ek. afdrukken, in het verdere seizoen heeft hij enkele keren deze goede tijd
weten te noteren:
_1500 meter
Adrie Schaper liep een verdienstelijke race, resultaat een eerste plaats
in de goede tijd vah 4.11.3. Ik moet helaas in herhaling treden; met wat ge. durfder lopen zou deze tijd ongetwijfeld belangrijk beter kunnen vrorden.
110 meter horden serie
idem
finale

1e E. de Roede
16.7 sek.
16.1 sek.
3e E. de Roede
Ernst verbeterde zijn persoonlijk rekord en bewees hiermede dat de regelmatige training van de laatste maanden vruchten afwerpt. De komende winter
deze regelmaat vasthouden joh.
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~ OKTQ_B_:QR. }~_SJ-DUITSLAND-NEDERLAl'JD

JUNIOREN.
In de Nederlandse jeugdploeg \'Jaren gekozen: Hora Vla.m (100 mtr en 4x100
mtr.est.) en Adrie Schaper (1500 mtr.).
Hora eindigde op de 100 meter als vierde. Tijd 11.- sek. Tot 80 meter
leek het er o p~ dat de race in zijn voordeel zou eindigen. De la.a.tste 20 mtr.
\'Terd hij echter gepasseerd; de lopers kwamen echter praktisch gelijk over de
finish. Voor de eerst aankomende werd 10.9 sek. afgedrukt.
Adrie eindigde eveneens op de vierde plaats; tijd 4.15.3
8 OKTOBER
DEN HAAG
... - .. ·--·-·- •
Op de ze i·Tedstrijden~ met als inzet het Haagse kampioenschap~ kwamen
onze jongens niet direct tot denderende prestaties~ alleen Jim Thuis mag zic h
Haags kaL11J ioen noemen.

Junioren- i~

discusi·ce._rye_~

10e A. Hascini

!_s>g~l~t_o_t~e.n.

15e A. Iviascini

ver spr i]1_~-~n;

18e G. Eertels

34~98

.

10~92

meter
meter

5~28

meter

Junioren-E
80 meter series

80 meter halve finale

----- --

300 me ter serie
- idem··· - ëïéiD:fin.
ideJJ
fin.
600 meter

1e

A. v.d.Voort
2e A. Nulder
3e R. v. Nimwegen
3e F. v.d.Lippe
3e A. Mulder
5e A. v.d. Voort·
1e
3e
5e
1e

F.v.d. Li:ppe
F . v.d.Lippe
F. v.d.Lippe

9~7

9·4
10.-

9· 1
9·1

0

16e A. Iliulder
26e G. Ilioo 1 en aars
30e R. v. Nimwegen
3e "Haa.rlem"

"
"
11

9.6 sek.
40.1
38.2
39.8
1 28.6

J. Thuis

sek.

11

sek.
sek.
sek.
sek.

5.46 meter
11
5·11
11
5.13
47·9 sek.

1 5 OKT_O.B.B..R_ P-_O_TTERDM-'I.
Op deze door de afdeling Rotterdam georganiseerde sluitingswedstrijd,
kwam Horn. Vlam, die deze middag zijn la.a.tste \'Tedstrijd liep als junior~ tot
een bij ~ onder goede prestatie.
In ~e finale 200 meter jun. A ging hij als eerste door de finish in de
fraaie tijd van 22.2 sek, een verbetering van het reeds met 22.4 sek. op
zijn naam sta.a.nde clubrekord.
·
E~n.......P_r_a.:.<?P_tig afscheid!!
Ja.a1J Sandijck liep een goede race op de 1500 meter voor junioren B.
Resultaat ; een t weede plaats in 4.25.3, Jaap heeft dit seizoen een opmerkelijke vooruitgang geboekt, er zit meer pit in zijn lopen.
Jin Thuis bezette de 4e plaats bij de 300 meter junioren B in 37.3 sek.
Joop van Drunen.
J.VIEDEDE_I:~)]'T_G_EJj'

VMJ HET vlEDSTRIJDSECRETARIAAT.

Promotie:
P. 111ascini
Nieuwe

hoogspringen

1m65 kl. c.

wedstr. 1-10-61 A1 daT·l ·

c~~~rekords:

Senioren
c. Faas
3000 m steeple chase van 10m09 op 9m45.6
J, Kan-J.Vissers-C.Faas-J.Kiewiet
4 x 800 m. est. van 8m14 op 8m11.4 sek.
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11

24- 9-61

"

11

10- 9-61

11

Junioren:
-------

A. v.d.Voort
D. Hulder

100 m. junioren B van 11.6 op .11,4 sek.
80 m horden "
B 11 11 • 1. op 11 • - "

Van hier en daa.r .ui:tsla.gen van

30-9-61 A1 da.m
idem ·

~rijden.

]_Q__~tember A dam. Nationale Estafe)_t_e ka.mpioenscha;epen.
1

4 x 100 .m. (Duits-Knol-Vissers-Joacim) 6e in serie tijd 45.4 sek.
4 x 800 m. (J. Ka.n . 2.04,Vissers 2.03.2, Faas 2.00.7, J. Kiewiet 2,03.5) 5e in
8.11.4 wat een nieuw clubrekord is.
4 x 1500 m. door een . blessure van J, Kiewiet strijd moeten staken.
_!_6-17 september_ Zeeuwse tienkamp-kamp_i_oenscha.ppen. Vliss in g_~-~·1e J, Doornbosch

(100 m. 11.3, verspr. 6.42 m., kogelstoten 13.43 m, hoogspr.
1m62, 400 m. 53.1i 110 m horden 16.3, discuswer pen 35.62 m,
polshoog 3.15 m, speerwerpen 52,25 m, 1500 m 4.30.1 )
(100 m. 11.6, verspr. 6.32 m., kogelstoten 12.84 ' m," hoogspr.
2e R. Knol
1m68, 400 m. 57.-, 110 m horden 16.4, discuswerpen 41.68 m,
polshoog 3.15 m, äpeerwerpen 40,98 m, 1500 m 4.59.1)
totaal pt. 5348 (nieuw ~ersoonlijk rekord).

l7__september

Districtskampioenschap~~n

Noordh olland, A'dam.

kaJapiaenen:
H. Vlam

200 m
22.5
110 m horden 15.3
hoogsprj.ngen 1m80
H . Vlam
2e
100 m
10.9
A. Kortekaas 6e 5000 m
16.54
B. Steenbergen 4e verspringen
5.94
Onze gelukwesen aan de kampioenen.

H. Joacim
A. van Zijl

i'Tationale 15 km. loop te Reeuwijk 23 september 1961.
7e in de C-klasse good old Bas Fennis
tt
tt
10e "
Gerrit. v.d.Bosch
tl
12e "
Bab
v.d.Pol
"
]?._~jnummers

\v. G.

1 uur en 44 min.
1 uur 4 min. 49 sek.
1 uur 6 min. 8 sek.

bekerwedstrijd 24 sept_ember 1961 Amsterdam.

200 meter horden kampioenschap van

]T_~_§.-~rland

3e R. Knol 25.6
.3_0_0 0 meter steeple-cha.se

kampioens_c_!l_a.y_ ~n N ederla_E~·

3e c. Faas 9m 45.6 Dit betekende een nieuw clubrekord, Het oude clubrekord
stond op naam van Paul Verra. met 10 m 09; een verbetering van bijna 24 sek.
een aanzienlijke verbetering. Dus Co nestelde zich met deze prestatie meteen
bij de beste vijf in 1961. Zo'n kleine tien jaar geleden zou zijn prestatie
bijna een nieuw Ned.rekord opgeleverd hebben. (Noot red.: en 'I'Tat dacht Hans
·
·
· van zo 1 n ve.e rtig . jaar geleden)
-~!l_terna.tionale

slui tingswedstrijden _C?lJ.. 30 september te ·. Ensche9-~..!.

Hoogspringen 3/4 A. van Zijl en R. Knol beide met 1.75.
Discuswerpen 3e R- Knol met 40m90 •
.s_l_ui tingswedstrijden Amsterdam 1-10-61.•
200 meter horden

2e J . Vissers

3e R. Knol
1500 m kl. b.
3000 m kl. d.
hoogspringen kl. d
kl. c
polsstokhoogspr.

2e
8e
1e
J.
p.
J.

c.

Faas

R.

Fo~mer

p, lilasein i
Visser s
Nascini
Vissers

26-3
26.4
4 . 10.9 (nieuw pers.rekord)
10.28
1m65
1m55
3m.2m90

Vice Versa-loo;e te KrimEen aLi!___;p ss e_l 7-10-61.
12 km, kl. c. 12e G. v.d.Bosch, 46m01 sek.
Ve teranen: 4e B. Fennis 43m41.6

5e A.v.d.Pol 46m14.6 ,
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Sluitingawedstrijden 15-10-61 te Rotterdam.
Hoogspringen
Discuswer·pen
3000 m
rviO_~_E_N_

1e
2e
2e
Be

1m83 .
R. Knol
A. v.Zijl 1m78
R. Knol
42m59
J, Fa.as.

JJE \:JACHTEN TOT HET JAJAR 2000?

uat is nu eigenlijk de oorzaak van het falen van de Nederla.ndse Atletiek? Ik heb het mezelf ook afgevraagd. We hebben in de kranten, het Officiële Or gaan en in onze clubkrant (van de voorzitter) de diverse meningen
kun:.1en lezen.
Hen heeft het over de slappe leiding, geen deskundige coaches, verkeerde mentaliteit van de atleet, enz.
liaar laten wij nu eens bij het begin beginnen. Een jongen of meisje
meldt zich als lid van een atletiekvereniging aan. We stellen de leeftijd
v an de nieuweling op 15 à. 16 jaar. ~1en vra.a.gt ha.ar of hem of zij of hij a.l
eens eerder aan sportbeoefening heeft gedaan. Meestal krijgt men ten ant- ·
Ho ord "Ja, een beetje op school". Hier schuilt volgens mij één va.n de belangrijkste oorzaken van het falen van de Nederlandse sportman of -vrou1-v.
Bij het bereiken van de zesjarige leeftijd is men verplicht naar
school te ga.a.n en als ik mij niet vergis, ma.g men bij het bereiken van de
vijftienjarige leeftijd de school weer verlaten. Nu, dat is niet veel of in
somnige gevallen helemaal niets. Het komt heden ten dage nog voor dat jonge ns en meisjes bij het verlaten van de lagere school geen les hebben geh a d in lich. oefening. Men gaat bij het verlaten van de lagere school dan
nog 2 jaar pf 3 jaar naar een Lagere Technische School of een Huishoudschool , waar men dan één of twee uur per week les krijgt in lichamelijke
oefening, wa.t zuiver gezien moet worden a.ls een beetje ontspanning. Gaat
!llen naar een Lyceum of Niddelba,re School, dan krijgt men wat meer uren.
Men krijgt dan ook les van leraren ~n de lich.opvoeding. Treft men dan een
leraar, die gespecialiseerd is in de één of and e'I'e tak van sport, dan zal
men dus deskundig onderricht krijgen in die tak van sport. Maar hoe vaak
gebeurt het niet, dat als men eens les krijgt in atletiek, dit gebeurt door
een niet bij tiitstek deskund~g persoon.
"A~-~-E7tiek is de 1-'Ioeder van a.lle Sporten! Al is het niet de ouj._El_!.E3_ sport_L.'.
be1reerde onlangs een bestuurslid van eep wandelsportvereniging, Want dat is
1-randelen ; dat deden Ada.m. en Eva al!", zo vertelde hij. Maar hij vergat, dat
wandelen ook een onderdeel van de atletiek is. Het zou toch daarom aanbeveling verdienen, als men op de scholen één uurtje per week les kreeg in de
atletiek. Alle takken van sport zouden hiermede gediend zijn. En ook de
jongens en meisjes van de Lagere scholen hebben recht op deskundig onderwijs in de lichamelijke 'opvoeding. Gebrek aan zalen en sportvelden is hier
'én van de grootste oorzaken, waarbij ook nog het tekort aan onderwijzend
personeel komt. Wordt er in Nederland wel voldoende aandacht in verhouding
tot het buitenland, aan dit probleem geschonken? Ik geloof van niet. Men is
hie:r jaren en jaren achter op het gebied va.n de lichamelijk opvoeding. r-Ien
k2.l1 dit onmogelijk in die paar jaren dat men bij een sportvereniging traint,
i nhalen. Kijkt U maar eens links en rechts om U heen, da.n ziet U hoe slecht
het gesteld is met de conditie van de Nederlandse sportsma.n of -vrouw. Haar
heeft de Nederlandse sportman of -vrouw een broertje aan dood? Het beoefen en van de vrije oefeningen gedurende de training. En waarom is hij of zij
niet in staat om soms de meest eenvoudige oefening die voor de conditie van
zijn of haar lichaam nodig is, uit te voeren? Omdat men hem of haar in zijn
jonge ja.ren verzuimd heeft dit te leren. Het zal de meeste jongens en meisjes dus parten spelen om bij de beoefening van o.a. de atletiek dit nog op
l a tere leeftijd te leren. Men zal over veel doorzettingsvermogen moeten
beschikken om thuis de nodige oefen~ngen te gaan doen. Want hoe treurig het
gesteld is met de conditie van de Nederlandse jongens is onlangs gebleken
bij een onderzoek onder de jongens die op negentienjarige leeftijd in milit a ire dienst treden. Dit onderzoek heeft aangetoond, dat de lichaamsconditie
van de recrut~n van zo'n slecht gehalte is, dat hier gesproken moet worden
van een ernstig gevaar. Een gevaar dat als een sirene in de oren van het
Nederlandsevolkmoet klinken en bovenal in de oren van de verantwoordelijke
mensen, die onze jeugd in de kinderjaren geen kansen hebben gegeven op te
groeien tot sterke gezonde mensen. Van de ongeveer tachtigduizend jaarlijks
opkomende militairen worden er bij de eerste keuring voor de dienstplicht
ca. ACHTTIENDUIZEND afgewezen, ofwel 22r~, dat ongeschikt wordt verklaard.
Uanneer het kaf van het koren is gescheiden, hoe erg ook deze vergelijking
mo ge klinken, blijkt hoe het met de goedgekeurden gesteld is. Dan wordt
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b.v. ontdekt 1 dat 65 tot 70% de zwemkunst niet meester is.
!foe staat het met de fysieke conditie_ va.n de recruten?
Bij de intrede in militaire dienst blijkt, dat meer dan 60~o niet aan
zeer laag gestelde normen kan voldoen. De in sportkleding gestoken leerlingsoldaten moeten de 100 mafleggen in 14,5 sek, 4m10 springen, 1m10 hoogspringen en een veldloop van 1500 meter in de overigens · zeer ruime tijd van
6 min 45 sek kunnen lopen. Dat .betekent 1 dat iedere 100 m in 27 sek. dient
te worden afgelegd. Bovendien moeten de recruten zich viermaal aan een rBkstok kunnen optrekken in buigha.ng, zodanig , ·dat de kin de rekstok passeert.
De sportleiders in de militaire kampen, die deze test afnemen, zien
daarbij het nodige door de vingers. Ua.nneer een recruut b.v. net niet voor
de 4e keer aan de rekstok omhoog komt en hij voldoet aan all~ overige eisen,
behoort hij tot de "goed-getrainden". In meer dan de helft van de gevallen
faalt · de Nederlandsè recruut echter volkomen. Vindt U het ook niet diep en
diep treurig?
Bekend is het antwoord van Heinrich Reine op de vraag 1 wat hij zou doen
als de wer.e ld v.erging: 11 Ik zou naar Nederland gaan, want daar gebeurt alles
vijftig ja.a.r la.ter! 11 •
~li oeten wij dan maar tot het jaar 2000 of later wa.chten, om ook Nederlandse atleten 2m25 hoog, 4m80 pols, 60 m discus, 20 m kogel te zien sprin-:gen, werpen of stoten?
Haris Busé.
(Dit artikel is buiten verantwoordelijkheid van de redactie geplaatst.)

VAN DE REDACTIE.
Voor het aanstaande kerstnummer van tms clubblad verzoeken wij U de
daarvoor bestemde kopie uiterlijk 26 november a.s. te bezorgen op het
redactieadres.
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