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Er is weer een jaar met al zijn wel en wee aan ons voorbij gegleden. Hoe

196i ook

~oor U gèweèst moge zijn, wij hopen, da.t dit jaarein~-e in ieder ge-

val voor U allen zeer prettig zal zijn.
Het komende jaar wensen wij al onze leden en donateurs van harte veel gellli< en voorspoed toe. Een 1962, waarin het bestuur en de technische commissies
weer het nodige begrip en vertrouwen zullen ontvangen en hun plannen verwezenlijkt zien.
Onze moedervereniging de H.F.C. "Haarlem" kwam dit jaar inderdaad met vlaG'
en wimpel terug in de eerste divis±e.
Laat 1962 Uw vereniging minstens doen eindigen boven de beruchte streep.
Uw bestuur, leden en donateurs wensen wij van harte een gellli<kig en voorspoedig jaar toe.
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DE VOORZITTER
--r"

Een kritisch geluid in het kerstnummer van ons clubblad ten
het beleid van ons aller K.N.A.U. Het spijt me, maar het kan niet
weten het en daarover zijn we het allemaal eens: het peil van ons
tiek moet omhoogt
Maar de wijze, waarop men momenteel van bondswege dit tracht
!mnnen wij toch echt niet bewonderen. In een tijdsbestek van drie wekerJt-~~u..L~-i
onze vereniging uitnodigingen van drie verschillende instanties voor di e s
centrale trainingen voor onze atleten. Van de afdeling Kennemerland, y,_e.tJ.' 'H~,..
district Noordholland en van de K.N.A.U. zelf . Natuurlijk, het is al~m
~e
bedoeld, maa~ j~ gaat je toch.afvragen, of er wel een beleid gevoerd ~r
b~
1
·:1e organisatie van- en uitnodigingen voor deze trainingen. Het gaat é~"
Y&.L
heel erg op lijken of iedere instantie in de Unie op eigen houtje trai /,
1
gaat organiseren,
' .l
Het district Noordholland brengt de topatleten van het distrio b'
a
om deze onder leiding van een ongetwijfeld goede c~ubcoach te lat
.> .' n ·. _
!ti?- . .
Dat is op zichzelf heel mooi, maar laat men zich dan bepalen tot
.-~ . ~-:1\-. '
die topatleten, die in hun eigen vereniging onvoldoende leiding
· .. -~~ ,
krijgen, Uanneer wij echter onze atleten naar deze training zoufu L_ ~~Z\
den laten gaan, zou ik dit zonder meer beledigend vinden voor ~~~ ;~, r~~4yc:_·
~1:ze eigen ~ech~~sche_ leiders, die onder zeer moeilijke omstan- -~
- -~~-~~;.
, '·-~L·-;zJ :~:!~~-~-\.
cLlgheden duldellJk bewezen hebben tot de goede clubcoaches
·-<
.:.- )Z{I
'1' ~ 41J(
Gerekend te kunnen worden. Het lijkt me daarom goed hier nog
~·~~-~~ ÎJ
eens nadrukkelijk te stellen, dat onze vereniging aan een
• ..;i_!._(!)~~
~~\.r?r)d>
dergelijke training beslist. niet zal meewerken. Ue late~n,F'15f:{Ji~ - ~ïjf
onze eigen clubtraining niet uit elkaar trekh:en.
.,.. "' . :-.. ~ V) ,d\-Di t betekent geenszins, dat we niet heel graag willen
1' -'" · ---~' .Vçj7l
~~
m~ev1erken aan het opvoeren van het ~tle~iekpeil. _Niets
-"':_-:-. 'jf?
llever dan dat, maar dan met volledlge lnschakel1ng
· ·van onze clubtrainers en onder leiding van een man,
die vre werkeliJk als de betere coach kunnen erkennen.

'4

·
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Genoég kritiek . \~ ga an straks het Eerstfeest vieren. Hopelijk vinden we
tijdens de kerstdagen ook nog even ge legenheid ons tijdens een rustig kwartier -·
tje te bezinnen op onze H• .A.V. "Haar l em" . Hebben we wel genoeg gedaan voor onze
eigen club of kunnen we in het komende jaar onze krachten nog beter, nog krachti ger en misschien nog efficiënter in zette n vo·or de vereniging. Laten we daar
eens rustig over na gaan denken. Laa t de IC.N .A. U. en het district Noordholland
beseffen, dat alle kritische woorden ten spijt de H.A.V. "Haarlem" altijd constructief· willen blijvep.,meewerken aan he t opvoeren van· het atletiekpeil in
Nederland .
Mag ik U allen heel prettige kerstdagen toewensen, een gezellig uiteinde
en natuurlijk alle goeds voor 1962.
l\[oge dat jaar door een gezamenlijke krachtsinspanning zowel de vereniging
als de Nederlandse atletiek in het algemeen heel veel goede verrichtingen bre ngen.
D. Hagtingius.
PERSONALIA
----·
·-J.l. zaterdag de 18e november werd het dagelijks gebeuren in Haarlem,
Amsterdam en Hilversum even eru~ele minuten onderbroken om mede een zeer heuglijk feit te vieren. Mocht he t U ;,Jiaochi cm niet zijn opgevallen, hetgeen vol gens
ons haast onbegrijpelijk is, dan kunnen wij U met slechts enkele woorden uit
de onwetendheid helpen. Bob Steenbergen i s verloofd met Janine v an Roekall
Bob je hebt het verspringen altijd wetenschappelijk beoefend. Laat deze
11
sprong" dan weer de eerste z;).jn voor de volgende feestelijke . ·
Janine en Bob namens heel "I-Iaarlem'' van harte gelukgewenst•
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EEDEDELING
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BEDEDEL I NG BETRDFF:CNDE THIP NAAR

BEJ~GRADO .

\Tij kunnen jullie thans mededelen, dat de reis naar de Europesche AtletiekkampioensErhappen te Belgrado in 1962 definitief doorgaat. Het vertrek is
vastgesteld op 9 september. Aarucomst Belgrado ll septmfuer. De wedstrijden worden gehouden van 12 tot en met 16 september. De terugreis vanuit Belgrado is
va stgesteld op 17 september, aankomst Holland 19 september. De overna chting
zal geschieden in een internaat waar dan tevens de a eleg.e nheid zal bestaan te
ete ri. . De prijs v an deze reis staat nog niet geheel v a s t , doch deze v arieert
van f 24o,- tot -f 280,- per persoon, i ncl.• de ent reekaart. Degenen die zich
nog niet hebben opgegeven voor deze reis kunnen dit alsnog doen bij Hans Busé,
Godfr.van Bouillonstraat 67, telefoon 19624~

-

,-

OM AAN TE SCHAFFEN.
"Haarlem"-embleem voor wedstrijdshirt •
11
11
"
trainingspak
11
insigne • • • •
11
trainingspak

...

. . . ....•
...
.
.
. • .• • . . . . . .
. . . m/embleem maat 4
11

11
11

"

f
11
11
11

5
6
7

11

8

11

11
11

0,65
2,25
1 '25
29,25
30,25
31,25
31 '25
32,25

Bovensyaande artikelen uitsluitend verkrijgbaar bij de penningmeester
J. van Drunen, Olycanstraat 40, Haarlem, telefoon 20798.
10% korting heeft U bij het Sporthuis Haarlem bij aankoop van al Uw atletiekbenodigdheden.
TRAINING.
-----Zaal trai_ning _in het Lorentz"lyceum-L-..ê.?.ntpoorterplein, iedere woensdaeavond :·
19 uur
welpen - D-junioren
20 uur
junioren
21 uur
senioren
Zaterdagmiddag in het Laurens Costerlyceum,
Q~I·~~-training:

Ged.Volder~acht,

aanvang 15 uur.

alleen voor junior en, door de jeugdleiding uitgenodigd.
zondagmorge~ - junioren 9.30 uur .
- senioren 10.- uur.
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B E L ANGR I J K ! !

BELANGRIJK!!

Op de woensdagen .27 december en 3 januari a.s. zal de zaaltraining komen
te vervallen.
De train-ing op het C.I.O.S. zal geen doorgang vinden 31 december a.s.
CLUBAVONDEN
_:çn januari geen clubavond.
Op de eerste maandagavond van de maanden februari-maart en april 1962
zullen wij wederom clubavonden organiseren in samenwerking met de H.D.A.V.
"Atmodes'',
De avonden worden gehouden in de kantine van het sportterrein Kleverlaan,
aanvang 20 uur.
NIE]_UWE LEDEN
Alle voorgestelde leden, gepubliceerd in ons vorig clubblad, zijn als lid
aangenomen ...
AANGEMELD ALS LID:
G. FUNKE KUPPER
T. v.EMPELEN
n. P. v .rvrouRIK
J.P. ALFRINK
P. de VLUGT
H.A. te NUYL
R.A. v.d.VOORT

Berkenrodestr. 18

Haarlem
Heemstede
Karel Doormanlaam 14, Aardenhout
Haarlem
Borneostraat 4
Aardenhout
Spiegelenburghl. 3
Haarlem
Sohoterweg 27
Haarlem
Kloppersingel 175

18- 4-1948
6-11-1937
27- 3-1948
28- 7-1933
18- 5-1945
25- 8-1947
17- 3-1950

BEDANKT ALS LID:
B. v.d. Zwaan - H. Müschter - M. Roede -

s.

Koning - H. Eggink.

TE KOOP AANGEBODEN:
1 paar z.g.a.n. loopschoentjes maat 40
Crommelinstraat 9, Haarlem.

.f 7,50.

Bij Henk Eggink, Van Wie.

DANS- en KIENAVOND
Op vrijdagavond 29 december a.s. zullen wij met medewerking van de dames
van "Atmodes", het jaar gaan "uitluiden".
Dat "uitluiden" zal geschieden in het bekende gebouw van de Haarlemse
Kegelbond (H.K.B.), Tempeliersstraat, Haarlem.
Naast het oergezellige kienen zal er ruim voldoende tijd overblijven om
de benen eens los te gooien op de dansvloer.
De daarbij behorende geluiden zullen worden voortgebracht door een prima
dansband. ·
Vanzelfsprekend zijn daar alle H.A.V.-ers present. Haast U dus bij de aankoop van kaarten voor deze knal · fuif. De toegangsprijs kan geen bezwaar opleveren slecrhts één Hollandse gulden per persoon.
Om te kienen zijn natuurlijk prijzen nodig. \ve kunnen U natuurlijk niet
verplichten een prijs(je) mee te nemen, maar wij wijzen er toch even op, dat U
zonder prijs(je) geen toegang krijgt tot deze avond.
Wij wensen U een gezellige avond toe en veel geluk bij het kienen.
Vervolg Personalia
Goed, toegegeven, dat vele H.A.V.~ers op goede voet
staan met st.Nicolaas. Haar zonder enige twijfel is er
maar één echtpaar, dat beslist èn door hun gedrag èn door
hun zoet oppassen een streep voor heeft op ons allen.
Want waar in onze vereniging bezorgde St.Nicelaas op zijn
ver jaardag een baby ••.• bij Riet en Joop van Drunen! ,;! !
Riet en Joop, namens ons allemaal heel hartelijk gelukgewenst met jullie zoon ED\liN. Dat onze penningmeester
een opvolger heeft, kunnen 66k wij nu spontaan toejuichen. Wij wensen jullie zo met zijn viertjes een zeer
gelukkige tijd in goede gezondheid.
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KERSTMIS 1961
Toen de redactie mij _vroeg een artikel in het kerstnummer van ons clubblad
te schrijven, heb ik een ogenblik geaarzeld of ik aan dit verzoek zou voldoen,
of liever gezegd, zou kunnen voldoen. Uant nat moet een man, die de afgelopen
jaren bij de altijd in een "levende" vereniging voorkomende complicaties leiding heeft moeten geven, en daarbij soms de vriendschap heeft verspeeld van mensen die tot zijn gro~e cluby~ienden gerekend werden, wat moet deze man schrijven over het kerstfeest, het vredesfeest.
Maar als ik nu wat dieper over dit verzoek nadenk, dan bemerk ik ook, hoe
juist het kerstfeest mij doet bezinnen, hoevëel vriendschap onze vereniging
mij toch ook heeft gegeven. Juist een dezer dagen wer.d ik no g eens overduidel ijl' aan die vriendschap herinnerd n.l. door de mededeling, dat Piet Haringhuizen verhuisd was en door het vinden van een foto van een 500à m wedstrijd,
waarop ik strijd lever met Jan Koopman. Twee namen, twee herinneringen uit een
prachtige periode van de vereniging, toen wij het lle en 12e clubkampioensuhap
wisten te veroveren. Dat was vriendschap, die mmk bleef, toen mijn inzichten
over de atletiek wel eens fliruc verschil~e met die van Piet, vriendschap die
·ook bleef toen Jan in de laatste jaren van zijn prachtige sportloopbaan een rol
op de achtergrond ging vervullen.
·
En met deze veerbeelden voor ogen, bedenk je tegelijkertijd, hoe ongelooflijk jammer het is, dat die vriendschap met anderen niet kon blijven. Hoe jammer is het, dat de leuze van de "sport die verbroedert" in de praktijk zo vaak _.
niet opgaat. \!ant in de praktijk is het maar al te vaal~ zo, dat die sportmensen elkaar eenvoudig niet meer aankijken alleen om een simpel meninc averschil
in hun vereniging of organisatie. En \7anneer je deze dingen dan van dichtbij
meemaakt, dan denk je wel eens hoe sportief }1et zou zijn, nanneer mensen die
soms wel de moed hebben een keiharde training te volgen, ook de moed zouden
hebben hun ongelijk te erkennen. rranneer mensen die de grootheid kunnen opbrengen een pijnlijke nederlaag met een glimlach te accepteren, ook de grootheid
zouden kunnen opbrengen met een gliml uch over het hun aangedane onrecht heen te
stappen en de andere partij de hand te geven.
Onze vereniging heeft een groots verleden. Jdaar ik zal waarschijnlijk
niemand een illusie ontnemen, als ik constateer, dat er zich in dat verleden
heus wel conflicten hebben voorgedaan. Uanneer onze vereniging kans ziet 41 jaar
tot de toon~angevende clubs nog altijd, van ons land te behoren, dan zullen wij
m9eten beseffen, dat wij dit voor een goed deel darucen aan dit feit, dat er a~
tijd weer mensen in onze club te vinden waren - en die mensen behoefden lang
niet altijd deel uit te ·maken van de leiding , die wel de grootheid konden opbrengen ondarucs gedaan onrecht te blijven werken voor het belang van hun club.
In deze çlonkere dagen voor kerstmis willen ïlij het allemaal wel eens een
bee-tj-e somber inzien. Sommigen misschien ook nel wat betreft onze goede oude
-1.• A. V.
Laat juist deze leden een voorbeeld nemen aan de mensen, die ik hierboven noemde. Zij vochten in de duistere perioden van de club. llisschien vochten zij wel het meest tegen zichzelf. Doch zij gaven aan hun vere niging het
licht van de glorie, dat onze c·lub nu nog altijd omringt.
Laten wij er met ons allen voor zorgen, dat dit glorierijke licht blijft
branden door in volledige vriendschap - dus een vriendschap die door menings~
verschillen niet wordt verbroken - te blijven ·w erken v oor dat grote monument,
dat onze voorgangers aan ons overdroegen, de H.A.V • .
"Haarlem".
Dick Hagtingius.
.............
'
UITSLAGEN

VM~

HIER EN DAAR.

Internationale Harathonloop te Zaandam 28-10-6!.
Uit een veld van een 75 tal llarathonlopers, waarvan
ongeveer 15 uitvallers, wist onze Eas Fennis een
5le plaats te behalen. Zijn tijd was 3 uur 40 m.
17 sek. Het uas in het Zaanse polderland koud en
guur, met slechte bestrating. Des te meer res pect
hebben wij voor de prestatie van Eas, trouwens Eas
was de nacht voorafgaande aan deze wedstrijd nog
behoorlijk iiek geweest~ Gerrit v.d.Eosch heeft het
helaas 'niet tot het einde vol . kunnen houden; na onge. véer 30 km kreeg hij kramp en kon letterlijk en figuurlijk ge en •••.•• meer verzette n . I.ïen heeft hem in
de bezemwagen moeten tillen. Gerrit gaf als oorzaruc
te kennen: 11 te weinig l~ ilometers in de benen".
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UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR
Veldparklo op

~e

~ervolg)

Delft d.d • . 4-11-1~~

Cootje Faas wist hieronder zeer slechte weersomstandigheden (hagel en regen)
een zesde plaats te behalen.
Voorcross Le Soir te Den Haag

12-11-~.

Hier wist Co als 4e te eindigen. Hij werd 3e in de A-klasse.
19 nov.1961 Cross van Le Soir te Brussel.
Net als enige deelnemer uit Haarlem onze Co Faas. I 6 Morgens om kwart over
vijf vertrokken wij met de DEM -bus richting Brussel. Om ongeveer half acht
lieten wij de grens achter ons en om half negen
zetten wij voet op Brusselse grond. Het wemelde
toen al van Nederlandse en Belgische atleten . . Wij
hebben kum'l.en constateren wat een machtige organi~::-··
satie er komt kijken voor een zo groot atletiek- ·
feest als deze cross van Le Soir. Dit festijn heeft
ons geweldig geïmponeerd. Wij waren gewoon sprakeloos, zo vlot als alles verliep. Ook toen men te
hard van stapel liep, waardoor een valse start ontstond. Binnen een paar minuten was de hele meute,
zo mogen wij de start van zo'n tweeduizend atleten
toch wel noemen, weer bij elkaar. Co wist in deze
volkscross, waarbij 7800 m afgelegd moest worden,
als 47e te eindigen. Hij was hiermede 14e Nederlander en wist diverse atleten met naam achter zich
te laten. Laten wij er in ieder geval volgend jaar
voor zorgen, dat Co niet meer de enige deelnemer
uit Haarlem is. In 1962 vertrekt er ook een bus met
Haarlemmers naar de Cross van Le Soir.
Zullen wij dit met elkaar afspreken?
PRESENTATIELIJSTEN SENIOREN 1961.
100 meter
1 H. Vlam
10.9
2 J. Doornbosch
11.3 ~11.2)
11 • -)
11.5
3/4 J. Vissers
B.Steenbergen
11.5 (11.2)
11 • 6
5/6 R.Knol
G. Duits
11 • 6 (11.9)
11.8
7 H. Joacim
1.8)
8 J:-1:. Meuwese
11 • 8)
11.9
12.9 c. Lagendijk
11 . 3)
10 A. v.Zijl
12.3
11 J. de Reus
12.4 (11.9)

r

2

H. Vlam
J. Vissers

fl-0 0 meter
1
J. Vissers
J ·. Kan
2
A. Snijders
3
J, Doornbosch
4
5 H. Joacim
6
J. Kiewiet
R. Knol
ï
800 meter
- -J,- -Kan
1
2
3
4
5
6

A.
J,
A.
J,
H.

Schaper
Kiewiet
v.Dijk
Faas
Vlottas

22.4
23.7
51.52.1
52.2
52.5
54·4
56.4
56.9
1 . 58. 5
1 . 59. 1
2.00.4
2.03.4
2.05.3
2.15.8

5000
1
2
3

meter.
J. Faas
A. Kortekaas
J, Prinssen

10.000 meter
1 • J, F.aas
2
A. Kortekaas
15.000 meter
1
B. Fennis
G. v.d.Bosch
2
B. v.d.Pol
3
20.000 meter
1
B. Fennis

200 meter (22.8)
1

3000 meter stee le
-1- J, Faas

(50.8)
( 53. 1 )
(53.-)
(54.6)

(2.01.8)
(2.01.9)

2

15.24.3 (16.08.8)
15.39·4
16.44·33.57.6
34·17·6
1 uur 44 sek~59.38.8)
1 uur ~m49s .. 57.42.0

1 uur

m8 s.

1 uur 32m55 sek.

( 1.22.15.)
G. v.d.Bosch 1 uur 33m40 sek.
( 1.22.15)

25.000 meter
1
B.· Fennis

1 u.49m26 sek.
( 1.43.37 :
sek.
2
G. v.d.Bosch 2 u.--m04
( 1.43.23 )
35.000 meter
1
B. Fennis
2 u.45m12 sek.
2
G. v.d.Bosch 3 u.11m58 sek.
( 3.20.45 )
Narathon 42 km 1~5 m.
1
B. Fennis
3 u.25m56 sek.
2
G. v.d.Bosch 4 u.04m18 sek.
- 6 -

_!_~ _
_hardlopen:

J. Prinsen 16 km 240 m.

1000 meter (2.51.2)
1
J. Faas
2.41.8
2
J, Kiewiet
2.42.3
3
J, Doornbosch2.52.2 (2.51.5)
4
H. Joacim
2.53.5
1500 meter
1
J. Faas
4.10.9
2
A. v.Dijk
4.15.6
3
J, Kiewiet
4.16.- (4.05.6)
4
A. Kortekaas 4.16.7
5
M. Weijers
4.17.2 (4.13.2)
6
J, Doornbosch4.27.8 (4.27.-)
7
H. Joacim
4.51.8
8
R. Knol
4.53.1
3000 meter
J, Faas
1
8.59·2 (9.23.1)
2
A. Kortekaas 9·11·2
J, Kiewiet
9·27.8 (
3
J, Prinsen
4
9·44·5 (9 .• 58.3)
R. Folmer
10.28~5
hoogspringen
1
R. Knol
1m84
2•
A • v • Z ij 1
1 m8 2
3
H. Si effers 1m75
4
J, Doornbosch1m72
· 5·
H. Jo a cim
1m71
6/7/8 W. Kri jnen
1m65
P. Mascini · 1m65
C.Chris tiaanse 1m65
9/10 Kan, J,
1m55
J. Vissers
1m55

-

polsstokhoogspringen
1
w. Kr ijnen 3m30
2/3/4 J, Loor•bosch3m20
RT Knol
· 3m20
D. Wezel
3m20
5/6
J, de Reus
3m-p, Mascini
3m-7
J~ Vi ss ers
2m90

(nieu~

clubrekord)

110 meter horden
H. Jo~cim
1
w. Krijnen
2
J, Doornbosch
3
R.
Knol ·
4
J,
Vissers
5
A. van Zijl
6

15.3
15.7
15.8
16.16.1
17.2

200 meter horden
1
R. Knol
2
J. Vissers

25.6
26.3

400 meter horden
1
J, Vissers
·2 · w. Krijnen
3
R. Knol
4
J, Kiewiet

55.8
58.7

(15.5)
(15.9)
(15.6)
(17.-)

(25.4)
(5~~4)

62.~

64 .5

( 1m65!)

verspringen
1
J, Doornbosch
2/3 M. Meuwese
B. Steenbergen
4
R. Knol
5
H. Sieffers
6
c. Christiaanse
7
H. Joacim
8
J, Vissers
9
J, de Reus
10
c. Lagendijk
11
A. v.Zijl
12
F. Kales
13
H. Vlam
14
H. Leuwener

(3m30)

hink-stap-sprong
·1
R. Knol
l\1. Meuwese
2
3
J, Kiewiet

13m17
13m04
11 m?. 4

discuswerpen
1
R. Knol
J, Doornbosch
2
3
W. Krijnen
4
H. Joacim
5
G. Sakkes
6
E. v.Bree

42m85
36m18
34m99
30m06
29m51
22m22

(n. kl.rek.)
(38m91)

kogelstoten
1
J, Doornbosch
2
R. Knol
3
H. Sieffers
4
H. Joacim
5
E. v.Bree

14m05
13m14
11m74
10n3 9
10m12

(14m38)

( 1m83)
(1m75)
(1m75)
( 1m70)

(3m32)

(3.-.-)
(2m80)

speerwerpen
1
J, Doornbosch58m29 (57m28)
(nieuw clubrekord)
2
J, Vissers
43m20
3
R. Kno l
40m98
4
H. Joacim
37m64 (41m06)
H. Vlottes
34m61
5
6
w. Kri jnen 34m48)
Olympïsche tienkam:Q
1
J, Doornbosch 5970 pt. (6145)
2
R. Kno l
5348 11
3
H. Jo a cim
4677 11
(4739)

6m93
6m79
6m79
6m75
6m61
6m45
6m11
5m97
5m95
5m88
5m84
5m76
5m63
5m42

(6m85)
(6m65)
(6m61)
(6m89)
(6m23)
(6m36)
(6m27)
(6m28)
(6m23)

(13m18)
(-! 1 • 54 )

(31m03)
(30m10)

(10m90l
(1 1m17
( 10 73

4 x 100 meter estafette (43 ..7)
Vlam - Doornbosch - Meuwese - Vissers
in 44.6 sek.
Duits - Knol - Vissers - Joacim
. :__E!_ij 1
· in 45.4 sek.
J, Kan
1
2.1. 9
4 x 400 meter estafette (3.29.9)
w.
Krijnen - J.Doornbosch - J, Kan d mijl
A. Snijders in 3.31.4.
1
J. Fa a s
15.31.0.
C. Lage.1dijk - J. Doornbosch - .A. Snijde,·.·
- J, Kan in 3.29.5
De uitslagen junioren zijn opgenomen
4 x 800 meter .
· t ·
1
· d ·
·
me-t - d-e-.pres "Ga.
_ J. Faas _ J .Kl. e- ·1es ge ever 1n sen1oren- J Kan - J V1ssers
we dstrijd en . De tussen haakjes ge: t . 8 ·
.
clubrekord).
· 1s
· d e b es t e pres t a t ~e
.wle 1n . 11 . 4 ( n1euw
p 1 aa t s t e pr 8 s ~· a t 1e
door hem ge~R~kt in 1960~

10de PLASSENLOOP IN REEUWIJK
Ruim een half jaar terug kregen wij van onze veteraan Bas Fennis (still
going streng) een vorstelijk verslag van de Plassenloop, die voor de
tiende keer in Reeuwijk werd gehouden. Jammer genoeg ontvingen we de
adembenemende reportage toen te laat om haar nog in het maandblad van
april te kunnen plaatsen. Opname in het daaropvolgende blad zou wat
misplaatst zijn; we zaten toen namelijk al midden in het zomerseizoen
en om dan met een veldloop op de proppen te komen • •
Nu zitten we weer midden in de singellopen, "dv1ars-doors", veldlopen
enz. En te meer door de suggesties, die Bas aan het slot doet, menen we
dat het juiste ogenblik gekomen is om zijn verslag van de 10e Plassenloop in Reeuwijk thans aan de openbaarheid prijs te geven. Hier .is het.
Zaterdag 1 april hield de S.C. Reeuwijk haar 10e Plassenloop. Aan deze
wedEtrijd deden drie leden van de H.A.V. mee: B. v.d.Pol en ondergetekende
bij de veteranen en G. v.d.Bosch in de D-klasse. Over de veteranenloop wil
ik het in het bijzonder hebben.
Er kwamen maar liefst 22 veteranen aan de start, een
teken dat de oudjes nog heel graag willen en misschien een aanwijzing voor andere clubs om ook eens
een veteranenwedstrijd te organiseren.
In onze groep startten o.a. J, van Ginkel en J. de
Jong van GAC uit Hilversum, J • Overdijk en F. de
Bruin van AAC (z i jn dat niet oude bekenden van onze
voorzitter en Dick Jordens uit hun wedstrijdjaren?)
Andere oudjes waren nog Toscani, P. van Leeuwen e.a.
Vóór de wedstrijd hadden Bap v.d.Pol en ik onze
kansen goed bekeken; ik was tot de conclusie gekomen
dat we bij de eerste 10 zouden kunnen eindigen, waarmee Bap, pessimist als hij is (Is ie dat werkelijk?
-Red.), het helemaal niet eens was. De leeftijd
van deze categorie loopt van 40 tot 60 jaar; ik zat
met m'n 47 jaar dus in de middenmoot. Al tweemaal was
ik in deze loop als derde geëindigd, achter Van Ginkel
en Overdijk, zodat ik mezelf voorhield: "Nu moet ik
in ieder geval toch eens vóór Overdijk de eindstreep
bereiken!" De be i de vorige keren had ik de felle
strijd met hem vergokt en toen we voor het begin elkaar nog eens opjuttèn en hij zei, dat De Bruin nog
beter ging dan hij, dacht ik: "Je komt er weer niet,
Bas!". Na twee weigeringen van het startpistool vertrokken we dan, een paar
al met een aardig buikje, anderen nog zo slank als een den. Meteen na de
start gingen vier man zo hard weg, dat ik Overdijk nog hoor zeggen: "Dat
noemen ze veteranen -het lijken wel A-klassers". Die vier waren Van Ginkel,
Van Ede, Kloos en De Jong, daarachter Overdijk, De Bruin en ik en op zo'n
40 meter Bap in een kleine groep. Jammer dat Bap niet meteen meeging; hij
had dan een makkelijker wedstrijd gelopen. Na 1! km was de situatie niet vee J
gewijzigd, met dit verschil echter, dat ik met De Jong samen knokte om bij
Kloos te komen. Na 3 km: Van Ginkel alleen op kop. Ik had De Jong gelost
(dacht ik) en lag met ongeveer 200 m op de vierde plaats. Toen kwamen de
1e A-klassers (die een minuut na ons waren gestart) één voor één voorbij.
Achter een paar A-klassers aan kwam De Jong hoor; kreunend en steunend·
Ik waande me al verloren maar zo gauw geef ik me ook weer niet gewonnen.
Ik sloot me aan bij een volgende groep cracks en kon zodoende met heel veel
moeite De Jong passeren. De eindstreep lag 30G m. verder en dat gaf moed
voor een goede plaats~ Maar even later hoorde ik een gerommel achter me alsof er een walvis aankwam. Net op de streep gebeurde het: De Jong klopte me
met centimeters.
Bap had een verschrikkelijke wedstrijd gelopen. Voortdurend strijd geleverd tegen een veteraan wiens naam ik niet ken en op het laatst nog van
hem verliezen. Voor hem de 12e plaats, met als beloning een fraaie pul.
Ikzelf wist met twee mooie snoeptrommels best raad. Gerrit kreeg, zoals
iedere loper die als tiende, twintigste, enz. eindigde een groot krentenbrood; hij was nl. precies 100ste geworden.
Al met al een prachtige dag voor ons. Ik zou het leuk vinden het volgend jaar met een grotere ploeg veteranen van onze vereniging naar de wedstrijd te gaan. Ik denk zo aan v.d. IClinkenberg, Dick Jordens, Bleijswijk,
Willems en andere.
Bas Fennis.
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Tot zover Eas. Over het levendige verslag, dat ons bijna van minuut tot
minuut de strijd laat meebeleven, willen we het niet hebben. Dat spreekt
voor zichzelf. Maar die s u g ge s t i e aan het slot!
Laten we vooropstellen dat niet iedereen die Bas noemt of bedoelt, al
veteraan is. r1aar dan nog! Je moet wel over een grote dosis doorzettingsvermogen beschikken (nog afgezien ·van de capaciteiten) om aan zo'n
strijd op leven en dood te durven deelnemen.
Niettemin, waarom zou het niet mogelijk zijn onze vertegenwoordiging in
de Reeuwijkse Plassenloop te vergroten? Zij, die de animo ervoor hebben,
kunnen zich deze winter erop voorbereiden. In april 1962 zullen ze dan
slag kunnen leveren. We waken ervoor namen te noemen, maar zien toch
wel zo'n groepje van 10 man in gedachten voor ons. Welaan, wie durft
de handschoen op te nemen? (Red.)
CLUBREKORDS H.A. V. "HAARJ.EM"

JUNIOREN (per 1 december 1961)

A

c

100 meter
200 meter
300 meter
800 meter
1500 meter
3000 meter
110 meter horden
hoogspringen
verspringen
polsstokhoogspringen
· kogelstoten
discuswerpen
S!H~erwerpen

4 x 100 meter estafette

4 x 300 meter estafette

6-kamp

-c

10.8 sek.
Horatius Vlam
idem
22.2 sek. ·
Hans Douwes
35.8 sek.
Adri Schaper
1.57.4 sek.
· 41.05.6 ·sek.
J an Kiewiet
Han Jansen
9. 09. 1 sek.
Joop Vissers
14.8 sek.
1.80 meter
Ton. van Zijl
Peter Krans
1.80 meter
Bob Steenbergen
6.85 meter
Mart Swart
3.45 meter
Jeltjo Doornbosch
13.81-à- meter
idem
40.75 meter
idem
57.94 meter
Mat Meuwese Bob Steenbergen
Joop Vissers en
Ger Duits
43·7 sek.
Jim Thuis Peter van Bueren Adri Schaper Horatius Vlam
2. 28. 1 sek.
J. Doornbosch
3767 pt.

1961
1961
1955
1961
1960
1953
1958
1956
1957
1958
1947
1955
1954
1955

1958

1961
1955

B

80 meter
100 meter
300 meter
600 meter
1500 .meter
80 "meter horden
hoogspringen
verspringen
polsstokho9gspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 80 meter est.

4 x 100 meter est.

6-kamp

Cees den Eoer ·
Ton v.d.Voort
Jim Thuis ·
Ideni
;w.m d""' KilWitf-Dolf Mulder
ï-1a t Meuwese
Pieter l'1ascini
Harry Joacim
Rinus v.d.Bovenkamp
J~ltjo Doornbosch
Idem
Idem
Alfons versnel Jaap de Reus Harry Joac,im Cees den Boer
Jeltjo Doornbosch Jaap Breevoort Ben v.d.Po~ Hans Douwes
Harry Joacim
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9·- sek.·
11..4 sek.
37.1 sek.
1 • 23.6 sek.
4·15.6 sek.
11 • - sek.
1. 70 meter
1. 70 meter
6.44 meter
2.87 meter
14.01 meter
39.95 meter
51.40 meter

1954
1961
1961
1961
1958
1961
1956
1958
1955
1958
1953
1953
1953

37.3 sek.

1954

46.7 sek. ·
3488 pt.

1953
1955

C

(junioren)

=
60 meter
80 meter
600 meter
hoogspringen
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
dieerwerpen
60 meter horden

Bob Steenbergen
Idem
l1ons Weyers
Gerard Hoolenaars
:Bob steenbergen
Gerard Hoolenaars
Idem
At Joacim
Gerard Moelenaars
Pim van Beek

- - =

7•4 sek.
9·4 sek.
. 1 • 32 sek.
1.63 meter
6.04 meter
13.39! meter
41.50 meter
40.02 meter
9.2 sek.
9.2 sek.

1954
1954
1957
1959
1'954
1959
1959
1957
1959
1961
J, van Drunen

"DE" Heuvel.
De afgrijselijkste herin~eringen aan m~Jn vorige wintertraining in
1960/1961 vormennog altijd de ritten rond "de heuvel".
Wie de uitvinder van deze voortdurende martelgang is geweest, weet ik
werkelijk niet, maar één ding staat voor mij als een paal boven water:"je
moet heel diep gezonken zijn als je i ets dergelijks je medemensen druf aan
te do.en".
Het heet in de wandeling,. dat Wim Kaan en Ben Holleboom daar verantwoordelijk voor zijn ••• Het wil er bij mij niet in.Ten eerste zijn zij daar
van huis uit niet sadistisch genoeg voor en ten tweede zijn zij daar van
huis uit niet sadistisch genoe g voor en ten tweede zijn zij tot dergelijke
inferieure · handelingen op eigen initiatief niet in staat. Het zijn prima
trainers en beste kerels, die het als een persoonlijke eer beschouwen van
een gewoon mens een echte atleet te maken.
'
Ik wil de grondlegger van dit waanzinnige klauterfeest meer in de Australische steppen zoeken. Een zekere meneer Elliot schijnt daar aldoende een
zandcomplex opgelopen te hebben. Overigens, weer volgens de berichten, blijkt
die meneer Elliot een uitzonderlijk goede loper te zijn die er niet tegenop
zag de hoeveelheden kilometers te nuttigen met dezelfde gretigheid als de dames op maandagmiddag in restaurant Vroom en Dreesmann de gebakjes en andere
lekkernijen in hun welgevormde mondjes laten glijden. Moet dat echter ook een
reden. voor ons zijn om ons daar aan te buiten te gaan? Speciaal en vooral
voor ons "jichtploegers" vind ik dat een onmenselijke uitdaging.
Zoek een heuvel uit die enige tientallen meters lager is e~ misschien
kan zo'n ding dan ook in mijn . ogen promoveren tot iets waar ik iin al mijn
zonnige heerlijkheid om druf te lachen.
De vrije oefeningen kon ik door mijn taktisch inzicht steeds tot een
zeer goed einde volhouden (achteraan gaan staan en het begin en einde van elke aparte oefening geheel naar eigen gevoelens indelen; dat had ik desnoods
dagen vol kunnen houden).
Waren die lichaamsverwringingen eenmaal achter de rug en klonk de stem
van Wim of Ben •••• " Op naar de heuvel"••• voorwaar een kille huivering ging
door de massa; optimistisch gebabbel verstomde, gelatenheid nam de plaats van
jeugdig enthousiasme in; dus vertel mij nu niet, dat dat "heuveltje" voor U
kinderwerk was. De gang naar deze "ring" was zwaarder dan de tijd, die ligt
tussen het in ontvangst nemen en het . betaald hebben van een bekeuring. Eenmaal ter plaatse aangekomen schalde een verdragende stem door het stille
woud en verzocht de aan,-.rezigen dit door zee en wind aangebrachte brok narigheid tienmaal te bestijgen en te"bedalen". Tienmaal •••• het was zonder meer
een brok van mijn zondag. Voor mijn part was die Elliot om zijn ziekte te
bekoelen, banketbakker in het betere soort zandkoekjes geworden.
Dit vertel ik U nu niet alleen namens mijzelf doch namens de gehele
"jichtploeg". }1enigmaal heb ik uit die
groep ering een kreet van vertwijfeling
horen opstijgen en als ik zeg een k~eet,
dan bedoel ik ook een kreet. Houtduiven
heb ik tengevolge van de galmintensiteit dood voor hun voeten zien neervallen.
Neen, wij "jichters" bedanken dit
jaar voor de "heuveleer". vlij willen
vrij zijn •• • •• ook in het laten. Denk
niet , dat wij het niet probeerden •••• •

oh la la •••• dan kent gij ons niet ..•• tot het bitere einde hoor! Maar zo
gezamenlijk op en neer gaande merken wij te veel van elkaar. Na de tweede
ronde kreeg ik meestal een dusdanige mist voor mijn ogen da~ ik het gevoel
had in één van de meest beruchte mistbanken te lopen die Neerlands kust ooit
teisterde. Een "medejichter 11 had schijnbaar hetzelfde euvel, want die stond
soms doodgemoedereerd naar de weg te vragen. Weer een ander presteerde het
zijn ademhaling zo perfect te regelen, dat je de indruk kreeg een lopende
machinefabriek naast je te hebben. Eén was erbij die zijn gesnuif mij visioenen opriepen van een flink uit de kluiten gewassen nijlpaard, dat na dagen
van kwellende dorst een bron met water bemerkt. Na
de vierde ronde is mij een keer overkomen, dat ik
een naast mij lopende 11 jichter 11 kon berichten, dat
er ook een trommelkorps op het CIOS oefende.
11 Laa maar",
steunde hij, 11 da' s mijn hart! 11
Nu weet ik wel "krakende wielen 11 doen het zo
best niet meer, maar laat U gezegd zijn, dat
die soms verdomd lang mee kunnen gaan. Eén
lichtpunt is mij echter bijgebleven; er waren
ook onder de 11 kanonnen 11 soms typische gevallen:
Trainers: keken en keurden. alleen; gaven
tips aan afgepijgerden en stelden zich ermee
tevreden, dat zij ondanks alles hun doel bereikten, n.l. conditie. Als dan alles en
iedereen 11 leeg 11 was, hoorde je flink manlijk,
zorgloos optimistisch: 11 Nou mannen, dat was
dit, na dit .kleine aanloopje gaan wij trainen". Kan 1 t effe!
Voorzitter: ••• "Stakkers zijn jullie •••..
in mijn tijd lachten wij om zulk beginnerswerk" Enfin, die voorzitter heeft na een geduldig en sportief gedragen ziekbed toegegeven, dat hij het zo allemaal niet bedoelde en
beloofde, dat ook hij als oud-atleet het trainingspak weer aan zou gaan trekken (is dit seizoen gebeurd, proficiat!).
De linke jongens: eerst een paar maal rustig de neus gesnoten, moesten daarna
nog even o, zo nodig iets in een bosje doen en als de overigen dan aan hun
"zesdE) keer" bezig waren, kwamen zij en wierpen zich met een tempo in de
strijd, die de niet beter wetenden met ontzag vervulden. Na hun 11 :i:iende keer"
snoten ze weer hun neus en merkten zo terloops op dat hun conditie met sprongen vooruit was gegaan en het die keer absoluut minder zwaar was.
Afdeling reclame: gooiden zich na het nodige aantal keren volkomen uitgeput
~oevallig altijd in het zonnetje) tegen de milde duingrond en vroegen aldoende aan de voorbijgangers om hulp en bijstand in de volle overtuiging, dat
die anderen misschien ook vrel iets deden, doch dat dat nog al tijd flauwekul,
was, vergeleken met hetgeen zij hadden gedaan.
Ons keurkorp~: als er dames in het zicht kwamen, gooiden zij met hun laatste
krachten derlui borst vooruit en lieten de benen de bekende soepele gang, de
tred die zo weldadig aan doet voor de tribunes, draaien, opdat en zodat deze
dames zuchtend en smachtend dit supermens nakeken, Waren de dames uit het
zicht dan zakten zij als de. bekende mislukte cake in elkaar en verder bleef
er slechts één brok narigheid over.
Kenmerk van het waré: bij de bestij~ing in sprinttempo lopen, waarbij vooral
niet vergeten de knieën hoog op te trekken ••• enfin, zoals de "jichters" op
de begane grond lopen.
Ik deel U dit allemaal mee om U een inzicht te geven in het denken en doen
oor oudere trainende clubgenoten. Het lag dan ook voor de hand, dat deze wakkere lieden de koppen bij elkaar staken en besluiten namen zo ingrijpend en zo
vèrstrekkend dat ik deze slechts kan vergelijken met de bepalingen gemaakt
bij de Vrede van Le Calendrier, in de wereldgeschiedenis beter bekend als
"de Gevolgen van Le Calendrier 11 • Dit seizoen volgen wij onze erbgen trainingeschema's, opgesteld en onder supervisie van Wim en Ben. Geen verte kan ons
ver genoeg zijn, geen wind en regen te hard, geen opgave te geforceerd. Laat
het U gezegd zijn, dat tot op heden Ymuiden steeds ons doel is geweest. Oordeel verder zelf en laat U door dit onbegrijpelijke schema niet ontmoedigen.
11
Kleintje koffie ••• proost!".
Maikeltje.
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VOOR DE WELPEN.
Onze wintertraining is alweer enkele weken aan de
gang en ik moet zeggen, dat de opkomst bij ons prima is,
I1aar het blijkt nodig, nog eens aan de aanvangstijden
te herinneren. In de zaal trainen we des woensdags van
7 tot 8 uur met de jongens die nog geen 13 jaar zijn.
Ophet CIOS is de training 1 s zondagsochtens van half
tien tot 11 uur. Maar dit geldt dan voor de jongens van
13 jaar en ouder.
~.
In de zaal hebben we een vaste kern, die altijd
present is en waarvan ik o.a. Herman, 'Rob, Frans, Albert,
Edwin, Gerlof, Pimmetje, Robbie, Bram, Alex wel even ' wil noemen. Maar er zijn
ook knapen die zo af en toe eens aan komen wippen. Jongens, dit is natuurlijk
glad verkeerd; als je lid van een vereniging wilt zijn, wees dan een trouw
lid en . zo, dat je later iets gaat betekenen.
Over die zaaltraining wil ik ook het volgende nog zeggen: na afloop blijv en er al tijd een paar jongens in de fietsenstaU:izlg .9.P'de speelplaats rondhangen.
DIT IS NIET DE BEDOELING. We hebben hierover al een paar maal een opmerking
van de concierge gekregen, doe het dus niet meer. En ook over de jongens van
10 en 11 jaar die om een uur of 9 nog in ·de patates-tent op het Santpoorterplein zitten, heb ik me erg verbaasd. Heus, ik ~n jullie je patates wel,
maar het is beter dat jullie op dat uur weer thuis zijn. Robbie, Pimmetje,
en Bram denken jullie daaraan!
Op het CIOS beginnen we al aardig te wennen.
Sommigen kunnen niet altijd het tempo bijhouden en moeten daardoor wel eens gaan wandelen; hun zou
ik de raad willen geven, zoveel mogelijk voorin te gaan lopen, dit helpt veel.
..
Na het trainen in de duinen beoefenen enkele welpen de 11 zwemsport"; zij
doen dit dan in het douchelokaal, waar ze de rubbermatjes over de afvoer leggen om zodoende het basin te vullen. Het is een schrandere gedachte geweest
(hè, Frans van Doorn?), maar het mag niet. Het water stroomt n.l. onder de
deur door de gang in met alle natte gevolgen vandien. Wij kunnen blij zijn,
dat we op het CIOS mogen trainen. Er zijn genoeg clubs, die onze plaats graag
in zouden willen nemen. Zorg er dus voor dat op ons gedrag niets valt aan te
merken!
Maar ondanks mlJn gemopper hebben we toch wel een gezellig ploegje en we
zouden er ook nog wel een stel flinke knapen bij kunnen gebruiken. Misschien
hebben jullie nog vriendjes, die nog geen 13 jaar zijn en die wel zin hebben,
neem ze dan eens mee. Jongens boven de 13 jaar zijn natuurlijk ook welkom,
maar die komen dan weer in een andere groep.
Jan Schultz
RANGLIJSTEN JUNIOREN 1961 •
.J:UNIOREr A.
100 meter
1 H. Vlam
2 P. v.Bueren
3 M. lveyers
4 H. Leuwener
5/6 R.J. de Buyzer
A. Schaper
800 meter
1 A. Schaper
2 M. Weyers
3 H. Vlam
3000 meter
1 T.W. de Greef
hoogspringen
1 c. Christiaanse
2 F. Kales
3 /4~R.J. de Buyzer
A. 1'1ascini
H. Vlam

200 meter
1 H. Vlam
2 A. Schaper

22.2 sek.
24.- sek.

300 meter
1 H. Vlam
2 p, v.Bueren
3 A. Schaper

36. 1 sek.
37.6 sek.
38.4 sek.

1. 57.4 sek.
2.02.9 sek.
2.18.2 sek.

1500 meter
1 A. Schaper
2 11 . 'vleyers
3 P.c. · Labeur

4 .11.3 sek.
4·11·2 sek.
5.12.- sek.

13.26.6 sek.

110 meter horden
1 E. de Roode
2 A. Mascini

1 6. 1 sek.
16.4 sek.

10.8
11.8
·1 2. 2
12.4
12.7
1 2. 7

1.68
1 • 65
1. 55
1.55
1. 55

sek.
sek.
sek.
sek.
sek.
sek.

meter
meter
meter
meter
meter

verspringen
1 c. Christiaanse
2/3 G. Zoon
p, v.Bueren
4 H. Vlam
5 A. 1-iascini
-
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6.45 meter
6.27 meter
6.27 meter
6. 04-fà- 11
5.82 ·meter

kogelstoten
1 F. Kales
2 A. I'fascini
3 H. Leuv1ener
4 G. Eertels
5 R. de Buyzer

13.02
12.91
12.46
10.54
9.78

meter
meter
meter
meter
meter

discuswerp el!
1 A. Nascini
2 H. Leuwener
3 J,J, de Nooy
4 G. Zoon

39,31
37.06
30.94
29.6,3

meter
meter
meter
meter

4 x 100 meter estafette
_speerwerpen
1 A. 11ascini
2 R. de Buyzer
3 G. Eertels
4 G. Zoon
5 H. Blom

43.34
41.33
39.32
37.90
37.82

meter
meter
meter
meter
meter

E. de Vries - A.v.d.Voort - J. Thuis H. Vlam 44·9 sek.
4 x 300 meter estafette
J. Thuis - P. v.Bueren -A. Schaper H. Vlam 2.28.1 sek.

JUNIOREN B.
80 meter
1/2A. Hulder
E. de Vries
3/4 G. Moelenaars
J. Thuis
5/6 A. v.d.Voort
V. !'Iascini
300 meter
1 J, Thuis
2 F. v.d.Lippe
3 v. Mascini
4 J, San,dijck
1500 meter
1 J, Sandijck

9.2
9.2
9·7
9·7
9.8
9.8

sek.
sek.
sek.
sek.
sek.
sek.

37.1
39.6
40.40.2

sek.
sek.
sek.
sek.

4.25.3 sek.

3

4

F.H. Kluèn
G. Moelenaars
F. v.d. Lippe
A. Mulder

1.65
1.60
1.52
1.50

11.4
11.5
11.8
12.1
12.4

sek.
sek.
sek.
sek.
sek.

600 meter
1 J, Thuis
2 J, Sandijck
3 R. Vissers
4 G. Moelenaars

1. 25"'. 6
1.29.3
1.36.4
1.36.6

sek.
sek.
sek.
sek.

80 meter horden
1 A. 11ulder
2 V. 1·1as cini

11.- sek.
12.2 s~k.

meter '
meter
meter
meter

verspringen
1 G. Jlloolenaars
2 F.H. Kluên''
3 A... v.d.Voort
4 J, Thuis
5 E. de Vries

5.98 meter
5.92 meter
5.80 meter
5·. 76 meter
5.67-?z meter

meter
meter
meter
meter
meter

discuswerpen
1 G. Moelenaars
2 A. Mulder
3 V. Mascini

39. 25 · meter
31.55 meter
24.23 meter

ho~springen

1
2

100 meter
1 A. v.d.Voort
2 E. de Vries
3 J, Thuis
4 G. 1·1ollenaars
5 v. 1'1ascini

~lstoten

1/2
3
4
5

E.
G.
J.
A.
F.

de Roode
Moelenaars
Thuis
11ulder
Klu~n

speerwerpen
1 G.- Moelenaars
2 F. v.d. Lippe
3 A. ]:\fulder
4 J, Thuis
5 J. Tak

11.54
11.54
11.45
11 .15
11.01
43.91
36.70'
29.17
28.70
26.88

meter
meter
meter
meter .
meter

4 x 80 meter estafette
v:-1fascini - F.H. Kluên - A.v.d.Voort
J, Thuis 37.4sek.

JUNIOREN C.
60 meter
1 H. Kuyl
2 A. de Graaf
3 J.w. Schnerr
4/5 R. v.d. Putten
P. v.Beek

t

7.5 sek.
7.6 sek.
8.- sek.
8.2 sek.
8.2 sek.

80 meter
---1 J.w.
2

3
4
5

Schnerr
A. de Graaf
H. Kuyl
P. v.Beek
R. v.d.Putten

9·5
9.8
10.10.2
10.4

sek.
sek.
sek.
sek.
sek.

60 meter horden

-~:13eëk-

2

H. Mulder

3 G. Zwart
hoogspringen
1 J. w. Schnerr
2 w. Aardse
3/4/ p. v.Beek
A. de Graaf
5/6 H. 1-1ulder
G. · Zwart

600
1
2
3

9.2 sek.
10.7 sek.
11.3 sek.

2

3
4
5

n.

v.Goor
H. Hulder
A· de Graaf
D. Hupkens

1,35.6 sek.
1 • 36. 8 sek.
1 • 45.6 sek.

~er springen

1. 55
1.50
1.45
1.45
1. 45
1.45

meter
meter
meter
meter
meter
meter

kogelstote~

1 H. Kuyl

meter
R. v.d.Putten
H. Kuyl
G. Zwart

11 . 20
10.85
10.35
10.27
\ 9· 94

met er
meter
meter
meter
meter

1
2
3
4/5

H. v.Goor
J. vl. Schnerr
R. v.d.Putten
H. r·1u lder
A. de Graaf

_9-iscus-vrerpen
1 H. Kuyl
2 G. Zwart

5·46
5.35
5·34
5. 15
5. 15

meter
meter
meter
meter
meter

27.50 meter
26.58 meter

4 x 60 meter estafette:
H. Kuyl - A. de Graaf - H. v.Goor
R. v.d.Putten· 30.4 sek.

Ax

80

m~ter

-

~stafette:

H. Kuy l - H.v.Goor - R.v.d.Putten P. v.Beek
41.4 sek.
JUNIO_REN D

60 meter
1 F. Bouckaert
2 L. v.d.Veer
3 .R. ten Bokurn
4/5 H,J, ~choltz
R..A. r1an tj e

hoo~sEringen

8.9
9·9. 1
9.2
9.2

sek.
sek.
s'ek.
sek.
sek.

. 1

/3
4/5/6

L. v.d. Veer
R. ten Bokurn
H. Souverein
R.A. Mant je
F. v.Doorn ·
B. v.d.Berg

1. 30
1. 20
1.20
1 • 15
1.15
1.15

meter
meter
meter
meter
meter
meter

8.54
7.92
7.77
7-43
7.19

meter
mater
meter
meter
meter

vers12rin~en

1
2
3
4
5

L. v.d.Veer
R.A. Mant je
F. v.Doorn
H.J, Scholtz
R. ten Bokurn

· 4·58
4·14
3.89
3-79
3.72

meter
meter
meter
meter
meter

·kogelstoten
1 1. v.d.Veer
2 F.v. Doorn
3 F. Bouckaert
4 R. ten Bokurn
5 H. Souverein

A_x 60 meter estafette:
R. Mantje- F. Bouckaert- F. v.Doorn -• H,J. S~holtz

36.9 sek.

=0=0=0=0=0=0=0=
Da prestaties gemaakt met windvoordeel zijn in deze ranglijsten niet
opgenomen.
J.v. Drunen.
BETREKKELIJK
Vol interesse heb ik het artikel van Hans Busé in het novembernummer
gelezen en wil bij deze gaarne mijn gedachten, hetzij in het kort, weergeven
over de diverse onderworpen door hem daarin aangeroerd.
SchoolsEort.
De Nederlandse scholen Zlj n nog altijd daarop ingesteld de leerlingen een
algemene ontwikkeling mede te geven en zeer terecht. Zijn er academiën of
instituten welke zich special i seren in het geven van sportonder:richt, dan zijn
deze er om leraren te kweken die weer in staat zijn deze kennis op scholen
of ondernemingen te onderwijzen. Vele van deze leraren zijn dan gespecialiseerd
in een zekere tak van sport, naast hun algemene kennis van alle sporten. Doch
dat dan weer om les te geven en niet om zelf die gespecialiseerde sport ' in de
praktijk te verwezenlijken. Dit is een bouwen op brede basis, welke vele vopr.
delen met zich brengt.
In Finland is men uit idealistische gronden overgegaan tot het instellen
van een school voor jongens tussen ' de 14 en 17 jaar, welke naast hun normale
schoolopleiding reeds zeer vroeg uitsluitend gespecialiseerd worden in de atletiek met het doel daar goede of uitstekende daadwerkelijke atleten van te maken.
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Ik meen wel, dat dit een unicum is in de atletiekende sportwereld en het algemene onderwijs. Of dit in Nederland mogelijk zou zijn betwijfel ik ten
zeerste. Persoonlijk stel ik nog altijd zeer veel prij s óp het . zelf willen
en kunnen van een sportman zonder het gevoel "dwang" te laten gelden. Sport
moet een liefhebberij blijven.
SportleraarDeze leraren staan voor de opdracht vaak onwezenlijk grote klassen lich a melijk en geestelijk sportief te kwe ken. Indien zij erin slagen deze opdracht
in algemen zin uit te voeren, hebben zij voor sportend Nederland reeds zeer
veel gedaan. Het lijkt mij nu eenmaal onmogelijk tijdens deze taak ook no g
de gelegenheid te vinden "specialisten" af te leveren."Eén uurtje per week
atletiek op alle scholen, omdat het de moeder van alle
sporten is".,. lijkt mij een wens Hans, die ~ liefhebbers
van hun sport naar voren zouden willen brengen. Zwemmen
wil ik hier absoluut buiten laten , daar dit voor elke Nederlander in ons waterrijke landje gewoon een kwestie van
lijfsbehoud is. Men moet onze jeugd op de scholen zoveel
mogelijk laten doen, hetgeen goed voor hun lichaam is •••
dus van alles doen.
Militaire keurin~.
· "Diep en diep treurig" vinden jij en vele anderen het,
dat blijkt dat bij de keuring en opleiding van onze verdedigers van het Vaderland velen niet voldoen aan de meest
eenvoudige lichamelijke eisen. Ik vind dat uit het oogpunt
van sport en lichamelijke conditie nu ook niet zo'n vreugdevol teken.
Ik heb echter sportlieden gekend, die als sportman een
naam hadden; het waren erkende cracks, loopspecialisten 'z.g.
topatleten. Die konden zich ook niet viermaal in buighang
optrekken of konden weer niet zwemmen. Er zijn sportlieden
met wereldfaam die het "alfabet" niet kennen of zich dusdanig misselijk gedragen, dat hun prestatie voor mij op de
'
ach tergrond geraakt bij hun 11 sportman zijn''. Elk vogeltje
zingt zoals het gebekt is. Wat de één diep en diep treurig
vindt, rangschikt de ander onder normaal en omgekeerd.
Deskundige trainers.
Wat is een deskundige trainer? Volgens mij iemand, die
de kennis van zijn sport tot in de finesses beheerst en in
staat is deze wetenschap op een ander over te dragen.
Is er in Nederland nu werkelijk niemand die deze eigenschap ten opzichte van de atletiek bezit? Het schijnt van
niet!
Het aantrekken van een buitenlandse coach blijkt dan zeer wenselijk te
zijn. Verwacht echter geen wonderen van die man! Waar geen uitgesproken kwaliteit aanwezig is, kan ook hij niets tevoorschijn toveren. Wat niet is,
is niet. Nemen we b.v. de zwemwereld. Was en is onze oud-clubgenoot Jan
Stender, niet een internationaal erkend zwemtrainer, die met zijn damespupillen wereldrekords aan de lopende band kon laten verbeteren! De , kennis
heeft hij. Maar waarom was het ook hem nu eenmaal onmogelijk zwemmers ( met
een enkele uï'tzondering) van internationale klassen te l te veren? Zouden er
in Finland met zijn fenomenale midden-afstanders van weleer nu werkelijk geen
klassetrainers meer zijn om opvolgers te leveren? Ik ben ervan overtuigd,
dat nog vele voorbeelden genoemd kunnen worden van up en downs in de atletiek. Zijn het nu werkelijk altijd de trainers, die het niet kunnen? Mysterieuze krachten in de sport? ••••
Volgens mij is het meestal een gebrek aan werkelijk buitengewone aanleg. Soms
zijn er wèl atleten met een buitengewone aanleg •••• maar die missen de kracht
om dat uit te buiten. Die missen de wil, de onverzettelijke wil, alles maar
dan ook alles voor hun sport te doen en ook vooral om zo ontzettend veel te
laten. Vindt een knaap met superaanleg en in het bezit van alle eigenschappen
die het zo noodzakelijk maken die aanleg te doen verwezenlijken en ik verzeker U, dat U als trainer dan de man bent.
Ik meen dat wij dergelijke mannen ook in ons atletiekwereldje hadden
rondlopen. Jl1aar nu, juist nu zou ik héél graag, die veel geroemde mannen weer
eens willen lezen. Als trainer zouden zij juist nu hun kracht moeten kunnen
bewijzen. Nee en nogmaals nee ••• ook. die trainers kunnen niet zonder supermateriaal. Atletiek is een strikt persoonlijke sport. De "atleet" zelf en

-
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alleen hij moet nhetn hebben en "het" in daden om kunnen zetten. De trainer
is zijn adviseur ••• meer niet! I s een dergelijke atleet aanwezig, dan gaat het
dus om de juiste trainer. Deze moet vele eigenschappen in zich verenigen,
o .a • . pedagogie, psychologie, taktiek, technie k èn overredingskracht; ziedaar
de combinatie, die het mede mogelijk maken topatleten af te leveren.
Het is in Nederland (en vanzelfsprekend ook daarbuiten) een altijd zo
goed als uitgemaakte zaak dat, wanneer een atleet of welke andere sportman
of sportploeg ook, beneden het verwachte kunnen of beneden de toch zo graag
geziene prestatie blijft, de trainer "hoog nodig" vervangen moet worden.
Voor mij is zulks meestal een daad, die ik in het algemeen graag met een
"groot vraagteken" be·zie.
Akkoord, atletiekend Nederland zoekt ook een trainer, misschien . is het
in dit geval zeer wenselijk. Laat hem komen!
Trainin~.

Ik wil dit babbeltje niet besluiten zonder ook een mening naar voren te
brengen, wat betreft die eventueel komende training. Iets af te breken zond eY
aan een
•komende opbouw te denken, vind ik niet zoals het behoort.
Alvorens een korte gedachtengang te ga an wijden aan de komende hoofdcoach
zou ik toch wel speciaal de aandacht vrillen vestigen op de clubtrainers.
Deze mannen zijn mensen die al hun moeite, tijd en kosten besteden aan de opbouw van honderden atleten. J!1annen, die het eerste contactpunt vormen bij het
beginnen - de opbouw en verdere ontwikkeling van een atleet, waarbij zij tevens een onmisbaar onderdeel van elke vereniging vormen. Juist hen zou ik
willen zien als een soort "pioniers" voor het zoeken naar de "ware" atleet.
Onttre k deze trainers onder geen enkel beding_de onder hun trainende
atleten, die reeds ·een zeker peil bereikt hebben. Laat deze mannen een persoonlijk initiatief mogen behouden, al zal dit dan in de toekomst t.o.v.
prima atleten een doelbewust geleid initiatief moeten zijn. De clubtrainers
zijn gelijk de prestatie zoekende atleet mensen, die streven naar een doel
en hoe hoger dat doel ligt, des te meer interesse zij daarvoor willen tonen.
Indien zij alléén maar zànder méér mogen gaan zoeken naar een evt. outsider
om hem daarna af te leveren aan de hoofdcoach, doodt volgens mij het bewuste
streven enz .•
Trek de ngoede 11 atleten niet vreg bij hun vereniging. Zij vormen de trekpleister, de stimulans voor de komende atleten en de reeds samen met hun
trainende atleten. Zij_ zijn de werkelijke propagandisten voor hun sport en
hun vereniging.
Aldus die training van de hoofdcoach kort samenvattend:
a. Laat die hoofdcoach in ons land diverse traningscentra bezoeken, alw~ar
hij kennis kan maken met trainers en atleten en zich op de hoogte kan
stellen van de mogelijkheden b.v. accommodatie, omgeving enz . voor komende
centrale bijeenkomsten.
b. Laat hij cursussen en trainingen op volledige ,.,eekends organiseren voor de
daarvoor in ·aanmerking komende clubtrainers. Het geeft een band van vertrouwen, · van het erkennen van h~rk;1däärbij dan tevens in de breedte
gebouwd wordt onder wat ik hierboven bedoelde met "doelbewust geleid initiatief''.
c. Ereng de beste atleten en eventueel komende prominenten eens in de zoveel
weekends te samen en laat hen trainen enz. onder leiding van de hoofdcoach. ·
De aanwezigheid van de betreff ende clubcoach lijkt mij weer gewenst. Slechts
gezamenli~ en in een vriendenkring met wederzijds begrip zapder "hokjesgeest" kan iets goeds gepresteerd worden.
d. Uiteindelijk kan men dan in overeenstemming met deze begrippen komen tot
een centrale train~ng, en nu alleen met de hoofdcoach, alléén voor de
allerb e s t en.
--Een dergelijk program kost veel tijd en geld, maar iets in de kortst mogelijke tijd uit de grond . te ivillen stampen lijkt mij "de achterdeur uit"!
Vooral ~énhoofdige leiding en niet i eder district naar háár beste weten maar
laten handelen.
Algemeen.
In het buitenland bestaan zonder enige twijfel vele atleten, die met
hun sport een boterham verdienen. De één heeft een militaire rang, de ander
een z.g. stud iebeurs en er zijn er oo k die direct of indirect betaling ontvangen. Het kaf is van het koren ook in de Olympische Spelen niet meer te
onderscheiden.
In principe moeten wij ons niet doodstaren op prestaties door deze mense n
geleverd. Hun prestaties als maatstaf te nemen voor het menselijk kunnen en
daarna te streven op b~sis v~n liefhebberij lijkt mij reeds een buitengewcne
opgaaf .
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Dat Nederland weer gaat meetellen in de internationale atletiek is ook
mlJn oprecht gemeende wens. Onze Nederlandse atletiek blijve echter een
sport, die hopelijk n66it uit politiek chauvinistische overwegingen gestimu leerd en beoefend zal worden.
Laat onze mooie sport een vrijetijdsbesteding blijven, desnoods met
mindere prestaties doch op een gezonde basis, en niet een methode om een goe d
belegde boterham te verdienen.
Ab v.d. Bel.
Hierbij een artikel overgenomen uit het Haarlems Dagblad.
(Helaas is ons de datum van plaatsing niet precies meer bekend; het was ca.
half oktober van dit jaar.)
FINLAND SCHOOLT ZIJN ATLETEN.
Een school -voor lopers? Dat klinkt wat vreemd voor Finland, het ·lan,d van
Paavo Nurmi en anderen die voor wereldrekords geen ontzag hebben. Maar er
moest iets gebeuren, wilde de Finse middenafstandsloop iets van zijn oude
glorie heroveren.
De "school" werd tijdens de vorige winter opgericht in Turku, het centrum van de Finse atletiek, door nijvere supporters die zich zorgen maaktem
om de slechte resultaten op nummers die eens Fins monopolie waren.
De school wordt bezocht door 42 jongens van 14 tot en met 17 jaar, die
een speciale training krijgen \velke drie jaar zal duren. De oorspronkelijk
90 gegadigden moesten toestemming van hun ouders hebben en moesten een goed
schoolrapport bezitten.
"vle hebben de jongens zorgvuldig geselecteerd en hebben daarbij ook veel
aandacht besteed aan hun prestaties wat het leren betreft", vertelde Denis
Johansson, een vroegere Finse middenafstandsloper van internationaal niveau,
die de hoofdonderwijzer is.
"We be\veren niet, dat deze jongens over drie jaar Olympisch kampioen
worden of wereldrekordhouders. Ons doel is alleen de jongens de juiste techniek bij te brengen en training te geven. Hun eigen energie zal beslissen
hoe goed ze zullen worden".
De lichamelijke toestand van de leerlingen wordt door doktoren gecontroleerd. Bij regelmatige tussenpozen worden zij onderzocht op het instituut
voor lichamelijke opvoeding in Turku. Er worden cardiogrammen gemaakt en·
bloedproeven genomen. Ook controleert de coach de polsslag van de jongens
na elke training. De school heeft drie klassen, naar de leeftijd der jongens,
met een coach voor iedere klas.
De training is gegrondvest op fysiologie. Het eerste jaar is het voornaamste doel de stofwisseling en de bloedsomloop te verbeteren. Om dit te
bereiken, orr-vat het programma van de training twee fundamentele methodes
- lopen in één tempo gedurende acht minuten en op volle snelheid lopen gedurende dertig sekonden.
De jongens hebben enorme vorderingen getoond tijdens de eerste maanden
dat de school bestond. Een jongen, die aan hat begin in acht minuten 1.800
meter kon afleggen, brengt het nu in dezelfde tijd tot 2.300 meter.
"Tot dusverre was onze enige zorg de conditie van de jongens op te
bouv/en en hun een perfecte stijl van . lopen te leren", vertelde Johansson,
"spoedig zullen we langer gaan trainen en onze leerlingen in groepen splitsen op grond van hun conditie en de afstanden voor welke zij aanleg tonen".
De school drijft uitsluitend op donaties en op coaches die gratis medewerking verlenen. Het instituut voor lichaamsopvoeding en in het bijzonder
ook zijn directeur, professor Hartiala, bieden grote steun.
VERVOLG OP HET VERVOLG P E R S 0 N A L I

~

====~==============;======================

Vlak voor het gereedkomen van ons clubblad werd ons bericht, dat Armand
en Jenny Snijders het plezierigste Sint Nicelaascadeautje van hun leven kregen. Want zij werden door de Goed Heilig Man verrast met een pracht van een
dochtertje, dat Janine heet.
Alle H.A.V.ers wensen jullie hiermede van harte geluk.
Eén goede raad Armand: parkeer de kinde cwagen n66it in de Ja.nsstraat.
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VAN

Blijkens de ontvangen reactie&
is ons Jubileumnummer in alle· opzichten geslaagd en danken wij U hartèlijk voor ••••••. het is niet te beDE
grijpen, dat deze woorden in het
kerstnummer 1960 alweer een jaar geleden geschreven werden. Dit jaar is
omgevlogen, zegt men elk jaar, dus
ook dit jaar.
In februari 1960 kondigde het
bestuur op de jaarvergadering trots
aan: "Wij zullen nu elke maand verschijnen". Daar werd dan de H.A.V.-er mee
bedoeld.
Uw redactie heeft haar best gedaan dit waar te maken en behoudens de enkele dagen verschil die lagen tussen hetgeen wij dan als maand aanduidden,
kunnen wij zeggen "geslaagd".
Dan moest dat wedstrijdverslag er nog in of dat wedstrijdje moest nog
even worden afgewacht of ttdinges" zijn tijd was zo bezet, dat hij net geen tijd
meer had om alles op tijd te laten verschijnen - zo kunnen wij doorgaan - maar
wij ,.,aren er weer elke maand ••. applaus! Nogen wij de bestaande deskundige
pessimisten vast even berichten, dat de "H.A. V. -er januari 1962'' niet in het
archief van onze Pi~t Kleyne zal ·komen, daar wij dan volgens plan niet verschijnen.
Het is ons een behoefte de vele trouwe schrijvers van artikelen voor de
clubkrant ook dit jaar weer te bedanken. Wij zeggen \vel eens tegen elkaar
"Waar halen ze het vandaan!". Inderdaad schijnen zij dat zelf ook niet te weten.
Evenals vorig jaar heeft de redactie ook dit jaar weer een gevoelig verli~s geleden. Onze Mons Weyers heeft zijn woonplaats Heemstede verlaten en is
tijdelijk ondergebracht in Amsterdam voor zijn studie. Mons van harte bedankt
voor je prettige medewerking en als het kan, kom weer spoedig bij ons terug,
alles is vergeten en vergeven! Om alle misverstanden ~it de weg te ruimen
willen wij nog even officieel verklaren, dat Mons zijn haren niet heeft uitgerukt vanwege de narigheid die de overige leden hem als redactielid bezorgden.
Wat het maandelijks verschijnen van de H.A.V.-er voor het komende jaar
betreft: de wil ia goed, maar de kas is zwak!
Voor de Nieuw-jaarswensen sluiten wij ons geheel aan bij de in de aanvang
van dit nummer geschreven woorden.
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