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maart 1962.

VAN DE VOORZITTER.
Wij staan voor grote dingen in de Haarlemse atletiek. Het mag als vaststaand
worden aangenomen, dat nog in het komende seizoen de eerste Haarlemse sintelbaan
zal gereedkomen. Of wij er in het a.s. seizoen al gebruik van kunnen maken hangt
af van het tijdig klaar zijn van de accommodatie. Maar als wij van het standpunt
uitgaan, dat de sintelbaan zonder die accommodatie eenvoudig niet is voor te
stellen, dan mag toch wel als zeker worden aangenomen, dat in ieder geval het
volgend seizoen - voer de eerste maal sedert de oorlogsjaren - weer werkelijk
grote atletiekwedstrij~en in Haarlem zullen wo rden gehouden.
Dit is zeer verheugend en het zal de propaganda voor de atletiek in onze stad en
omgeving enorm ten goede komen; maar laat ons daarbij één ding goed vaststellen:
Het legt een zeer grote verantwoordelijk~eid op allen. die ook maar enigszins
bij ' de Haarlemse atleti.ek zijn betrokken. IVIet opzet spreek i:i..: van de Haarlemse
atletiek in het algemeen en niet van onze ei g en vereniging. Want ik geloof, dat
we ons toch wel degelijk moeten afvragen, of het verantwoord is bij de organisatie van grote nationale en misschien wel internationale wedstrijden één enkele
vereniging, d.w.z. dus ons eigen goede H.A.V. "Haarlem" daarvoor de verantwoordelijkheid te laten dragen. Ik zou het veel liever zo zien, dat de gezamenlijke
Haarlemse atletiekverenigingen - in ieder g eval die verenigingen, die met elkaar
willen samenwerken - verantwoordelijk zouden zijn voor de organisatie van de
grote wedstrijden.
Natuurlijk zou de afdeling Kennemerland een rol kunnen spelen bij de organisatie,
maar door de uitgestrektheid van deze afdeling (van Haarlem tot Alkmaar) zou men
G.an toch weer -genoodzaakt zijn heel veel af te schuiven op de plaatselijke atletiekverenigingen.
Dit gezamenlijk organiseren van grote wedstrijden lijkt misschien wat vreemd nu
het geschreven wordt door de voorzitter van een vereniging, die een traditie
heeft gehad van groots georganiseerde wedstrijden. Laat men echter bedenken, dat
er sinds die wedstrijden van weleer ongelooflijk veel is veranderd, niet alleen
in de atletiek, maar zeker ook in ons gehele maatschappelijk bestel. En het zij n
die veranderingen, die het organiseren van grote wedstrijden door één enkele vereniging niet meer verantwoord maken .
Uit bovenstaande moge U opmaken, dat i k van ganser harte hoop, dat allen die zich
betrokken weten bij de Haarlemse atletiek nauw zullen gaan samenwerken tot heil
van de Vaderlandse atletiek in het algemeen en van de Haarlemse atletiek in het
bijzonder.
Nog even terug tot onze eigen clubgemeenschap. Het nieuwe seizoen staat voor de
deur. Over ruim een maand staan we voor de eerste grote clubwedstrijd met "Vlug
& Lenig" en 11 Beerschot 11 (Antwerpen). Laten we errlijk zijn, er zal voor die tijd
nog donders veel moeten gebeuren, willen we in deze driekamp , die ik als zeer
belangrijk beschouw, een redelijk figuur slaan. Ik begrijp volkomen, dat onze
t echnische leiding bewust de gehele training zo heeft ingedeeld, dat de vorm van
onze atleten meer in de tweede helft va n het seizoen tot uitdrukking zal komen .
Dit betekent echter niet, dat onze atleten het zich kunnen permitteren zo af en
toe maar e ens een training over te slaan. Dit laatste gebeurt echter beslist nog
tG ve el en ik g eloof, dat men dan onvoldoende of misschien wel helemaal niet bes eft, dat niets schadelijker is voor een atleet dan het onderbreken van het ritme ,
è.n s de regelmaat van de training.
-2-

Enfin, laten wij er het beste van hopen, waarbij het ongetwijfeld belangrijk is
te constateren, dat de samenwerking tussen senioren- en jeugdleiding zich heel
rustig tot een voortreffelijke combinatie blijkt te ontwikkelen. En dat vind ik
toch wel zeer verheugend!
D.Hagtingius.
OFFICIEEL NIEUWS.
Samenstelling bestuur na. de jaarvergadering.
Voorzitter
Sekr./Wedstr.sekr.
Penningmeester
Kommissaris
idem
idem
idem

D.Hagtingius
H•.Busó
J.van Drunen
A.H.Presburg
J.de Reus
J.Kan
C.H.Lagendijk

Persausstraat 31
G. v •.Bouillonstr. 67
Noorwegenstraat 64
Thomsonlaan 49
Zijlweg 129 zw.
Cerneliasteeg 5
Narcissenlaan 40

Haarlem
idem
idem
idem
idem
idem
Bennebroek.

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

52207
19624
20798
43361
21385

OM AAN TE SCHAFFEN.
"HAARLEM"-embl eem voor wedstrijdshirt
voor t:rai ningspak
"
"

f

0.65
"fl 2.25
11
insign~
1. 25
4
11 30.25
maat
trainingspak
m/
embleem
"
11
5 11 31.25
11
11
,, 67 11 32.25
32.25
11
8
33.25
"
B~venstaande artikelen Z1Jn uitsluitend verkrijgbaar bij penningmeester J.v,Drunon
Noorwegenstraat 64, Haarlem. Telefoon 20798 en op alle trainingen.
10% korting krijgt U1 wanneer U Uw atletiekbenodigdheden koopt bij Sportbuis
"Haarlem", Grotfl Houtstraat, Haarlem.
TRAININGSNIEUWS.
Lorentzlyceum, Santpoorterplein.
aanva~g 19.00
20.00
21.00

Zaaltraining, ieder~ woensdagavond:
uur: welpen - D. junioren
uur: C.B.A. junioren
uur seni.oren.

C.I.o.s. training: Zaterdagmiddag, aanvang 14.30 uur,
Alle~n voor junioren, daartee door de jaugdleiding uitgenodigd.
Zondagmorgen, aanvapg 9.30 uur; junioren.
10.00 uur; s~nioren.
"HAARLEM" terrein: dinsdagavond, aanvang 19.15uur; alleen voor junioren, daartoe
door de jeugdleiding uitgenodigd.
NIEUWE LEDEN:
Alle voorgestelde leden, gepubliceerd in ons vorig clubblad, zijn
nomen.

~ls

lid aange-

VOORGESTELD ALS LID:
R. Sok
L.L.H. Marselje
P. v.d. Westen
P. Timmerman
P.A. van Bruggen
R.J. Wegman
J.A.F. v.d. Hoeven
A. Beun
J. W.G.C. Saelman
J. van Molenbroek
W. Aay

16- 5-'46
14-10-'47
27- 3-'47
30- 9-'30
26- 7-'43
7- 7-'46
30-12-'46
1- 4-'46
1-11-'43
21- 9-'44
25- 1-'47

Kostverlorenstraat 57,
Indischestraat 140
Lange Margarethastraat 4zd
Ripperdapark 29
Ramplaan 50
Lindenstraat 10
Middenlaan 21
Duinweg 40
Rollandslaan 16
Dr. Schaapmanstraat 166
Da Costastraat 14

Zandvoort.
Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.
Haarlem.
Santpoort.
Haa:;-lem.
Haarlem.
Zandvoort.

BEDANKT ALS LID:
Antonisse, J.C. van Dort, T.Cornet, C.K.Numan, P. Krans, z. v.d. Stelt,
J<'.Buenting, P. v.d. Berg, A. L.M. R. Connor, B. W. v.d. Hoven, H. Vlottes.

».
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NIELnVE DONATEURSg
P. Krans
BEDA~~T

Haarlem,

Van Bedenstraat 10,
ALS DONATEUR:

Chr. Ruseler, A.Hoogerwerf, L.J. Schmidt Jongbloed.
ADRESWIJZI GINGg
Penningmeester J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, telefoon 20798.
Haarlem.
Braestraat 18,
R. Kitseroo
VAJif :CE PENINGMEESTER.·
Nog enkele leden en d(..nateurs eijn hun financiele verpl1oht i ngen over 1961 nog
niet geheel nagekomen.Deze leden en donateurs worden vriendelijk, doch dringend
verzocht de nog te betalen gelden over te schrijven op gironn. 643883 ten name
van de penningmeester der H.A.V. "Haarlem" te Haarlem.
J, van D:'unen,

PERSONALIA.
Ons pas gekozen bestuurslid Co Lagendijk kon als jonge vader de gemeente Bennebroek eind december j.l. beri_c hten, dat het inwonertal zich weer had uitgebreid.
Wij allemaal zijn overtuigd van het toekomstige lidmaatschap van Marcel André.
Paula en Co namens de gehele H.A. V. v~n harte gelukgewenst!

-.-

Marion is de naam van de pasgeboren dochter van onze nud-langea.fstand crack Paul
Verra uit Schagen. Ja Pa.ul, al liggen je prestaties helaas in het verleden- vergeten zijn we je zeker niet. Zowel Greet als jij wel gelukgewe-nst met dit gezins gebeuren.
-1!1-0

Voor hen, die Cee3 den Boer nog als junior hebben gekend, zij medegedeeld, dat de
tijd niet stil staat. Ook Cees is inmiddels in de gelederen der vaders getreden
en wel met zoon Cornelis Lenze. Voor Cees en I~rïjke gaan· onze hartelijke felicitaties naar de Duvenvoordestraat.
Laat het een serieus sprinter worden Cees of beter nogg Train hem zelf!

-.Om bij de sprinters te blijvang Han en Lizzy Fokkeiman werden verblijd met een
dochter Fenna Anitta. Namens ons allen,hartelijk gefeliciteerd!

-.Tot slot melden wij U de geboorte van Judith, dochter van Ruud Kitseroo. Wij
wensen Ruud en zijn vrouw van harte geluk en spreken gaarne de hoop uit, dat
Judith voorspoedig en gezonU. mag opgroeien, t<"lt glorie van de familie.

-.-.-o-.-

DE JAARVERGADERING 1962 in een flits.

Het zag er allemaal weer als van ouds indrukwekkend uit: een oproep tnt het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, met een agenda, die ons de behandeling van 15 punten in uitzicht stelde (de opening en sluiting buiten beschouwing
gelaten).
Vlat de tijd betreft is 1 t best meegevallen. In ruim 2 uur was het gepiept.
Pronkjuwelen van bekers, bekertjes en schilden werden met een gul gebaar en dit0
applaus overhandigd. In minder dan geen tijd was het bestuur gecompleteerd en het
nieuwe Huishoudelijk Reglement door de v oorzitter voorgelezen met een snelheid,
groter dan hij in zijn vorgulde jaren op de sintels heeft geproduceerd.
De start was bijzonder snel. "Boem", zei de hamer en "het woord was aan de sekretaris". Nou, voordat Co Lagendijk het wis't keek hij ons (punt 10 van de agenda)
als nieuw-gekozen bestuurslid van achter de groene tafel in het gezicht.
Met het reglement zat het niet meteen lekker. Binnenkort zullen we wederom in een
buitengewone vergadering ons hoofd over de talrijke artikelen buigen.
Het niet-officiële deel van de vergadering was misschien nog het meest belangwekk~nd. Van Welsenes gaf aan de hand van een plattegrondtekening de Haarlemse sintelbaan gestalte. Het schijnt nu toch menens te worden! Men zegt, dat het een
prima baan zal worden. Nogal wiedes eigenlijk, als er 25 jaar van voorbereiding
aan vooraf is gegaan.
Thee Bias.
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WJ.EDEDELINGEN VAN HET SEKRETARIAAT.
Op verzoek van betrokken en zijn onderstaa nde leden gedegrad eerd:
Jaap de Reus
110 meter horden van A- naar B-klasse
idem
200 meter horden van B- naar C-klasse
idem
400 meter horden van B- naar C-klasse
Bob Steenberg en 100 meter, 200 mtr 11 A- naar B-klasse .
INDELING JUNIORENGROEPEN.
Voor het seizoen 1962 zijn deze als volgt samenges teld.
A Junioren geboren in de jaren 1943 en 19441
11
11
11
11
B
1945 en 1946,
"11 1947
11
c
en 1948,
" "11
"11
1111
11
D
en
1949
1950.
"
Jongens, gehoren na 1950 zijn niet gerechtig ·d aan wedstrijd en deel te nemen.
UITSLAGEN CROSS-WEDSTRIJDEN:
Amsterdam, 21 januari. Afstand 7800 meter.
Bas Fennis, 11e in de D-klasse , 28e tJtaal.
Bab v/d Pol 13o in de D-klasse, ~~e totaal.
I
.
IJmuidan, 18 februari. Afstand 7500 meter.
Co Faas werQ hier 6e in de A-klasse , 10e in totaal.
Bas Fennis en Bab v.a. Pol volbrach ten deze cross in prima conditie. De juiste
klasserin g is ons op dit moment niet bekend.
KOMEND WEDSTRIJDPROGRAMMA.
18 maart. Florapark loup te Amsterdam. 5500 meter en 3700 meter (D-klasse ).
25 maart. Sleutell) op te Leiden. 4800 meter.
1 april. Te w~rve, Den Raag. Veldloop 5500 meter.
LEDENSTAND.
Uit het jaarverslagenb~ekje van de K.N.A.U. ontlenen wij de volgende gegevens ,
De 10 grootste. atletiekv ereniging en in 1961:
1.A.A.C.
Amsterdam 500 ~511)
6. V.& L.
Den Haag
234 (202)
2. p. s.v.
Eindhoven 310 335)
HA V 11 HAARLEM'' Haarlem
222 (210)
1·
3. G.A.C.
Hilversum 304 (273)
8. T:·ekvoge ls
Den Haag
215 (190)
Memphis
Enschede
4·
265 ( 264)
9. De Kometen
Arnhem
208 (167)
251 (230) 10. Sprint
5· R.K.E.A.V . Enschede
Breda
205 ( 198)
De tussen haakjes geplaats te cijfers hebben betrekkin g op het ledental van vorig
jaar. "Op naar de 250 ledbn" zal o:.1.s devies moeten zijn. Wie zal het zijn?
Zou aan de aanmeldin g van het 250e lid niet een aardige attentie kunnen worden
verbonden ?
~

OOK AL AAN DE SIGAAR? BEGIN ER NOOIT MEE!
In "De Uitworp" , het leidersbl ad van de K.N.K.B. troffen we een interessa nt artikel aan, waaraan we gaarne het volgende ontlenen.
"Aan het einde van het vorig jaar werden we weer eens tweemaal met hét ·rookprobleem gAconfro nteerd.
In de eerste plaats zagen en hoorden wij . de televisie -uitzend ing waarin de
1
.bekende sportman en arts dr. A.C. van Swol het verband tussen roken
en de
gevreesde volksziek te kanker besprak.
In wetensch apskringe n wordt niet getwijfe ld aan het verband tussen roken en
longkank er. Wij volwassen en willen daar nog niet zo erg aan. Wij kennen all e:1
de gevaren wel, maar we sussen ons zelf in slaap met de gedachte , dat het z ~ :
vaart wel niet zal lopen. Onze eigen huisarts immers rookt zelf ook. En daa.r r_. ·
willen we niet met roken stoppen en kunnen we het ook niet. Uit de T.V. ui t zer..ding begreep ik, dat er een bepaalde periode verloopt tussen het tijdstip ,
waarop met r~ken begonnen wor~t en het moment, waarop de ziekte zich kan openbaren. Dit is statistis ch bewezen. Wat mij echter schokte was het feit, c"..a t
deze periode korter is naar gelang men vroeger met roken begint.
Schrijve r haalt dan een alarmeren d artikel aan uit "Het kind in gezin en school" ,
het orgaan van de Amsterdam se Ouderraad , onder de titel 11 30% van de 5e- en 6eklassers roken!! Dit werd vastgeste ld na een onderzoek , dat te Amsterdam werd
gehouden naar de rookgewo onten onder de tegenwoo rdige jeugd.
Het onderzoek had betrekkin g op 2443 leerlinge n in de leeftijd van 9 tot 11
jaar- 1429 jongens en 1014 meisjes -, die afkomstig waren uit uiteenlop ende
welstand sklassen.
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We nemen uit voornoemd artikel enige cijfers over. Vooro-ç zij gesteld~ dat de
cnderzoekers kinderen, die slechts één keer gerookt hadden - waarschijnlijk
uit nieuwsgierigh eid- als "niet- rokers" beschouwden.
Het bleek dan, dat in de vierde klasse reeds 20% van de kinderen rookte en dat
dit percentage opliep tot 30~ voor de kinderen in de vijfde en zesde klasse.
De meeste kinderen (483) roken af en toe een sigaret. Zeven meisjes en 34 jongens vertelden~ dat z~ dagelijks rookten, bij 26 betrof dit méér dan 1 sigaret
per dag.
Er was zelfs een kind bij, dat volgens eigen opgave 10 sigaretten per dag rookte.
Sommige kinderen roken vooral op zondag en dan méér dan 1 sigaret. Men zou zich
de vraag kunnen stellen:"Hoe komen die kinderen aan sigaretten?"
De onderzoekers hebbên ook aan deze vraag aandacht geschonken. Het blijkt~ dat
veel kinderen sigaretten cad~au krijgen en dan vaker van vreemden dan van hun
ouders ( 317 tegen 93 ).
Veel kinderen'.' verdienen" de sigaretten met het doen van boodschappen voor volwassenen. Slechts enkele kinderen gaven op, dat zij sigaretten stelen van hun
ouders of peukjes oprapen of uit asbakjes halen.
Gelukkig is uit het onderzoek gebleken, dat de meeste ouders (491) er tegen
zijn, dat hun kinderen roken. M~ar nog altijd zeiden 141 kinderen, dat hun
ouders er geen bezwaar tegen hadden.
De laatste regel van het artikel isg "Volwassenen hebben grote invloed op het
roken door de jeugd, maar zij moeten bedenken dat de enkele sigaret, diA zij
aan het kind geven, de eerste kan zijn in een lange keten van sigaretten, die
tot schade van de gezondheid van het kind leidt".
Met deze citaten wijzen wij andermaal op de zinloosheid van het roken en ep de
schade voor de gezondheid, die roken met zich brengt.

-.-.-

CROSSEN DOOR DE DUINEN
is niet alleen maar starten, een stukkie hard of minder hard lopen en dan bezweet
aan de finish komen om daar eventueel je r rijsje uit handen van onze welbespraakte
voorzitter te ontvangen. Nee~ dat is het niet en daarom wil ik dit keer eens zo'n
wedstrijd van de achterkant bespieden. Die kant wordt vaak als vanzelfspreken d
beschouwd, waardoor aan de lieden, die de voorbereidende werkzaamheden verrichten
m.i. wel eens tekort wordt gedaan. Dat er leze keer toch een paar van die mensen
i n de taarten vielen (figuurlijk natuurlijk ••• gelukkig) deed mij plezier.
Direct daarna betreurde ik het echter alweer, omdat het mes er niet dadelijk werd
ingezet, en modn er de voorkeur aan gaf "m('lèder do vrouw ermee te verrassen". Een
doorzichtig leugentje, nietwaar? Maar ik blijf ap~rtief en ik praat er niet meer
over, want ik weet m~t=Welk een energie en toewijding zij aan hun . op~racht werkttn. De route moest nog afgebakend worden en daarvoor waren ze reeds bij het heel
vr vege ochtendkraken 9 kri~ken kon je het niet noemen, want het vroor zo'n 15~, en
je kon het dan ook werkelijk horen kraken , al was het alleen maar de steel van d e
hamer~ waarmee de bakens in de keihard bevroren grond getimmerd moesten worden.
Zij waren dus onwaarschijnli jk vroeg in het duin bezig en er is zeker zoveel zweet
achtergelaten als later op de ochtend dvor de lopers, plus die hamersteel en die
werd nog niet eens verg~ed. Dit is nog maar één facet van de or~anisatie. Een we e~
tevoren was men al bezig geweest een geschikt parcours te zoeken. Als je weet,dat
de Amsterdamse Waterleiding Duinen zich van Noordwijkerhou t tot Zandvoort uitstrekken~ besAf dan je gelu'k~ deelnemer~ dat men vanaf de kust is begonnen en hij de
Case pas de ronde vonu. Leidt hieruit af, met welk een vex.stand en inzicht deze
heren te werk zijn gegaan. Het uitmeten der afstë.nden gaf nog ~xtra moeilijkheden
cmdat ·de meetapparatuur slechts 1,37 mtr lang wan, zodat •• reken zelf maar uit
hoe vaak gebukt moest worden' om 1500 mtr af te passen en hoeveel rekens nmmetjes~
gemaakt moesten worden. Er zal een meetli nt van 1500 m aangeschaft dienen tü worden, Die zaak van hot bedenken en inkopen van de p rijzen kust ook h0nfdbrekens.
Ga. maar na 1 geldprijzen mag men niet geven~ televisietoest ellen zijn te duur, rookartikelen zijn funest voor de komende pres taties, medailles?te alledaags? onz. Het
Het taartenvoorste l was dan ook geniaal en het resultaat verdient dan ook alle lof.
Ik heb nu maar een paar van de vele facetten, die de wedstrijdorga nisatie kent,
a angestipt. Uren zou ik nog door kunnen gaan; i k denk b.v. aar het wassen van de
zakdoek va n de starter, het oliën der stopklokken, het legg·en van de l oper op de
jurytrap 1 het omkopen van de koddebeiers 1 enz., enz.
Jullie willen wel, na lezing va n dit pleidooi voor de zwoegers achter de schermen~
van mij aannemen, dat dit belangrijke werk, waardoor jullie in staat zijn je weds trijdjes te lopen, af en t~e eens in de openbaarheid gebracht mag worden.
Ln ik weet nu ook 9 dat die Oase niets met Bedouinen of Spahi's te maken heeft.
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