
c 

--' 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

I 
\ \ I 
\ 
' \ 

\ 
\ 

\ 

\ 
' I 
\ 

I 

\ 
\ 

' I I / 
I I 
; I 

I I 
! / 

. .r I 
/ I 

' ' 
i 

'J 
V' 

C LU B 8 LA D V jj,, f\1 D E H .'A .V. H A, A R L E M 



De "H. A. V.-er" april/mei 1962. 

Officieel orgaan van de H.A . V."H.AARLEM". 

Redactiecrmmissie: 
A.H. van den Bel 
D. Hagtingius 
Th. Wernik 
H.J. Willems 

Redactieadres: Bellamystraat 3 

Administratie: Noorwegenstraat 64 

Stencil werk: D.Jordens 
C.H. Lagendijk 

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

VAN DE VOORZITTER, 

Het laatste werkelijk mceilijke atletiekseizoe~ is voor ons H.A. V.-ers ingegaan. 
Moeilijk dan te verstaan up het gebied van de accornm'?datie. Vol gend jaar is immers 
de sintelbaan in Haarlem klaar en dan zullen we ons beslist niet meer kunnen beroe
p en cp de erbarmelijke acc0mmodatie, wanneer het eens minder goed zou gaan met de 
prestaties. Het gereedkomen van de sintelbaan zal voor de atletiek in onze stad grote: 
perspectieven kunnen openen, maar laten wij _ er dan ook heel goed om denken, dat wij 
klaar moeten zijn om de kansen te grijpen. 
Daarom is het heel goed, dat het bestuur gemeend heeft een commissie te moeten in
stellen, die op korte termijn alle problemen, die samenhangen met het gereedkomen 
van de sintelbaan, zal gaan bekijken. Pr0blemen zoals wedstrijden, propaganda , rp 
vangen van nieuwe leden, kadervorming, training, enz. Beslist ·geen eenvoudige taak, 
daar deze commissie reeds over twee maanden rapport aan het bestuur zal moeten uit
brengen. 
In ieder geval zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat wij inderdaad van plan 
zijn er uit te halen wat er in zit, nu we dan straks, na jaren eigenlijk volkomen 
te zijn weggedrukt, eindelijk weer eens echt aan atletiek kunnen gaan d0en. 
Het wedstrijdseizoen is inmiddels begrnnen. De driekamp tegen "Vlug & Lenig" en 
"Beerschot" was een ijskoude wedstrijd met af en toe gelukkig hartverwarmende presta
ties. 
Wanneer ik zömaar enkele namen mag noemen van nieluwelingen, die mij opvielen en die 
er kunnen komen, mits zij doorgaan met een serieuze training, dan denk ik aan Martin 
Labeur, 11 Zato" Fr'llmer, Ben Imth,..rn (eigenlijk geen nieuweling!). Juni oren als Adrie 
Schaper, Jim Thuis en Ed de Vries pasten zich nu reeds prima bij de seniorenploeg 
~an dat houdt vovr de zeer naaste toekomst belJften in. 
~ij de junioren keek ik met enige verbazing naar de 600 meter loop van Wim Aay, Wat 
een moed, maar ook wat een doorzettingsvermogen! Waarlijk een pracht aanwinst voor 
J ovps ploeg. 
Op timistische geluiden dus over de eerste wedstrijddag. Laten we er goed aan denken, 
da t er straks ook beslist tegenslagen zullen komen. De manier, waarop onze atleten 
ri:m die tegenstlagen zullen opvangen, zal uiteindelijk bewijzen of het werkelijk 
goede atleten zijn en of het werkelijk zin heeft opnieuw een pvging te ondernemen 
onze vereniging ~e top van de Nederlandse atletiek te doen bereiken • 

• 

-o-.-
OFFICIEEL NIEUWS. 

OM AAN TE SCHAFFEN. 

"Haarlem11 -embleem voor wedstrijdshirt 
" " voor trainingspak 
lt insigne 

" trainingspak m/embleem maat 4 
" 5 

6 
7 
8 

f 0.75 
lt 2.25 
" 1.25 
,, 30.25 
lt 31.25 
11 32.25 
lt 32.25 
" 33.25 

D. Hagtingius. 

Bovenstaande artikelen Z1Jn verkrijgbaar bij penningmeester J. van Drunen, Noorwegen
s traat 64, Haarlem, telefoon 20798 en op alle trainingen. 

1:J% korting krijgt U, wanneer U Uw atlet:::..ekbenudigdheden koopt bij Sporthuis "Haarlem': 
Grote Houtstraat, Haarlem. 
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TRAININGSNIEUWS. 

Senioren - junioren. Maandag- en. vrijdagavond. Gemeentelijk Sportterrein aan de 
Kleverlaan. Aanvang 19.-- uur. 
~oensdagavond, alleen voor senioren en junioren aangewezen door de technische 
commissie , Gem. Sportterrein aan de Kleverlaan. Aanvang 19.-- uur. 

WELPENTRAINING. Op het Gemeentelijk Sportterrein aan de Kleverlaan. Zaterdagmiddag 
aanvang 15.-- uur. 

-o-o-

li!I EUWE LEDEN. 

Alle voorge.st0lde leden, gepubliceerd in ons vorig clubblad, zijn als lid aangenomen . 

VOORGESTELD ALS LIDg 

G. J . Kuiper 6- 4-1950 Veenbergstraat 19 Haarlem. 
J.M.Peters 20- 5-1936 Paul Krugerstraat 34 Haarlem. 
L. van Olffens 25- 4-1945 Rijksweg 382 Santp'lor t . 
N. Kamerbeek 2- 7-1944 Beekvl~etstraat 5 s·antpoort·, 
P . Stins 19-10-1934 Tetterodes traa t · 22 Haarlem. 
F. W. van Dongen 15- 6-1938 Schaterweg 26 Haarlem. 
R. A.M. Wensveen 21-11-1946 Kloosterstraat 15zw. Haarlem. 

BEDANKT ALS LID: 

R.J. de Buyzer, P.C.Labeur, E.Blom, H.Plet, P.J.Roose, G. de Rooy, G.Funke-Kupper, 
( P. van Bueren, J.Hensen, M.P. van Maurik. 

\ DRESWIJZI GING: 
~ J~A.F. van der Hoeven 

M.Meuwese Sr. 
M. Meuwese Jr. 

WEDSTRIJDKLEDING. 

Frankrijklaan 40 
Planetenlaan 80 
Planetenlaan 80 

·Haarlem. 
Haarlem. 
Haarlem, 

Wij maken er onze leden nogmaals op attent, dat alleen aan wedstrijden kan wnrden 
deelgenomen in de voorgeschreven kledingg Wit broekje met rode bies, wit shirt mat 
rode bies en voorzien van een "Haarlem" embleem. 

-.-.-
PERSONALIA. 

Op de tot nu toe eerste en enige lentedag van dit jaar, de 21ste april, hebben 
Plony Heemskerk en Dick Gr'lotveld zich verloofd, Namens ons allen van harte geluk
gewenst. -.-o-

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT. 

KONINKLIJKE GOEDKEURING. 

r- Je 19e maart 1962 is een belangrijke datum geworden in de geschiedenis van onze 
vereniging. Op deze datum werd onze vereniging namelijk Koninklijk Goedgekeurd. Wat 
dit nu precies voor onze vereniging betek~nt zullen zullen wij hieronder in enkele 
regels pr~beren duidelijk te maken, 
Artikel 12 van de Wet Vereeninghen en Vergadering zegtg 11 Vereeninghen, niet als 
regtsperscan volgens deze Wet ingesteld of erkend, kunnen als zodanig geene burger
lijke handelingen aangaan, De overeenkomsten namens haar gesloten en de goederen 
namens haar verkregen, worden ten opzigte van het Rijk en van derden beschouwd als 
volgende personen, welke de overeenkomst gesloten en de goederen aanvaard hebben, al 
is het ook dat in de overeenkomsten en titels de handelende personen slechts als ge
magtigden of beheerders der vereeningh zijn aangewezen." 
TTi t het hier gestelde volgt dus, dat een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 
geen eigen vermogen kan bezitten, geen rechten kan verkrijgen en geen verplichtingen 
.<an aangaan. Zij kan, als het ware, niet naar buiten werken, daar zij door derden 
geheel als niet bestaande kan worden beschouwd. Alle rechten en verplichtingen wor
den hier dus als persoonlijk ooor de leden of de bestuursleden verkregen of aange
gaa n gekenmerkt. Het spreekt dus eigenlijk vanzelf,' dat elke vereniging die zichzel f 
~ e s~ ecteert en die naar buiten optreedt, zal trachten rechtspersoonlijkheid te kri j 
geu. Deze rechtspersoonlijkheid verkrijgt men ec~ter pas na Koninklijke Goedkeuring , 
0f zoals artikel 5 van de Wet zegtg 11 Geene vereeningh, buiten die door de Grondwet o~ 

a ndere Wetten ingesteld, treedt als regtsperscan op dan na of door eene Wet nf doo r 
Ons te zijn erkend." 
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PROMOTIES. 
Bas Fennis is aan ZlJn tweede jeugJ begonnen, want hij heeft het gepresteerd om op 
48-jarige leeftijd ! nog te promoveren van de C klasse naar de B klasse op de 1J km , 
tot en met marathon, Hij heeft dit bereikt door op 25 maart j.l. in Grootebroek de 
20 km. te .l upen in 1 uur 14 min. 08.- sec. 

NIEUWE CLUBREKORDS. 
Bas Fennis komt de eer toe als eerste lid van onze vereniging, in het nieuwe seizoen 
een clubrekord verbeterd te hebben. 
Hij vestig,de dit in bovengenoemde wedstrijd te Grootebroek en bracht zijn eigen club
rekord ;p de 20 km. (1955) van 1 uur 14m.59.-sec op 1 uur 14m.08.- sec. 
Onze hartelijke gelukwensen,Bas! 
Jeltjo Doornbnsch leverde tijdens de eerste baanwedstrijd, die wij hadden tegen V&L 
en Beersohnt aan de Laan van Poot op het nummer speerwerpen een prestatie, die nog 
nooit eerder door een l~d van onze. vereniging was geleverd, maar aangezien Jeltjo 
ëi_e ze prestatie verrichtte met een z.g.n. "HELD" speer, houdt dit in, dat deze presta
~i e niet in aanmerking kan komen voor verbetering van het clubrekord9 daar deze speer 
i n Nederiand niet erkend wnrdt. Jammer Jeltjo, maar wij zijn ervan overtuigd, dat 
het re~:ord dit seizuen toch neg wel door jou verbeterd zal worden. 
(Noot red.: Is inmiddels op 1 mei j.l. te Wolffsburg (Duitsland) geschied.) 

WEDSTRIJD-AGENDA. 
12 mei. Jeugdwedstrijden te Amsterdam. 
13 mei. Natiunale wedstrijden te Rijswijk. 
2J mei. Regionale jeugdwedstrijd te Haarlem, Gem. Sportterrein .Kleverlaan. 
27 mei. Distrioten untmoeting Noord Holland - Zuid Holland-Zuid. 
27 mei. Regionale baanwedstrijden te Den Haag. 
31 mei. Invitatie wedstrijden te Rotterdam. 
2 juni . )T ' k t B d 
3 

. . 1en amp e · re a. JUnl. 
3 · juni. Baanwedstrijden te Leiden, 
3 juni. Jeugdwedstrijden te Amsterdam. 
7 juni . Gouden Spike wedstrijden te Leiden. (Avondwedstrijd). 
9 juni. Internationale jeugdwedstrijden te Den Haag. 

13 juni. Open Amsterdamse kampioenschappen~ 
20 juni. Open Amsterdamse kampioenschappen. 

VAN WEDSTRIJD TOT WEDSTRIJD. (Diverse uitslagen) 

4 maart. Maple Leaf-loop te Hilversum. 
20e C.Faa·s (9e A.klasser) 

128e B.Fennis (43e D.klasser) 
139e P. de Bruin (51e D.klasser) 
160e B.v.d.P~l (67e D.klasser) 
173e G.v.d.Bosch (77e D.Klasser) 

10 maart. Parkloop te Gouda. 
Veteranen. Bas Fennis 3e (totaal 29e) tijd 8.42.- sec 

Bab v/d Pol 16e (totaal 47e) tijd 9.24.- sec. 
D. klasse. Oerrit v.d.Bosch 13e (totaal 46e) tijd 9.19.- sec. 

25 maart. 20 km. wegwedstrijd Grootebroek - Enkhuizen. 
18e B.Fennis. (3e C.klasse) 5km: 17.58.- 10km: 37.12.- 15km: 56.35.- 20km: 1.14.08.-
30e G.v.d.Bosch(10eC.klasse) 5km: 19.40.- îOkm: 41.11.- 15km: 62.40.- 20km: 1.22.10.·-
31e B.v.d.Pol (11eC.klasse) 5km: 19.40.- 10km: 41.11.- 15km: 62.48.- 2ukm: 1.22.28 . -
De tijd van B.Fennis betekent een nieuw olubreknrd. 

25 maart. Indoorwedstrijden R.A.I. gebouw te Amsterdam. 
Finale 60 meter B.klasse: 5e B.Steenbergen 7.4 sec. 

1 april. Distriots-veldloopkampioenschappen te Heiloo. (5200 meter). 
2e Co Faas in 16.17.2 sec. 
Een buitengewoon goed gelopen race van Co. Wanneer Co op het laatste moment 
niet een verkeerde weg was ingeslagen~ had er misschien nog wel een eerste 
plaats ingezeten. Nu was de achterstand op winnaar Jan Wit echter tè groot 
geworden. do wist toch nog diverse atleten van naam achter zich te houden 
o.a. Jan Keesom 9 Harry Janssen9 Ben Giling en Chris Konings. 

8 april. 25km wedstrijd te Krommenie. 
22e Bas Fennis. tuur 42m.32.- sec. 1e C.klasser. Oerrit v.d.B'lsch werd 7e 
in de C.klasse met een tijd van 1 uur 53m.06 sec. Bab v.d.Pol onze derde 
vertegenwoordiger moest halverwege de wedstrijd opgeven. Al met al hebben 
onze superlange-afstandcracks al weer aardig wat kilometertjes"gevreten". 
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15 april. 15km. wedstrijd te Den Haag. 
C. Klasse. 4e Bas Fennis in 57m. 16.- sec. in 1961: 58m.18.- sec. 
C.Klasse. 9e G.v.d.Bosch'' 64m. 30.- sec. in 1961: 66!Il.34.- sec. 

21 april_ Plassenloop te· Reeuwijk. 
Ingeschreven hadden-wij met de volgende leden 9 die zouden starten bij de veteranen; 
Emiel Bleyswijk9 Dick Jordens 9 Bas Fennis 9 Nees van de Klinkenberg en Bab v.d. Pol . 
Door een blessure viel Jordens af. Nees was wegens drukke werkzaamheden verhinderd. 
Gerrit v.d. Bosch startte voor ons in de D.klasse. 
Het was die ~aterdag prachtig weer en de wegblijvers hebben dan ook v&el gemist. 
Er moest één ronde gelopen worden rondom de Reeuwijkse plassen, afstand + 5 km. De 
veteranen kregen î minuut voorsprong op de overige deelnemers. Onder de veteranen 
zagen wij diverse cracks van vroeger zoals Jaap Meyer 9 A. Toscani 9 Willy Weert 9 
A.Kluyskens. Wat or1s opviel was dat bij de veteranen alle deelnemers ( het waren er 
25 in getal) de wedstrijd uitliepen. Bas Fennis was vnze beste veteraan. Hij werd 
6e en eindigde tvtaal als 31e 9 Bab van de Pul î4e totaal 64e. Emiel Bleyswijk 21e 9 
t otaal 90e nog vvvr u.a. Jaap Meyer 9 een gevreesd lange-afstand loper in de jaren 
vlak na de oorlog. Ook Emiel 9 die in jaren niet aan wedstrijden had . deelgenomen 
kwam fit 9 maar vermoeid binnen. Gerrit v.d. Bosch kwam als 28e D.klasser binnen en 
i n totaal eindigde Gerrit op de 79e plaats.De wedstrijd was goed gecrganiseerd en 
or heerste een prettige en sportieve sfeer.De prijzentafel was gced gevuld 9 zo kre
gen alle veteranen een prijs, Ik kan iedereen aanraden om vvlgend jaar een keertje 
ne e te doen 9 want wat Bas in één van onze vorige clubbladen over deze wedstrijd had 
geschreven heb ik nu zelf kunnen aan,~chouwen. 

V. W. - A.A.C. d.d. 1 mei te Wolffsburg (Duitsland). 
Vo or deze wedstrijd had A.A.C. aan ons gevraagd of zij tegen deze sterke ploeg van 

~ ue Volkswagenfabrieken de medewerking kunden krijgen van onze leden Jeltjo Doornbosch 
Rein Knol en Ton van Zijl. Het bestuur heeft hierop gunstig gereageerd. ,. 

c 

-.-0-
D'ONDERLINGE VAN 1962. 

Teneinde eventuele misverstanden te voorkomen, kan ik U mededelen 9 dat het hier geen 
nieuwe verzekeringsmaatschappij betreft; doch de wedstrijden op het CIOS ter afslui
ting van ons winterseizoen. 
Deze wedstrijden waren dan bedoeld om hu eens rustig te wandelen en te springen in 
een heerlijk vourjaarszonnetje. 
De Se april werden deze ontmoetingen uitgesteld wegens het barre winterweer. Zeer 
verstandig besluot de technische oommissie het geheel te verzetten naar de 15e april 
daar volgens elke menselijke berekening de lente dan beslist in al haar heerlijkheid 
losgebroken moest zijn. 
:Oe genoemde 15e april is het doorgegaan, wat men noemt "ten knste van alles". Wat 
een ellende 9 zo'n Hollands voorjaartje. Van alles was er 9 behalve warmte en zonne
f'lchijn. 
='a t er na dit gebeuren geen meldingen van pleuritus 9 longontstekingen, zware griep 
en aanverwante artikelen zijn binnengekomen9 vind ik zonder .meer e~n compliment voor 
de technische leiding 9 die in staat is geweest in één wintertraining een groep men
sen zó spartaans hard te maken. 
Het was allemaal heel jammerJ "Het had zo mooi kunnen zijn,"zei ons oudste actieve 
l id. Laten wij maar geen prestaties noemen, het meedoen was in dit geval al een 
drastatie op zich. 
En verder geen gezanik over dat rot weer; volgend jaar hebben wij weer een voorjaar. 
En dan moette ge n'us opletten!! Tropenhelmen nu nog tegen winterprijzen verkrijg
baar bij bovengemelde adressen met 30% korting. Haast U, volgend voorjaar grijpt U 
er misschien naast. 

MAIKELTJE. 

BEVREDIGENDE SEIZOENINZET IN DEN HAAG. 

Toen ik zondag 29 april gelijktijdig met de voorzitter op de Laan van Poot arriveer
de zagen we juist Arie Kortekaas en "Zatu" Folmer de laatste rondjes draaien van de 
3000 meter. Arie noteerde 9m.37·5 sec en Folmer 10m. 22.8 sec. Beiden waren daar 
allerminst tevreden mee en dat is natuurlijk een goed ding voor een atleet. Laten 
zij er echter wel rekening mee houden, dat er een ijzig koude wind stond, die ervoor 
zorgde, dat de temperatuur eigenlijk volkomen ongeschikt was voor atletiek. 
En daarmee heb ik dan direct het feit gememoreerd, dat deze driekamp volkomen heeft 
beinvloed: de · zeer lage temperatuur. Prestaties van formaat mvcht men eenvoudig niet 
verlangen en dat dan desondanks Hora Vlam met wind-tegen op de 100 meter 11.3 sec. 
liep, Ton van Zijl 1.75 mtr. hoogsprong 9 Co Faas 2.02.7 sec~ de 800 mtr n0teerde 
i s bepaald verheugend. 
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'l'och was ik hierdo~"~r echt niet het meest geïmponeerd. RedelijkerWijs mogen wij iets 
van deze men'sen verwachten, al is het prettig, dat zij reeds direct in de eerste 
wedstrijd bewe~n aan die ve~vachtingen te voldoen. Wij mij het meest verheugde, was 
de uitstekende wijze, waarop enkele juni0ren zich bij de pl~eg aanpasten, Jim Thuis 
cp de 400 meter in 53.4 sec. en Ed de Vries op de 100 mtr. in 11.9 sec. en Adrie 
Schaper tijdens de 4 x 400 mtr estafette, waarbij hij als laatste man bepaald impo
neerde. Ook nieuwelingen als NJArtin Labeur, Vulroer en Ben Imthnrn · (stukken beter dan 
vijf jaar geleden!) kunnen straks aanwinsten voor de ploeg betekenen. Bob Steenbergen 
met 6.37 mtr. op verspringen vond ik niet vnverdienstelijk en dat geldt eok vn0r Rein 
Knol c.p discus met 39.45 mtr. Jammer, dat Rein blunderde bij hoogspringer·; zonder dat 
en met een normale wissel r-p de 4 x 100 mtr zou het ons z11waar n~.:g de eindoverwinning 
hebben opgeleverd. ~daar hoe verdienstelijk Bub Steenbergen ook liep, hij kon de veel 
te vroeg startende Ernst de Ro~de niet inhalen en dat betekende ~"~nherr,..,epelijke 
diskwalificatie, hetgeen vooral jammer was voor Hora Vlam, die een schier hopeloze 
achterstand tijdens de laatste 100 mtr t '"l ch nog wist weg te werken. "Vlug & Lenig" 
kwam tvt 99 punten, "Beerschot" tot 79 punten en dat betekende dus, dat wij met 85 
punten de verdienstelijke tweede plaats bezetten. 

[;0 LONG, 

UITSLAGEN DRIEKAMP 
11BEERSCHOT", "HAARLEM11

1 "V. & L." 
DEN HAAG 29 april 1962. -.-o-

SENIOREN: 
30~0 mtr: 4. A.Kortekaas 9.37.5 sec. 

8Cv mtr; 2. C.Faas 2.0~.7 sec. 
Speerwerpen: 2, J,Doornb~eoh 58 58 mtr. 
t,r,o mtr: 2. J. Thuis 53·4 s_eo. 

Verspringen: 3, B.Steenbergen 6.37 mtr. 
100 mtr: 1. H.Vlam 11.3 sec. 

15v0 mtr: 2. C.Faas 4.15.9 sec. 
Discuswerpen: 1. R.Knol 39.45 mtr. 
Hoogspringen: 1. T.v.Zijl 1.75 mtr. 

6. R.Volmer 10.22.8 aeo. 

6. W.Krijnen 42.J7 mtr. 
3. B.Imthorn 53·7 sec. 
5· C.Lagendijk 5.99 mtr. 
3. E. de Vries 11.9 sec. 
5· M.Labeur 4.34.2 sec. 
4· r.'.Krijnen 36.69 mtr. 

Kogelst~"~ten: 1. J.D'1ornb'1sch 13.72 mtr. 5· W.Krijnen 11.06 mtr. 
Rinkstapspringen: 3. P.Mascini 12.31 mtr. 4. C.Lagendijk 12.n8 mtr. 
4 x 100 mtr estafette: Haarlem gediskwalificeerd. 
4 x 400 mtr.estafette: Haarlem 4e met 3.37.- sec. 
Eindstand: 1. V&L 99 ptn., 2. 11 HÄARLEM" 85 -ptn., 3 • . RBAC 79 ptn. 

-.-
JUlifiOREN A. 
100 mtr: 3. A.v.d.Vc.ort 12.- ser.. 4 · D.Mulder 12.- sec. 
Discuswerpen: 2. G.Moolenaars 33.92 mtr 3. Nimwegen 32.28 mtr. 
Ver?pringen: 1 0 C.Christiaanse 6.12 mt 3. J.Thuis 5.15 mtr. 
4 x . f'C mtr: 2. HAARLEM 3 7.- sec. 

JUNIOREN B: 
Kogelstoten: 2. R. Vissers 10.47 mtr . 4. H.Kuyl 9.67 mtr. 
80 mtr: 1 • H.Kuyl 9. 9 sec. 3. P. van Beek 1(~. 2 sec. 
Discuswerpen: 2. R.Vissers 29.25 mtr 4. R.Kuyl 23;.32 mtr. 
Verspringen 3. R.Vi'ssers 5-20 mtr 4· Hupkans 4.88 mtr. 
Hoogspringen 3. Warr;!erdem 1. 45 mtr 4. Mulder 1 -40 mtr. 
t1. x 8u mtr: 1 • HAARLEM 40, 1 sec. 

· J UNI OREN C : 
80 mtr: 1 • R.v.d.Putten 10.3 sec. 2. H. te Nuyl 1~.6 sec. 

Kogelstoten; 2. H. v.Goor 10.92 mtr. 3. W.Aay 10e64 mtr. 
600 mtr , 1 • W.Aay 1.35-1 sec. 2. R.v.d.Putten 1 • 37.6 sec. 
Verspringen 1 • H.v.Goor 5.16 mtr. 3. P.Hagtingius 4.80 mtr. 
4 x 80 mtr: 1 • "HAARLEM" 40•5 sec. 

EINDUITSLAG JUNIOREN ABC: 1 • V&L 79 punten 2. HAARLEM 77 punten. 
-.-

"\T'ERVOLG PERSONALIA. 

Zojuist ontvangen wij de geboorte-aankondiging van 11 Marjolein", dochter van on~e 
recordhouder 300 meter, Hans Douwes.Nora en Rans onze hartelijke gelukwensen en 
moge Marjolein opgroeien tnt jullie volle tevredenheid en geluk. 

6 



UIT EEN ZEER OUDE DOOS. 
Net 50 jaar geleden vierde in Amsterdam de Bond voor Lichamelijke Opvoeding he~ 
10-jarig bestaan. 
Het was een stijlvol feest met de gebruikelijke toespraken, die in een gedenkboek 
werden uitgegeven. Wat de wedstrijdsport betreft huldigde men t 0en bepaald een V0or
zichtig standpunt. Lees zelf maar: "Maanden lang trainen, met het doel om gedurende 
enkele uren een arbeid te kunnen 1 ever en, die aan de ui terst·e grens staat van hetgeen 
een mensch physiek kan dven, is geen lichamelijke opvoeding meer. Het is een onge
wenschte en daarom schadelijke ~verdrijving, waartegen de Bond evengoed front moet 
maken, als tegen de achteruitzetting der gymnastiek. Wel mag bij wijze van uitz0nde
ring, vok de wedstrijd zijn nut hebben. Jongens neigen tot wedijver. Het meten van 
krachten met die van anderen, welke niet te zeer verschillen, is nu eenmaal voor hen 
een prikkel, die begeerd wordt. Op beperkte schaal mag dus de wedstrijd worderi toege
laten." 
Jungens, jongens ( vver meisjes WGrdt met geen woord gerept), wat een rustige tijd 
moet dat geweest zijn • .Alheewel, het ''voetbalspel was bizonder populair aan het wor-· 

-den- wedstrijden waren aan de orde ~an den dag." En:"een echt Amerikaans spel werd 
juist r>nder den naam van "hcnkbal" in Nederland gebracht." 
Bovendien was er in ons toen nug kleine atletiekwereldje al een zekere Grijseels, 
die de 100 meter in 10.7 sec. aflegde. (Wie flikt 1 m dat dit jaar?) 
In een halve eeuw kunnen de opvattingen omtrent sportbeoefening danig veranderen. 
Daarom hebben we ·voor U eens in de vude dJos zitten snuffelen. 

-.-o-
VAN HET JUNIOREN WEDSTRIJDFRÖ~T. 
Ja, het is weer z~ ver. De verslagen van talrijke wedstrijden zullen de komende 
maanden ~ns clubvrgaan weer gaan vullen. 
Wij hopen vanzelfsprekend, dat vele gunstige berichten de pagina's zullen sieren, 
Dat deze gunstige berichten er kunnen komen, daarvan ben ik overtuigd, of ze er 
zullen komen, dat zal in ·de allereerste plaats van .jullie zelf afhangen. 
In de afgelopen wintermaanden is er stevig getraind; goede opkomsten, een behoorlijke 
kern9 die 3 zelfs 4 maal per week getraind he~ft, daarover dus geen enkele wanklank. 
Maar nu gaat straks die z~n weer schijnen en dat strand is zo dichtbij, ja daar zit 
het 'm nu juist, die "koperen meneer" (het woord "ploert" vind ik niet staan in dit 
keurige blad) brandt je in de wintermaanden zo uiterst zorgvuldig opgebouwde conditie 
in een paar uur uit je d •• nder. 
Jongens, dat je wat gaat zwemmen 9 basta, (niet overdrijven!) maar laten we één ding 
afspreken: ga niet vnnodig in de zon liggen bakken! 
Maar genoeg hierover, ik vertrouw erop, dat ik aan een etel jonge kerels leiding geef 
die ook iets over hebben voor hun sport (die paar zwakké knulletjes, dia er tussen 
zitten: "Uw zwakheden zijn al bij voorbaat vergeven!) 
Nu de wedstrijden. Het eerste startschot viel in Den Haag, onder een welhaast wint er 
se temperatuur kwam onze jeugdpl \•eg voor het eerst aan de start in dit seizoen. 
Deze eerste wedstrijd, een tweekamp tegen "Vlug & Lenig", werd vol"\r ons een neg.erla:'~ ; 
met 79 tegen 77 punten mr .asten wij het onderspit del ven tegen de Hagenezen. 
Grootse prestaties kwamen er nog niet uit de bus deze middag. Enkele junioren uitge
leend aan de ' seniorenploeg deden het behoorlijk tussen hun grote broers. 
Jim Thuis liep hier een goede 400 meter, een tweede plaats in 53.4 sec., ook de derde 
plaats van Ed de Vries op de 100 meter was een aardig resultaat. Adrie Schaper liep 
een verdienstelijke 400 meter in de 4 x 400 meter estafette. 
De debutanten in onze jeugdploeg kwamen gced voor de dag. Wim .Aay op de 600 meter voor 
C-jongens een 1e plaats in 1.35.1 sec. en Henny te Nuyl op de 80 mtr.C-jongens. 

J. van Drunen. 

VAN EEN JICHTER AAN FREEK. 
Zoals het je bekend is , waren w~J ~n het afgelopen winterseizoen elke zondagmorgen 
aenwezig. Ik vertel dit speciaal aan jou, daar wij er niets voor vvelen de plaatse
lijke of landelijke pers daarvan in kennis te stëïlen. Er zijn nog wel eens mensen, 
die daarmee beginnen en daarna iets gaan doen. Eendagsvliegen, let op mijn wc"rden. 
Da t het winterseizoen weer achter de rug is, vinden wij erg, heel erg. Maar troost 
je, wij komen terug. Dat ts eigenlijk vanzelfsprekend, want zelden heb ik een stel 
knapen gezien, die zich zo geheel en al gaven bij hun training. Heb jij ooit wel eens 
een groep atleten gezien, die guitiger lachten, die frisser en vrolijker keken 9 die 
gevoeliger waren voor een hap jolijt dan wij? Nee, dat heb je niet, dat wist ik! 
Waarom ik juist aan jou dit briefje schrijf? Heel eenvoudig. Jij was degene, die mi j 
-vroeg: "Wat voeren jullie nou eigenlijk uit? 
Zelden, of beter, nooit heb ik een zo stomme vraag horen stellen; nooit heb ik zoveel 
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,..nkunde in één vraag tezamen horen persen. Heb jij onze trainingsschema's wel eens 
bekeken? Heb jij wel eens getracht een dergelijk trainingsschema uit te voeren? 
Ben jij wel eens één keer bij machte geweest ons te volgen? 11 0h"; méér zeg ik niet~ 
alleen maar "Oh"! 
Weet jij~ dat wij bij onze gezamenlijke tochten naar "Het Karrewiel" steeds eerder 
aankwamen dan jij? "Oh". · 

Weet jij~ dat ~et ons ' neg nooit is overkomen) dat wij onze ploeg liepen te zoeken, 
als je begrijpt wat ik bedoel? "Oh". 
Weet jij, dat wij je haarfijn kunnen vertellen, hoe je elke 1500 meter winnen kan? 
"Oh". 
Weet jij, dat, als er doelpunten bij het voetballen gemaakt werden, wij het heel 
t oevallig waren, die steeds op de juiste plaats en op het jiuste ogenblik onze voet

jes tegen het leder plakten? "Oh". 
Dat onze zwakste voetbalstrateeg reeds de "Hollandse Gento" g€noemd wordt; ken je 
effe nagaan! '. Weet jij, dat b.v. Jan Berkhoff, Emiel Bleyswijk7 Dick Jordens, Nees van den Klinken~ 

berg, Dick. Hagtingius, Ceee Mantje, Ab van den Bel, The~ w~rnik om enkele van mijn 
makkers te noemen een dusdarii·g geraff~~eerde hijgteclmiek bezitten, dat ze daar . voor 

hun lol reeds bij het uitgaan van de kleedkamer mee beginnen. Zij. blijven hijgen; 
zelfs onder de douche ho0r :je de _beste hijgers 0nder ons nng hijgen. Nee, Freek, dat . 

weet jij niet! Het ramt _ je tegenstanders. Ze verwachten je elk ogerblik in elkaar te 

zien zakken, maar gewoon 1oorgaan ••• je maakt je tegenstanders ermee kapot ••• je 
breekt elke weerstand ••• ja Freek, dat is wat je n0emtg "kontje hè". Om kort te gaan 

kan ik je dit wel zeggen: 11 Zoals wij hijgen, hoor je nergens hijgen". 
Dat je dat niet weet, nemen wij _ je natuurlijk niet kwalijk, dat zou kinderachtig 

zijn •••• maar laat het je gezegd zijn! 
Weet jij, dat Emiel Bleyswijk slechts eenmaal in Enkhuizen gelopen heeft en dat ze 

daa-r nieteen al een straat naar hem genoemd hebben? 11 0h" 
Weet jij •••• ach, weet ik veel •• .•• voor mij ben je"een peer". 
Wij zullen blijven hijgen op het CIOS-, zolang wij daar hijgen kunnen. Toevallig 
ho-;rde ik dat "Kraantje Lek" en'1het Karrewiel" het afgelopen winterseizoen een dub

bela knffie~mzet hebben gehad. 
Weet jij dat Freek? 
"Oh" •••• Wij wel! 

L.Zaeniokpodt, 

-o-f/1-

Uit Nieuw Guinea ontvingen wij de volgende groèt van At Jnaoim: 

11 0p jacht naar kornuiten van Oom Soeki. 
Hartelijke groeten aan alle H.A.V.-ers. 

Veel sucoes in a.s. seizoen." 

Voor hep, die At willen schrijven, volgt hier zijn adres: A.Joacim, MACH.I; Marine 

no. 20526, a/b Hr.Ms. "Limburg", Amsterdam CS. Marine. 

-.-o-

I:EDACTIONEEL. 

Het is gebleken, dat het inleveren van de kopij voor vnze 11 H.A. V.-er" meer aan ban
den moet worden gelegd. Dat dagin-dag uit breidallvos insturen van brieven mag 

zo niet doorgaan. 
Daarom, beste auteurs, wvrdt bij deze bekend gemaakt: 

INLEVEREN VAN KOPIJ BESLIST VOÖR DE 15 9 VAN ELKE MAAND. 

HOUDT U ZICH DAAR S.V.P. AAN. · 

Note: de vloerversterking bij de redactinnele brievenbus wordt ná die datum voor 

twee weken verwijderd. 
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