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VAN DE VOORZITTER. 

Teleurstelling, of laat ik het maar liever zeggen verbittering maakte zich van 
ons meester, toen de Harlemse pers enke~e weken geleden bekend maakte, dat de 
Rijkegoedkeuring voor het tweede HaarlelllSe honkbalveld was afgekomen, maar nog 
niet voor de accommodatie voor de sintelbaan. Want dat wilde toch zeggen, dat 
we naast het moderne honkbalstadion aan de Kleverparkweg nu een tweede honkbal
veld, voorzien van een moderne accommodatie in het nieuwe Pim Muliersportpark 
krijgen, maar dat we ·na rijna veertig jaar wachten nog steeds geen sintelbaan 
in Haarlem hebben. 
Natuurlijk, die sintelbaan komt dit seizoen klaar. Dat kan als zeker worden aan
genomen. Maar dat is dan ook alles. Van kleed- en wasgelegenheid kan geen sprake 
zijn. Het enige wat toegezegd kon warde~, was een kleine keet met een enkele 
kraan. 
In een gesprek met de Gem. Dienst voor Lich. Opvoeding en Sport hebben toen de 
gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen unaniem verklaard van een dergelijke 
kleedgelegenheid geen gebruik te gaan maken. Dat betekent dan tegelijkertijd, 
dat de Haarlemse sintelbaan als ze dan straks eindelijk, na jarenlang wachten, 
gereed zal zijn, renteloos zal blijven liggen. 
Dat is dan ongetwijfeld een situatie, die iedere sportliefhebber, met alle be
grip voor het enig juiste besluit, dat ~e Haarlemse atletiek kon nemen, heel erg 
zal betreuren. 
Wat er verder gedaan is? Naast het gesp~ek met de Gem. Dienst voor Lich. Opvoe
ding heeft onze vereniging, mede namens de andere atletiekverenigingen in Haar
lem een telegram gezonden aan de K.N.A.U. met verzoek de Ned. Sport Federatie 
in te lichten · en zo mogelijk in te schakelen. 

1 Een verzoek, waaraan de Unie - zij het o.i. op een te zwakke wijze - heeft vol
daan. 
Daarnaast heeft een bestuursdelegatie van onze vereniging een onderhoud gehad 
met de wethouder van sportzaken. Natuurlijk heeft ook dit onderhoud heus niet 
direct tot resultaten geleid. Het belangrijkste, dat uit dit gesprek te voor
schijn is gekomen is, dat we de wethouder wel van de noodsituatie in de Haar
lemse atletiek hebben kunnen overtuigen •. Daarnaast deed de wethouder de toezeg
ging, dat, wanneer de accomm~datie van het honkbalstadion gereed zal zijn, ook 
de atleten beslist van deze accommodatie gebruik zullen mogen maken. 
Maar ondanks deze toezegging, die we onder de gegeven omstandigheden dankbaar 
hebben geaccepteerd, is het zonder meer "'Z eker, dat in 1963 geen atletiekwedstrij
den in Haarlem worden georganiseerd, maar wel een groot internationaal honkbal
tournooi. Is het dan niet heel logiech, dat je, als je dan leest over de primai
re Rijkegoedkeuring voor de honkbalaccommodatie en je herinnert je dan de presti
ge-strijd van het vorig jaar, toen niet Haarlem maar Amsterdam het Europese 
Honkbalkampioenschap mocht verwerken, dán echt een beetje bij jezelf denkt, dat 
de atle~iek de dupe is geworden van deze prestigestrijd. 
Want ten koste van alles moest Haarlem dan in 1963 een supergroot internationaal 
honkbaltournooi organiseren. Inderdaad ten koste van alles, ook van de atletiek
belangen. 
Voorlopig genoeg hierover. Straks gaan we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergade
ring houden. Naast de verschillende bel~ngrijke punten zoals bestuurs- en com7 • 

missie-verkiezingen, zullen we natuurli jk ook daar de situatie, die nu in de 
Haarlemse atletiek is ontstaan kunnen bespreken. Daarom H.A.V.-ers, kom op maan
dagavond 25 februari naar de cantine van het terrein aan de Kleverlaan, om daar 
de belangen van en de mogelijkheden voor onze vereniging te bespreken. 
Nog even iets over de training. De felle koude heeft vanzelfsprekend de training 
en het trainingabezoek de laatste weken belangrijk beinvloed. Op het moment, dat 
ik dit schrijf, schijnt de dooi echter te gaan doorzetten. 
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Dat betekent dus, dat we vanaf heden de training zeer intensief zullen hervatten. 
Elk lid van onze wedstrijdploeg zal ieder trainingsuur volledig moeten gaan benut
ten om de achter~tand in training zo snel mogelijk in te lopen. De vooruitzichten 
voor het seizoen 1963 zijn7 gezien de trainingsopkomst tot nu toe 7 zeker niet on
gunstig. 
Laten we eendrachtig proberen deze gunstige vooruitzichten in daadwerkelijke winst 
om te zetten. Daarom H.A.V.-ers, junior of senior 7 ontbreek van nu af aan op geen 
enkele trainingJ 

D. Hagtingius. 

OFFICIEEL NIEUWp. 

Om aan te schaffen: 11 Haarlem11 -erobleem voor wedstrijdshirt 
" " voo't' trainingspak 
" 
11 

insigne 
trainingspak m/embleem maat 4 ,, 

" 
" 
" 

5 
6 
7 
8 

Bovenstaande artikelen Z~Jn verkrijgbaar bij penningmeester 
wegenstraat 64, ~aarl~m, tel. 20798 en op alle trainingen. 

J. 

f 0.75 
" 2.25 
" 1. 25 

· 11 30.25 
" 31.25 
" 32.25 

. " 32.25 
" 33.25 

van Drunen, Noor-

10% korting krijgt U wanneer U Uw atletiekbenodigdheden koopt bij Sporthuis "Haar~ 
lem", Grote Houtstraat, Haa;dem. 

VOORGESTELD ALS LID: 

A.N. Land 
C. v.d. Berg 
M.E.Spoor 
W.Spoor 
J.J. M. Willemse 
A. H. B. Schol z 
a.S.Herostra 
P.J. v.d .• Be~g 
A.R.Dreyer 
R. v.d. Ende 
R.Ruygrok 
H.J.S.Bruna 
D.Slaap 
J.J. van Dansik 
E.J.Timmers 
G.R. Koedijker 
P.R.Ruis 
R. Ruis 
M.H.J. M. Schaapman 

19- 3-'48 
18-11-' 52 
11- 2- I 41 
10- 6-'43 
21- 3-'42 
18- 8-'47 
24-10-'46 
25- 7-'44 
4- 1-'50 

19- 9-'45 
2- 7-'39 

29- 2-'48 
16-10-'49 
29- 6-'38 
26-11-'44 
19- 7-'49 
1- 3-'47 

30- 5-'48 
14- 7-'48 

Molijnstraat 9 
Wastergracht 79rd 
~arolingenstraat 51 
Karolingenstraat 51 
Trompstraat 8 
Coornhertstraat 34 
Staten Bolwerk 22 
Duinlu·stparkweg 62 
Zijlstraat 32rd 
Bloemendaalseweg 43 
Radboudstraat 20 
1e Theerosstraat 11 
Militairenweg 2b 
De Clerc~straat 96 
Delftlaan 429 II 
Kolkstraat 5 
·Hyacinthenlaan 2 
Hyacinthenlaan 2 
Vogelenzangseweg 26 

Haarlem 
" 
" 
" 
" 
11 

" 
Santpoort 
Haarlem 
Bloemendaal 
Haarlem 
Haarlem 
Overveen 
Haarlem 

" 
11 

" 
" 

Aerdenhout. 

Bezwaren tegen deze leden gelieve U bin~ 14 dagen kenbaar te maken bij het 
bestuur. 

De in 6ns vorig clubblad voorgestelde leden ~ijn _als lid aangenomen. 

BEDANKT ALS LID: 

H.P.Vergers, J.Stoutenbeek, R. Wielinga,- T.Zwart 7 · A.-Pieke 1 F.H.Kluèn, J.M.Peters; 
P.W. Ri jnt jes, P. Moll eman, R. Koch, F. P.J. M. Bongenaar, 0. R. Berkhoff 1 J. Jó ' de Mooy 1 

R.W. le Fèvre, H.N.Eggink7 R.J. Wegroan 7 N.Kamerbeek7 R.A. v.d. Voort, M.Weyers; 
A. Heytink, A. J. Hupkens, R. Mant·je~ 

ADRESWIJZIGINGEN: 

A.W.Bosch 
W.N.G.C.Kaan 
A. van Dijk 

TRAININGSTIJDEN: 
' . 

I . 
Bloemhofstraat 11rd Haarlem. 

pja Mevr. Bijlenveld, Bosch en Vaartstraat 1 " 
Herenweg 59 Heemstede. 

Indoortraining: Woensdagavond, Lorentzlyceum, Santpoorterplein. 
Jeugd t/m 13 jaar, aanvang 19- uur. Junioren, aanvang 20.- uur. Senioren 21.- uur 

C.I.O.S.-training: Zondagmorgen. Junioren aanvang 9.30 uur. 
Senioren aanvang10.-- uur. 
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PERSONALIA.. . .... 
Zoals hei;- ee,~ .. -I:Pe.ns betaamt, is het ook- '?nze , Di_()k. Gr.ootvel.?-... ,gegàan~ -)!iJ deed dat
g·.ene; wat . r~eli-s ,v~len .. y.ààr. )le.m : deden _er;. o:r:de.rna~ 11 d~ ._ st~p der stappen." De 3.e . janw.
ari 1963 was .l;let . s:taQ.huis : i .n . Eindhoven ;_d.e .. plaatr;; ~aar hij _Jn· het hU;welijk trad .met 
Apollonia Heemskerk. 
:Nam.en.s. al;l.e·. led,e.n ·van o_ç.ze, .vereniging b~id,.en. va.n .h!Ute g:e;f'..elicit.e.erd .en voor de 
,.to.ekomst vee], : ge,J,.uk gewenst .• . 

In aansluitipg op bovenstaande mogen wij misschien wel zeggen1 dat ohze Ko Fà'as 
de 6e janua:ri- 1963 begon aan de "warming lilp 11 voor "de stap der stappen." Dat hij 
Lida Bijvoet en Lida hem voor deze verloving heeft ui tgezocht 1 kunnen ook wi.J van 
harte toejuichen " . .......... . 
Het is 1 dat Ko. het niet wil anders.. _zou Lida ,P,em in ~ll;ce .rac.e· ook . çm,de+weg nog aan
moedigen. En Ko •.•••• na Eike finish ... is ar . één waar hij naar toekomt. Ko en L:i..da . 
"houden zo I ! 11 . • · • . 

Wij wensen jullie· namens groq.~ ep klei~ .~n de ·H.A. V. van . harte geluk en een voor-
spoedige en p;rett·ige verlovingstijd. · · · 

aïnonEKER!Ra-n~n-n:x:v:-n3:-ö4-38-83-t7n7v7-Pënningmëëstër-aër-n:x:v;-rrHAARt~i": 
c============~~============~c=-=========================================~======== 

1'0Ö meter.· '. JUNIOREN A 

1 E. de Vries 
· · 2 .. A. ·· v '. ·d. Voort 

3 R. van Nimwegen 
4 D.Mulder 
5 E. de Rood.~ 

200 meter: 

1 J. Thuis 
2 R. van Nimwegen 

300 meter: 
1 J.Thuis 
2 R. van Nimwegen 
3 E. de Ro.o,d,e . 
4 . J.Sandijck . 
5 A.Mulder , ... 

400 meter: · ! ' 

1 J. Thuis 
2 R. van · Nimwegen 

800 meter: 
1 A. Schaper 
2 J.Sandijck 
3 R. vat:l Nimweg.(;'ln 
4 J.Thuis 

1500 meter: 
1 J.Sandijck 

3000 meter: 
1 J. Sandi jek 

1500 mtr. · st~· ch~s-e: · 
t ·J~ Sandijck .. · 
2 R~· ·: van ·N:i..mwèie·n 

110 mtr. horden: 
1 E. de Roode 
2 A.Muld,.er 

JUNIOREN B: 

80 meter: 
1 F. v.d. Lippe 
2 H.Kuyl 

· 3 .J • .w ~ Schne~r 

4 P. van Beek 
.. . ! ' 

JUNIOREN RANGLIJSTEN 1962. 

' Hoogspriri'~fen: JUNIOREN' ·A·· 
. . :. ' .:. , ~ . 

11.2 sec. ' 1 G.Moolenaars 
· .:1 LT · " ·· · . ... ~·z. 3. 4. ' R. · van' Nimvo.'egen 

11.8 11 \ V. Mas.c'fni : 
1 2. - 11 E. Veen 
12.5 " 
· ·.: 

23.6 : ·sec·. 
24.·7 . ·ll . 

36.6 sec .• ·: 
. 38 .. 7 11 

39 • .. 1 ' . 11 . 

.39. 5-: " 
. 41: ·4 ' ·. ". . ' 

5'1.l ~ec. 
.. . 54~ ~ ·.. .. .. .·., 

Verspringen: . 
1 C. Christiaarise 
2 J.Thuis . 
3 R. van Nimwegen 
4 G.Moqlenaars. 
5 V.Ma.soini 

Kogelsto'ten: · 
1 E. de· ,Roode 
2 G.Moólenaar .. s 
3 R. v.Än Nimwe'gen 
4 V.MásC:i~i 
5 E.Veen 

Discuswerpen: 
1 G. Mqol ena:ar.s 
2 R. y~n Nimwegen 
3 A.Mul.deJ; 

SpeerwerpEm: ·· 
1 E. Ve·en · 

1-.57~3·. seo .•... 
2.·07d . " .. 
.2. ~08.-3 . 11 

2.12.- " . : ·:.., -2 ,- G.MoolE;Jnaars . . 

4.21.2 sec. 
. , I •'1 , .. 

10.03.- sec. 

sec. 

" 

15.4 seo. 
18.5 . " 

9.3 sec. 

3 R. van Nimwegen 
4 :8. de Roode 
5 W. Saeiniari · · 

Polsstokhoogspringen: 
1 R •. van Nimwegen . . ' . 

JUNIOREN ' B: . 
. . 
Kogelstoten: 
1 R. Vissers 
2 C. v.d.Putten 
3 H~Kuyl 

· . 4 ·A• :iju.,pken~ .. 
.· 5 .F .)Cnuvelder 

Discuswerpen: 

9·.9 · 11
,. ··, , _1)1-~ ., V~§.se:r.s 

10 .,! . 11
.·.. : ~ A. B ~l.,l.lJ, : : · 

10.2 11 3 A. Ht!pkens 
.' ... ' .. 4 H.'Kuyl · · 

···-3- ' 

1.55 meter 
1. 45 .ll 

·1.45 11 

1.-45·. " 

.6-:12 meter 
5·94 11 

5.62 11 

5·55 
11 

5.22 11 

10.46 meter 
10."~8 ... -" 
10.02 " 
9.6) 11 

8. 9'8' " 

36,. 25-,1nete~ 
·. 33 .• 56 11 

29. 75 . 11 

40'.12 meter· 
39.7-1 :. tl 

37.98 . 11 

37.27 11 

25. 12 fl. 

2. 70 m~t.e.r 

11.30 
.11.. 17 
.10. 50 
-10.48 -1 
10.24 ,. 

meter 

" 
" 

29.25 mete~ 
23~ 93 . " .. .. 
23.85 11 

. 23..32 . 1.1 



100 meter JUNIOREN B: 
1 F.v.d.Lippe 
2 H.Kuyl 
3 P. van Beek 
4 A.Beun 
5 R.Vissers 

300 meter: 
1 F.v.d.Lippe 
2 J.J.J.C.Heyne 
3 H.Kuyl 
4 A.Beun 
5 c.westerman 

600 meterg 
1 F.v.d .• Lippe 
2 R.Vissers 
3 H.Kuyl 
4 A.Hupkens 

80 meter horden: 
1 P. van Beek 

Hoogspringen JUNIOREN C. 
1 W.Aay 
2 D.Hagtingius 
3 H. van Goor 
4 F.Lamie 
5 t.v.do~Veer 

Verspringen: 
1 R.v.d.Putten 
2 H. van Goor. 
3 W.Aay 
4 P.Hagtingius 
5 E.Lamie 

Discuswerpen g 
1 L. v.d. Ve er 
2 H. te Nuyl 

60 meter horden~ 
1 R. v.d. Putten 

11.5 sec 
11.6 11 

12.- 11 

12. 1 11 

12.2 11 

37.1 sec 
39-5 " 
39·7 11 

40.1 11 

46.6 " 

1.28.6 sec. 
1.30.9 11 

1. 34.- 11 

1.41.1 i i ~ 

11.5 sec. 

1.47 mtr. 
1.45 11 

1.41 11 

1 .40 11 

1.40 n 

5. 67 mtr. 
5·51 " 
5-44 11 

5·35 11 

5. 27 " . 

23. 8.8 meter 
17 0 56 11 

8 o-9 sec. 

hoogspringen JUNIOREN B~ 
1/2/3 F. v.d. LipiJe 1. 50 met.er 

J.W.SchneïBr 1. 50 11 

R.Vissers 1. 50 11 

4 A.Beun 1.45 11 

Verspringen: 
1 J.W.Schnerr 6.09 meter 
2 F.v.d.Lippe 6.04 11 

3 C. v. d.Pu tte·n . ( 5. 66 11 

4 R.Vissers 5·54 11 

5 A.Beun 5-49 " 
60 meter. JUNIOREN Cg 
1 W.Aay . 7.2 sec·. 
2 F.Lamie 7·4 11 

3 ~· te Nuyl 7·5 11 

4 R~ v.d.Putten 7·7 11 

5 P.Hagtingius 7.8 11 

80 meterg 
1 F.Lamie 9·4 sec 
2 W.Aay 9·5 " 11 

3 H. van Goor 9·7 11 

4 R. v.d. Putten 9.8 11 

5 H. te Nt.. .. :: 10.- 11 

600 meter: 
1 W.Aay 1. 29.3 sec. 
2 P. Hagtingi us 1. 37 0 4 11 

3 R. v.d. Putten 1. 37. 6 11 

4 F.Lamie 1.39.7 li. 

5 H. van Goor 1.45·7 11 

Kogelstoteng 
1 H. van Goor ,. 11.94 mtr • 
2 W.Aay 11.24 11 

3 R. v.d. Putten 10.46 " 4 H.Souverein 9·59 11 

5 L van de Veer 9.35 11 

JUNIOREN CLUBREKORDS 

JUNIOREN Ag, 
H.A.V. "HAARLEM" PER 1 JANuARI 1963. 

100 meter 
200 meter 
300 meter 
8oo meter 

1500 meter 
3000 meter 
1500 meter st. chase 

110 meter horden 

Hoogspringen 

Verspringen 
Polsstokhoogspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 

Horatius Vlam 
Horatius Vlam 
Hans Douwes 
Adri Schaper 
Jan Kiewiet 
Han Jansen • 
Jaap Sandijck 
Joop Vissers 

Ton van Zijl 
Peter Krans 
Bob Steenbergen 
Mart Swart 
Jel Doornbosch 
Jel Doornbosch 
Jel Doornbosch 

4 x 100 meter estafette: 

10.8 sec . 1961 
22.2 s ec. 1961 
35.8 s ec. 1955 

·1. 57.3 sec. 1962 
4.05.6 sec . 1960 
9.09.1 sec. 1953 
5·07.- sec. 1962 

14.8 sec. 1958 

1.80 mtr. · 1956 
1. 80 mt·r. 1957 
6.85 mtr. 1958 
3-45 mtr. 1947 

13.81-?amtr. 1955 
40.75 mtr. 1954· 
57·94 mtr. 1955 

Mat Meuwese - Bob Steenbergen- Joop Vissers - Ger Duits 43.7 sec. 1958 
4 x 300 meter estafette: 
Jim Thuis -Peter van Bueren- Adri Schaper- Horatius Vlam 2.28.1 sec. 1961. 
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JUNIOREN B. 

80 meter 
100 meter 
300 -meter:· 

600 meter 
150Ó meter· 

80 meter horden 

Höögspringen 

Verspringen 
Polsstokhoo~springen 
Kogelstnten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 

4 x 80 meter estafette 

4 x1no meter estafette 

JU1"' OREN C. 

6' meter 
80 meter; 
80 meter 

600 meter 

Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen , 
Speerwerpen 

60 meter horden 

Cees den Boer 
Ton van .de Voo:r:t 
Jim Thuis 
Fred van de Lippe 
Jim Thuis 
Jan Kiewiet 
Dolf Mul Çl.er. 

Mat Meuwese 
Pieter Mascini 
Hart·y Joacim 
Rinus· van de Bovenkamp 
Jel Dt'lornbosch 
Jel Doornbosch 
Jel Doö'rnbosch 

9.- sec. 
11.4 sec; 
37.1 sec. 
37.1 sec. 

1.25.5 sec. 
4.15.6 sec. 

11.- sec. 

1.70 meter 
1.70 meter 
6.44 meter 
2.87 meter 

14.01 meter 
39.95 meter 
51.40 meter 

Alfons Versnel - Jaap de Reus-
Harry Joacim- Cees den Boer 37.3 sec. 
Jel Doornbosch - Jaap Breevoort 
Ben van de Pol- Hans Douwes 46.7 sec. 

Wim Aay 
Bob Steenbergen 

.. Fred Lamie 
Wim Aay 

Gerard Mcolenaars 
Bob Steenbergen 
Gerard Moelenaars 
G~r~rd Moelenaars 
At Joacim 

Rob: van de Putten 

7.2 . sec . . 
9.4 ·sec. 
9.4 sec. 

1 • 29. 3 sec. 

1.63 meter 
6.04 meter 
13.39~meter 
41.50 meter 
40.02 meter 

8.9 sec. 

J. van Drunen, 

WINTER WEDLOOP WATERLEIDINGDUINEN. 

1954 
1961 
1961 
1962 
1961 
1958 
1961 

1956 
1958 
1955 
1958 
1953 
,95l 
1953 ... 

1954 

1953 

·1962 
1954 
19.62 
1962 

1959 
1954 
1959 .. 
1959 
1957 

1962. 

In een tijd~ dat de warme wollen wanten nog in moeders kamferballetjeskist lagen, 
werd door de energieke ploeg der oude meesters het plan opgevat nm te komen tot een 
voorlupig voornemen om de mogelijkheid te onderzoeken om in officieuze onderhandeling 
te treden met het dagelijks bestuur, welke zou kunnen leiden tot een proef-0ntwerp 
van de voorbereidingen der organisatie van (ie .al traditie wordende onderlinge duinen
loop, ook ·wel "kerstkranscross" gëhuemd.· •••• En daar is het dan bij gebleven. 
Tot die barre, koude winterochtend van de 23e december aanbrak en er plotselil1g · -een 
onvergelijkbare ijver aan de dag werd gelegd. In de zeer vroege ochtenduren werd .de ·· 
baan uitgezet, zonder.meetlint wel te verstaan. En er mankeerde aan dat 1153,42 mtr. 
lange parcvurs geen centimeter! Het markeren van de baan met vlaggetjes was niet al
leen duidelijk maar o~k feestelijk, al had het beter reclame voor warme worstjes 
kunnen zijn. . 
De keihard bevroren grond leende zich er niet vo"r tm de vaantjes er in te drukken, · 
zodat er met de wijsvinger een gaatje voorgeprikt moest worden. 
Nou en toen alles klaar was, was .alles nog niet klaar. Waar ·was n.l. de starter, .waar 
waren de stopwatches, ~~ar de deelnemerslijsten, waar waren ·~· .• enz. . 
Het was allemaal door de oude hoofden gegaan, waarde .. klubgenoten. Affijn, het was 
wel allemaal een kolfje naar de hand van het dagelijks bestuur, dat wel eens een 
"makkie" wilde. En dat is dan· ook wel bespeurd. · 
Maar hoe dan ook, toen ná een ' vroiijk zonnetje QOk nog een onverwacht groot aantal 
enthousiaste klubleden op kwam draven, werden we een steniming g'ewaar, die allerii .. ë

zierigst genoemd mocht worden~ Kijk en dat was nou het grote pluspunt van deze wed
strijden. Het was oergezellig, zowel voor de deelnemers, die · on'der een erepbort van 
vlaggen de finishlijn passeerden en zich daarna in de armen van de ~iverse vrouwen, 
verloofden, meisjes, zussies of tantes mo.chten recreëren, als voor het :Vee-lkoppige . 
publiek. · · .. .. . . . 

Na de wedstrijden was de prijsuitreiking in "De Oase" weer een nieuw feestje, vooral 
voor degenen, die wisten te luisteren naar de op.merkingen, die zo hier en da'ar vanuit 
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RATHA-YOGA. 
Yoga is een me.thode om volledige beheersing van gedachten en lichaam te verkrijgen. 
Ratha-Yoga is die vorm daarvan, die dit tracht te bereiken~ 

1e door ademhalingsoefeningen 
2e doo~ lichaamshoudingen (asana's) 

Selva Raja Yesudian, een Indische yogi, . heeft aan den lijve de heilzame krachten 
van de yoga ondervonden. En, naar hij zegt , zijn roeping volgend heeft hij ook in 
de Westerse wereld bekendheid V'(illen geyen. · · 

Hij heef't hiertoe in samenwerking met. Elizabeth Haich een handleiding over yoga 
·geschreven. ,In het tweede 'gedeelte daarva·n bespreekt hij de prectische kant van 
ciè za·ak. In het eerste gedeelte geeft hij de achtergronden , waarbij blijkt dat · 
het niet louter een lichaamsoul tuur is,. maar een streven naar ·zelfverwerkelijking. 
Pas dan is de mens gelukkig, beweert hij, als hij zicl:i volkomen· van zichzelf be
wust is, als hij zijn bewu'stzijn in elk geldeets van zijn lichaam kan leiden, zo
dat hij b.v. kan zeggeng "Ik ben mijn hart". Wie een zodanige beheersing over zijn 
lichaam en zijn bewustzijn heeft, bezit ook een volmaakte gezondheid. 
De aanvaardbaarheid van deze opvattingen wordt wellicht door me~igeen in twijfel 
getrokken. Maar Ye.sudian spreekt ook over de gezondheidstoestand van de Westerse 
mens in het algemeen, en in die gedeelten vindt een onbevooroordeelde lezer veel 
interessants. Als grootste gebrek van de Westerse mens stelt Yesudian diens on
vermogen om juist te ademen. Van de longen blijft een belangrijk gedeelte een 
groot deel van de tijd onbenut. Hij merkt ook onverstandige eetgewoontes op. En 
verder het jachtige leven, ·waarvan de nadelige invloed duidelijk is. 
Dit laatste was ons ook wel bekend voordat hij het vermeldde. Maar in verband 
daarmee wijst hij op merkwaardige "vakantie"gewoontes, die .de gezóndheid eerder 
benadelen dan bevorderen. En ·deze gewoontes zijn wijd verbrèid. Oordeelt U zelf 
naar aanleiding van wat er gezegd wordt over bepaalde strandgenoegens, waarvoor 
later de term "zonnebraden op krokodillenmanier" gebruikt wordt~ 

"Dit alles gebeurt in de felste zonneschijn, daar al de~e mensen 
geen begrip hebben van de fysiologische · werking van de zonnestra
len. Ze weten niet dat de zon slec hts in kleine dosering een ge
weldig geneesmiddel is; krijgen· wij er echter meer van dan ons 
z.enuwstelsel verdraagt, ·dan is · ze een dodelijk gif! Maar dat is 
het juist - de ijdelheid verlangt er naar er. verbrand uit te zien! 
Och, jullie kleingeestige, nerveuz e , ook op het strand sigaretten 
rokende en chocola etende heren en dames, ge moet weten dat een 
halve dag op het strand in de hete zon in het begin van het zomer
seizoen, van het hart evenveel arbeid eist, als wanneer een begin
nende fietse.r op bevel honderd kilometer zou afleggen. 
De zeebaden van India - daar is · het niet veel beter dan tijdens de 
hondsdagen in Midden Europa - worden door de badenden eerst tegen 
de avond bezocht, daar ze uit ervar ing weten, dat het baden en 
zwemmen tegen de avond het bevordel ijkst voor de gezondheid is. 
9~erdag onder de stral~nde zon mag men ~ok een zonnebad nemen, 
maar 'nooit langer dan tien minuten . Eerst wanneer onze huid bruin 
begint te worden, kan deze tijdsduur enige minuten verlengd worden. 

Iets verderop iets over bruin · worde~g 

In het westen gaan de mensen niet naar het strand als het weer be
wolkt is of de zon niet schijnt. Zij geloven, dat het jammer is van 
de moeite, daar de zon dan bovendien geen kracht heeft en zij daarom 
niet verder verbrand worden. De echte strandbewoners en watermensen 
weten - integendeel -, dat bij bewolkt, dampig weer, wanneer de zon 
om zo te zeggen "niet" schijnt, haan.:werking het sterkst is. De huid 
verbrandt dan gelijkmatig, niet me t vlekken. Bij zonneschijn worden 
we ook dan mooi bruin, wanneer we i n de schaduw een luchtbad nemen; 
nog meer echter wanneer we op een beschaduwde plaats van het water 
gaan zwemmen, want de spiegeling van het wa_ter en de straling van d~ 
zon, die de wolken doordri~gt, zul l en ons, ook wanneer we in de scha
duw zitten, evenzo verbranden als de zonnestralen. 11 

Ik meen, dat om passages zoals hierboven, dit boekje voor ieder e sportman de 
moeite waard is. Maar laat hij dan vooral meer letten op wat er gezegd wordt 
dan op de manier, waarop het gezegd wordt . 

Sport en Yoe;a d0c::- Selva Hala Yesudian en F. .Haich, A.Schaper. 
Uit ,.,·e• :v .x :_- •r-· 



PERSONALIA. 

Hiermede zeggen wij U hartelijk dank, voor de grote belangstelling en de vele 
cadeaus en blo emen, die wij bij ons huwelijk mochten ontvang en. 

Deze dankbetuiging ontvingen wij van Marthy en Jaap de Reus. 

IS YANG CHUAN KVvANG WEL DE BESTE TIENKAMPER? 

We hebben .allemaal kunnen lezen van de fantastische verbetering van het wereld
record tienkamp door de in Amerika stud~rende Chinees uit Formosa Yang Chuan kwang. 
Gaan wij de prestaties eens nader bekijken, dan zien wij dat polsstokhoogspringen 
vér boven de rest uitsteekt. De presta tie van 4.83 mtr. komt zelfs niet eens voor 
in de IAAF-telling.(Men geeft als maximum 4.81 mtr.) 
Dit is da.n de consequentie van het gebruik van de g·lasfiberstok. Men zal dus het 
wereldrecord tienkamp van Rafer Johnson naast dat van Y.Ch.Kwang met glasfiberstok 
moeten zien. 
Volgens onze mening is Rafer .Johnson nog altijd de beste tienkamper geweest. Zeker 
willen wij de presta tie van Yang niet kleineren, daarvoor is hij een te groot at
leet. Want ' laten wij niet vergeten, dat Yang deze prestatie bereikte op bijna 30-
jarige leeftijd, Een leeftijd, die voor de meesten al het einde va n hun atletiek
carrière betekent. 
Voorlopig stopt b.ij er ook niet mee, want het Olympisch kampioenschap tienkamp en 
het wereldrecord polsstokhoogs~ringen behoren nog tot zijn li ef s t e wensen. 
In onderstaand staatj e geven wij nogmaals een vergelijking van de prestaties van 
Rafer Johnson en Ya ng Chuan Kwang. 

Werel~record 1960 
Raf er Johnson. 

1 e dag g 

10G- meter 10.6s 1080 p. 
verspringen 7·55m 986 p. 
kogelstoten 15.85m 980 p. 
hoogspringen 1. 78m 746 p . 
400 meter 48.6s 958 p . 

4750 p. 
2e dag: 

110 meter horden 14. 5s 953 p. 
di souswerp en 51.97m 1029 p. 
polshoog 3.97m 730 p . 
speerwerpen 71.10m 1021 p. 
1500 meter 5.09.9s 200 p. 

2e dag 3933 p . 
1 e dag 4720 . p . 

Totaal 8683 ~ -
====== 

Olymp.spelen 1960 
Ya ng Chuan Kwang 

10.7s 1034 
7.46m 950 

13. 33m 703 
1.90m 900 
48.1s 1005 

4592 

14. 6s 923 
39.83m 622 

4.30m 915 
68.22m 937 

4.48.5s 345 

3742 
4292 

8334 
===== 

Wereldrecord 1963 
Yang Chuan Kwang. 

10.7 s 
7.17m 

13. 22m 
1. 92m 
-47. 7s 

14.-s 
40.99m 

Ll·• 83m 
71. 74m 

5.02.4s 

. 1034 
838 
691 
930 

1045 

4538 

1124 
654 

1520 
1040 

245 

4583 
4538 

~121 
==== 

Hieruit blijkt dus, da t Yang na de eerste dag zelfs 212 punten achter bleef bij 
de wereldrecordpresta tie van Rafer Johtaan en 54 punten bij zi j n prestatie van 
Rome. · 
De grote winst op polshoog (600 punten) en 110m. horden (200 punten) vormde de 
basis voor zijn nieuwe wereldrecord. 

H. Busé 

OLYMPISCHE SPELEN TE TOKIO. 

Wie wil er mee naar de Olympische Spelen in Tokio? Geef je da n zo spoedig mogelijk 
op bij H. Busé, Godfri ed va n Bouillonstraa t 67, Tel. 19624. 
De kosten van deze 11-daagse r eis, inclus ief verblijfkosten (in studententehuis) 
en entreebewijs (zitpl aats) zijn f 2000 . --
Er wordt gereisd met ~en DC 7 chartertoestel, Er is maar plaats voor 80 personen, 
zorg dat je er dus zo spoedig mogelijk bi j bent. 
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