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HAUTE COIFFURE Geerts sinds 1913 
SALON STOI<ER Inkoop van : 

Inboedels· Antiek· Perz. kleden 
Goud - Zilver enz. 
Makelaar · Taxateur 

Ged. Oude Gracht 38 - Haarlem 
Telefoon 156 02 

Exclusieve Permanent "Wave" - Kleurspoelingen 
in alle modetinten - Parfumerieën en Byous 

GED. OUDE GRACHT 42, HAARLEM - TELEFOON 1 35 75 

"De Grot" 
Bar 

Geo pend 19-24 1111r 
Z ll .·ZO . Vll/l a f /4 llllr 

Gasthuisstraat 26, Haarlem 
Telefoon (0 2500) 1 78 55 

Eet nu vis! 
Alle dagen volop verse· 
gerookte· en gebakken vis 

Bak- Stoof- en Gerookte paling 
Volop conserven 

Lijnzaad's vishandel 
Breestraat 7 - Tel. 1 66 39 

UITSLU ITEND 
Roombotergebak · Bitterschotels 

IJstaarten. 

VOOR ELK FEEST IETS APARTS. 

T.H. de Lange 
FLORESSTRAAT 7 . TEL. 56030 
MARSM ANPLEIN 51 . TEL. 6 35 01 

~ il.TRUIS ---HAARLEM e SCHOTERWEG 80-82. TEL. 51081 
t.o. DE RI PPE RDAKAZERNE 

Smederij W. Mooienaars 
Levering en onderhoud van haarden en oliekachels. 
Hek- en constructiewerken. · 

Werkplaats: Baljuwslaan 23 · Telefoon (0 2500) 1 12 09 
Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. ·Telefoon (0 2500) 100 97 

Autobedrijf Harry Oomen 
Lange Molenstraat 12, Haarlem - Tel. 190 00-104 63 

OFFICIEEL 

ALFA ROMEO EN TRIUMPH DEALER 

Tclcvis ie. Radio - Rii wiclm en rijwielondaddcn 
Elcctr. artikelen · Gloeilampen 

Wij verzorgen al uw 

schilder- en glaswerk 

Grote en kleine objecten 

I(ITSEROO 
Breestraat18, Tel. 02500-21478 

Ged. Oude Gracht 11 · Tel. 19981 

Voor een FRAAIE VOGEL of een ECHTE 
RASHOND naar 

Jeltjo Doornbosch 
Ooi~ voeder en and e r e dierenbenodigd heden. 
Van 't Holistraat 93 - Haarlem - Telefoon 4 37 44 
('s Maa 11 dags en za terdags standplaa ts: Botermarkt) 
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. Th. Viernik 
H.J. Willerus 
D. Hagtingius 
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Redaktie~adres1 _·~ 

Bellamyst:raat 3. 

Verz.endadres~ . 

Noorwegenst~aat ·· 64~ 

Stencilwer~<:: 

D. Jordens 
J. Prinsen 

April 1964 . 

Het is ons blij te moede •. Dit maandblad kwam in deze lentesfe-er vrij snel tot ·. 6nt
luiking . Wij hopen dit tempo van verschijnen te kunnen handhaven, waaraan eetl .ie
der kan meevverken door kopij uiterlijk 11 mei bij de s·ecrêta·ris · van de redactie ·· 
in te leveren. · 1 

\i.ïj zijn voor geen kleintje vervaard. -Moge het artikelen str6meri. 

· Redaéti-e. 

VAN DE VOORZITTER. 

Vv anneer_ U dit clubblad ontvangt, is het misschien al zover. DB.n is de Raár'lemse · 
sintelb~an ·voor de atleten open gesteld. ~en histor~sch moment voor de Haarlemse 
atletiek. Het is natuurlijk verleidelijk de hele lijdensgeschiedenis, die vooraf 
~ s gegaan aan het tot standkomen van de sintelbaan, nog eens ' te herhalen. Ik doe 
hot echter beslist niet. Achteruit zien heeft nu geen enkele zin meer. Het gaat 
er nu maar om, wat we gaan doen. Voor alles dient de sintelbaanco1nmissie gehand
haafd te blijven. Want laten we wel weten, we zijn er nog niet. Vle hebben nu dus 
een sintelbaan, maar de kleedaccommodatie is een rl'oodgelegenheid, geschikt vnor 
60 ~tleten totaal, die nog tussen atletes en atleten verdeeld moet worden. En dan 
praa-t .. ik nog maar niet over . een toesch'ouwersa·cconirnoda tie. · Ik weet het, dit all es 
is afhankelijk van het verlenen van de rijksgoedkeurïhg en 'aan deze verlening 
kunn,en ook ge1neentelijke au tori tei ten niet zove.el doen. Maar laat daarom de sin
telbaa~commissie t och vooral de vinger ~an de pols houden en iedere gelegenheid, 
die zich voordoet, aangrijpen om de aandacht te vestigen op de sintelbaan in 
Haarlem zonder behoorlijke kleedaccommodatie en zonder een enkele toeschöuwersac-
commoda tie. . . . . 
Maar goed, er kan nu toch op een_ behoorl;Ljke manier getraind, worden en we kunnen 
beginnen de achterstand, die we al zovel~ _ . jaren hebben eQ~ie stBeds gro ter is ge
worden, te gaan inlopen. En als ik over behoorlijk trainen schrijf, dan denk ik 
ook direct aan de versterking, die ~ns trainerscorps bij de senioren heeft gekre
gen. Gijs van Rewijk is naast Wim Kaan trainer bij_ de senioren geworden. Mot het 
aantrekken vari Rewijk, voldeed het" bestuur àan de naä.rukkelijke wens van VVirn Kaan, 
die reeds maanden geleden het bestuur had medegedeeld, niet alleen de senioren
t r aining meer te kunnen geven. Het is nu zo, dat rewijk de warming-up en de gehele 
loperstraining leidt, b§nevens het ontvangen van nieuwelingen en Kaan, die de su
pervisie van de training in handen hvudt, zich speciaal met de technische nummers 
zal belasten. Het verl oop van de eerste: CIOS~trainingen houdt de rechtvaardige ge
dachte in, dat deze indeling van de seniorentraining tot -een succes kan leiden. 
Ik schreef daar straks over een kleedaccommodatie van 60 man. Dit houdt natuurlijk 
in, dat er voorlopig van grote wedstrijden op de sintelbaan geen sprake ka~ zijn. 
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Maar wel zie ik een mogelijkheid om tot zeer interessante clubontmoetingen te komen. 
Clubontmoetingen met Nederlandse clubs, ma.ar vooral ook clubontmoetingen met bui
tenlandse verenigingen. En dan vooral sterke buitenlandse verenigingen, waarvan wij 
iets en zo mogelijk veel kunnen leren. Zodra we wat meer ervaringen met de sintel 
baan hebben opgèdaan, hoop ik, dat het bestuur dienaangaande met voorstellen zal 
komen. 
Maar eerst dus afwachten, hoe de sintelbaan zich houdt. Na de eerste nogal tegen
strijdige berichten , schijnt de toplaag toch beter te zijn, dan werd vermoed. Als 
dan ook de spring- en werpaccommodaties aan de redelijke eisen voldoen, we l dan 
kunnen wij .slechts één ding doen: Hard aan de slag gaan om ons eigen "Haarlem" zo 
snel mogelijk terug te ~oeren naar de top van de Nederlandse atletiek. 

D. Hagtingius. 

BESTUURSBESLUIT. 

Op de laatstgehouden bestuursvergadering heeft het bestuur besloten een protest in 
te dienen tegen de vastgestelde datum, 26 j1,lli, waarop de P .R.-bekerwedstrijden zul 
len worden georganisee~d. 
26 juli, midden in de zorrier, valt n.l. precies i n de bouwvakarbeiders-vakantie •. 
Hierdoor zal het, naar de . mening van het bestuur, ge en enkele vereniging gelukken 
een volledige ploeg af te vaardigen naar de clubkamp·ioenschappen. Daarom heeft het 
PSV, AAC, De Trekvogels en Vlug en Lenig van zijn plannen in kennis gesteld en hen 
verzocht, indien men dit standpunt deelt, het protest te ondersteunen. 

OFFICI:SEL NIEU' .. S. 

Om aan te schaffen: "Haarlem"-embleem :voor wedE:?t rijdshirt 
" · " voor trainingspak· 
11 insigne 
11 trainingspak m/embleem maat 

11 11 11 

11 11 11 . 

11 11 11 

11 11 11 

4 
5 
6 
7 
8 

f o. 75 
11 2.25 
11 • 1. 35 
" 30.25 
11 31 • 25 
" 32.25 
" 32.25 
" 33.25 

Deze artikelen zijn verkrijgbaar bij J. van Druneri, Noorwegenstraat64, Haarlem~ 
tel~ 2079~ en op ~lle trainingeti. 

Op Uw aankoop van atletiekkleding etc. bij sporthuis Haarlem ontvangt U 10 /a kor
ting. De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt direct Uw 10 %. 
GIROREKENING . 

Indien U Uw contributie, donatie of vrijwilli;;e bijdrage per giro wenst tè betalen, 
gelieve U dit over te schrijven op postgirorekening no . 64 38 83 tenname van de 
penningmeester der H.A.V. "Haarlem" te Haarlem. 

NIEUW LID. 

D.J • .van der Veen 

ADh'BSVHJZIGI NGEN. 

D. Hagtingius 
P . Hagtingius 
H. Joacim 
D. L. F . van 'der Lippe 

24 - 4- '50 

Trompenburg .26 
idem 

Kam. Onnesstraa t 54. 

. Laan van Roezenburg 111 
Trompstraat 10 
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TRAININGSNIEffiVS. 

CIOS-training: De laatste CIOS-traini ng zal worden gehouden op zondag, 26 april. 

Sintelbaan-training: De sint.elbaantrai_rii~ti za l een e.anvang nemen op vrijdag , 
1 mei a.s. 
De trainingen zullen worden gehouden iedere ~aandag en vrijda~ , 
aanvang 7 uur. 
Bovendien . op woensdágävond voor een beperkt aantal wedstrijd.
atleten, él:ane, ewezen door de technische commi ssi e . 

ONDERLINgE MEERKAMP\. EDSThiJDEN VOOR ONZE JUNIORE N. 

De technische commissie junioren organiseert in samenwerking me t de jeugdcOlamissie 
ter afslu~ting van de wintertraining op het CIOS onderlinge meerkampen op de zon
dagen} en -10 mei a.s. -
De wedstrijde~ worden gehouden op de terreinen van het instituut, aanvang der wed
strijden om 9.45 uur. 
Het programma zal voor de A-juniorenbes taan uit een zeskamp, t.w.: 

100 mtr - 600 mtr - hoogspringen - verspringen - kogelstoten - discuswerpen. 

junioren B 

80 mtr. - 600 mtr - 11 11 " 11 

junioren C 

80 mtr - 600 mtr ~ " ·- 11 " 
junioren D 

50 mtr - verspiingeri - hoogspringen kogelstoten. 

welpen 

50 mtr - verspringen - kogelst oten. 

junioren A geboren in 1945 en 1946 
" B geboren in 1947 en 1948 
11 c geboren in 1949 en 1950 
" D geboren in 1951 en 195 2 

welpen geboren na 1952. 

Zonder uitzondering wordt I EDERE "Haarlem"-junior daar verwacht. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

GEACHT BESTUUR EN LEDEN, 

Daar ik 5 april niet in de gelegenheid was U persoonlijk te bedanken, doe ik het 
op deze wijze. 
Door het prachtige cadeau voor mijn vijftigste verjaardag, was ik met stomheid ge
slagen. Daar01n nogmaals hartelijk da nk aan allen, die er aan meegewerkt hebben de
ze dag voor mi-j onvergetel i jk t e maken. 
Over 10 jaar hoop ik nog eens zoi e t s t e beleven. 

BAS FENNIS. 
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PERSONALIA. 

Eenkaartje van het bekende formaat kwamonlangs van Joop Viss~rs binnen. 
Onze ex-Nederlands junioren- en seniorenkampioen en huidige fotograaf }.<:re_E:)g enige 
jaren geleden een lichtscherp beel~ op de ci evoelige plaat. De juis~~ 6~~~ikkeling 
vindt plaats op maandag~ 27 april, in het stadhuis van Amsterdam. 
Vanzelfsprekend wil Joop zijn geschoten plaatje laten bewonder.en en daarvoor is 
dan weer gelegenheid dezelfde datum van 14 - 16 uur in Kraantje Lek te Overveen. 
Joop Vissers en Marijke Steevert, van harte gefeliciteerd met . jullie huwelijk en 
vele, vele gelukkige jaren toegewenst namens alle HAV- ers. 

NAAR NIEUVi.E MOGELIJKHEDEN ? 

Een van de eerste daden van" het nieuwe bestuur, was het instellen ~~~n - een :t:~~i:,' .. . en 
Propagandacommissie. ···:Bes'tuursiid J. Prinsen werd aangewezen "iets" te doen"' ,. "':. 
Straks zal de sintelbaan .als een lokvogel midden in het dichtbébàuwcie .. Ha,arlem-noord 
wenken. Daar zullen ·we · als leden van een der oudste verenigingen moeten :gaan bewij 
zen, wie we zijn en wat we waard zijn. Dit ~ie ik met een gerust hart teg·em.oet~ als 
tenminste de beschikbare kracht, die in unze vereniging AA NWE ZIG is, eens "LOS" 
komt. 
Het was daarom zo verheugend, dat Joop Prinsen in "24 uur" tijds Z~Jn commissie 
gevormd had. Het werden~ Harm Heykens, die met zijn Groningse eigenschap van vast
houdendheid hier veel goed werk zal kunnen verrichten~ en Laarman, die. thans_ van 
studie-zorgen bevrijd is. 
Zij zijn aan het werk gegaan en wie straks etalages in Haarlems drukste winkelstraat, 
de Grote Houtstraat, gaat bekijken, zal de resultaten zelf kunnen waarnemen. Dit 
zal heus geen ommekeer zijn, doch een begin om resultaten te scheppen. Een mooier 
begin is voor mij niet denkbaar. 
Propagandacommissie, we wachten op Uw verdere tekenen 

Emile Bleijswijk. 

UITSLAG INDOOR-ATLETIEK'iiEDSTi\lJDEN, 22 maart 1964, RAl-Amsterdam. 

70 m horden, heren A 

2e in serie, Wim Krijnen 

1 500 m heren B 

6e Peter Klos 

Hoogspringen, heren A 1e groep 

2e Ton van Zijl 
3e Rein Knol 

15 MAART, INDOORWEDSTRIJDEN TE HOORN. 

3000 m C 

4e Krijn Kroezen 

5 APRIL, 15 KM VJE GVvED.STRIJD TE DEN HAAG. 

33e Krijn Kroezen 
43e Ruud Kitseroo 
44e Bas Fennis 
45e Oerrit v.d. Bosch 
46e Co Lagendijk 

10. 2 sec. 

4m35sec. 

1m73 
1m73 

10m31.4sec. 

56m1 2 sec ·~ 

58m52sec. 
59m05sec. 
59mC.7.aec. 
59m12sec. 
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4e in finale 

14e 
Se 

16e 
13e 

9 e 

B-kl. 
D-kl. 
B-kl. 
C-kl. 
D-kl. 

10.1 sec. 



14 MAART, 20-KM WEGWEDSTRIJD TE LEIDEN. 

25e. P-eter Klos 
44e Bas Fennis 
50e Gerrit v.d. Bosch 
51e Ruud : Kitseroo 
71e CoLagendijk 

, t_ 

1Û16m14sec. 
1u20m54sec. 
1u22m41sec. 

: 1u22m46s~c. 
-~ Ju37m06sec . 

19 APRIL~ REGIONALE VELDLOOP TE CASTRICÛM~ CA. 4500 m. 

13e ·Pi eter Stins 

WEDSTR1J:O- AGENDA. 

25 april Antwer:;_)en 
25 " Den -Haag 
30 " Amersfoort 

2 ---mei . Rotterdam · 
3 . ü Amsterdam 
9 " Amsterdam 

10 " - Zaandam 
10 .11 : Kromme·nie 

17 11 Den Haag 
21. 11·. Amsterdam 
23 " Beverwijk 
24 " Den Haag 
30 " Amsterdam 
31 ' 11 Oostzaan 

15m56sec. 8e C-kl. 

trialmeet V . . en L., HAV "Haarlem" . en Beerschot. 
15-kin wegweds trijd. 
25.-:k:rn wegwedstrijd: 
DOS -Estafette en 10 .kmbaanwedstrijd. 
Baanwedstrijden -senioren. 
B- C-'D- jeugdwedst:ti jd~ Olympiapl ein. 
Baanwedstrijd A- B- j-eugd; nieuwe sintelbaan. 
25- km wegvvedstri jd. · 
Int. jeugdwedstrij~en. 

Avondwedstrijden. 
Reg. jeugdwedstrijden C en D. 
Jeugdwedstrijden. 
Open Amsterdamse Kampioenschappen. 
Baanweds trijden . 

TECHNISCHE BESPREKING ZOMERTRAINING. ,- : : 

Vrijdag, .. 17 maart, organiseerde de T. C. overeenkomstig het in de herfst gevraagde 
en toegezegde~ een technische besprekini om de vooruitzichten voor de komende zomer 
ge zamenlijk te bespreken. Dhr. De Gr aaf van de gemeentelijke dienst van Lichamelij
ke Opvoeding, afdeling Jeugd- en Sportzaken~ had welwillend een verzoek van het be
stuur om een en ander over de sintelbaan te vertellen~ aangenomen, en van het tech
nische gedeelte van de avond was hij ongetwijfeld de belangrijke 1nan. Nà alle ver
velende dingen, werkelijk of vermeen~, die de atletiek in Haarlem ondervonden he eft~ 
was het €;esprek met '·Dhr. De Graaf bijzonder hoopgevend. voor de_ -toe_komst. H,ij ve:r;'tel - _ 
de, -dät -de baan~ zoals die nu is, dÖor verschiliende experts van d.e Nederlandse 
Sport Federatie bijzonder snel 5eacht wordt. De verzorging van de toplaa_g _is momen
teel nog in handen van de Dienst Openbare 1i; erken~ die naar believe~ ~e loo.pvloer zo 
hard als beton en zo zacht als boter kan maken~ en alle gradaties d.aartuss_en in, 
precies zoals op een bepaald moment net gunstig zal zijn. Dit exper~ment m.e:t een in 
Nederland nog onbekende toplaag . lijkt bui tengewoon goed af _te lopen . Het. c_omplex 
komt, voorzover gereed~ 1 JJ!ei ter beschikking van de Haarlemse at_letiekverenigingen. 
Dan zal de voorl opige kleedgelegenheid overeind staan. Hieruit blijkt, .~a~ de ge
meentelijke instanties in Haarlem in elk geval ineer hart voor de atletiek hebben 
dan in Groningen, waar al 4 jaar een prachtige sintelbaan ongebrui]ft l~gt, : omdat 
de ldjksgoedkeuri ng voor de "Finishing touch" maar niet loskomt. Met de noodaccom
modatie (die overióens f.20.000,- kost) heeft het Hijk niets te maken. V:olg·ens de 
T.C. is de beschikba re ruimte genoeg om te beginnen; in elk geval een verbetering 
in vergelijking met de huidige situatie. De ·.hscusring en de kogelstootrin,sen k01nen 
op tijd gereed, evenals de· hoog- en verspringbakken . De bak voor polss~okh~oo5 haalt 
het waarschijnlijk net niet? en voor .de " sloot"_ van de steeple- chase mpe t e!l nog de 
laatste telq:mingen na6 ekeken worden. Een· herha alde controle van de tekenin~·en staat 
er borg voo'r ~ dat de baan ·aan de hoogst~ reg lementaire eisen voldoet. . 
Na deze uit eenzet ting~ die ons zo bijzonder prettig i n de oren klonk~ [)eantwoordde 
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Dhr. De Graaf eventueel 1:,ebleven vrageJt, waarbi j evenwel nie1.s buitengewoons meer 
aan het licht kv1am. 

Uw kronikeur heeft helaas de rest van· de bijeenkomst moeten nnssen, maar wel . van 
her en der, vooral van Dhr. Heikens, nog ·enkele bij zonderheden op.;evangen. D~r •. 
Kaan vertelde nog wat de gemeent~ aan materiaal zal aanschaffen. En dat is nog al 
wat. Dhr. Rewijk, de nieuwe assistent~trainer, die vooral voor de lopers en d~ 
nieuwelingen een belangrijke .. steun zal zijn, had voor de belan.;h.ebbëndën een páar 
trainingstips . . 
En als buiten~ewoon slotstuk van deze or~anisatorisch fraai opdezette besprekin~ 
kwam Dhr. Holleboom, trainer van de Federlandse schaatsploeg·, vertellen -over wa-t 
hij meegemaakt had in het Olym.pische Innsbruck_. Tal van bijzond, e rheden, die .niet 
g·eschikt - -zijn voor de krariten, maar vbor de· fi':jnproevers juist b.et mooiste . van de 
sport uitmaken, kre~en wij te horen. · ~.y. de maniet ~an sportbeo~fening - à la 
Sjoukje Dijkstra, met ongetwi jfeld zeldzàa111 mooie .successen, kwam toch ~iet hele
maal zonder kleerscheU::hm ul. t · ·ae kritiek te voorschijn. ~\ ant sport is niet all één: 
steeds betere prestaties leveren.· De~l:lnen, die aanwezig· waren bij de · be~preking, 
weten ongetwijfeld wat de strekking' van· deze woorcie.n in dit verband -is. __ Verder 
kwam o.a. nog de "p:Fubleëni-atleét"·, Rudi Liebrechts, ter sprake en ook andere leden 
van de kernploeg passeerden het vizièr. .. · _ 
Uw kronikeur is z eer spijtig gestèu!d al·s hij bedenkt, wat hij hieraan g~mist heeft. 

GAAPARE SH. 

'VJ co N <: P" ~ p.. rn -" N 'd P" VJ ~ 

KLASSE-INDELING 0 0 0 (!) . 0 0 1-'· 'D 0 0 -- 1-'· 0 0 
o· 0 0 c+ fi 0 (Jt: UJ (!) 0 0 1-' ::s 0 0 

HAARLEM-ATLETEI~ 8 t:: 8 ........ _ rn 0> • (!) 0 (!) a 8 rn ~ 0 0 
8 'D Ul 1-' s:: ~ I P" Ul 8 ..... 

1964. c+ fi •o Ul Ul ::r ~ 0 c+ · El ........._ 1-'· fi c+ :;: (!) 0 0 0 lll Ul 
N ~- 8 0 ::s 1-'· 0 . ro fi fi 0 (Jq . .'d c+ . c+ 
0 0 Qo ::s c+ . fi 'U p.. · 8 . Ul . . ........._. 
0 0 _. 

~ 
(!) c:· (!) 'ei (!) (!) 'd 8 

8 a ::s (!) ::s .. (!) ::s ::s ::r fi 0 
(!) ::s ::s 0 0 P" 8 
::s fi · ::S · lll " lll 

Ot: p.. ;(J\:J Ul fi 
(l) (!) lll 

s ::s c+ 
1-'· · p-

t...J. 0 
1-' ::s 

a b c d e f ,.,. 
• J h i j k l m n 0 

- - - - - - ..;.. -· - - ~'-· - - - - - -
w. J. Beeleii c c 
A. Vv . Bosch . c 
G. J. v.d. Bosch c 
E. van Bree · c 
J. Brouwer J3 c B 

c. J. Ghristiaarisé c 
J. Doornbosch A B ·c A B A A A A A B 

G. Duits ' · :B 

J. Faas I~ A 
B. Fennis B 

R. Folmer B B c G 

B. Imthorn c c c c 
A. Joacim · c 
H. Joacim B B· c B A c c B A A c 
J. · Klaver c c c 
P. Klos B B B c 
H. Knol c c A A A A c A A A c 
A. K0rtekaas B A 
Ch. Kroezen c c 
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a b c d e f g h i j k 1 m n 0 - - - - - - - -
w. Krijnen c c c c B c B c A A A A 
M. Labeur B c 
c. Lagendijk B B B B c c B 
A. Mascini c c 
P. Mascini c c B c 
R. van Nimwegen . C 
J. Prinsen B 
J . de Reus c c c B B c B 
G. Sakkers c 
A. Schaper c B B 
A. Snijders B A B 
B. Steenbergen B B 
P. Stins c c 
J. Thuis B 
J. Vissers A A B A c c A A c B 
H. Vlam A B 
A. v.d. Voort c 
H. Wil lems . B c 
A. van Zijl c - C c A B B 

KLASSE~INDELING. 

De minimum-eisen voor promotie in 1964 zijn: 

B -A C-B D - E 

100 m 11.0 11.4 12.0 
200 m 22.5 23.6 25.0 
400 m 50·5 52~' 5 55·0 
800 m 1. 55· 5 2.00.0 2.08.0 

1000 m 2.30.0 2.40.0 2.5o.o 
1500 m 4.00.0 4-10.0 4-30.0 
3000 m 8.45.0 9.10.0 9,50.0 
5000 m 15.30.0 16.10.0 16.5o.o 

10000 m 32.30.0 33.30.0 35-00.0 
15000 m 51.00.0 54.00.0 57.00.0 
20000 m 1 • 10. 00.0 1 • 1 5. 00.0 1.20.00.0 
25000 m 1.30.00.0 1. 40. 00.0 1.50.00.0 
marathon 2.55.oo.o 3.10.00.0 3-25.00.0 
1 uur 17500 m 16500 m 15500 m 

3000 m steepl e 10.00.0 10.30.0 11.00.0 
110 m horden 16.2 17.0 18.0 
200 m horden 26.5 27.5 29.0 
400 m horden 57·5 60.0 63.0 

versp ringen met aanloop 6.70 6.30 6.00 
hoogspringen met aanloop 1. 78 1.68 1. 58 
hink-stap-spr,mg 13.00 1 2. 50 11.75 
polshoog 3.40 3.10 2.80 
speerwerpen 52.00 48.00 43.00 
discuswerpen 40.00 36.00 32.00 
kogelstoten 13.00 1 2. 00 11.00 
kogelslingeren 40.00 35.00 30.00 
tienkamp 5000 pnt. 4600 pnt. 4200 pnt. 
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WAAROM LOOPT DE ATLEET EIGEKLIJK HARD ? 

HIJ GENIET -ER VA N EN KAN DIT NIET H:SL-FSN;--
Onder deze -kop lazen wij onlan.::,s een artikel in P.S. (Bijvoegs el van het Parool). 
Het is een ogenschijnlijk wat ov8rbodige vraag, die niettemin g esteld en, voorzo
ver mogelijk 5 werd beantwoord door de Britse arts dr. R~ger Bannister, tijdens 
een onlangs te Parijs gehouden conferentie van de Internationale R~ad voor Sport 
en Lich. Opvoeding. 
Enkele passages uit dit artikel laten wi j hieronder volgen. 

VORMENDE I lilVLOED . 
De sportbeoefenaar kan stellig van zijn sport genieten, ook al heeft hij geen 
kans een groot kampioen te worden. llien zou zelfs kunnen beweren, dat een sportbe
oefenaar, die geen succes heeft, de mees t ware sportman van allen is, nmdat hij 
van de sport als z:>danig houdt, zonder welke bijgedachte aan succes onk . De vor
mende invloed van de sport op het karakter houdt hier echter niet op . Vroeger of 
later ontmoet degeen, die ernstig zijn best doet, nadat hij op de een of andere 
manier heeft uitgeblonken, een situatie die hij bijna niet aan kan. Zulk~ situaties 
bestaan in het gewone leven, en zij kunnen vaak worden ontweken. We kunnen ver
stoppertje met de werkelijkheid spelen door te voorkomen, dat we. de waarheid over 
ons zelf in het gezicht zien, maar in de sport kunnen we dit niet doen. Met zijn · 
verwarrend patroon van succes en falen tast het ons tot i n de grond aan. 

In de sp ort vindt de mens een beproev~ng~ die meer effect heeft dan een partij 
schaak, die opwindender is dan het omspitten van de tuin. 
Ik geloof, dat een collectieve rusteloosheid, zelfs geweld, ztchzelf zonder gevaar 
kan vernietigen in de sport, die we beoefenen. Sport geeft ons een alternatief 
voor de sleur. van de passieve besteding van de vrije tijd, een uitweg voor het 
verlangen n~ar vrijheid, die des te belangrijker zal worden naarmate onze maat
schappij beperkter, kunstmatiger en gernechaniseerd'3r zal worden . En van alle tak
ken van sport heeft atletiek, naar mijn mening, grote voordelen. Je kunt deze 
sport in je eig en tijd beo'i::lfehen, of je nu overdag of 1 s-nachts werkt . Je kunt je 
eigen nummer kiezen uit de vele die geschikt zijn voor verschillende fysieken, 
lange en dunne·, brede en s'terke. Hoewel dé m·eeste balspelen een grote natuurlijke 
aanleg vereisen, . is dit, dacht ik, toch winder belangrijk dan ijver en doorzet
tingsvermog.-en. - Behalve in terrnen van ener.:5·ie en inspanninç; , kost atletiek niet 
meer dan ee-n p·aar spikes, en niemand kan ·zeg'gen dat je niet harder mag lopen dan 
zus, of hog-er springen dan zo. De sintelbaan is van jou en er zijn geen grenzen. 

VRIJ KIEZEN. 
Het geven van de juiste plaats aan de spo"rt in de rest van het leven, tot iemands 
werk te veeleisend wnrdt, vormt zowel de last als de vreugde van de ouderwétse 
amateur. Hit {s de enige weg die iedere ~tl~et vrij is om te kiezen, hoe moeilijk 
of zeldzaam deze ook mag zijn. De atleet 'die er de voorkeur aan geeft om voor 
zijn presiaties te worden betaald is echter een niet minder oprecht sportbeoefenaar 
maar hij ruilt dikwijls enige voordelen cip korte termijn voor veel problemen op 
lange termijn. Ik dacht dat het onze plicHt is om er voor te zorgen dat hij zich 
dit reali seert. 
Naar mijn rnéning zal de sport de ethische'en administratieve problemen overleven, 
waarmee zij 'nu is omringd. De reden waarom ik dit denk is het volgende: 
Sp0rt heeft ' een individuelè betekenis, en'is geen nationale of morele zaak. We 
lopen niet omdat ons land behoefte heeft aan roem, ook niet omdat we denken dat 
het zo goed-voor ons is, maar omdat we er van genieten en dit niet kunnen helpen. 
Het é!>'eeft i~der van ons eens kans '.m een kracht los te maken, die anders wellicht 
in ons verborgen zou zijn gebleven~ 
Aldus besluit Roge r Bannister, die op 6 mei 1954 als eerste in de geschiedenis 
van de atletiek de engelsemijl binnen de 4min . (3.59.4) liep, zijn betoog. 



ATLETIEKWERELD. 

De gretigheid, waarmee op de laatste co.1tactavond een stapel AW' s ter hand genomen 
werd, deed een zorgeloos toeschouwer vermoeden dat vele HA V-ers· voor de eerste 
maal _dit lijfblad van de Nederlandse atletiek onder ogen kregen. Maar evenzeer op
lettend als argeloos zag de toeschouwer ook dat na de overdonderende belevenis van 
de 1e AW (vergelijkbaar met het krijgen van de eerste tand of het eerste eksteroog; 
je komt er (bijna) nooit meer van af) een blozend schaarnrood de blanke konen van 
de lezer bedekte: beschaamd een goed zo lang gemist te hebben, en beschaamd nooit 
eerder aandacht geschonken te hebben ·àan de enthousiaste verhalen van de wèl·-A. W.-
1 é-zers. . . · . 
Dat à.eze enthousiaste verhalen niet overdreven wären, heeft. het merendeel van de 
HA V nu zel'{ wel ondervonden. Burger of edelman, crack of kruk, jachtplu eg of jicht..c. 
ploeg, A. W: is op ieders huid geschreven. Wedstrijdatleten kunnen via de talloze 
wedstrijdverslagen de prestaties v~n h)ln tegenstanders op de voet volgen. In de· 
winter kan iedei~en voor de ~arm~ kachel ~et zijn koude ~oeten op een het~ pan 
erwtensoep de meest barbaarse cross meelopen. Junioren hebben hun eigen jeugdru
brièk. Een buitengewuon goed ingelicht redacteur buitenland voert U de hele wereld 
rond, . en ~en speciale Belgisc~e m~d~~~r~er vertelt U de riaad ~an de kous van onz~ 
Z~idE;rbli.~en. Technisch aangelegde _ 1pen~~n kunnen de studie::.:rubriek uitspellen, en 
hun ogerï __ ui tki jken op een of aridérè -fotoserie met bv. de ·hoogtesprung van 2. 25m · 
van -Biumel .Óf een 5m polsstokhoog van John PenneL Statistici vinden lijsten met 
de 10 besten op elk nummer van de wereld, of van een of ander land. En dat zijn 
nog maar de vaste rubrieken! Als de A.W.-redactie een of andere bijzonderheid in 
de pen heeft , vertoont de produktiecurve volgens het C.B. S. een duidelijk merkbare 
val. 'l'oen dit laatst in ernstige mate gebeurde na het bui tengewone Belgradonummer 
(Europese kampioenschappen, weet U nog), is bij Rijksbesluit 4711, Staatskrant 76, 
d.d. 11' november 1962 de verzending van de A. W. bepaald op de laatste dag vóór het 
weekend, per ·middagpost • . Op de laatste contactavond kreeg een fortuinlijke knaap, 
een echte boffer, dit nummer in handen. Hij verliet terstond zijn bijzonder lief
tallige begeleiding, en was voor de rest van de avond voor de gemeenschap verloren. 
Kunt U nagaan ! 
Deze knaap is enige dagen van de kook en van slag af geweest. Een overmatige genie
ting van zovele heerlijkheden in zo korte tijd gaf een 11Freudse" afwijking, die 
enigszins aan morele herindigestie deed denken. Een weinig wonderolie _uit een 
Leidse fles deed hem gelukkig het neergeworpen bijltje weer opnemen. En gedachtig 
het "Beter voorkomen dan genezen" abonneerde hij zich op A. W., en kijkt nu weer 
met friss e blik de Blinkert op (zondags). · · 
Geachte lezer, behoed U voor een dergelijk ongemak. Het . ligt geheel aan U. U kunt 
zich niet meer voor de d0mme houden, hoe sprekend ~e gelijkenis misschien ook is. 
Het "wir hab s n es nicht gewusst" wordt niet meer geaccepteerd. De onontbeerlijke 
inlichtingen zijn~ 
abonneren door storting van f.10,- op giro 56790 t.n.v. K.N.A.U. -Gouda. 
Vermelden op strookje: abonnement A. W. 
Ofwel U geeft zichzelf op en f.10.- aan ondergetekende, die er dan onverwijld zvrg 
voor zal dragen, dat A. VI . tweemaal per maand in de brievenbus komt. Tenslotte, het 
gemak dient de mens. A. Schaper. 

HOE TTIAINDE lVlEN IN DE OUDH:SID ? 

Onlangs lazen wij een verhaal uit de oudheid, dat wij U niet willen onthouden. 
Het gaat over een zekere Milon, de schoonvader van Demokedes , de lijfarts van 
Dareios, de koning der Perzen. 
Wie was deze Milon ? Hij was de grootste krachtpatser van de oudheid en men verge
leek hem gra ag met Herakles. Maar wat de grootste indruk maakte, was de lange duur 
van zijn topvorm: Hij won in het worstelen zesmaal de Olympische titel, zesmaal de 
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spê·rén in Delphi, tienmaal de spelen in Korinthe en negenmaal die in Nemea. Als de 
chronologie van zijn leven klopt, is hij al met een jeugdkampioenschap· begonnen, 
vermoedelijk in 540 v. Chr. (bij de zestigste Olymp-ische Spelen) en behaalde hij 
de Olympische ti tel voor volwassenen in 532 . t/m 516 .• ·:. 
Hoe sterk hij was, bewijzen vele anecdoten: als .\}ij .:op een met olie spekglad ge
wreven discus g ing staan, kon niemand hem er afduwen.:· .Als hij een granaatappel, 
een vrucht met heel zachte schil, in zijn . hand na.m, .· kon . niemand hem er uit hal en, 
en toch bleef de vrucht, die zo. gemakkelijk kan barsten 9 heel. 
Als hij een snaar, van een darm vervaa,rdigd, strak om zijn hoofd had gedraaid, kon 
hij .deze l 'aten springen door zijn adem in te houden en zijn aderen .te laten opzwel
len. In Olympia nam hij een stier van vier jaar op zijn nek, droeg hem rond, 
slachtte hem en at hem helemaal in één dag op. Willen de heren krachtpatsers zijn 
diëet weten ? Elke dag ruim acht .kilo v lees, acht kilo .tarwebrood, negen liter 
wijn! Toch was hij niet alleen _maar een holle-balle-gijs en een krachtpatser, maar 
hij deed ook met overleg zijn be..st .c ··• zijn vorm steeds .te verbeteren. 
Zo begon hij met een kalf te dragen, toen het nog zo jong was, dat elke flinke 
veeboer op. zijn nek kon nemen, . en hij zette deze training voort met dafzelfde kalf, 

dat elke dag iets zwaarder __ we-rd, totdat het een volwassen stier was geworden •. 
Het gevaar van dergelijke kracht+'iguren is, dat ze zich voortdurend uitgedaagd voe
len. Dat leidde tot zijn trieste dood. Toen hij eens alleen door een bos wandelde, 
zag hij een boomstam, die door wiggen overlangs gespleten was. De houthakkers wa
ren nergens te zien en Milon wilde ze verrassen, door de boom voor ze open te 
scheuren. 

" 

Hij trok de helften van elkaar, zodat è.e wiggen er uit vielen. Steeds wijder werd 
de spleet en hij kon er zich al in wringen om meer kracht. te kunnen zetten. Maar 
hij had die kracht overschat en toen hij zijn pogingen moest staken, kon hij zich 
niet vlug genoeg meer loswerken. · I)e boom sprong terug en klemde hem vast. Toen de 
volgende dag de houthakkers terugkwamen,. vonden ze in de boom zijn lijk, afschuwe
lijk verminkt door de wolven, die hem ~n de nacht hadden aangevallen. 

VERREKTE S?IEREN. 

"Sport piert stalen", sprak de trainer 
en .werd zelf zijn fout gewaar. · 
" Z:port spiert palen", tweede poging, 
klonk alweer een pietsie raar. 
"Sport paalt stieren",derde poging, 
ach, weer mis ? Verrek dan maar. ,·, :. 

John O'Mill. 
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Bent U ervan verzekerd dat U goed verzekerd bent? 
ALS U TWIJFELT BEL OF SCHRIJF DAN 

ASSURANTIE- E ph 
KANTOOR • • Hulsing 
Am stel veen 
Haarlem 

Maarten Lutherweg 209 - Telefoon (0 2964) 1 30 35 
postbus 701 en van Keulenstraat 55 - Telefoon 1 00 10 

OOK UW ADRES VOOR : 

* AUTOVERZEKERING 
No claim tot 40u/0 en .. . 
vele andere vzijgevige 
bepalingen. 

zonder eigen risico (ook in het buitenland) 
terwijl de premie niet hoger wordt, in vele 
gevallen zelfs lager. 
H.V. nieuwe prijs auto f 5000,- - f 6000,
W.A. verz. f 94,50 All-Risks verz. f 360,-* Levensverzekering (begin jong) vraagt vrijblijvend offerte. * Gezins -W .A. verz. - ,·erzekering tegen wett.-aansprakelijkheid, * Verloofden-polis : Brandvezz. (dekking tot 25000,-) 

premie per jaar f 9,
premie per jaar f 5,
premie per jaar f 12.50 * Rechtsbijstand-polis voor U en uw gezin * Reisbagage en ongevallen - (voor uw vacantie) 50 ct per persoon per dag 

BRA ND·, BROii1FIETS-. RIJWIEL-, ONGEY,\LLEN-, ZIEKTE-, OPERATIE-, ZIEKENHUIS- EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN 

ALLE VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN 

Als je aan een! 1
0

11 
sporthuis denkt. . . . H.A.V. 

Maak de 

"HAARLEM" 
ook financiëel sterk. 

Speel mee 
is die gedokte H je fa voriet. Sporthuis Haarlem 

is het eigen"sporthuis vatz Zuid-Kelilz emerland, 

zeker voor de verkoop varz spikes, waar zo veel 

vakkeunis voor nodig is. IN DE SPORTTOTO 
Die gedokte H : je komt 'm meer en meer 

tegen. Teleen t•an Haarlemse leiding, keus, 

advies e11 service - al dertig jaar I Voor inlichtingen bij : 

H. Busé 

J. van Drunen 

D. Jordens 

via onze vereniging. 

Godfr. v. Bouillonstraat 67, Haarlem 
Telefoon 1 96 24 

Noorwegenstraat 64, Haarlem 
Telefoon 2 07 98 

Zuider Tuindorplaan 29, Haarlem 



Alles voor de 

moderne huishouding op 

het gebied van GENEES- EN 
VERBANDMIDDELEN 

COSMETICA- EN 
HUISH.- ARTIKELEN 

Grossier Th. Koers 
Spaarne 80, 
Haarlem 

Hagtingius Drogisterije11 
OR UK K ER IJ 

Piesmanplein 3 · Tel. 62066 

Perseusstraat 31 · Tel. 5 22 07 Jos. Mathot 
Maal~ gebruik van onze bezorgdienst. 

Rijksstra atweg 95 , 
Tel. (0 2500) 5 05 58 

K 0 0 P T BIj DE A D VER TEER DER 5. 

I. I<AN 
juwelier . Horloger 

Stopwatches 

Hanrlcm , Bartcljorisstr. 2, Tcl.l3004 
Oranjestad, Nassaustr., Aruba N.A. 

J. BRIJS ,,1_ .. 0TAL"" 
SERVICE- EN TANKSTATION 

Dag en nacht geopend, ook voor wassen en smeren. 
Geopend vanaf ongeveer 1 mei 1964. 

ZIJLWEG 39-41 TELEFOON 14 308 

Hotel -Ca fé-Restaurant 

]i!td Cnsel A1:ncx slijtcdj 

,,~ ylhoeue
11 

Zaal voor recepties 
en diners HAARLEM 

SANTPOORT HELPT U VERDER! Zijlweg 159, Haarlem 
Telefoon 1 36 63 

Gezonde mensen, 
Gezonde voeding. 

Gezonde voeding: 

Vermaat's 
Best Brood! 

De 1'kcdett~11e J««~ 

HENI< VAN I<OERSEL 
L• 

De specia le herenkapsa lon van Haarlem. 
KLEINE HOUTSTRAAT 71 - TELEFOON 212 38 - HAARLEM 

en . . . . . de nieuwste en de meest 
exclusieve modellen. 


