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maart 1966 

R E D A C T I 0 N E E L 

U heeft inderdaad volkomen gelijk indien U opmerkt, dat onze H.A.V.-er een maand later, dan gebruikelijk is in een nieuw jaar, bij U bezorgd wordt. Het heeft weinig zin daar veel woorden aan te besteden, daar het feit er is. Ofschoon, zoals U zult begrijpen, een bepaalde reden deze vertraging heeft bewerkstelligd. 
Wij waren mèt onze omslag ook voor het oog een nette verschijning. Helaas, adverteerders ontbraken om het seizoen 1966 weer rendabel te maken voor een dergelijke extra uitgave. Veel moeite is daar tot nu toe aan besteed en helaas tot op heden zonder succes. Dan moesten we zo uitkomen! 
Misschien is het mogelijk alsnog binnenkort met onze omslag te verschijnen, want het is ook voor een redactie niet prettig om een stap terug te doen. 

Wij willen niet nalaten de gemeente Haarlem van harte te feliciteren met haar verkiezing tot Sportstad 1965. Jammer dat onze tweede plaats bij de Nederlandse Atletiek Clubkampioenschappen geen punten opleverde. Volgend keer onzerzijds beter! 

Met het verlaten van ons trainingscentrum aan de Zeeweg staat een nieuw atletiekseizoen weer voor de deur. Daar het sport is, zal ook dit seizoen weer zijn wel en wee meebrengen. 
Mocht U verliezen, slik dat met een glimlach, maar tracht des te beter terug t~ komen. 
Mocht U winnen, ga dan nog harder door, want de anderen staan beslist niet sti~. Veel succes gewenst. 

Inlevering kopy tot uiterlijk mei. 
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VAN DE VOORZITTER 

,Wanneer de laatste jaarvergadering een af-
. spiegeling vormt van hetgeen ons in het komende 
jaar te wachten staat 9 dan lijkt het wat ons be
treft een vrij lauwe zaak te worden. Een slechte 
opkomst en een tamme bespreking van de diverse 
agendapunten. Nu is dat bepaald geen uitzondering 
en het zou dus ook fout zijn hierop de verwach
tingen voor het komende seizoen te baseren, Maar 
het blijft jammer9 dat men zo weinig interesse · 
heeft voor d~ gelegenheid, waar men zijn verl~n-
gens en eventuele grieven naar voren kan brengen. 
Laten we het er dus maar op houden, dat er geen 

verlangens en nog minder grieven waren. 
Wa t staat ons in het seizoen9 dat op het punt staat van start te gaan 9 

te wachten ? Wel 9 ik geloof 9 dat het een zwaar seizoen gaat worden. We zullen v66r 
alles onze plaats in de P.R.-bekerstrijd van runner-up moeten zien te behouden9 

daarnaast zal er met alle middelen getracht moeten worden de achterstand op A.A.C. 
aanmerkelijk te verkleinen. Twee uiterst moeilijke opgaven, die niettemin verwe
zenlijkt kunnen worden. Moeilijk, omdat het trainingsbezoek vooral van de senioren 
in de afgelopen maanden veel te wensen heeft overgel aten. Inderdaad9 wat het.weer 
betreft, heeft het bepaald een flink aantal zondagen niet meegezeten 9 maar dan is 
het toch wel spijtig te moeten concluderen, dat onze ploeg blijkbaar over een 
flink aantal "mooi-weer-atleten" beschikt. Dat deze opgaven niettemin verwezen
lijkt kunnen worden 9 baseer ik dan ook op dit moment op iets anders . Want ook al 
stilzwijgend kwam de jaarvergadering toch echt w.el tot een zeer belangrijk besluit. 
De technische commissie werd gevormd door Emile Bleyswijk9 Joop van Drunen 9 Wim 
Krijnen en Wim Kaan. En daarmee kwamen dan eindelijk drie van de meest bekwame 
technische mensen bij elkaar in de juiste commissie te zitten. Tussen haakjes dient 
daarbij aangetekend te worden, dat Rarry Joacim door te weinig contact met onze 
atleten op dit ogenblik geen zitting in genoemde commissie. kan nemen. Maar Joop 
van Drunen 9 Wim Krijnen en Wim Kaan 9 ze weten er echt heel veel van en het mentale 
gedeelte van de training kunnen we dan net als vorig jaar in de zeer vertrouwde 
handen van Emile Bleyswijk laten. Deze bepaald sterke samenstelling van onze T.C. 
geeft mij dan ook echt het vertrouwen, dat het toch wel een goed seizoen kan wor
den. 

Van de junioren is het zoals al tijd moeilijk zi.ch een duidelijk beeld te 
vormen. Enkele zeer goede junioren gaan een bijzonder welkome versterking voor de 
P.R.-ploeg betekenen; andere go ede junioren blijven echter nog een jaartje deel 
uitmaken van de W.G.-bekerploeg. Of er reeds een voldoende sterke vervanging voor 
senior-geworden atleten is 9 kan op dit moment beslist nog niet beoordeeld worden. 
Wel staat vast - en dat vind ik persoonlijk bijzonder verheugend - dat de techni
sche training door de toetreding tot ons trainerscorps van Rein Knol zeer bepaald 
veel mef"'r aandacht heeft gekresen, dan in het verleden mogelijk was en wanneer we 
dan daarbij aantekenen, dat juist die technische nummers in het verleden ons heel 
veel punten hebben gekost , dan zult U ongetwijfeld die verheugenis met mij delen. 
In Rein Knol en Renk 1ihllems beschikken de junioren nu toch wel over twee zeer ca
pabele mensen voor de technische nummers. Het zal nu van de atleten zelf afhangen 
of die verliespunten op de technische nummers nu eens in winstpunten omgezet wor
den. 

Van het sportieve vlak nog even naar het organisatorische: 21 augustus 
organiseren wij tezamen met Atmodes en "Hol land" nationale wedstrijden op de sin
telbaan. Het zal dan de laatste maal zijn9 dat de dan inmiddels aangewezen atleten 
voor de Europese kampioenschappen in Boedapest in Nederland aan de start verschij
nen. 
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Zeer belangrijke wedstrijden dus 9 waarvoor inmiddels de voorbereidingen begonnen 
zijn. Hopelijk zullèn dit ook de laatste wedstrijden zijn, waarvoor slechts een 
noodaccommodatie op de sintelbaan beschikbaar is. iiiant de rijksgoedkeuring voor de algehele accommodatie schijnt ieder ogenblik te kunnen afkomen. Mogelijk dus reeds 
in 1967, maar toch in ieder geval in 1968, zal onze stad dan eindelijk de beschikking hebben over een prachtige atletiekaccommodatie en ·eïgenlijk eerst dan zal ook het Haarlemse atletiekleven ·goed op gang kunnen komen. Plannen voor grote evenemen-;o 
ten, ik denk aan de Hil v.d. Mey~wedstrijden, selecte avondwedstrijden, interlands, ze zijn destijds in de ijskast gegaan, maar de tijd nadert om ze nu te voorschijn te halen. Ik hoop U er heel gauw meer over te kunnen vertellen. 

D. Hagtingius. 

OFFICIEEL NIEUWS. , , . 

BELANGRI-JK I ! I _j 

laatste indoortraining 
laatste gewicht~treining 
laatste strandtraining 
laatste duintraining 

TRAININGEN IN APRIL. 

SINTELBAAN. 

woensdag 
donderdag 
zaterdag 
maandag 

30 maart a.s. 
31 maart a.s. 
26 maart a.s. 
11 april a.s. (2e paasdag). 

Ingaande maandag 4 april: iedere maandag- en donderdagavond voor alle senioren en junioren, aanvang' 19.00 uur. 
MAANDAG 11 APRIL ( 2e PAASDAG) IS ER GEEN SINTELBAANTRAINING. 

Tevens is er . voor hen, die daarvoor ui tg·enodigd worden, op de woensdagavonden nog een extra training op de sintelbaan, aanvang 19.00 uur. 

DUINTRAINING. 
Zondag 3 en maandag 11 april (2e paasdag). 

KLEDING B~J WEDSTRIJDEN. 

Nu het atletiekseizoen 1966 een aanvang gaat nemen, WlJZen wij U er nogmaals op wat de VERPLICHTE kleding is, waarmede U aan de start - kogel- of discusring - en · 
de springbak dient te verschijnen: 
wit shirt, rood ge0iest EN MET .HAARLEM-EMBLEEM, witte l!roek, rood ge~iest. 
trainingspak: zwarte broek- wit jack, rood afgezet. 
HAARLEM-emblemen alsmede trainingspakken bij de penningmeester verkrijgbaar. 
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HEEFT U A1 EEN HAARLEM-EMBLEE:iVI OP UV'/ S?ORTTAS OF AUTORUIT ? 

voor slechts f 11 - verkrijgbaar bij de penningmeester. 

PRIJSVERLAGING HAARLEM-TRAINGSPAKKEN. 

Door een grote inko..:>p ineens is het mogelijk gebleken de prlJZen van onze Haarlern

t~ainingspakken te verlagen. De prijzen zijn nu inclusief embleem: 

maat 3 · 
11 4 
11 5 

f 28,75 
11 30,--
11 31,25 

maat 6 
11 7 
11 8 

f 32,50 
11 33,75 
11 35,--

De trainingspakken ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Neerwegenstraat 64, Haar

lem (Schalkwijk), tel. 20798. 

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
Haarlem-insignes 

11 embl ernen voor wedstrijdshirts 
11 11 11 trainingspak 
11 11 11 traii:üngstas of auto 

f 
11 

11 

!I 

1 '35 
1 '75 
2,25 
1 '--

Bij aankoop van atletiekkleding etc . bij Sporthuis Haarlem, Grote Houtstraat 123, 
Haarlem, krijgt U 10 % korting. 
De kassabon inle-veren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direct. 

Ook bij Sporthuis te Nuyl, Schaterweg 27, Haarlem, kunt U onder dezelfde voorwaar

de Uw sportkleding kopen. 

UVi TAS WEEH ALS NIEUW MET EEN HAARLEM- EMBLEEM. KOSTEN SLECHTS f 1, -. 

HARTELIJK WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN: 

D.H. Grootveld 
J. Bijvoets 
J. van LeE'n 
R. ....-an de Zwaag 
R. Boerrigter 
P. Kuykhoven 
J.H.G. Veen 
A. Buis 
L. Rhoozen 
P. Kante:·s 
H.T.M. Schyvens 
F. Stroocloeck 
P. Feenstra 
J. Sweers 

ADRESWIJZIGING: 
R.J. Kitseroo 
R. Knel 

12-10-1938 
7-12-1 950 

15-11-1950 
20-11-1954 
28- 4- 1951 
30- 8-1943 
25- 4-1 948 
14- 9-1951 
6- 2- 1947 

19-10-1945 
20-12-1 938 
18- 2-1934 
16- 8-1 947 
17-11-1952 

r 

Wolstraat 13 zw. 
Jan Sluyterslaan 88 
Justus van Maurikstraat 9 
Schaterweg 27 
Jac. van Looystraat 19 
Kijkduinstraat 24 
Van Dalenlaan 81 
Radboudstraat 23 
Vogelenzangseweg 49 
Cheribonstraat 5 
Wauwermanstraat 39 II 
Leidsestraat 183 
Rijksstraatweg 610 
Kampersingel 48 rd. 

Rozenstra~t 55 rd. 
Cruquisweg 148 
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P E R S 0 N A L I A . 

1. U weet het vermoedelijk reeds: de Cruquisweg 148 te Heemstede is inmiddels het 
woonhuis geworden van Rein en Hetty Knol, die vrijdag 18 februari j.l. ten raad
huize te Heemstede in het huwelijk traden. Rein e~ Hetty nogmaals namens alle 
H.A.V.-ers vele goede en gelukkige jaren van harte gewenst. 

2. Het vader worden van een dochter van 5 pond en 30 gram is volgens Wim Krijnen 
als betrokkene geen kleinigheid. Daarom van harte Wim ! Maar ·t1·oost U, Vader 
maakt het goed en kleine Petra, die d.d. 2 maart j .l . het levenslicht zag, ook. 
Mamma Carla wensen wij voor alles met haar man en dochter heel veel geluk. 

3. Als één van de oprichters va.n onze vereniging de leeftijd van vijfenzeventig 
jaar bereikt en daarbij tevens een uitstekende gezondheid geniet, welke hem nog 
in staat stelt vele inspannende reizen te maken ••• ja, dan is het zeker iets 
vanzelfsprekends dat wij onze Jan Strijbos en zijn vrouw van harte feliciteren 
en beiden nog vele goede en gelukkige jaren toewensen. 

W E D S T R I J D A G E N D A • 

Trainingswedstrijden zondag, 17 april, op de sintelbaan van het Firn Muliersport
park, aanvang 13.00 uur (organisatie door de gezamenl ijke Haarlemse verenigingen). 
Heren: 100 meter- 400 meter- 1500 meter- verspringen- hoogspringen- ~ogelsto-

ten - discuswerpen - speerwerpen. 
Jongens A: 100 meter - 300 meter - 800 meter - verspringen - speerwerpen - discus

werpen . 
Jongens B: 100 meter - 300 meter - hoog~pringen - kogelstoten - discuswerpen. 
Inschrijvingen dienen uiterlijk zondag, 10 april, binnen te zijn. 

14 maart 1966. 

Onze voorzitter opende de jaarlijkse ledenvergadering met o.a. de gedachte uit te 
spreken dat het de leden, op straffe van boete; verp licht gesteld zou moete~ wor
den om eens per jaar deze vergadering bij te wonen. Uit deze boude ·woorden, waar 
men het al of niet mee eens kan zijn, blijkt de geringe belangstelling van het me
rendee], der leden, voor wat men de bedrijfsvoering van de vereniging zou kunnen : 
noemen. Inderdaad mag men van een ledental van 245 toch wel meer dan de ruim 30, .::.::. 8 
die nu aanwezig waren, verwachten. Maar goed, laten we de ethische zijde van het 
clubleven voor wat zij is en verder. over het verl oop van deze, toch wel geanimeer
de bijeenkomst . spreken. Op de agenda stonden geen spectaculaire punten vermeld, 
zodat emotionele debatten dit keer uitbleven. Toch waren er enkele leden, die met 
constructieve voorstellen uit de bus kwamen, o.a. onze oudsecretaris Co Lag·endijk, 
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die een bezuinigingsplan naar voren bracht, betrekking hebbende op het verzenden 
van het clubplad. Daarnaast stelde hij ook nog een vereenvoudiging· van het innen 

.. der . contr;i.butie voor. Om zulke ideeën te spuien is de jaarvergadering natuurlijk 
wel de juiste plaats, maar dat neemt niet weg, dat er overal en altijd zulke sug
gesties gedaan zouden moeten worden om op den duur tot een zo efficient mogelijk 
besturen van onze vereniging te komen. De sport zou er, in deze moeilijke tijd, 
ten zeerstemee gebaat zijn. Ook het voorstel van Arnold Presburg (ook al een oud 
bestuurslid,,Waar blijven de stemmen van de jongeren?), om voor oudere, niet meer 
~ctieve leden, . eensdort reductie op de contributie toe te passen, is zo'n idee 
om uit te werken. 
Zoals gezegd, er was van deze vergadering weinig opzienbarends te verwachten. Het 
zou dan alleen .de onontkoombare contributieverhoging geweest moeten zijn. Men toon
de daarvoor uiteraard wel begrip voor. En het bracht waarschijnlijk ons lid van 
verdienste Henk Kluft tot het grootse gebaar z'n vrijgestelde contributie (vanaf 
1953) alsnog te voldoen. Hetgeen dan ook tot een ware ovatie leidde. 
Dat we goed in onze trouwe clubleden zitten, bewees ook weer het feit dat er dit
maal weer drie mensen gedecoreerd werden met de versierselen van het 25-jarig lid
maatschap, t.w. Dick Jordens, Cock Stolwijk en Theo Wernik, die deze onderschei
ding, onder een geestig speechje van de voorzitter, in ontvangst mochten nemen. 
De namen van de prestatiebekerwinnaars voor het jaar 1965 volgen hier: 
Kreigsman-beker: A. Schaper Juniorenprestatiebeker: 4x100m - 4x300m-
Van Musscherbeker: P. van Beek ploeg: Lamie-te Nuyl-v.Beek-Aay. 
Paulen-beker: J.E. Bleyswijk W.G.-schild: P. van Beek. 
Jan Hutbokaal: niet uitgereikt Beker voor Nat.Kampioenschap: ?.v.Beek, 

W. Aay. 
De samenstelling van bestuur en commissie 1 s is als volgt: 

voorzitter: 
secretaris: 
penningmeester: 
wedstrijdsecr.: 
commissaris: 

D. Hagtingius, 
P. Kleyne , 
J. van Drunen, 
H.Busé, 
J.Joustra, 

Trompenburg 26, Heiloo, tel. 02200-13173. 
Anth. Fokkerlaan, 34:: .. 1;- .il:I~arlem. 
Noorwegenstraat 64, Haarlem, tel. 20798. 
Godfr.van Bouill.onstr. 67, Haarlem, tel.19624. 
Pleiadenstraat 110, Haarlem, tel.54716. 

ll 

ll 

J .Prinsen, 
G.Zuidema, 

van· Zeggelenplein 13, Haarlem. 
P.C. Hooftlaan 7, Driehuis. 

Kascommissie: Bleyswijk, Krijnen en Lagendijk. 
Redactie-commissie: v.d.Bel, Hagtingius, Wernik en Willems. 
Ballotage-commissie: Bleyswijk, Lagendijk en Wernik. 
Reglementscommissie: Hagtingius, Joustra en Willems. 
Techn,commissie senioren: Krijnen, Bleyswijk, Kaan en v. Drunen. 
Techn.commissie junioren: v.Drunen, Schultsz en Willems. 

P.S. Onze voorzitter is overdag bereikbaar te Haarlem, tel. 52207 of 62066. 

Dat Haa:r.lem sportstad van het jaar 1.965 geworden is, had waarschijnlijk tot ge
volg dat er tijdens het komende .seizoen een aanvang gemaakt zal worden met de aan
leg van de zo dringend noodzakelijke accommodatie rond de sintelbaan. Het betekent 
echter, aldus de voorzitter» dat er ·dit jaar beslist nog geen grotere wedstrijden 
georganiseerd kunnen worden. Maar het VOORUITZIGHT i. v.m. de propaganda daarvan is 
al een zeer schone zaak. 
Na een kort sluitingawoord van meergenoemde voorzitter was ook deze vergadering 
weer geschiedenis. 

Uw speciale correspondent. 
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DE ONDERLINGE KERSTVELDLOOP. 

Deze ~eldloop op ons nieuwe oefenterrein in de duinen bleek een grote belangstel
ling te hebben zowel van de kant der atleten als van geinteresserde V's als Vrou
wen, Vrinden, Vrindinnen, Verloofden, Verliefden, Vereerders, V(f)ans, Voorvechters 
VerenigingEïmensen etc., etc •. De organiserende oudere leden hadden het dan ook 
juist zo uitgeknobbeld, dat het weer tijdens de wedstrijden niet al te slecht was. 
Mede daardoor is het dan ook een prettige en sportieve ochtend geworden. 
Vlot werden de diverse nummers afgewerkt met denavolgende resultaten: 
De 3000m sen. was voor de soepel lopende Adri Schaper. Op de 1000m voor sprinters 
en , springers kwam Rob van Nimwegen verrassend als eerste aan. Dat deed ook Gerard 
Zwart bij de junioren A, terwijl bij de junioren: B deze afstand door' Verduin het 
snelst werd afgelegd. Bij de C-junioren won R. van Beek en de strijd der Veteranen 
werd beheerst door Jan Joustra. 
En omdat Milly Scott het sçmg-festi val in Luxemburg niet gewonnen he'eft en de sui
ker alweer duurder wordt is het ons dit keer niet mogelijk de complete ui islag;en 
te vermelden. 
Desondanks was, na afloop der wedstrijden, de uitreiking van de prijzen weer een 
gezellige aangelegenheid. 

Gé K. 

UITSLAG 24e NATIONALE FLORAPARKLOOP, 13 MAART 1966 te AMSTERDAM. 

Senioren: 
9e Arnoud Bosch 

14e Rob Folmer 
23m42sec. 
24m42sec. 

21e Krijn Kroezen 
23é Martin Labeur 

25m43sec. 
26m02sec. 

OOSTERPARKLOOP, 19 MAART 1966 te AMSTERDAM. 

Se Arnoud Bosch 

INDOORWEDSTRIJDEN TE HOORN, d.d. 20 MAART 

Sprinttweekamp 60m en 70 m. 

4e in totaal G. Kamp (tijd 60m 7·- sec. rond). 

SPORTTOTO SPORTTOTO SPORTTOTO 

Eén dezer dagen wordt U weer de registratiekÇ~.art voor het nieuwe 
poolsei~oen toegezonden. U doet toch ook weer mee !!! 
Voor een goedeadministratie hopen wij, dat U Uw kaart zo spoedig 
mogelijk weer zult insturen. 
Iedere week zijn er weer gelukkige winnáars, OOK U KUNT DAAR BIJ 
BEHOREN ! ! ! 
Tevens betekent Uw mee-poolen een niet te missen steun voor onze 
vereniging ! 
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In het boekje "DE BESTE NEDERLANDSE ATLETIEKPREST..4TIES 1965" 9 samengesteld door de 
Heer J.H. Moerman 9 staan een groot aantal atleten van de H. A.V. "Haarlem" vermeld. 
Wij noteerden voor U: 

SENIOREN: 
100 meter 
200 ft 

200 ft 

800 ,, 
1500 ,, 

110 ft 

110 " 
200 " 
400 " 
400 " 
400 . 11 

horden 

" 
" 
" 
11 

" 
hoogspringen 
hink-stap-sprong 
hink-stap-sprong 
polshoog 
polshoog 
speerwerpen 
discuswerpen 
kogelstoten 
kogelstoten 
tienkamp 
tienkamp 
tienkamp 
4x100m estafette 
4x400m estafette 

Junioreng 
100 meter 
200 " 
300 " 
300 11 

400 11 

800 11 

800 11 

110 11 horden 
300 " " 

hoogspringen 
polshoog 
speerwerp"Sn 
discuswerpen 
4 x 100m estafette 
4 x 300m estafette 

10-18 
16-19 
24-28 
8 

18-19 
5- 6 
7-10 
4- 5 

11 
15 
24 
7- 9 

13 
25 
12 
20-24 
13 
15 
8- 9 

24-25 
7 
9 

15 
4 
7 

1- 3 
8- 9 
5- 7 

21-29 
3 
4 
7 
1 
2 

12-25 
6- 8 

22 
25 

2 
2 

F.Lamie 
C. v.d. Meulen 
H. Vlam 
A. Schaper 
A.Bosch 
H.Joacim 
W. Krijnen 
vV. Kri jnen 
P . van Beek 
W.Krijnen 
J, Vissers 
R.Knol 
F.Kales 
J.Brouwer 
W. Krijnen 
R. van Nimwegen 
J,Doornbosch 
R.Knol 
J.Doornbosch 
R.Knol 
J.Doornbosch 
R.Knol 

10 .8 sec. 
22 . 2 " 
22 .5 11 

1-53.6 " 
4.00.3 11 

1 5 0 1 " 
1 5· 2 " 
26 .0 " 
56 .2 " 
56.6 " 
57·4 " 
1m86 

13m51 
1 3in21 

3m62 
3m50 

57m82 
42m30 
14m13 
13m28 
6516 punten 
6235 punten 

junior 

junior 

Vv . Krijnen 
"Haarlem" 
"Haarlem" 

6030 punten 
(F.Lamie-H.Vlam-C.v.d.Meulen-G.Kamp) 
(P .van Beek-J. Vissers-W.Aay-A.Schaper). 

F.Lamie 10.8 sec. 
F.Lamie 22 .9 " 
W.Aay 36.2 " 
P . van Beek 37.0 " 
Vl . Aay 50.4 " 
W. Aay 1. 57.3 11 

G.Zwart 1. ss. 8 " 
P • .van Beek 14·5 " (Nederlands record) 
P. van Beek 40-4 11 

P. van Beek 1m75 
P. van Beek 3m30 
W. Visser 47m72 
L.van de Veer 40m44 
"Haarlem" (F,Lamie-H.te Nuyl-P.van Beek-Vl.Aay). 
"Haarlem" (F.Lamie-H.te Nuyl-P.van Beek-W.Aay). 

J. van Drunen. 
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RANGLIJSTEN 1965 JUNIOREN. 
(vervolg van prestatielijsten in het Kerstnummer 1965). 

JUNIOREN C. 

60 mtr. 80 mtr. 
1-2 R. van Beek 8.- sec. 1-2 R. van Beek 
1-2 A. van Velzen 8~- " 1-2 A. van Velzen 
3 A. Scheffer 8.1 . " 3 G. Dekker 
4· G. Dekker 8.3 " 4 R. Str.oöcloeck 
5 R. Strooclo.eck 8.5 " 5 c. van O:pzeeland 

600 mtr. hoogspringen. 
1 A. Scheffer 1. 37.5 sec. 1-2 R. van Beek 
2 B. v.d. Linden 1. 39.- " 1-2 P. Guiking 
3 R. van . Beek . 1. 42.8 . " 3 A. väri Vel zen 
4 A. van . Velzen 1. 49. 1 " 4 : ' R. Stroocloeck 
5 G. Dekker ·1. 49. 3 " 5 c. van Op zeeland 

verspri.ngen. kogelstoten. 
1 A. van Velze-n 5m42 1 A. van Velzen 
2 R. van Beek 5m13 2 R. van Beek 
3 A. Scheffer 5m05 3 A. Baasjou 
4 G. Dekker 4m86 4 P. Guiking 
5 R. Stroocloeck 4m51 5 A. Scheffer 

4 x 60 mtr. 
R. van Beek-G. Dekker-G.J. Kuiper-A. Scheffer 32.3 sec. 

JUNIOREN D. 

60 mtr. 
1 F.A. Uiterwijk 
2 K. van Giffen 
3-4 W. Groennou · 
3-4 W. SchÖnlau 
5-6 H. van Es 
5-6 J.D. Joustra 

~~!P~in~en ... 
1 K. van Giffen 
2 H. van Es 
3 F.A. Uiterwijk 
4 R. Korridon 
5 E. Waleveld 

4· x 60 mtr. D. 

8.4 
8.6 
9--
9.-
9.1 
9.1 

4m66 
4m29 
4m19 
4m03 
4m--

sec. 
" 
" 
11 

" 
" 

hoogspringen. 
1-2 K. van Giffen 
1~2 F.A. Uiterwijk 
3 H. van Es 
4/7 F.J.A. Nelissen 

E. Waleveld 
W, SchÖnlau 
R. Drei:jer 

kogelstoten. 
1 K. van Giffen 
2 E. Waleveld 
3 F.A. Uiterwijk 
4-5 R. Korridon 
4-5 R. Dr~ijer 

W. van Es-H. van Es-R. Korridon-F.A. Uiterwijk 36.1 sec. 

10.4 
10.4 
11.-
'11 • 5 
1:2.4 . 

1m45 
1m45 
1m40 
·1 m3.5. 
1'm30 

.9m21 
8m61 
8m60 
8m58 
8m52 

1m35 
1m35 
1m25 
1m15 
1m15 
1m15 
1m15 

9m42 
9m03 
7m86 
7m80 
7m80 

sec. ,, 
" 
11 

" 

Zondag, 20 maart j.l., verrichtte onze B-junior Ben v.d. Linden tijdens de te Lis-. 
se gehouden -Keukenhof-cross een prima prestatie door uit een veld van 38 lopers 
als derde te finishen. 

J. van Drunen. 
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OVERPEINZINGEN VAN EEN BESTUURSLID. 

Wat deed U met het Kerstnummer ? 

"Kerstnuii_Jmer 1965 11 , 'n lijvig clubblad van 32 pagina's ! Menige vereniging zou er 
jaloers op zijn ! - Wat heeft U le~er~ er mee gedaan ? Alleen even gekeken wat Uw 
positie op de ranglijst was~ en daarna in een hoek of bij de oude kranten geslin
gerd ·? Ja·, er zijn beslist mensen, die dat doen.Maar heeft U zich al eens gereali
seerd, wat voor een werk er aan zo'n clubblad vastzit ? Ik noem U in ·vogelvlucht 
enkele dingen: tientallen uren van denken en schrijven~ vele uren om de ranglijsten 
en recordlijsten over 'n he~l jaar bij te houden en samen te stellen~ vele uren 
werk van de redactie-ctbmmissie~ vele uren type- en stencilwerk, lijm- en snijd
werk, verzendstrookjes tikken - plakken er frankeren, verzenden en rondbrengen. 
Weest U eens eerlijkg is het dan niet zonde van al die tijd, hieraan besteed, als 
het clubblad, ongelezen, achteloos .wordt weggegooid ? 
Ik zou U een advies willen geveng Leest U de clubbladen serieus door en bewaar ze! 
'n Jaargang geeft U 'n schat aan gegevens en is 'n leuke herinnering voor later. 
Ook de ouders van de jeugdige atleetjes zou ik dit willen aanraden. 

Blad met inhoud. 

Nu een ander punt ! Heeft U het "Kers.tnummer 196 5" serteus gelezen ? U zult dan 
bemerkt hebben, dat 'n zéér groot gedeelte van het atletiek- en verenigingsleven, 
in het bijzonder van "Haarlem", in kort bestek grondig onder de loep werd genomen, 
o.a. 'n terugblik op het jaar 1965 wat betreft prestaties, het punt training, · 'n 
vergelijkende en vooruitziende blik i.v.m. de P.R.-bekerwedstrijd, 'n traditionele 
terugblik, een interessante gedachtengang van één onzer junioren en 'n blik op de 
internationale atletiek. 'n Blad met inhoud dus, voorzover het tenminste door U 
werd opgemerkt. 

Traditie, tijd en stijl. 

N.a.v. die inhoud zou ik graag nog enkele dingen globaal met U willen doornemen. 
'n Mens, die studeert of arbeid verricht, heeft afleiding nodig. De één zoekt dit 
in zich heerlijk thuis te ontspannen, de ander houdt er 'n hobby opna en weer een 
ander zoekt het in de lichamelijke · ontspanning (of ~eter gezegdg inspanning). 
Tot deze laatste categorie behoren ook wij 9 atleten. · wanneer nu een ieder zijn 
eig§n gangetje zou gaan, zou het natuurlijk een ware · janboel worden. Daarom hebben 
we verenigingen opgericht, waar we alles gezamenlijk, onder betere omstandigheden 
en onder deskundige leiding, kunnen doen. Let dus wel: 'n trainer, 'n corpmissie+i.d 
en 'n bestuurslid (en ook degeen, die àchter deze schermen werkt) is er, geheel op 
vrijwillige basis(? red.), voor Uw genoec;doening. Als tegenprestatie verlangen 
zij van U alléén begrip en vertrouwen l Bestaat zo'n vereniging 'n lange reeks van 
jaren, dan bestaat er een traditie, · wàar vooràl 'n bestuur mee te maken heeft. 
Doch ieder bestuur is weer gebonden aan ~ijn eigen tijd, en iedere tijd heeft ~eer 
zijn eiged stijl. Traditie tijd en stijl: drie facetten, waarmee terdege rekening 
moet worden gehouden. 

Nieuwe generatie. 

Als U nu het vorige clubblad serieus hebt gelezen, zult U bemerkt hebben, dat tra
ditie - tijd en stijl wel heel sterk in sommige artikelen doorschemerden, en dat 
ons huidige bestuur daár momenteel ernstig mee geconfronteerd wordt. TRADITIE: 
"Haarlem", trots winnaar van vele P.R.-bekerwedstrijden, is altijd een sfeervolle, 
grote en sterke vereniging geweest en deze traditie dient gehandhaafd te worden, 
hoewelg de TIJD spreekt hier ook 'n woordje mee en de tijden zijn, sinds de oprich
ting, nogal veranderd, met alle consequenties, daaraan verbonden. En één van die 
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consequenties is: · de STIJL. 
In ons bestuur zitten mensen, die met deze drie facetten te maken hebben en daarin, 
hoe kan het anders, wel eens verschillend van opvatting kunnen zijn. Ons bestuur 
telt ook mensen, die hun sporen voor de vereniging DIK verdiend hebben en zich 
gaarne. GOED zouden zien afgelost. Begrijpt U, · waar ik naar toe wil ? Re tanden des 
tijds zijn aan het knag·en. Om geheel afknagen te voorkomen is het nodig, dat nieu
we . krachten zich aanmelden, 1 n nieuwe g·enera tie dus. 1 n Genera tie, die zich geheel 
in traditie, tijd en stijl moet aanpassen. Niet alleen. het bestuur, doch ook de 
commissies en de mensen, die achter de schermen werken vragen t.z.t. om een aflos·
sing. Ook dienen sommige leidinggevende personen gedeeltelijk eens van hun taak op 
een efficiente wijze te worden ontlast, daar zij onmenselijk veel werk moeten ver
zetten. En daarom. is het vooral noodzakelijk dat vooral jeugdige atleten zich ge~ 
stadig inl.even in het zo fascinerende verenigingsleven. 

P.R.-beker belangrijk ? 

Hierover is reeds veel geschreven. Vraag je het alle leden persoonlijk, dan kunnen 
de meningen hierover zéér verdeeld zijn ! Dit is m.i. logisch te beredenere·n. 
Sport is n.l. . ~ n vrije-tijd-besteding voor veel mensen. Zo iemand kan men na tuur~ 
lijk niet dwingen zijn lichaam tot ·onmog·elijke prestaties te .pressen, om de ver-
eniging toch maar in het bezit van een beker te stellen en met de wedstrijd-eer s. 
te gaan strijken. Gaat men na verloop van tijd echter intensief op in het bedrij-
ven van zijn sport (en atletiek is hiervoor een mooie sport) dan blijven kracht-
en prestatiemetingen met.anderen niet uit •. Dat men hiervoor beloningen en prijzen 
gaat uitreiken is ook logisch, dit deed men n.l. al v66r onze jaartelling 1 
Wat dan echter niet kan uitblijven is, dat een bestuur het een eer vindt dat 
11 zijn•• pupillen de beste prestaties lever en, vergeli~~en met andere verenigingen. 
En zo groeit dan langzaam de wedstrijdsfeer. Dat het een bestuur tot eer strekt, 
wanneer in een verloop van een aantal jaren blijkt, dat zijn vereniging de beste 
prestaties verricht, is ook begrijpelijk. Daarom is het voor leden, die hun sport 
WERKELIJK INTENSIEF willen beoefenen belangrijk, dat die P.R.-beker weér naar 
Haarlem komt, want het is een bewijs, dat HUN vereniging daadwerkelijk alle kansen 
biedt óm hun sport serieus te bedrijven. Kansen, die zijn •aangepast aan de eisen 
des tijds, zoals b.v. onze nieuwe sintelbaan en het wintertrainingscentrum. U 
kunt Uw bestuur daarvoor slechts dankbaar. zijn 1 
Daarom is het ook begrijpelijk, dat leid~~ggevende personen, commissie- en be
stuursleden groeien in deze P.H.- of W.G.-~f~er. Anderzijds moeten deze verant
woordelijke personen ook begrip kunnen opbrengen voor •n atleet, die zich b.v. 
bij gebrek aan tijd, of belangstelling voor de ~.H. ·of W.G., niet in dèze sfeer 
kan of wil inleven. Begrip en aanvoelen zijä hier uiterst belangrijk voor beide 
pari;ijen·. tJ ziet dus met welke wisselwerkingen een bestuur rekening heeft te hou
den en hoe belangrijk het is, dat zo-'n bestuur op een ' goede aflÓssing kan rekenen. 
En ook, hoe belangrijk het is, dat die P.H.-beker weer naar Haarlem komt !! I 

J. H. Pr:i,nsen. 

ONZE CLUBRECORDS. 

Welke records kunnen straks worden verbeterd ? 
Toen tijdens de P.H. de 4 x 100 meterploeg 42.6 sec. liep·, kwam dit niet geheel 
onverwachts, maar dit resultaat porde menig Haarlem~hart op: immers het huidige 
clubrecord 42.5 sec., dat sedert 1931 (!) Op · naam staat van de beroemde sprinters: 
v.d.Berge~ vrWelsenes, Benz en Berger werd benaderd. Dit record was TOEN tevens 
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nationaal record. Het nationale recorl was sedert 1925 jarenlang in handen van de 
H.A.V. "Haarlem". Onze huidige sprinters moeten na gedegen training in staat wor
den geacht, dit record te evenaren c.q. te verbeteren. 
Ook de 4 x 800m, thans 7.58.5, kan wederom met 5 sec. verbeterd worden- de 3 x 
1000m (1943 !) eveneens. Dit clubrecord staat op 7·54·5 en kan zeker rond 7·45 ge
bracht worden. De lopers zijn hiervoor aanwezig! De Olympische estafette 800-400-
200-200 in 3.37.2 kan ook scherper, zo tussen de 3.30 en 3.32 kan de klap vallen. 
Vergeten we niet de 4 x 200m: Paulen, v.d.Berge, Berger en Benz liepen op 14 juli 
1931 een nieuw Nederlands r ecord met 1.31.-. Ook dit record is niet geheel onaan
tastbaar. Raadpleeg onze beste-prestatie-lijst 1965 m~ar. 
Een diepe, zeer diepe wens is ook dat ons 400m-record, 49.2, in 1926 (! !) door Ad 
Paulen gevestidd, er aan gaat. Heel, heel gemakkelijk, voor vele liefhebbers, kan 
toch het halve-mijl-record (1.59.1) gepakt worden. Dit record uit 1936 . ~ou onze 
atleten moeten tarten. Verder heeft Rein Knol serieuse slingerkogelrecordpléo.nnen 
en zou onze Jel niet eens h8t speerwerprecord -scherper kunnen stellen? We wachten 
op de Heldspeer! 
Het zal de taak van de technische leiding zijn dit te plannen, ds .geschikte wed
strijden uit te zoeken of zelf te organiseren. Het is altijd moeilijk de juiste 
estafettemensen op het juiste tijdstip aan de start te kunnen krijgen. Ja, nu dat 
vèrspringrecord van onze "Toon van Welsenes". Daar moest hij eens een "plak" voor 
·uitloven! Dit record wordt nog 1 n record! 
Mannen van Haarlem, kostelijke taken liggen er op jullie te wachten. Veel succ-es! 

januari 1966, secr.T.C. J.E. Bleyswijk. 

DE SURINAME-TRIP . 

Ludwig de Sanders blijkt juist te mikken. Na publikatie in de vorige HAV-er kwam 
HaarlGms Dagblad- dit artikel gelezen hebbend...:. met een groots artikel over deze 
Surinaamse Spelen-in-wording; hierop volgden enkele andere bladen ••• en reacties 
uit .?aramaribo l 
Wel, er is wat meer nieuws: de datum van de trip zal liggen tussen de 2e helft van 
december en 7 januari 1 67. Een zonnige Surinaamse ''Kerst en Nieuwjaar" is hierdoor 
eveneens verzekerd. Een kleine .HAV Haarlem-ploeg . zal het op moeten nemen tegen een 
Surinaamse selectie. 
Nadat het vliegtuig het Nederlands atletiekgezelschap "afgeleverd" heeft op het 
vliegveld Zanderij, brengt het de "Haarlem Nicols" naar de Antillen. Zoals ge
steld zijn de kosten f 500,- voor de deelnemende atleten. Onmiddellijk hierop 
kwamen vrag en "kan ik ook mee" of "hoe is het met mijn vrouw/meisje". Hieraan is 
ook .gewerkt en het vcorlopige resultaat is dit: in principe kan elke supporter 
mee, de kosten voor drie weken, dus incl. overtocht per vliegtuig met hotelkosten 
en vooral ,de trips naar de binnenlanden, de vuurdansers e.d. bedragen f 2100,-. 
De vliegtuigkosten voor deze trip zijn f 1195,-· Vliegtuig- en hotelkosten voor 
dvze drie weken zijn f 1750,-. 
:n principe komen in juli een 5-tal Surinaamse sportvrienden naar Holland; ZlJ 

zullen hier circa 3 weken verblijven en aan sportvrienden deelnemen. Voor deze 
sportmensen worden inkwartieringsadressen gevraagd en deze gastgevers kunnen dan 
verzekerd zijn, " dat hun een verblijf in Paramariho wordt aangeboden, dat wil dus 
niet zeggen bij Uw gast, maar bij bekende families in Paramaribo. 
Ondergetekende wil nu gaarne contact hebben met alle a.s. reisgenvten opdat voor
bdreidingen verder voltooid kunnen worden~ Mannen van Haarlem, tot ziens in Para
maribo, Kerst '66l J.E. Bleyswijk. 
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NIEUWJAARSLOEIERS. 

Zondagmiddag, 2 januari 1966, zal blijven voortbestaan in onze gedachten als de "middag der gedeelde vreugde" . Hoe zo •• zult U, beminde lezeressen en evt. lezers en lezertjes, zich afvragen. Wel, die middag werd, door de gezamenlijke besturen van de atletiekverenigingen Rolland en Haarlem gekozen om op het voetbalterrein , '·bij de Zeeweg de krachten met malkander te · meten. Het moge, veronderstel ik, ge ... noegzaam bekend zijn, dat velen van ons w~l atletiek plegen en niet kunnen voetballen, dus lijkt mij voor elke tegenstander een redelijke kans aanwezig onze 11IM.nnen11 het zo genaamde 11 zakkies plakken" na afloop te laten beoefenen. Aldus volledig van deze situatie op de hoogte liet ik me dan ook in het vooruitzicht van het genoeglijke kopje koffie na afloop der wedstrijden uitnodigen deze rituelen te volgen. Slechts enkele zinnen wil ik aan dit festijn wagen, ·waarbij zij medegedeeld, dat ·onze seniorenploeg in 1965 tweede wa·s bij de clubkampioenschappen en onze juniorenploeg enkele recordhouders en Nederlandse kampioenen telde ••• nee, inderdaad, v van voetballen hebban ze geen snars ver-stand en ze kunnen het ook niet! 
Vo:'.komen terecht z:mdt U kunnen opmerken, die veteranen kun!'len ook niet voetballen enz., maar dat is voor mij weer een bewijs, dat U ook geen weg weet in het begrip "football". Reeds direct viel mij op dat deze ouderen onder de jongeren zich volkomen in de materie "bal" wisten in te leven. Sterker nog ••• bij de aftrap had ik als onbevooroordeeld waarnemer al een wonderlijk vertrouwen in deze elastische rakkers. Zeker, U_bent misschien evenals ik getuige geweest en heeft ook hen zien verliezen. M a a r neem me -niet kwalijk ! Het begon al zo vreemd. Bij ons elftal had 

".j 
I 

men met een enkele uitzcndering een minimum leeftijd van plusminus 40 jaar als eis gesteld om in het "wonderteam" opgenomen te mogen worden. Laten ze bij Holland hun 
veter~nen thuis en sturen ze hun zonen het veld op. Dat zat me al niet zo sjoof I En l ·aat ik nu niet doordraven over sport en leeftijdsverschillen, maar het geheel net ;) netjes houden, wa~rbij ik U beslist niet wil onthouden, dat de scheidsrechter toegevoegd aan deze (J'veteranen"ploegen slechts met één wang kon fluiten. Kreeg één van onze spelers een voetbalschoen onder zijn neus gewrongen àf kietelde een voet met ·schoen tegen een middenrif àf werd onze keeper in het z.g. puin gelopen, dan werd door deze solist gesproken Over een manli j ke sport en niet kinderachtig zijn. Daar wij beslist niet voor te kinderachtig uitgemaakt wilden worden gebeurde het als slechts kleine tegemoetkoming onzerzijds ook wel eens aan de .tegenpartij • . Ja hoor, "rang", daar ging zijn fluit eri zijn éne wang ••• "heren, héren het moet sport blijven!" Het z.g. "buitenspel staan" was een onduidelijk omschreven hoofdstuk in zijn voetbalkennis. Reeds v(>ór de wed<.trijd viel het mij op, dat één onzer veteranen steeds maar vijf cirkels in het zand stond te draaien. Een mens wil wat op zijn ~ri j a vrije dagJ Al draaiende mompelde hij: "niet ons overwinnen is belangrijk, slechts mijn meedoen telt". Nou ja, in de tweede helft viel hij uit, hetgeen volgensinsiders een mentale versterking vovr de totale ploeg betekende. Moet je maar niet zo deprimerend beginnen! Of hij te moe was ••• kom nou! . 
Dat de scheidsrechter meer atleet dan voetballer was, werd mij later duidelijk, waarmee alles weer vergeven en vergeten. Want wat droeg de scheidsrechter toen hij de veteranen floot? • •• één bril. Wat droeg hij later, toen hij met de senioren-ploeg van zi jn vereniging meespeelde? ••• GEEN bril! "Wat zien ik?" 

P.S. Alle nadere lezingen over het uitvall~n van die speler ber~sten op fantasie. 

I .. 
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DEEL I 

Hoe onvergankelijk is toch de lentej wat is het e8n seizoen öm op te bouwen met : zijn 
stabiel ·weer en zijn rijpe kleurenprachtj als een vroege volwassenheid. 
Hoe helder is het weer niet en hoe rein de atmosfeer; wat schiJnt de zon aangenaamt 
Met open ogen kan men in de zon staren, zonder dat men verblind raakt; welk één 
verrukking voor de gele vlek! 
Wi,e kent die meesterlijke ervaring niet van de lispelende lentebries, die zachtjes 
het haar beroert? Wat een bezitj wat een geluk~ wie daar nog alleen en oprecht van 
gÈmieten kan. 

J • 

Welk een feestgevoel neemt er bezit van je, als je doelloos langs de duinpadenj of ,,.";, 
een zeeweg wanaelt, tevens met een weemoedig gevoel over je, omdat binnen niet al 
té korte tijd het mooie weer nog mooier zal worden. 
Wat zijn zulke volledige momenten toch intens te genietenj alle moeilijkheden en 
heidjes schijnart zo onbelangrijk te worden. 
Elk geluid dat je hoort wil haast niet tot je doordringen, maar tegelijkertijd is 
het alsof het geluid met ~llè geweld bezit van je wil nemen. 

DEEL II 

· Neem nu het giJval van die nylonkous1 ook al weer zo'n .droesem van onze wel vaart. 
·op de zakdoek na is de nylonkous als de komeet van Halley aan het firmament ver
schenen; en wat voor · ~oorten g·ev')elens en handelingen weet zij niet bij oljs . op te 

. 'wekken. · 
De nylon werd door ons kleine jongens al gebruikt als schepnetje om er stekeltjes 
en guppie's mee te vangen- De beste kous voor U is een briljant- hoor ik net 
over radio Veronica, waar ik het volledig mee eens ben: De kous is namelijk zo fijn 

_ van operüng en maaswijdte~ dat men bij geen beet hebben er toch een schepnetje 
bact3riën en virussen aan overhoudtj tevens is zij waterdichtj zodat U geen jampot
je van node heeft om er de gombaarsjes in te deponeren. 
Bij het .voortvlieden der kinderjarenj groeiden wij via enkele tussenstations op 
tot pl:'ille pubers, roodsokkige nozempjes - zonder pukkeltjes - aantrekkelijke jon
gelingen (wat we toen nog niet wipten!) tot aan de barri~re der volwassenheid. 
En de diensttijd brak aan. Bij de eerste les der hygiëne ·werd ons al direct het 
wel en wee der nylonkous uitgelegd door een sergeant-majoor met 40 dienstjaren~ 
die bovendien ongehuwd bleek te zijn. 
Na ons ingewijd te hebben in do vermeende gevaren, die ons ongerepte knapen zouden 
kunnen bedreigen, bleek de les toch een esthetische achtergrond ·te hebben: De ny
lonkous bleek een prachtige uitwrijflap te zijn voor de degelijke militaire schoen, " 
·van 1 kg. per stuk. 
Na de diensttijd waren we dus eindelijk volwassen en tevens even~edig gemoner ge
worden en we togen weer op het glibberige visserspad. 
We kochten een nylon in de uitverkoop, en bij de slager wat vleesafval. 
Dit werd in de kous gedaan en we hadden een poer om te kunnen palingen. 
Maar dit is stropen van vis, en het is bij de wet verboden. . 
Tevens fleurt zo'n nylunsok de saaie herenkleding-etalage op en een zichzelf res
pecterend moordenaar heeft uok altijd wel een paar lange nylc~sokken in moeders 
kabinet. 

Tot lees, 

Hoogoven vier • 

. - 14-


