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VAN D E R E D A C T I E . 

De uitbreiding van ons redactiekorps met het 
bestuurslid Piet Kleyne werd reeds in de eer
ste vergadering van onze c ommissie tenietge
daan door plotselinge ziekte van redactie-se
cretaris Ab van de Bel. 
Tijdelijk zal hij geheel "buiten spel" staan. 
Dit heeft t ot gevolg, dat beloofde artikelen 
in ZlJn pen zijn gebleven. 
Ab, van deze plaats af van harte beterschap ! 

In dit nummer: wedstrijdverslagen en de agen
da alweer voor komende weds trijden. 
Onze Griekse medewerker vvert ons mee naar 
Olympia en laat de oude spelen ( ••• in afleve
ringen ••• ) voor ons herleven. 

Knpij voor het volgende blad graag uiterlijk 
4 april op het (ja, toch maar) vertrouwde re
dactie-adres. 

+ + 
+ 
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VAN D E NIEUWE V 0 0 R Z I T T E R • 

Er is enige stoutmoedigheid voor nodig zich te presenteren in een rubriek, die enke
le atletiek-"generaties" lang het onbetwiste terrein is geweest van een zo voortref
felijk stylist als Dick Hagtingius. Dat ik desondanks de pen ter hand heb gen0men om 
mij in dit maart-nummer van de H.A.V.-er aan U voor te stellen, vindt mede zijn oor
zaak in de uitdaging, die de scheidende voorzitter tijdens zijn openingswoord in de 
ledenvergadering van 27 februari tot het nieuw te formeren bestuur heeft gericht. 
Een uitdaging om met fantasie en durf te werk te gaan. 
Wie Hagtingius kent, weet dat deze begrippen fantasie en durf hem niet vreemd zijn. 
Niet vreemd kunnen zijn, omdat de hele historie van "Haarlem" ervan doortrokken is. 
En voor de jongaren, hoewel zij evenals ik de glorietijd van onze vereniging niet 
hebben meegemaakt, is "Haarlem" een symbool van teamgeest en fighting spirit, een 
club die altijd net een plaats hoger reikte dan men "op papier" kon verwachten. Daar
om is een beroep op de fantasie en durf van "Haarlem"-leden een prikkel, die zijn 
uitwerking naar mijn overtuiging niet zal missen. 

Impressies uit de jaarvergadering. 

Met het voorgaande is tevens aangegeven, wa ·~ mij in de jaarvergadering het meest ge
troffen heeft. Wie, zoals ik, van de tribune is gekomen om - na ruim 10 jaar - weer 
actief aan het verenigingsleven deel te nemen, dient eerst enkele indrukken te ver
werken alvorens zich een goed beeld van de situatie te kunnen vormen. 
Van die indrukken wil ik er een tweetal weergeven, omdat zij misschien niet alleen 
voor mij leerzaam zijn geweest. 
Ten eerste bleek de bestuursformatie niet zonder hindernissen te verlopen. Hindernis
sen, waarmee niet alleen onze vereniging te kampen zal hebben, maar die bij mij wel 
de vraag opriepen of er binnen onze gelederen voor de samenstelling van het bestuur 
wel voldoende interesse bestaat. 
Het tweede punt dat mij opviel is de teruggang van het ledental, die in het afgelo
pen jaar circa 10% bedroeg. Als iets ons wakker moet houden, dan is het mlJns inziens 
dit alarmerende cijfer, want indien aan deze daling geen halt wordt toegeroepen, be
staat er - bij de huidige tendens tot cc-ncentratie in de Nederlandse atletiek - een 
reëel gevaar dat "Haarlem" zich niet in de top zal kunnen handhaven. 
Daarom acht ik het een eerste taak voor het nieuwe bestuur deze ontwikkeling scherp 
te analyseren en zich ernstig te beraden op de mogelijkheden die dalende trend om te 
buigen. Ongetwijfeld zal dit beraad onder meer tot de slotsom leiden, dat ieders ac
tieve medewerking hierbij onontbeerlijk is. Eerst indien we er gezamenlijk in slagen 
het in een stad als Haarlem en randgemeenten ruimschoots voorradige atletiek-talent -• 
tot daadwerkelijke beoefening van deze sport te brengen, staat niets de verdere bloei 
van enze vereniging in de weg. Begunstigd als wij zijn met prachtige trainingsaccommo~. 

daties leidt alleen de weg naa~ de training mijns inziens tot dit doel. Alleen het ge
veel van wegspattende sintels onder de voeten en de eerlijke vermoeidheid na een win
tertraining in de duinen kunnen iemand voorgoed zijn hart aan de atletiek doen ver
liezen. 

Een taak voor iedereen. 

Zie ik dus de groei van het ledenaantal als een taak voor iedereen, hetzelfde is het 
geval met de verdere versterking van de organisatorische opbouw binnen de vereniging. 
Zelf een warm voorstander van werken in teamverband geloof ik dat de noodzaak hiertoe 
ook bij zo individualistisch ingestelde sp ortbeoefenaren als atleten voorop staat. 
Tot welke prestaties een geinspireerde wedstrijdploeg als team in staat is, heeft de 
"Haarlem"-historie meermalen overduidelijk aangetoond. Illustratief in dit opzicht is 
ondermeer de knappe 42 sec. van ons estafette-team dat zonder een enkele 10.5-loper 
in zijn midden een legendarisch record scherper stelde. 
Daarom: teamwork, niet alleen aan het wedstrijdfront, maar ook in het bestuur, bij de 
training, in de technische commissies en bij de overige waardevolle activiteiten ten 
dienste van de vereniging. In dit teamwork is plaats voor een ieder, die zich geroe
pen voelt zijn steentje bij te dragen. Zijn .spontane bereidheid om z'n lidmaatschap 
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meer reliëf te geven, zal zonder twijfel inspirerend werken op de enkelingen, die ___ -, _ 
zich al tien, vijftien jaar en langer met onverflauwd animo voor de vereniging hebben 
ingezet. 

Hulde aan Hagtingius • 
. ,· : .. 

Tot deze laatsten bei\oor.t _ook Dick Hagtingius, die ZlJn clubgenoten vele jaren ach
tereen in een hartverheffend enthousiasme is voorgegaan. Van welke invloed zijn be
zielende leiding zowel in het organisatorische vl ak als in de mentale voorbereiding 
van talloze wedstrijdploegen is geweest, is moeilijk onder woorden te brengen. · 
Wel is zonder mèer duid~lijk dat vele "Haarlem"-successen in niet geringe matE:) mede 
aan zijn geestdrift te danken zijn geweest . Het zal ieders hartelijke instemming heb-· 
ben gehad dat hem voor deze grote verdiensten het erelidmaatschap is aangeboden. Een 
erelidmaatschap waarin in feite ook zijn echtgenote zou moeten delen, want zij is in 
al die jaren een "tweede -voorzitter" van uitzonderlijke klasse en toewijding geweest. 
Wij rougen ons gelukkig prijzen dat Dicks vertrek als bestuurslid niet tevens een af
scheid inhoudt. Zijn verknochtheid aan al wat "Haarlem" is staat er borg voor, dat 
hij steeds nauw bij het wel en wee va n de vereniging betrokken zal blijven. En omdat 
hij van de redactie-commissie voor de H.A. V.-er deel is blijven uitmaken hoop ik, dat 
hij ons in dit blad veelvuldig van zijn heldere visie zal laten genieten. Een visie, 
die steeds getuigenis heeft afgelegd van een mentaliteit, waarvan ik de wens .. uit
spreek dat alle jongeren in onze vereniging zich eraan zullen spiegelen. 

OM AAN TE SCHAFFEN: 

"Haarlem11 -trainingspakken 
maat 3 
maat 4 
maat 5 

0 F F I C I E E L • 

met embleem 
f 28.75 
11 30.00 
11 31.25 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

M.r. J. Douwes. 

f 32.50 
11 33.75 
11 35-00 

De trainingspakken ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem 
(Schalkwijk), tel. 20798. 

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
11 Haarlem11 -insignes 

11 emblemen voor wedstrijdshirts 
11 11 11 trainingspak 
11 11 11 trainingstas of auto 

f 1.35 
11 1.75 
11 2.25 
11 1 • 1..-0 

Bij aanko~p van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem, Grote Houtstraat 123, 
Haarlem, krijgt U 10% korting. . 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direct. 

Ook bij Sporthuis Te Nuyl, Schaterweg 27, Haarlem, kunt. U. onder ~ dezelfde voorwaarden 
Uw sportkleding kop en. 

TRAINING TRAINING TRAINING 

Zaal training. 
Woensdagavond in de ~~al van het Lorentz ·Lyceum aan het Santpoorterplein, ingang Heda
straat. 
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Van 19.00-20.00 uur de welpen en D-junioren en de C-junioren, die ook in 1967 nog 
C- junior zijn. 
Van 20.00-21.00 u.ur alle overï,ge junioren en die senioren,_ die trainen o.l.v. J. van 
Drunen. 
Van 21.00-22.00 uur de senioren. 

Duintraining. 
Iedere zondagmorgen en onder _alle weersomstandigheden, op het militaire sportterrein 
aan de Zeeweg, · ingang tegenover Het Witte Huis, aanvang jeugd 09.30 uur, senioren 
10~00 uur. 

Training tijdens de Paasdagen ! ! ! . 
De duintraining op zondag, 26 maart a.s. (1e Paasdag), komt te vervallen. Deze trai
ning wordt verschoven naar maandag 27 maart a.s. (2e Paasdag). 

Einde zaaltraining. 
De . laatste zaaltraining in het seizoen 1966/67 zal plaatsvinden op woensdag, 22 maart. 

Einde duintraining. 
De _laats·te duintraining in dit seizoen wordt gehouden op zondag, 9 april a.s. 

Aanvang zomertraining. 
De trainingsavenden op de sintelbaan van het Pim Muli ersportpark zijn voor onze ver
eniging vastgesteld op de maandag- en donderdagavond, aanvang 19.00 uur. De eerste 
training gaat van start op maandag, 3 april a.s. 

BELANGRIJKE ADRESSEN: 

Bestuur: 

Voorzitter 

secretaris 
penningmeester 
ledenadministr. 
·;;,redstri jdsecr. 

commissaris 

" 

Mr. J.Douwes 

P.Kleijne 
J. van Drunen 
giro 643883 
H.Busé 

L.J.C.Fielmich 
A. Bosch 

Technische Commissies: 

Senioren - secr. 
junioren - secr. 
teto-commissaris 

NIEUWE LEDEN: · 

G.A.M. van B~kel 
H.T. -Eelman 
0. v.d. Haak 
H.G.M. Scheffer 
J. vVassepberg 
H.G. de Rijk 
J. Magielse 
H.W. Nijmeijer 
C.M.C.E. Plus 
A. Bliekman 
R. Heerkans 

J.E.Bleijswijk 
J.v.Drunen 
J.v.Drunen 

24- 8-48 
12- 7-50 
22- 2-54 
30-12-54· 
25-. 8-47 
3- 2-46 
6- 8-37 

30- 6-46 
9- 3-44 

20-12-20 
6- 7-34 

Eksterlaan 3, Leidschendam, tel. 01761-
4455 

Anth. Fokkerlaan 34 I, Haarlem 
Noorwegenstraat 64, " tel. 20798 
t.n.v. penningmeester H.A.V. Haariem 
Godfr. van Bouillonstr. 67, Haarlem, 

tel. 19624 
Edw. Jennerstraat 292, Haarlem, tel.10649 
Bloemhofstraat 11 rd., Haarlem, tel.17236 

Parklaan 90, Haarlem, tel.21858 
Noorwegenstr. 64, Haarlem, tel.20798 
Noorwegenstr. 64, Haarlem, tel.20798 

Bastiaansstraat 13, Haarlem 
P.Mondriaanstr. 9 Haarlem~. 

Voltastraat 6 Haarlem 
Voorduinstraat 32 Haarlem 
Oranjeboomstr. 52 Haarlem 
Lootsstraat 28 Haarlem 
Alexanderstraat 4 Haarlem 
Javalaan 45 Heemstede 
Graaf Willemstr. 46 Haarlem 
Palamedesstraat 17 Ha arlem 
Böutenburg 75 Amsterdam 
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ADRESWIJZIGINGEN: 

W.E .. Krijnen 
Jac. J. Koster 
B. ·Steenbergen 
K.J. Memel 
W. ·Schoon 

VAN DE PENNINGIVIEESTER. 

Altenastraat 1 
Bachstraat 7 
Koolmeesstraat 55 
Heemsteedsedreef 287 
Verspronckweg 17 

Haarlem 
Roermond 
Maassluis 
Heemstede 
Haarlem 

De nota 1 s voor de KNAU- contributie 1967 zullen U worden aangeboden medio april. De 
KNAU-contributie voor 1967 bedraagt voor leden, geboren in 1947 of eerder, fl. 5, --. 
Voor leden, geboren in 1948 of later, fl. 3, -- . 
De leden, die de Kl~AU-contributie per giro wensen te voldoen, verzoek ik om deze te 
wilien storten in april a.s. 

VRIENDELIJK VERZOEK AAN ONZE DONATEURS. 

Wanneer U over een giro- rekening beschikt, wilt U dan zo vriendelijk ZlJn om Uw dona
tie over 1967 te storten op giro 643883 ten name van de penningmeester HAV Haarlem 
te Haarlem? Gaarne vóór 15 mei a.s. U bespaart ons dan administratie- en 
portikosten, aangezien na genoemde datum nota's 1967 verzonden zullen worden. 
Mogen wij U op Uw gewaardeerde medewerking rekenen ? 

J. van Drunen. 

TRAININGS- W~DSTRIJDEN op 16 april a.s. 

Zondag, 16 april a.s., zal het eerste startschot klinken van het baanseizoen 1967. 

De gezamenlijke Haarlemse verenigingen organiseren op genoemde datum trainingswed
strijden op de sintelbaan van het Pim Muliersportpark te Haarlem, aanvang 13.00 uur. 

Programma's: SENIOREN alle klassen 
100 meter 
400 meter 

1500 meter 
hoogspringen 
verspringen 
kogelst oten 
discuswerpen 

JUNIOREN A 
1t~O meter 
Sou meter 
hoogspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 

GEEN INSCHRIJFGELD 

JUNIOREN B 
100 meter 
800 meter 
verspringen 
kogelstoten 

GEEN PRIJZEN 

Inschrijvingen uiterlijk 5 april a.s. via je trainer. Voor deze eerste krachtmeting 
in 1967 komen al onze leden aan de start ! 

J. van Drunen. 

PERSONALIA. 

24 Februari was een grote dag voor Wim Schoon en Leny Zillig. Of lievergezegd: "de 
grote dag". Want toen traden zij in het huwe1ijk. Wanneer deze gelukvvensen wat aan de 
laté kant zijn, betekent het, dat zij er nog hartelijker om gemeend zijni 
Ze gaan naar de Versp ronckv~eg 17 met de hartelijke clubgroeten, 
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BEDANKT 

In zijn speech tijdens de Jaarvergadering sprak secretaris Piet Kleijne enkele malen 
over mijn afscheid. Tijdens de vergadering protesteerde ik al tegen dit woord en ik 
wil dit protest hier graag onderstrepen. Ik ben afgetreden als voorzitter, maar dat 
is dan ~ok alles, Afscheid nemen is er voor mij niet bij. En daarom, beste mensen, 
het was "te erg", om eens een originele uitdrukking te gebruiken. Niettemin, bedankt, 
heel erg bedankt voor die prachtige cadeaux. Vooral ook vo0r de bloemenhulde, mijn 
vrouw aangeboden. De vrouw van een bestuurslid is een heel belangrijke schakel in het 
verenigingsleven, die alleen maar achter de schermen opereert. Zonder haar medewer
king kan geen bestuurslid zijn werk goed doen. Dat jullie dit begrepen hebben, bewijst 
die bloemenhulde en geeft mij hoop, dat in de toekomst de vrouwen van onze bestuurs
leden inderdaad die eer krijgen, die zij zonder meer verdienen. 
En wat mijzelf betreft, laat ik hier de woorden herhalen, die ik in mijn laatste ar
tikel in het decembernummer schreef: Op welk-3 plaats en op welk tijdstip ook, de ver
eniging kan altijd een beroep op mij doen. 

D. Hagtingius. 

RECTIFICATIE. 

In ons v~rige nummer publiceerden wij de lijst van de beste prestaties aller tijden, 
opgesteld door Jo Moerman. Hierin ontbraken nog enkele "Haarlemmers", die o.i., niet 
onvermeld mochten blijven, t.w. 
0p de 110 meter horden: Wim Kaan 14.8 sec, 

pnlshoog Kees v.d. Zee 3.90 ~tr. 
Bovendien was de voornaam van Verkes: Joop. 

Redaktie. 

WEDSTRIJD-AGENDA. 

19 maart Amsterdam O~sterparkloop. 

27 " - Den Helder Bosloep ( 2e ;t'aasdag). 
1 april - Amsterdam Indoorwedstrijden. 
2 april Amsterdam Indoorwedstrijden. 
2 april - AVRO-cross. 
9 april Heiloo Noordhollandse veldlocpkampioenschappen. 

23 april - Gro otebroek Senioren/junioren-wedstrijden. 
26 april - Amsterdam Seni oren-avondwedstrijden. 
30 april Limmen Boll enl c op. 
29 april - Am...;terdam C/D-jeugdwedstrijden. 

1 mei Zaandam B/C/D-jeugdweds trijden (Koninginnedag). 

UITSLAGEN. 

5 febr. Batavenbosloop te Leiden. 
4275 meter- 11e Arnoud Bosch 13.34.-
Co Faas, die ook aan deze wedstrijd deelnam, werd om onbegrijpelijke redenen 
niet in de uitslagenlijst opgenomen. Co was bij de eerste 20. 
Bij de veteranen, die ook 4275 meter liepen, werd Bas Fennis 7e in een tijd 
van 15.39.2. 

26 febr. Veteranenveldlüopkampinenschappen van Nederland te Bussum. 
Bas Fennis kampioen van Nederland in de categorie 50-60-jarigen. 
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De afstand bedroeg ca. Bi km. en ging over een zwaar geaccidenteerd terrein. Bas was 
voor de aanvang van dit kampioenscha? zo nerveus als een juffershondje. 's-Nachts 
slecht geslapen, allemaal factoren, die niet bevorderlijk zijn voor een goede start. 
Maar good old Bas heeft het dan toch maar weer klaargespeeld om als oudste wedstrijd
atleet het eerste kampioenschap in de wacht te slepen. Hij werd hiervoor belàónd met 
een prachtige beker, een kampioensmedaille, een speciaal door het. Dagblad "De Gooi
en Eemlander" beschikbaar gestelde medaille en ook nog een vaantje~ 
Bas, van harte proficiat en dat dit niet je laatste kampioenschap is geweest, daar 
zi .in wij allemaal van overtuigd. 

26 febr. A.A.C.-strandloop. 
59ste A. Bosch 40mjn30sec. 
76 " J. Faas 41 " 30 " 

100 " G. Zuiderna 43 " 
123 " A. Kortekaas 45 " 
1 50 " T. Kroft 48 " 
164 " c. We sterman 50 " 

OVER DE GAANDE EN ••••• 

Een dergenen, die zich in de vergadering t ot onze vertrekkende 
voorzitter richtte, was Gerard Rinkel. Hij zei, de mening van 
de oude HAVer te vertolken. 
O.m. merkte hij op, in de l oop der jaren veel eerbied voor Dick 
Hagtingius te hebbeh gekregen. "Hij heeft nooit de makkelijkste 
weg gekozen. In zijn achterhoofd heeft hij kennelijk altijd een 
streefbeeld gehad van de H.A .V. Haarlem, zoals die vroeger was: 
t oonaangevend. Steeds heeft hij geprobeerd de P.H.-beker dicht 
bij Haarlem te kri~gen. Ogenschijnlijk tot vervelens toe .heeft 
hij de P.R.-bekerwedstrijden steeds weer in zijn lezenswaardige 
artikelen gememoreerd. Na nu mag worden vastgesteld, was zijn · 
methode heel juist!" 

DE KOMENDE MAN ••••• 

Hans Douwes, onze nieuwe preases, gaf meteen al blijk van een 
goede instelling. Uit zijn mond noteerden wij o.a., dat hij in 
zijn scheidende voorganger heeft bewonderd de bezieling, waarmee 
de ploeg altijd naar prestaties werd geschreeuwd en ook de vaar
dige pen, waarmee zaken strategisch werden voorbereid. 
Als vereniging moet men naar iets streven. En: ie beste propagan
da is die, wanneer leden tot grote successen komen. 

Het korte " optreden" van Hans in deze vergadering heeft bij ons 
de overtuiging doen postvatten, dat er serieus en met vaart aan 
de vele bestuurlijke en organisatorische taken zal worden gewerkt. 
Hij verdient daarbij de steun van ons allen. Dan zal het stellig 
lukken, want "met Hans valt te werken". 
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DE ALGEMENE JAARVERGADERING 196 7. 

Deze ••• ste algemene vergadering van onze vereniging heeft grote veranderingen te 
zien gegeven. De grootste mutatie lag al geruime tijd in het verschiet: Dick Hagtin
gius zou als voorzitter aftreden. 
Het feit, dat hij zovele jaren onze HAV op de belangrijkste bestuursplaats gediend 
heeft, zou voor vele leden aanleiding hebben moeten: zijn van hun waardering daarvoor : _:... ,_ 
blijk te geven. Er waren welgeteld slechts ca. 45 senioren en junioren die dit af-
scheid stellig niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan. Naast vriendschappelijke en 
hartelijke woorden van waardering en dank, mocht secretaris Piet Kleijne hem de speld, 
verbonden aan het met applaus begroete erelirunaatschap, aanbieden. Van de ledeB waren 
er een fraaie aktetas met portefeuille en bloemen voor zijn vrouw, geschenken die het 
resultaat waren van een spontane, door Ruud Kitseroo opgezette, actie. 
We zullen er aan moeten wennen, Dick voortaan niet meer op het eerste plan te zien 
(juister: te horen) opereren. 't Zal niet meevallen. 
Deze, zijn laatste, vergadering leidde "Dick Hag" met verve. Al meteen viel i"l de o
pening het woord fusie, dat momenteel in het verenigingsleven -sterk in de belangstel
ling staat. Iedereen krijgt er "last van". Er wordt gefusioneerd - krachten worden 
samengebundeld, waardoor in de strijd om het clubkampioenschap de tegenstand groter 
wordt." Indien wij willen bijblijven, zullen wij de vereniging moeten doen uitg"!'oeien 
t:-t zeker 300 leden,"aldus de voorzitter. 
Op welke wijze? Een mooie taak voor het nieuwe bestuur om één van de genoemde moge
lijkheden op verwezenlijking te onderzoeken. 
Het gebruikelijke voorlezen van de notulen nam als gewoonlijk zoveel tijd, dat na enig 
heen-en-weer-gepraat besloten werd ze voortaan tijdig aan alle leden te zenden. 
De financiën, anders een kluif waarin graag gebeten wordt, gingen vlot onder de hamer 
door. Zo ook het verslag van de secretaris, dat kennelijk waterdicht in elkaar zat. 
De op een uitverkoop . gelijkende col lecti.e bekers, wissel bekers en schilden kwamen bij 
de gelukkige winners terecht. Hoe ze verdeeld werden vindt U elders in dit blad. 

Het bestuur moest naast zijn voorzitter nog. meer. mensen missen: Joustra, Prinsen en 
Zuiderna keren er niet in terug. Het uiteindelijke vijftal, dat de touwtjes in handen 
kreeg, werd door de vergadering te gering geacht om- de vele taken naar behoren te ver
richten. Arnoud Bosch bond zich spontaan voor een commissarisplaats aan. Verder kwa
men we niet. Het bestuu1:' kreeg opdracht naar een zevende man uit te zien. De samen
stelling is elders in dit nummer opgenomen, evenals die van de diverse commissies. 
Een rondvraag met andermaal een bedankje: onze voortreffelijke stencillist Dièk Jor
dens kondigde zijn "ik stnp er mee" aan. Als er liefhebbers zijn: dat zij niet schro
men zich bekend te maken. Het vourtbestaan van onze HAV-er dreigt anders in gevaar te 
komen. En dat zult U een pas tot 5 leden uitgebreide redactiecommissie toch nièt wil
len aandoen. 

Ws. 

DE PRES'rATIE-BEKERS. 

De prestatiebekers 1966, uitgereikt op de laatste algemene jaarvergadering, werden 
als volgt verdeeld: 
Kreigsmanb eker: 

Van Musscherbeker: 

Paulenbeker: 

Juni oren-prestatie
beker 

4x100rn-ploeg9 bestaande uit Larnie, Vlam, v.d.Meulen en Kamp. 
Prestatie~ verbetering record van 42.5 naar 42.- sec. 
Chris v.d. Meulen. 
Prestatie: 6rn46 ·ver in P.R.-bekerwedstrijd. 
Jan Schulz, wegens zijn grote verdiensten voor de atletiek, spe
ciaal wat de jeugd betreft. 
Wim Aaij. 
Prestatiesg 300rn-35.6 sec., SOOm-1.53.6 
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W.G.-schild: 

Jan Hut-bokaal·: 

Leo v.d. Veer, voor zijn bijzondere presta ties op kogel en dis- .' 
cus. 
Re~é Ruis, voor zijn veelzijdige verdienstelijke werk t.b.v. de 

. . . vereniging. . 
De·· herinneringsbeke;rs i.v.m. Nederl'9-ndse kampi oenschappen gingen naar Firn van Beek 
(~OOm . horden sen.) 3 Jas ~ielmich (h6ngspringen jun.B), Fer Lamie (100m jun.D) en Ben 
Goos.sens (discuswerpen jun. B). 

DE KLASSIEKE SPELEN I. 

Als beoefenaar van de atletieksport weet je wel wat de Olympische Spelen zijn, maar 
veel minder op de hoogte zul je zijn van de Klassieke Spelen. Goed, je zegt misschien 
dat het iets te maken heeft met de Olyi}lpus (-pos zeg je natuurlijk), de bergtop waa! 
Zeus (Zuis zeg jij) zetelde, maar dan · ben je er toch naast. De Spelen hebbem .h.un r:1aam 
te danken aan . het stadje O~ympia en dät lag in Elis, een bloeiende landstreek vande 
Peloponesus, ih zuid-west Griekenland. Dé:i,1l-r was het dat zich die geschiedenis met . He
racles en z'n vier broeders afgespeeld zou hebben waaruit de klassieke Spelen zouden 
zijn ontstaan. Er zijn echter verschillende mythen over het ontstaan der Spelen. Ik 
kom hier later nog wel op terug~ 
Men neemt echter wel als vaststaand aan dat de eer~te officiele Spelen in het jaar 
776 voor Christus zijn gehouden. 
Zo omstreeks de "zomerzonnestilstand", d.i. juni, juli voor ons en volgens die griek
se kalender van de 12e tot de 16e van de "Heilige maand", kwamen daar de deelnemers en 
toeschouwers in groten getale bijeen. In die dagen was het al niet anders dan nu -
men kwam er om te zien en om gezien te worden. Die heilige maand zal wel gekozen zijn 
omdat de Sp. in nauw verband stonden met de Griekse godsdienst. De eerste dag was dan 
ook voorbehouden om aan Zeus te offeren, d.w.z. het vfferen zelf geschiedde door de 
bewoners van Elis zelf. Dit was een van de vele strikte regels, die voor de Sp. wa
ren bepaald. 00k de eed werd op die dag door de deelnemers afgelegd. Dit geschiedde 
tevens door de vaders en broeders van de mededingers. Hierbij werd plechtig verklaard 
dat men niet zou zondigen tegen de 01. regels en dat men eerlijk zou strijden. Ook 
moest men getuigen dat men 10 maanden voor de Sp. had geoefend. Deze traditie is in 
enigszins gewijzigde vorm in onze tijd overgenomen. 
Zij die aan de wedstrijden wilden deelnemen, moesten bij hun aanmelding bewijzen kun
nen overleggen van o.a. Vrije geboorte te zijn en zuiver Grieks en van onbesproken ge
drag. 
Het feit dat training gedurende 10 maanden verplicht was gesteld, doet ons wantrouwig 
staan tegenover het amateurisme van die tijd. Tenzij men welgesteld was kon men ook 
in het Griekenland van die dagen niet over zo veel vrije tijd beschikken. 
Toch werd er alleen om de eer gestreden en waren geldprijzen niet gebruikelijk. Men 
kon aan de krans van olijfbladeren voor de winnaars moeilijk enige geldswaarde toe
schrijven. Bij deze krans, waarvan de bladeren geplukt waren van de Heilige boom in 
de "Altis", het gewijde bus bij O.lympia, ontving men tevens een palmtak. 
Slechts het mogen deelnemen werd als de grootste eer beschouwd, hoewel dat weinig was 
vergeleken met de komende roem van een winnaar. Herauten gingen door het land en maak
ten zijn naam en geboorteplaats bekend. De held werd dan in triomfcocht naar huis ge
reden en kwam de stad binnen door een Jpengehakt gat in de stadsmuur. Met deze symbo
liek wilde men zeggen dat een stad in welks midden zich een 01. held bevond geen mu
ren nodig had. Toch bestond e: wel geldelijk voordeel voor een overwinnaar, want het 
gebeurde dikwijls, dat hij werd vrijgesteld van belastingbetalen. (Dat zou ook in de
ze tijd een zeer welkome waardering zijn). Er wa ren ook nog de talloze geschenken die 
van overal naar hem toegezonden werden. 
In de nieuwe Olympiade (tijdperk van 4 jaren) nam hij een belangri j ke maatschappelijke 
plaats in. Bijv. werden hem openbare ambten aa ngeboden en moest hij als bemiddelaar 
optreden bij geschillen tussen staten. Bij alle spelen en vertoni·ngen bleef een ere
plaats voor hem open en tenslotte had hij zelfs het recht om een standbeeld voor zich 
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te laten vervaardigen. 
Uit dit alles blijkt dat de Griekse sportman ook geestelijk wel "goed bij" geweest 
moet zijn. 
De oude Grieken wisten wel wat organiseren was, getuige ook de onontbeerlijke accom
modatie voor zo'n evenement als de 01. Sp. Het terrein bestond uït twee van elkander 
gescheiden vlak~en, waarvan het ene gedeelte talrijke beelden en altaren van de 
Griekse gasten en standbeelden van hen die reeds 3x een eerste prijs gewonnen hadden, 
bevatte. Ook werden daar, op gouden tafels, kunstwerken en trofeeën ui tge~tald._ In 
het andere gedeelte stonden de gebouwencomplexen, waarin de jeugd in de lichaamsoe-
feningen onderricht werd. Zo'n oefenplaats heette het Gymnasium.Gymnos betekent naakt 
en zodanig werd daar dan ook de sport bedreven. Hier werd ook de proeftijd van 30 da
gen doorgemaakt, een soort toelatingsexamen dus. 
Bovendien waren daar een aantal oefenterreinen aangelegd, zoals een worstelperk, een 
l oopbaan en een oefenbaan voor de wagenrennen. 
Bij dit alles stond ook het Prytaneum, een soort Hiltonhvtel 9 waar de hoge gasten en 
andere belangrijke personen werden ondergebracht. 
De leiding van de Sp. berustte bij een comité van burgers uit Elis. Drie van hen or
ganiseerden de wagenrennen, drie anderen de 5-kamp(pentathlon) en nog drie de overige 
wedstrijden. De scheidsrechters stonden in hoog aanzien en waren vaak zelf atleten 
van naam. Er kon tegen de uitspraken van deze _heren een prot'3st worden ingediend en 
een evt. onrechtvaardige beoordeling werd het een boete bestraft. 
Op de tweede dag begonnen de eigenlijke wedstrijden, maar daarover een volgende keer. 

HYRGEVICLES. 
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speel mee in de sport-toto •.. 

INLICHTI NGEN BIJ: 

J. v. Drunen, Noorwegenstraat 64 Haarlem Tel. 20798 

H. Busé, Godfr. v. Boui llonstr. 67 Haarlem Tel. 19624 

D. Jordens, Zuid er Tuindorplaan 29 Haarl em 

U de kans op I 100.000 schoon, vviJ een financieel gezonde vereniging 

~ 1:). 
\_ "de grol" - bar ) 

loop eens binnen ... en 
bekijk hel assortiment 
van ulN sporthuis 

Onderneem een fascinerende 
ontdekkingstocht in het 
uitgebreide assortiment 
van uw sporthuis. 
U komt er rijk beladen vandaan 
met artikelen van wereldmerken. 
Ga naar uw sporthuis, 
uw specialist en adviseu r. 

dit is een 
uitnodiging van: sporthuis 

''haarlem'' 
Grote Houtstraat 123 
Telefoon 22085 
(tussen 2 bioscopen) 
Marsman plein 15-17 
Telefoon 64562 
(volop parkeerruimte) 

Geopend: dagelijks van 19.00-24.00 uur 
zaterdag en zondag vanaf 14.00 uu r 
Bij ons treft U een beschaafde sfeer. 

GASTHUISSTRAAT 26, HAARLEM TEL. 17855 

HAUTE COIFFURES 

"salon stoker" 

Lid Syndicat 
"Création de la Neerlandaise" 

BIJOU'S EN 
PARFUMERIEËN 

Lubin-Lanvin-Jean d'Aibret 

Worth-Jean Patou-Molyneu x 

Ruime sortering 

speciaal For Men serie's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem · Telefoon 13575 



okay-ijs 

Grossier 

Th. Koe rs 
Spaarne 80 
Haarlem 

Voo r een fraaie voge l of een echte rashond naar .. . 

jelljo doornbosch 
PENSION VOOR H U ISDIEREN 0•0• Ook voeders en andere d ierenbenodigdheden. 
van 't Hoffstraat93- Haarlem- Tel. 43744 
's maandags en 's zate rdags stand plaats: Boterma rkt. 

smederij 1N. mooienaars woninginrichting 

a. thuis 
Levering en onderh oud va n haarden en 
oliekachels. Hek- en const rucliewerken. 

stoffe ren en 

repareren 

Jf)f...)(-Jf- Werkp laats : Baljuwslaa n -Telefoon (02500) 11 209 

Pr ivé: Prinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 1 0097 I 
van meubels 
Schate rweg 80-82 
Haarlem -T e\.51 081 

i. kan juwelier 
horloger 

)(-. stopwatches 

Haarlem, Ba rteljorisstr.2 

Telefoon 1 3004 
O ranjestad, Nassauslr., 

A ru ba N .A. 

ge erts 
sinds 191 3 

inkoop va n: inboedels 

antiek, perz. kleden 
goud, zi lve r enz. 
Ged. O ude G racht 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Repa ratie inrichting 

voor alle uurwerken 

b.a.scholz 
meester horlogemaker. 

Coornherlslraal 34 
Haarlem Tel. 1 2228 

goossens 
SIGAREN- EN W IJ NHANDEL 
ANNEX C HOCOLATERIE 

• 
Schotersingel 89c Telefoon 611 30 

IN LEVERING HAV TOTO 

Bloemenmagazij n 

flora 
J.A. Dijkhoff 

Speciaal adres voo r 
arti stieke bloemwerken 

Z ij lstraal 25 Haarlem 
Telefoon 11 395 

henk van koersel 

Ui tsl uitend 
roombotergebak 
bitterschotels 
en ijstaarten. 
Voor elk feest iets aparts 

1. h. de lange 
Ma rsman plein 15 Tel. 63501 
Floresslraat 7 Tel. 56030 

De 
modern ste 
zaak 

De speciale herenkapsa lon va n Haarlem 

De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. Houtstraal 71 Ha a riem Tel. 2 1 238 



voor nu ... 
en voor de 
toekomst 

hagtingi~s' 

drogisterijen 

ALLES VOOR DE MODERNE 
HUISHOUDING OP HET 
GEBIED VAN ... 

geneesmiddelen 
cosmetica en 
huish. artikelen 

PLESMANPLEIN 3 TELEFOON 62066 

PERSEUSSTRAAT 31 TELEFOON 52207 

de zaak van service 
en vertrou1Nen ! 




