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Poolcommissie H.A.V. "Haarl em" 
J. van Drunen, 
Noorwegenstraat 64, 
Haarlem, tel. 20798. Haarlem, april 1967. 

Clubgenoot - Donateur, 

De registratie voor het nieuwe seizoen 1967-1968 heeft weer een aan-
vang genomen. 

De inkomsten die wij via onze werkzaamheden voor deze toto verkrij
gen, zijn niet onbelangrijk. 20 % van de in.1. eg~ welke w~J via onze toto-leden ver
krijgen~ vloeit naar de clubkas. Zonder deze inkomsten zou het voor onze vereniging 
onmogelijk zijn om nog "draaiende" te blijven. 

BIJZONDER SPIJTIG IS HET dat slechts een klein percentage van onze 
leden en donateurs poollid is via de H.A.V. "Haarlem". Wij verzoeken U zeer dringend~ 
waagt U eens een GOKJE in het komende toto-seizoen, en speel dat GOKJE dan via "Haar
lem". 

Wanneer U bijgaande registratiekaart nu direct invult en inlevert bij 
één onzer medewerkers, dan mag U ook de resterende pools van dit seizoen nog meespe-
len. 

Leden onder de 18 jaar zijn niet gerechtigd aan de toto deel te nemen, 
zorgt jullie er echter voor, dat je vader, broer of buurman, etc. wel via de vereni
ging gaan poolen. Zonder veel inspanning gelukt het jullie vast wel om meerdere ool
leden voor ons te winnen. Stapels registratiekaarten liggen te wachten op onderstaan
de adressen. 
" U wekelijks de kans op f 100.000 schoon - wij een financieel gezonde vereniging " 

Mogen wij U verzoeken de poolformulieren iedere vrijdagavond voor 19.00 uur in te 
leveren bij onderstaande adressen: 

S.Kat Doelstraat 33 Haarlem Centrum 
J.J.P.Kraayer Grote Markt 17 " " 
J.J.P. Kraayer Nassaulaan 5a " " 
H.N.A. Goessens Schatersingel 89 c " achter station 
c. Catsburg Hogerwoerdstraat 6 " Noord 
Th.W. Roerdink Kloosterstraat 33 11 " 
Fa. Kuyer en Leeman Eksterstraat 104 " " 
J. Bijster Schalkwijkerweg 1 11 Oost 
H. Busé G. v. Bouillonstraat 67 " " 
J. van Drunen Noorwegenstraat 64 " Schalkwijk 
J. de Vries Olycanstraat 40 " 'iiest 
D. Jordens Zuidertuindorplaan 29 " 11 

P. Kluit Wagenweg 1 06 11 Zuid 

Het inleveren van Uw formulier op andere dan op bovengenoemde adressen is niet moge
lijk. 

Hoogachtend, 

namens de poolcommissie H.A.V. "Haarlem", 

J. van Drunen. 





Redaktie-commissie: 

A.H. v. d. Bel- Th. Wernik 
H.]. Willems-D. Hagtingius 

de H.A.V.- er 
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE H.A.V. "HAARLEM" 

* 
OPGERICHT 8 OKTOBER 1920 

Redaktie-adres: Bellamystraat 3, Haarlem, telefoon ( 0 2 5 00) 17 312 
Verzendadres: Noorwegenstraat 64, Haarlem I Stencilwerk: D. ]ordens en]. Prinsen 

Maandblad- jaargang 21, nr. 3 april 1967. 

VAN DE R E D A C T I E 

U zult uit de diverse gegevens in dit blad bemerken, dat het 
Bestuur en de T.C. met nieuwe voorstellen de aktiviteit in 
de vereniging gaat ontplooien. 

De opzet tot het samenstellen van een pupillen-groep betekent 
een eerste stap naar het "jong geleerd - oud gedaan". 
De reorganisati~ van de training lijkt ons een door de omstan
digheden gegroeide wenselijkheid, di e bij een juiste uitvoering 
zeker haar nut voor het atleti ekdoen zal bevestigen. 

Wij hopen dat de spontane suggesties tot verhoging van het leden
tal, gedaan door de welpen van J a n Schulz, de overige leden tot 
daden mogen stimuleren en inspireren. 
Wie voor de transpiratie gaat opdraaien is in zóverre een latere 
zorg, dat niet steeds dezelfden de leveranciers daarvan moet en 
zijn. 

Kepij voor het mei-nummer gaarne uiterlijk 8 mei i n ons bezit. 
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VAN D 'E V 0 0 R Z I T T E R 

De laatste weken van het winterseizoen zijn aan ons voorbijgesneld. De duinen zijn 
door velen met enige weemoed, denk ik - verlaten om plaats te maken voor de sintel
baan, die onze wedstrijdatleten met de ernst van de komende competitie- wedstrijden 
vertrouwd moet maken. 
Aan de trainingen, die zullen worden geleid door Harry Joacim, Rein Knol en Jnop van 
Drunen, is een speciale polsstok- training voor 15/16- jarigen toegevoegd, waarmee Wim 
Krijnen zich heeft belast. Bestuur en Technische Commissie hopen met dit initiatief 
de kiem te hebben gelegd voor een toekomstige selectie polsstokhoogspringers, die een 
Haarlem-traditie op dit nummer zal doen herleven. 
Enig houvast voor de komende ontmoetingen zal de T.C. kunnen ontlenen aan de trai
ningswedstrijden van 16 april, waar gelegenheid is (geweest) de spieren los te maken 
e •. een visite- kaartje af te geven. Nadien resteren ons nog zes weken tot de eerste 
competitie- zondag, die het eerste t~am in Groningen aan de start ziet verschijnen. 
Zes weken om - befUnstigd door het vroege voorjaar - een voorbereiding te treffen, 
die meteen al op 28 mei zal moeten uitmonden in een krachtsexplosie, die goe~ is voer 
een finaleplaats. · 

Tweede ploeg ook in de baan. 

Op genoemde datum zal ook de tweede ploeg in de baan verschijnen. Hoewel de indeling 
van de tweede klasse heren bekend is, zal het inj_tiatief om tot een treffen te komen 
van de verenigingen zelf moeten uitgaan. Gezien de korte tijd van voorbereiding is 
met het leggen van contacten inmiddels een aanvang gemaakt, doch het valt te betreu
ren dat de competitie- leiding hiermee niet is belast. Onbegrijpelijk is dit laatste 
echter niet, nu gebleken is dat zelfs in de hoofdklaqse een verre reis of een reeds 
behaald puntentctaal voldoende reden wordt geacht zich van een competitie- wedstrijd 
te distantiëren. Dank zij de sancties, di.e er thans op een niet-verschijnen zijn ge
steld, zal deze gedragslijn voortaan niet zonder gevolgen voor de stand in de competi
tie kunnen blijven. De schade, die door wegblijven aan het niveau ende sfeer van een 
wedstrijd (en daarmee aan de populariteit van de atleti-ek) wordt toegèbracht, valt 
evenwel i ·n strafpunten niet uit te drukken. 

Nieuwe bronnen. 

Naast de concentratie op de komende wedstrijden dient onze aandacht gericht te blij
ven op de werving van nieuwe leden. De dalende trend, in het vorige clubblad gememo
reerd, heeft zich in het eerste kwartaal van 1967 gelukkig niet voortgezet. Per 1 a 
pril kon· ten opzichte van 1 januari een winst van 10 leden worden geregistreerd. 
Alleen een voortdurende aanwas van vooral jong talent, dat in handen van onze jeugd
leiding gelegenheid krijgt te rijpen, kan de zo nodige continuiteit in het prestatie-
niveau waarborgen. ~ 

In deze opvatting reikt het doel verder dan de eerstvolgende finale om de P.R. - beker. 
Het spitst zich toe op een periode, waarin de jeugd zal staan te trappelen om de fel
begeerde plaatsen in de seniorenploeg in te nemen. Waarin de T.C. grijze haren krijgt 
bij de keuze van het beste tweetal uit 5 à 6 gelijkwaardige kandidaten. Waarin een 
tweede estafette-ploeg slechts enkele tienden van seconden prijs geeft aan het eerste 
team. 
Dit toekomstbeeld moet Jvop van Drunen voor ogen hebben gestaan, toen hij bij onze 
Amsterdamse atletiekvrienden van A.A.C. zijn licht ging opsteken over de organisatie 
van hun zeer succesvolle welpen-atletiek. Een initiatief, dat inmiddels nader is uit
gewerkt en waarvan v1ij hopen dat het bij de ouders van de Haarlemse jeugd weerklank 
zal vinden. w~ensdagmiddag 3 mei a.s. zal dit festijn een aanvang nemen, mede dank 
zij spontane medewerking van Ellen- Ort, wier naam in Haarlem-kringen geen nadere in
troductie behoeft, en Albert Scholz. 
Een gericht aansporing tot deelname zal zich voorlopig alleen tot de omgeving van de 
sintelbaan uitstrekken. Dit betekent echter geenszins, dat ook mini-atleten uit ande
re windstreken niet van harte welkom zouden zijn. 
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Bestuur we er voltal lig. 

In een bestuursver gadering van 4 ap r il kon he t bestuur we"er op de door de Algemene 
Vergadering gewenste sterkte van 7 ma.n worden gebracht. Martin Labeur werd bereid ge
vonden ondanks ~ en vanzelfspre~end zander verwaarlozing van - andere werkzaamheden 
een bestuurstaak op zich te nemen. Ook in dit clubblad~ Martin, nogmaals een harte- .c 
lijk welkom op een post, waar je enthou s i asme de vereniging goede diens ten zal kunnen 
bewijzen ! 

0 F F I C I E E L 

OM AAN TE SCHAFFEN: 
11 Haarlem"-tra iningspakkeri met embleem 
maa t 3 f 28.75 
maat 4 " 30.00 
maat 5 " 31.25 

maa t 6 
maa t 7 
maat 8 

J. Douwes. 

f }2. 50 
11 33.75 
" 35.00 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen~ Noorwegenstraat 64, Haarlem 
(Schalkwij k) , tel. 20798. 

Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
11 Haarlem 11 -insignes f 1. 35 

11 emblemen voor wedstrijdshirts 11 1. 75 
11 " " trainingspak 11 2.25 
11 11 11 trainingstas of auto 11 1.00 

Houtstraat 123, Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem~ Grote 
te Haarlem~ krijgt U 10% korting. 
De kassabon inlev~ren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direct. 

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

TRAINING TRAINING TRAINING 

SINTELBAAN PIM MULIERSPORTPARK: 

Maandag- en donderdagavond, aanvang 19 . 00 uur. Bovendien op woensdagB:vond voor hen~ 
die daarvoor uitgenodigd zijn. 

ADRESWIJZIGING: 

J . van Doo:::-n Korhoenlaan 68, Hee~stede . 
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NIEUWE LEDEN: 

J.J.C. Heijne 
. H.S. Duijn . 

T·. o. >van Seij~:t 
P: ·.verhaar 

. }f:A • . Hee~ens 

20-. 3-45 
17- '2-'50 
24- 2-45 

- 25- 9:...35 
18...; 7-56 

Esschilderstraat 29 rd 
Muiderslotweg 207 . 
Zwedenstraat 81 
Eindenhoutstraat 21 
Sparenbergstraat 12 

P E R S 0 N I A L I A . 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
P.aarlem 
Haarlem 

Onze Wim Aaij he eft een zeer ernstige 

operatie ondergaan. Wim, gaarne wensen 

wij j ou van harte een spoedige beter

schap en hopen je spoedig weer in ons 

midden te hebben. 

Ofschoon de redactie geen off. bericht · heeft ontvangen, blijkt Garmt Zuiderna in 
stilte voor gezinsuitbreiding gezorgd te hebben. Garmt en eêhtgenote alsnog on
ze hartelijke gelukwensen:-:- . 

Mariek61. de Roode uit . Santpoort heeft met ingang van j.l. ·9 april Femke als zusje 
gekregen, waar mee wij Ernst en echtgenote van harte feliciteren. 

Het volgende berichtje voor U: 

Beste sportvr~enden, 
Mede namens .mijn vrouw dank ik allen hartelijk voor het prachtige bloemstuk en de 
belangstelling, die wij van U mochten ontvangen op onze huwelijksdag. · 

Wim Schoon 
Le.ny Schoon- Zill i g. 

INDELING HOOFDKLASSE EN DATA COMPETITIEVffiDSTRIJDEN. 

28 mei, Groningen 

G. V.A. V. 
Holland 
Haarlem 
Hellas 
Zaanland 
A. A.C. 

18 juni, Utrecht 

Hellas 
Haarlem 
Kimbria 
G. V.A. V. 
A. V.T.Z. 

27 augustus, Haarlem 

Haarlem 
Zaanland 
A. A.C. 
A.V.T.Z. 
Ciko 

Op bovengenoemde data komt ook onze 2e pleeg voor de 2e klasse co~petitie in de baan. 
De tegenstanders zijn op dit moment nog niet bekend. 

- 4 -



22 ap ril 
23 april 
26 ap ril 
30 ap ril 
29 ap ril 

1 mei 
1 mei 
6 mei 
7 mei 
7 me i 
7 mei 

17 mei 
20 mei 
21 me i 
28 mei 
31 mei 

W E D S T R U D - A G E N D A • 

Amstel Amsterdam 
Gro otebroek 
Amsterdam 
Limmen 
Amsterdam 
Zaandam 
Bergen op Zoom 

Amst erdam 
Zaandam 
Krommenie 
Zaandam 

Ams terdam 

Haarlem 

jeugdwedstrijden 
sen. jun. weds trijden 
avondwedstrijden 
bollenloop 
c/d jeugdwedstrijd 
(koninginnedag) jeugdwedstrijd BCD 
baanwedstrijden 
jeugdcompetitie C/D 
open Amsterdamse kampioenschappen 
jeugdwedstrijd A/B 
30km-wegweds trijd 
sen. avondwedstrijd 
jeugdcompeti tie C/D 
jeugdwedstrijd A/B 
senioren competitie-dag 
(woensdagavond) avondwedstrijden 

PUPILLEN~ATLETIEK. 

Re t bestuur heeft gemeend het plan van de technische commissie om tot oprichting van 
een pupillen-afdeling te komen 9 ten volle te moeien steunen. 
De pupillen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar zullen de atletiek in spel-vorm kunnen _ 
bedrijven op de woensdag-en zaterdagmiddagen van 14.30u tot 16.00 uur op de sintel
baan van het Pim Muliersportpark te Haarl em. 
Het doet ons bijzonder veel genoegen9 dat wij er in geslaagd zijn voor deze nieuwe 
afdeling een prima leiding aan te trekken. 
Mevrouw Ellen Joacim- Ort zal in samenwerking met Albet Scholz met ingang van 3mei 
a . s . deze groep de eerste beginselen van de prachtige atletiek-sport bij gaan bren
gen. Wij wensen de leiding van deze groep bijzonder veel succes toe. 
Het bestuur heeft inmiddels een plan uitgewerkt voor de verspreiding van een folder 
over dit pupillen-werk. Deze folder - met een op lage van 5000 exempl. - zal huis aan 
huis verspreid worden in· Haarlem-noord en Bloemendaal (contreien sintelbaan). 

Voor inlichtingen omtrent lidmaatschap etc. van deze pupillen-afdeling: 

J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem, tel. 2079 8. 

J. v. Dr. 
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I 
VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE SpNIOREN. 

Indeling training: 

De technische commissie heeft in haar op 29 maart j.l. gehouden vergadering een ge
heel nieuwe opzet gemaakt t.a.v. de training van .diverse nummers. 
De vereniging heeft op dit ogenblik voor de · senioren de beschikking over vier trai
ners. De taken van deze trainers zijn als volgt vastgelegd: 
H. Jnacim: alg. leiding senioren, maandag en donderdag. 
H. Joacim: maandag 19.45-20.45 uur - verspringen en hink-stap-sprong senioren en 

H. Joacim: 
J. van Drunen: 

J, van Drunen: 
R. Knol: 
R. Knol: 

R. Knol: 
w. Krijnen: 

junioren. 
donderdag 19.45-20 .45 uur speerwerpen senioren en junioren. 
alg. leiding junioren - eerste jaars senioren, maandag-woensdag en 
donderdag. 
estafette-training junioren en 1e ploeg senioren. 
maandag kogelstoten- discuswerpen senioren-junioren (beginners). 
woensdag - kogelstoten - discuswerpen senioren - junioren select 
groepje. 
donderdag hoogspringen senioren en junioren. 
woensdag polsstokhoogspringen junioren (12 t/m 16 jaar). 

J. v. Dr. 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE JUNIOREN. 

DE? C-junioren, die niet tot dusver als zelfstandige groep onder leiding van Aad Beun 
hebben getraind, zijn met ingang van 10 april j.l. opgenomen in de groep A-B-junioren. 
Door de nieuwe taakverdeling van de beschikbare trainers, is het voor deze C-junioren 
nu ook mogelijk om de meer gespecialiseerde trainingen van de diverse trainers te 
volgen. 
Wel is het de bedoeling , dat deze C-junioren steeds als gehele groep bij een bepaal
de trainer les krijgen. 

Jan Schultz zal op maandag- en donderdagavond de _groep D.junioren leiding geven. 

Afscheid A. Beun: Aad Beun, de trainer van de C-junioren, is door tijdgebrek genood
zaakt deze trainingen te beëindigen. 
Aad, namens het bestuur en de technische commissie hartelijk dank voor het leiding 
geven aan deze groep. 

18. maart 

19 maart 

2 april 

J. v. Dr. 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

Wegwedstrijd om de zilveren molen te Leiden. 
20 km 53e Gijs Rewijk 1.15.53, tussentijd 10 km: 36.37. 

91 e Bas Fennis ( 7e veteraan) - 1-. 22. 53. Bas kreeg nog een extra 
herinnering omdat hij voor de vijfde achtereenvolgende maal 
aan deze loop meedeed. 

Ooster~arkloop te Amsterdam. 
Senioren 5500 meter: 3e Rob Folmer 18.59.-

Indoorwedstrijden in de RAI te Amsterdam: 
60m sen.: 2e Gerard Kamp (2e in finale) in de aitstekende tijd van 6.8. 
Ferry Lamie werd door twee keer vals te starten uitgeschakeld. 
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Henny te Nuyl, die in de B-klasse uitkwam , werd in de series met een tijd yan 7~4: 
uitgeschakeld. 
Van Henk Kluft en Edwin Timmers ZlJn ons op dit moment nog geen resultaten bekend. 
Zij namen deel aan resp. het kogelstoten en de BOOm. 

DE TWEEDE PLOEG IN 1967. 

Toen we vorig seizoen in Lisse een goede en gezellige wedstrijd hadden beleefd, dach
ten we: zo moe.t het met de 2e pl.-,eg toch altijd kunneh. Maar dat blijkt niet zo gemak
kelijk te zijn. De samenstelling van deze ploeg moet nogal eens veranderen en nu we 
op dezelfde data als de P.R.-pl oeg in het strijdperk treden, missen wij ook nog de 
mensèn, die nu reserve staan bij deze P.H.-ploeg. Toch willen we juist dit jaar zo 
sterk mogelijk voor de dag komen en wel op de eerste plaats door van de ploeg een 
hecht team te maken. Dit lukt natuurlijk alleen als de atleten geregeld de trainin
geu bezoeken. Verder kunnen de leden van de ploeg altijd en graag zelf hun suggesties 
kwijt aan onderstaande comm_issie. 

Als aanvoerder hebben we Martin Labeur, die we haast allemaal kennen ·en Piet Kleyne. . 
als afgevaardigde uit het bestuur, bereid. gevonden de tweede ploeg te begeleiden. 
Enkele technische nummers zullen nog genoeg problemen opleveren, maar als ieder van 
de pl6eg meewerkt, zal dit ook in orde ~omen. De 4x100 is ook riog een moeilijk punt, 
maar hier zal op de wissels getr~ind moeten worden. 
Verder zulleil er voor het eerst dit jaar twee wissel bekers beschikbaar worden ge
steld voor de beste resultaten. 

Tot slot hopen wij dat ieder, die voor deze ploeg is gekozen, het een eer zal vinden 
om mee te doen en zich zal inzetten om dit jaar ook met de tweede ploeg hoge ogen te 
gooien. Wij zijn ervan overtuigd, dat het in de toekomst nog wel eens moeilijk kan 
worden om zelfs een plaats te krijgen in deze t we ede ploeg als de vereniging e~ ~e~l 
nieuwe leden heeft bijgekr~gen. 

. C 

De commissie tweede pleeg: 

M. Lab~ur, aanvo~rder 
C. We sterman 
G. Zuiderna 
P. Kleyne, bestuursafgevaardigde • 

Atleten-Van-Regen-Overspoeld cross 1967. 

Wij hebben nu een aantal jaren dit s oort crosses op de voet gevolgd en ~lJn .dus in 
staat om een konklusie hieruit te trekken. Propagandistisch gaat hier voor d,e at.le
tiek weinig van uit. De AVRO is op zoek naar de onbekende atleet. Wij hebben, in de 
jaren dat deze cross gehouden wordt, nog niet bemerkt, dat hier een atlete of atleet 
uit voort is gekomen. Het zal best eens kunnen gebeuren, dat er over een aantal jaren 
een atlete of atleet ontdekt wordt, maar dit is niet de opzet. Men zou elk jaar één 
of meer atleten uit deze cross moeten halen, die a anleg hebben voor de atletiek, 
maar dit is zeker niet het geval. De deelnemers aan deze cross zijn dan ook meestal 
oud-sportlieden, die nog wel eens aan een dergelijke wedstrijdje willen deelnemen, 
of lieden die al aan één of andere tak van sport hun hart hebben verpand. Financieel 
gezien zijn dit soort wedstrijden natuurlijk aantrekkelijk en hierdoor rijzen bij 
ons bezwaren. Zodra men iets gaqt propageren met het oogmerk er o.a. financieel be
ter van te worden, is er geen sprake meer van propaganda . Vandaar dat wij er ook be
zwaar tegen hebben dat men voor deze z.g. propaganda-wedstrijden zulke hoge inschrijf-
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gelden vraagt. Waarom betalen wij - KNAU-leden - hetzelfde inschrijfgeld als niet
KNAU-leden? Dat dit soort wedstrijden hand over hand gaat toenemen blijkt wel uit 
het feit, dat wij overstelpt worden met foldertjes om aan strand- en straatlopen te 
gaan deelnemen~ georganiseerd door niet door de KNAU erkende organisaties. Zou het 
hier gaan om propaganda te mäken voor de atletiek ? vifelnee, alleen om de financiële 
kanten van de zaak. v/ij zouden de KNAU op dit gevaar willen wijzen. De enige cross 
die uit propagandistisch oogpunt wordt georganiseerd is de cross van Le Soir. De eni
ge cross die ook goed wordt georganiseerd en niet met het oogmerk er financieel beter 
van te worden. Hier wordt geen inschrijfgeld geheven. 
Om op de cross zelf terug te koman, het weer zat natuurlijk .niet mee. Het heeft van 
begin tot het einde geregend. 1iJi j vielen bij deze cross van de ene verbazing in de 
andere. De AVRO had voor deze cross de groepen ingedeeld naar leeftijd: jongens D 
12/13 jaar, jongens C 14/15 jaar, jongens B 16/17 jaar, jongens A 18/19 -jaar. 
5000 meter niet-KNAU-leden 20 jaar en. ouder, 5000m heren KNAU-leden en 5000m pres-ta
tieloop 12 jaar en ouder. · Een jongen die op het moment van deelname aan de cross 15 
jaar is, mag starten in de groep ·14/15 jaar. Volgens de KNAU is een jongen, geboren 
in 1951, B-junior. Of hij nu geboren is op 1 jan. of 31 dec., hij blijft B-junior. 
In de groep 14/15 jaar liep ons lid Ronald Liefrink mee. Hij was op het moment van 
deelname pas 15 jaar. Hij wordt echter in de loop van het jaar 16. Voor de KNAU is 
hij dus B-junior. Hij eindigde in de groep 14/15 jaar als 2e. Hij werd na afloop ge
diskwalificeerd~ omdat hij volgens de reglementen van de KNAU B-junior is, wat o.ok 
inderdaad juist is. Maar als hij niet als KNAU-lid had ingeschreven maar als niet
KNAU-lid, dan was er niets aan de hand geweest. 
Een onbegrijpelijke toestand, dat KNAU- en niet-KNAU-leden van -verschillende leeftij
den in een groep aan de start kunnen verschijnen. Ook hier ligt een mooie taak voor 
de KNAU. Ronald, jammer dat het juist jou moest treffen, je bent nog jong en laat je 
door deze blunder niet uit het veld slaan. De aanleg heb je en resultaten zullen dan 
ook niet uitblijven. Ga rustig op de ingeslagen weg verder. 
Er werd door Ir. Otten van Philips aan de eerste vijf aankomenden van elke jeugdgroep 
een gratis bijwonen en verzorging van onderdak etc. tijdens de dit jaar te Rotterdam 
te organiseren Ned. Atketiekkampioen,schappen voor senioren aangeboden. Waarom niet 
de Ned. jeugdkampioenschappen ? Hier kunnen zij hun eigen leeftijdgenoten aan de 
gang zien. Nog een opmerking hebben wij. Waarom moet Altijd Van Rijn Omroepen bij 
deze wedstrijd ? Is er nu niemand anders die er meer verstand van heeft ? Iemand uit 
de atletiek zelf? Waar is Frits de Ruyter toch? Dan hadden blunders zoals nu (Van 
Gerven halsstarrig genoemd i.p.v. Beelen, die als eerste binnenkwam) vermeden kunnen 
worden. 
Wat betreft onze overige deelnemers kan vermeld worden, dat zij het allemaal rustig 
hebben bekeken en het zuiver als een trainingsloop hebben beschouwd. Arnoud Bosch 
kwam als 38e binnen, Chris Plus en Hans de Rijk zaten bij de eerste 100, Ted Kroft~ 
Dick Grootveld, Karel Memel, Hans Wassenberg kwamen tussen de 300 en 400 binnen en 
Ton van Zijl zat hier weer wat achter. Bij de prestatieloop zagen wij nog Bas Fennis, 
Ruud Kitseroo, Dick Stooker. Ben v.d. Linden liep nog mee bij . de B-junioren en Frits 
Nieuwstraten bij de C-junioren. Hij kwam helaas in het begin te vallen. Maar allen 
kunnen bogen op een AVRO-kruis in hun huis. 
De juiste uitslag is ons op dit moment niet bekend. Maar aangezien ons ook de uit
slag van de A.A.C.-strandloop nog niet bekend is, zal ook dit nog wel even op zich 
laten wachten •. -

Hans .Busé. 

N.B. Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 
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In het jaarverslag over 1966 is het mlJ opge
valien, dat de stand van de aantallen junio
ren er minder goed uit gaat zien. 
In onderstaande tabel ziet U duidelijk hoe 

A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
]-junioren 
Welpen 

per 

een en ander er voor 
het jaarverslag over 
nioren. 

01-01-67 
24 
14 
9 
7 
0 

staat n.a.v. gegevens in 
1966, betreffende de ju-

11.1 % achteruit 
33.3 % achteruit 
40.0 d 

tO achteruit 
20.0 o1 

fO vooruit 
oo.o 

totaal 54 20.5% achteruit 

Gezien deze duidelijke cijfers en het feit dat er in de Nederlandse atletiek diverse 
fusies hebben plaatsgevonden, is het van primair belang dat het beleid erop gericht 
zal zijn, dat ons ledental in alle categorieën weer zodanig toeneemt, dat de pyrami
de van junioren, die (gezien de cijfers) op zijn kop staat (brede top - smalle basis) 
over enkele jaren gedraaid zal zijn. Uiteraard met weer zo'n 30 A-junioren in de top. 

Daar dit probleem in de vereniging niet nieuw is en er misschien al goede ontwerpen 
voor acties in voorbereiding zijn, heb ik gemeend in verband hiermede en tevens om 
onze jongste junioren op dit punt te attenderen, ze toch een plan over dit onderwerp 
te laten maken. Hoe moeten we volgens hen dit probleem oplossen? De voorstellen, 
welke ik van hen heb ontvangen, vindt U hieronder letterlijk weergegeven: 

Ik had gedacht van pamfletten rondbrengen en aanplakbiljetten 
Hans Prins 

Ik zeg zo: maak een leuke circulaire propaganda en dat dan de vrienden laten lezen. 
En dan ook voor een avond uitnodigen op het sportterrein bijv. Het is heel moeilijk 

Een advertentie 

Pamfletten laten rond sturen waar op staat: 
Doe mee aan de baanwedrijden 
voor dege die mee doen mogen gratis 
3 rond trainen. 
Als zij die daarna langer lid blijven, dan met 
contributie, krijgen na 5 mnd een medaille 
of een vaantje. 

Nieuwe leden winnen doormiddel van atvertenties 
in dagbladen en weekbladen 

Plan. 
Ik heb een plan om het ledental van onze atletiekclub prove
ren te vergroten. Als de club eens een sportdag organiseerde 
waar de clubleden en andere leden van a ndere clubs niet aan 
mogen deelnemen. Dus a lleen de mensen, die geen lid zijn 
van andere clubs, op die sportdag zullen allerlei onderwerpen 
gedaan kunnen worden zoals, hardlopen, verspringen, hoog-
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springen, ~nz . De deel nemers zull en da n naa r leef-
tijd in gro epen wo r den i ngedeeld. Het inschrijfgeld kan men be
palen naar de pr i j s van de onkosten. De club "' zet dan 
een ~dvert entie in de krant. I k hoop a ls dit plan wordt 
ui t g e·voe r d het veel r:.ieuwe leden en wat g eld in d e kas brengt. 

J a n l at en we een ve l dl oop houden 
van j ongens vanaf 12 jaar oud op 
hemel vaa rt sdag , ieder een mag 
meedoen. Van een cl ub of nie t van 
een cl ub . 
Da t moeten jull i e i n de kra nt zetten 
en niet i n het clubblad . 

Een loop of veldloop organiseren 
in de duinen en daaru i t l ed en 
proberen te kr ijgen. 
En van t e voren pr oberen reclame 
te maken da t er een veldl oop . wordt 
gehouden in de dui nen. 

Men mag a ltijd een week of 2 kijken en probe
ren, da n moe t me n beslissen wel of geen lid, 
als u de eers t e maand gr a tis trainen geeft, (dit 
blijkt mogel ijk , a l s men de c ontributie voor een 
jaar in 1 kee r be t aal d , krijgt men ook eerr 
maa nd r edu kti e ) zull en mi sschien meer mensen 
lid wor den . 

1e Meer weds tri jden op de ba a n 
2e Advert ent i es plaatsen in e en gr~o t blad 
3e Aa npl akbill ett en maken. 

afz. 

4e I n de wi nte r of zomer soms naar het strand en daar trainen 
5e Vroeger tra inen op de baan. wa nt als het donker is 

.I. 
zit t en de mee st e jongens van , ..:... 13 jaar 
binnen 

I deeën van Wim v. Voorst 
d Junior H.A.V. "Haarlem" 

Okke vd Haak. 

Rudolf Scheffer. 

Wijndart Wielart. 

René Bliekman 

Als een j ongen l id wo r dt krijgt hij, om het lid worden aantrekkelijker te maken een 
grati s shirt j e of br oekje. 
Als he t een l id l ukt, mee r dan 3 leden te werven, krijgt hij, aan het eind van het 
jaar bv e en paa r spikes of, iets wat hij bij atletiek nog nodig heeft. 
Als i ema nd van de club , me er dan 10 of 10 leden geworven heeft moet hem een trainings 
pak van H. A. V. of een r eisj e naar het een of a ndere sportevenement worden aangeboden. 
Als i ema nd e en aantal l eden geworven he eft (meer dan 3 ) , moet het geven van een ca
deautj e wel of f i cieel geb euren, dus waar de hele club bij is. 
Verder moe t men meer r ec l ame voor onze club maken in de vorm van: 
strandl open en c r ossen i n bo s of du in. 
En een dag or ganiser en van Atle t iek en dan op deze dag de mensen zelf, dus niet de 
atl et en , maar äe me nsen ze l f e ens wa t laten doen op het gebied van Atletiek, waarbij 
de atl e t en natuurli j k aanwijzingen geven kunnen. 
Men moet het op deze dag voor de mensen erg gezellig maken en zorgen dat deze dag 
vo or iedereen fijn geweest za l zi jn. 
Aan he t einde van de d~g vr agen de atleten aa n de mensen of ze lid willen worden of 
ni et en misschien zit er voor ons wel wat bij 

~ 

Joris , Frits, Kniep , Drususstraat 30, Haarlem-noord . 
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Dat er in de gemaakte voorstellen punt en zullen ZlJn, die al lang uitgeprobeerd ZlJn 
en niet goed bevonden~ is duidelijk. Er zijn echter ook voorstellen die mijns in
ziens een nadere bestudering wel verdienen en misschien tot een praktisch plan kun
nen leiden. 
Dat het maken van plannen over dit onderwerp niet alleen geldt voo r onze jongste ju
nioren~ spreekt voor zichzelf. Juist de oudere junioren en de senioren zijn toch wel 
in staat om met nieuwe ideeën naar voren te komen ? Al le suggesties dienen door het 
bestuur serieus onderzocht te worden, wat naar mijn mening ook wel gebeurt. Bruikba
re suggesties dienen uitgevoerd te worden ook al zal dit financieel we l een offer 
vragen. Ik hoop, dat akties als deze, in welke vorm dan ook, dit jaa r en komende ja
ren de medwerking zullen hebben van alle leden en donateurs en dat we het niet alleen 
op het bestuur laten neerkomen, anders hoeven we er niet eens aan te beginnen. 
Bovenstaand verhaal kan U misschien op een goed idee brengen. Twijfel dan niet en 
kom er bij het bestuur mee voor de dag, als het kan schriftelijk. Dit geldt natuur
lijk ook voor de leden die we niet zo dikwijls zien. Juist deze mensen, die in het 
verleden soms veel voo r de H.A.V. hebben gedaan~ zijn ook nu hard nodig. 
Kan de H.A.V. "Haarlem" op U rekenen? 

Jan D. Schu1 tz. 

TE MIDDEN DER Khl~IOENEN. 

Hoe het in de spraak te pas kwam wee t ik niet meer, maar wij hadden het over de ver
eniging en een van onze leden vroeg toen of wij op de 800 meter wel eens een kam
pioen van Nederland hadden gehad. Het leek mij dus wel eens nuttig om hierover in 
het clubblad het een en ander te publiceren. 

De nummers, waarop wij nooit een Nederlands kampioenschap hebben behaald zijn de 
1500 meter, de 5000 meter en de 3000 meter steeple chase. Dus heren midden- en lan
ge-afstandlopers: er ligt een schoone taak voor U klaar. 

Hieronder volgt dan het overzicht van de door ons behaalde kampioenschappen: 

100m 

200m 

400m 

Boom 

10000m 

Zes nederlandse kampioenschappen en wel in de jaren 1926, 1927, 1929, 1930, 
1931, 1932, waarvan vier door Rinus v.d. Berge en twee door Chris Berger. 

Hierop zegevierden wij eveneens zesmaal: 1926 , 1927, 1929, 1930, 1931 en 
1932, eveneens door dezelfde mensen: viermaal v.d. Berge en tweemaal Chris 
Berger. 

Hier vielen ons vier kampioenschappen ten deel en wel in 1920, 1921, 1926 
en 1935. Driemaal Paulen en eenmaal J. v.d. Booren. 
In het jaar 1919 behaalde ook een Haarlemmer het kampioenschap op de 400m, 
maar toen waren wij nog een onderafdeling van de voe tbalver. Haarlem. 

Dit nummer leverde ons vier kampioenschappen op, in 1920, 1927, 1929 en 
1930. Driemaal Andries Hoogerwerf en eenmaal Adje Paulen. 

Wederom vier kampioenschappen en wel in 1925, 1927~ 1955 en 1956. Tweemaal 
Arie Klaasse en tweemaal Paul Verra. 

veldloop In 1926 werd Arie Klaasse ook nog veldloopkampioen. 

110mh De 110m horden leverde ons tien kampioenschappen op in de jaren 1926, 
1931 t/m 1936, 1941, 1943, 1944· Arie Kaan eenmaal, Wim Kaan NEGE-~aal. 
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200mh Öok hier domineerde Wim Kaan. Viermaal bracht hij dit nummer op zijn naam 
· en wel in 1931, 1933, 1937 en 1943. 

400mh De kracht van Wim Kaan strekte zich ook uit over de 400m h0rden. "Hier ver
overde hij het kampioenschap in 1932, 1933, 1935, en 1944. In 1961 en 1966 
waren het Joop Vissers en Pim van Beek die de· taak van Wim Kaan op dit num
mer overnamen. 

verspringen met aanloop. Drie kampioenschappen. De jaren 1924, 1931 en 1934 brac):).
ten Van Welsenes (2x) en Boot op het ere-schavot. 

hoogspringen met aanloop. Nadat Rein Knol lid van onze verenlglng wa s geworden, ver
overde hij op het hoogspringen tweemaa l het kampioenschap, resp. in 1962 en 
1964. 

hink-stap-sprong. In 1920 en 1933 eisten Lapere en Van Kersen hier de _eer voor zich 
op. 
In 1919 behaalde J. Petri als lid van de onderafdeling ook nog een kampioen
schap. 

polshoog Dit was wel het nummer waarop wij het meeste aantal kampioenschappen hebben 
behaald, n.l. 22. ~ .. o ' · .::.:;-" ~u. 

1930 t/m 1932, 1934 t/m 1937, 1939 t/m 1944, 1946 t/m 1954· :..__L r:·-'" ·- q 

De verzamelaars waren Lamaree (12x), v.d.Zee (5x), Verkes (3x), B. Jansen 
en M. Swart (1x). 

spee.rwerpen. Op dit nummer waren wij weer bescheiden, want hier behaalden wij maar 
één kampioenschap en wel in 1931 door C. Vi.sser. 

discuswerpen. Dit nummer bracht ons wat meer succes; hier behaalden wij vier kampioen
schappen: 1929 t/m 1932 duor Gerard Eijsker. 
In 1915 sleepte ook nog een HaÇtrlemme r een kampioenschap in de wacht en wel 
J. Petri. 

kogelstoten. Dit leverde ons ook weer t wee titels op, n~l. in 1930 en 1933, wederom 
door Gerard Eijsker. 

kogelslingeren. Ook dit nummer heeft ons i n het verleden een kampioenschap opgeleverd 
en wel in 1923 door J. Moolenaars. 

tienkamp.Op het zwaarste onderdeel van de atletiek, de tienkamp, was het Cor Lamaree 
die in 1949 kampioen van Nederland werd. 

De verzamelaars van de kampi.oenschappen waren: 
. Wim Kaan ( 17x) <fJ? 

· Cor Lamaree ( 1 3X) _L~ 

· Rinus v~ d. Berge( 8x) ~~-~~ : -~~ 
Gerard Eijsker ( 6x) \ ~ 
Kees v.d. Zee ( 5x) \~~ 
Chr. Berger ( 4x) \ ~ . J 

Adje Paulen ( 4x) '\ ' ' !)) 
A. Hoogerwerff ( 3x) ~~ 
A. Klaasse ( 3x) \ ( 
Joop Verkes ( 3x) 6~;~~ 
Paul Verra ( 2x) · 

Toon van_ Wel senes 
Rein Knol 
J. v.d. Beoren 
A. Kaan 
J. Vissers 
S. Visser 
J. Boot 
A. v . d . Kersen 
M. Swart 
B. Jansen 
Pim van Beek 

(2x) 
(2x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 
( 1 x) 

:Bovendien bèhaalde onze vereniging nog de navolgende kampioenschappen: 4x100m (sx) 
V~ 4x400m (l:x} ,- -4x1500m ( 3x), 1 Ox1 OOm (1 x). Vervolgens werd onze veremglng 12:X: clubkam-

pioen van Nederland. Een volgende keer zul l en wi j de junioren vermelden. HABE 
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BAS FENNIS. 

Hoewel het wedstrijdseizoen nog voor ons li gt, zi jn reeds enkele van onze leden dit 
jaar in aktie geweest op de indoorbaan en i n diverse veldlopen. Eén van de leden, 
die op het gebied van veldlopen c.q. crosse n a l we er zijn sporen verdiend heeft, is 

_Bas Fennis (geb. 1914). En de notitie acht er zijn naam drukt ons dadelijk op het 
feit, dat Bas reeds de vijftig is gepass eerd en dat hij alleen al door het deelnemen 
aan wedstrijden de aandacht op zich vesti e t. 

__ . Bas werd in 1947 lid van onze vereniging, maa r aangezien ook de wielersport hem na 
aan 't hart lag, verdween hij weer spoedi g uit onze gelederen, om in 1953 definitief 
als lid toe te treden. In de daarop volgend e p eriode demonstreerde hij een voorbeel
dige trainingsijver en werd daardoor vaak ten voorbeeld gesteld aan de minder trai
ningslustigen. 
Hoewel ik Bas reeds diverse malen beloofde hem een opgave te doen-van z ' n beste pres
taties, heb ik dit mooit waar gemaakt. En het l ijkt me nu een prachtige ge legenheid 

.,om dit verzuim goed te maken. De volledigheid va n dit lijstje trek ik echter in 
twijfel, daar Bas zich stellig in de loop der jaren aan diverse incourante nummers 
zal hebben bezondigd. 

1500 meter 4m33.1 1947 
3000 meter 9m37.3 1947 
5000 meter 16m44.- 1947 

10000 meter 38m25.- 1955 
uurloop 16 km 180m 1954 

15000 meter 53m49. - 1957 C.R. 
20000 meter 1u14m08.- 1962 C.R. 
25000 meter 1u37m06.- 1962 
35000 meter 2u40m44·- 1964 
marathon 3u03m15.- 1962 C.R. 

Zoals U uit de kanttekening (CR) kunt opmaken, bezit Bas op deze afstanden nog steeds 
de clubrecords. 
Typerend voor z'n wedstrijdmentaliteit is wel het feit, dat hij nog steeds hoopt de 
marathon binnen de 3 uur te kunnen lopen. 
Directe aanleiding tot dit stukje was echter je aktiviteit in de eerste maanden van 
dit jaar. Aktiviteiten, die z'n bekroning vonden in het behalen van het nederlands 
kampioenschap cross voor veteranen (leeftijdsklasse 50 t/m 59 jaar). Dit kampioen
schap werd dit jaar gehouden te Bussum en Bas legde de 8800 meter op 26 februari j.l. 
af in 37m33.-. 
Bas PROFICIAT!!! En ik hoop, dat je er de moed uit zult putten om nog vele jaren 
door te gaan. 

PiKl. 

DE KLASSIEKE SPELEN II. 

Aanvankelijk was er natuurlijk geen sprake van een stadion en werd de wedstrijdbaan 
uitgezet op een stuk vlakke grond. Daarover rende men naar een boom of rots, die dan 
als finish dienst deed en bij langere afstanden liep men eenvoudig daaromheen terug 
naar de startplaats. Het eerste gebouwde stadion wa s rechthoekig gevormd met op de 
hellende zijden aangebrachte zitplaatsen. De start en finish waren gemarkeerd door 
platte stenen en pilaren. Na verloop van jaren had men toch behoefte aan een echt, 
goed geoutilleerd Olympisch stadion, dat ook niet rond of ovaal - zoals wij dat ken
nen - gebouwd werd, maar een langgerekte vurm . had en waarvan de lengte 212,75 men 
de breedte ca 30 m bedroeg. Naar het schijnt had dit stadion een capaciteit van on
geveer 40.000 plaatsen, zodat het er zijn mocht. De wedstrijden waarmee men, zoals 
eerder gezegd, pas op de tweede dag een aanvang maakte, bestonden in de eerste 60 
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jaren bijna uitsluitend uit hardloopwedstrijden. Hierbij kan het voor ons merkwaar
dige feit vermeld worden dat de baancommissarissen bij de start een lange stok han
teerden om een evt. valse starter een tik op de rug te geven Vl!at z'n psychologische 
uitwerking ook niet miste, omdat het in het openbaar gebeurde. Allengs w.erd het pro
gramma meer gevarieerd en aangevuld met springen, werpen, vechten en wagenrennen. 
Hierdoor ontstond de PENTATHLON, de vijfkamp, een wedstijd waaraan voor de overwin
na2r veel eer was te behalen. Nog later kwam zoiets als boksen op het programma en 
dit vuistgevecht werd na verloop van tijd gecombineerd met worstelen, zodat het een 
soort catch-as-catch-can werd, waarbij bij~a . alles geoorloofd was om tot een overwin
ning te komen. 
Overigens werden op deze tweede dag nog niet de grote wedkampen gehouden, doch het 
waren de knapen, die tegen elkaar in het strijdperk traden. Dit waren wedstrijden. 
met verplichte eisen en het waren dus waarschijnlijk wat wij vaardigheidsproeven 
·zouden · noemen. 
De derde dag bracht pas de met spanning verbeide · strijd der volwassenen. Er werd dan 
begonnen met een wedstrijd over 24 stadiën, d.w.z. 24 x .de lengte van de stadionbaan 
die precies 192,27 m bedroeg. Deze afstand boezemt ons niet zoveel ontzag in omdat 
er nu wel grotere afstanden worden gelopen. Het is overbodig en ook wel wat para
doxaal te vermelden dat bij de oude Grieken de Marathonloop onbekend was. Men is nu 
zelfs van mening, dat een zodanige lange afstandswedstrijd voor deze Grieken, die 
onze moderne trainingsmetheden niet kenden, te zwaar zou zijn geweest. Het nummer 
waarnaar de grootste belangstelling uitging, was de DROMOS, de enkelvoudige stadion
loop, dus over een afstand van 192,27 m. Ook nu nog worden op de 200m de snelste tij
den gemaakt, waaruit blijkt, dat de Grieken hierop een goed inzicht hadden. Op de 
grotere afstanden toch wordt de snelheid, die ontwikkeld kan worden, door de ver
moeidheidsfactor relatief gereduceerd. De belangrijkheid van dit nummer w~rdt ook 
duidelijk door het feit, dat de Olympiade werd aangeduid met de naam van de zegevier
der ervan. Dat de Grieken bij de sport, waarbij regels en techniek nauwelijks aan 
veranderingen onderhevig zijn, opvattingen hadden die ook nu nog als volkomen juist 
worden erkend, blijkt o.a. door de overige afstanden: de DIAULOS, de dubbele sta
dionloop, over 384,54 m en voor het eerst op de Spelen van 724 v. C. en de. DOLYCHOS, 
de meervoudige stadionloop, 24 x of 4614,5 m, ingevoerd in 720 v. C. en 6 x de sta
dionlengte of 1346 m. Afstanden, die overeenk~men met onze 400, 5000 en 1500m. In · 
dat jaar (720) verliest een hardloper z'n lendedoek en wint onbedreigt met als lo
gisch gevolg, dat men vanaf die tijd steeds naakt aan de Sp. deelnam. De technische 
kant van het hardlopen week in ~overre af van de onze, dat er niet op een ronde ge
lopen werd. Men liep dus heen en weer. Aan beide einden van de baan waren stenen af
zetplaatsen aangebracht. In de startdrempels had men twee gleuven gehakt, met 18 cm 
tussenruimte, achter elkaar. Hierin plaatsten de lopers de voeten en :zo stond men een 
weinig voorovergebogen in de starthouding met de armen gestrekt. Het finishen ver- . 
schilde nog het meest van het onze, want dat bestond uit een sprong over deze drem
pel in het zand daarachter. Degeen, wiens voeten voor het eerst het zand raakten, was 
de winnar. 
Ook worstelen en vuistvechten waren onderdelen, die op de derde dag werden afgewerkt. 
Naa r het worstelen - dat wel in hoog aanzien stcnd - keek men met welbehagen. Het wa
ren gespierde en goed getrainde lichamen, die de strijd met elkaar aanbonden, een 
strijd die soms uren duurde en die dan pas was afgelopen, wanneer de verliezer drie
maal ~et de rug tegen de grond was gedrukt. Maar het vuistgevecht vormde eigenlijk 
een tegenstelling met de indruk die men -overigens van de oude Grieken heeft, n.l. 
door hun streven naar schoonheid en harmonie. Er vloeide nog wel eens bloed bij zo'n 
gevecht. Dat was dan het gevolg van de zogeheten HIMAS, de rode osseleren riemen met 
koperen knopjes, die om de vuisten gewonden waren. Na de strijd in een dergelijke 
vuistkamp gebeurde het niet zelden dat men.deerlijk verminkt of zelfs dood van het 
strijdperk werd weggedragen. Maar ook bij het worstelen was zeer veel geoorloofd en 
het tege~woordige Grieks-Romeinse worstelen heeft dan ook ten onrechte zijn naam ont
le end aan het "ruige" werk van die tijd. Nog gevaarlijker echter was het in 648 v.C. 
ingestelde PAI~TION, een combinatie van worstelen en vûistkamp, waarbij letterlijk 
elk middel om te winnen was toegest~an, zodat het begrijpelijk was dat de ''liefheb
ber " in deze tak van sport maar schaars was. Verliezen kon men slechts àf door de 
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dood of door een vernederende overgave. Di e werd da n t e kennen gegeven door het op 
steken va:-n ·een vinger, zo men die nog had. Maar nogmaals gezegd, opgeven werd -als 
zeer eerloos beschouwd. Het kwam wel voor da t er zich maar één Pankratiast aanmeldde 
die dan de overwinna~skrans zonder strijd ontving . Zelfs is het gebeurd, dat een te
genstander de angst in de schoenen zonk en er vandoor ging , wat juist bij die Grie
ken een grote blaam opwierp, die hij later duur moest bekopen. 
Ook bij de worstel- on vuistkampen waren de kamprechters met stokken gewapend en dat 
was zo nu en dan ook wel nodig want zoa ls bleek, erg zachtzinnig ging het in die tijd 
niet toe. De vierde dag, 3e wedstrijddag, ingevoerd in 468 v.C., was bestemd voor de 
wagen- en paardenrennen op de renbaan, het HIPPODROOM, waa r sinds 680 v.C. de vier
spannen de traditionele afstand van 16 km liepen. En iedereen begrijpt, dat na zo ' n 
woeste rit en een open wagen zonder vering, de schade a an mens, dier en wagen nogal 
beduidend kon zijn. De tweewielige renwagens, vanaf 652 v.C., moesten 12x een afstand 
van 400m afleggen. De eer gold echter niet de menner maar de eigenaar van het winnen
de paard of paardenspan. Het was min of meer een sport voor de rijken die het lopen 
of worstelen beneden hun stand achtten en zich toch "sportief" wilden laten gelden. 
Naar gelang hun rijkdom zette men meer spannen in die bestuurd werden door gehuurde 
professionele krachten. 
In het stadion echter traden ook de deelnemers van de eerdergenoemde PENTATHLON in 
het krijt. Zoals bekend bestaande uit de DROMOS, verspringen, speer- en discuswerpen 
en het worstelen. Van het verspringen kunnen we vertellen dat er gebruik werd gemaakt 
van gewichten of halters, in elke hand één, die bij de afsprong krachtig naar voren 
gebracht werden om zodoende een grotere voorwaartse snelheid te verkrijgen. 
Het speerwerpen geschiedde niet met een oorlogsspeer, maar met een speciale sport
speer, waarvan de lengte ongeveer manshoog was en een stompe metalen punt had. Door 
middel van een riempje aan de schacht kon aan de speer een draaiende beweging worden 
gegeven voor de stabiliteit in de lucht. Men weet niet of de afstand of het te tref
fen doelwit bij het werpen het belangrijkste is geweest; in het licht van die tijd _ 
bezien zou men het laatste zeggen. 
Ook voor het discuswerpen bestonden geen vastgestelde maten. De bewaard gebleven 
examplaren variëren van 17 tot 30 cm. diameter en het gewicht lag tussen 3 en 9 pond. 
Het sluitstuk van deze dag was dan de in 520 v.C. ingestelde hardloopwedstrijd in 
volle wapenuitrusting, die waarschijnlijk bestond uit helm, schild en zwaard. 
Interessant is ook dat er sinds 394 v.C. een wedstrijd voor Herauten en Trompetters 
aan het progra®na werd toegevoegd. 
De vijfde dag van de Spelen was weer geheel gewijd aan feestelijkheden. Zoals ook op 
de eer ste dag het defilé een indrukwekkend toneel te zien had gegeven, waarbij kamp
rechters en strijders door een onderaardse gang het stadion betraden, werd het nu een 
optocht , maar dan van de winnaars. De stoet begaf zich dan naar de tempel van ZEUS, 
waar de slotplechtigheden plaatsvonden, die enerzijds een godsdienstig karakter had
den en aan de andere kant bestonden uit een groot banket, waar de dichters redevoe
ringen hielden en de OLYMPIONIKES met lof overgoten. 
Over de prestaties van die sportlieden, die feitelijk het voorbeeld voor onze moder ne 
sportbeweging geweest zijn, praten we een volgende keer. 

HYRGEVICLES. 

"' 

A_ 
Voorstelling van vrij worstelen (PANKRATION) 

naar een afbeelding op een Griekse amfora (eind 6e eeuw v.C.) 
Le t op de lange stok van de kamprechter. 
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speel mee in de sporl-lolo ..• 

INLICHT INGEN BIJ : 

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

H. Busé, Godfr. v. Bouil lonstr. 67 Haarlem Tel. 19624 

D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29 Haarlem 

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

~ l:J. 
\. "de grol" - bar ) 

loop eens b innen ... 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 adviseur. 

dit is een 
uitnodiging van: sporthuis 

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

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

GASTHUISSTRA.AT 26, HAARLEM TEL. 17855 

HAUTE COIFFURES 

"salon stoker" 

Lid Syndicat 
"Création de la Neerlandaise" 

BIJOU'S EN 
PARFUMERIEËN 

Lubin- Lanvin-Jean d' Albret 

Worth-Jean Patou-Molyneu x · 

Ruime sortering 

speciaal For Men serie's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem- Telefoon 13575 



okay-ijs 

Grossier 

Th. Koers 
Spaarne 80 
Haarlem 

Voor een fraaie vogel of een echte rashond naar . .. 

jelljo doornbosch 
PENSION VOOR HUISDIEREN 0•0• Ook voed ers en andere dierenbenodigdheden. 
van ' t Holistraat 93- Haarlem -Tel. 437 44 
's maandags en 's za terdags stand plaa ts: Bote rma rkt. 

smederij 1N. mooienaars woning inrichting 

a. thuis 
Levering en onderhoud va n haarden en 
oliekachels. Hek- en co nstructiewerken. 

stoffe ren en 

repareren 

)(-.:V...)(-)(-. Werkplaats : Baljuwslaan - Telefoon (02500) 11 209 

Pri vé: Prinsen Bolwerk 56zw. - Telefoon (02500) 1 0097 I 
va n meubels 

Schoterweg 80-82 
Haarlem -Tel.51 08 1 

i. kan juwelier 
horloger 

)(-. stopwatches 

Haarlem, Barteljorisstr.2 
Telefoon 1 3004 

O ran jestad, Nassauslr., 
A ruba N.A. 

geerts 
sinds 191 3 

inkoop va n: inboedels 

antiek, pe rz. kleden 
goud, zi lve r enz. 

Ged. Oude Gracht 38 
Haarl em Tel. 1 5602 

Reparatie inrichting 
voo r alle uurwerken 

b.a.scholz 
meester ho rl ogemaker. 
Coornherlstraat 3 4 
Haarlem Tel. 1 2228 

goossens 
SIGAREN- EN W IJ NHANDEL 
ANNEX C HOCOLATERIE 

• Schotersingel 89c Telefoon 6 11 30 

INLEVERING HAV TOTO 

Bloemenmagazijn 

flora 
J.A. Dijkhoff 

Speciaa l ad res voo r 
artistieke bloemwerken 

Zijlst raal 25 Haarlem 
Telefoon 11 395 

henk van koersel 

Uitsl uitend 
roombote rgebak 
bitte rschotels 
en ijstaa rten. 
Voo r elk feest iets aparts 

t. h. de lange 
Ma rsmanplein 1 5 Tel. 63501 
Flo resstraat 7 Tel. 56030 

De 
modernste 
zaak 

De speciale herenkapsalon va n Haarlem 
De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. Houtstraa t 71 Haa rle m Tel. 21238 



voor nu ... 
en voor de 
toekomst 

hagtingius' 
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 vertrouvven! 




