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V A N D E R E D A C T I E . 

Een belangwekkend nummer deze keer. Niet alleen dat U uitvoe
rig wordt ingelicht over de eerste wedstrijdresultaten, U treft ook 
een zeer interess~nt artikel van ons lid Ed Timmers aan, waarin de 
fusiegedachte ter sprake komt, zij het dan op een enigszins andere 
manier dan waarop de fusie tot nu in onze atletiekwereld is toege
past. Werkelijk interessa nt, de gedachtengang van genoemd lid. 
Hij vraagt om commentaar. Wij hopen, dat dit commentaar er komt. 
Zoals we ook hopen, dat er reacties komen op de meningen van de voor
zitters van de drie Haarlemse atletiekverenigingen, die wij lazen in 
het zeer goed uitgevoerde zomersportnummer van het Haarlems Dagblad, 
d.d. 29 april j.l. en die wij in dit nummer zonder commentaar onzer
zijds plaatsen. 

Er werd in de afgelopen weken een klassiek clubrecord verbe
terd. Arnoud Bosch liep voor de eerste maal in de historie van onze 
vereniging de 1500 meter beneden de vier minuten. En dat betekent 
toch wel een eresaluut aan deze altijd zeer strijdbare loper. 

Wij gaan op 28 mei naar Groningen voor de eerste competitie
wedstrijd in de hoofdklasse . De beri cht en, die op de redactietafel 
neerdwarrelden duidden er op, dat onze ploeg bepaald niet volledig 
zal aantreden. En dat betekent d~s voor a llemaal: Een tikkeltje har
der vechten dan normaal. Wij hopen U over deze wedstrijd uitvoerig 
te berichten in ons volgende nummer, waarvo or wij Uw kopij uiterlijk 
maandag, 12 juni a.s., op het redact iesecretariaat verwachten. 



V A N DE V 0 0 R Z I T T E R . 

Misschien nog enkele trainingsavonden en de eerste competitie-wedstrijd is daar. 
Onnodig te zeggen, hoeveel gewicht juist die laatste voorbereiding in de schaal kan 
leggen. Niet om de vereiste conditie op te bouwen; daarvoor is een lange wintertrai
ning verantwoordelijk. 
Wel om de trainingsijver uit het afgelopen winterseizoen te bekronen met het polijs
ten van de daarin gaandeweg verkregen "vorm11 ! 
Wie ziet welke tegenstanders ons op 28 mei in Groningen tegemoet zullen treden, be
grijpt zonder meer dat er om elke punt zal worden gevochten. Het is duidelijk, dat 
dit eerste treffen, nu vacanties nog geen roet in het eten gooien, wel eens bepalend 
voor het competitie-verloop zou kunnen zijn. 
Laat Haarlem hierbij mede de toon aangeven! 

ViELPEN-ATLE'l'IEK IS GESTART. 
Woensdagmiddag 3 mei scheen in Haarlem de zon. Ook voor de toekomst van onze vereni
ging~ die de rijen van haar leden zo graag met veelbelovende jongeren ziet aangevuld. 
Op die derde mei begroette het Pim Mulier-sportpark jeugdiger atletiekbeoefenaren dan 
ooit tevoren het geval is geweest. Ouders van een twintigtal jongens uit het woonge
bied rondom de sintelbaan kadden aan onze oproep gehoor gegeven en kwamen hun zoon
tjes aanmelden. De jongens zelf hadden al geen aanmoediging meer nodig. Nog vóór het 
goed en wel begonnen was, waren de eerstkomenden al twee keer de baan rond geweest. 
Ellen Joacim had evenwel niet de minste moeite hun jeugdige onstuimigheid te beteu
gelen en toen onze welpenatletiek om even na half drie van start was gegaan~ kregen 
we het beeld van een speelse, maar ordelijk verlopende atletiektraining. 
Het zag er allemaal zo veelbelovend uit, dat Bleyswijk- die het uiteraard evenmin 
had kunnen laten de openingsceremonie bij te wonen - en ondergetekende het visioen 
kregen van een toekomstige P.H.-bekerploeg, voortgekomen uit deze 8-11-jarigen. Als 
Albert Scholz straks, na zijn eindexamen, Ellen's taak gedeeltelijk zal hebben over
genomen~ is er zelfs ruimte voor de wens dat de opkomst in de vacantie~maanden nog 
zal toenemen. Behalve via mond-tot-mond-reclame, kan dit misschien nog met andere 
worden gestimuleerd. 
De eerste publicatie rond dit Haarlem-initiatief kregen wij door een geslaagde foto 
met bijbehorend verslag in het Haarlems Dagblad. 
Het is te hopen, dat ook onze verdere activiteiten in dit seizoen een goede propagan
da ~oor de atletiek zullen zijn, en reden zullen geven tot meer waardevolle publici
teit voor onze sport! 

0 F F I C I E E L . 

OM AAN TE SCHAFFEN: 

"Haarlem"-trainingspakken met embleem 
maat 3 f 28.75 
maat 4 11 JO.OO 
maat 5 " 31.25 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

f 32.50 
" 33-75 
" 35-00 

J. Douwes. 

De trainingspakken ZlJn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Noorwegenstraat 64, Haarlem 
(Schalkwijk), tel. 20798. 
Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
"Haarlem"-insignes 

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

1. 35 
1. 75 
2.25 
1. 00 



Bij aankoop van atletiekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem, Grote Houtstraat 123 te 
Haarlem, krijgt U 10% korting. . 
De kassabon inleveren bij de penningmeester en U ontvangt deze korting direct. 
Ook ·bij Sporthuis Te Nuyl, Schaterweg 27 te Haarlem kunt U onder dezelfde voorwaar
den Uw sportkleding kopen. 

TRAINING TRAINING TRAINING 

SINTELBAAN PIM MULIERSPORTPARK: 

Maandag- en donderdagavond, aanvang 19.00 uur. 
Bovendien op woensdagavond voor hen, die daarvoor uitgenodigd zijn. 
Welpent raining (8 t/m 11 jaar) woensdag en zaterdagmiddag van 14.30-16.00 uur. 

NIEUWE LEDEN: 

R.J . Husslage 
D. de Wildt 
P. van Looy 
H.J.M. Knipscheer 
P . G. Duyns 

NIEUYffi JUNIOREN CLUDRECORDS: 

3- 5-53 
5- 6-50 

29- 4-57 
28- 2-50 
13- 2-48 

van Riebeeklaan 52 
Timorstraat 105 
Rijksstraatweg 829 
Vergierdeweg 252 
Wi lsenplein 9 

Haarlem 

" 
" 
" 
" 

Door de invoering van een nieuw programma voor de junioren zullen ook onze junieren
clubrecords dienen te worden aangepast. 

Niemve nummers; tevens nieuw in te voeren clubrecords: 

JUNIOREN A: 

400 meter 
400 meter horden 
hinkstapsprong 
discuswerpen 1i kg. 
speerwerpen 800 gr. 
tienkamp 

JUNIOREN B: 

800 meter 
3000 meter 
speerwerpen 700 gr. 
3 x 800 meter 
meerkamp 1) 
\ S"W ~'--

JUNIOREN C: 

800 meter 
1500 meter 
polsstokhoogspringen 
meerkamp 2) 

1) 100m- verspringen- kogelstoten- hoogspringen- Bom horden- discuswerpen 
speerwerpen - 1000 meter 

2) 100m - verspringen - kogelstoten - 60m horden - hoogspringen - .80.0 meter. 

NIEmV GEVESTIGDE RECORDS: 
16 april junioren A 
16 april junioren B 

Leo v.d. Veer 
Ruud Kol 

discuswerpen 1~ kg 
Boo meter 
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37m41 
2m08.3sec. 

J. van Dr. 



PERSONALIA. . .. -.. · 

In dit tweedelige personalia gaan in de eerste plaats onze hartelijke gelukwensen 
naar de"fám:Üie Meroei met . de geboörte van hun dochter SIMONE. 

,. :~; I'. •. • 

Ton van der Voort en Hedwig Bender stuurden ons een kaartje waarop vermeld genoemde 
namen, adressen en receptie-datum en tijd. 
Nu kennen wij Ton al een verdraaid lange tijd, dus gaat de tijd dan enigszins verva
gen. A pxopos, Hedwig kennen wij ook al lang. 
Wij hebben na lang discuseren aangenomen dat dit een verloving betekent. Ton en Red
wig, natuurlijk onze recht hartelijke gelukwensen en moge de 21ste mei het begin be
tekenen voor het betere en serieuse spaarwerk. 

24 mei 
28 mei 
31 mei 

3 juni 
4 juni 
7 juni· 

11 juni 
14 juni 
18 juni 
21 juni . 
24 juni 
25 juni 
25 juni 
28 juni 

1 juli 
2 juli 

~· 

Zaandam 

Haarlem 
Amsterdam 
Beverwi·jk 

' Haa:rlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Landsmeer 
Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Zaandam 
Amsterdam 
Beverwijk 
Amsterdam 

W E D S T R I J D - A G E N D A • 

Sen. avondwedstrijden 
Competitieprogramma 1e dag 
Sen. en Jun. A avondwedstrijden 
jeugdcompetitie C/D 

·'3-districtenontmoeting 
Haarlemse kampioenschappen 1e . deel 
Sen. wedstrijden 
Haarlemse kampioenschappen 2e deel 
Jeugdwedstrijden A-B-C-D. Competitieprogramma 2e dag. 
Haarlemse kampioenschappen 3e deel 
Jeugdwedstrijden C::D .. 
Noordhollandse kampioenschappen 
Jeugdwedstrijden C-D 
Sen. wedstrijden 
Jeugdwedstrijden C-D 
Nederlandse Estafettekampioenschappen. 

VAN CONCENTRATIE TOT FUSIE. 

Het Hàarlems Dagblad van j.l. 29 april deed als· bijvoegsel aan haar normale editie 
een interessante krant over het 11 Zomersportgebeuren". _ 
Op de pagina over atletiek werden o.a. verkorte gesprekken geplaatst van de voorzit
ters(ster) van de Haarlemse verenigingen over een fusie-gedachte. Deze teksten nemen 
wij _zeer gaarne over. 
Ofschoon wij al·s redakt.ie ons voorlopig van commentaar onthouden, zullen wij het ze-· 
ker op prijs stellen indien U, waarde lezer, Uw gedachten over deze materie schrifte
lijk aan.ons deed toekomen. 

VOORZITTER H.A. V. "HAARLEM", Mr. Hans Douwes: 
"Ik geloof niet, dat het e.en dringende noodzaak is," oordeelt deze voorzitter voor
zicht_ig, orridat hij pas eni·ge maanden praeses is. "Ik geloof, dat we de atletieksport 
eerder kunneri bevorderen door een mobilisatie van het beschikbare talent in de, stad. 
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Aantrekken van de jeugd~ die nog niet in verenigingsverband atletiek doet. Dat is op 
dit moment de gezichtshoek-waaruit ik het zie. Want we moeten natuurlijk de ledente
ruggang~ die zich bij ons voordoet~ ombuigen. Maar een fusie zie ik een beetj\3 als 
aan de noodrem trekken. Als een blijk van: de zaken zijn bij ons niet meer gezond·." 

VOORZ_ITTER R.K.A. V. HOLLAND, Hr. Wim Roozen: 

"Een moeilijke materie", meent ook deze voorzitter, die niet veel langer dan de heer 
Douwes voorzitter is. "Er wordt bij ons wel regelmatig over gedacht. Ik denk, dat 
het r.k.-karakter van onze vereniging geen moeilijkheid zou zijn. Ik denk~ da~ daar 
wel over heen is te komen, maar de instelling tussen ons is verschillend. Overigens~ 

wij gaan vooruit. Zitten dik boven de honderd met ons ledental en de aanwas komt 
vooral door de jeugd. Maar toch: Over vier~ vijf jaar zal het wel tot een fusie ko
men." 

Daar Holland een gemengde vereniging is, geven wij ook de vermelde mening van 

VOORZITSTER D.A.V. ATMODES~ Mevrouw Ineke-de Vos: 

Zij ziet de voordelen van een samengaan niet uitgaan boven het zelfstandig bestaan. 
"Er is bij ons ook wel eens over gedacht. Maar wij vinden, dat daar waar een gemeng
de vereniging ontstaat~ altijd wel één afdeling een moeilijk bestaan krijgt. Of de 
herenafdeling~ àf de damesafdeling. Zou je het natuurlijk niet kunnen bolwerken, dan 
moet je wel, maar we hebben zo'n honderd leden en het loopt wel goed." 

FUSIE-GEDACHTEN. 

Twee punten uit het maartnummer van de H.A. V.-er hebben mlJn aandacht bijzonder ge
troffen. Op de eerste plaats de opmerking van onze nieuwe voorzitter over de moeilij
ke bestuursformatie~ waarbij hij zich afvraagt of er binnen onze gelederen voor de 
samënstelling van het bestuur wel voldoende interesse bestaat en op de tweede plaats 
de diverse opmerkingen over het gestaag teruglopende ledenaantal. 

Het is momenteel een bekend verschijnsel, vooral in sportverenigingen~ dat, hoewel 
zij op een vrij konstante ledenkern kunnen rekenen, het heel moeilijk blijkt te zijn 
bekwame figuren voor bestuursfuncties te winnen. 
Bovendten lijden de jaarvergaderingen in h~t algemeen aan een ernstig tekort aan be
langstelling van de zijde van de leden àf, indien het bestuur "te verrt is gegaan~ 
aan een te veel aan kritiekspuiers. Twee uitersten, die echter tekenend zijn voor het 
huidige verenigingsleven~ dat te veel draaiende wordt geh~uden door enkele harde wer
kers. 

Uiteraard stellen de bestuurderen van dergelijke "noodlijdende" verenigingen de meest 
ui teenlopende maatregelen voor om het getij van de mat-ige interesse te doen keren. ,. 
De instelling van een ledenraad is er één van, waarmee de kern van wèl-geïnteresseer
den wordt gebund~ld~ maar het blijft de vraag of dit dan wèl het verenigingsleven 
ten goede komt. 

Mijns inziens zal het bestuur van een vereniging er goed aan doen zich.te realiseren~ 
dat in een zich snel ontwikkelende maatschappij ook het verenigingsleven ingrijpende 
wijzigingen ondergaat. Het zijn vooral de jongeren~ die zich de hiermee gepaard gaan
de mentaliteitsverandering het snelst eigen maken. Het clubchauvinisme verdwijnt, het 
veranderen van vereniging neemt toe en de "roemruchtert geschiedenis van een club zegt 
de jeugd weinig of niets. Een zakelijker instelling neemt de overhand. Hoewel een Ne
derlander zich graag tot een bepaalde groep rekent, zal ook dit op de duur, als ge-
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volg : van de zich op alle mogelijke terreinen plaatsvindende evolutie en de hieruit 
voortvloeiende tendens naar grotere boncentraties (o.a. d.m.v. fusies), geleidelijk 
verd~ijnen. 

Sentimentele banden, die een lid aan zijn vereniging vastsnoeren zullen in de toe
komst minder hecht worden en gelukkig ook !? 

De sport ondergaat eenzelfde snelle ontwikkeling en wordt steeds meer gezien als een 
onmisbare recreatiemogelijkheid voor de steeds meer vrije tijd krijgende mens •. Vhl 
de sport de mens bevredigen, dan zal ze alle mogelijkheden die ze heeft binnen een be
paalde groep aan hem moeten kunnen bieden. Vooral het laatste zien de meeste sport
leiders echter vaak niet al te duidelijk. Het is hun atletiek, honkbal, zwemmen, 
voetbal of welke sport dan ook, die gesubsidieerd moet worden, die meer leden moet 
krijgen, die meer aandacht van de publiciteitsmedia moet eisen. Kortorn een pure con
currentiestrijd, die als nadeel een versnippering van kostbare krachten heeft. Ook 
verenigingen rnaken deze fout. Ook hier werkt de versnippering van krachten door en 
ook hier ontbreekt het coördinerend gebruik van de mogelijkheden die de · SPORT heeft. 

Het zou een enorme stap in de goede richting van de sportontwikkeling zijn als enke
le verenigingen i.p.v. als atletiekclub, als voetbalclubJ als zwemclub of als hockey
club ~~h~ereniging gingen vormen met behoud van een eigen bestuur en onder leiding 
van een algèrneen bestuur en centraalgeleid trainerskorps. 
Er zijn leg{o voordelen te noemen, die uit een dergelijke grote sportvereniging 
voortkomen. Om er enkele te noemeng 

1. concentratie van een sterk bestuurskader; 
2. bij een juist beleid de mogelijkheid om een sportman of -vrouw, die 

meer aanleg voor een andere dan door hem/haar beoefende tak van sport 
blijkt te hebben, zich daarin verder te laten bebvarnen; 

3. door de grootte van de vereniging en concentratie van kapitaal meer 
mogelijkheden om de sport op een hoger plan te brengen door middel van 
bijvoorbeeld medische begeleiding en gunstigere trainingsvoorwaarden. 

Om op de opmerkingen van onze voorzitter terug te komen, zou door een hiervoor ge
schetste verenigingsvorm de keuze uit bestuurscandidaten aanmerkelijk worden ver
ruimd en een teruglopend ledenaantal kunnen worden voorkomen door: 

a. betere algemeen gerichte propaganda; 
betere: omdat een grote sp ortvereniging meer aantrekkingskracht bezit 

en over meer middelen beschikt om een goede propaganda te voe
ren. 

algemeen gerichtg omdat in een dergelijke vereniging meerdere takken 
van sport kunnen worden beoefend. · 

b. mogelijkheid van overschakeling op een andere tak van sport binnen de
zelfde vereniging. 

c. betere, vooral medische en mentale, begeleiding van de sportlieden. 

Het bundelen van krachten d.m.v. fusies wordt en zal steeds meer worden toegepast, 
omdat men de vele mogelijkheden die men zich hierdoor schept zal gaan inzien. Ook 
op sportgebied is deze ontwikkeling bescheiden op gang gekomen door het samengaan 
van verenigingen, zij het nog in é~n bepaalde tak van sport. Het zou van een zeker 
''elan" getuigen als ook de H.A. V. zich eens zou bezinnen over de mogelijkheden die 
men hierdoor zou verkrijgen. 
Daarom hoop ik, dat naar aanleiding van dit artikel reacties zullen loskomen. Het is 
noodzakelijk, want wil een vereniging "jong" blijven, dan zal ze met haar tijd moe
ten meegaan en wil dat zeggen .••••• fuseren? 

E. Timmer s. 
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30 apr. 

mei 

4 mei 

mei 

7 mei 

20 km. 

1SOOm 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR. 

Utrecht, 
1SOO meter 1 e Arnoud Bosch 

Alphen a.d. Rijn, 
20 km 24e Gijs Rewi jk NIEUVf KLUBREKORD ! ! ! 
1S km vet. 

Lisse 
100mA 

3000mC/D 

Se Bas Fennis 

2e Gerard Karr.p 
(met windkracht 

13e Gaè:'mt Zuiè.ema 
18e Martin Labeur 

1 e in 
ve,n 2 

Bergen op Zoom, Sprinttweekamp . 
2e/3e Gerard Kamp 80m 

100m 

Amsterdam, 
100mA 
200mA 

Open Amsterdamse kampioenschappen. 
7e Gerard Kamp 
4e Gerard Kamp 

serie in 
t/m S m per 

1 e in 
2e/3e in 

~- · 01 • 6 

1u13m07sec. 

sec. 

S9m43sec . 

11.1 sec. 
tegen) 
10m21sec. 
10mSS·4sec. 

9 .1 sec. 
11.1sec. 

1SOOmA Se Arnoud Bosch NIEUW KLUBREKORD ! ! ! 

11.Ssec. 
23 .6sec. 

3mS8 . 3sec . 

NIEUVVE KLUBREKORDS . 

Gijs Rewijk bracht tijdens de 00k~-loop door Alphen a.d. Rijn het oude re
kord van Bas Fennis op zijn rekening in 1u13m07sec. 

Arnoud B_osch bracht tijdens de Am sterdamse Kampioenschappen Zl Jn eigen re
kord met,_ precies 2 seconden omlaag. Zijn tijd van 3mS8. 3sec. is nog voor 
verbetering vatbaar. Het was kvud en regenachtig weer . 

ONZE HAl1TELIJKE GELUI0ifENSEN AAN DEZE TWEE LOPERS ! ,· 

VAN HET JUNIOREN- WEDSTRIJDFRONT. 

Het baanseizoen 196 7 werd in Haarlem geopend met de z . g . Trainingswedstrijden op de 
sintelbaan van het Firn Muliersportpark . Deze wedstrijden werden georgani se erd door de 
gezamenlijke Haarlemse Verenigingen op 16 april j.l. 
De behaalde resultaten waren~ 

JUNIOREN A: 

~00 meter 1 Pim Verduyn· 11 0 6 sec . 800 meter 1 Andrie s v.d . Werf 2 .04.3 sec. 

4 Frank Spanheim 11.9 11 2 Herman Koning 2.06.3 sec. 

s Eaul Schenk 11.9 11 4 Hans Korridon 2 .09. 3 sec. 
6 Jos Fielmich 1 2 . 7 11 

7 Peter Verlooy 12. 9 11 



discus 1 Leo v.d. Veer 37m41 koeel 1 Leo v.d. Veer 14m04 
2 Ben Goossens 36m39 2 Ben Goossens 12m65 
3 Robert Ruys 31m69 4 Robert Ruis 10m13 
6 Hans Boersma 25m25 6 Paul Schenk 9rn10 
7 Frank Spanheim 24rn32 7 Hans Boersma 8m39 
8 Firn Verduyn 23m65 

hoog 1 Jos Fielmich 1m75 
2 Herman Koning 1m55 

JUNIOREN B: 

100 meter 3 Rob van Beek 1 2. 5 sec. ver 3 Ronald Liefrink 4m99 
5 Ronals Liefrink 1 2. 6 11 4 Henk Duyn 4m80 
7 Henk Duyn 14.2 11 8 Ab Rijkx 4m43 

800 meter 1 Ruud Kol 2.08.3 sec. kogel 3 Ronald Liefrink 8m37 
3 Ben v.d. Linden2.17.8 11 5 Ab Rijkx 7m94 

Haarlem, zaterdag 6 mei, jeugdcompetitie junioren C/D. 

Op deze, door 11 Hol land 11 goed georganiseerde wedstrijden, hebben onze jongste junior
groepen op een uitstekende wijze strijd geleverd. 
Vooral over onze C-junioren, die op d~ tweede plaats eindigden, kunnen wij tevreden 
zijn. De punten werden verzameld door: 

JUNIOREN C: 80 meter 2e F. Ui terwijk 10.6 sec. 800 pnt. 
2e P. van Foeken 11 • - 11 760 11 

800 meter 2e R. Korridon 2.21.1 11 438 11 

6e J. Kniep 2.30.9 11 324 11 

9e R. Scheffer 2.47·4 11 11 

verspringen 2e K. van Giffen 4m99 797 11 

10e R. Scheffer 3m56 512 11 

hoogspringen 1 e F. Ui terwijk 1m45 800 11 

4e K. van Giffen 1m40 765 11 

kogelstoten 1 e w. Wielart 10m77 877 11 

4e E. Kleijn 8m96 737 11 

6e P. van Fveken 8m29 11 

discuswerpen 4e R. Korridon 22m69 634 11 

se J. Kniep 22m14 625 11 

8e E. Kleijn 20m54 11 

4x80 meter est. 2e Haarlem 43·5 sec. 1540 11 

To:taal 9601 pnt. 

Totaal klassement van de wedstrijd: 1 A. A.C. 1 0. 431 punten 
2 Haarlem 9.609 11 

3 A. A.C. 2 9.140 11 

4 Castricum 7.206 11 

5 Blauw Wit . 5·984 1f () 

6 Amstel 4.071 11 
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JlÇN"IOREN D: 60 meter 3e R. Thuis 9·4 sec. 690 pnt. 
4e P. Scuunnans 9.8 11 650 11 

600 meter 1 e R. Wielart 1.52.2 11 719 11 

2e vv . van Voorst 1. 53. 5 11 712 11 

4e H. van Sinderen 1.55·9 11 11 

8e H. Prins 2.13.4 11 11 

.hoogspringen 7e w. van Voorst 1m20 644 11 

11 e R. v.d. Zwaag 1m10 597 11 

12e R. Bliekman 1mOO 11 

verspringen se H. van Sinderen 3rn64 528 11 

16e H. Prins 2m96 392 11 

kogelstoten se R. Thuis 7.38 642 11 

12e R. v.d. Zwaag 5m98 558 11 

4x6o meter est. 3e Haarlem 36.6 sec. 1420 11 

Totaal 75?2 pnt. 

Totaal klassement van de wedstrijd: 1 • A. A.C. 8327 pnt. 
2. Castricum 7864 11 

3. A. A.C. 2 7617 11 

4· Haarlem 7552 11 

5· Blauw Wit 7525 11 

6. Am stel 6091 11 

D-junioren~ op 20 mei a.s. starten jullie voor de tweede wedstrijd in Zaandam~ Wan
neer jullie er dan allemaal een schepje op doen, dan komen jullie met het punten-aan
tal een behoorlijk stuk omhoog. 

PROPAGANDA IS GOED. 
PROPAGANDA + VVIliJST IS BETER. 

J. van Drunen. 

11 Zodra we iets propageren met het oogmerk er o.a. financieel beter van te worden, is 
er geen sprake meer van propaganda 11 • 

Dit schreef Hans Busé in het laatste nummer van ons clubblad in zijn inleiding bij 
het verslag van de AVRO-cross. 
Wat nu, Hans ? Mogen wij geen winst meer rnaken bij het bedrijven van propaganda ? 
Waarom niet ? Ik stel het zo, dat het rnaken van propaganda goed is, maar het rnaken 
van propaganda, als je er tegelijkertijd financieel wijzer van kunt worden, is beter. 
Nu is de ervaring van de laatste jaren, dat de belangstelling voor de z.g. propagan
da-crossen en strandlopen enorm groot is. En daaruit blijkt dus zonneklaar, dat de 
inschrijfgelden bepaald niet te hoog zijn, zoals Hans in hetzelfde a~tikel al naar 
voren brengt. 
Er zijn KNAU-verenigingen, die aan dit soort lopen een best centje hebben overgehou
den en ik geloof, dat we daar een bee~je jaloers op kunnen zijn. Juist wij, onze ver
eniging dus. Want wij hebben bij een dergelijke loop op het CIOS in februari j.l. 
alleen maar aan propaganda gedacht en niet aan winstrnogelijkheden. Goed, alle lof 
aan de organisatie. Want de propaganda, die van deze loop uitging, was van de boven
ste plank. Het was propaganda, '1Haarlem11 waar dig . Maar het financiële verlies was na 
afloop de penningmeester van zijn gezicht te lezen. Hadden wij de durf gehad het in
schrijfgeld te verdubbelen, we zouden ongetwijfeld hetzelfde aantal deelnemers hebben 
gehad en we zouden niet met verlies, maar waarschijnlijk zelfs met een winst hebben 
gewerkt. En zou de propaganda dan van minde r waarde geweest zijn ? Kom nou ! 
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Als Hans schrijft, dat KNAU-leden minder inschrijfgeld dienen te betalen, dan niet
KNAU-leden9 dan zit daar wel iets in. Maar zo lang de KNAU-deelnemers zelf daar niet 
tegen .age+en9 mag het van mij. Iedere atletiekvereniging zit tenslotte om geld te 
springen. 
Iets a.nders is _ en daarin onderschrijf ik volkomen de mening van onze wedstri jdse
cretaris- dat alleen KNAU- instanties dit soort wedstrijden kunnen en mogen organise
ren. Het is toch te gek, dat een wielerclub financieel beter wordt van een atletiek
cross • . En het is toch echt gebeurd in onze contreien. Ja 9 en wat die cross van "le 
Soir" betreft, zou de zakelijke leiding van dit dagblad steeds maar toestemming voor 
deze cross geven als zij er ook zakelijk geen perspectief in zag ? Ik betwijfel het ! 

ViELPEN ZIJN GESTART. 
Woensdagmiddag 3 mei j.l. is de welpenatletiek gestart. 21 Jonge knapen uit Haarlem
noord, omgeving Firn Muliersportpark, waren op de sintelbaan bij elkaar gekomen om 
daar spelenderwijs de eerste atletiekbeginselen bijgebracht te worden. En dat geschied
de dóor niemand anders dan de ons aller bekende Ellen Joacim-Ort en Albert Scholtz. 
Het ging die eerste keer onder het wakend oog van voorzitter Douwes, jeugdleider Van 
Drunen en later ook van T.C.-secretaris Bleijswijk9 om de voornaamste functionarissen 
te noemen. Dat wakend oog was er ook van de div~rse Pa 1 s en Ma 1 s, die zoonlief de 
eerste verte- en hoogtesprongen zagen maken. 
Joop van Drunen was met het aantal van 21 niet tevreden. Maar als je een tikkeltje 
thuis bent in de reclame-business, dan zal je 9 wanneer je in aanmerking neemt, dat er 
5000 folders waren uitgezet, die 21 als begin beslist niet onverdienstelijk vinden. 
Wanneer nu die training in de smaak valt, dan wordt het door de jongens en niet te 
vergeten door de Pa 1 s en Ma 1 s doorverteld en zal dit aantal van 21 spoedig verdubbeld 
worden. (Inmiddels is het aantal tot 38 opgelopen. Red.) 
Een vraag is natuurlijk: Heeft het zin, die welpenatletiek ? Mijn eerste impuls is om 
deze vraag negatief te beantwoorden. Maar mijn tweede impuls is: 11Wanneer over 10 jaar 
zou blijken9 dat we uit deze welpen van 1967 een puntenverzamelaar voor de P.R.-beker 
hebben overgehouden, dan heeft het zeker zin gehad". 
En daarom mensen: Heel veel succes er mee ! 

D. Hagtingius. 

..... · .. · ... ,., o•iV. !o. ::·-·-::· ·.··. • ~. t ·-: ••• •.' 

HET MOGE GENOEGZAAM BEKEND ZIJN, 

DAT ONZE VRIEND DICK JORDENS 

;?: REEDS LANGE TIJD TE KENNEN GEEFT 
-~: .. 
·.:: 

' 

MET HET STENCILWERK TE ZULLEN STOPPEN • 

WIJ VRAGEN NU MET SPOED EEN GEGADIGDE 

(JUNIOR OF SENIOR, et~.), DIE BEREID IS 

NA EEN IN1JVERKPERIODE ZIJN AANDEEL IN HET 

CLUBBLAD OVER TE NEMEN. 

DIT BETEKENT HET WEL OF NIET UITKOMEN 

VAN ONZE H.A.V.-er!! 

•• 'J't. ,I ·,_ ... ·--:-_. ",_ "_~ 
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ARNOUD BOSCH 4 MDHJTEN 1500 METER . 

Eindelijk is het zover! De eerst e Haarlemme~ heeft onde r de 4 minuten gelopen. De 
laatste 2 seizoenen heeftArnoud praktisch aan niets anders gedacht, da n de 1500 me
ter ·in . tninder dan 4 minuten af te leggen. Nu is het da n gebeurd; tijdens de open Am
sterdamse kampioenschappen op 7 mei j .l. noteerde Arnoud 3m58.3 en verbeterde daarmee 
zijn eigen clubrecord met 2 volle seconden. 
N.a.v. bovengenoemde prestati e wil ik graag de ontwi kkel ing van dit clubrecord sedert 
de oprichting van onze verenig i ng eens de revue l a ten passeren. Deze ontwikkeling 
ging vooral tijdens de eerste jaren van ons bestaan zeer l angzaam, a ls gevolg van de 
kennelijke afkeer, die onze l eden aan de 11 l ange 11 loopnummers hadden. 
Op 16 juni 19 23 liep Eduard v. Musscher te Haarlem 4m48 .7 en deze toen reeds matige 
tijd werd als eerste op de clubr ecordl ijst ge schreven. In 19 24 verbeterden Jan Henne
man en Gé Billebrand het record tot resp. 4m44-7 en 4m39.9 en b eide prestaties werden 
te Haarlem op 't gr as geleverd. In ' t voorjaar van 1925 werd Arie Klaase lid van onze 
vereniging en één van z ' n eerste aktiviteiten in ' t seizoen was het record 1500 meter 
een wat beter aanzien t e geven door op 17 me i te Amste rdam een tijd van 4m26.7 af te 
laten drukken. De volgende jaren had Klaa se het t e druk met z ' n f avoriete lange af
standen en zo duurde het tot 9 september 1928 , voordat hij te Nijmegen tijdens de 
P.R. - wedstrijden het rec ord terugbracht op 4m17.8. 
Tijdens de nationale kampioenschappen van 1929 t e Amsterdam op 25 augustus verbeterde 
Klaase het record ~~rder iot 4m16.6. Hierna gi~g Andri~s Hoogerwerf zich ook op de 
1500 meter toeleggen en nog in 1929 bracht hij het record op 4m14.-. Toen iedereen 
in 1930 verwachtte, dat Hoogerwerf het record scherper zou stellen, was het juist 
Wim Effern, die tijd~ns de Nederlandsè kamp i oenschappen te Groningen (3-8-1930) toe
sloeg en een tijd van 4m12.8 noteerde. Dit was Hoogerwerf echter te bar en op 14 sept. 
1930 te Amsterdam liet hij de klokken op 4m08.6 stilstaan. 
Door het ontbreken van goede middenafstandlopers kon dit record 11 jaar stand houden. 
Tijdens de P.R. - wedstrijden te Rotterdam op 6 juli 1941 drukte Han de Roode deze tijd 
omlaag tot 4m06.3. Toen reeds lag Wim van Gog op de loer, maar het duurde nog tot 
11~8-1946 voor hij het r ecord omlaag bracht tot 4m06.1. Een bescheiden verbetering, 
maar hij liet het er niet bij zitten en tijdens de interland met Zwitserland verbe-
terde hij het tot 4m04.5 (Bazel, 17-8-47). Het jaar daarop in Amsterdam was het 
weer raak en ··liet Wim 4m02.8 noteren. (15 augustus 1948). Deze tijd bleef 14 jaar 
overeind. · Slechts Jan Kiewit kwam in 1960 met 4m05.6 nog het dichtst in de buurt. 
Maar Co Faas moest er aan te pas komen om dit record om zeep te helpen. Co liet op 
23 sept. 1962 tijdens de P.H. van dat jaar te Den Haag 4m00.4 afdrukken. Tijdens de 
tweede competitiedag van vorig jaar kvvam Arnoud Bosch nog een fractie dichter bij de 
4-minuten-drempel. Hij liep toen 4m00.3 te Rotterdam op 5 juni. 
Nu is deze drempel gepasseerd en ik hoop, dat Arnoud de schroom voorgoed van zich af 
heeft gegooid. Arnoud, proficiat 

Piet Klei jne. 

TEMIDDEN DER KAMPIOENEN, deel II (JUNIOREN) . 

Zoals in het vorige clubblad vermeld, volgen dan hier de Ned . Kamp ioenschappen, be
haald door junioren. Wij moeten ruim 30 jaar teruggaan in de geschiedenis van onze 
vereniging om de eerste jeugdkampioen te vinden. Het was in het jaar 1934, dat E. van 
Renesse ned. jeugdkampioen werd op het hoogsp ringen. 
Hieronder volgt dan het overzicht: 

100m 3 kampioenschappen. 1955 Jaap Veenendaal 
1958 Gerry Duits 
1966 Ferry Lamie 
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300m 

Boom 

hoogspr. 

speerw. 

pol sh. 

110mh 

4x100m 

veldloop 

2 kampioenschappen. 1955 Hans Douwes (onze huidige voorzitter) 
1958 Joop Vissers 

2 kampioenschappen. 1939 Wim van Gag (momenteel trainer van enkele voor
aanstaande middenafstandlopers(sters) 
bij een bevriende vereniging) 

1965 Wim Aaij 

3 kampioenschappen. 1934/1935 E. van Renesse 
1956 Harry Joacim (onze huidige trainer) 

1 kampioenschap. 1954 Jeltjo Doornbosch 

kampioenschap .• 1951 Ben Jansen 

2 kampioenschappen. 1958 Joop Vissers 
· 1965 Pim van Beek 

3 kampioenschappen. 1947, 1952 en 1958. 

In 1950 werden Klaas Ebbeling, Co Koster en Koos Halderman clubkampioen 
van Nederland veldloop. 

Bij de voor enkele jaren geleden ingestelde kampioenschappen voor B-junioren wisten 
wij ook enkele kampioenschappen te veroveren: 

hoogspringen 1966 Jas Fielmich 

discuswerpen 1966 Ben Goossens. 

In 1958 veroverde onze juniorenploeg het clubkampioenschap van Nederland (W.G.-beker). 

In de geschiedenis van de junioren-atletiek in de· vereniging is 1958 tot nu toe wel 
het succesvolste jaar geweest: drie individuele kampioenschappen, één est. kampioen

schap en het clubkampioenschap. 

De verzamelaars van kampioenschappen waren: 

E. van Reness.e 2x Harry Joacim 1x 
Joop Vissers 2x Ben Jansen 1x 

• Gerry Duits 1x Wim Aaij 1x 
Jeltjo Doornbosch 1x Pim van Beek 1x 
Joop Veenendaal 1x Ferry Lamie 1x 
Wim van Gag 1x Jas Fielmich (B) 1x 
Hans Douwes 1x Ben Goessens (B) 1x 

HABE. 
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CRITISCH Cür./!J.'GNTAAR. 

Reclame in de sport. 

Terwijl andere bonden er regelmatig toe overgaan reclame voor de sport in te voeren 
door middel van firmanamen op trainingspakken, etc. van de sportbeoefenaars, heeft 
het onlangs in Venetië vergaderende I.A.A.F.-congres besloten om alle reclame uit de 
atletieksport te weren. Zo is besloten, dat atleten geen trainingen en wedstrijden 
meer mogen bezoeken met tassen waarop de naam prijkt van één of andere firma. 
De K.N.A.U. is ook lid van de I.A.A.F., maar tot op heden heeft men ons langs offici
ële weg geen mededeling gedaan van dit besluit. Toch zouden wij wel graag wi llen we
ten waar wij aan toe zijn. Of moeten wij uitgaan van het refrein: "Jelle zal wel zien?" 

NA VITO. 

De laatste zondag van april brachten wij een bezoek aan de Navito: (tentoonstelling 
voor sport en recreatie) in de Houtrusthallen te Den Haag. 
Bij de stand van de atletiek namen wij een foldertje mee wat daar voor iedere bezoe
ker lag. Bij bestudering van deze folder (minimaal en niet bijzonder attractief) von
den wij alleen een aantal adressen van atletiekverenigingen uit Den Haag en omgeving. 
Wij hebben toch ook nog zo iets als een Propaganda Commissie in de K. N.A.U. ? 
Hier was een mooie kans aanwezig geweest om de Moeder aller sporten, de atletiek, 
eens flink aan te prijzen. 

H.B. 

DE KLASSIEKE SPELEN. 

Bij de gedachte aan de prestaties van die oude Grieken zou men wellicht kunnen veron
derstellen, dat deze mensen, die toch dichter bij de natuur stonden en een leven zon
der koolmonoxyde, nicotine of andere gezondheidaantastende moderne vergiften leidden, 
t ot grotere lichamelijke verrichtingen zouden zijn gekomen dan onze hedendaagse atle
ten. Maar hoewel er verhalen overgeleverd zijn, die melding maken van ongelooflijke 
krachtsexplosies, kunnen we wel veilig aannemen, dat die oude atleten tegen ons geen 
schijn van kans zouden hebben gekregen. Ook al vanwege het feit dat er nog niet zo'n 
verregaande specialisatie bestond als dat nu het geval is. Het kon dus gebeuren, dat 
zowel de korte als de lange afstandlopen door één atleet werden gewonnen. Vergelij
kingen maken met behaalde afstanden is echter in hoge mate betrekkelijk, omdat de be
trouwbaarheid van de opgetekende prestaties niet te controleren is en er geen gestan
daardiseerde maateenheid bestond. Van een exacte tijdwaarneming was vanzelfsprekend 
geen sprake. 
Slechts de eer van de overwinning telde en de allereerste die in de registers werd 
opgetekend, was die van KOROIBOS uit Elis, die in 776 de loopnummers won. 
Zo'n ongeloofwaardig verhaal als waar ik eerder van sprak is b.v. dat van PHAYLLOS, 
waarover in een epigram uit de oudheid gewag werd gemaakt. Hij zou 55 voet moeten 
hebben vergesprongen. Let wel, dat is ca. 16m50. Van alle menselijke verrichtingen 
mogen we toch veronderstellen, dat zij aich binnen de aan de mens ge~telde grenzen 
afspelen. In een poging om de redelijkheid van dat griekse record tot klaarheid te 
brengen, heef~ men aan een soort hinkstapsprong gedacht. Maar in geen enkele overle-
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vering wordt van een dere;eli jke sprong melc'l.ine; gemaRkt. Een verklaring die steek zou 
kunnen houden is de veronderstelling dat deze 16m50 de som is van 3 sprongen, maar dan 
is dat trotse record van PHAYLLOS ineengeschrompeld tot een gemiddelde sprong van 
5m50. Zo zie je. Al moet ik er wel even de yraag aan verbinden: welke lengte had een 
griekse voet ? Ook een wijd en zijd geroemde sprong van een zekere CHIONIS (7e eeuw 
v.C.) haaft men kunnen narekenen en .waarbij men kwam tot ca. 5m55. 

PHAYLLOS bleek eveneens een befaamd discuswerper te zijn geweest, want er wordt tevens 
gemeld, dat hij de discus 95 voet kon werpen. Dat is een goeie 31m, dus ook al een 
pref'ltatie waarom wij lachen • . Maar wellicht wat voorbarig, want zo'n discus had een 
vä:i:'iabele maat en gewicht. We et je nog wel, 17 tot 30 cm middellijn met een gewicht 
.tussen 3 en 9 pond ? 
Over speerwerprecords uit die tijd weten we bijna niets. Alleen een toevallige ver
melding dat een loopafstand (192m) door 4 speerworpen kan worden gemeten, geeft ons 
een vage aanduiding dat de gemiddelde werpafstand ca. 46 m bedroeg. Maar hoe zwaar 
woog die speer ? 
De Grieken kenden dus ook drievoudige kampioenen, de TRIASTES genoemd. Deze erenaam 
viel de eerste maal te beurt aan ?HANAS van Pellene bij de 67e olymp. sp. 512 v.C. 
Maar slechts 5 maal in de geschiedenis van de spelen te Olympia werd daarvan melding 
gemaakt. Weer anderen, zoals LEONIDAS van Rhodos, waren winnaar op 4 ol. sp. en waren 
dus 12 jaren lang kampioen. Dat zou ook nu noe; een bijzondere prestatie zijn. Een 
loopwonder was ASTYLOS uit Kraton, die op de 73e, 74e en 75e Sp. olijftakken kreeg 
en op de 76e Sp. ook nog winnaar werd in de wapenloop. En HERMOGENES van Xantos, die 
door zijn tijdgepoten de bijnaam kreeg van HIPPOS - het renpaard. Daar was ook POLYM
NESTOR uit Millet, die sneller liep dan een haas en ook prompt winnaar werd op de 46e 
Sp • 50 6 . V. c . 
Maar het opmerkelijkste looptalent was wel PHILINOS van Kos, hij bracht op 24 Spelen 
alle loopafstanden op zijn naam. Dit lijkt fantastischer dan het is, ' Want naast de 
spelen van Olympia, die aan Zeus gewijd waren, bestonden er soortgelijke sportfestij
nen te Nemea (de Neme1sche Spelen aan Heracles gewijd), te Isthmus (de Isthmische 
Spelen voor ?oseidon), de Pythische aan Apollo en verder die van Delphi en van Corin
thie. 
V2rm2lden~waard vond ik het feit, dat ook de beroemde PYTHAGORAS, je weet wel van 
A +B is C , in zijn jeugd aan de wedstrijden heeft deelgenomen. 
Een ander sterk verhaal, dat ons door de geschiedschrijvers uit die tijd werd nage
laten ging over een zekere THEAGENES, die al op 9-jarige leeftijd wver zulk een won
derbaarlijke kracht beschikte, dat hij het zich kon permitteren, om een bronzen _ 
standbeeld, dq.t ie · evE!n van het plein naar huis had gesjouwd, als speelgoed te ge
bruiken. De sp-ortieve Grieken waardeerden deze krachtprestatie zozeer, dat men hem 
het beeld -liet behoudea en wisten te ~bereiken dat hij op volwassen leeftijd geen 
priester, €~aar atleet werd. Bij het boksen was hij onoverwinnelijk en als lange-af
standloper verrichtte hij wonderen, zodat hij bij zijn door meer dan 1400 olijfkran
sen der overwinni-ng naliet. Waarvoor hij dan ook rriet een standbeeld werd geëerd. 
Nog een groo.t bokser uit die tijd was GLAUSIUS, een boerenzoon uit Karystos, die eens 
tot verbÇtzing van z'n vader een losgeraakte ploegschaar met zijn blote vuist weer 
vasttimmerde. Pa DEMYLOS liet hem dra aan bokswedstrijden deelnemen, maar door ge
brek -aan technische vaardigheid leek gij toch een zware nederlaag te gaan lijden. 
Totdat zijn_vader wanhopig uitriep: "Glausius mijn zoon, denk aan de ploegschaar!" 
en ziedaar de ijzeren vuist van GLAUSIUS trof z'n tegenstander zo krachtig tussen de 
ogen, dat deze be·;;usteloos ter aarde zeeg. •roen hij echter de kunst van het boksen 
machtig was, bleek hij onverslaanbaar. Zo verschrikkelijk moet z'n boksen geweest 
zijn, dat geen enkele tegenstander het langer dan 1 minuut tegen hem volhield. 
Dan vindt men nog de bijzonderheden opgetekend over een groot worstelaar, genaamd 
SOSTRA'rUs, die ook wel "de Breker" werd genoemd, vanwege zijn voorliefde tot het bre
ken van des tegenstanders vingers, wanneer deze niet voortijdig opgaf. Deze methode 
was zo effectvol, dat het hem 12 Olympische ov·erwinningen opleverde. Zijn voorbeeld 
vond later navolging dus zag men hierin blijkbaar niets ongeoorloofds. 
Toch bestond er wel een grens, want het verhaal van ARRHACHION, de Arcediaan, wijst 
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hierop. Ook hij moet een bui tengewoon gevaarlijk worste l a"ar geweest z:LJn. Op de 53e 
Olympiade kwam hij in de finale 9 waar ook zijn tegenstander een geweldig heerschap 
was 9 zodat het een lang gevecht werd 9 zonder dat één van beiden voordeel behaalde. 
Tot ARRHACHIOH plotseling besprongen en zodanig tussen armen en benen bekneld werd, 
dat hij en een laatste wanhoopspoging de vingers van z'n tegenstander brak, waardoor 
deze van pijn bewusteloos raakte. Helaas was het voor onze vriend al te laat 9 want 
hij stortte ter neder en gaf de geest. De scheidsr echter besliste echter, dat de nog 
levende worstelaar oneerlijk had gestreden en dus werd de dode ARRHACHION met de lau
werkrans getooid. Er zijn meer gevallen bekend 9 swaarbij de doden met de overwinning 
gingen strijken. Zo zien we dat het er vaak nogal pittig aan toe ging in die tijd en 
het was dan ook maar een geluk, dat het reglementair verboden was iemand opzettelijk 
te doden. 
Bij de PANKRATlASTEN gold als één van de sterksten POLYD~~S uit Sko tussa 9 van wie 
verteld wordt, dat hij in Thracië een leeuw met de blote hand versloeg. Zulk een ge
weldige kracht had deze man, dat het ook zijn ondergang werd, want toen hij eens met 
ZlJn vrienden een grot bezocht en deze begon in te storten, vertrouwde hij zozeer op 
zijn spieren, da t hij dacht de instorting te kunnen voorkomen. Hij werd verpletterd 
door de vallende rotsblokken. Zln vrienden hadden zich intussen in veiligheid kunnen 
stellen. 
Dat vuistvechten bezorgde het publiek toch ook wel eens een aantrekkelijker tafreel
tje, wat blijkt uit het beeld dat de beroemde bokser DIAGORAS toont, op de schouders 
rondgedragen door zijn zonen, waar van AKUSILAS zojuist een overwinning had behaald. 
Met bloemen, vanaf de tribune gegooid, werd het vreugdevolle groepje bijna bedolven. 
Ik vermeldde al eens dat de worstelaars in het oude HELLAS in grote gunst stonden. 
Zij waren de eerste sportbeoefenaren, die hun spieren met een massageolie soepel 
maakten. Zelfs was het, eeuwen voor de Spelen in Olympia, dat de vader der genees
kunst HI?POCHATES er van overtuigd was, dat de goede sportbeoefening; een gunstige 
invloed had op de lichamelijke gesteldheid van de mens. Zij, die nu in deze tijd, 
het zich onderwerpen aan sportmassage, teneinde zijn prestaties gunstig te be:Lnvloe..;... 
den 9 de gewoonste zaak van de wereld vinden, doen dus goed 9 zich te herinneren, dat 
reeds bij de oude Grieken aan dit verlangen op dezelfde manier werd voldaan. Bij die 
worstelaars echter had de olie ook nog een andere f~nctie, n.l. om de tegenstander 
geen vat op hen te laten krijgen. Maar om het nog aantrekkelijker te maken, werden 
de ingevette lijven soms nog met fijn zand bestrooid, waardoor men een schuurpapier
effect verkreeg. 
Een pikante bijzonderheid bij de griekse sport wil ik nog wel vermelden, n.l. dat de 
rijkaards grote invloed hierop konden uitoefenen. Te illustreren met het voorbeeld 
van KLEISTHENES, een Croesus, die de sportknapen een jaar lang met elkaar liet wor
stelen en hardlopen, voor hij de beste van hen toestond om met zijn dochter te trou
wen. ALCIBIADES, een andere schatrijke heer, die eens met 7 paardenspannen in de 
arena van het Hippodroom verscheen en daar natuurlijk ook de overwinning uit het vuur 
sleepte, gaf van vreugde hierover een groot feest en nodigde daarbij ALLE feestgan
gers en dat waren er duizenden. Maar dit was al ~ een symptoon van verval. 

Daar hebben we het later nog wel eens over, maar in de volgende H.A. V.-er zullen we 
het eens hebben over de rol van de vrouw bij de Spelen. 

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

INLICHTINGEN BIJ: · 

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

H. Busé, Godfr. v. Bouillonstr. 67 Haarlem Tel. 19624 

D. Jordens, Zuider Tuindorplaan 29 Haarlem 

U de kans op 1100.000 schoon, 'W'IJ een financieel gezonde vereniging 

10 1;}. 
\_ "de grol" - bar ) 

·'toop eens binnen .•. en 
bekijk hel assortiment 
van uwv sporthuis 

Onderneem een fascinerende 
ontdekkingstocht in het 
uitgebreide assortiment 
van uw sporthuis. 
U komt er rijk beladen vanda?n 
met artikelen van wereldmerken. 
Ga naar uw sporthuis, 
uw specialist en adviseur. · 

dit is een 
uitnodiging van: sporthuis 

"haarlern" 
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. 

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-Molyneux 

Ruime sortering 

speciaal For Men serie's 

Gedempte Oude Gracht 42 

Haarlem · Telefoon 13 5 7 5 



okay-ijs 

Grossier 

Th. Koe rs 

Spaarne 80 
Haarlem 

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

jeltjo doornbosch 
PENSION VOOR HUISDIEREN 0•0• Ook voeders en andere dierenbenodigdheden . 
van 't Holistraat 93- Haarlem- Tel. 437 44 
's maandags en 's zate rdags stand plaats: Bote rm arkt. 

smederij ""· mooienaars 
woningin ri chting 

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

stoffe ren en 
repa reren 

Jf)(...J(-)(-. Werkp laats: Baljuws laan-Telefoon (02500) 11 209 

Privé: Prinsen Bolwerk 56zw. -Telefoon (02500) 10097 I 
van meubels 
Schaterweg 80-82 
Haarlem -T el.51 081 

i. kan juwelier 
horloger 

)(-. stopwatches 

Haa rlem , Barteljorisstr.2 

Telefoon 1 3004 
O ranjestad , Nassaustr., 
A ruba N.A. 

ge erts 
sinds 191 3 

inkoop van: inboedels 

antiek, perz. kleden 
goud, zi lve r enz. 
Ged . Oude G rach t 38 
Haarlem Tel. 1 5602 

Reparatie inrichting 
voo r alle uurwerken 

b.a.scholz 
meester horlogemaker. 
Coornhertst raat 34 
Haarlem Tel. 1 2228 

goossens 
SIGAREN- Ef'J W IJ NHANDEL 
ANNEX CHOCOLATERIE 

• 
Schatersingel 89c Telefoon 611 30 

INLEVERIN G HAV TOTO 

Bloemenmagazijn 

flora 
J.A. Dijkhoff 

Speciaal ad res voo r 
artistieke bloemwerken 

Zij lstraa t 25 Haarlem 
Telefoon 11 395 

henk van koersel 

Uitsluitend 
roombotergebak 
bitterschotels 
en ijstaa rten. 
Voo r elk feest iets apa rts 

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

De 
modernste 
zaak 

De speciale herenkapsalon van Haarlem 
De nieuwste en de meest excl. modellen 
KI. Houtstraa t 71 Ha a riem Tel. 2 1 238 



voor nu ... 
en voor de 
toekomst 

hagtingius' 
drogisterijen 

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

geneesn~iddelen 

cosn~etica en 
huish. artikelen 

PLESMANPLEIN 3 TELEFOON 62066 

PERSEUSSTRAAT 31 TELEFOON 52207 

de zaak van service 
en vertrou1Nen ! 




