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H.A.V. Ho.c.rlen 
J. VO.E ~runen. 
NoorweGcnstro.c.t 64-
H o. ·-a r 1 e n • ... .___ ... _____ _ 
tel; 20798 

Hno.:rJa17 29 o.ugustus 1967. 

Geo.cht lid - begur::.stiger(ster), 

Zondo.g 10 septe::.1ber o.. s . or go.niseren vvij de fillale wedstrijd 
conpetitie hoofdlclo.sse hêren, net als in.zet het clublw.np i oen
scho.p v m1 Neder l t:>.nd 1967 • 

De verenigingen, die zich voor deze wedstri jd YJis ten te plo.o.tsen 
zijn: 

;.î..,A. C. 
A.V.R; 
Hollan.d 
V & L - T. C. 
G.V.A.V.-Ro.p . 
Hcî.o..rlen 

Ansterdo.n ( clubko..npioen 1966 ) 
Rotterdo.u 
Leiden 
Den Ho.o.g 
Gronir:gen 
Ho.o.rlen. 

Het z o.. l ons ee;.1 bijzonder groot genoege.:J. zijn , vmnneer ·wij U deze 
niddo.g tot 01~e go.sten nogen rekenen. 

De YJedstrijd wordt gehouder~ op de sintelbe.ö.n vo1.1 het Pin Mulier
sp ortpar~c o.o.n de Delf'tlacm. en be gint on 13.·-- uur, 

UvJ toe c;angsbe;;Jijs doe "-'l wij U hierbij toel:onen, ter\-.fij l neerdere 
toe f:,'Ll.nt:, sbewijzen 8. f 1,-- o.o.Il de ko.sso.. verJ.r~ij gbo.o.r zu l len zijn. 

Bijl. l toego.n2;sbevlij s. 

Hoogachte:ad, 

no..nen s bestuur H.L . V. Ho.:trlen 

J. VOJ.l Drunen. 
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.Bewijs van Toegang 
Bewaren en op verlangen te tonen 

221t 
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V A lif D E R E. D ACTIE . 

Van de vreugde over het feit dat we dit jaar toch . nog weer een 

ned. kampioen in ons midden hebben, leest U elders in dit nummer. 

Omdat er weini g wedst rijden geweest zijn e n daardoor .ook weinig 

uitslagen, nemen we de kans waar om we·er "'iets aan· de fusie te doen". 

Hetgeen ons, i.v.m. de vacantie van enkele stafmedevverkers, niet 

onwelkom is. 

Om te voorkomen dat het volgende nummer niet op tijd zal uitkomen 

zagen wij het binnenstromen van de kopij graag iets minder traag 

gebeuren. 

Bovenstaande beduidt, dat na de 11e sept. a.s. de redactionele bus 

gesloten zal zijn. 

+ + + 
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VAN DE V 0 0 R Z I T T E R • 

Bij het verschijnen van dit nummer is de laatste selectie-wedstrijd voor de finale om 
de Prins Hendrikbeker waarschijnlijk al gestreden. Een vijftal teams beneden de streep

9 
die het kaf van het koren scheiden moet 9 zal dan getracht hebben HAARLEM van de niet 
onaantastbare zesde finaleplaats te verclri ngen . Ik ga er echter zonde r meer van uit, 
dat wij ons van de taak, deze ple.ats te l.ïe r dedigen, naar behoren zu.llen hebben gekwe
ten, wellicht zelfs een hoger puntentotaal dan in Groningen hebben weten te behalen. 
Beide vorige wedstrijddagen hebben aangetoond, dat de 24.000-puntengrens bereikbaar 
is, waarna in een fi nale tussen de thans beste zes geklasseerden de strijd om de 
plaatsen 3 t/m 6 geheel open ligt. 

Training een noodzakelijk kwaad ? 
Hogere ambities dan die derde plaats schijnen vooralsnog onvervulbaar, zolang althans 
het bezoek van de trainingsavenden geen hogere frequentie bereikt. In een zomer als 
deze, die als het ware een voortdurende invitatie tot de sportbeoefening inhoudt, zou 
de animo tot een gedegen voorbereiding op de vele goede wedstrijden van dit seizoen 
toch beslist veel groter moeten zijn. Te vaak wordt m.i. vergeten, dat voor de ware 
sportbeoefenaar training een doel vindt in zichzelf. Een nabijgelegen doel, waarvan 
de vervulling beslist veel voldoening schenken kan. Als dit voor de wintertraining 
geldt, waarom zou de baantraining dan zoveel minder populair moe ten zijn? Voor de wed
strijdatleet is er bovendien de extra stimulans om - zodra de gelegenheid zich voor
doet- zijn beste persoonlijke prestatie te overtreffen of- in een competitie-treffen 
teamgenoot en tegenstander met een onverwachte topprestatie te verrassen. Redenen te 
over, dacht ik zo, om die training wat welwillender tegemoet te treden en meer besef 
te tonen voor de natuurwet, dat zonder inspanningen geen resultaten mogen worden te
gemoetgezien. 
Op gevaar af open deuren te forceren, doe ik daarom een beroep op alle betrokkenen 
zich die laatste weken van het seizoen volledig in te zetten voor de meest begeerde 
atletiektrofee, de P.H.-beker. Juist nu het om t i entallen, ja slechts enkele punten 
zal kunnen gaan, mag er geen gram energie onverbruikt blijven. 

Nederlandse kampioenschappen bij vlagen boeiend. 
Net teruggekeerd van de nenijtobaan in Rotterdam, waar de windmeter bij de Nederlandse 
kampioenschappen een hoofdrol vervulde, spelen mij enkele indrukken door het hoofd, 
die ik niet wil nalaten weer te geven. 
Voor een prettige verrassing zorgde Firn van Beek, door in de eerste finale op zondag
middag de 400m horden na een uiterst regelll1atig gelopen race winnend af te sluiten. 
Een fraaie zege, behaald op minder geroutineerde lopers 9 die aan de laatste horden tol 
betaalden voor tegen de wind in teveel gebruikte energie. Hulde aan Pim, die hiermee 
zijn kampioenschap prolongeerde en na Robert Strik dit jaar een tweede 400m horden-ti
tel bij Haarlem veroverde • Goed werk ook van Vlirn Krijnen, die met 3.90 een vierde 
plaats veroverde met de polsstok, en nog maar heel weinig nodig heeft om over de 4 me
t~.. _!een te kunnen kijken. 
li.li:::.selende invloed van de wind op de loopnummers vergde hier vaak het uiterste van de 
deelnemers, die - vooral bij de dames - blijk gaven er veel voor over te hebben het 
Olympische jaar als Nederlands kampioen in te gaan. 
Opvallend groot tenslotte was de publieke belangstelline , die zich overigens vrijwel 
uitsluitend in een goedgevulde tribune, geenszins echter in een enthousiast meeleven 
openbaarde. 

J. Douwes. 
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0 F F I C I E E 1 • 

OM AAN TE SCHJ-I.FF'EN: 

"Haarlem11 -trainingspakken met embleem 
maat 3 f 28.75 
maat 4 " 30.00 
maat 5 "31.25 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

f 32.50 
11 33.75 
11 35.00 

De trainingspakken zijn verkrijgbaa r bij J. van Drunen, Noor wegenstraat 64, Haarlem 
(Schalkwijk), tel. 20798. 
Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
11 Haarlem!!insignes 

11 emblemen voor '>N edstri jdshirts 
" 11 11 trainingspak 
11 11 '' tra ining·stas of auto 

TRAINING TRAINI NG 

SINTELBAAN PIIVI MULIEESPORTP ARK: 

Maandag- en donderdagavond 9 aanva ng 19.00 uur. 

,f 
11 

11 

11 

Bovendien op woensdagavond voor hen 9 die daarvoor uitgenodigd zijn. 

1. 35 
1. 75 
2.25 
1.00 

TRAI NING 

VIelpentra ining (8 t/m 11 jaar) op woensdag- en zaterdagmiddag van 14 .30- 16.00uur. 

Op donderdag 28 september a .s. zal de laa tst e baantraining van dit seizoen pl aatsvin
den. 

ONDERLINGE 1NEDSTRIJDEN: 
Deze jaarlijkse wedstrijden zullen verwerkt wo r den op za terdag 23 en zondag 24 september 
a.s. op de sintelba~n van het ? im l\liuli ersp ortpark. Nadere inlichtingen vol gen ! ! ! 

PERSONALIA: 

3 sept. 
9 sept. 

10 sept. 
13 sept. 
17 sept. 
20 sept. 
23/24 sept. 
10 okt. 

Uit zeer betrouvvbare bron vernamen we , dat alweer een "Haarlem"
lid zich in de echt heeft laten verbinden . Nu is hij echt verbon
den met mej. M. Warmerdam. Zijn naam is ERIK NICHOLSON en het ge
b eurde 09 de 4e juli j.l. 
Een lange gelukkige verbi ntenis toegewens t ! 

1.1EDSTRIJDAGElillA. 

Amsterdam 
Beverwijk 

? 
Zaandam 
Junsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
funsterdam Kruislaan 

\i . G.-beker. 
Jeugdcompetitie cjD. 
Finale competitie P.H.-beker. 
Seniorenwedstrijden. 
Nrd.Holl andse j eugdkampioens chappen. 
Seniorenwedstrijden "Instuif". 
Onderlinee wedstrijden. 
Seniorenwedstrijden. 
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PROI'IlOTIES. 

A. Bosch 400m B 52.3 17-5-67 Amsterdam 
L.v.d. Veer kogel B 12.49 14-6-67 Haarlem 
B. Gaassens kogel c 11.23 14-6- 67 Haarlem 
w. Visser hoog c 1. 60 14- 6-67 Haarlem 
F. Spanheim 400m c 53·7 18-6-67 Utrecht 
J. Fielmich hoog A 1. 80 18-6-67 Utrecht 
1. v.d. Veer h.s. s. c 1 2. 45 18-6-67 Utrecht 
G. Zwart 400m h. B 58.8 21-6-67 Haarlem 
A. Schaper 5000m (1 16. 21. 4 21-6-67 Haarlem V 

J. Doornbosch h.s. s. B 12.75 21 - 6-67 Haarlem 
A. v.d. 'iverf Boom c 2.03 28-5-67 Groningen 

Aan al deze leden onze hartelijke gelukwensen ! 

UITSLAGEN VAN HIER EN DAAR ••• 

8/9 juli - AMEEHSTAL, tienkamp. 

2e Vif. Thissen 5136 pnt. 

100m 12.2 540 p. 
ver 6.01 606 " 
kogel 11 • 61 573 " 
hoog 1. 55 444 11 

400m 59.6 445 " 
26Ö8 p. 

15/16 juli - ZAANDAM, tienkamp. 

42 Wim Krijnen 5752 pnt. 

100m 1 2. 1 560 p. 
ver 6. 21 651 11 

kogel 10 .22 476 11 

hoog 1. 70 588 11 

400m 55· 6 584 11 

2859 p. 

11 0mh 1 7. 7 
discus 36.44 
pol sh. 2.84 
speerw. 40 .06 
1500m 5·13.4 

110mh 16.-
discus 32.36 
pol sh. 3.60 
speerw. 42 .00 
1500m 5.0 2.-

605 p. 
614 11 

479 11 

492 11 

338 " 
2528 p. 

748 p 
527 11 

700 11 

521 11 

l2.L 
2993 p. 

26 juli - Op 26 juli nam voor ons deel aan de jeugdwedstrijd t egen Israël te Am
sterdam: Hobert Strik. Hij zou oorspronkelijk de 1500m st.chase lopen. 
De israëli echter hadden d~ afgelopen maanden al zoveel hindernissen moe
ten nemen, dat zij op di t nummer verstek lieten gaan. Zodat Rob op het 
laatste moment te horen kreeg, dat hij maar 1500m vlak moest lopen. Hij 
werd 4e en zijn tijd van 4.08.9 was nog niet eens zo gek onder die om
standigheid. 
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12/13 aug. ROTTERDAJ."'V1, Nederlandse kampioensch.appen 1967. 

PD!l VAN BEEK NEDERLANDS KAJ\Il?IOEN 400m HORDEN! 

De door de afd. Rotterdam van de K. N.A. U, goed geor:_;aniseerde kampioen
schappen hadden voor de bijzonder kleine "Haarlem 11 -afvaardiging het vol
gende verloop 

Zaterdag 12 augustus: 
Het openingsnummer van deze tweedaagse strijd waren.de series 400m hor
den. Firn van Beek - kampioen 1966 - ging in de eerste serie van start. 
Hij eindigde op de tweede plaats in de door de slechte weersomstandighe
den benadeelde tijd van 58.2. 
De eerst aankomende, tiemen Venenboer, moest helaas gediskwalificeerd 
worden. 
Aan de series 100m namen voor ons de el Fer Lamie en Gerard Kamp. Fer lag 
direct na de start in een uitstekende positie, hij liep tot ca. 70 mtr 
op de tweede plaats, doch toen moest hij, gep l aagd door een onwillige 
spier, hinkend de strijd staken. Zeer spijtig. 
Gerard Kamp had zijn vorm waarschijnlijk op zijn vacantieadres in Frank
rijk achter gelaten, want hij maakte een zeer matte indruk en het werd 
voor hem een laatste plaats in 11.4. 
Hiermede was , althans voor de zaterdag, het "Haa rlem"-kruit verschoten. 

Zondag, 13 augustus: 
We derom was de 400m horden het eerste nummer van de middag. Pim van Beek 
in de t weede baan. Ik heb Pim technisch nog nooit zo slecht zien lopen. 
Practisch geen enkele horde werd goed genomen. Maar wat is die vent toch 
een vechtjas ! Tot ca. 320 meter kansloos. Hoe hij het klaarspeelde is me 
nog een raadsel, maar op de· laatste 70 meter kwam hij zo onweerstaanbaar 
naar voren, dat hij het presteerde om zijn titel toch nog te prolongeren. 
Hij finishte in 55,9. Pim, van harte proficiat ! Het verheugt mij bij
zonder, dat jij er in slaagde om één titel in "Ha arlem"-handen te spelen. 

Wim Krijnen hield ons in spanning bij het polsstokhoog. Hij was één van 
de vier overgebleven deelnemers toen de lat naar 3.80 ging. De lat ging 
naar 3.90 en ook deze hoogte vormde geen beletsel voor de vi er deelnemers. 
De 4-metergrens vormde een niet te nemen hindernis voor Wim (Hij beloof
de echter dat het op 27 augustus a.s. in Haarlem _ ging gebeuren). Een uit
stekende vierde plaats dus voor vhm Krijnen met 3.90·. 
Over het geheel genomen kwam "Haarlem" er nogal "bekaaid" af· tijdens deze 
kampioenschappen. 
De zaken zullen het komende jaar echt wat krachtiger aangepakt dienen te 
worden. Een deelname van zeg[';;e en schrijven VIER "Haarlem"-a tleten aan 
deze kampioenschappen zal naar ik hoop het bestuur en de technische com
missie aan het denken zetten . 

J. van D. 
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PLUIM 

Dat er door de Overheid aandacht aan onze aktiviteiten wordt geschonken, bewijst deze 
brief van de Heer Heijers, Directeur van de Gem. Dienst Lich. Opv., Sport- en Jeugd
zaken: 

Geacht Bestuur, 

Met waardering heb ik kennis genomen · van de door 
de H.D.A.V. "Atmodes" en de HoA.V. "Haarlem" gezamenlijk uitgege
ven folder ter opwekking tot het beoefenen van de a t ~. e tieksport 

en de daarbij gevoegde aankondiging betreffende de mogelijkheden 
tot deelneming aan de Welpen-atletiek op bepaalde tijden in het 
Pim Muliersportpark. 

Ik acht het een bijzonder aardig initiatief om 
op deze wijze bij kinderen belangstelling voor de atletiekbeoefe
ning te wekken. Een crnnpliment hiervoor is zeker op zijn plaats. 

Ik hoop, dat Uw actie goede resultaten zal afwerpen. 

Hoogachtend, 
S.Heijers Jr. 
Directeur. 

JUNIOREN UITSLAGEN. 

26 juli - OLDENBURG - DUITSLAND. 

Ronald Liefrink was één van de tien Nederlandse junioren van 15 en 16 jaar, 
die op uitnodiging van de D.L.V. een week te gast waren in Oldenburg. 
Eén van de hoogtepunten was de vijfkamp, waaraan werd deelgenomen door 200 
jongens ~it vijf verschillende landen, t.w. Duitsland, Spanje, Noorwegen, 
Frankrijk en Nede~land. . 
~onald eindigde op de 123e plaats; zijn resultaten vvaren: 
100m- 12.8; 'ver~ 5.76; kogel- 8.82; hoog- 1.50; 1000m . 2.48. -, totaal 
2.347 pumteri. · · 
De jone ens hebben de beide laatste dagen van hun verblijf in Duitsland wel 
bijzonder genoten. Zij ·w = · cm n.l. als gast aanwezig bij de Duitse jeugdkam
pioenschappen • 

. De fantastische organisatie, alsmede de puike prestaties maakten diepe in
c1::èJk op de jongens. 

J. van D. 

5/6 aug. - HAARLEM, meerkampwedstrijden. 

Deze door "Haarlem", i n. opdracht van de K.N.A.U. afd. Kennemerland, georga
niseerde wedstrijden hauden een vlot verloop. 
De resultaten van de 11 Haarlem11 -deelnemers waren: 
JUNlOllEN A: 
Robert Strik: 100m- 12.-; ver- 6.03; kogel- 9.32; hoog- 1.70; 400m-

53.3 ; totaal 1e dag 2.855 punten. 
Ben Goossens: 100m- 12.8; ver- 5.16; kogel- 12.23; hoog- 1.50; 400m-

62.4, totaal 1e dag 2.204 punten. 
- 6 -



Robert Strik: 110mh- 16.6; disc.- 24.3B; polsh. - 3.--; speer- 36.9B; 
1500m- 4.15.1; totaal 5·555 punten. 

Ben Goossens: 110mh- 19.2; disc.~ 33~7B; polsh. - 2.40; speer- 40.1B; 
1500m 5.40.-; totaal 4.307 punten. 

Robert eindigd'e in het totaalklasseinent op de zeer verdienstelijke vierde 
plaats, Ben werd dertiende. Robert vestigde ~et 5·555 puntèn een nieuw 
clubrecord op dit voor de A-junioren nieuwe nummer. 

JUNIOREN C: 
Rob Pauel: 100m 12.3; ver- 5.14~ kogel- 10.50; 60mh- 9.6; hoog- 1.45; 

Boom - 2. 11. 5. 
Frank Uiterwijk: 100m- 12.9; ver- 4.B3; kogel - B.43; 60mh- 10.4; 

hoog- 1.45; BOOm- 2.21.6. 
Rob behaalde in totaal 3.031 punten, hetgeen hem de vierde plaats oplever
de. Frank kwam tot een puntentotaal van 2.554 en nam hiermede ·de zevende 
plaats in. Ook bij de C-junioren is deze meerkamp een nieuw nummer, .zodat 
de prestatie van Rob eveneens een nieuw clubrecord betekent. 

J. van D. 

9 aug. - ~KSTBRDAM, Ookmeer, instuifwedstrijd afd. Amsterdam. 

Enkele uitslagen van deze wedstrijden: 
1000m heren B - Gerard Zwart liep hier een zeer verdienstelijke r a ce; hij be-

haalde de overwinning in 2.35.9. 
1000m Aad v.d. Werf 2.42.2 
1000m Rob Heilker 2.47.2 
1000m Garmt Zuiderna 2•47·9 
kogel herenD Leo v.d. Veer 11.67 (1e) 
ver heren C Leo v.d. Veer 6.11 (1e) 
ver herenD Rob Heilker 5.69 (4e) 
200m Mark Beekes 23.2 
200m Frank Spanheim 24.5 

J. van D. 

16 aug. ZAANDAM, instuifwedstrijden. 

Deze avondwedstrijden van de a.v. "Zaanland" hadden de weergoden bepaald niet 
op hun hand. Een felle koude wind benadeelde de prestaties. Het was daar slecht 
t6even op die Zaandamse sintelbaan. 
Aad v.d. V/erf vvas de enige .van het ploegje Haarlem-atleten, die boven zijn 
gemiddelde prestatie uitkwam. Hij zegevierde op de 400m junioren~ in een 
persoonlijk beste tijd van 53.1. 
Verdere uitslagen: 
BOOm jun.B 1 Ronald Liefrink 
hoog jun.B 2 Frank Uitervvijk 

Herman Koning 
Gerard Zwart 

400m jun.A 5 
1000m 
1000m 
ver 
ver 

Rob Heilker 
2 Rob Heilker 
3 Gerard Zwart 
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1.49 
59-5 
2.44.-
2.52.8 
5.B6 
5·B4 

J. van D. 



S'i'ERKE A'I'LETIEK en fusie-gedachten. 

Ziehier commentaar op het artikel van· E. 'I' immers, dat in de HAV-er van mei verscheen. 
Dat er zo weinig mensen hierop reageerden vind ik verbluffend; zeker de insiders had
den wel het een en ander kunnen en moeten vertellen. Hoewel 't artikel met kundigheid 
is geschreven, wordt hierin, voorzover betrekking hebbende op "Haarlem", onze vereni
ging onjuist beoordeeld. Dit komt misschien doordat Edwin- door studie gedwongen
het laatste jaar nauwelijks in ons midden was en voordien enthousiast, maar kort bij 
ons is geweest. Mag ik wat commentaar geven, zonder zeer uitvoerig op het een en an
der in te gaan ? 
LEDENTAL. De schrijver gaat uit va n een onguns tie;e MCIV.CN·ropname van de vereniging. 
Zonder de 50 welpen, die onlangs "geboekt" werden, as er wehveer een ledenaanwas. 
BESTUURSFOillvillTIE. Inderdaad LEEK het er op tijdens de laatste jaarvergadering, dat er 
onvoldoende candidaten waren. Dit is PEilTINENT onjuist. Persoonlijk voer ik al jaren 
lang een privé-actie, de bestuursformatie van 7 op 9 te brengen. Ik weet precies de 
tegenwerpingen. Maar die zijn negatief. En er zijn candidaten, maar die pluk j e niet 
eventjes uit de J.V. Vele oud-leden, die NU NOG van de vereniging verwijderd zijn, zou
den wel een functie willen aanvaarden. Maar WIJ moeten de CLUE ook nog"verkopen". 
"Men biedt zich niet aan". Meermalen toonde ik aan, door de tribune op het veld af 
te stropen, vele vaders van junioren tot jury-lid te kunnen brengen. Zwakke plekken 
in bestuur e.a. formaties vlijven er altijd, doch tra cht deze door anderen "over te 
aktiveren". 
Een CONCURlii: NT IESTlUJD tussen de sporten is er automatisch. Een jongen die honkbalt, 
krijg je niet aan het speerwerpen. Maar een actieve strijd over subsidies etc. heb ik 
nooit meegemaakt. Integendeel, de sporten in Haarlem zijn zeer tolerant bij het erva
ren hoe een bepaalde sport in de stad wel erg centraal wordt gesteld door overheid 
(semi-overheid, hoe moet ik dit schrijven?)Deze "overheid" zei eens t egen mij: "Doe 
jullie je mond dan eens open". l~et andere woorden: Laat merken, dat j e er bent. 
DE GEDACHTE EE N TO? TE VORIIJIEN met (niet: van) verschillende clubs vind ik uitstekend. 
Maar NIET het punt: centraal geleid trainerskorps. Zo'n top is beslist niet in staat 
dit te beoordelen. Tennis, zwemmen en ping-pong hebben net zoveel wet elkaar te maken 
als kogelstoten en hordenlopen. 
Hel acht ik goed: een administratieve top. Elke club schrijft elke maand, elk jaar, 
honderden adresbandjes voor het lijfblad, circulaires etc. Hier in de stad Haarlem 
(ook bij de overheid) staan tientallen adresseer1nachines ONDEHbelast, zeker in de 
avonduren. Waarom geen CENTRUM gesticht, "bewoond" door een aantal verenigingen ? 
In dit geval: één adresseermachine en iedere club zijn eigen adresplaatjes. Zo zijn 
méér bundelingen te maken. Over de financiële kant praat ik nu niet, dat is ander 
terrein. 
Mogelijk dat de sportraad over zulke dingen spreekt, ik weet het niet, omdat men zo 
weinig merkt van zo'n raad. Waarom ontbiedt de raad op haar vergaderingen niet eens 
functionarissen van diverse verenigingen, die hun hart eens kunnen luchten ? Of moet 
ik schrijven: waarom doen wij dat niet eens ? 
FUSIE ••• ja, heel merkwaardig! Is het zo, dat juist "de ouderen van 25 jaar lid en lan
._;t-. ·11 ·helemaal geen tegenwerpingen hebben en aan historie etc. hangen ? INTEGENDEEL, 
.iie ouderen hebben mij - die nog steeds als "OUDER" tussen bestuur en leden in staat 
(overigens zeer door mij gewaardeerd) - gepolst, of het voor het bestuur gewenst was 
dat de ouderen het initiatief namen . Of het bestuur eens nader over de fusie-ideetjes 
te kunnen informeren. Misschien is het plaatsen van het artikel van E. Tirruners wel 
juist de wens van die "oude:cen", die in reda ctie-cOimnissie zitting hebben ? 
DE DRIE LEIDERS DEü VERE:NIGINGEN: 
Ik ben het met de voorzitster van Atmodes -mevr. Ineke-Vos - eens, als ze stelt dat 
bij gemengde verenigingen een bepaalde afdeling er minder goed van afkomt. Voor mij 
is de ideale toestand voor Haarlem en Zuid-Kennemerland: één dames- en één herenver
eniging. Ik ben het zeer eens met o~ ~e voorzitter Hans Douwes wanneer hij schrijft: 
MOBILISEER ONZE TALE NTEN. Fusie zou kunnen lijken op trekken aan de noodrem. Daar 
kom ik straks op terug. 
Ten slotte Vhm Roozen van "Holla nd": Verschillen in instelling zie ik niet. De leden, 
die actief zijn, waarschijnlijk ook niet, evenals die er omheen staan. Zo is althans 
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de situatie. Wanneer ik a ls hinkstap-jurylid Nelis en andere 11 Holland '1-mensen met Jan 
en Jelle zie springen~ zie ik op dat moment g.een t wee c lubs. 
Al jarenlang zie ik de fam. de Zwager met gro te bezieling~ werkkracht en eerlijkheid 
aan hun club- hun "Holland" werken. Hetzelfde zie ik van de Van Drunens bij "Haarlem". 
Toch zitten deze mensen~ die go ed samenwerken , elk aan een andere kant van de tafel. 
Als ik 's-winters na onze training de "Holla nd"-mensen naar de duL"'len zie komen -
en in hun knuistjes zitten even dure centen a ls die wi j moeten neertellen- dan denk 
ikf DWAZEN ZIJN WIJ! Ik ben er pertinent op tegen da t twee clubs op één -~errein ge
lijktijdig trainen. Ik zou a ltijd mijn stem hiertegen verheffen. Toch kan ik wel be
grijpen dat b.v. een John Bergfeld op verzoek van zijn club bij ''Haarlem 11 -man Rein 
Knol traint. Maar strikt genomen is dit een onjuiste situatie. Men accepte.ert blijk
baar wel een samensmelting in details, die de gespletenheid handhaaft. 
Mocht er ge8n fusie komen v66r het a.s. winterseizoen~ mobiliseer dan v66r die tijd 
alle krachten die iets kunnen "betekenen". Laat U door onze mensen adviseren~ wie uit
genodigd moeten worden. Maak een krachtig bestuur~ centraal geleid. En een uitgestip
peld programma~ overgedragen aan sterke commissies. Stel een hoog doel.. Til de zaak 
er boven uit zoals onze welpenatletiek tot stand kwam. Vergeet niet: Een brede pyrami
de schept NOOIT vanzelf een top. 

Slotopmerking: 
FUSIE, oké, maar snel en goed, geen FUSIE~ ook goed , MA;~ MAAK DE ATL~TIEK STERK. Dit 
kàn door fusie, maar er zijn ook andere wegen. 

Bleijswijk. 

REACTIE 0? REACTIE. 

Atlefuverspanning een farce ? 

Met plezier heb ik de reaktie van de Heer Prinsen op mlJn fusie-a rtikel gelezen en heb 
beinerkt~ dat die er een is, van een diepe verenigingssentiment a liteit getuigend. 
Voorwaar~ beslist toe te juichen. Of niet ? 
Aangezien ik voorlopig~ in afwachting van de door de redactie nog meer in het vooruit
zicht gestelde reakties, niet te uitgebreid op het artikel van de Heer Prinsen wil in
gaan, beperk ik mij tot enkele kanttekeningen. 

P. laat het in het begin van zijn artikel voorkomen alsof ondergetekende één van de 
mensen is, die onwetend van de enorme _strekking met "gevallen" woorden~ zoals fusies, 
in zijn handen staat en het dan gehutd in een aardig jasje in een vereniginsorgaan 
laat plaatsen. Het spijt mij P. van een illusie te moeten ontdoen, maar fusies heb
ben al zeer geruime tijd mijn aandacht en artikeltjes hierover va n mijn hand zijn 
~ 's ; 1 diverse andere sportorganen gepubliceerd. Ik heb n.l. ontdekt, dat daarop de 

meest verbazingwekkende reakties kunnen komen, getuigend van een ver enigingssentimen
taliteit, die ik juist bijzonder verafschuw en remmend vind werken op de sportontwik
keling. Waarom ? Ik zal dit een volgende keer in onze HAV-er gaarne uiteenzetten. 
Eén grote Haarlemse sportvereniging~ waaraan ?. denkt, bedoel ik niet~ wel een beper
king tot bi j voorbeeld 3 of 4 grote sportverenigingen~ waarin alle takken van sport 
kunnen worden beoefend. 
Het met grote sprongen vooruit gaan van onze stedelijke atletiek door een fusie zie 
ik op korte termijn niet verwezenlijkt, wel lijkt mij een betere, geleidelijke opbouw 
mogelijk door het grotere arsenaal van atleten, dat ter beschikking staat. 
Over het advies dat P. aan het bestuur geeft wat de doorstroming in bestuursfuncties 
betreft~ zou ik willen opmerken, dat het nuttig maar ook gewenst kan zijn het eens, 
in navolging van het koninklijk naderlands gymnastiek verbond, met jeugdraden en 
jeugdbesturen (gevormd door juniorleden) te proberen. Een soort schaduwbestuur dus, 
dat talloze verenigingsklusjes kan opknappen, maar tegelijkertijd klaar gestoomd moet 
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worden voor toekomstige vervanging. Overigens een teer gunt bij vele verenigingsbe
stuurders, de onzen gelukkig uit(;ezonderd. 
De kreet van P. "laat honderden jongens lid worden van onze verenigine" doet het wel 
aardig, maar lijkt mij een holle frase omdat a) de door onze vereniging tot nu toe ge
voerde propaganda zonder meer onvoldoende genoemd moet worden (sic!) en b) de ver
splintering van talentvolle atleten over de diverse verenigingen een snelle gioei 
remt. 
De één na laatste alinea van P. 's artikel lijkt haas t op een zekere angs t. te duiden. 
Welke? Hij praat :! rr.rnsrs o-..rer de keuze _.C·1. ·csen overhe,as t - le t wr.:ü ove r haast (wat ik 
beslist niet bewe erd heb en ook ten zeerst e zou afraden)- fuseren en het li dmaatschap 
van de HoA oV., zijnde de grootste vereniging van Nederla~d ( hallo!). Uiteraard wel in 
de breedte (een kip zonder kop dus, als U begrijpt wat hij bedoelt). 
Sorry dat ik deze opmerking l'liet kan waarderen P. Ik bewonder wel de hoop, maar die 
is zinloos, zonder allereerst de hiervoor noodzakel ijke basis en middelen te scheppen. 

Zie hier mijn commentaar. 
Edwin Timmers. 

HOE STAAT HET EIGENLIJK IVJET DB LEDENAAIMAS ? 

In verband met voorgaande discussie tonen wij U in onderstaand staatj e 
de stand van zaken wat die voor onze vereniging betreft. 

Kwartaaloverzicht ledenstand 1967 

stand per 1 januari: senior-leden 103 

stand per 1 april: 

stand per 1 juli~ 

ere-leden 5 
leden van verdienste 14 
A-junioren 24 
B-junioren 14 

C-junioren C-junioren 9 
D-junioren 7 
welpen 0 

senior-leden 
ere-leden 
leden van verdienste 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-junioren 
welpen 

senior-leden 
ere-leden 
leden van verdienste 
A-junioren 
B-junioren 
C-junioren 
D-junioren 
welpen 
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176 

108 
6 

14 
25 
15 
9 
9 
0 

186 

106 
6 

14 
23 
18 
13 
10 
48 

238 

J. van D. 




