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Betref!: wintertraining. 

Clubgenoot, 

.. 

Haarlem, 11 oktober 1967, 

De wintertraining 1967 - 1968 gaat van start op woensdag l november 
a.s. 
Zaal training. 
De indoortraining zal wederom gehouden worden in de zaal van het 
Lorentzlyceum aan het Santpoorterplein, ingang van de zaal Hedastraat. 
Albert Scholz verwacht om 7 uur alle D-junioren(ll-12 jaar) en de 
C-junioren die ook in 1968 nog C-junioren zijn. 
Om 8.00 uur. vangt de training aan voor de overige junioren en die 
senioren welke trainen,onder leiding van J. van Drunen. 
Zeer tot haar spijt, heeft het bestuur moeten besluiten de indoor
training s8nmoren het komende winterseizoen niet meer in te voeren. 
Dit is het gevolg van de bijzonder slechte opkomst van deze groep 
gedurende de laatste jaren. 
Duintraining. 
De buitentraining kunnen wij wederom organiseren in het fraaie duin
gebied aan de ZBeweg, behorende bij het militaire sportterrein. 
Ingang is recht tegenover de uit spanning "Het Witte Huis". 
Deze training wordt gehouden voor onze senioren iedere zondagmorgen, 
aanvang 10.00 uur., junioren A-B-C-D aanvang 9.30 uur. 
Deze training gaat onder alle weersomstandigheden door!1l1 

Welpentraining. 
De welpentraining o.l.v. mevrouw E. Joacim vangt reeds aan op 18 
oktober a.s. Jongens van 8 en 9 jaar VIlorden in de ·Klaas · 
de Vriesschool, Junoplantsoen verwacht om 2. 30 uur., de welpen van 
10-ll jaar zijn een uur later, dus om 3,30 uur., aan de beurt. 
"Haarlemi'-leden van welp tot veteraan bezoekt de trainingen. 
Juist deze VJintermaanden zijn voor jullie van ongelooflijk groot be
lang voor de prestaties in het komende atletiekseizoen 1968. 

"Haarlem"-groeten, 
J. van Drunen. 
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VAN D E R E D A C T I E • 

De strijd om het clubkampioenschap van Nederland is gestreden en 
A.A.C. heeft zoals nu reeds vele jaren getoond de sterkste te zijn, 
waarvoor zeker onze gelukwensen aan geheel A.A.C. 
Het is bekend dat wij tamelijk chauvinistisch zijn9 zodat wij niet 
dralen er direct aan toe te voegen, dat wij onze H.A. V. 11 Haarlem11 

graag zeer specdig terug zien komen naar een veel betere klassering9 
waarbij wij dan het oog richten op de plaats die bovenvermelde ver
eniging in deze eindklassering inneemt. 

Het deed ons een genoegen weer zoveel oude bekenden rond de sintels 
te mogen zien en begroeten. 

Het wedstrijdprogramma loopt ten einde. Ofschoon het ons nog ver
baast dat een uitgesproken zomernummer, de nationale tienkamp, zo 
laat in het seizoen verwerkt moet worden. 

Laten wij onze blikken na de onderlinge wedstrijden d.d. 23 septem
ber richten op de wintertraining en gedurende deze periode een concen
tratie van krachten zoeken, die de basis kan vormen voor DE weg naar de top. 

Met de in dit nummer geplaatste artikelen over "fusie", zetten wij 
een streep onder deze discussie. 

De redactie-commissie komt 9 oktober bij elkaar, uiterlijk die datum 

zien wij Uw kopy voor het oktobernummer gaarne in ons bezit. 
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~- A N D E V 0 0 R Z I T T E R • 

Sfeervolle strijd in Pim Muliersportpark. 

Spanning, sfeer en een milde temperatuur schiepen zondag, 10 september optimale con
dities voor een geslaagde finale van de strijd om het cJubkampioenschap van Nederland. 
Organisatorisch en sportief mag Haarlem terugzien op een bevredigende afsluiting van 
het competitie-seizoen 1967, zij het, dat onze rol in deze finale om diverse redenen 
tot bescheiden proporties werd teruggebracht. 

Alvorens bij onze eigen verrichtingen in de~e#titelstrijd een enkele kanttekening te 
plaatsen, wil ik AAC complimenteren met de ut.. idelijke en van constante vorm getuigen
de wijze, waarop zij opnieuw een afgetek~e overwinning wist te behalen. Meer span
ning speelde zich af rond de strijd om de tweede plaa ts, op een niveau evenwel, waar
toe wij niet vermochten te reiken. Dit bleef voorbehouden aan de A.V. a. en V.& 1. -
·r,c., die dankzij de tot stand gekomen combinatie meer kwaliteit in de arena brachten 
en net- door mij al eerder om zijn homo~:i,teit geroemde- G.V.A.V. 

Domme pech tenslotte, die zich uitgerekend op ons sterkste nummer - de 400m horden
in de vorm van een diskwalificatie manifesteerde, deed ons op de laatste plaats belan
den, met een achterstand op Hollaqd (Leiden) echter van slechts 24 punten, een bewijs 
hoe nodig het is op elk nummer telkens het uiterste te geven. 

Waar blijft de jeugd? 

~ ie de uitslagenlijst kritisch bekijkt, vraagt zich ~nherroepelijk af, uit welk arse
naal deze - sterkste zes - verenigingen straks zullen moeten putten, als de huidige 
"dertigers" hun spikes ooit aan de wilgen hangen. Om in eigen hlitis te blijven, wie zal 
een Doornbosch, een Krijnen, een Knol gaan vervangen, zolang zij de pijlers van een 
ploeg vormen en voor een zekere 1400 of 1500 punten garant zijn? 
Weliswaar liet de nieuwe generatie zich op de tribune niet onbetuigd, maar het ver
schil in leeftijd en ervaring is wel erg groot, en het zal vele hoofdbrekens, initia
tieven en inspanning vergen een brug te slaan naar nieuwe P.R.-bekerfinales, waarin 
HAARLEM een rol kan blijven vervullen. 
Dat hiervoor een oriëntatie op alle denkbare oplossingen nodig is, ligt voor de hand. 
Het is wat dat betreft een leerzaam seiz0en geweest. 

Positieve aspecten. 

Toch zijn er ook positieve punten te melden. Zo was als vanouds de wil om tot een goed 
resultaat te komen voor elke Haarlemmer ~en kr~chtige stimulans, terwijl wij tijdens 
de wedstrijd onverwachts met een zij het onverstandig - staaltje va ''l 
clubtrouw werden geconfronteerd 
Aparte verrneld~ng verdient ~ig de verrasser"""~ .~ speerworp van Wim Visser, ~ie ~~er
mee zelfs JeltJo ~!i met ' een duimbreedt1, ... ~ ':: )l~R'+- rtfstak. Waren de spr1ntt1Jden 
in het algemeen teleurstellend, een gunstige u~. tzonder:...I1g maakte hierop Gerard Kamp, 
die een knappe 11.2 liet aantekenen en zijn 400m afsloot in 50,3, hiermee een constan
te vorm uit de voorwedstrijden (50.2, 50.2, 50.5) bevestigend. 
Die vorm heeft Arnoud Bosch niet kunnen waarmaken. Evenals twee weken geleden bleef 
hij een tiental seconden boven zijn kunnen. René echter verbeterde zijn tijd aanzien
lijk en finishte in een zeer acceptabele 4.12.8. Onze BOOm-lopers voldeden aan de op
dracht het puntenverlies hier zoveel mogelijk te beperken. Gerard Zwart bleef opnieuw 
beneden de twee minuten en Aad v.d. Werff had maar weinig méér nodig. Beiden verdie
nen een compliment, evenals Arie Kortek~, die een regelmatige 5000m liep en midden 
in het veld eindigde. Overigens zijn er v~ldoende termen aanwezig om in het komende 
winterseizoen een tálentenjacht te openen, die voor versterking onder de midden- en 
lange afstandlopers zal moeten zorgen. 
De springnummers leverden een flinke bijdrage aan het puntentotaal. Beproefde mannen 
op hoog en ver deden wat er van hen verwacht werd en ook de 3.80 met de polsstok van 
Wim Krijnen mocht er zijn. Hulde verdient eveneens Jan Brouwer, die ondan~s een handi-
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c~p bij het hink-stap-springen meer dan 12 meter sprong. 

Een extra woord van waardering tenslotte voor de man, die ons tot laat in de middig 
op de enige Haarlem-overwinning liet wachten, maar toen na een mooie serie worpen met 
de discus 44.16 liet noteren. Bij Rein, die net een zware verhuizing achter de rug 
had, legde de ronde schijf zondag nauwelijks gewicht in de schaal ! 

J. Douwes. 

0 F F I C I E E L • 

OM AAN TE SCHAFFEN: 
11 Haarlem11 -trainingspakken met embleem 
maat 3 f 28.75 
maat 4 11 30.00 
maat 5 "31.25 

maat 6 
maat 7 
maat 8 

f 32.50 
,, 33. 75 
11 35.00 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Ramplaan 94, Haarlem-west, 
tel. 44340. 
Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
11 Haarlem11 -insignes 

11 -emblemen voor wedstrijdshirts 
11 11 " trainingspak 

·11 11 " trainingstas of· auto. 

Bij aankoop van Uw atletiekkleding etc. bij 
Haarlem, krijgt U 10% korting. 

Sporthuis 

f 1.35 
" 1. 75 
11 2.25 
" .1.00 

Haarlem, Grote Houtstraat 

De kassabon inleveren bij de p·enningrneester en U ontvangt deze korting direct. 

123 te 

Ook bij Sporthuis '.re Nuyl, Schaterweg 27 te Haarlem, kunt U onder dezelfde voorwaar
den Uw sportkleding kopen. 

P E TI S 0 N A L I A • 

Nog onverwachts is Mevr. Lies Bleijswijk :na een geduldig en buitengewoon 
dapper lijden j.l. 14 september overleden. 
Mevr. Bleijswijk was na 1945 ofschoon indirect een sterke schakel in de 
wederopbouw van onze vereniging. 
In de vele jaren dat haar man zijn enthousiasme en werkkracht aan de club 
gaf, was zij steeds bereid dat met hem te delen en haar medewerking daar
aan te geven. 
Haar gevoel voor geluk en het werkelijk goede en mooie l.n ons leven be-· 
tekende voor al degenen, die haar gekend hebben, een ontmoeting met een 
verfijnd ~arakter. 
Moge de herinnering aan haar de Hr. Bleijswijk en zijn kinderen een waar
achtige steun zijn in dit moeilijk te dragen verlies. 
Wij prijzen ons gelukkig haar gekend te hebben. 
Mevrouw Lies Bleijswijk - RUST ZACHT. 
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TRAINING: 

De laatste baantraining van het seizoen he ef t pl aatsgevonden op donderdag, 28 septem
ber. j.l. 

ADRESWIJZIGING:" : •· · , 

J. van Drunen Ramplaan 94, Haarlem tel. 44340 

TE KOOP AANGEBODEN: 

Zo goed als nieuwe spikes, maat 42 (Adidas - Tokyo) , slechts enkele keren op gelopen. 
Nieuwprijs fl. 57,0u, nu voor fl. 40,00. 
Te bevragen bij: Hr. van Drunen, Ramplaan 94, Haarlem. 

NIE1J1i1E LEDEN: 

welpen~ 

J. Bogaard 
H. K;reima .. 
F. Bakker 

PERSONALIA: 

!. •• ~ 

Elzenplein 4 
Anth. Fokkerlaan 38 I 
Planet enl aan 2 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 

1. Edward, in de wandeling Ed Veen, heeft j.l. 27 augustus benut om Nora van Berkel 
als zijn verloofde voor te stellen. Gaarne voegen wij onze hartelijke gelukwensen 
toe bij de vele a'ridere. ' " . 

2. Het i'S ons regelmatig niet gegund · om een huwelijk etc. voortijdig· aan te kondigen.. 
Ooiè in deze heeft ons clubblad weer de taak, de wittebroodsweken van -Ton van der 
Voort en Hedwig Bender te onderbreken om a lsnog onze felicitaties in ontvangst te ' 
nemen voor hun jl. 15 september gesloten levensbestand oftewel: huwelijk. 
Met het betreden van hun"nestje", Kloppersingel 175, wensen wij hen veel geluk. 
En zoals geschreven: alsnog onze recht hartelijke gelukwensen voor jullie huwelijk. 

PROMOTIES~ 

L. v.d. · Veer 
R. Heilker 

verspringen 
1000m 

WEDSTlUJDAGENDA: ... 

30/9-1/10 
1/10 : 
1/10 .· 
10/10 
14-15/10 

Vlaardingen 
Amsterdam 
Den Haag . 
Amsterdam 
Den Haag 

6.11 
2.47.2 

9-8-' 67 
9-8-'67 

A' dam 
A1 dam 

Ned. Tienkampkampioenschappen. 
Baanwedstrijden heren. 
Baanwedstrijden. 
Baanwedstrijden. 

van D naar C 
van D naar C 

Ned. Kampi_oenschappen 1500m st. eh. 
Tienkampkampioenschappen jun. 
4x800m est. Ned . kampioenschappen. 
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Van _onze Canadese correspondent: 

Atletiek in Vancouver. 

of 

Hoe leer ik -zwemmen van een wereldrecordhoudster. 

Canada is helemaal bezeten door de jaartall en 1867-1967, zijn honderdjarig bestaan. 
Het honderste jaar: ~entinnial year. En dientengevolge wemelt het overal van centin
nial projecten. De Expo in Montreal is het meestbekende. De Pan Amerikaanse Spelen 
in Winnipeg was een andsr. Op kleinere schaal worden er allerlei festiviteiten geor
ganiseerd, of traditionele manifes taties extra groot aangepakt. Ik sprak een piloot , 
die beslot.en- _h,ad zijn overmatig e vorrels te laten staan als centinnial project, en die 
nu een veranda achter zijn huis aan het bouwen is. Ik bedoel maar, dat voor een cen
tenniál project niets te gek is. 
Zo wa~ er zaterdag, 12 augustus, in het grootste stadion vanVancouver een atletiek
ontmoèting georganiseerd tussen Brits Columbia, de meest westelijke van de Canadese 
statèn en Oregon, een van de Verenigde Staten van Amerika. Geruime tijd van tevoren 
was er dagelijks een aankondiging via de televisie. Niemand mocht dit missen, want 
alle B.C • ...;;dèelnemers in Viinnipeg zouden aanwezig zijn. Daaronder Harry Jerome, de win
naar van de 100 meter en Elaine Tanner, de machtige muis van Vancouver, die zwemmend 
de rugslagnummers won en twee wereldrecords verbeterde: het idool van Brits Columbia. 
De reclame voor de wedstrijd, de propaganda zogezegd, was niet mis. 
En de wedstrijd zelf ? Niet slecht. Veel spanning, en een paar goede prestaties. Een 
teleurstelling was dat Harry Jerome geblesseerd bleek. De 100 yards werd nu gewonnen 
in 9.8. Een verrassing leverde een voor CJregon uitkomen<! Chinees meisje, dat de 80m 
horden afraffelde in 11.2. Ene Gary Knoke van Oregon won de 440 yards horden in 51.8. 
en verbeterde daarmee het open Canadese record. Bel:ioorlijke snelle middenafstandsnum
mers. 880 yards dames, me't een ~o ngelooflîjkspannende finish in 2.14.9. Bij de heren 
1. 51.7 voor· een finalist van de Pan Am. Games, di'e onverwacht hard voor de overwin
ning moest knokken. Op de mijl een deelnemer van ·binnen vier m-inuten: Roscoe Di vine 
( Or) die in de wereldrecor·drace van Jim Ryunviercie in 3. 57.2 werd. Zo snel ging hij 
nu niet. Ti jdel'l---4.·04. 5 en 4. 04.7. Bij de technisc'he nummers werd er flink met slinger
kogel en sp~er gesmeten. Kortom, er was genoeg te zien in een snel afgewerkt program
Maar hoe nu Elaine Tanner, de trekpleister voor deze atletiekavond werd ? 1j~ elnu, op 
een gegeven werd de wedstrijd onderbroken voor een huldiging van alle E.C.-deelnemers 
in Winnipeg. De heren en dames kwamen opdraven, er werd geklapt, een toespraak, er 
werd weer geklapt. Jerome en Tanner kregen iets, de rest moest toekijken, wuiven en 
afdraven. Een wat kale huldigïng voor - naar mijn gevoel - bijna lege tribunes. 
2600 toeschouwers vallen niet· zo· op in een stadion van 40.000. _ 
Nog geen klapstuk Elaine Tanner. Op het middenveld was een grote badkuip neergezet. 
Men zei, gebouwd van de onderdelen van een indoorbaan en een grote plastic zak. Dat 
moest met zwemmen te maken hebben. · 
En ja hoor, er kwam een Bordeau-rode open slee de sintelbaan oprijden, met daarin drie 
bevallige nymfen in bijpassende rode trainingspakk'en. - Bij de kuip kwamen er ook een 
starter en twee tijdwaarnemers t'e voorschijn, en nog wat zwempakken, als badvulling. 
Dit groepje Pan Am. zwemmers kWam zwemles geven. M~n zei, dat het wedstrijden. waren, 
maar Elaine lag ter demonstratie altijd alleen in het 3-baans 25 yards-bad en van de 
rest won niemand. Een meisje echter werd laatst, op vlinderslag geloof ik, omdat zij 
water in haar neus kreeg. Verder werden er geen officieuse Canadese records verbeterd, 
zoals gehoopt, omdat het water te koud was en steeds maar de helft van de per luid
spreker aangekondigde afstand werd afgelegd. 
Maar zij konden zwemmen. En werden toege juicht. Canadezen zijn over het algemeen erg 
vriendelijk. Zij applaudiseerden zelfs tijdens het zwemmen, maar dat was voor een 
hoogspringer, die ruggelings over de lat kwam. Een merkwaardig schouwspel. Er werden 
geen tijden bekend gemaakt. · 
Dat was show en atletiek. Met spanning tot het einde. Want op het nippertje pas won 
Brits Columbia volgens de -puntentelling 7, 5, 4, 3, 2, 1 met 270i tegen 267i, of iets der
gelijks. Toen bleken er ongemerkt ruim drie uur verlopen te zijn. 
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Wat ik tenslotte node miste~ de vermelding bij de technische nummers via borden, zoals 
in Haarlem, van deelnemer, hoeveelste poging en prestatie. Ook bij de werpnummers ont
braken die aanduidingen in het veldr 
Ik bedoel maar, dat de atletiek niet slecht was en de show kostelijk, maar o~ organi
satorisch terrein ontbrak er iets. En dat verbaasde me in dit werelddeel. Bij een 
centennial project nog wel. 
(Sommige Canadezen worden al beroerd als ze alleen maar horen van wéér een 'Centennial 
project''· Zij worden er ongeveer mee dood gegooid.) 

Adri Schaper. 

10 september, Haarlem Nieuw clubrecord Rob Pauel. 

Tijdens -de P.R.-bekerwedstrijd werden enkele bijnummers verwerkt. Rob Pauel slaagde 
er in om bij de C-jongens de BOOm te winnen in de nieuwe clubrecordtijd van 2.08.6. 
Verdere uitslagen: 
800~ C 2e Ron Korridon 2.11.8 

2.26.7 
1500m jun B 1e Ronald Liefrink 

Je Ruud Kol 5e Joris Kniep 

J.v.D. 

UITSLAGEN VAN HIER .EN DAAR. 

15/16 juli 1967~ Zaandam, tienkamp (nagekomen -uitslag). 

w. Thiss~n . 5086 pnt. 

188m t~~~ 5~8 BRt: 110mh 17.5 621 pnt. 
ver 4.63 279 pnt. + discus 36.28 610 pnt. 
kogel 10.84 521 pnt. pol sh. 3.00 528 P,nt. 
hoog 1. 45 344 pnt. speer 48.92 618 pnt. 

2264 pnt. 1500m 4·53.4 442 pnt. · 
+ geblesseerd. 2822 pnt. 

2 aug. 1967, ·Zaandam, instuifwedstrijd. 

800mjun.A 1. R. Strik 1.59.0 
3~ A. v.d. Werf 2.02.6 

1500m jun.B. 1. R. Liefrink 4· 20.1 

200mA ae;pè.fitt 4· M. Beekes 23.8 
200mB ~ 3. H. te Nuyl 23.3 
400m ~-~ 3. G. Zwart 53·3 
5000m 12. G. Zuiderna 18.10.2 
kogel jun.B. 1 • H. Eelman 12.10 
4x400m 2. Haarlem 3.34·7 

19/20 augustus, Hilversum, districts 10-kamp. 

W. Thissen nam hier aan deel, maar blesseerde zich, zodat hij geen volledige 
tienkamp deed. Zijn resultaten waren als volgt: 

100m 11 • 9 601 pnt. 110mh 
discus 36.58 616 pnt. ver 5·91 584 pnt. pol sh. 3.20 587 pnt. kogel 11.55 569 pnt. 

hoog _ speer ----- ---
1500m 4.51.9 454 pnt. 

400m ----- 6. -



20 augustus, Groningen. 

J • • · _200m ho.rden, kamp.ioenschap van Nederland. 

2e Wim Krijnen 26,5 polshoog 2e 'w . Krijnen 3.70. 

26 augustus 1967, Derde competitiewedstri:d 2e ploeg te Lisse •. 

Een zo goed alJ volledige ploeg propte zich zaterdagmiddag om half ~~n in ~c. -~ 1 
enkele aut~ ' s om in Lisse aan de laatste wedstrijd van dit seizoen te begin
nen. Het weer was fantastisch (er stond weinig wind) en dus lag het geheel 
aan ons als de verrichtingen tegen zouden vallen. 
Rob Folmer had de meute aardig opgepept met zijn krasse uitspraak dat het 
geen zaterdag, maar Zato-dag· was en tevens was ieder er van doordrongên dat 
die onderste plaats beslist niet bij de "Haarlem"-formatie paste. 
Een . feit is, dat iedereen z'n beste prestatie bena~erde en vocht zoals alleen 
een .Haarlemmer kan vechten, De beste prestaties van deze middag kwamen op 
naam van Rob Folroer, die op drie nummers _uitkwam (de 400m won, een goede 
100m liep en op de 4x1GO als laatste man .een achterstand van enkele meters 
inliep). Tevens een verrassende en als altijd vechtende Co Klaver; 
Martin Labeur moest invallen op het speerwerpen en deed dit behoorlijk. 
Maar v~at mijns inziens ·nog haast belangrijker is,· dat was de fantastische 
sfeer, die in onze -ploeg heerste en de prima begeleiding door E. Bleijwijk 
en P. Kleijne. Het ·geheel was ~ een prachtige middag atletiek, di~ resulteerde 
in de 'beste prestatie van de 2e ploeg van dit jaar met 10.743 punten. 
Helaas was dit niet voldoende Óm de laatste plaats kwijt te raken in deze 
competitie. Laat dit ons doel zijn voor volgend jaar. 
100~ R.Folmer 11.9 l. _Friester . 
400m · R.Folmer 53.2 P. Svhippers 
1500m C.Klaver 4. 25.6 P. Kenbeek 
3000m G.Zuidema 9.57.0 H. de Rijk 
hoog J.Priester 1.65 M. Labeu~ 
ver. F. Knuvelder 5· 99 B. Heilker 
kogel G.Sakkers 8,74 H. Lauwener 
discus G,Sakkers 30.06 H. Lauwener 
speer F.Stroccloeck 39.10 M. Labeur 
4x100m Heilker-Schippers-Priester-Folmer 

Totaal 10.743 punten. 

JUNIOREN Y:JEDSTRIJDEN-. 

26 augustus, Aalsmeer. 

12.c 
56.1 

4·50-4 
10.21.0 
' 1.ö'5 

5·64 
11 • 1 8 
28.22 
35.24 
47.0 

Garmt Zuidema. 

Op deze zonnige middag hebben onze atleten bijna alle nummers, waarop ze uit
kwamen, beheerst. 
Daar bereikten alle drie op de 80~ C gestart~ atleten de finale. 
Rob Pauel 1e in 10.0 en in d~ · andere serie Wijndart Wielart 2e i~ 10.4 en 
Frank Uiterwijk 3e in 10.4. 
In de finale was Rob de snelste in 9.5. Wijndert en Frank bezetten hier de 
laatste plaatsen. 
Bij het verspringen deed Frank het beter~ goede derde met 4.99 en Rob een 
gedeelde 4e plaats met 4.91. 
De mooiste overwinningen kwamen echter op de middenafstanden, Huud Wielart, 
Rob Pauel en Eon Liefrink wonnen resp. de 6oom D in 1.51.6, de BOOm C in 
2.16.0 en de BOOm B in 2.05.8, zeer gemakkelijk en met ruime voorsprong. 
Op deze afstanden moeten we niet vergeten te vermelden, dat Ron Korridon 
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2e en Joris Kniep 5e werden achter Rob Pauel met resp. 2.1 8 . 2 en 2.37.5 en dat Ruud 
Kol (op de streep geklopt) de derde plaats bezette achter non Lieftink met 
2.10.5. 
Verdere uitslagen wareng 1500mA Herman Koning 3e in 4.33.4 en verspringen 
C Wijndart Wielart met 4.24. 
Een handvol medailles was de beloning voor de prachtige prestaties. 

Prrr. 

27 augustus 1967, competitiewedstrijd te Haarlem. 

100m G.Kamp 11 '~ 2 756 hoog R.Knol 1.80 680 
A.v.d.Voort 11.5 687 J. Fielmich 1. 65 54C 

200m H.te Nuyl 22.9 749 ver J.Doornbosch 6.52. 719 
M.Beekes 23.3 710 W.Thissen . 5·89 580 

400m G.Kamp 50·5 784 polshoog W.Krijnen 3.70 728 
H. Vissers 54·0 640 R.v. Nimwegen 3.20 587 

800m G.Zwart 1. 59.0 765 h.s.s. J.Brouwer 12.69 643 
A.v.d. Herff 2.03.0 698 L.v.d.Veer 12.21 591 

1500m A. Bosch 4.09.4 740 kogel L. v.d. Veer 12.35 622 
René Ruis 4·24.2 630 H.Kluft 11 ~67 577 

5000m A. Kortekaas 17.23.0 567 discus R. Knol 43.20 747 
G. Rewijk 17·45·2 532 H.Kluft 34.93 582 

110mh W.Krijnen 15·5 797 speer J. Doornbosch 52.68 668 
R.Joacim 15· 8 767 W.Thissen 41. 83 . 518 

400mh P.v.Beek 55·0 846 4x400m v.d. Werff 
R.Strik 56.9 788 G. Zwart 

4x100mres~J.Doornbosch A. Bosch 
L.v.d.Veer rt .Strik 3.34.6 1306 
M.Beekes 
F.Spanheim 46-4 

4x100m F.Lamie Totaal aantal punten 23.122 
H.te Nuyl 
A.v. d. Voort 
G.Kamp 44·4 1560 

30 augustus, Amsterdam, instuifwedstrijd. 

1500m A 3e A. Bosch 4.03.6 
1500m C 4e R. Ruis 4.19.3 
1500m D 2e H. K1.ming 4.31.2 

3 september te Lisse. 

80om ·B 4e R. Strik '· 2.00.4 
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Een P.R.-beker om gauw te vergeten. 

Op het moment, dat ik bovenstaande kop voor dit artikel op papier zette, begreep ik 
direct, dat ik met deze ~ ~ ~: woorden heel voorzichtig moest zijn. Want ik bedoel er 
mee, dat we deze P.R.-beker maar gauw moeten vergeten, wanneer we naar het resultaat 
kijken, dat unze ploeg dBar behaalde. We zullen de wedstrijd beslist niet vergeten, 
wanneer we de organisatie in ogenschouw nemen. Die was zonder meer goed. Een organisa
tie zoals het onze club betaamt, met als grote uitspringer het wedstrijdsecretariaat, 
dat direct na ieder nummer de puntentelling van het nummer en de puntenstand van het 
moment liet meedelen. Prima werk, jongens ! Kom er eens een kop koffie voor halen de
ze winter. 
Ja, dan die wedstrijd voor ons. Het heeft na tuurlijk goed tegengezeten. Na de hoogste 
toppen van vreugde tijdens de jeugdkampioenschappen moest Robert Strik nu de diepste 
dalen der teleurstelling ingaan, toe hij na twee keer vals starten werd uitgeschakeld. 
Het scheelde ons zonder meer 800 punten. En dat verlies bet·ekende ock een zekere zesde 
en laatste plaats, want voor die tijd had een geen grootse maar wel goed vechtende 
"Haarlem11 -ploeg kans gezien de zesde plaats nog steeds aan "Holland" te laten. 
Het was redelijk goed begonnen op de 110m horden met de "Old-timers" WimKrijnenen 
Harry Joacim. Onze sprinters Fer Lamie em Gerard Kamp kond én met hun resp. 11.3 en 11. 2 
niet overtuigen en dat gold evenzeer voor onze 200m-lopers ·Henny te Nuyl en alweer 
Lamie, al viel Henny te Nuyl me hier beslist niet tegen. 
Gerard Kamp kWam tot 50~3 op de 400m en zonder die moeizame 100m in z~Jn benen had hij 
deze keer beslist beneden de 50 sec. gelopen. Frank Spanheim vocht goed, maar dat was 
in dit gezelschap niet voldoende. De BOOm was zwak, al kan men ook hier beslist niets 
afdingen op de bereidheid tot vechten van Gerard Zwart en Aad v.d. Werf. Vooral de 
laatste zie ik na een goede wintertraining volgend jaar met veel belangstelling terug. 
Arnoud Bosch zit waarschijnlijk al te veel met zijn hoofd in Canada om nog tot goede 
resultaten te komen. Anders is die 4.09.7 niet verklaarbaar. Niettemin, waar halen we 
het volgend seizoen een loper vandaan, die Arnoud enigszins kan vervangen. René Ruis 
liep een verrassend goede laatste ronde en dat bracht hem zowaar op 4.12.8. 
Ja, die 5000m. Arie Kortekaas kwam nug.op .16.27.8 en dat bleek in dit gezelschap nog 
enigszins acceptabel. Co Faas, blijkbaar geblesseerd, kwam er niet ~an te pas en ten
slotte was ik nog blij, dat hij de race uitliep. Het tweemaal incasseren van 0 punten 
zou ook te erg zijn geweest. Over het drama Strik op de 400m horden sprak ik reeds. 
Jammer genoeg kon Piw van Beek er niets van goed maken. Een voorafgaande nachtoefening 
in dienst had zijn conditie teveel aangetast om als overwinnaar over de streep te gaan. 
Het werd een begrijpelijke, maar niettemin teleurstellende derde plaats en een niet 
meer starten tijdens de 4x400m. Bij de werpnummers deden we goed mee. Mogelijk hadden 
Henk v.d. Kluft en Leo v.d. Veer er op de kogel iets meer uit kunnen halen - ze kwamen 
beiden net over de 12 meter - maar op discus verraste Rein Knol ons, maar ook de vij
and, door als eerste te eindigen met een prachtige worp van 44.16. En dat was zowaar 
toch nog een "Haarlem"- overwinning. Het zou de enige blijven. Maar een verrassing 
kregen we toch nog voorgeschoteld door de uitstekende sp!3erworp van Wim Visser, die 
Jel Doornbosch overtroefde met zijn 54.32. Jel· deed het overigens goed bij het ver
springen met 6.56. Ook Leo v.d. Veer viel hierbij niet uit de toon, getuige zijn 6.30. 
En nu verzu imde ik bijna Henk Kluft bij het discuswerpen te noemen. 37.02. "Niet zo 
ver", zegt U. Prubeert U het dan eens op 52-jarige leeftijd. Voor mij ben je nog al
tijd een hele grote, Henk. Goed was Wim Krijnen op polshoog met zijn 3.80. Het kan 
tenslotte niet altijd 3.90 zijn- en ook Rob van Nimwegen kwam weer wat terug op dit 
nummer met 3.30. Normaal waren de verrichtingen van Rein Knol en Jos Fielmieh bij het 
hoogspringen. Beiden gingen over de 1.75. Nog altijd matig doen wij het bij het hink
stapspringen. Ook nu konden Jan Brouwer en Joop Vissers. met resp. 12.10 en 12.53 niet 
imponeren. 
Van de estafettes ging de 4x100m in 43.6 redelijk en was het alleen jammer, dat Gerard 
Kamp de laatste 30 meter mon of meer ging "opzitten", zoals wij dit in v~ielerkringen 
zeggen. De 4X400m verraste mij toch wel enigszins •. Ik had van deze ploeg beslist min
der verwacht dan 3.29.1. Rob Folmer maakte een behoorlijke come-'back en Rob Strik 
revancheerde zich inderdaad iets voor zijn wegvallen op de 400m horden. Al met al geen 
grootse wedstrijd van ons team en ik hoop toch, dat we het volgend jaar iets meer ge-
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degen jacht zullen gaan maken op de P.H.-beker, wat volgens Joe) Prinsen es n hersen
schim is. Maar soms zijn zelfs hersenschimmen waard om op ~e jaagd t e worden , a l was 
het alleen maar, zoals : in dit geval, . om het presta ti epe i J. -:ran è.s g<Jhdc ver eniging 
omhoog te halen. En dat . laatste heeft Joop kennelijk ve~go ten. 

septem~er, 
'• ' ' 

1Ö P; H.-beker te Haarlem. 

100m G.Kamp 11.2 756 hoog J. F j_elmich 
F .Lamie 11.3 733 R. Kn0l 

200m F.Lamie 23.0 739 ver J. Doornb osch 
H.te Nuyl 23.6 681 L.v, d . Veer 

400m G.Kamp 50.3 792 pol sh. W. Kri j ne n 
F.Spa nheim 54·9 607 R. v. I'hnw egen 

Boom G. Zwart 1.59.2 762 h.s.s. J. Vissers 
A~ v. d . VJerff 2.00.7 736 J. BrCJawer 

1500m ·A. Bosch 4.09.7 738 kogel H. Kluft 
René Ruis 4.12.8 713 L.v. d . Veer 

5000m ·A.Körtekaas 16.27.8 663 discus R.Knol 
J .Faas 17·53.2 520 H.Kluft 

110mh W.Krijnen 16.3 721 speer W.Visser 
H.Joacim 16.5 703 J.Doornbosch 

400mh P.v.Beek 57·5 770 4x400m G.Zwart 
R.Folmer 

4x100mres.J.Doornbosch R.Strik 
L.v.d.Veer A.v.d. vï erff 
M.Beekes 
F.Spanheim 45·2 Eindstand finale P. H.: 

4x100m F.Lamie 
1 • A.A.C. H. te ·Nuyl 
2. A.V.R. A.v.d.Voort 
3. V.L.T.C. G.Kamp 43.6 1656 
4· G.V.A.V. 
5· Holland 
6. Haarlem 

VOOR DE ALLERJO NGS'rEN. 

Onderlinge welpenwedstrijd (3-kamp), d.d. 26 augustus 1967. 

So long~ · 

1 • 75 
î. 75 
6 .56 
6 . 30 
3. 80 
3.30 

1 2. 53 
1 2. 10 
12.12 
12.01 
44. 16 
37.02 
54.32 
54.30 

25.539 
24.739 
24•543 
24.417 ' 
22.949 
22.925 

634 . 
634 
728 
671 
754 
615 
626 
579 
607 
600 
766 
626 
690 
689 

1417 ' 

Onze _tweede onderlinge wedstrijd zou 19 augustus worden geqouden, maar hel aas- toen 
we met z'n allen de baan bekeken, waren de plassen zo diep en het gr a s zo nat, -dat 
het beter was de wedstrijd af te gelasten. Maar bij ons kwam gelukkig van a,fstel geen 
uitstel, want precies de zaterdag daarna waren de weergoden w~l zo vriendel.ijk om mee 
te werken. En gelukkig waren er ook weer voldoende bereidwillige juryleden om ons te 
helpen ! Hartelijk dank daarvoor ! 
De nummers waa r het dit keer om ging, ·waren hoogspringen , kogel s toten en de 600m. 
Wat werd er fijn hoog-gesprongen. Nu zie je hoe nuttig ' t is om op de tra ining ook 
goed te luisteren, want dat jullie het 3x mochten proberen o~ dezelf de hoogte ~ hadden 
Albert en ik al zo vaak verteld. Jammer, dat er "!!och een paar rno est en huil e n a ls ze 
af waren. Jongens, 't gaat er toch heus niet alleen om, dat je de beste moe t zijn en 
't hoogste van iedereen kan springen • . Sportief zijn, fij n .r1e·~ el kai:l:':' spo::-t cn , da ~ is 
het allerbela ngrijkste en . daarom gaat 't toch ook in elke ~ed st~ijd . . 
Het kogelstot en was meer voor onze "zware jongens", want al J.i j ~d !:le t een kl ein kogel 
tje waar je me e moet stoten, het kost toqh heus wel wa t van j e sp j_er ball Em. 
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Het klapstuk van de wedstrijd werd de 600m. We hadden er samen vaak voor getraind. 
:::::n ik moet jullie zeggen: jtülie liepen reuze dapper, vooral Frank Bakker, die nog 
maar net lid is. 
Gelukkig kregen ook dit keer weer alle jongens voor hun sportief deelnemen een fraai 
diploma met nun prestaties erop. 
Bewaar de diploma's goed. 't Is zo leuk om ze elk jaar te vergelijken en om dan te 
zien hoeveel je vooruit bent gegaan. 

A-welpen: 

1. Bart Starreveldt 
2. Frank Bakker 
3. Hans Joosten 
4. Tom Bliekman 
5· Onno Meyer 
6. Gerrie de Vos 
1· Walter de Hart 

8/9. Fred de Vust 
Leo de Jong 

10.Paul van Looy 
11• Jos MathCt 
12. Bennie Hendriks 
13. Dirk Munsterman 
14. l~rk Langeweg 

15/16. Rainold Freyenhove 

B-welpen 

Han Blankert 
17. Ronald Kniep 
18. Gerard Cornelisse 
19. Robbie Hendriks 
20. Marcel Kleinendorst 
21, Jan Weg 
22. Taco Taconis 
23. Jeroen Duivenvoorden 
24. Wouter Muns 
25. Frank Dekter 
26. Alex v. Groni~gen 

1. Ype Starreveldt 
2. Joost Duivenvoorden 
3. Lex v. Vugt . 
4· Omer Sinke 
5· Henri v.d. Ende 
6. André Klinkert 
7. Ton Sinke 
8. Hans Ruygrok 
9. Johnny Boogaart 

10. Jack v. Sinderen 
11. Henk Krijnma 
1 2. Peter de Vos 
1}. Steven Jager 
14. Dave v. Olphen 
15. Albert Winkel 
16. Rob Brouwer 
17. Ton Koers 
18. René ten Br~ak 
19. Tom Schaar 

hoogepringen: 

1.07 
1.07 
0.97 
0.90 
0.91 
0.95 
0.80 
0.97 
0.95 
0.90 
0.90 
0.85 
0.97 
0.85 
0.90 
0.85 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.85 
0.85 

0.85 
0.85 
.0.80 

1.00 
0.90 
0.90 
0.80 
0·95· 
o. 9:5-
0.90 
0~95 
0.8,5 · 
0.75 
o.85 · 
0.75 
0.80 
0.80 
0.80 
0.85 
0.75 
o. 80. 
0.80 
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E. Joacim-Ort, 

kogel stoten: 600m: 

2.05.9 
2.13.3 
2 . 09. 1 
2.10.5 
2.24.2 
2.20.3 
2.16.2 
2.18.3 
2.12.5 
2.19.0 
2.23.8 
2.25.1 
2.28.8 
2.27.9 
2.29.0 
2.20.9 
2.23.1 
2.36.5 
2.28.6 
2.40.9 
2.23.3 
2. 42. 1 
2.18.4 

8.43 
5·1 0 
5·93 
5·30 
6.80 
5.80 
6.25 
4.96 
4.30 
5·23 
5· 21 
5.69 
5· 21 
5·74 
5·40 
4· 81 
4·37 
5·40 
4-50 
5·67 
3.95 
5· 18 
4· 71 
6. ·22 
3.93 
4.20 

6.11 
5· 81 
5·77 
5.86 
4•23 
4. 88 
5·34 
4.01 
4 .. 89 
).01 
4.99 
4.90 
4.98 
4·37 
3-73 
3.70 
3.65 
3. 81 
2.91 

2.11. 0 
2.16.0 
2.25.6 
2.22.1 
2.18.6 
2.23.0 
2.28~ 5 
2.2-).3 
2.25.8 
2.26~0 
2.33.0 
2.25.6 
2. 36.4 
2.36.0 
2.31.4 
2.36.7 
2. 34.1 
2.·39.9 
2.33.2 

punteng 

1799 
1431 
1422 
1304 
1304 
1255 
1242 
1 2.16 
12j 6 
1189 
11 31 
1125 
1120 
1098 
1092 
1092 
1091 
1048 
1044 
1031 

980 
911 
865 
856 
855 
638 

1428 
1277 
1161 ' 
1138 
1132 
1131 

' 1 092 
1053 
1045 

989 
979 
978 
910 
836 
835 
815 
765 
762 
724 



WELPENLAl,IE. 

Bij he.t hoogspringen: Wanneer stoppen wé hier nou eens mee? 1 t Duur.t nu al een kWar 
tier. (op~.g nog niet rijp voor polsstokhoogspringer, blijkbaar) 

Bij de 600mg 

Vóór de V'edstri jd: 

Als ik van die starter. rnaar geen kogel tuss·en m'n ribben ki;ijg! 

Er was een jongen niet komen opdagen. Zei z'n broer: "Juf, hij 
heb 't niet meer". (opm.: waarmee we 't dan maar eens moesten 
zijn.) 

' • • ~ ~':.. :. -y . _ 1 ••• • •• 

Nogmaals vóór de wedstrijd:. 
Twee ,welpen tegen elkaar: Joh, ik heb wat doping uit 't laatje 
van m'n broer gepikt •. 
(opm •. : Is de broer soms wielrenner?) 

Tijdens de wedstrijd tegen A.A.C.: 
Wel een rijke vereniging hier! Alle jongens hebben .trainings
pakkel.'l + spikes. 
(opm.~ De fabrieken zouden toch stoppen met reklame?) 

Een welp opgesloten in 't d9uche-hok vóór de wedstrijd: 
Zijn ze al begonnen? Ik heb m'n startnummer nog niet . op. 

FUSIE ! WAAHOM ? 

Het was vanzelfsprekend met veel interesse, 'dat ik in de afgelopen maanden de artikelen 
die betrekking hadden op het· onderwerp "Fusié", heb gelezen. Het artikel van Ed Tim
mers vond ik in eerste aanleg wel interessant, al was ik het op geen stukken na met 
hem eens, maar toen uit zijn· tweede bijdrage· bleek, dat hij fusies meer als een mode
verschijnsel zag, getuige het feit, dat hij in diverse andere cluborganen. hierover al 
geschreven had, toen was wat · hem betreft, de kous af. Want gaan fuseren omdat anderen 
het ook doen, dat lijkt nergens naar. Een fusie moet een middel zijn, nooit een doel. 
Het moet een middel zijn om de atletiek in. zijn algemeen op een veel hoger plan te 
brengen• En dan leg ik bewust de nadruk op hét woordje "veel". Want daar zal tegenover 
staan, dat er . enorm veel aan ·opgeofferd zal moeten worden. 
i aarom · zijn we lid van onze club? Omdat we h~t een fijne verenigingvinden1 waar we 
prettig aan sport doen, waar·we onze vrienden hebben gevonden, waar we het gezellig 
vinden en waar we met al deze prettige factoten op de achtergrond proberen een zo'n 
goed · mo~ elijke pr.estatie op de baan te maken.' En ik geloof, dat da~ eigenlijk in onze 
vereniging al tijd nog gelukt ·is. Natuurlijk, "ook ik ben allerminst. tevreden over die 
zesde plaats bij -de laatste P.H.-bekerwedstrîjd, maar die zesde plaats betekent dan 
toch nog al tijd, .dat we tot ~ · zes beste v~ie"nigingen van het land behoren. En als we 
verderzien, da.t w.e over een ui. tstekende train'ingsgelegenheid beschikken, en dat onze 
financieele positie beslist goed is, dan kan 'ik de noodzaak van een eventuele fusie 
echt niet direct ·inzien. En laat men nou niet· denken, dat hier een man aan. :d:e schrijf
machine zit, die zo gehecht îs aan al die oude "Haarlem"-tradi ties .. . en dat hi'j daarom 
die fusie niet.wil. Inderdaad~ ik ben een eni~szins traditioneel 1uan en dat is heus 
geen schande. Wmar ik zou zonder meer al die gehechtheid aan die tradities. overboord 
zetten, wanneer 11îen duidelijk · zou kunnen maken, dat het een heel groot atletiekbelang 
zou zijn, wann~er · men de club · op zou heffen en zou gaan fuseren. Want laat men goed 
begrijpen, dat-het daar op neer zou komen. De ' H.A. V. 11 Haarlem 11 bestaat dan . niet meer, 
er komt een geheel nieuwe vereniging, waar men pas na enkele jaren een zekere sfeer zal 
vinden, een sfeer, die ongetwijfeld anders is, dan die we nu hebben. 
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·-
En kijk, ik wil toch nog altijd lid ZlJn van een vereniging, die ik zelf uitGekozen 
heb, waarvar1- ik het fijn vind om lid te zijn. Lid te worden van een gefuseerde vereni
ging, omdat die fusie zo nodig moest -anderen fuseren ook- nee, ik zou daar op dit 
m0ment bepaald nog niets in zien. 
Iets anders is, maar dan kom ik op een geheel ander terrein, of we zo met onze eigen 
club door moeten gaan. De laatste P.R.-beker was, wat ons betreft, bepaald sfeerloos. 
Ik hoor, dat de trainingen, speciaal do.or de senioren, heel slecht bezocht worden; 
kijk, daar zullen we met zijn allen werkelijk iets aan moeten gaan doen. We zullen 
dat - dacht ik - lJJOeili jk kunnen verwijten aan het nieuwe bestuur, want we zijn op dit 
moment op een weg, die we al enkele jaren gaan. Wat vv e wel kunnen verwachten van dit 
bestuur, ·dat het probeert initia tieven te nemen om dè weg omhoog weer te gaan bewande
len. En dan ben ik het volkomen eens met mijn vriend ·Bleijswijk, die in het vorig num
mer schreef, dat hij hoopte, dat het bestuur zou willen gaan praten met een aantal 
mensen, die nog altijd heèl veel belangstelling voor ·de club hebben en uit die gesprek
ken te weten te komen, hoe er door die ledèn over de 'gang va n zaken gedacht wordt en 
welke ideeën die clubgenoten ·hebben. · 
En daarom bestuur, ga praten. Beslis niet vanachter de bestuurstafel, maar ga Uw licht 
onder de -leden opsteken. Dê laatste P.H.-beker was natuurlijk teleurstellend, maar er 
zat toch -ook nog voldoende vechtlust en aanleg in die ploeg, dat het eenvoudig een 
verraad aan het grootse verleden, maar z.eer zeker ook aan de toekomst van onze fijne 
club zou ~ijn om niet alles op alles te zetten om door te gaan. 

Dick Hagtingius. 

Dualmeet welpen A.A.C. - "llaarlem11 , 

2 september op de -sintelbaan "Ookmeer" te Amsterdam. 

De eerste uitwedstrijd, tegen A.A.C. Met een prachtige - stijlvolle - opening, het 
opstellen van beide ploegen, 48 HAV-ers tegen 100 AAC-ers en het overha ndigen van een 
reuze mooi ,AAC-vaantje, had onze eerste uitwedstrijd een aanvang genomen. 
Er werd begonnen met de 60m sprint. Het was reuze spannend - elke race weer. Wel viel 
me op, dat veel van jullie nogal opzij proberen te kijken of ze nog voor liggen. Dat 
moet je nooit doen hè, je verliest er abs oluut snelheid door. Dus ••• voortaan je neus 
vooruit en dan maar zo snel mogelijk rennen. Het verspringen liet ons duidelijk zien, 
dat wij nog pas dit jaar met elkaar zijn begonnen. Over een klein aantal jaren hebben 
wij ook wat meer ervaring en zal het vàst beter lukken. Maar .•• petje af voor AAC, waar 
jongens met gemak over de 4 meter sprongen. 
Bij het balwerpen en kogelstoten hebben we ons dapper geweerd - maar ook daar schoot 
het ons echt in veelvuldig oefenen te k ort. . 
De 600m, waaraan je vrijwillig mee kon doen, verliep reuze spannend. Bart Starreveld 
met zijn kranige tijd - 2.00.5 op de 800m - had reuze veel zenuwtjes vóór de wedstrijd 
en heeft zich er wat kranig door he en geslagen. En dan _Frank Bakker, die de hele weg 
op kop liep en werd opgejaagd door een meer ervaren AAÇ-ertje, die hem bij de eind
spurt een mentale klap gaf door hem voorbij te komen. Frank, een volgend keer lukt 't 
je vast beter. Ook denk ik aan de keurig iepende Tom B~ickman, die zijn serie van kop 
af won en aan Joost Duivenvoorden, die door zijn snelle eindspurtje ook zijn serie 
won. 
Maar denk niet, dat ik a l dié àndere jongens niet heb zien lopen. Vooral hun doorzet
ten vond ik erg dapper en krani g ! 
Reuze leuk was de door AAC verzorgde broodmaaltijd- een lekker zakje brood+ 'nap
peltje voor de dorst. Ja, en dat we deze wedstrijd verloren hebben, maakt o.hs alleen 
maar enthousiaster en we gaan nog harder trainen. En n4 maar denken: vol gende keer · 
weten we 1 t nog zo net niet, wánt da n zijn wij ook vee~ meer getraind en voorbereid 
op al die nummers. Nu, zo mag je denken, als je daarme~ maa r nooit het sportieve ele
ment uit het oog verliest! Precies 4 uur - da nkzij (?) .de NZH-chauffeur die de uitge
putte welpen a.h.w. van de finish "plukte - k eerden we vermoeid maar tevreden bij het 
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600 
2 

5 
9 

meter: 

13 
20/21 
25 
32 
33 
35 
40 
41 
43 
47 
48 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Starreveld 
Bakker 
Bliekman 
de J ong 
de Vos 
de Hart 
DuivenvoorElen 
Blankert 
v. Looy 
Meyer 
v.d. Fust · 
Weg 
Munsterman 
Mathot 
B. Hendriks 
Muns 
Cornslisse 
Langeweg 
R. Hendriks 
Taconis 
Kleinendorst 

Totaal~itslag A-welpen: 

A.A.C. 60m ver kogel balw. 
A.A.C. 16 21 ' 15 17 
Haarlem 5 0 6 4 

B-WELPEN: 

60 meter: 
1/3 
6/8 
9/11 
12/15 

20 
21/26 
27/29 

Duivenvoorde 
v.d. Ende 
T. S:i.nke 
Rui grok 
v.d. Vught 
v. Gag 
0. Sinke 
Klinkert 

verspringen: 
7/8 . v.d. Vught 
10 v. Duivenvoorde 
13/15 T. Sinke 

v.d. Ende 
16/17 0. Sinke 
22 Klinkert 
26 I'rein:a 
28/29 de Vos 
31./33 Ruygrok 

v. Gog 
35/36 Brouwer 
38 Schaar 
40 ten Braak 
43 Boogaart 
45 v. Olphen 
47 jager 

2.00.5 
2. 05.1 
2.07.0 
2.08.2 
2.14.2 
2.15.6 
2.18.7 
2.19.6 
2. 20.1 
2.20.8 
2.20.9 
2.23.1 
2.25.3 
2.25.8 
2.28.0 
2.28.7. 
2.30.8 
2.34.2 
2.34.7 
2.40.0 
2.41.7 

6oom totaal 
14 83 
7 22 

9.8 
1 o. 1 
10.3 
10.4 
10.4 
10.6 
10.7 
10.8 

3.32 
3.18 
3.14 
3.14 
3.12 
3.03 
2.92 
2.90 
2. 86 
2. 86 
2.80 
2.75 
2. 73 . 
2.61 
2. 41 
2.3~ 

Punten: AAC 21 Haarlem 0 

kog elstoten: 
8 
9 
10 
12 
15 
17/18 
19 
23 
24/25 
29 
30 
31/32 
34 
40 
43 
45 
46 
47 

v.d. Vught 
Duivenvoorde 
Jager 
0. Sinke 
T. Sinke 
Kreima 
v.d. Ende 
de Vos 
Boogaart 
Klinkert 
Breeuwer , 
v. Gag 
Ruygrok 
Brouwer 
Schaar 
ten Braak 
Koers 
v. Olphen 

5·46 
5· 39 
5. 25 
5.2o 
4.86 
4- 79 
4. 76 
4-50 
4.42 
4· 3"1 
4-4-7. 
4. 23 
4-17 
3,.82 
3-72 
3.40 
3. 30 ' 
3.05 

punten: AAC 21 - Haarlem 0 

600 meter: 
2 
13 
15 
19 
22 
23 
24 
27 
29/30 

32 
35 

Duivenvoorde 
v.d. Ende 
v.d. Vught 
v. Gog 
Ruigrok 
de Vos 
Kreima 
Boogaart 
Koers 
ten Braak 
·r. Sinke 
v. Olphen 

punten: AAC 16 - Haarlem 5 

balwerp en: 
2/3 
4/5 

6/9 
12/14 
22/23 

24/29 

33/o37 

38/40 
41/42 
44/45 
46/49 

v.d. Vught 
Duivenvoorde 
de Vos 
Klinkert 
Kreima 
Ruigrok 
ten Braak 
Jager 
v. Gog 
•r. Sinke 
o. Sinke 
v.d. Ende 
Boogaart 
Schaar 
D. Brouwer 
Koers 
v. Olphen 
Breeuwer 

2.06.9 
2.18.2 
2.19.2 
2. 21 • 5 
2.24Q2 
2.25.4 
2. 26. 1 
2.27.6 
2.28.7 
2.28. 7 
2.30. 7 . 
2.35·7 

30m 
27m 
27m 
26m 

' 24m 
19m 
19m 
18m 
18m 
18m 
18m 
16m 
16m 
15m 
14m 
12m 
10m 
10m 

Punten: AAC 11! -Haarlem 9! 
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Totaaluitsl~g B-welpen: 

60m ver kogèl balw. 6oom totaal 
A.A.C. 16 21 21 16 11-! 85-! 
Haarlem 5 0 0 5 : 9-! 19_1_ . 2 

NOGMAALS FUSIE EN WAT DIES MEER ZIJ. 

De met verwe geschreven reàktie van de heer Bieijswijk op het fusie-artikel heeft mij 
bijzonder verheugd, ondanks de , naar ik meen te bespeuren, kleine terechtwijzigingen. 
Het zou te ver voeren maandelijks "fusiepraat" in de HAV-er te doen verschijnen, vandaar 
mijn laatste woorden hierover. 
Wat uit de reakties wel heel duidelijk naar voren is gekomen, is het onbegrip wat er 
bestaat over een SPORTvereniging. Het is volkomen begriDpelijk, dat in het verenigings
blad van een atletiekvereniging ui teraard de atletiek als alleen-zaligmakend wordt ge.;;:. .. o! :. 

zien en vantü t dit standpunt ook op mijn fusie-artikel wordt gereageerd. 
Mijn bedoeling was echter ni~t de fusie centraal te stellen, maar het komen tot &~n 
grote sportvereniging, waarin div:erse takken van sport beoefend kunnen worden. Dat 
fusies hiervoor noodzakelijkerwijs tot stand moeten komen, is allerminst noodzakelijk. · 
De heer Bieijswijk heeft dat waar~chijnlijk aangevoeld toen hij het had over de samen
srnel ting. van de adminis.tra tie van de di verse verenigingen. Het is heel goed mogelijk 
dat clubs mst behoud van e~n zekere zelfstandigheid zich tot &&n: grote sportvereniging 
aaneen kunnen sluiten, zon~e~ daarvoor een mogelijke discriminatie van een bepaalde 
tak van sport of vereniging j:n de hand te werken. De mogeli jkh.ed.en, die ui"t een derge.:.. 
lijke verenigingsopbouw ontstaan, kunnen o.a. de volgende zijn: · · · 
1e. Het reeds eerder genoemde bundelen van de administratie van de diverse aangesloten 
verenigingen. 
2. De in mijn eerste artikel genoemde concentratie van een sterk bestuurskader. Het is 
zonder meer duidelijk, dat, wil de sport in de toekomst aan de verlangens van de ·spor
tief ingestelde homo scipiens blijven voldoen, een uitermate sterke en soepele beleid
voering noo.dzakelijk is. De toekomstige sportleider zal daarom steeds ·meer gelijkenis 
dienen te· v.ertonen met zijn broeder in het zakenleven, ·over dezelfde organisatorische 
eigenschappen dienen te beschikken en weinig gelijkenis dienen te vertonen met de hui...;. 
dige amateuristisch il1gestëlde en· va:ak ·dilettantische optredende bestuurder (men gene
ralisere hier liever niet te snel, daar ik de goede niet te na wens te s~reken). 
Keuze uit een grote hoeveelheid hestuurdei-s maakt de kans groter, "the right man on 
the right place" te krijgen." 
3e. Nogmaals herhaai ik (hoewel het niet specifiek bij een bepaalde verenigingsvorm 
behoort): "laat de jeugd méér in de organisatorische sector van de vereniging betrok
ken worden". Tracht heil doelbewust op te leiden tot vervanging van oudere bestuursle
den en geef hen meer kansen hun kwaliteiten ten bate van de vereniging · te ontplooien''• 
4e. Door een juist beleid dient de mogelijkheid geschapen te worden de " spo~tman of 
-vrouw, die meer aanleg voor een andere dan de door hem/haar beoefende ·tak ·van sport 
blijkt te hebben, zich daarin verder te bekwamen. 
De opmerking van de heer Bleijswijk, dat een jongen, die honkbalt, niet meer aan hèt 
speerwerpen te krijgen is, lijkt mij nogal twijfelachtig. Afgezien vah de leeftijd 
van de joi;lgen geeft namelijk in eerste instantie het aantrekkelijk makeri ··Vari een spo~t 
d.m.v. bijvoorbeeld propaganda vaak de doorslag. Blijkt een jongen meer aanleg te heb
ben en is hij er qua lichaamsbouw of instelling geschikter voor om een' andere sport te 
beoefenen; dan lijkt het mij niet onmogelijk deze knaap voor die andere tak van sport 
te interesseren. 
5e. Een eentraal geleid trainerskorps. De heer Bieijswijk achtte dit punt niet van be
lang en hij betoogde, dat tènnis, zwemmen en ping-pong net zoveel met elkaar te maken 
hebben als bijvoorbeeld kogelstoten en hordenlopen. Een op zichzelf waterdichte rede
na tie, maar met dit centraal geleid- trainerskorps bedoel ik een andere organisatie
vorm, namelijk de volgende: 
In de sportwereld wordt vaak met de kreet gewerkt, dat de menta~e of medische beg!3-
leiding van sportlieden al of niet te wensen overlaat. Deze begeleiding van mensen, 
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ongeacht hun prestatie-niveau 9 is en zal van niet te onderschatten betekenis van de 
sport in de toekomst blijken en dat hieraan momenteel te weinie aandacht wordt besteed, 
is zonneklaar, 
Nu is mentale en medische begeleiding van sportlui ondoenlijk zonder de trainers van 
deze mensen hierbij te betrekken en aangez ien het een en ander, vooral bij een grote 
sportvereniging een behoorlijke co~rdinatie vereist, is de term ''centraal geleid traj __ 
nerskorps" misschien niet zo overbodig als men denkt. 
6e. Wat de financiële samensmelting b etreft, lijkt mij het storten in een centrale kas 
van een contributie per vereniging, afhankelijk van diens grootte, t ot verwezenlijking 
te kunnen leiden. Een neutrale commissie dient hierover te waken en de besteding te r e
gelen. 
Met het op deze wijze verzameld geld kunnen zaken zoals propaganda, trainerssalaris
sen (!) 9 administratieve kosten(!), salarissen van de medische staf 9 e.d., het huren 
van trainingsgelegenheden, het organiseren van feestavonden (waarom deze te vergeten? )~ 
het eventueel aankopen van een verenigingsgebouw, kortom al diè zaken, die centraa l ge
leid kunnen worden en die de sport boven een bepaalde grens, zoals die door een vereni
ging individueel kàn worden bereikt (of nooit), kan uittillen. 

U merkt het, geachte atletieklezer 9 ik spreek niet ever atletiekfusies of iets wat al
léén de atletiek aangaat. Het is echter wel iets waaraan een atletiekvereniging, zoals 
de "H. A. V.", zijn steun dient te geven. 
Verlies van zelfstandigheid kan beperkt worden, waardoor de van Drunen's bij de H.A.V. 
en de fam. de Zwager bij "Holland" hun taak met dezelfde toewijding kunnen blijven 
vervullen en misschien hun taak nog omvangrijker kunnen maken door de meer gebeden 
mogelijkheden bij samengaan. 
Wie zal de eerste stap durven zetten voor de vorming van een grote SPORTvereniging ? 
v{ie zal 9 als basis, de atletiekverenigingen hun inspanning laten verdriedubbelen(!)? 
Wie zal de impuls gaan teedienen ? Doet U het, atletiekvriend ? 

Edwin 'rimmers. 

He t is buiten de schuld van de redaktie-commissie, dat dit clubblad deze maand zo laat 
verschijnt. 
Door verschillende omstandigheden, zoals verblijf in het buitenland, ziekte,en defekt 
aan de schrijfmachine kon ondergetekende niet eerder aan het clubblad beginnen. 

J. H. ?rins en. 
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