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VA N D E R E D A K T I E • 

In dit nummer een naar onze mening opvallend artikel van Rein Knol. 
Wij ~ouden ons kunnen voorstellen, dat men op dit artikel zou wil
len reageren. Dat kan natuurlijk. Heel graag zelfs! l endt Uw reak
tie dan rechtsstreeks naar het redaktie-secretariaat. 

De wintertraining is inmiddels alweer enkele weken oud. Een trai
ning, die voor elk wat wils biedt. Een conditie- en later speciaal
training voor de wedstrijdatleten, een wat rustiger conditie-trai
ning voor de eezelligueidsatleten en een puur gezellig ontmoetings
punt voor de oudere leden. Vandaar de altijd grote opkomst voor de
ze training. Laten wij hopen, dat dit zo blijft en tegelijkertijd 
maatregelen nemen voor een aanmerkelijk beter trainingsbezoek in de 
zomermaanden. 

De inzending van copij voor het Kerstnummer sluit beslist maandag 
27 november. Op die datum komt de redaktie namelijk bij elkaar. 
Copij, die later binnenkumst, zullen wij beslist t8rzijde moeten 
leggen. 
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VAN DE V 0 0 R ~ I 1 T E R • 

HET NIEUWE SEIZOEN START NU ! 
Als dit nummer verschijnt 1 is de wintertraining-voorbereiding op het nieuwe sei
zoen - net begonnen. Dit betekent, dat iedereen, die aspiratie koestert zijn presta
tiepeil in 1968 op te voeren of zelfs maar te handhaven, van meet af aan zijn aan
dacht op dat nieuwe atletiekseizoen zal moeten richten. De zeelucht in de Kennemer
duinen mag dan gezond zijn en een heilzame invloed hebben op de zenuwen, zij zal te
vens de prikkel verschaffen die nodig is om straks in het Olympi~che jaar een geladen 
"Haarlem" aan start (èn fin±sh) te brengen. 
Deze gedachte, gewijd aan het doel achter de wintertraining, is gesymboliseerd in 
het motto: Het nieuwe seizoen start nu ! 

TRAININGSOPZET IN NIEUWE BANEN. 
Conditietraining, zaaltraining, baantraining: traditioneel gezien alle onontbeerlijk 
voor optimale prestaties in het wedstrijdseizoen, waren het afgelopen jaar allesbehal
ve populair. Het duidelijkst manifesteerde zich dit bij de senioren, waar de duintrai
ning nog een royale opkomst kreeg, maar die in de zaal en op de baan vaak verstek lie
ten gaan. Zo pover zelfs was de belangstelling voor de indoor-training bij de senioren, 
dat deze de komende winter zal komen te vervallen. Onnodig te zeggen, dat dit het be
stuur en de technische commissie aan het hart gaat. Een andere beslissing was echter 
zinloos en derhalve onverantwoord geweest. 

Om te trachten uit deze training-impasse te geraken is tenslotte - na uitv0erig beraad 
tussen bestuur en T.C. - besloten de trainingsopzet voor het komende seizoen in zoverre 
te wijzigen1 dat EEN SPECIALISTISCHE VOORBERE IDING OP DE DIVERSE NUMMERS ALS UITGANGS
PUNT ZAL DIE!IJ"EN. 
waar mogelijk, zal hierbij de senioren- en (oudere) juniorentraining worden geinte
greerd, om de energie van de beschikbare oefenkrachten zo efficiënt mogelijk te be
nutten. In een binnenkort te publiceren taakverdeling zullen Harry Joacim, Joop van 
Drunen, Rein Knol en Wim Krijnen zich aan deze nieuwe opdracht wijden. 

Vanzelfsprekend zal niet elke grens tussen senioren- en juniorentraining vervagen. 
Er blijven deeltaken, die om een intensieve aparte begeleiding vragen, zoals: 
1. de conditietraining; 
2. de voorbereidende oefeningen en het inlopen op de baan; 
3. de mentale-coaching tijdens wedstrijden. 

Teneinde onder meer deze taken, gescheiden voor senioren en junioren, te kunnen ver
vullen, hebben respectievelijk Harry Joacim en Joop van Drunen zich met de verantwoor
delijkheid hiervoor belast. 
Naast hen zullen wij ~ok het komende seizoen weer mogen rekenen op Ellen Joacim-Ort 
voor de welpenleiding en op Albert Scholz voor de training van de jongste junioren. 
Al met al een team om de resultaten van 1968 met vertrouwen tegemoet te zien, tenmin
ste ••••• 

EIGEN INBRENG BLIJFT BEPALEND VOOR SUCCES I 
Tenminste, als de wil er is, zich metterdaad onder deze leiding te scharen. Niet al
leen tijdens de oer-gezellige zondagse uren in de duinen, maar ook op de ongastvrije 
winteravonden, tot en met de laatste baantraining van de volgende zomer. Eerst dan kan 
met recht aan stijgende i.p.v. dalende wedstrijdresultaten worden gedacht. 

Sport is in mijn opvatting altijd geweest: spel ~et het doel hierin prestaties te le
veren. Deze prestaties meten wij af door ze met die van anderen te vergelijken. Voor 
deze vorm van wedijveren schept de K. J~.A. U. wedstrijdgelegenheid. 
Voor de één zal het spelelement, voor de ander het wedstrijdelement in de atletiek
sport overheersen. Maar tot topprestaties za l alleen hij komen, die de mentaliteit be
zit die topprestatie te WILLEN leveren. Daartoe is bij de huidige verhoudingen in de 
sportbeoefening een straffe training een eerst~ vereiste. 
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~n 1968 zal het niet alleen aanleg ZlJn, die tot Olympische en andere ' ~cessen - voert. 
In weerwil van wat lyrische figuren hierover gezegd mogen hebben, worden topsporters 
niet geboren maar gemaakt, ook al is uiteraard een zekere aanleg onmisbaar. Meer dan 
ooit zullen het de mentaliteit en trainingsijver zijn, die de uitslagen gaan beïnvloed8n . 
Men beüoeft geen profeet te zijn, om dat aan de vooravond van een Olympisch jaar te 
voorspellen. 
En is het niet ·zo, dat het hem, die de training verfoeit, aan ware geestdrift voor zijn 
sport ontbreekt ? 

Of EN COMMUNICATIE. 
Met veel belangstelling heb ik de artikelenreeks over fusie in vorige nu~ners van de 
H.A. V. - er gevolgd. Ik proef hieruit een warme belangstelling voor de gan~- van zaken 
binnen onze vereniging en de sportwereld om ons heen. 
Dat het bestuur tot dusverre in deze discussie geen s-telling genomen heeft, betekent 
niet dat het onderwerp aan de agenda van de bestuursvergaderingen is voorbijgegaan. 
Evenmin dat een discussie om traditionele redenen bij voorbaat schipbreuk zou moeten 
lijden. 
Ik zou daarom niet aarzelen de redactie te vra&en de discussie te heropenen, indien 
het fusie-vraagstuk naar mijn wening actueel zou zijn. 
Vooralsnog is mijn conclusie evenwel, dat de H.A.V. voldoende inhoud bezit om de op
waartse liJn terug te vinden. De - veelal sluimerende - krachten in de vereniging te 
mobiliseren, zal een taak voor deze winter zijn. Suggesties hie r toe zijn zoals steeds 
van harte welkom. 

0 F F I C I E E 1 . 

OI\Ii AAN TE SCHAFFEN: 

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

maat 6 
maat · ? 
maat 8 

f 32.50 
" 33.75 
" 35.00 

J. Douwes. 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Ramplaan 94, Haar lem- west, 
tel. -44· 340. , 
Op hetzelfde adres z ijn ook verkrijgbaar: 
''Haarlem'' - insignes 

" emblemen voor wedstrijdshirts 
11 " " trainingspak 
" " ' 1 trainingstas uf auto 

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

Sporthuis 

f 1. 35 
" 1. 75 
" 2.25 
11 1.00 

Haarlem, Grote Houtstraat 123 

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 k8pen. 

TRAINING 

ZAALTRAINING: 

TRAINING TRAINING TRAINING 

Woensdagmiddag: Klaas de Vriesschool, Junoplantsoen, welpen 8 en 9 jaar, 
11 10 en 11 " 

woensdagavond: Lorentzlyceum, Santpoortenplein 

....:. 3 -

C- en D- junioren, 
A- . en B-junioren, 

TRAINING 

14,30uur 
15.30uur 
19.COuur 
20.00uur 



DUINTRAINING: 
Zondagmorgen: militaire sportterrein aan de Zeeweg A- B- C-D-junioren 

senioren 

NIEU'iv'E LEDEN: · 

B-junior 

welpen 

ADRESviJI J .6I GING: 

S.J.F. v.d. Veldt 

E.H. Roette 
VLA . Schol ten 
D. Einholz 
P.A.J. Meulenbroek 
C.A. Smeding 
E.J.T. Meulenbroek 

D.H. Grootveld 
H. Willems 

Voorduinstraat 36 

v. Collemstraat 28 
Delftlaan 257 
v. Collemstraat 20 II 
?lanetenlaan 14 I 
Char ivariusstraat 11 I 
Planetenlaan 14 I 

W~. J. Gerritszlaan 15 I 
Rousseuustraat 36,tel.87169 

JURYCURSUS. 

09.30uu;r 
10.0Quur 

Haarlem 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Haarlem 
ft 

Bij sportwedstrijden in het algemeen is het bezetten van juryplaatsen een voortduren
de bron van zorg, waarop de atletiek geen uitzondering maakt. 
Juist de atletiek in haar veelzijdigheid vraagt bij elke wedstrijd weer een groot aan
tal juryleden, die in staat zijn de hun toegewezen taak de skundig te verrichten. 
Teneinde de deskundigheid zo goed mogelijk te doen zijn, organiseert de K.N.A.U. o.a. 
te Haarlem begin 1968 een jurycursus. Deze cursus omvat ongeveer drie tot vier avonden 
totaal. 
Mocht U zelf niet meer actief aan de wedstrijdsp0rt deelnemen en dit geldt zeker zo
wel voor dames al heren (0uder dan 21), stelt U zich dan in op het begrip, dat ook 
voor U een tijd aanbreekt, waarin U kunt trachten Uw jongere sportvrienden het sport
d0en te veraangenamen, èn u bent tevens weer een wezenlijk onderdeel van een wedstrijd. 
U kunt zich melden bij hr. J. van Drunen, Ramplaan 94 te Haarlem, tel. 44340, vóér 
1 december a.s. 

GAARNE PLAATSEN WIJ DEZE BRIEF VAN STEPH VAN MUSSCHER ALSNOG; DE TEKST SPREEKT VOOR 
ZICH. 

Beste clubmakker van Drunen, 
Ik was zeer verheugd een uitnodiging te ontvangen voo r de clubkampivenschappen 1967 
op 10 september 1967. Tot mijn spijt kon ik niet aanwezig zij n wegens ziekte thuis, 
doch niettemin vond ik het machtig die uitnodiging te ontvangen, daar dit een prach
tig bewijs . is, dat de oudgedienden niet worde n vergeten . Helaas is het contact in de 
loop der jaren vrijwel geheel verbrJken, doch ondanks het feit, dat ik de rustperiode 
van 65 jaar reeds ben gepasseerd, leef ik neg altijd met ml Jn oude club mede en spel 
de H.A.V.-er steeds geducht door, in de stille hoop wee r eens grcte successen van mij n 
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club te vernemen. Behoudens een enkel lichtpuntj e stemt het geheel mij soms droevig. 
Waar zijn toch die Haarlemse knokkers gebleven, die het vaandel van hun geliefde club 
hoog lieten wapperen? Te drmmmel, wij waren vroeger toch ook geen super-atleten, maar 
stonden t och steeds aan de top. Maar ·wij waren wel een club van super-vrienden, die 
elkaar steunden in de strijd en als iemand eens beneden zijn kunnen in een wedstrijd 
bleef, dan troostten wij elkander met·. de ~voorden: · "Geeft niets boy, jij vandaag een 
beetje ~ind~r, ik dan maar een beetje ' meer, dan komen wij toch op hetzelfde plan uit''· 
En meestal ging dat ook , doordat er dan door de anderen extra werd geknokt, want wij 
hadden ALLE S vo or de eer van · onz:e H.A. V. over ! · 
Beste van Drunen, lees de jongens dit eens voor en voeg er aan- toe, da'%'a~ij vroeger 
konden, de huidige atleten toch ook moetèn kunnen en .zelfs beter, daar zij tegenwoor
dig zo'n heerlijke technische scholing en prima accommodatie hebben. Laten zij het 
zondag eens echt proberen, om althans een ereplaats te bereiken, dan zal een vergrijsd 
lid van verdienste in Rotterdam hun heel dankbaar zijn. Zouden zij dat willen doen? 
lk ben benieuwd.! 

12 
18 
26 
10 
17 
17 

nov. , 
nov. 
nov. 
dec. 
dec. 
dec. 

Brussel 
Rijswijk 
Ro tt ~?rdam 
Amsterdam 
Gouda 
Enkhuizen 

Met vr:j.endelijke spç:>rtgroeten voor allen, 

de . ~ude H.A.V.-er Mus. 

WEDSTRIJD - . AGENDA, 

. Cross Le Soir. 
VeldloQp. 
Veldloopkampioenschappen~ 

Noordhollandse cross-competitie. 
Gouda- cross. 
Veldloopkampioenschappen. 

UITSLAGEN. 

8 okt. 20 km te Enkhuizen. 
33e G. Zuiderna 5km-20.38, . 10km-42.o8, 15~-1.03.57, 20km-1.28."2. 

15 okt. Uurloop te Leeuwarden. 
45e G. Zuiderna 14.621~65m 
53e B. Fennis 14.309.39m 

22 okt. Pim Mulier-lc op te Velserbeek. 
A-kl. 5500m 4e A. Bosch 17.04.-· 
D-kl. 5500m 3e H. De Rijk 17·35·-· 

Se G. Zuiderna 
veteranen 3km 5e B. Fennis 

ONDERLINGE VillDSTRIJDEN 1967. 

Ruim 100 leden hebben zich op 23 en 24 sep-tember j.l. in de "onderlinge 1967 11 gestort, 
hetgeen een verheugend groot aantal is. 
Het weer was gunstig en de organisatie liep op de overbekende rolletjes. Wat tijd-ens 
deze dagen node gemist werd, was een: behoorlijke kantine. Wanneer je, zoals zovelen 
van ons gedurende dit weekend, zo 'n 15 uur op de baan verblijft, dan komt h·' t gemis 
van een dergelijk hunk t och wel bijzonder ' naar voren. Wij kunnen al-leen maar vuri:g 
hopen, dat het volgende seizoe,n d:e reeds zo dikwijls in het- voorui t ·zicht gestelde 
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accommodatie h.et fraaie Pim Muliersportpark zal completeren. 
Wat de pre.stati __ es betr~ft, zijn er geen opzienbarende dingen te melden, hoewel de 
hoogtesprong van onze C-junior Frank Uiterwijk van 1.60 toch wel even in het licht 
der schijnwerpers geplaatst dient te worden geplaatst. 
Verder is zeker verrrieldenswaard het voor de eerste keer deelnemen van een grote groep 
welpen. Een afdeling~ ·die .onder de bezielende leiding van Ellen Joacim en Albert 
Scholz in enkele maanden is uitgegroeid tot bijna 60 jongens. 
Tvt slot een woord van hartelijke dank aan ons jurycorps en René Ruis, die alle. uit-
slagen verzamelde ter publicatie in ons clubblad. 
Vie kunnen terugzien op_ goed geslaagde onderlinge wedstrijden 1967. 

J. van Drunen. 
UITSLAGEN: 

100m ver kogel hoog 4ooffi 110h disc. pols speer 150~m . pnt. 
1 J.Doornbosch 11 • 6 6.90 13. 12 1. 70 55·8 16.7 34.16 3.10 53.85 5-04-4 6175 
2 W.Krijnen 12.1 6.14 10.30 1. 75 57.1 15-8 32.06 3.80 43-36 4o58.2 5838 
3 G.Kamp ·11.0 6.67 10o12 1. 70 50o5 16.7 25-97 2.40 36o89 4o32.2 5816 
4 R.Kn-..~1 12.1'" 6.09 13.06 1.80 61.4 16.8 41o70 3.30 46.34 5·40-5 5730 
5 H.Joacim 12.0 5.80 9-99 1 • 65 55·9 15-8 29o97 2.90 33.67 5-07-7 5205 
6 J.Brouwer 11-7 5-76 9-65 1 • 6 5 54·5 19-9 25.33 2.20 41.00 4·44-7 4878 
7 R.Heilker 11.9 5·76 8.43 1.6u 55·5 19.0 26.09 2.70 .32. 10 4·55-0 4700 
8 W. Visser 12.0 5&22 9-78 1. 55 61.1 19.9 23.65 2.50 48-56 5-02.5 4446 
9 R.Ruis 11.6 5-29 7·17~ 1. 55 54·4 21.0 16.04 2.20 24-58 4.23.8 4089 

10 J.Priester 11.7 5.88 9.37 1. 60 59-0 21.6 25-97 --~-- 35-1-4 5·30-5 4002 
11 R.Folmer 11.5 4-65 9.85 1.40 52.9 2.3.2 27.21 ---- 30.66 4-.39.4 .3958 
12 A.van Zijl 12.-f 5·4.3 8o15 1.6u 63.5 20.6 23.68 2.00 29 • .30 5-.38.5 3532 
1.3 G.Zwart 11.9 5-78 8.57 

Olympische 10-kamp A-junioren: 

1 L.v.d.Veer 11.6 6. 21 1.3.61 1 .65 59.6 16.5 35-11 39-75 5-25-7 5059 
2 B.Goossens 12. 1 5·64 11.95 1.60 59-4 17 • .3 34-55 2.40 41-40 5-.38.6 4906 

6-kamp senioren: 100m hoog ver kogel disc. 1000m pnt. 
1 D.Mafura 12. 1 1.60 5-24 7-85 20.79 3.18.1 2348 
2 M.Labeur ·~ ·12.-6 ·· 1. 60 5.-02 . ·7·58 19.26 3. 1 2. 1. 2172 
3 F.Stroocl ueck 1.3.0 1.40 5·53 9.27 26.55 .3.29.3 2079 
4 H.de Rijk 13.3 1. 20 4-45 7 0 21 18.29 2.51.3 1652 
5 G.Sakkers 14.3 1. 30 4-44 9-C4 29.22 4- 01.4 1476 

F. Knuvelder 12.0 1.65 5.86 9.27 27.J2 2503 
P. v.Beek 11.8 J·65 6.05 7-87 23.92 24uu 
R.Kitseroo 8.4u 22.95 3.41.0 791 

Niet-wedstrijdatleten: 

1 C. Lagendi j 1~ 12.3 1.45 5-26 9.12 24-58 3-19.8 2341 
2 K.Memel 1.3. 7 1. 20 4-44 6.48 14o04 3.30.3 1024 
3 W.van Gog 14.0 1.10 4-43 6.75 15-56 3.28.4 985 

6-kamp A-juni oren:kog. 100m disc. hoog ver 1000m pnt. 
1 J.Fielmich 8.97 1 2. 1 24.64 1. 70 5-72 3-15-5 2758 
2 F. Spanheim 9-50 11.3 26.62 1.4J 5-52 3.22.7 2621 
3 A.v.d.Werf 7-84 11.7 21.48 1.45 5o40 2. 50.1 2592 
4 PoSchenk 9.62 11.9 21 0 61 1.45 5o44 . 3 0 1.3 0 4 24 77 
5 M.Beekes 7. 77 11 • 2 21o02 1.30 4!99 2o59·4 2335 
6 H.Korridon 8.56 12.2 19.61 1. 30 . 5·55 2o56oO 2313 
7 H.Koning 8.78 12.9 20o36 1. 55 5-l--7 3. 06.7 2256 
8 H. Boersma 7-90 13.0 23.78 1. 30 5o55 3.19-9 2007 
9 M.van Mourik 7-98 13o4 20o28 2.56o7 1369 
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5- kamp B-junioren: 
ver 100m kogel discus 800m pnt. 

1 r.Liefrink 5·76 1 2 . 1 9.80 24.86 2.04·5 2580 
2 R.L(ol 5·27 12.2 8.95 26.25 2.07·5 2371 
3 B.y.d.Veldt 5·37 1 2. 1 9.04 25.44 2.23.9 2178 
4 R. van ]eek 5·29 12.1- 9.30 23.75 2.24.3 2131 
5 H.Eelman 4· 58 12.5 11.74 31.53 1838 
6 B.v.d.Linden 4.86 13.2 8.10 21.65 2.23.4 1692 
7 H.Duyn 5.06 '12. 6 6.61 17.25 2.15·9 1684 
8 G.Dekker 5·39 12.9 7-89 17.79 2.30.9 1653 

K.N.A.U. - meerkamp C- junioren: 
100m ver kogel 60mh hoog 800m pnt. 

1 R..Pauwel 11.7 5. 12 12.30 9·5 1. 35 2.13.4 3298 
2 F.U.iterwijk 12.8 5·42 9.00 9·7 1.60 2.27·5 2955 
3 K. van Giffen 1 2. 8 5·32 10.66 10.2 1.45 2.25.0 2849 
4 Vv. Wielart 12.8 4· 88 9 ·53 10.8 1 • 25 2.26.4 2343 
5 R.Korridon 13.4 4·76 8.36 10.9 1. 30 2.14·5 2308 
6 J.Kniep 14.2 4-24 7-05 1 2. 7 1. 20 1089 

5-k~mp ] - junioren: 
6om ver kogel hoog 800m pnt. 

1 R.Wielart 8.2 4·47 7-85 1.15 2.35·5 24,91 
2 E.v.Sinderen 8.4 4.33 7-23 1. 20 2 . 50·9 2258 
3 B..Blickman 9.3 3.67 7.00 1. 15 2.48.0 1802 
4 O.v.d.Haak 9·5 3.56 8.78 1. 15 3.00.7 1760 
5 R.v.d.Zwaag 9.2 3.75 7·52 1.15 3.06.5 1741 
6 R. Thuis 9 .6 3.82 7.37 1.15 2.57·2 1732 
7 H.Prins 9.3 3.66 5·73 1.15 2.48.0 1690 
8 H.Joosten(C- j) 9.6 3.94 6.67 1.15 2.59.6 1689 
9 P.Schuurmans 9.6 3.08 4·87 1. 00 3.20.4 1036 

• 
H.A.V. "Haurlem" IS GEEN. ATLBTIEKVERENIGING. 

11 En dit geldt dan wel in het bijzonder voor de senior enafdeling11 • 

Ongetwijfeld zullen velen bij het lezen van deze aanhef verstoord het voorhoofd fron
sen en zich wellicht afvragen of de beweerder· hier van misschien getikt is. 
Het is misschien ook wel wat hard als je een atfetiekuit r usting hebt, lid bent van- een 
atletiekvereniging en je nu in · je eigen clubblad leest, dat je wellicht van een ver
keer de vereniging lid bent. Maar kom, laat ik deze krasse uitspraak eens toelichten. 
Over enkele weken zullen we weer met z'n allen op de wintertraining aanwezig zijn. 
Het is dan één grote, gezellig koutende gemeenschap. 
De eerste keer is er een blij handgeschud van atleten, die elkaar de hele zomer niet 
meer gezien hebben. De één ~on niet trainen vanwege de drukte, de ander is getrouwd, 
weer een ander moest in dienst. 
Nu echter heeft iedereen zich kennelijk weer vrij kunnen maken; nu gaat men snel pro
beren de verworven dikheid kwijt te raken, dikheid veroorzaa~t door het vele pils 
drinken in deze lange hete zomer. Wéé r anderen, en de meesten, komen voor de wekelijk
se partij voetbal vooraf. Dit nu heeft allemaal niets met atletiek te maken .! We et U 
wat daar wèl mee te maken heeft ? De woensdagavondtr;aining van enkele dagen daarna 
Dan blijken de heren echter ineens weer niet te kunnen komen, zcdat deze training 
zelfs komt te vervallen. Wil t U nog méér bewijzen ? 
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Als één van cie weinige senioren ben ik afgelopen zomer als trainer drie avonden per 
week op de baan geweest. Deze training begint om 7 uur, .maar pas om 7.30 uur is iede~
een dan zo 1 n beetje aanwezig. Opkomst juni-oren redelijk, senioren sle.èht, 3 tot 5 man. 
(Bij informatie bleek het hek van het sportpark eerst om 19.00 op en :te gaan, zodat 
aanvang training 19 .00 uur niet doenlijk i -s. Red.) Om 7.30 uur inoet i -edereen de kleed
kamer uitgejaa gd worden, junioren incluis~ nmd~t men er anders misschien we l de hele 
avond blijft zitten. 
Neem nu echter de wintertraining ! 
De meesten zijn reeds i tot 1 uur vóór de -tijd, omgekleed en wel, op het veld aanwezig, 
onderwijl soms kisten openbrekend, op zoek naar een voetbal. Dit enthousiasme zag ik 
liever 's-zomers, bij het zoeken naar kogel, discus of speer. 
Nee, mensen, deze wintertrainingbeantwoordt dan ook helemaal niet meer aan het doel 
waarvoor hij is opgezet, n.l.: :het .. kweken ·van een basiscondi tie, als- ondersteuning 
bij de zomertraining, op weg naar betere. prestaties. De atleten echt-er, die van deze · 
combi na tie wèl gebruik maken, bestonden hoofdzakelijk uit enthousias-telingen, die no
ta bene niet eens deel uitmaakten van onze P.H .-ploeg. Volgens mij zijn we zo dan ook 
helemaal op de verkeerde weg. 
De seniorentraining in de winter heeft ergens zin, natuurlijk, de netvoetballers, voet
ball ers, wandelaars en koffiedrinkers hebben recht op deze ontspanning. Zij zijn immers 
de niet meer zo actieve leden, bestuursleden en vele anderen, die zich menigmaal ach~ 
ter de schermen inspannen voor onze vereniging. Laten we het voetballen zelfs langer 
duren, laten we een onderlinge voetbal-competitie houden, missc-hien krijgen we dan 
zelfs een ledengroei door de enorme gezelligheid op onze winterbijeenkomst. 
La ten we er echter a.u.b. geen betaalde atletiektrainers -voor deze gezelligheid rond
laten lopen, laten we deze mannen gebruiken voor a tletiektraining. 
Dit artikel, H.A.V.-ers, schrijf ik niet uit eigen belang, echt niet, ook ik voel me
oud-atleet. Ook ik bezoek de wintertraining voor de gezelligheid en het partijtje 
voetbal, of natuurlijk als jeugdtrainer. 
Ik spring in de bres voor die junioren,- die binnenkort senior gaan wo-rden en voor di-e 
senioren, die nog ondergedoken zitten bij de junioren. Waarom ? 
Mîsschien heeft Joop van Drunen dezelfde gedachte hierover als ik, n.l. de angst, dat 
deze knapen in de meute van senioren "gezelligheidstrainenden" verdwijnen. Een groep, 
die zoals we straks weer kunnen zien, heel wat lijkt, maar 's-zomers als zand uit el
kaar valt. En daa rmee zouden we dus ook onze veelbelovende jeugdige senioren kwijt 
zijn. 
Nee mensen, laten we beginnen met al onze lesgevende krachten te bundelen bij de 
junieren. Laten we daar een nieuwe ploeg gaan opbouwen. Jongens, die senior worden en 
blijk geven van de juiste instelling, houden we vast, de anderen sturen we door naar 
de groep, die ik reeds uitvoerig beschreef. Op deze manier prikkelen we misschien de 
man, die zich atleet voelt, tot extra inspanning, om zodoende in deze groep te blij
ven. 
Natuurlijk heb je op deze wijze kans op groep svorming, maar dat maakt mlJns inziens 
niets uit. Denkt U maar aan de heer Kaan. Hem werd toen verweten een bepaald groepje 
te vormen. Deze werkwijze werd t oen door scmmigen fel becritiseerd. Nu, jaren later, 
hebben we daar echter nog ons bestaan "als ploeg" él:an te danken. Want wat zou U den~ 
ken van een P.H.-ploeg zonder Jeltjo Doornbosch, Wim Krijnen, Harry Joacim, Arie Kor
tekaas, Joop Vissers en ondergetekeqde ? Deze mensen zijn geen van allen meer actief 
atleet, getuige het feit, dat zij aan geen enkele persoonlijke wedstrijd meer deelna
men. Voor de ploeg echter halen ze de spikes uit het vet en dus prof~teert de vereni
ging na jaren nog van de werkwijze van de heer Kaan. 
Gaarne zou ik dan ook willen beslui te:1 met de wens uit te spreken, dat het bestuur van 
onze vereniging de belangen zal behartigen van de zeldzame echte atleten . onder ons. 
Deze mensen zijn alleen gediend met een beleid, dat op h0n zal zijn afgestemd. Dit ten 
voordele van hen en de hele vereniging, opda t over enkele jaren, bij het samenstellen 
van de P.H.-ploeg, de technische commissie weer in de zorgen zal zitten. Thans vanwege 
het feit, dat we 20 man te kort komen, maar dan omdat we ze over hebben, geiijk de 
voetbalwedstrijden op Nieuwjaarsdag. Dáár brengen we 3 ploegen ~n het veld, met aan 
de kant kwade, niet opgestelde invallers, die bij het zien van een blessure juichend 
het veld op st ormen om daar de geblesseerde met vreugde te vervangen. 
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BERICHTEN VAN HIER EN DAAR, OPGETEKEND DOOR J. van DRUNEN. fl 

17 september 1967, Den Haag . 
11 

Robert Strik nieuw clubrecord i500m steeple chas~ junioren. 

Robert vestigde op de sint elbaan aan de Laan van _Poot in Deri Haag niet alleen 'n 
nieuw . clubreco·rà. öp de 1500m steeplechase met een prima tijd van 4.26.0, ook 
zijn prsitie oe de Nederl andse ranglijst verbe terde hij. Tot dusver voerde hij 
deze ranglijst aa~ met 4.29 .6. - - . 

17 septem~er 1967, Amsterdam. 
. \ . .; 

Noordhollandse jeugdkampioenschappen ~e Amsterdam. Falende organisatie b~zorgde 
Lee van de . Veer een bittere teleurstelling. 
Fouten worden er bij elke wedstrijd gem.aakt, maar een der&elijke fout als i -n Am
sterdam gemaakt, kan zo eenvo·...tdig voor komen .worden. 
Leo steekt op het ogenblik in een uitstekende -vo rm, bij het kogelst(')ten kwam hij 
tot een stoot van 14.20. . :, 
Tijdens het ingooien in de disctisring prod~c~erde hij reeds enkele völtreffers. 

· Zijn tweede worp in de wedstrijd kwam er bijzonder goed uit. Ruim 47 .00, e'en 
nieuw naderlands jeugdrecord . Op mijn vraag aan de scheidsrechter of· het ~ateri
aal gewogen was, antwoordde hij bevestigend. Toen echter na de record-worp de 
discus nog eens door de wedstrijdleider gewogen werd, bleek deze maar li~fst 200 
gram te -licht te zijn. Wij hebben voor de~e stommiteit geen goed woord over. 
Dergelijke f~uten mogen niet plaatsvinden. 

Noordhollands jeugdkampioen werden: 

JUNIOREN A: 
110 meter horden 
discuswerpen 
200 meter 

JUNI OREN B~ 
3000 meter 

OVERIGE RESULTATEN: 
JUNIOREN A: 
hoogspringen 2e 
3000 meter 8e 
kogelstoten 2e 

se 
discuswerpen 6e 
speerwerpen 4e 

JUNI OREN B: 
pelsstokhoog 3e 

Jos Fielmich 
Leo van de Veer 
Mark Beekes 

Ronald Liefrink 

J os Fielmich 
Herman Koning 
Leo van de Veer 
Ben Goossen~ 
Ben Doossens 
Beh Goessens 

Rob van Beek 
Rob verbeterde met deze prestatie 
springen junioren B. Proficiat ! ! 

kogelst oten 6e Henny Eelman 
80 meter horden 2e Rob van Beek 
800 meter 3e Ruuci Kol 
serie 100 meter 4e Gem Dekker 

24 septembe! 1967, Rotterdam . 

Rob St~ik nieuw clubrecord 3006 meter junioren: 

1. 70 
10.19.4 

14.20 
12.47 
33.32 
40.38 

3.10 
het clubrecord p olsstokhoog-

11 ~45 
'11.. 5 

2.07.8 
12.5 

Rob slaagde er in om als wi~naar op deze 3000 meter door de finish te gaan. De 
door hem gemaakte tijd van 9 . 01 . 6 was een nieuw "Haarlem"-record. Proficiat !! 
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ektober 1967, Nederland- België junioren te Breda. 

Leo v.d. Veer en Ronald Liefrink vestigen nieuwe clubrecords. 

Maar liefst vijf "Haarlem"-junioren maakten deel uit van de Nederlandse jeugd
ploeg, die op 1 oktober j.l. te Breda de stri j d -aa nb ond t egen de jeugd uit Bel
gië. 
In deze uiterst spannende wedstrijd -België 168 tegen Nederland 162 punten
kwamen de Haarlem-leden tot de volgende prestaties: 
Robert Strik liep een prima 400m horden; hij finishte als eerste in 56.3 : Robert 
behaalde hiermee één van de slechts twee nederlandse overwinningen in de loop
nummers. 
Van Jos Fïelmich,. opgesteld op de 11 Om horden, hadden wij als neder lands j eugd
kampi oen op dit on·derdeel, meer verwa cht. Hij kwam niet verder dan een vijfde 
plaats in de slechtste ~eizoentijd, dvor hem gemaakt, 15·4· Zijn tekort aan trai
ning de laatste maanden sprak hier boekdel en. 
Ronald Lièfrink was met zijn 15 jaar de benjamin van de nederlandse ploeg, een 
ploeg van bijna a lleen 18- en 19-jarigen. Ronald liep een zeer goede 1500m en 
eindigde als vijfde in de prima tijd van 4.04 . 1. Deze tijd betekende een nieuw 
clubrec-o r d . 
Leo

6
.v.d. Veer kwam t ot een uitstekende klassering , hij wierp de discus UIT STAND 

43. 8 meter, hetgeen ruim voldoende was voor de tweede plaats. Deze prestatie 
betekende eveneens een nieuw "Haarlern"-record. Bij een perfecti onering van zijn 
techniek moet hij tot nog veel betere prestaties in staat zijn. 
Ron en Leo , proficiat met ijullie recordsl!! 

Mark Beekes liep zijn 200 meter niet bepaald sterk; hij ging met een tijd van 
23.1 als laatste door de finish. 

De K.N.A.U. had dit keer aan de voorbereiding voor deze wedstrijd de juiste aan
dacht besteed. De meisjes en jongens kwamen zaterdagmiddag reeds bijeen i n de 
VolkshQgeschool te Breda, een bijzonder prachtige accommoQatie. 
Op zaterdagavond werd de Olympische film Toki o gedraaid. Het geheel is een prima 
geslaagd weekend geworten. 

14 oktober 1967, Den Haag. 

Finalewedstrijd jeugdcompetitie jongens C. 

De drie sterkste jeugdplvegen uit Noord-Holland stonden in de finalewedstrijd 
tegenover de drie sterkste teams uit Zuid-Hvlland. 
Tijdens de reis naar Den Haag kreeg één van de autvbussen, waarin de Noordhol
landse ploegen reisden, ter hoogte van de Haagse Schouw, een klapband, hetgeen 
een vpnnthoud betekende van ruim een uur. De wedstrijd kreeg hierdoor een r omme
lig verlocp, want met het deel van de reeds aanwezige deelnemers had meri al een 
nanva~g met de wedstrijd gemaakt. 
Uitslagen: 
Series: 
Bom 

8vOm 

ver 

1 Rob Pauël 10.\l 
Peter v~d.Foeken 1C.7 
A. Joosten 13.6 

2 
4 
2 
4 
6 
3 
9 

15 

Re n Korridon 
R. Scheffer 
A. Joosten 
K. v. Giffen 
F. Uiterwijk 
P. v . Foeken 

2.11.9 
2.36.6 
2.47.3 

5. 06 
4·79 
4-1 J 

discus 

kogel 
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3 F. Uiterwijk 
4/ 11 K. v .Gi ffen 
15 R.Korridon 
11 W. Wielart 
14 E.Klei jn 
3 R.Pauël 
9 W. Wielart 
11 E.Kleijn 

1.50 
1.40 
1. 20 

27. 25 
23.9l 
11 • 69 
9.49 
8.74 



I' ' 

Tctaaluitslag: 
1. A.A.C. I 10.811 pnt. 4· Haarlem 9.883 pnt. 
2. V. en L.jT.C. 10.639 " 5. , Sparta 9.120 " 
3. Spartaan 10.343 11 6. A.A.C. II 8.824 " 

15 oktober 1967, Den Haag. 

Rob Strik jeugdkampioen 1500m steeple chase. 

Rob Strik heeft v,oor dit kampioenschap een verbeten gevecht moeten leveren; dit 
keer . niet tegen zijn concurrenten, maar wel tegen de weergoden. 
De atleten en organisatoren van deze restanten· der nationale kampioenschappen 
1967 hebben het bepaald niet getroffen, echt hallands herfstweer begeleidde deze 
wedstri jrlen • . 
Rob .Strik gaf op de 1500m st,eeple chase een demonstra tie van technisch volmaakt 
lopen; bijna alle deelnemers aan dit kampioenschap namen steeds een sprong in 
het waterbassin. 
Door de juiste techniek van Rob bij het nemen van de bak, herkreeg hij na het 
neerkomen direct zijn loopritme weer te pakken. Het werd tenslotte een ruime 
uverwinning in 4.33.5. 
RJb sleepte hiermee dit seizoen ZlJn tweede n~derlandse titel binnen. Op 9 juli 
j.l. veroverde hij in Haarlem reeds het kampioenschap op de 400m horden. 
Prima gedaan, kerel !! ! 

21 uktob~r 1967, Alphen aan de Rijn. 

De 3000m A-jongens van de Alphen-Noord Cross eindigde in een overwinning voor 
Rob.Strik, zijn tijq bedroeg 9.04.0. 

22 oktober 1967, Pim Mulierveldloop te Velsen. 

11 Ha9-rlem 11 -jeugd uppermachtig !!! 

Tijdens deze traditionele Pim Mulierveldloop, . telkenjare geor&aniseerd door de 
A.V~ Suomi", was het bij de jongens één en al"Haarlem" wat de klok sloeg. 
Ruud Wielart opende de overwinningenreeks bij de D-junioren. Hij finishte ruim 
als eerste op de 1000 metèr. 
De C~junioren moesten een afstand overbruggen.van 1500 meter, waar Rob Pauël de 
overwinning niet zà gemakkelijk behaalde. De bedreiging kwam van zijn clubgenoot 
Ron Korridon (onthoud deze laatste naam maar!} Rob dus eerste - Ron tweede. 
R0nald Liefrink had met de 3000m B-'jOngens geen t:nkele moeite en fin-i.".lhte volko
men friö met een straatlengtö voorsprong. Ruud Kol eindigde hier op de elfde 
plaats. 
Rob· Strik was na al dat "Haarlem"-geweld toen. wel verplicht urn ook de 3750m bij 
de A-junioren in een "Haarlem"-zege te latenbeëindigen. Rob liep een uitsteken
de race en zorgde voor de vierde "Haarlem"-overwinning. Herman Koning eindigde 
in de middenmoot. 
J urigens, prima gedaan ! ! ! 

ELI·BN' s ZESTIGTAL.' 

Voor 'teerst. een wedstrijd op zondag- met alle .andere H.A.V.-atleten. 't Was wel 
fantastisch om eens de oudere H.A. V.-ers in aktie.te zien. Voor ons zelf was het pro
gramma iets te langgerekt. 't Was de bedueling dat jullie eens hier of daar gingen 
kijken bij de andere nummers - maar een paar onder jullie waren echt wat lastig - door 
door overal op · en aan te komen. ~aarom besloten Albert en ik er de volgende keer een 

- Î 1 -



k~rtere wedstrijd van te maken. Jongens, hieronder de uitslagen van de wedstrijd, die 
ons allereerste seizoen afsloot. 
Nu maar weer aan het trainen in de zaàl, voor het nieuwe seizoen 1967-1968. 

Welpen A: 50 meter: 
1/2 Bennie Hen~riks 

Fc>ank Bakker 
3 
4/6 

7/8 

9/11 

12 
13/14 

15/18 

19 
20 
21 
22 
23/24 

25 

Tom Bliekman 
Hans Joosten 
Le_o de Jong 
Wouter Muus 
Jeroen Duivenvoorden 
Halter de Hart 
Jan Vveg 
Freddie de Vust 
Gerrie de Vos 
Mark Langeweg 
Randy Budel 
Onno Meyer 
Marcel Kleinendorst 
Gerard Cornelissen 
Jos Math~ t 
Rainald v. Frayenhove 
Dick Muusterman 
Eric Hoeten 
Taco Taconis 
Paul van Looy 
R0bbie Hendriks 
Alex van Groningen 
Hans Ruygrrk 

kogelstoten (2kg) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 . 
16 
17 
18 
19 
2U 
21 
22 
23 
24 
25 

Wouter Muus 
Gerrie de Vos 
Onno Meyer 
Dick Muusterman 
Walter de Hart 
Gerard Curnelssen 
Marcel Kleinendorst 
Rainald v. Frayenhove 
Mark Lageweg 
Randy Budel 
Bennie Hendriks 
Jer~en Duivenvoorden 
E;ric Hoete 
Freddie de Vust 

- Hans Joosten 
Tac v Taconis 
Jos Mathot 
Tom Bliekman 
Paul van Looy 
Leo de Jung 
Robbie Hendriks 
Hans Ruygrok 
Alex v. Groningen 
Fra nk Bakker 
Jan Weg 

8.0 
8.0 
8.4 
8.6 
8.6 
8.6 
8.7 
8.7 
8.8 
8.8 
8.8 
8.9 
9.0 
9.0 
9. 1 
9.1 
9. 1 
9.1 
9-2 
9·3 
9-4 
9·5 
9.6 
9.6 

10.0 

7·53 
7. 31 
7.26 
6.86 
6.84 
6.76 
6.64 
6.46 
6.37 
6.3u 
6.26 
c .13 
6.05 
5-96 
5·73 
5·72 
5-67 
5·59 
5-53 
5-43 
4.68 
4-29 
4.26 
4·15 
4.01 

E.Joacim-Ort. 
verspringen: 

1 Frank Bakker 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Hans Joosten 
Randy Budel 
Tom Bliekman 
Be-nnie Hendriks 
Onno Meyer 
Leo de J ong 
Marcel Kleinendorst 
Gerard Cornelissen 
Eric Hoete 
Gerrie de Vos 
Freddie de Vust 
Wouter Muus 
Walter de Hart 
Hans Ruygrok 
Jeroen Duivenvoorden 
Jan Weg 
Dick Muusterman 
Paul van Looy 
Mark Langeweg 
Alex van Groningen 
Jos 1\lla thot 
Taco Taconis 
Rainals v. Frayenhove 
Robbie Hendriks 

hoogspringen: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
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Frank Bakker 
Randy Budel 
Gerrie de Vos 
Marcel Kleinend0rst 
Leo de Jong 
Jeroen Duivenvoorden 
Hans Joosten 
Eric Hoete 
Dick Muusterman 
Gerard Cornelissen 
Ha,ns Ruygrok 
Jan Weg 
Onno Meyer 
Mark Langeweg 
Tom Bliekman 
Freddie v.d. Vust 
Paul van Looy 
Robbie Hendriks 
Taco Taconis 
Alex v. Gruningen 
Bennie Hendriks 
Walter de Hart 
F;rank Dekter 
Rainald v. Frayenhove 
Wouter Muus 
Jos Math~t 

3. 81 
3·55 
3-45 
3.30 
3.30 
3.26 
3.25 
3.24 
3.24 
3.20 
3.15 
3. 15 
3. 10 
3. 10 
3.u2 
3.01 
3.00 
2.94 
2.90 
2 .87 
2.82 
2.81 
2.81 
2.80 
2.78 

1. 11 
1. 06 
1.01 
1. 01 
1.01 
0.)6 
0.96 
0.96 
0.96 
0.96 
0.91 
o. 91 
0.91 
0.91 
0.91 
0.91 
0.86 
0.86 
0.76 
0 .76 
0.76 
0.76 
o. 7'6 
0.76 
0.76 
0.66 



50 meter: 
1 Joost Duivenvoorden 
2/3 André Klinkert 

4 
5/7 

8/9 

10 
11/12 

Lex van Vught 
Henri v.d. Ende 
Peter de Vos 
Tom Schaar 
Michel_ v12;n Gog 
Duco Einholz 
Jaap Breeuwer 
Johnny Bogaard 
Firn Scholten 
Henk Kreima 

13 Ton Kvers 
14 Bob Brouwer 
15 Dave v. Olphen 
16 René ten Braak 
17 Steven Jager 

kogelstoten (2kg): 
1 Lex van Vught 
2 Joost Duivenvuorden 
3 Steven Jager 
4 Johnny B~ogaard 
5 André Klinkert 
6 Michel van Gog 
7 Duco Einholz 
8 Firn Scholten 
9 Jaap Breeuwer 
10 Henk Kreima 
11 Peter de Vus 
12 Bob Brouwer 
13 Henri v.d. Ende 
14 Ton Koers 
15 René ten Braak 
16 Tom Schaar 
17 Dave van Olphen 

VIELPEN B: 
versprlngen: 

8.3 
8.7 
8.7 
8.9 
9·4 
9.4 
9.4 
9·5 
9·5 
9.8 
9·9 
9.9 

10.0 
10. 1 
10.2 
1 o. 6 
10.7 

6.48 
5·99 
5·77 
5·42 
5·33 
5·09 
5·04 
5·03 
4.83 
4.66 
4·65 
4.62 
4.39 
3.84 
3.63 
3.60 
3-55 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Joost Duivenvoorden 
André Klijkert 
Henri v.d. Ende 
Lex v. Vught 
Michel van Gog 
Peter de Vos 
Bob Brouwer 
Tom Schaar 
Johnny Boogaard 
Jaap Breeuwer 
Duco Einholz 
René ten Braak 
Henk Kreima 
Tvm Koer.s: 
Pim Scholten 
DliLve van Olphen 
Steven Jager 

hoogspringen: 
1 André Klinkert 
2 Lex van Vught 
3 Michel van Gog 
4 Joost Duivenvoorden 
5 Henk Kreima 
6 Duco Einholz 
7 Jaap Breeuwer 
8 Peter de Vos 
9 Henri v.d. Ende 

10 Tom Schaar 
11 Dave van Olphen 
12 Pim Scholten 
13 Bob Brouwer 
14 Johnny Boogaard 

15 René ten Braak 
16 Steven Jager 
17 Ton Koers 

WELPENRAADGEVINGEN. 

3.29 
3.20 
3 0 19 
3.18 
3.09 
2.91 
2.89 
2.85 
2 .82 
2.76 
2.75 
2-75 
2.73 
2.66 
2.65 
2.59 
2.32 

1.00 
1.00 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
0.90 
o.8o 
0.80 
o.8o 
o.so 
0.80 
o.89 
0.80 
v.8o 
0.70 
0.7u 

Met een reuze goede opkomst zijn we dus nu gestart met de wintertraining. En wel op 
woensdagmiddag in de Klaas de Vriesschool. Nu volgen hieronder een paar zeer belang
rijke punten, die we even goed in ons oor moeten knopen. Daar ga~t ie:. 
1. Kern op tijd. Want de buitendeur kan ik niet open laten staan. Ben je toch te laat, 

blijf dan even wachten, want dan komt er na 5 of 10 minuten wel één van ons even 
kijken of er nog laatkomers zijn. 

2. Je mag wel praten in ~e gang en kleedkamer, maar niet GLIJDEN, FLUITEN en keihard 
GILLEN, etc. 
We zijn te gast in deze school, denk daarom ! 

3. We trainen op blote voeten. Gymschoenen is niet toegestaan. Meet je nu van de dok-
ter of van thuis toch met gympjes trainen, neem dan 

a. een briefje mee (is vuor mij gemakkelijker) 
b. schone gympjes, waarmee je niet op straat hebt gelopen. 
4. Je mag niet in het materialenhok rcndklauteren. Wel mag je in 't wandrek cf klim

raam als je er zin in hebt voor de training begint. 
Jongens, de training gaat lekker, hè! we gaan veel conditie opdoen om volgend seizoen 
onze prestaties te verbeteren. Kom dus regelmatig trainen en denk er om: altijd iets 
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warms mee - om na de training aa~i te trekken - als je de straat wa r m en bezweet weer 
op moet. 
En, o ja - heb je nog vriendjes, die ook lid will~n worden, sleep ze mee, dan doen 
ze eerst eens zomaar mee om te kijken of 't ze leuk lijkt, en kunhen ze eventueel later 
lid worden. 

NU, ·:rOT KIJK OP HOENSDAGMIDDAG ! ! ! 
E.Joacim-Ort. 

. lt 
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