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VAN D E REDAKTIE. 

Reeds enige jaren schrijven wij in het 
Kerstnummer: 
"Het is nu de MENS in onze vereniging, die 
al de overige wensen kan inlossen". 
Zeer sp±jtig is het, dat ook dit jaar deze 
regel vermeld staat, doch ons lijkt het 
nog steeds wenselijk daar aan te denken. 
We zouden er aan willen toeveegem "en die 
veel problemen kan oplossen" . 
Denkt nu niet, dat wij dit jaar zo pessi
mistisch willen afsluiten, ••• zeker niet . 
Een dringende reden is daar z~ker niet 

voor. Dat neemt echter niet weg, dat het sluimeren in tevredenheid 
bij voorbaat een stap terug is en wat geldt voor vele sporten, geldt 
ook in de atletiek: "aanvallen is de beste verdediging". 
"Aanvallen op omstandigheden in onze vereniging - en wij zijn er ab
soluut van overtuigd in vele verenigingen - die dringend verbetering 
behoeven. Elke insider herkent die fouten en omstandigheden, maar 
ondersc.hot ze dikwijls. 

Het is ons als redactie, uit verenigingsoogpunt, niet toegestaan in 
dit blad een strikt eigen mening te gaan verkondigen. Dat is in de 
eerste plaats niet goed en ten t we ede past dat ni et. Wel hierbij en
kele korte reacties op geplaatste artikelen in de afgelopen maanden: 

Het is ons opgevallen, dat de arti~elen over fusie wel vele lezers 
opvi el, doch in doorsnee waren het zogenaamde "halve lezers". Hier 
en daar werd een zinnetje geplukt en dan maar durven verkondigen, dat 
de redactie zeker vóór fusie was. Laten wi j U nogmaals verzekeren, 
wij zijn n i e t voor ~Usie en zouden alléén fusie voorstaan, indien 
dat voor meer verenigingen een besliste noodzaak wa s. Dat is het nu 
in ieder geval niet bij de H.A.V. Haarlem. 
Dat wij echter ook andere meningen lie ten lezen, is toch heel normaal; 
maar mogelijk stoorde het even het zachtkens sluimeren. 
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VAN D E V 0 0 R Z I T T E R • 

Nog enkele (merendeels feest-)dagen en 1967 zal verleden tijd ZlJn. De HAV-er ver
schijnt in Kersttooi en een goed gebruik acht dit het geëigende moment voor een 
mlJmering over wat voorbij is, meestal gevolgd door een heimelijk spiedende blik 
achter de coulissen van het nieuwe jaar. Altijd benieuwd naar het vervolg, neig ik 
meer naar het laatste. Teveel bespiegelingen over het afgelopen jaa~ leiden de 
aandacht af van wat ons in 196 8 te wachten staat, terwijl die aandacht juist zo 
hard en onverdeeld nodig is ! 
Dit neemt niet weg, dat 1967 geschiedenis gemaakt heeft en zowel in sportieve 
carrières als privé-levens van sommige onzer leden sporen heeft achtergelaten. 
Heel "Haarlem" deelde in het verlies van Emile Bleijswijk, wiens echtgenote na 
een langdurige en dapper gedragen ziekte overleed. 
Wim Aaij leverde het moedigste gevecht uit zijn loopbaan, maar keerde gelukkig 
na een vele weken lang verblijf in het ziekenhuis weer in ons midden terug, en was 
er weer bij toen zijn clubmakkers op eigen terrein strijd leverden om de P.R.-be
ker. 

SPORTIEVE SUCCESSEN BLEVEN NIET UIT. 

Wedstrijd-organisatorisch mocht "Haarlem" de voldoening smaken om- gedeeltelijk 
in volstrekte harmonie met de Haarlemse zusterverenigingen - enkele hoogtepunten 
uit het seizoen, zoals de Nederlandse Jeugdkampioenschappen en de finale van de 
strijd om de P.R.-beker, in het Pim Muliersportpark te organiseren. Mochten wij 
in laatstgenoemde - door fusies van mededingende verenigingen toegespitste -
krachtmeting geen rol van betekenis vervullen, in de strijd om de individuele 
jeugdtitels wisten twee van onze jongens de erepalm weg te slepen. 
Jos Fielmich en Robert Strik brachten respectievelijk de 110m en 400m horden op 
hun naam, waaraan Robert later zelfs nog de titel op de 1500m steeple chase wist 
toe te voegen. Mèt het verrassende kampioenschap van Pim van Beek - die zijn senio
rentitel op de 400m herden prolongeerde - een bewijs, dat er met "Haarlem" niet te 
spotten valt, mits er maar hindernissen in de baan staan. 

WAT ER NOG MEER GGBEURDE. 

Die hindernissen waren er, ook buiten de baan, het afgelopen jaar meer dan voldoen
de. Het begon al bij de bestuursformatie, maar het manifesteerde zich het duide
lijkst in de trainingsopkomst tijdens de zomermaanden, die vooral bij de senioren 
te wensen overliet. 
Na een rijke staat van dienst zagen we Dick Hagtingius als voorzitter de geschie
denis in gaan, als redactie-commissaris - gelukkig - aanblijven, en bij acclamatie 
als ere-lid zijn intrede doen. 
Onze rijen vulden zich met jongeren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, die straks 
de basis zullen gaan vormen van eerst een juniorenteam, dat het verloren terrein 
in de strijd om de W.G.-beker zal herwinnen, om daarna de kern te smeden van een 
nieuwe generatie senioren, waarin de nu nog onmisbare, ontembare en onverslijtba
re puntenverzamelaars als veteranen zullen gelden. 

1968 NOG MAAH EEN ;ssGIN I 

Alvorens het zover is, zal er nog veel werk - trainingsarbeid, inzet van bestuurs
en commissie-leden, achter-de-schermen-werk, maar vooral WERK dat gernspireerd 
wordt door de WIL, gezamenlijk iets tot stand te brengen - moeten worden verzet. 
Iedereen kan daartoe het zijne bijdragen, hetzij: 

in een regelma tig en freq_uent bezoek van de training, als hij wedstrijdatleet is, 
in de werving van nieuwe leden, die de noodzakelijke groei in de breedte bevor
deren en daarmee de kwetsbaarheid van vertegenwoordigende ploegen verminderen, 
in de werving van nieuwe donateurs om een ook financieel gezonde toekomst van de 
vereniging te waarborgen, 
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Ook Rein Knol gooide een knuppel in het hanenhok. Laten WlJ vóór a l-· 
les even vaststellen, dat het niet plaatsen van zijn artikel zeer 
eenvoudig was geweest. Die knuppel werd door Rein gehanteerd en ook 
hij was het, die hem gooide. Zeker komen er punten in voor, waar 70o r 
we onze ogen niet behoeven te sluiten. Maar wij nemen ook punten5 die 
hij noemde, met een handje zout. 

H.A.V.-ers, maak van 1968 in elk opzicht een strijdbaar jaar. Lat en 
wij fouten erkennen en tegemoet treden, teneinde ze te overwinnen, 
opdat onze vereniging nog sterker kan optreden. Dat is Uw taak ! i 

1968 staat voor de deur. Het is voor ons allemaal een onbekend i ets. 
Wat het ons heeft te bieden of van ons vraagt is een raadsel dat elk 
jaar de Oud-Nieuwviering zo mysterieus maakt. 
Wij hopen, dat 1968 voor onze leden, donateurs, bevriende relaties en 
adverte erders een gunstig en gelukkig jaar moge zijn, hetgeen wij U 
van harte wensen. 
Het terreinpersoneel van onze sintelbaan en de heer Bouma als beheer
der van het militaire terrein aan de Zeeweg en zijn gezin betrekken 
wij gaarne bij name in onze wens en. 
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' 
in de werving van advert eerders voor het clubblad, om de continuat ie hiervan te 
garanderen. Hoe belang~ijk dj_t i s beseffen we pas, a ls we ons realiseren voor 
hoevelen de H. A. V. - er Qe enige band met on ze vereniging is, , 

- in de vorm v~n initia tieven of r outinewerkzaamheden, a f gepaalde commissie- taken 
of incident ele medewerking. 

Kortom, l a ten we 1968 zien als een start van een hindernisloop, we.arin "Haar le:aa 
immers zo uitblinkt , En met deze VASTE VOORNEMENS bezield de komende fe estda gen 
ingaan. Moge de viering hiervan U veel vreugde en het Nieuwe Jaar U veel goeds 
s chenke n ! 

· .A~ r ·-·. fJ. 1 .-: ~ ~-: .·: .· 

'" 1\ : ! };: tl ~ ~ ! 
. ' , .. )l-J!,~Jkv ·. 
... 'ë •• 

OM AAN TE SCHAFFEN: 

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

maat 6 
maat 7 
maat 8 

J. Douwe s. 

f 32.50 
11 33.75 
11 35.00 

De trainingspakken zijn verkrijgbaar bij J. van Drunen, Ramplaan 94, Haarlem-west~ 
tel. 44.340. 
Op hetzelfde adres zijn ook verkrijgbaar: 
"Haarlem"-insignes 

" emblemen voor wedstrijdshirts 
" 11 11 trainingspak 
11 

" " tra iningstas of auto 

f 1.35 
11 î. 75 
11 2. 25 
" 1 • 00 

Bij aankoop van Uw atleti ekkleding etc. bij Sporthuis Haarlem, Grote Houtstraat 123 
te Haarlem, krijgt u· 10;~ ko r.ting. 
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 voor
waar den Uw sportkleding kopen . 

TRAINI NG TRAI NING TRAINING TRAINING TRAI NING 

ZAALTRAI NI NG: 
Woensdagmiddag: Klaas de Vriesschool, Junoplantsoen, 

woensdagavond: Lorent zlyceum, Santpoorterplein 

DUINTRAI NI NG: 
Zo ~dagmorge n: militaire sportterrei n aan de Zeeweg 
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welpen 8 en 9 jaar 
11 10 8n 11 " 

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

A- B- C- D- junioren 
senioren 

TRAINIHG 

14.30 UU::::' 

15.30 uu:r 
19 eOO uur 
20.00 uur 

09 . 3C uü.:c 
10. 00 uur 



BELANGRIJK TRAININGSNIEffi~S: 

In verband met de Kerstvakantie van de scholen komt de zaaltraining voor alle 
groepen te v ervallen op de woensdagen 27 dec. 1967 - en 3 jan. 1968. 
De overige trainingen vinden normaa l doorgang. 

HEB JE DE KONTRIBUTIE 1968 AL OVERGEMAAKT? 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN ONZE NI ElJVVE LEDEN: 

senior 

A-jun. 
B-jun. 

welp 

J.L. van de Eem 
J. Klaver 
P. Eelman 
P.P. van Gool 
F.A. Schuurmans 
H. Verhagen 
A.J.B. Scheffer 
P.H.G. Brey 
N.R. Jansen 
E.R. Schuurmans 
F. C. Nagt egaal 

ADRESWI JZIGINGEN: 

P. van Foeken 
w. van Foeken 
R. Knol 
J. Brouwer 
J. Brijs 

Tempeliersstraat 42 rd. 
Slachthuisstraat 78 zw. 
P. Mondriaanstraat 9 
Julianalaan 125 
Schaterweg 49 rd. 
Res Novap lein 30 
Slauerhoffstraat 4 II 
Zwitserlandstraat 20 
Laurens Reallaan 11 
Schaterweg 49 rd. 
Pegasusstraat 80 

Engelandlaan 812 
idem 
Ro seveldstraat 38 
Weltevredenplein 29 
Merelllaan 85 

GIRO 64 38 83 ten name van de penningmeester H.A~ V. "Haarlem''• 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Overveen 
Haarlem 
Heemstede 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 

Haarlem 
Haarlem 

Egmond aan Zee 
Haarlem 

Capelle a~d.IJssel 

Stort je kontributie 1968 vóór 10 januari a.s.; je betaalt dan slechts elf i.p.v. 
twaalf maanden. Het eerste voordeeltje in het jonge jaar 1968 ••••... 

VAN DE KNAU ONTVI NGEN VHJ DE VOLGENDE WAARSCHUWING •••••• 

Het is aan K.N.A.U.-leden ten strengste verboden deel te nemen aan de door NIET
KNAU-verenigingen te organiseren volkscrossen. 
Ook het deelnemen aan de door KNAU-verenigingen t e houden veldlopen voor liTET
KNAU-leden valt hier dus onder. 
Het deelnemen aan dergelijke crossen houdt automatisch schorsing als lid in, met 
alle gevolgen vandien. 
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P E R S 0 1 A L I A • 

Groot nieuws uit Egmond aan Zee. De heer en mevr. Knol be
richtten ons de geboorte van hun zoon Jan-Willem. 
Moge Jan-Willem opgroeien tot net zo'n klasse-atleet als zijn 
vader, maar o;k tot zo'n prettige en sportieve atleet. 
Dat is de wens, die wij met onze hartelijke gelukwensen aan 
de gelukkige ouders overbrengen. 

+ + + 

En nu voor de eerste keer: Hans de .tü jk heeft ee·n zoon -
Patriek ~án Christiaan Arnoldus. De 30e nov. j.l. was de dag 
dat zijn vrouw hem dit bezit schonk. \h j feliciteren Hans en 
zijn vrouw van harte met hun zoon en komende H.A.V.-lid. 

K:ERST ~- VELDLOOP .1967." 

Tweede Kerstdag zullen er weer schoten knallen in het duingebied op het militaire 
sportterrein aan de Zeeweg. 
Het gaat dit keer echter niet om een militaire oefening ef het afschieten van Kerst
wild. De schoten, die daar vallen, zijn de startschoten voor de jaarlijkse onderlinge 
Kerstveldlopen van de H.A. V. 11 Haarlem". 
Om 10.00 uur zullen onze wel~en de spits afbijten en een uur later zal er gestr~den 
worden in de diverse juniorengroepen. Als laatsten gaan dan van s~art de senioren, 
dit om 11.45 uur. 
De kantine zal te klein zijn wanneer de voorzitter om 12.15 uur de vele specia~e 
Kerstprijzen gaat uitreiken. 
De afstanden zijn: 
welpen ca. 1000 meter 
D-junioren ~a •. 1000 meter 
C-junioren ca. 1500 meter 
B-junioren ca. 1500 meter 
A-junioren " ca. 1500 meter 
senioren sprinters-werpers-springers ca.1500 meter 
senioren midden- en lange afstand ca. 4500 meter 
veterànen boven de veertig jaar ca. 1500 meter 

(met jager meester) 

NIEMAND BLIJFT DUS THUIS, de gehele H.A.V. "Haarlem" (rnet aanhang) vindt U op dinsdag 
26 december a.s. (Tweede Kerstdag) in het duingebied aan de ZeeweG• 

+ + + 

EEN MAAND VOORDEEL: •••••••••• wanneer je de kontributie 1968 vóór 10 januari a.s. per 
giro betaalt. (zie de speciale c~rculaire). 

DENK IEDERE DAG 1 MINUUT AAN MEGGIKO 
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31 december 1967 a.s. VOETBALVffiDSTRI J] H.A. V. "Haarlem- "Holland". 

De jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen de ploegen van ''Haarlem" en de R.K.A. V. ''Hrüland" 
- met als inzet de fel begeerde Cup "La Oliebollé;' ~ zal dit jaar worden gespeeld op 
zondag 31 december. a. s. (Oude jaa-rsdag). · ... , , 
De wedstrijden worden gespeeld op·het militaire sportterrein ~an de Zeeweg . De duur 
der wedstrijden is 2 x 30 minuten~ 
Om precies 13.00 uur zullen de jeugdploegen het veld opdraven. Voor de senioren begint 
het spel om 14.15 uur. 
llianager junioren: René Ruis, 
manager senioreng Piet Kleijne. 
~ij maken de supporters er op attent, dat voor slechts 22 .191 personen heerlijk ver-
'lvarmde zitplaatsen (aard jes-gas) beschikbaar ziJn. K011ï'r DUS 'riJDIG ! ! ! 
Gratis toegang - de gehele opbrengst is b'este1nd voor de bouw van een tribune op de 
sintelbaan. 
KOMT DAT ZIEN LAAT JE Z.IEN KOMT DAT ZIEN - LAAT JE ;6IEN KOMT DAT ?? 

EN J:lllJ VOOR DE LAATSTE KEElt •••••••••••••••• GIREEI:t •••••••••••• vóór 10 januari a.s. je 
kontributie 1968! 
Het jaar heeft 12 maanden, je BETAALT er . slechts 11. DOE HET NU!!! 

1 jan. 
15 jan. 

27 febr. 

4 ·~:pr. 
16 apr. 

1 mei 

3 mei 

7 mei 

21 mei 

28 mei 

31 mei 

7 jun. 

11 jun. 
14 jun. 
18 jun. 

De H.A. V. "Haarlemn in 1967. 

Voetbalwedstrijden tegen "Holland" gaan ook dit jaar allen voor ons verloren. 
prestatie-lopen op CIOS voor niet TI~AU-leden. Leveren helaas alleen maar kos
ten op . 
ledenvergadering in cantine v.h. spertterrein aan de Kleverl aan. De scheiden
de voorzitter Hagtingius wordt t ot ere-lid benoemd. Het bestuur word t als 
volgt samengesteldg J. Dcuwes - voorz.; P. Kleijne- secr.; J. van Drunen
penningm.,; H. Busé- wedstr.secr.; . L.J.C. Fielmich- CC'mm.; A. Bosch- cormn. 
Martin Labeur komt als comrniss~is het bestuur com)leteren. 
trainingawedstrijden op de sintelbaan. Prima discusworp van Hein Knol (44.00) 
het 1e clubrecord sneuvelt. Gijs Tiewijk (onze vroegere trainer) loopt 20 km 
in 1.13.07. 0. t. 
start welpentraining op sintelbaan o.l.v • . Ellen Joacim-Ort en Albert Scholz 
met 29 mini-atleten. 
Arnoud Bosch verbetert te Amsterdam zijn eigen 1500m-record t c t 3.58.3 en is 
hiermede de . 1e Haarlemmer onder de 4 minû.tèn. 
Jos Fielmich brengt ho ogspringrecord jun.A op 1. 81 en Ronald Liefrink loopt 
de 1500m in 4.15.2, wat een nieuw clubrecord voor B- jun. betekent. 
1e competitiedag: 1e pl~eg komt in Gr"lninge n tot een 4e plaats met 23845 pnt. 
~1 im Krijnen is de ~rote uitblinker. De 2e pleeg komt in Beverwijk aan de start 
en vergaart 10.186 pnt. met Rob Folmer als beste man. 
avondwedstrijden op de Haarlemse sintelbaan. Le o v.d. Veer verbetert jun.A
rec. discuswerpen 39.13 e~ Ronald Liefrink evenaart jun.E-rec. 1500m door op
nieuw 4.15.2 te lopen. 
1 e deel Haarlemsè kampinenschA.flp en. Leo v.d . Veer verb.etert . . c.lubrec. jun. A 
discuswerpen 1 3/4 kg .. 
J os Fielmich in jeugdploeg op hoogspringen. 
2e deel Haarlemse kaznp ioenschappen. 
2e c omp etitiedag. De 1e ploeg gaat naar Utrecht en de 2e ploeg opnieuw naar 
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21 jun. 
8/9 jül. 

15 jul. 
26 jul. 
5/6 aug. 
13 aug. 
26 aug. 
27 aug. 

2 sept. 
10 sept. 

17 sept. 

23/24 ll 

24 sept. 

1 okt. 

22 okt. 

5 nov. 

Bever wijk. Door beide ploegen wordt geen wi nst geboekt t.o.v. 1e comp.dag. 
3e deel Haarlemse kampioenschappen. 
ned. juniorenkampioenschappen worden door de gezamenlijke Haarlemse vereni
gingen georganiseerd. Jos Fielmich en Rob Strik worden resp . op de 110m en 
400m horden kampioen. Prachtig e prestatie van Ronald Liefr.:.nk op de 1500m 
jun. B (2e in 4 . 04.2 en clubrec. voo r A- en B- jun.). 
Garmt Zuiderna vestigt clubrecord op 10 engelsemijl in 1.08.47.0. 
Rob Strik start op de 1500m in de jeugdploeg tegen Israël. 
Rob Strik vestigt nieuw clubrec. op 't nummer tienkamp voor jun.A. - 5555 pnt. 
Pim van Beek pr olongeert in ~j~am zijn titel op de 400m horden. 

onze 2e ploeg treedt in Lisse aan en verbetert haa r puntentotaal tot 10.743. 
we or ganiseren de 3e competitiewedstrijd voor de hoofdklasse. Hoewel we ons 
puntent otaal niet kunnen verbeteren, plaatsen we ons toch voor de finale op 
10 sept. 
misschien wel een unicum in Nederland: dualmeet AAC - Haarlem voor de welpen. 
op deze datum organiseren we voor 't eerst sinds 1940 de P.R.-bekerfinale. 
Een goede klassering is helaas niet voor ons weggelegd. We worden 6e en hier
aan is een diskwalificatie van één van onze mensen zeker niet vreemd. 
te Amsterdam verbetert Leo v.d. Veer het ned. rec. discuswerpen junioren. 
Helaas met te licht materiaal; een blunder van de organisatoren. 
onze jaarlijkse onderlinge weds trijden vinden onder uitstekende weersomstan
dighed en plaats. Jel Do ornbosch blijkt nog steeds onze sterkste meerkamper. 
Robert Strik verbetert het clubrecord junioren 3000 rueter tot 9.01.6 in Rot
terdam. 
Mark Beekes, Ronal d Liefrink, Jos Fielmich, Rob Strik en Leo v.d. Veer star
ten in Breda voo r de ned . jeugdploeg. Leo verbetert z 'n clubrec. discuswer
pen. 
Rob Pauël, Ronal d Liefrink en Rob Strik zorgen voor overwinningen in de Pim 
Muliervel dloop te Velsen. 
aanvang wintert r aining op mil, schietterrei n aan de Zeeweg te Overveen. 
Rob Strik wordt bij de junioren yeldl oopkampioen van noordholland. 

N.B. 17 sept. In Den Haag wa s de organisatie in orde en Rob Strik profiteerde hiervan 
en van zijn prima vorm door het clubrecord 1500m steeple chase t ot 4.26.0 te 
verbeteren. (be st e jaarpresta tie ) • . 
in Amsterdam verbeterde Rob ~sn Beek het jun.B-rec. polshoog tot 3.10; prima 

ERE-LID DICK HAGTI NGILIS . 

In februari van dit jaar werd ons lid de hr. Dick Hagtingius benoemd tot erelid van de 
H.A.V. "Haarlem11

• 

Een dergelijke gebeurtenis komt zeker niet elk jaar voor, hetgeen moge blijken uit het 
aantal ereleden, waarbij kenmerkend is dat wij moeten teruggaan tot 17 februari 1952, 
toen de hr. Steph van Duin deze titel ontvinc;- . Inderdaad onze na-oorlogse leden en 
bestuursleden waren niet zo gauw bereid deze ere-aandu iding te verlenen. Juist daarmm 
is het voor Hagtingius verheugend te weten, dat Bestuur en leden zijn benoeming met 
volledige instemming a ls een werkelijk verdiende - en enig juiste beloning zagen en 
voelden voor zijn vele inspanningen voor de H.A.V. en de atletiek in het algemeen. 
He t lijkt ons dan ook goed bij de sluiting van dit jaar enkele woorden aan hem te be
steden. 
Dick Hagtingius werd pe r maart 1938 als lid van de H.A.V. aangenomen. Onze vereni
ging had in die dagen en ook nog vele jaren nadien een sterke binding met de voetbal
club Haarlem. Het wa s op de t oendertijd fameuze grasbaan van die club, dat Hagtingius 
zich in een reeks van jaren met een, zoals hij het zelf g:-: arne aanduiàt 11 keiharde" 
training onder leiding van de voorzitter-coach-manager wijlen de hr. Hil v.d . Mey op-
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UITSLAG 42e CROSS ]U SOIR, 12 november 1967. 

441 
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Arnoud Bosch 
~. v~d. Bosch .. (s6h~a~seririjder) 
Harry Falke . 
Arie Kortekaas 
A. S_teenbrink ( schaa ts -~nri jder) 
Martln Labeur 
Rob Folmer · · 
Ton VP.n Zijl 
Peter Schippers 
C. Mantje 

. KLASSIEKE s·rELLING. 

Ne em bij de start direct de kop en laat niem~nd passeren. 

.. . . 

Rotterdam, december 1967. 
: .. 

0\'ERPEINZINGEN VAN EEN OU]E H.A. V.-er. 

Als de dagen steeds maar korter worden, als het Kerstfeeat en 
de jaarwisseling weer in aantocht zijn, verval ik meestal in 
ge.f)eins. Ik blik terug naar mijn harde jeugd, daarne. mijn heer
lijke tijd als sportman met zijn vele successen en teleurstel-
lingen, daarna mijn maatschap.f)elijk leven met zijn vele ups en 
downs en eindig bij mijn huidige leven als gepensioneerde, nog 

halve dagen werkend omdat ik mij niet geheel uit het arbeidsproces wil schakelen en 
mij daarvoor nog te vitaal voel. 
Ik laat mijn blik ronddwalen door miJn prijzenkastje, bekijk hog eens de resultaten 
en denk hardop, ik mag tevreden zijn. Maar ••• ben ik werkelijk geheel tevreden? 
Eerlijk gezegd - NEEN - en dat stemt dan weer een beetje droef. Want in mijn prijzen
kastje Weerspiegelt zich zowel mijn sportieve- als maatschappelijke leven. In beide 
gevallen succes, doch de bereikbare kroon heb ik sportief en maatschappelijk gemist, 
Vele jaren tijdens de Nederlandse kam.f)i0enschappen tweede achter de toentertijd onver
slaanbare Wim ?eters, bleef ik doorvechten in de . stille hoop, toch eens kampioen van 
Nederland te worden. Toen dit eenmaal mogelijk was, kreeg ik een enkelblessure, deed 
toch mee en werd slechts derde, maar verknoeide mijn verdere kansen door forcering 
van het geblesseerde been. Een pleister op de wonde was toen n0g, da t mijn leerling 
en clubgenoot Va n Ker~e~_kampioen werd . Daarna ging het niet meer en de begeerde 
kroon werd oen illusie, soms ook door twijfel . en een onjuiste inzet. Later verging 
het mij maatschappelijk precies zo. Tevreden ~~t wat ik heb bereikt, had ik hoger 
kunnen klimrr.en als ik op het juiste woment niet had geaarzeld, doch had doorgebeten. 
Een paralel dus met mijn sportloopbn.an, tevreden, maar toch met een tikje zelfverwijt. 
Di t als een waarschuwend voorbeeld aan de huidige H.A.V.-ers, die menen dat zij er al 
zijn en het wel goed is zo. }Teen, jonge sportvrienden, je bent er nog lang niet. Dus 
is <het nog lang niet goed zo. Denk om het zelfverwijt op latere leeftijd ! 

Vanzelfsprekend J.walen mijn gedachten over mijn geliefde yereniging de H.A. V.! V~at is 
er toch met mijn club a;:m de hand ? Vroeger \rele jaren land'Eikampioen (P. H. -beker), 
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werkte tot een verdienstelijk midden- en lange afstandloper. Bij het noemen van zijn 
beste tijden op de diverse afstanden dient U wel te bedenken, dat de maatstaven toen 
totaal anders lagen dan nu. De 1500m betekende voor hem 4.17.2 onderweg te zijn. De 
3000m "overbrugde" hij in 9.4.8, waarmee hij het genoegen mocht smaken, helaas slechts 
voor twee weken, clubrecord-houder te zijn. de 5000m behoorde zeker tot zijn favorie
te afstand- 16.11.1 was zijn snelste tijd; in 1941 en 1942 werd hij op dit nummer 
B-kampioen van Nederland. Beslist zou hij tot betere tijden gekomen zijn, als hij 
slechts een weinig had kunnen sprinten, daar hij nu na elke start reeds met een meer 
of mindere grote achterstand had te kampen; dat was zijn absolute handicap. Steeds 
maakte hij veel goed met een regelmatig opvoeren van zijn tempo (een soort Steigerung) 
hete-een zo krachtig ging, dat ondanks zijn nmiserabelen start, zijn bereikte tijden 
(voor die tijd) zeer goed waren. 
De H.A. V. van vlak na de oorlog vertoonde evenals ons land een schamel restant van een 
bloeiend geheel - doch wel een restant, dat een kern van leden bevatte met de nodige 
energie, vriendschap en clubliefde cm weer sterk opbouwend te kunnen werken. Onder 
leiding van de eminente Ril van der Mey werden diverse commissies uit de grond ge
stampt en dat waren "echte" commissies, waarbij we zeker de "duizendpootn de Propagan
da Commissie, extra dienen te vermelden. Dat Ragcingius mede deel ging uitmaken van 
die P.C. stond reeds vast, maar er hing hem nog meer boven zijn hoofd, daar Van der 
Mey het tijdstip gekomen achtte hem tevens als commissaris in het Bestuur op te nemen ; 
we schrijven d.d. 27 juni 1945. Bij de jaarvergadering van 24 februari 1946 bleek de 
functie van secretaris vacant te zijn. Met de voor die dagen alleszeggende woorden van 
de voorzitter ''Nou geen gezanik Dick, je hebt telefoon en giro, dus jij bent de aange
wezen secretaris". Rij kon praten als "Brugman", Van der lvley kon het nog beter en Diok 
zat tot 17 februari 1952 aan dat baantje vast, waarbij hij en passant nog twee jaar 
de dubbelfunctie secretaris/wedstrijdsecretaris waarnam. 
Het zal een ieder, die bestuurslid is of is geweest, duidelijk zijn, dat Ragtingius 1 

actieve wedstrijrtsport-be0efening tot het verleden behoorde. Deze zaken gaan niet te
samen ! 
De 17e februari 1952 trad Steph van Duin na een kortstondig voorzitterschap af en 
kreeg Dick Ragtingius met ons volle vertrouwen de voorzittershamer in handen. We mogen 
stellen, dat hij een clubchauvinist was (en nog altijd is), hetgeen voor een voorzit
ter zeker een vereiste is, doch daarbij terdege rekening hield met de belangen van de 
atletiek in het algemeen en met zijn voorliefde voor zijn vereniging toch een tegen
stander was van kleinzielig gedoe in sport en sportbeleid. 
:C ind 1964 gaf hij te kennen door zijn nieuwe zaken en zakelijke belangen zozeer in 
zijn vrije tijd beperkt te zijn, dat de noodzakelijke aandacht als voorzitter voor de 
vereniging daardoor te veel in gedrang kwam en hij naar zijn inzicht niet in staat was 
zijn voorzitterschap naar behoren te vervullen. DE opvolger was echter niet in zicht 
en moest hij noodgedwongen en op speciaal aandrin::;en helaas dA "hamer" tot 27 febru
ari ~~~7 hanteren. 
Jammer, zeer ja1runer, en zoals U nu beg-rijpt volkomen tegen zijn zin en beter weten, 
zijn die laatste twee jaren hem ope;edrongen. De huidige generatie heeft tengevolge 
vandien een verGekend beeld gekregen van een uitmuntend voorzitter, die ook als spre
ker een gave bezat. 
v· e weten Dick, da. t je ook nu nog elke zondagmorgen met ons op de wi ntertraining aan
we zig bent. Wij ouderen spelen een spel, dat ons als "ouwe m ••••• " op het lijf geschre
ven is. ·weinig lopen ••• veel praten ••• ! ·wij weten dat je voor een commissie vanaf 
27 juni 1945, met een onderbreking van drie jaar, één griezelig zwak hebt - de Redac
tie Commissie - (daarom krijg je dit artikel niet eerder te lezen dan in de orginele 
uitgave). , . · 
\,ij weten dat je bij onze vereniging bent, blijft en behoort. Dat alles neemt niet 
weg, dat wij je de volgende zin alsnog eens willen laten lezen. 
11 'vv ees ervan overtuigd dat wij, en voor de jongeren die da t willen begrijpen, je dank
baar zijn als vereniginr;smensen en, zoals je wee t a ls vrienden voor die 21 jaar en 8 
maanden, als bestuurslid c.q. voorzitter". 

Ab. 
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daarna een logische en onvermijdelijke teru(.;gang , toen wee r een kleine opflikkering, 
daarna weer sukkelen en geen doorstoot naar de top ! -~~ aarom niet ? A.A. C. in Amster
dam handhaaft z ich nu al jaren. Die suprematie was vroeger aan de H.A.V. beschoren, 
en heus niet, omdat wij vroeger betere atleten we. r en. \Vi j waren blijkbae.r wel betere 
vechters en doorzetters, die alles, me.a r dan ook alles voor hun c lub overhadden. 
Heus, in feite is het niet zo b el a ngrijk of je de 100 meter in 10 .3 of 11 sec. loopt, 
of 6 of 7 meter verspringt, enz., enz . Me.ar wa t we l belangrijk is, als je de 100 me
ter in 11 sec. loopt of 6 meter verspringt, als er 10.7 hard of 7 me ter ver in je bo
dy zit en je het er niet uit haalt do ordat je niet vol doende en serieus traint. Je 
niet geheel geeft of te weinig fut hebt om voor méér te vechten. Juist die tekortko
mingen kunnen in je latere maatsch&ppelijke leven veel schade opleveren. Vandaar dat 
ik jullie in alle op rechtheid mijn overpeinzingen heb opgebiecht. 
Beste clubvrienden, laat het voor jullie nog vroeg ge noeg zijn!! 
Ik wens de gehele Haarl em-familie een vrolijk Kerstfeest, een e enoeglijke jaarwisse
ling en een in alle opzichten succesvol en dus een t ot voldoening stemmend 1968 ! 
Met de stille hoop, dat ik mij in het komende jaar mag koesteren in de successen en 
vooruitgang van mijn geliefde H. A. V., dankzij de H. A.V.-leden van goede will e, ver
blijf ik, 

vriendelijk groetenrr, 

jullie oud- en oude clubmakker, 

Steph van Mussche r. 

(Lid van Verdienste). 

N.B . Er staat nog steeds een mooie prijs te wachten voor die H.A. V. -er, die mij mijn 
clubrecord h.s.s. afkaapt ! !! 

De wereldrecords Kort- en Laagsprineen kunnen niet meer worden verbeterd. 

REACTIE • 

Aan de vraag om te reageren op het ook m.i. opmerkelijke artikel van uein Knol in het 
vorig clubblad, waarin hij zich afvraagt, of onze club eigenlijk nog wel een atletiek
vereniging is, wil ik graag voldoen. 
Laat ik dan direct beginnen, dat ik het in grote lijnen in dit artikel wel eens ben. 
Wat wil Rein tenslotte ? Hij wil komen tot de opbouw van een nieuwe, verjongde ''Haar .... ,:.. .:: . 
lem''-ploeg en als we nu het laatste P.R. -bekerresultaat bekijken, wie zeu het dan op cl.:.:_-'_:. 

dit punt niet velkomen met hem eens zijn. Of zijn idee juist is, om dan alleen met ju
nioren t~ beginnen en elke senior, d ie bij de wedstrij dp~oeg wil komen, eigenlijk eerst 
een soort test af te willen laten leggen, daar zou ik toch wel een groot vraagteken 
bij willen plaatsen, In de eerste plaats is het o zo moeilijk, de overgang van junior 
naar senior eeruisloos te laten verlopen. Een overduidelijk bewijs hiervoor is in het 
a f gelopen seizoen Pim van Beek geweest. Toch één van onze zeer weinige vooraanstaan-
de atleten. Pim ging in dienst, Pim verloor het contact met zijn club enigszins en al
leen aan de activiteit van Emile Bleijswijk is het tenslotte te danken, dat Pim er 
volkomen bij is gebleven. Re i n onderschat m.i. de moeilijkheden nog al. Ik sprak reeds 
over het in dienst gaan van de junioren, de jongens krijgen ook eens een keer verke
ring, ze gaan van school A-f en buiten de stad wer ken of studeren, het zijn allemaal 
facto ren, die een goede overgang van JUnior naar senior ernstig bemoeilijken. En wat 
di e senioren betreft, we hebben inderdaad hee l veel gezelligheidsatleten en dat zal 
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onze schatkist beslist geen 
kwaad doen. Maar onder die se
nioren zitten ongetwijfeld ook 
jongens, die misschien niet zo
veel aanleg hebben, maar er zeer 
zeker hard vo or willen trainen. 
En deze jongens behoren ook zon
der meer tot de wedstrijdploeg. 
Wat echter wel heeft ontbroken 
in de laatste jaren bij onze se
nioren, is een binding met de 
trainer. Een binding, zoals die 
inderdaad voor een vijftal ja
ren met Wim Kaan bestond. Die 
ploeg onder Wi~. Kaan is te klein 
gebleven. Wim Kaan heeft de kans 
niet gekregen de ploeg verder 
uit te bouwen, hetgeen een gro
te teleurstelling voor hem is 
geweest, maar zijn idee is des
tijds zonder meer goed geweest. 
En ik ben het volkomen met Knol 
eens, als hij beweert, dat di
verse oudere atleten nog teren 
op de training, die ze destijds 
van Kaan hebben ontva ngen. Er 
zal dus vcor alles aandacht aan 
de binding besteed moeten worden 
en wat dat betreft zouden onze 
seniorentrainers heel dicht bij 
huis in de leer kunnen gaan, nl. 
bij Joop van Drunen. Van Drunen 
is een man, die heel vaak juist 
door de binding, die hij tussen 
trainer en atleet tot stand weet 
te brengen, diverse jongens tot 
opmerkelijke resultaten heeft 
geleid. 
Dat voetbalspelletje vooraf ? 
Ik vind het niet belangrijk. Of 
misschien toch, omdat de atleet 
daardoor even de gelegenheid 
krijgt, zijn zi nnen te verzetten . 
Hetgeen in de sport ook belang
rijk kan zijn. Er is trouwens 
altijd gevoetbal d voor de win
tertraining. In de tijd van Ge
rard Rinkel en Jan Hut werd er 
net zo go ed als nu voora f een 
balletj e getra pt en wanneer het 
bij enkele a t le ten tot excessen 
zou leiden, wel .•. da n is de trai
ner daar om me t deze jongens te 
praten. ·rrouwens Rei n •••• voet-
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balde jij ook in je actieve tijd niet altijd dolgraag mee ? 
Nogmaals, op detailpunten verschil ik wel met Knol, maar zijn grote lijn kan ik vcü-
gen; ik ben er zelfs een groot voorstander van. Vorm een selectievé wèdstrijdgroep, 
ga daar mee in zee, zorg dat deze pleeg tenminste eenrnaal per week all een a l s ploeg 
kan trainen- b.v. op woensdagavond -·laat het een eer betekenen otn de el ui t te maken 
·:an· deze ploeg en zi:n·g voor een goed contact tussen trainer en atlè et; wc.>.a rbij het 
initiatief, vóór alles; van de trainer moet uitgaan. · 
Dat is de lijn, die gevolgd moet worden, als we inde · toekomst nog·ooi j; kan willen 
blijven -maken tot de ·beste verenigingen te behoren. 

D; Hagtingiusr 

DISeUS-SIE. 

Discus heeft hij aardig onder de knie. 
Onjuist, want als hij de discus onder de knie heeft, dan heeft l:i.ij het nog n"iet 
onder de knie. 

PRESTATIE-LIJSTEN 1967 • 

100 meter. 
G.Kamp- 10.8 J.Vissers 24.1 H~Kotüng(a) 2.06.3 
F.Lamie 11 • 1 P.Sch&nk(a) 25. oe· R. \1(ol (b) 2.06.8 
lVI .Beekes(a) 

,, 
H.Korridon(a) 2.08~·5 11 • 2 ·,: .. 

A.v. d. Voort 11.2 400 me:ter. R.P.àuël(Q) . 2.08.6 
H.te Nuyl 11.3 G.Kam.12 50.2 G.Zuidéma · 2.09.6 
F. Spanheim(a) 11 • 3 A.Bosch · 52 ~ 1 
H.Folmer 11.5 R.Strik(a) 52.3 1COQ meter. 
P.Verduijn(a) 11.5 R. Vissers 52-4 . G~Zwárt· 2.35-9 
J. Doornbosch 11 • 6 G. Zwart · 52.8 -4:v!.d. Wérf(a) 2.42.2 
L.v.d.Veer(a) 11.6 R.Folmer 52.9 h~Heïlker 2.47.2 
R.Ruis(René) 11.6 A.v.d~·werf(a) 53.1 . G.Zuidema 2.47 •. 9 
J.Brouwer 1L7 René Ruis 53·5 I_t.Liefrink(b) 2.48.0 
R.Pauël(c) 11 • 7 F. Spanheim(a) . 53· 5 H~de · Rijk 2.51.3 
J.Priester 11 • 7 J. Visse:ts 54-2 H.Korridon(a) 2.56.0 
A.v. d. Werf(a) · 11 • 7 J.Brou.Wér 54·5 I![.v.Maurik(a) 2.56-7 
P.v.Beek 11.8 P.Schi~pers 54-9 M:Beêkes (a) 2.59·4 
H. Vlam 11.8 J. Doornbosch 55-3 
1,. Heilker 11.9 R.Heilkér 

... 
55·5 1500 meter. 

P.Schenk(a) 11.9 T.v.d.Kroft 55·6 ·-· A. Bosch 3.58.3(~) 
R.Liefri~k(b) Vi.Thissen 11.9 W.Krijnén 55·6 4~ o4.1 

J.Vissers 11.9 'iJ . Th:i ss en 55·6 R.Strik(a ) 4.08.9 
G.Zwart 11.9 E.Nicholsen 55·7 R.Folmèr 4.11.0 

H.Joacirn 55-9 René Ruis 4.12. 8 
200 meter. C.Faa$ · 4. 22 .5 
G.Kamp 22.1 800 meter. C.Klavèr 4. 25.6 
M.Beekes(a) 22.3 G.Zwart 1. 56.7 H.Koning(a) 4. 26 .5 
H. te Nuyl 22.8 A.Bosch · 1.57·1 G. Zuidérr.a 4. 31. 1 
F.Lamie 23.0 R.Strik(a) 1. 59.0 G.Kamp 4. 32 . 2 
F . Spanheim(a) 23.6 A.v.d. Werf(a) 2.00.7 H.Korridon (a) 4 ~32 . 2 
H. Vlam 23.6 B. .Lief:tink(b) 2.01.7 R.Kol (b) 4. 41. 5 
A.v.d.Voort 23.9 A. Scha.per 2.02~6· J.Brouwe r 4-44·7 
A.v. d. vverf(a) 24.8 René Ruis 2.04.0 
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3000 meter. 400 meter horden. R.Kn ol 1 2.03 
R.Strik(a ) 9.01. 6 P.v.Beek 55 ·0 B. Goossens (a) 11.65 
n . Li efrink (b) 9. 23 . 0 li. ,Strik(a) 55 ·9 P. Schemk(a ) 11 • 19 
R. Folmer 9.48 . 0 J. Vissers 58 ·4 
H.Koning(a) 9.50.6 G. Zwart 58. 8 polsstokhoogspringen, 
G.Zuidema 9· 53 ·7 H.Joacim 58.9 W,Krijnen 3. 90 
A, Kortekaas 9. 56 ·4 J. Do ornbosch 59· Î R. Knol 3.30 
H.de Rijk 10. 21.1') v•i. Kri jnen 60.3 B. v . Nimwegen 3.30 
M. Labeur 10.55·4 J. Fielmich(a) 62.1 W. Thissen 3.20 

F. Spanheim(a) 64.3 R.v.Beek(b) 3.10 
5000 meter. J. Doornbosch 3.10 
A. Schaper 16. 21.4 hoogspringen. P.v. Beek 3.00 
A. Kortekaa s 16 . 27 . 8 J,Fielmich(a) 1 • 81 .ri . St rik(a) 3.00 
A. Bosch 16.~0.4 lt.Knol 1. 80 li .Joacim 2.90 
C. Faas 16.56.2 W. Krijnen 1. 80 B. Goo ssens (a) 2.70 
G. Hewi jk 17-45.2 J.Doornbosch 1. 70 ll • .Heilker 2.70 
G,Zuidema 17.48.4 G.Kamp 1. 70 'vi , Visser 2.50 
B.Fennis 18.1 8. 6 B. Strik(a) 1. 70 

P.v.Beek 1. 65 kogel stoten. 
uur loop. S.Broos ( a) 1.65 J.Doornbosch 13· 57 
G.Zuidema 14.6 21.65 J . Brouwer 1.65 H.Knol 13.22 
B.Fennis 14.3~"9 .39 H.Joacim 1.65 .H,Kluft 12.76 

F.Knuvelder 1 • 6 5 L.v. d . Veer (a) 12.49 
10 engel se mijl. M. Labeur 1. 65 -~ ~ . Thissen 11.61 
G. Zuidema 1. 08 .47-C'(,Ó) J,?riester 1.65 H.Leuwener 11 • 27 
B.Imthorn 1.f'l9.45·" L.v. d.Veer (a) 1. 6 5 B.Goossens (a) 11 • 23 
B.Fennis 1.11.28.0 A.v. Zijl 1.65 W.Krijnen 10.85 

B. Go osse.ns(a) 1.6~ H.Folrner · 10.30 
15001'\ meter. H. Heilker 1. 6c G.Kamp 10.12 
B.Fennis 59 · 43 .1" D. i.vla.fura 1.60 
G.Zuidema ~ F . Ui terwijk (b) 1. 60 discus\'l erpen. 

S'fY. S?. . o ~v . Visser 1. 60 R. Knol 44.16 
20000 me ter. .a, Kluft 37.40 
G. llewijk 1.13,f'I7,C(ÇÓ) verspringen. W. 'l'hissen 36.58 
B.Fennis 1. 22 . 53 .0 J.DoornbÓsch 6. 90 J. Doornbosch 34-16 
G. ZuidemR. 1.28.n3. 0 G.Kamp 6.67 vi , Kr i jnen 33. 52 

L.v.d. Veer(a) 6.3~ R. Vissers 31. 82 
250· )('I met er. W.Thissen 6.26 G.Sakkers 30.52 
B.Fennis 1-49.48.0 W. Kr i j .1en 6. 21 

A.v. d . ·Nerf (a) 6.18 speerwerpen. 
marathon. R.Knol 6. 09 J. Doornbos eh 55.28 
Q. Kroe zen 3-42.32.~ P.v.Beek 6. 05 v;·, Visser 54.32 

H.Strik(a) 6. 03 W. 'l'hi ss en 48.92 
110 meter horden. F. Knuvelrfer 5·99 H.Knol 46. 40 
·v, , Krijnen 15. 5 J . Brouwe r. 5·96 W.Krijnen 43-36 
H.Joacim 15. 8 J • ..?riester 5.88 E.Nicholsen 42.92 
J.Fielmich(a) 16.2 B. .Heilker s .86 J.Brouwer · 41.00 
J.Doornbosch 16.6 G.~wart 5· 84 B.Goos sens(a) 40-48 
G.Kamp 16.7 H.Joacim 5. 80 
It . Knol 16.8 R. Li efrink(b) 5·76 Olympische tienkamp. 
.i.{ , Heilker 19.0 J.Fielmich(a) 5·75 J.Doornbo sc h 6175 pnt. 
J . Brouwe r 19. 9 \',. Kr i jnen 5838 
·,J , Visser 19.9 hinkstap springen. G. Kamp 5816 

J.Brouwer 1 2. 93 ~l .Knol 5730 
200 meter horden. J,Door nb osch 12.75 H.Joacim 5205 
W. Krijnen 26.5 J. Vissers 12. 53 V~ . Thi s sen · 5136 

L.v.d. Vee r(a ) 12.45 J. Br auv-v er 4878 
vv . Kr i jnen 12.07 R.Heilkef 4700 
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vervolg Ol.tienkamp. 
w. Visser 4446 pnt. 
René Ruis 4089 
J.Prièster 4002 

4 x 1.00 meter estafeit~. 
Lami~-te Nuyl-vdVoori-Kamp 
~ä~~e-t~ Nuyl-Vlam~Kamp 
vdVoort-te Nuyl-Sp~nheim-Ka~y 
vdVeer-Beekes~Spanheim-Doornbosch 
Spanheim-Beekes-vdVeer-Verduyn 

43.6 
43.8 
44-1 
45.2 
45·7 

4 x 400 meter estafette. 
Zwart-Folmer-Strik-vdWerf 
Zwart-vd\ierf-J. Vissers-v.Beek 
vdWerf-Zwart-Bosch-Strik 
Zwart-Bosch-vdWerf-Spanheim 

p nieuw clubrecord. 

In de sportwereld ontstond een nieuwe secte: "de dope-gezinden". 

SENIOnEN-CLUBltECORDS H.A. V. ''Haarlem11 per 1.1 .1968. 

100 yards 
100 meter 
200 meter 
400 meter 
800 meter 

1000 meter . 
1500 meter 
1 eng. mijl 
3000 meter 
2 eng. mijl 
5000 meter 

10000 meter 
15000 meter 
10 eng. mijl 
20000 meter 
25000 meter 
35000 meter ~~~· 
uurloop 
marathon 
110 meter horden 
200 meter horden 
400 meter horden 
3000 meter st. chase 
4x100 meter estafette 
4x200 meter estafette 
4x400 meter estafette 
10x100 meter estafette 

4x800 meter estafette 
4x1500 meter estafette 
Olympische estafette 
Zweedse estafette 

Chr. Berger r 
Chr. Berger t 
Chr. Berger t 
A. Paulen 
A. Schaper 
W. Aaij i 
A. Schaper 
A. Bosch 
A. Bosch 
P. Verra 
J. Faas 
P. Verra 
P. Verra 1 

B. Fennis 
G. Zuiderna 
G. Rewijk 
Q. Kroezen 
Q. Kroezen 
A. Kortekaas 
B. Fennis 
H . Kaan 
Vil . Krijnen 
P. van Beek 
A. Bosch 
Lamie-Vlam-vdMeulen-Kamp 
Paulen-vdBerge-Benz-Berger I 
PvBeek-J.Vissers-Aaij-Schaper 

9-7 
10.5 
21.1 
49.2 

1 • 53.6 

2.29.9 
3 .ss. 3 
4-24.6 
8.34.6 
9-54-2 

14-59 .6 
31 ..• 06.6 
53-49.0 

1.1.18.47-0 
1.13.07 .o 
1.36.40.0 
2.23.13.0 

16km91 Om90 
3.03.15.0 

14.8 
24.7 
53.8 

9-44.0 
42.0 

1.31.0 
3.2..J-.9 

v·'JV el sene s-vdZee-JvdBooren-Eysker
Over de Linden-Benz-liinkel-Paulen-
vdBerge 
Kamp-Zwart-Bosch-Aaij 
Bosch-Faas-Folmer-Schaper 
Hoogerwerf-JvdBooren-Benz-Berger 
Schaper-J.Vissers-Kamp-vdVoort 
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1.52-3 
7-58-5 

16.35.2 
3.37.2 
2.02.6 

3.29.1 
3.32.5 
3.34.6 
3-37.7 

1930 
1930 
1930 
1926 
1965 x 
1966 
1965 
1967 x 
1964 
1956 
1961 
1957 
1956 
1957 
1967 x 
1967 
1964 
1964 I 

1964 
1962 
1935 . 
1963 
1966 
1966 
1966 
1931 
1965 

1930 
1965 
1965 
1930 x 
1965 



vers_t.Jringen A. 
polsstokhoogsp r ingen c. 
hoogspringen E. 
hink-stap- sprinc,en s. 
speerwer pen J. 
di scusv~erpen n. 
kogel st.aten J. 
kog~lslingeren E. 
olympi~che tienkamp J. 

van \v elsene s 
Lamaree 
Knol 
van Musscher 
Doornb osch 
Knol 
Doornbosch 
Gr as 
Doornbosch 

7.27 
3 . 97t 
1. 94 

14.13 
59 .44 
45.08 
14.43 

36-.20 
671 0 pnt. 

1 )129 
1946 
1963 
1930 
1966 
1962 
196 2 
.1933 x 
1962 

De r ecordlijst is nu aangepast aan de nederlandse recordlijst. Hierdoor zijn enkele 
incour ante nummers zoals i eng . mijl en 3x1000 meter estafette van onze rec ordlijst 
afeevoer d . 

ZOU HANlW MATSON ':iEL EEN EC!I'rE IVlAN ZIJH ? 

CLU31CCOBDS VOOü JUNIOREN. 

~et ingang van dit seizoen zijn weer enkele junioren-nummers aangepast aan het pro
gr amma van de heren-atletiek. Een punt van overweging zal hier ongetwijfeld zijn ge
wees t het interna tionale c ontact van onze junioren, waarbij zij dan vaak voor een vol 
dongen feit kwallien te staan om aan een voor hen zwaarder nummer deel te nemen. 
He t KNAU-bestuur heeft pr esta ti es, welke in 't verleden zijn geleverd, a lsnog op de 
nederlandse r ecordlijst ovgenomen, en met dit voorbeeld voor ogen heeft ons bestuur 
gemeend om deze lijn door te trekken. Zodoende worden'alsnog per 1 mei j.l. de onder
staande prestaties op de junioren- r ecor dlijs t opgevoerd. 

800 mete r junioren B 1. 5e .6 Wim Aaij 1964 
400 meter junioren A 50 . 4 vv im Aaij 1Y65 
hinkstapspringen ·jun. A 13.09~ Mat M.euwese 1958 
400 meter horde~~un. A 56 . 2 Pim van· Beek 1965 

Laa tstgenoemde pr esta tie is inmiddels dit jaar door Rob Strik tot 55·9 teruggebracht • 

.~.LEGLEiv'lENTSAANVULLINGEN x 
Hordenloop . Het is niet geoorloofd 2 of meer horden tegelijk te nemen. Behalve op de 
400m hordenloop. 
Bij sprintwedst rijden is het de sta rter in het vervolg verboden tegelijkertijd als 
tijdwaarnemer te fungeren. 
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OLYMPISCHE THAINING KNAU-A'rLE'l'EN VINDT PLANI'S IN HAARL:CM EN OMGEVINO~ 

We hebben het allemaal deze week in de kranten kunnen lezen. De K.N.A.U. heeft zijn 
trainings-programma voor Mexico bekendgemaakt. Het CIOS is hierbij het voornaamste 
trainings-centrum en ook onze Firn Mulier-sintelbaan zal in het trainings-programma 
worden o~genomen. Men hoeft in Haarlem dus niet te klagen over trainings-gelegenheid 
voor de Bonden. 
De K.N.A.U. wil voorlopig slechts estafette-teams naar Mexico afvaardigen. Het ziet 
er dus naar uit, dat de persoonlijke Nederlandse atletiekkampioenschappen van het 
komende jaar 1 n ietsje aan belangrijkheid gaan verliezen. Maar daartegenover staat, 
dat de Nederlandse estafettekampioenschappen in belangrijkheid zijn toegenomen. 
Misschien een mogelijkheid voor de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen,vom:· · 
de ineens zo belangrijke Nederlandse Estafettekampioenschappen naar Haarlem te halen. 
Vï ij hebben hier en daar al horen fluisteren, dat de K. N.A. U. bij het Olympisch Comi
té een verzoek zal doen om voor de Olympische Spelen van 1972 te llliÜnchen de ·· ;.,:·: ..... ',{ 
10 x 100m op het programma te plaatsen. 

Hans Busé. 

De kogelstoter veroorzaakte een opST001l'.JE; de kogel was door de kerk gegaan 

:MET DE DOK1l'ER NAAR lViEXICO. 

Onder deze kop lazen wij onlangs in ee• 
Nederlands maandblad stukken uit het rap
port over Qe studie-reis naar Mexico, 
door een groep artsen, atleten en bege
leiders gemaakt. 
Men is het er in het algemeen over eens, 
dat de keuze van Mexico als een grote 
blunder beschouwrî moet worden. Hieronder 
laten wij enkele punten volgen, die in 
ons nadeel zijn. 
1. De verschuiving van dag en nacht. Het 
is in Mexico ongeveer 7 uur vroeger dan 
bij ons. 
2. Het hoogteverschil. (Mexico ligt op 
2350 meter. 
3. Het klimaatverschil. 
4. De voeding. 
Er is een groot verschil in de prestatie 
va.n een ko ,:?;elstoter en een 10.000m-loper. 
Het stoten van de kogel is een korte hef
tige inspanning, waarbij het extra zuur
sto~gebruik va.n weinig belang is. Voor de 
10.000m-loper ligt dit ook in Nederland 
anders. Hij kan deze afstand alleen in 
een behoorlijke tijd afleggen wanneer hart 
en longen in prima conditie zijn. Als hij 
in goede conditie van Nederland naar Mexi
co gaat, blijft de toestand van zijn hart 
precies hetzelfde, maar met de ademhaling 
treden vera nderingen op. Aangezien wij in 
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ons lage land, waar het hoogste punt 300 meter is, beslist niet in staat ZlJn onze 
l.V.lexillco-atl eten gedurende zeer lange tijd op grote hoogte te laten verblijven, zullen 
wij met een relatief korte acclimatisatie van 4 weken genoegen moeten nemen. Wereld
recordverbeteringen van duurprestaties zijn in Mexico waarschijnlijk alleen te ver
wachten van bewoners van hoge berglanden, voor zover tenminste hun lichamenlijke con
ditie en trainingsteestand ook maximaal zijn. Op de kortdurende nummers zullen veel 
wereldrecords kunnen sneuvelen.Het klimaat in Mexico zal niet zo veel moeilijkheden 
geven. Alleen is op deze hoogte de afkoel ing na zonsonder gang duidelijk sterker~ dan 
in ons land, zodat in de vroege ochtend en de late avond op kouvatten extra moet wor
den gelet. Bovendien is de vochtigheid voor onze begriJpen laag en de lucht bepaald 
niet stofschoon, zodat een rauw gevoel in de keel in het begin heel gewoon is. 
Voeding: Mexico is in hygiënisch o,t?zicht een primitief land en dus zal men voortdurend 
maatregelen moeten nemen om darminfectie doo r voedsel of drinkwater te voorkomen. 
Al met al geven deze din3en toch wel te denken. ~ ij zijn het dan ook volkohlen eens met 
de man, die ons eens tijdens een lezinc· over de Olympische Spelen vertelde, dat de 
Olympische Spelen niet buiten het oude Europa Gehouden moeten worden. 

Hans Busé. 

De atleet, die stiekum was gaay; korfballen, viel door de mand. 

Het werd een prachtige 
Schotse hooglanden. 

Kunt U teg en het irri te1.·ende geluid van een schrijfmachine ? 
0, nee ? Goed , dan zal ik er zachtJes mee nokken. 
Of nee, wacht even, ik heb een beter idee: Ik zal de lucht 
rondom m'n schrijfmachine we3pompen; het is namelijk bekend 
dat in het absolute luchtledi~e geen geluid doordringt. 
Of no0· beter is het, dat ik de lettertjes met stukjes natte 
spons oiawikkel, gedrenkt in pils, want dat .:;eeft geen vlekken: 
alleen een zacht soppend geluid. 
Vanmorgen leek het geluid op iemand, die zachtjes zat te 
snikken, overrompeld door zijn eigen schrijftalent. 
Gisternacht was ik we er volledig "high''. Na uit bed gestoven 
te zijn voor een biologische oorzaak met een natuurlijk ge
volg uit een bittere noodzaak. De drang naar het toetsenbord 
van m'n met mankracht aang·edreven telex-apparaat steeg tot 
ongekende hoogten en wazige verten. 

"Blaak and White" ballade, gebotteld onder auspicieën van de 

Het werd een juweeltje van een rapsodie, in alle toonaarden naast de toetsen geslagen: 
Op het laatst kon men tussen de regels door, het bos niet meer zien. 
node vlekken verschenen voor mijn ogen, cryptograulffien verschenen al op het papier 
voordat ik een toets had aan0eraakt. 
Let doodlopende altijd-prijs-kruiswo ordpuzzles raakte ik helemaal in verrukkin.?, , een 
dezer dagen verschijnt de eerste puzzle in I-1a r griet en de andere in Libelle. 
De redactie van de H.A.V. - er kon ze niet kopen wegens gevorderd geldgebrek, en ze wor
den dientengevolge niet geplaatst. 
Helaas voel ik het fenomeen weer wijken, alsof een op0eblazen aardappelschilvin.'.?;ertje 
met een joekel van een bakerveiligheidspeld doorgeprikt is. 
Dan wordt het de hoogste tijd om de tweede regel van boven op te volgen. 

Le nouveau Zato. 
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A- en J3-welpen. 

Ook voor ons is er op de 2e Kerstdag een wedstrijdje georganiseerd. 
Op het militaire schietterrein aan het beein van de Zeeweg in Bloemendaal, rechts, 
tegenover "Het Hitte Huis". 
De oprijlaan is nogal lang; ongeveer twee minuten fietsen. 
We gaan een veldloop houden over 600 meter. En dat gaat dan door de duinen. ~eer eens . 
wat anders dan op de sintelbaan. Het is reuze fijn lopen, hoor, en we zijn goed ge
traind allemaal. i;vie mee wil doen, LET OP ! ! ! 

We vertrekken samen op de fiets en verzamelen daarom bij het zwembad 11 de Kleverlaan". 
Albert Scholz vertrekt daar met jullie om 09.15 uur precies. 
Ga je met je ouders mee, dan 09.30 uur present zijn op het terrein. 

Om 10.00 uur starten we, waarna je je direct na de wedstrijd weer aan moet kleden~f 
en vlug naar de kantine moet komen voor de prijsuitreiking. 
Na ons starten de oudere atleten. Dus vlot en vlug verkleden. 

Na de prijsuitreiking mag je naar huis gaan. 
Komst allemaal, want door de Kerstvakantie is straks de zaal dicht en is het dus ex
tra lekker nog wat te kunnen doen en elkaar noG' even een goed Oud en Nieuw te wensen 

JO NGENS, TOT DE T1VEEDE KEli.STDAG ! ! ! 
OM 09.15 UUH J3IJ DG KLEVLRLAAN ! ! ! 

E. Joacim-Ort. 

POLSSTOKHOOGSPRI NGERS ga de hoogte I N maar doe niet UIT de hoogte. 
Je bent de bovenstebeste als je de beste bent, het is dan ook het beste om 
de bovenste te zijn. 
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