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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij u uit om de j aarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op:

DINSDAG 8 APRIL 2003
Belang tellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn aJs toehoorders welkom .
Plaats: in het krachtcentrum van A. V. Haarlem, Pim Mul iersportpark te Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur.
Voorlopige agenda:
I. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij
de waarnemend secretaris.
3. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen.
4. Jaarverslag van de secretaris en diverse commissies.
5. Jaarverslag van de penningmeester.
6. Rapport van de kascommissie.
7. Verkiezing van het bestuur.
Aftredend:
Renée Schmidt, voorzitter.
Zij zal in het komende j aar de vacante functie van secretaris gaan opvullen.
Kandidaat bestuurslid :
Eventuele voordrachten van kandidaten dienen, o dertekend door 5 leden en vergezeld
van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering te worden
ingediend bij de waarnemend secretaris, uiterlijk 28 maart 2003.
Tevens bekendmaking van de 1verse comm issies.
8. Vaststellen van de begroting 2003.
9. Ingekomen voorstellen. Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden
ingediend bij de waarnemend secretaris, uiterlijk 28 maart 2003.
10. Verkiezing kascommissie.
11. Rondvraag.
Namens het bestuur,
Renée Schmidt

J AARVERSLAG OVER 2002.
Degene, die het financieel verslag over 2002 voor de jaarvergadering wenst te ontvangen,
d ient onderstaande strook uiterlij k 28 maart 2003 te sturen aan de waarnemend secretaris. Het
verslag zal dan binnen I week aan u worden toegezonden.
Ik wil graag het jaarverslag over 2002 ontvangen.
~aam:--------------------------------------------------1\dres:--------------------------------------------------Postcode en woonplaats:-----------------------------

jaargang 57

"verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres

nummer 1

Rob Schlüter
Reitzsfraat 23, 2021 TM HAARLEM

Februari 2003

tel. 023-5250752
e-mail avhaarlem@xs4all.nf

MEDEDELINGEN

Kopij voor nr. 1: 17 maart 2003

Nieuwe leden
Koen Lommerse, B-pupil

Roskamstraat 22

2026 TC Haarlem

Bevon Niles, recreant

Verspronckweg 103

2033 BD Haarlem

Cengîs Acer, recreant

Rijksstraatweg 250 rd

2022 DJ

Haarlem

Juryleden voor het NK junioren A/8
Dit jaar worden de Nederlandse Kampioenschappen baan junioren AJB georganiseerd door
AV "De Spartaan". Deze kampioenschappen worden gehouden op het sportpark Ter Specke te Lisse
vanaf vrijdagavond 27 juni tlm zondag 29 juni 2003. Om alles goed te kunnen laten verlopen is de
organiserende vereniging op zoek naar juryleden die het jurycorps bij dit evenement willen versterken .
Voorlopig chrono: vrijdag 18:00- 21 :30 , zaterdag en zondag 11:00 -- 18:00.
Wilt u bij deze kampioenschappen als jurylid actief zijn dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Joop van
Drunen.

Namen & Adressen
Bestuur A.V. Haarlem
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Voorzitter:
023 - 524 8585
Renée Schmidt
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen

I Clubblad Commissie

Rob Schlüter
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl

Secretaris:
Vacant
Penningmeester:
Edwin van Drunen
0255 - 515 205
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis
E-mail: evd@niehelancee.nl
Commisaris:
René Moesman
023 - 525 9879
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem
Commisaris:
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
E-mail: j .m.van.drunen@planet.nl
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Technische Commissie:
René Ruis
E-mail: prruis@novacollege.nl

023 - 531 7258

Lange Afstand Commissie:
Bert Boesten
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl

023-538 5623

Jeugd Commissie:
Renée Schmidt

023-524 8585

I Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de
ledenadministratie te gebeuren.

I Joop van Drunen

023 - 524 4340

I Kascontrole Commissie:
I Wim Hartman

023 - 525 6036

I

i Wedstrijdsecretariaten
· Senioren & Junioren AIB
Joop van Drunen
Junioren CID
Peter Pijnaker
E-mail: peter@tip.nl

Praktijk Clubarts:
F.S.G.M. Knuvelder
023 - 534 0480
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem

023 - 524 4340

023 - 5258709

I Pupillen

Trainers A.V. Haarlem

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023 - 525 0752

I

023 - 524 4340

Ledenadministratie:
0?3 - 5272338
Jos van Belle
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
E-mail: jmg.van.belle@hetnet.nl

Sanne van Buchem
e-mail: vanbuchem@hetnet.nl
Rob de Nieuwe
e-mail: sabor@planet.nl
Fred Roozen
Rik Roezenburg
Rob Schlüter
e-mail: rob.schluter@xs4all.nl
Baltine de Wit
e-mail: baltine73@hotmail.com
Rob de Wit
e-mail: waku25@hotmail.com
Ruud Wielart

Commissies

023 - 5246346

' Baltien de Wit
023-5263123
E-mail: baltiendewit@hotmail.com

023 - 5350283
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023 - 5254659
023 - 5248983
023 - 5250752

Diversen

I Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan

i namens A.V. Haarlem
, Joop van Drunen

023- 5263123

023 - 524 4340

A.V. Haarlem op internet
http ://run. to/ avhaarlem

023-5263123
Clubkleding:
. De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.
l Infonnatie bij Joop van Drunen
'!

023 - 5279080
023 - 5244340

I
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Wedstrijduitslagen

Door Joop van Drunen

Jeugdmeerkam pen, Alkmaar 7-12-2002
In een veredelde gymzaal werden deze meerkampen afgewerkt. Bij de B jongens kwam Sjoerd Lether
voor de eerste keer als B-junior in actie, en :z:ijn resultaten waren niet slecht.
Stein Metten was bij de C jongens heel goed op dreef, wat resulteerde in een keurige 1e plaats. Stein
vergaarde 1999 punten.

Sjoerd
Stein

40 m horden
5,6 s I 507 pnt
5,6 s I 759 pnt

hoogspringen
1,50 m I 394 pnt
1 ,55 m I 663 pnt

kogelstoten
9,17 m I 398 pnt
1'1, ·16 mI Ei77 pnt

totaal
1217 punten (9 9 )
1999 punten ( 19 )

Kerstboom-meerkamp, Utrecht 14-12-2002
Deze meerkamp kende de volgende onderdelen: 50 m - hoogspringen .- kogelstoten. Sjoerd Lether
eindigde in de middenmoot, van de 13 deelnemers was de 69 plaats voor Sjoerd.

Sjoerd

SOm
6,9 sI 432 pnt

kogelstoten
9,77 m /443 pnt

hoogspringen
1,60 m I 492 pnt

totaal
1367 punten (6 9 )

Noord Nederlands Indoor Kampioenschap, Zuidbro,ek 26-01-2003
1700 deelnemers/sters daar in Zuidbroek, deze enorme deelname op zaterdag en zondag. Het geheel
verliep chronologisch uitstekend. Voor Haarlem waren de B junioren Jirina van Kesteren en Sjoerd
Lether naar het hoge noorden afgereisd.
Sjoerd kwam als eerste in actie op de 60 m. In de 4e serie ging hij als vijfde door de finish, zijn tijd was
8,00 s rond. Op het onderdeel60 m horden kwam hij ook niet door de series heen, met een 69 plek in
zijn serie in 9,92 s.
Voor Jirina werd het ook geen succes, zij liep in een moeizame 400 m race naar een 4e plaats in
68,99 s. Een verklaring voor haar mindere optrden wa wel degelijk aanwezig, zij was getroffen door een
zweepslag, dat betekent een tijdje geen atletiek, maar rustig aan doen!!
Els Lether:
Toegegeven Zuidbroek is een eind weg. Maar indoor zijn er momenteel in Nederland niet veel
wedstrijdmogelijkheden. Daarom hadden we Sjoerd toch maar ingeschreven voor deze wedstrijd.
Groot was onze schrik toen we in het chronoloog zagen dat Sjoerd al om 9.30 uur aan de bak moest.
Zondagmorgen in alle vroegte (half zeven!) uur vertrokken Sjoerd en ik richting Groningen. Na een zeer
voorspoedige reis arriveerden we om kwart voor negen in Zuidbroek. Het was daar al een drukte van
belang. Na het ophalen van het startnummer had Sjoerd nog 15 minuten om op te warmen voor de
60 m. Dit deed hij niet zo enthousiast (het was natuurlijk nog steeds vroeg). Sjoerd liep in zijn serie een
se tijd van 8.00 s precies. Deze tijd was niet slecht, maar het had zel<er toch wel iets sneller gekund. De
race zag er niet super uit. Deze tijd was uiteindelijk net niet goed genoeg om in de halve finale te
komen, maar we waren eigenlijk naar Zuidbroek gegaan voor de 60 m horden. Gezien de goede
prestatie van Sjoerd eerder deze winter op de 50 m horden, had hij de verwachting op de 60 m horden
toch wel redelijk te kunnen scoren. Deze keer werd er wel goed en serieus opgewarmd, en Sjoerd was
er helemaal klaar voor. Helaas, door de spanning, de korte nachtrust of waarom dan ook, de race
verliep verre van goed. Sjoerd had zelf al vanaf de eerste horde het gevoel dat het niet liep, en dat was
vanaf de kant ook duidelijk te zien. In zijn serie werd hij 6 9 in een tijd van 9. 92 s. Gelukkig nog net
onder de 10 seconden, maar zeker een halve se ~onde langzamer dan de tijd waarop we minimaal
gehoopt hadden. Jammer, maar het was natuurlijk de eerste belangrijke wedstrijd als 8-junior en er
komen nog veel meer kansen op een goede wedstrijd.
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IN MEMORIAM HENK

K~UFT

.. I

.

· Op 22 december 2002 overleed na een langzaam afnemende gezondheid Henk
Kluft, oud-kogelstoter en discuswerper van onze Vereniging, te Beverwijk op ruim
87 jarige leeftijd. Slechts weinig leden zullen zich de reusachtige atleet herinneren,
l1 die gedurende een lange reeks van jaren voor onze Vereniging uitkwam.
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In de periode van 1936-1970 kwam hij vrijwel jaarlijks voor onze Vereniging uit in
de voor- en finalewedstrijden om de Prins Hendrikbeker, het Clubkampioenschap
van Nederland. Daarin verscheen hij 92 keer in de kogel- en discusring. Deze
staat van dienst leverde hem de Eretitel "Mister P.H."op.

I

Zeer opmerkelijk is dat Henk zijn top als atleet bereikte toen hij bijna 40 jaar was .
11 In zijn generatie een leeftijd, waarop vrijwel iedereen allang gestopt was met
,I,. wedstrijdatletiek. Pas in 1970 toen Henk 54 jaar was nam hij afscheid van de
wedstrijdatletiek op landelijk topniveau. Een absoluut unicum.
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Als één van de hoogtepunten uit zijn sportcarriëre beschouwde Henk zijn eerste
uitverkiezing voor de Nationale atletiekploeg if"l de landenwedstrijd RoemeniëNederland in 1953 te Boekarest. Later zou hij nog zes keer voor ons land
uitkomen.

Hij behaalde vijf keer brons bij de Nederlandse kampioenschappen op kogelstoten
/ en discuswerpen en was clubrecordhouder op kogelstoten indoor.
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De Kreigsmannbeker, de Verenigingsonderscheiding voor de beste

I seizoenprestatie bij de senioren, werd drie keer aan hem uitgereikt.

!I

li Niet alleen als atleet is Henk actief geweest binnen onze Vereniging. Direct na de
11
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oorlog stelde hij zich beschikbaar als werptrainer. Tijdens de
zondagochtendtrainingen bij de Brouwerskolk in Overveen en later op het CIOS
terrein bracht bhij zijn kennis van en ervaring met de moeilijke werptechnieken
over op de jongere generaties.

I

In het jaar 1970, toen hij stopte met de wedstrijdatletiek was hij één van de
j eersten, die toetrad tot een nieuw geformeerde groep oud-atleten, die zich ten
,/ doel stelde jaarlijks bijeen te komen om met elkaar herinneringen uit vroeger jaren
.II op te halen en daarmee het plezier aan hun sport opnieuw te beleven. Deze
11 jaarlijkse bijeenkomsten werden graag door Henk bezocht. Eind september was
11 Henk dankzij een groter dosis wilskracht, bijna vanzelfsprekend aanwezig.

11

Met zijn doorzettingsverrnogen als sportman, zijn trouw jegens de Vereniging en
als Reünist van de (H).A.V. "Haarlem" is Henkeen voorbeeld voor ons en zal hij in
onze herinnering voortieven .
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Lid Reüniecommissie (H).A.V. "Haarlem"
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Niehe en Lancée

Een toonaangevend kantoor voor
financiële zaken met vestigingen in
Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.
Regionaal het grootste kantoor
met bijbehorende internationale
zaken en klanten die verlangen
dat kennis gelijke pas houdt met
de meest actuele ontwikkelingen.

(D

Niehe en Lancée Registeraccountants
Belastingadviseurs
Subsidieadviseurs

Alkmaar

T 072 5411111

Amsterdam T 020 635 20 00
Haarlem

T 023 5 300 400

www.niehelancee .nl

Bij de foto: Lourens Janszoon Coster op de Grote Markt te Haarlem.
Niehe en Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten,
The NL Trust en Pesman Advocaten.

1e cross competitie, regio's 1-2-3-4-5, Zaandam 16-11-2002
De uitslagen die bij het verslag in het vorige nummer ontbraken:
Jongens junioren 8, 3000 meter
15. Mitchell Ciaassen
12,23

Meisjes junioren B. 2000 meter
2. Jirina v Kesteren

8,28

Jongens junioren C, 2500 meter
9,25
5. Stein Metten
10,07
17. Duvan Metten
11,25
33. Niels Pijnaker
11,26
34. Miels Welier
11,29
35. Yashin van Kesteren
11,55
40. Frank vd Peet
11,59
41. Kevin Niles

Meisjes junioren C. 2000 meter
5. Larissa Scholten
20. Anne vd Erf

8,27
9,54

Meisjes pupillen A.2, 1000 meter
4,04
3. Katinka Becl<er

Jongens junioren 0.2, 2000 meter
20. Steven vd Haak
8,48
Jongens junioren 0.1, 2000 meter
12. Alex Overkamp
8,57

Ranglijsten A.V. Haarlem 2002 Meisjes C
BOm
1. Jirina
2. Larissa
Fleur
4. Stephanie
5. llske
6. Anne

11,2
11,7
11,7
12,88
12,9
13,2

150 m
1. Jirina
2. Larissa
3. Fleur
4. Stephanie
5. Wietske
6. Anne

20,77
21,0
22,1
23,6
24,2
24,6

600m
1. Jirina
2. Larissa
3. Fleur
4. Anne
5. Stephanie
6. Wietske

1.44,08
1.46,9
2.03,5
2.08,26
2.13,4
2.14,3

1000 m
1. Larissa
2. Jirina

3.10,64
3.14,7

80 m horden
1. Jirina
2. Larissa
3. Anne
Fleur
5. Wietske
6. Stephanie

13,63
16,2
17,3
17,3
17,5
18,7

Verspringen
1. Jirina
2. Larissa
3. Lilian
4. Stephanie
5. Wietske
6. Fleur
7. Anne

4,63
4,40
3,80
3,73
3,67
3,65
3,48

Hoogspringen
1. Jirina
2. Larissa
3. Wietske
Anne
5. Fleur
6. Stephanie

1,45
1,30
1,20
1,20
1,15
1, 10
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Kogelstoten
1. Larissa
2. llske
3. Jirina
4. Fleur
5. Stephanie
6. Anne
7. Wietske

8,32
7,55
7,48
6,44
6,37
5,87
5,25

Discuswerpen
1. Anne
2. Wietske

13,91
12,74

Speerwerpen
1. Jirina
2. Larissa
3. Wietske
4. Fleur
5. llske
6. Stephanie
7. Anne
8. Lilian

26,36
20,91
17,28
15,20
14,37
13,40
12,85
11,87

Ranglijsten A. V. Haarlem 2002 Jongens C
100 m
1. Sjoerd
2. Mitchell
3. Stein
4. Niels
5. Sirnon
6. Tirn
7. Helmer
8. Jeffrey

12,4
12,6
12,7
13,7
14,0
14,4
16,0
16,6

150 m
1. Sjoerd
2. Stein

19,05
20,01

200m
1. Stein
Sjoerd
3. Mitchell

26,2
26,2
26,7

800m
1. Mitchell
2. Jeffrey

2.20,2
3.21,5

1000 m
1. Mitchell
2. Stein
3. Sjoerd
4. Niels
5. Tim
6. Helrner

2.57,0
3.06,6
3.19, 1
3.42,0
3.44,8
4.10,3

100 m horden
1. Sjoerd
2. Stein
3. Mitchell
4. Sirnon
5. Niels
6. Helrner

15,1
15,9
17,8
20,3
21,5
28,7

Vers~ringen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mitchell
Stein
Sjoerd
Tim
Sirnon
Niels
Helmer
Jeffrey

5,53
5,28
5,01
4,58
4,28
4,02
3,34
3,32

Hoogspringen
1. Sjoerd
2. Stein
3. Mitchell
4. Niels
5. Tirn
6. Sirnon
7. Helmer
8. Jeffrey

1,60
1,55
1,55
1,40
1,30
1,25
1 10
1,00

Samenstelling Rob de Wit
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Kogelstoten
1. Stein
2. Sjoerd
3. Mitchell
4. Tirn
5. Niels
6. Sirnon
7. Helmer
8. Jeffrey

12,03
10,97
9,47
7,56
6,93
6,03
5,79
5,25

Discuswer~en

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stein
Sjoerd
Mitchell
Tim
Niels
Jeffrey
Sirnon
Helmer

33,91
33,44
29,02
21,21
19,26
15,80
15,73
10,68

S~eerwemen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stein
Sjoerd
Mitchell
Tim
Niels
Helrner
Jeffrey
Sirnon

41,56
34,18
30,66
26,07
22,32
14,45
11,84
10,70

UIT DE OUDE DOOS
Hoe de vonk van 't Kolkje via Almelo oversloeg naar Chili
Naast bekende Haarlemmers, die in het spoor van Pim Mulier de liefde voor en het plezier in de atletiek
hielpen verbreiden, zoals Jan Strijbos, Hil van der Mey, Adriaan Paulen en Jan Hut, telt de historie van
de (H)AV Haarlem ook een aantal minder bekende propagandisten. Eén van hen was Cor Bosloper,
een middenafstandloper en (super)langeafstandwandelaar uit de jaren dertig en veertig, aan wie Jan
Hut een artikel wijdde in de Atletiekwereld van 18 oktober 1973.
Zelf werd Hut aan de voormalige Haarlem-atleet herinnerd bij het doorbladeren van een stapel nog
oudere A W's en clubbladen uit de oorlogstijd. Daarin stond een verslagje over een propaganda-avond
in Almelo, waar hijzelf aan had meegewerkt. Dit begon zó, aldus Hut. "De Haarlemmer Cor Bosloper
was verhuisd naar Twente. Als hartstochtelijk langeafstandloper[... ] miste hij zijn clubtraining. Hij vroeg
mij zijn training per brief te begeleiden. Collega's van het waterschap de Regge, waar Cor landmeter
was, werden geïnspireerd om mee te doen. Zij groeiden uit tot een clubje. De trainingsschema's
werden atletieklessen-per-brief. Cor was een fervent bewonderaar van Finland. Hij werd de eerste
voorzitter en trainer van de club die zij SISU noemden (vrij vertaald: ik wens je kracht)."
Cor achtte de tijd rijp voor wat professionele ondersteuning, huurde een zaaltje, liet de Olympische film
van 1936 aanrukken en nodigde Jan Hut uit als spreker. Deze "zwiepte de stampvolle zaal op om
SISU-lid te worden", wat met behulp van de film resultaat oogstte.
"SISU kreeg veel nieuwe leden en een vette kas ."
De vreugde was van korte duur. Bij een tweede filmavond betoonde het publiek zich nog enthousiaster,
juichte luide de niet-Duitse winnaars - onder wie Jesse Owens - toe, en joelden wanneer Hitier in beeld
kwam. Echter, ook de Sicherheits-Polizei kwam op het gejuich af. SISU werd opgeheven, het bestuur
gearresteerd, kas en materiaal verbeurd verklaard. "Een van de politieke drama's uit bezettingstijd",
aldus Hut, die nog vermeldt dat de toenmalige KNAU-voorzitter Van der Werff de SISU-mensen wist vrij
te krijgen. "Na de bevrijding kwam SISU glorieus weer in onze KNAU-kring terug."
Maar het verhaal gaat verder en illustreert hoe de kiem, ooit gelegd aan de Brouwerskolk, vrucht droeg
tot in Zuid-Amerika. Cor Bosloper kreeg een baan als landmeter in Chili bij de Amerikaanse
kopermijnen, en moest zijn SISU- en Haarlem-vrienden dus vaarwel zeggen; deze laatsten na nog
gauw aan een onderlinge cross op het CIOS-terrein te hebben meegedaan. Contact met het thuisfront
onderhield hij door zijn impressies van Chili te beschrijven aan Jan Hut: " ... de schoonheid van de
steden Santiago en Valparaiso. De rijkdom en pracht en praal. De onvoorstelbare armoede en
achterlijkheid."
Hij zocht er ook contact met de Chileense atletiek en leerde toonaangevende sportleiders kennen zoals
dr. Julio Kilian, Duitser van geboorte, en de Estlandse oud-topatleet Laipenek. Helaas waren die op
trainingsgebied elkaar tegenpolen, verzucht Jan Hut. Via atletiekleiders-cursussen, geïnitieerd door de
directeur van sportzaken, de oud-Nederfander Van Balkum, en geleid door de Franse atleet Albert
Mainella, werd getracht de atletiekbeoefening op een hoger peil te brengen. Op het platteland echter
was voor sporten weinig gelegenheid.
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Cors propagandistenbloed kroop waar het niet gaan kon en met financiële steun van zijn werkgever
bouwde hij een sintelbaan en ging zelf de atletieklessen verzorgen. Dat was eind 1953. Voordien was
hij door een levensgevaarlijke infectie doodziek geweest, doch dankzij z'n goede conditie en de
medische zorg weer geheel opgeknapt, daarbij mentaal gesteund door zijn vroegere atletiekmakkers,
die hem van nieuws uit het vaderland bleven voorzien.
Op 12 oktober 1958 schreef hij Jan Hut: "Na vele maanden thuiskomend vond ik een pak A.W.'s. Ik trof
in een der bladen een gedicht en een artikel, die mij een prop in de keel en haast tranen in de ogen
brachten." Thema van artikel en gedicht was de liefde voor en het plezier in de atletieksport, door Cor
Bosloper eerst in Twente, daarna in Chili, hartstochtelijk uitgedragen. Zijn ontroering valt te verklaren
door een ongeluk waarvan hij nog maar net is hersteld. Op 1 mei van dat jaar had hij zich zwaar
verkouden op een betonnen muur gehesen om een meetprobleem voor zijn assistenten op te lossen.
Toen dit geklaard was, deed hij om een onopgehelderde reden een stap in de verkeerde richting en viel
tien meter omlaag in een bouwput, boven op betonijzer, zand, stenen en andere rommel. Z'n helpers
vervoerden hem langs een slechte bergweg naar het 48 km verderop gelegen hospitaal. Daar
aangekomen bleek hij zijn ruggegraat, drie ribben en een pols gebroken, deels verbrijzeld, te hebben.
Een long was door een rib geperforeerd, en verder was hij inwendig en uitwendig zodanig beschadigd,
dat niemand nog een duit voor zijn leven gaf. Pas na twee dagen kwam hij, continu bewaakt door de
chef-arts, weer bij bewustzijn en nog een dag later was het levensgevaar geweken.
"Dankzij de bijstand van de Almachtige", schrijft hij Jan Hut, "maar ongetwijfeld ook dank zij de vroeger
weliswaar nu en dan met wat opoffering, maar toch uiteindelijk met zoveel zelfvoldoening beoefende
atletiek ... "
Voor Jan Hut waren de herinneringen aan Cor Bosloper (overleden in 1968) aanleiding trainers,
jeugdatletiekleiders, begeleiders, bestuurders en de vele andere steunpilaren van clubs en Unie, voor
te houden dat hun werk verder reikt dan de sportbeleving van de aan hun hoede toevertrouwde atleten
sec. Dikwijls verrijkt het hun verdere leven zowel fysiek als mentaal -namelijk wanneer hun conditie en
geestelijke weerstand hen helpt zware beproevingen te doorstaan. Met pupillen als Cor Bosloper, die
de liefde voor en het plezier in de atletiek aan anderen doorgeven, wordt het rendement van een goede
begeleiding dan zelfs oneindig groot.
Hans Douwes
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lf.lvinkesteyn

Schaterweg 34, 2021 HM Haarlem
tel efoon 023 - 527 43 44

verwarrningstechniek
Totaalinstallateur van :

Ron's Bloem&nktosk
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centrale verwarming
vloerverwarming
warmtevoorziening zwembaden
luchtbehandeling
sanitair-badkamers
zonne-energie
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Frans Halsplein Haarlem
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Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10
2011 LH Haarlem
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Lid van de

O R NAl'vi E N T EN- & B E E LDE G I ET E R IJ
H A l DE LSO
DE R ! E M I N G

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257
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G e \\ e~ rs traa t

E-mail: vinkesteyn@planet.nl

jaar het vertrouwde adres

50 / 5 2-

OI-+ Jl: Haa rl e m

l è le foon 02 3- 52+ 07 24 - Fax 0 2 3-52 4 ll 56

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM.
RUNNERSWORLD. :
Voo r h e t a ll e rb es t e o p lo o p ge bi ed
moe t j e bij Runn e rs wo rld zijn .
H e t be s t e ad v ies va n m e ns e n di e
ze lf lope n . W aa r j e ee n br ed e ko ll e kti e
we d s tr ij d s c hoe ne n e n s p ec iaa ls pike s
v indt. Voo r iede ree n di e in d e a tl e ti e k
g rip zoe k t. Bij d é s pik ess p ec ia li s t va n
Ha arl em du s .
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SPEC IA ALZAKEN , GERUND DOOR RUNNE RS.
Anega ng 29. 20 11 HR Haarl em
tel. (023 ) 532 87 56

Runnin g

Ind oor

T e nni s

T ri a t h l o n

Fi t n e s s

Wa l k i n g

