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-incleli jk" " " Betehoin Atle"bieleverenigin-* is i:;lboren i 
-_p eigeà.benen staan we nu en a1s ànaflankeli;r1. club.z1i3.ul_e officieel

spsenomen rn cle schoob van Ce illaa.::rse Atle1;ieirliga" Eindelijl,c_, zullen
vóten zegsen" Voor hoe1an3, zull-en missch.ien sommigen rieni;en" -]jen en
and-er zaÍ*afhangen van de volledige inzet van allen: hei bestuur van
.:e B.À"V" is voör 2OO 3ernotiveeicl en met cle allerbeste bedoelin.,en
'oezield-; a,,,.n d-e anclere kànt lij)<t het enl-oesiasr,re van de leCen niet
rincler groot te ziJn, zodat ons opzet rvel moet slagen"
3etelcom Atletiekvereniging bestaat in f eite a1 sed.ert :.)7 - raar dan
als ond.erafd.eling van Íeuíen A"C" r;annen als Jef lleiriilanr l'eonard-
SinolCers, idim Vai{d-ér Stappen en anderen teLlend€n toen verani,'ioord-elijk
l,roor cu-e'geboorte en zoud-èn cle basis leggen-voor hetgene nu :logeli-jl<
is geword-àn " 'Zii hebben à;irr cl€ ryeg ;;etimmerlr -niet zonder s'rcces trou-
wen§" De cliversó riollcsveldlopen(dà jongste 2 ja;ir met ha;s; )CO deel-
nemers) en presr-atielopen clié door de -Bete:.lomse onclerafdelin. van LAC

vrerclen inSelicht zLJrL àa'r het spreliende be'.,rijs,v-an" Velen va:: d-e13enen

d-ie cleze iegels lgzén hebben via de Betel,tomse club kennis :=-raalct .ret
de atletiele-en d-e'smaak voor d.e beoeíening ervan te par.{r,ieÏ1 '--e';re3en"

lioe verd-iensteliJk het verleclen ook was" ".het is nu a.'n d-e lce-ïonst dat
lre moeten clenkenl i{ij rneend.en een nieuwe stiinulans nodig te :e cben en
d.eze te vind.en tn heË vaïen van een ei-gen koers"'i'Jeg uit hei lceCernest
en op eigen vleugels vliegen is d-e iqrote uitd.agiog i,€lilord-e-" 3a.,-s in
eigeir nu[s, meesfer van oàs eigen piogramma llunnen ztin, :tecisrri;Cen
ln*eigen stre,-:k kunnen beiwisten het lÍil<t . een voor ons naast ori-
gekenàe lrr<e waarvan wij als ltleine ond-erafdeling van e31 3rore club
àaar al te vaak verstolién zijn gebleven" Door het roer ir el-3en landen
te nemen willen viijr en d-at is óns belangrijkste lbreefCcei, cp de eer-
ste plaats d.e atleiiel<sport in e'igen streelt ber.'orderen, een,nieui'';e z:uu.T'
stofinjectj-e toe<lienen" ilopelijk àul1en r,vij een^s1;imulans ziin voor bv"
d.ie joígeren die Sraag zo,-ràen iopen, spri-ngen of lríerpen raar.voor uie
Ce wóg àaar Leuven te lang lijict" Bii ons l'lunnen ze terece'b in e:-rn voor
hen gàtend. milieLt en sfeei, oàder vríencleno alleilaal- atietiekent'oesias-
teliígen uit de s'Ureek. ïróuwens ieclereen is welkom bij tseierom A"Y"
T,owel"clegenen d-ie Í{e\^íoorr voor Ce pret (en med.e voor hu:: .rezondaeid)
misschie[ met bescheid-en ta]enten wat atletiek wensen te bedrrjven,
als d.e meer ambitieuse krael:ten, kampioenen of lcami:ioenen in spe
(en d.ie hebben vri-j j-n onze rangéni) moeten zicir bij oné;':uis -:unrren
voelen "'!'/ij ond-erschatten onae opdracht niet. Schier- niet op vooiiie;::a 3D àe
pianisten, Opbouwend-e tritiel,i is daarentegen altijd Sraag :3e1213::en.-ilij zLJrL er öns ond-ermeer van bevrust cta.t d-e ,nees'be atl-eten (r-:; al-s
r^iijzeli) su'erke ind"i'rid-ualis'cen zijn (naar men zegt é5n va;: .-=;=:3is-
teà om het in d-eze veeleisend-e spoittu.:r iot lcanpióen ie bre:;e::--\ . -'aal
moeten v,iij d-us allemaa] rel<ening mee houclen" En moesr :ei :=:: a= 3:l1s
tot 1c1einó misverstand-en l<omen, a"u"b, laten vrij dig Ca:: ;i-::l?:?:-
vooraleer er scirerven vrorclen gémaakt. llie-b alleen bij :e ::::';-j':-=:e:,
maar oolc j-n B"A"V"-l{j-euws, d-at op d-e eerste plaaUs u-t'J cla: -J:; "';::le:t
kan u steeds terecht met àr-bi};elÉ' brieven' r'^ierrsen oí nl-3: ia:3=::e
verhelen verzucl:ti-ngen" llr zal in'hei; blad een 'ÍlezeISl';:,r;3''-'';Ji:=-
lngebouwd dat open étaat voor ied.ereen C-ie graag rrrai -it',i.:; ','; l. i1.-
nemen OïIS vOOr, in de inate van het mOgeliji<e, met Ce -,','e-:S:jl ï1::3::23
atleten rel,cening te houden"
/rnd.ere rubriekeà in het blad. zullen lcetrekking hebbec cp ia :::::e
onzen behaalde uitslagen, het zo mogelijk af te werlle:: -tr]tr:':=---? 

-i':
d.e eerstvolgend.e vteleeà, óu "prestatie" van d-e maind --. "=:-z- 

-,-.iae:
zullen wij rlit cle pers of gespecialiseerde tijCsc,,:rií--=r:i;' ..e::-
artiicel li.chten waàrvan wij mènen d"at lret 1:an brjdraEe:: r:: 3:- .;'-:=::=



i *: rcht in de spgrt . d.;.e.. l-e.,-g-*ze . 19., ,-!{aar B ,A rv..:-{tiegyr§ ?og a_lF. clubb
?-=: zijn d"oel voorbijschieten indien het niet mede zou zorgen Voor d
;:;3öu14/ o in.Ce schoot van Be'rretrcom AtletielcvereniSinS? van een.hecht
':.':zr,G van vrienclen voor i,cie ooLrtrclubgeestrtniet zo maar een ijclel
:.;ríp zou zíjn"

I*:ussen staan wij voor ons eerste veldloopseizoen" E-r rqord-t d-t-tchtig
-:=raind. en als cle bsmen -van. l{ieetshoyen . en het "ELzenleOf. rnoesten..leunn
s:reken zoud-en ze vertel.l.en dat d-e meesten van onze dametjes en here
:à.:as op een spetterenCe vorm d-rÍjven, Onze verwach"tingen staa,n dus
'r3g gespannen" lreel succes alleniaall I !

i:ief besturm

l'er herinneri-ng:
, ,. :.

=arenstelling van ons bestuur:
,ioorzitter: Jef ileirnan
se-r<retaris :'i'Ji1ly Salaeis
:adervoor:z itter : l.li1Iy Yerh,ae'ien
sc :ratbeWa.;rd.er : -l-;eoil.ald- SrnOlCerS
:rainer: i{im Van d.er Sia::Pen
.,-=d.en: L,ouis Thi'elene;rs

Jos Van iionPel
'ilayrnoncl i:I i tt e;rans
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-=in;3ende oproep: bcrstnummers veld-loopser-zoen

;è aïreten Gl-e a;n ofÍicj-ële velClope.n in,:lericirt ctoor clurbs a.:.n;e§1o-
i=" tig aó vrà;; atlebÍetrt-igp wenèen aeót te nernen( l:oeft da.:"ron-
ciet ellre ,o"["g-ie ,1.eÀcUi;den) d-ienen :c1,riïi;encl.het d-aartoe bes'[ernde
j.oor een d-ot<ter'in3eïu1d-e med-iscne attëst (àe nieul+e leclen even'buee1
à""è":àËt-h1rn-;ansiuitinr;skaart) te bezongen aan cle selrretaris van de

c l1:o 01 aan cre and.ere beétuursled.en" Aangezien he.b ireldloopseÍzoen
óp i nórà*b*r r"r, siart.gaatr -ffi&,ï. iiit nie'b.langer meer worden r-rj-t:ie-
steld-; Oe nod-igà ior:rnuliören d-a,,rítoe word,en Coor d-e- bestuursleden
ià"-uàuóÉiËi.i"i ;ehoud.en van ol-e belan;,';sbellenóen, hls bijdïaíj9^vgn de

;t1"i;;.ï;"'A; t-eosten voor a,r.nvraag van een borstnur1mer werd .7qa y
;;;;àiA G";; tóÉten de'rrken op de eerste pla,r'ts de ve::zekering van de
atleten) " '

il;GilóÀU"rrt"r] van Setekom A"V" voor het lcomencte ltinterseizoen:

-.ieebshoven: oncler leidint4 van ofl%e trainer i'/im \Ian der Stappen

maand.ago d-insd-ag, d.ond-erd.ag, vrijdag telllens om rb u"
zal;erdag: om IO u i0

llzenhof : uorrd*g*orlerr. on IO u ond-er leid"ing van Fons Danclcaerts en
1,'íim Van der StaPPen

sreciale trainín;i=Ë""i vóàr ae jongeren: el1ce woensd.agnamiddag in het

=.lzenfiof van 15 .i fO tot 16 u .tO, '.1eleid. door 'Jim Van der Stappen
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-=anen met Fr:àneis en Johan Salaets' 
:beurten;eiieve zoveel mo3e1ijl< van d-e gezamenlijke trainingt

=-&erx". ,De clubgeeót eà d"e kameràadschap kunnen er enhel maar
3ebruik t
door be-

*'crd'erd'wordenè .,er,it ,L.,r.van d-e nieut'le vqor.i t-lubt.r,u1rJe,s: iíeld-ra zullen v,rij Ín het bezít zijn va,1
- - ----;--14*--)rLZe atleten ontro"p"n broel<jeé en truities" Zíi atill-en deze -ter be-
schiur:-ng rrriJÈe4 ièS"r, betaiíng van een waarborgsom van 1001'"Deze s

za1 word.en teiíggestört bij wed-àrinleverinr; van de uitrusting"
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L\ÀiS IIUIDIG LlIIltrbT.SLSI;\i'iiD (is bestend-ig in uitbreiding en bij l:e-E ver-
schiji:en van dit B"i\.V"-itJieul''rs al nietmeer
aktueel)

Pupillen j o:ri3ens 1969-I')70 Scholieri:n jon;;ens IiiS)-T')6+

\r f .

n

VAi'{ BAEI l-.rl,i'rl{Y Ig69
?upillen meisjes I'-.3>-I)74

DII RCO'.IrJR i,l.itA 7.t69
Itiniemen j ongens ï967-1968

irE ,ïuCVi1-i iiïii T'16,-;
irÍUYIS i''JIi.l r968
ir..,,.;.li"A5(i.rii{ ROill,lY I';gS
TII!l-,-jirÀl'TS t:J\iiS 1c168,

i,liniemen meisjes I';67 -1968

.|lERIlAi{S .liILlltr f967
KaCetten jon,';ens f96>-Tc)66

Dl\NliÀlRTS iïP./\i\ÏK I':,65
\,{IffilE,iÀlIS GEIr?T 1966
cIUL,-i:,rAl§S B.:litT I966

iiad-etten rnei-sj es 196>-ï-;66

i,rj,lijAjrrl'IS PLiIjJl? I)6=t
.\I:'T.DRI'iS riiii,íii',1 Íi)64
SAï-,A]J'.115 i]Àl{S Tt,IAÀ

S.lli-,AJ'IS lr'r,A])i0IS I.)6 ;
Juniores jongens Itr6I-I962

SALAEJS Jor{i\}ï ic)6r
Juniores ineisjes T96I-T'tOZ

iríIJ-iLiilBrlO;?D,S \lE iJRI-,i! 1")6I
Seniores heren 1960" " "

GOOSSTIIiiS JA.Ct1ïI-rj,j Ir)1I
V,iid ll-lili l3O!?G::IT rtirllC 1948
\,/ IL],]JtsRORUS "I"IARC

,i.tiYl,ti}l fDDr
.CILSB}í LUC
lfERil,rYOl.'Ei,i JOZ.,l'
CliÀEliEI,l PI!'-1,-;P.

r-r:r7
T ea_r- ) -)",-)

iv+9
i't49
T.)5-i
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V;\t'{ G.U,,:--dl Ai,ir -i,LAr-tI]I f966 Crj-Ulji'ulilt{S L,.iOl'ï í)46
lll, .l.ii-Es Y,,iÀ 1965 CIUL.ili"utliTS JOZ-F I'74-I
IJE l?OOl-,i .-ji,IAid,- Il)66 CO.,'i:li':iÀLiis LUC
\fEÈïiAIi;Iil Ci\P.L:\ 1965 .,,1?.'i.Il:iS Jr,"l'T

rrJ.l:,-lL. j_, I _ t:,ll I)]l '-'- ;;:.I- .,].r-r,r-ir -\:ï r =rn.DUï Èl..i,.:-:.,:,u ..JL1D.-.- l-,il> --U :IrLJ\J-{.-.f

;;tfi;:-e, lo:r,:ffiffi,- ï91+ seni-ore s cianes r:60 " "
r))i
TC,22

ir:lJ.l-i'l,.i'i"l l -,,SL',

T'rre
T'- --'.'-t,L//, a ) ó

WUYiL.S ..iISLD]],iA
S-j-li?iÍ-lE i S 13.i:t'Iïil\

-il,rle i::r-r ,: ',r -,n j- ,,1.;:j1'-, t.1-',;c1; ..) j.-,. . . É.; .,.1 ; i-;1 i: tec i.rriscll-e -[icire 'i;c ':l;l-]l.nen
so. ,l:ns'Ue.1--l e n. :ir- i;i- j i;e lroircl-en, o:eïv j..r cn 'ti-:i ,,..) u .r'bleet- ir,Ic1:l§ vo1, .cnile
.ef ,e vcrls: I "pasJ, :tc. " ia-t,o n. varr tru-it j e ei:I D.rl,ro. 'i e .i<ol:-scn

), ,aat vÉr.r'l ;ràíltoffels el-r spihes
4"grootte en gevicl:t rran d.e atleet"

Atl-eten d.ie a:rï1" een of a-nd.ere ueilsbr-i jd- ilensen d.rae1 te nemenrcl.ienen
cLit met heb oof or; l:r-rn inschri-jvinll, i-ijdi11 aan het secretariaat te
laten r,reten (tól- "A16/56"98",-)2) terr. laertstc 's woensdags vóór c'l-e uecl-
strijd.

:l ïIIil,iAttlS .t .Y,',C::X L>+2
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liAli I)E,:,i ,iYjil,-ij I'-i58
S,riOL,lJr rS itiAilla T95>
V'CUl'lCi;.S Ài''rl'ïIï
DE I1,\-rií5 Gii lIÀ
CUiViFS T-I-I]III]A
Ci,,ldS i'I.,{.i-t-Ll.,i i
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itdUl-, -ii :-ri,S ir;rUL
V]Lli Dr."r. STAPF,iii
V-Sill-:.Lil G,iI! l,i IL,-[,.f
ÍiiL-,,-1 .'-)i\-.- . ï1,,.i 1.1
V!L J-Ió rl t .-L r^i
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Oproep tot d-e jon3ste a1,--l-ete:::
naar d-e silecia.-l-e trarinin:l r"roor
r/a-r1 I5tt1O tot I6u5O

br:en:; vriend!"jes en vrienc'l-innen nee
jon:,,eren, el-lte \.JoensCaÍ; in het Elzenhof



-Eet aarrvragen van een
Eoud er relceaing mede
er noj 2 i.rellen liunaen
nuï1rer ter beschilrt,ing

nuriner rrorci.t een hoo3:cLrin::ende aan3eleSenhei
dat r..ranrreer U uinr d.oletersattest binnenlevert,
verlopen vooraleer de VoAoïro i:et gevraagde
stelt.

En vergeet rrooral niet net vrienden .en kennisser: aanr,.reziyq te zijn
op onr.e pannekoekendag"

i-n FtrESTZAAL A. fi&IIAEGENrGrote Baan t 125C BEllrII{Oi"ï

PANNEIiOI]IilINDAG

::Ï:::::: -i:::-::T,::Ï.i3Y:::':IJRENÏG 
ÏNG

-----:.

PAI{NII.IOjII(,,JN. " ;' ZA ï;!--nCERrZu^ VOEDZAA},I. " .
voor AILETEN d.ie voor een zwaar veld.loopseizoen staan
(parrnekoel<en -bevatten een overvfoed. aan koolhyd.iatenn
de zo nood-zaJrelijlce voed.ingselementen yoor .a-fstands-
lopers)

d.e 5lupqorters, "y-r.*i=""r-; familie1gd.en, 
_ 
lieveq,

verloofd-esrvrienden en kennj_ssen van die afleten d.j.e

KOiI,l DUS AILIIT'ï T,F:ïKER T{EESï{I]LIIilN

op d.e EERSTE GROTE PANNIIKOEI{d}IDAG

van BllT;xiOI{ AÍtT.,Ë,r1ïEI§riRENI(lIl'iIG o
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