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MAART 1961 

VAN DE VOORZITTER 

De rustig verlopen jaarvergadering ligt weer achter ons. Er er zou voor 
mij dan ook geen reden zijn om op deze vergadering terug te komen, wanneer 
WlJ daar niet afscheid hadden genomen van Emile Bleijswijk als bestuurslid. 
"Bleys" heeft meer dan 12 jaar onze vereniging als bestuurslid gediend op 
een manier, die moeilijk te evenaren zal zijn. Hij heeft het zich zelf in 
die twaalf jaren lang niet gemakkelijk gemaakt. Want Emile is nu eenmaal 
niet iemand, die bij voorbaat de weg van de minste weerstand kiest. Hij is 
de moeilijkheden, die hij tijdens zijn bestuursloopbaan is tegengekomen be
paald niet uit de weg gegaan, is daarbij lang niet altijd goed begrepen en 
heeft voor zijn zienswijze vaak flink moeten "knokken" • . Dat "knokken 11 kon me n. 
aan Bleys overlaten. Hij kon fel voor zijn overtuiging uitkomen, maar hij 
had als bestuurslid ook de zo belangrijke eigenschap om naar anderen te kunnen 
luisteren. Emile heeft in de afgelopen 12 jaar enorm veel voor de vereniging 
gedaan. Werkzaamheden van een commissaris treden nu eenmaal niet zo op de 
voorgrond en zijn niet zo spectaculair, als die van de leden van het dagel~ks 
bestuur. Afgezien van het feit echter, dat Bleys zo af en toe zelf wel voor 
wat spectaculair vuurwerk zorgde, was zijn werk dikwijls uitermate beJ.ang
rijk. Wanneer wij jarenlang over een polsstokspringer als Mart Swart de be
schikking hebben gehad, wanneer Paul Verra jaren achtereen on ze "vedette" op 
de lange afstand is geweest, wanneer Dick Wezel nog steeds beschikbaar is om 
punten op de P.R.-beker te behalen, wanneer wij nu de beschikking hebben 
over een coach als Wim Kaan, dan is dat allemaal het werk geweest van Emile 
Bleyswijk. Men heeft mij wel eens verweten, dat ik Emile Bleyswijk te veel 
als vriend en te weinig als bestuurslid heb gezien. Eerlijk gezegd is dat 
het enige van de weinige verwijten geweest - als voorzitter, moet je wel 
eens meer verwijten horen -, die ik zonder enig nadenken naast me neer heb 
gelegd. Want ik ben er nog altijd een beetje trots op een vriénd van "Bleys" 
te zijn. 

In het laatste clubblad konden wij lezen, dat o.m. Piet Haringhuizen en 
Mart Swart als lid van de vereniging hebben bedankt. Begrijpelijke bedankjes 
want beiden wonen niet in de stad en het contact met de vereniging bestond 
voor hun dus eigenlijk alleen in het ontvangen van het clubblad. Daarbij heb
ben deze mensen ook hun besognes met sportactiviteiten in hun eigen omgeving. 
Zowel Piet Haringhuizen (als bestuurslid) als Mart Swart (als atleet) hebben 
veel betekend voor de vereniging. En ik voel dan ook bijzonder veel voor het 
voorstel van Henk Willems, gedaan op de jaarvergadering om te trachten het 
contact met deze en andere belangrijke oud-leden op een of andere manier te 
bewaren. Hoe dit moet gebeuren, een precieze voorstelling hebben we daarvan 
nog niet gemae.kt, maar het voorstel leek me zo belangrijk en deed mij ook 
zo sympatiek aan, dat ik speciaal aan de oudere leden zou willen vragen om 
hierover zo spoedig mogelijk eens contact met mij op te nemen, zodat we eens 
kunnen bekijken in welke vorm wij dat contact zouden kunnen gieten. 

OFFICIEEL NIEUWS . Om aan te schaffen : 

"Haarlem"-embleem voor vTedstrijdshirt 
1
1 11 11 trainin" spa k • . 

11 -insigne • . • . • . . • . . • . 
11 trainingspak met embleem maa t 4 . 
11 11 11 11 11 5 
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D. Hagtingius. 

f 0,65 
11 2, 25 
11 1 '25 
"29,25 
"30,25 



11 Haarlem11 trainingspak met embleem maat 6 ...... f 31,25 
11 11 11 11 11 7 •••••••• 11 31,25 
11 11 I' 11 11 8 • • • • • • • 

11 32,25 

Op al Uw atletiekbenodigdheden geeft het Sporthuis ·"Haarlem" Grote Hout
s traat 123, Haarlem 1o% korting. Ter verkrijging van deze korting dient U de 
kassabon in te leveren bij de penningmeester, die U dan direct het bedrag 
restitueert. 

BEDANKT .ALS LID: 

A.J.M. Veenendaal 
M. Hofkamp 

ADRESWIJZIGING: 

c. den Bber 
H. Fakkelman 
A. van Dijk 

B. Bestenbreur 
G. de Vries 

Duvenvoordestraat 12 
Muiderslotweg 50 
Veenbergplein 34 

R.A. Cordes 
C.J. Cornet 

A. Kortekaas Roskamstraat 63 rood 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 

B E L A N G R I J K ! ! BELANGRIJK!! 
=====~==========~======= ======================== 
EINDE ZAALTRAINING. 

De zaaltraining in het Lorentzlyceum wordt voor de laatste keer in dit 
s eizoen gehouden op woensda avond 2 maart a.s. Alleen de zaaltraining voor 
de jongste groep (van 7 tot 8 uur gaat ook gedurende de maand april door. 
(met uitzondering van de paasvakantie.) 

EINDE C.I.O.S.-TRAINING. 

De training op het C: .• I.O.S. zal op zondag 16 april voor de la.atste keer 
plaatsvinden. 

Op de beide paasdagen 2 en 3 april a.s. zal er geen training zijn. 

AANVANG ZOMERTRAINING 

De zomertraining zal ook dit jaar dank zij de geweldige medewerking 
van de H.F.C. "HAARLEM" weer op de terreinen van genoemde voetbalciub mogen 
plaatsvinden. 

Iedere maandag- en vrijdagavond wordt daar g~traind, ingaande 17 april · 
a.s. door al onze junioren (vanaf 13 jaar) en senioren; aanvang 19 uur. 

CLUBAVOND 

Voor de laatste keer in -dit seizoen kunt U sjoelen, dammen, schaken, enz.enz. 
op onze clubavond, welke wij organiseren in samenwerking met de H.D.A.V." 
11 ATMODES 11

• 

Op maandag 20 maart a.s. in de kantine van het gem sportterrein aan de Klever 
laan. Aanvang 20 uur. 

OP DE JAARVERGADERING IS HET NIEUWE BESTUUR ALS VOLGT SAMENGESTELD: 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

D. HAGTINGIUS, Persausstraat 31, Haarlem, tel. 52207 

A.H. PRESBURG, Thomsonlaan 49, Haarlem, tel. 43361. 

J. van DRUNEN, Olyca.nstraat 40, Haarlem, tel. 20798 

V/edstrijdsecr. H. BUSé, Godfr. van Bouillonstraat 67, Haarlem, tel. 19624 

Comm.v.materiaal J. de REUS, Zijlweg 192, Haarlem. 

Commissaris M. MEUWESE, Schaterweg 206, Haarlem. 
I 

Commissaris J. KAN, Cornelissteeg 5A, Haarlem. 

HET GIRONUMMER van de H.A.V. "HAARLEM" is 6 4 3 8 8 3 ten name van de 
penningmeester. 

VAN HET WEDSTRIJDSEKRETARIAAT 

Op de 19e februari j .l. gehouden jaarvergadering is een vo.orstel van het 
bestuur aangenomen, dat wij gaarne nog even onder de aandacht van de wedstrij d
atleten willen brengen. 
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Seniorleden die in het komende seizoen aan wedstrijden gaan deelnemen, 
dienen vóór 1 april a.s. een bedrag van tenminste f 3,50 te storten bij de 
penningmeester; atleten die regelmatig wedstrijden bezoeken, worden verzocht 
j 1,00 over te maken. 

Van dit bedrag wordt dan het inschrijfgeld dat men verschuldigd is voor 
de wedstrijden afgeboekt. B~ijkt op een gegeven moment dat men niet over 
''batig saldo" beschikt, dan wordt men hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

Is er aan het eind van liet seizoen een voordelig saldo, dan krijgt men 
het teveel gestorte geld van de penningmeester terug. 

Alleen als men aan bovenstaande eisen heeft voldaan kan men voor wed
strijden worden ingeschreven. In alle andere gevallen is het uitgesloten dat 
me~ ingeschreven wordt. 

- 0 -

NATIONALE CROSS-COUNTRY IJMUIDEN 19-2-1961 

Wij hadden ingeschreven met Co Faas, Joop Prinsen en Bas Fennis; Bas 
moest afschrijven i.v.m. een spoedoperatie aan zijn keel. Toen wij gingen 
informeren in welk ziekenhuis hij was opgenomen, bleek de patiänt allang 
weer uit het ziekenhuis ontslagen te zijn. Bas, we hopen je weer spoedig op 
de training te zien! 

Men had i.v.m. de grote deelname de senioren gesplitst in a, b, c en 
d. klasse. Het parkoers dat vrij vlak was voor een cross, had een lengte van 
1350 meter en moest 5 maal worden gelopen. 

Van de 19 a en b klassers werd Co Faas 11e totaal en 5e b klasser. Een 
beetje viel deze prestatie ons wel tegen. Zenuwen spraken hier wel een beet
je mee. Joop Prinsen werd na een regelmatig gelopen race 16e totaal en 10e -
b klasser. 

FILM HET GELUID. 

Enige tijd zeiden we niets tegen elkaar, Gerrit, mlJn vriend, en ik. 
Uit de vestiaire hadden we na veel moeite onze bonkers gekregen. De films 
waren dan ook voor een vol huis gedraaid, ~ n dat wil voor de concertzaal 
zeggen, dat zo'n duizend mensen na afloop tegelijk hun kledingsstukken weer
om wensen. 

Bij het Donkere Spaarne verbrak Gerrit het stilzwijgen. "Wat vond JlJ 
van de films?'' Er klonk teleurstelling door in zijn stem. Nou was het 1 t 
eerst optreden van de filmdienst van de Nederlandse Sport Federatie en dan 
wil je in je oordeel wat mild zijn. Daarom zei ik, om te trachten het geven 
van mijn mening op te schorten: "Een mooie auto van die eNeSeFers - kan je 
toch merken waar die totogelden aan bestééd worden". 

"Kan wel wezen", sprak Gerrit, nijdig nu, 11 maar wat schiet je daarmee 
op als ••••• ". 
Door hem op dit moment in de reden te vallen kon ik een hartig woordje kri
tiek voorkomen. Mokkend liep hij naast me. "Zonde van mijn avond", bromde 
hij, e~, blij dat hij het over een andere boeg gooide, beaamde ik: Ja, we 
hadden misschien beter kunnen gaan trainen. 11 

Mijn bijval deed zijn stemming wat verbet.eren. 111 t Geluid was slecht", con
stateerde hij, minder fel. Ik gaf dat toe. "Maar vergeet niet dat wij in de 
sportstad Haarlem, de première van dit filmprogramma hadden," vervolgde ik. 
Daar waren we het gloeiend over eens, vrat me de moed gaf om andermaal te 
zeggen, hoe mooi die in een schijm1erper geplaatste N. S.F. -auto was. 

Tegelijk had ik die woorden wel willen inslikken, want Gerrit voer meteen 
giftig uit: 11 Schiet je wat mee opl 11 

We waren bij mijn huis. Haastig nam ik afscheid om een dispuut te voorkomen. 
Ik heb toch wel vertrouwen in die filmservice van de ~.S.F., ze zal denke
lijk wat op toeren moeten komen, maar àls ze dan eenmaal draait ••••• 
Laten we er het beste van hopen. 

KAMPIOEN. 
Theo BIAS 

Het woord kampioen is via het Franse champion ontleend aan het middella
tijnse campio, ma~r de betekenis was vroeger een geheel andere dan thans. In 
de middeleeuwen noemde men hem kampioen, die in een gerechtelijk tweegevecht 
namens iemand anders de wapenen voerde, een gemachtigde dus of plaatsvervan
ger. Vandaar de betekenis dat het iemand is die het voor een ander, een zwak
kere of een vrouw, opneemt, waaruit die van een krijgsheld logisch voort
vloeit. 

Als sportterm overgenomen uit het Engels bekent kampioen 11 hij die in een 
bepaalde wedstrijd al zijn tegenstanders heeft verslagen.'' Dit kan van perso
nen en verenigingen worden gezegd. Etymologisch hangt kampioen samen met 
campus, veld, waar gestreden wordt, verwant is kemphaan. 
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Klass e-indelin€2 "Haarlem"-a tleten 1961. 
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\1/ . Beelen 6 

C.den Boer a b 

G. v .d.Bosch c 

J .Brouwer 

P.v.Bueren c 

J.Doornbosch a b c a. b a. b a. a a. b 

G.Duits b 

B.Fennis 

J .Fokkelrnan b 

D.Hoogland b c b b a. a c 

H.Joacirn b ' b b a. c b a c 

P. Krans a. 

C.Lagendijk b a. b b c c b 

A.Ma.scini c 

P.Ma.s cini b 

N.:rvieuwese c b c a 
C .Ove1·gauw b 

H.Plet b 

B.v.d.Poll c 
J. de Reus c c c .b b b ' 

H.Sieffers b b c 

A. Snijders b a b 

B.Steenbergen a. b b 

J. Vissers a. a. b a. c c a. a. c b 
:i'T.Weijers c 

D.Wezel a 

H.Willems b b 

A. van Zijl c c c a. b b 

Kan, J. c c i> c c b 
J.Kiewiet c b 

.;)_ .Kr oezen c c b 

P .v.d.Werff c 

.:;.Pr ins en b 

~ . van Bree 

rl . lVIe ijboorn c c 

J , Br ijs c 

/". . va.n Dijk c 

C . 1: aas b 

F' o Kno l a b a. 

A. Kortekaas a 
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JONGE HAARLE}'JNER REDDE DRIE KEER EEN NENSENLEVEN 

Dit vras de 11 kop 11 van een bericht in het Haarlems Dagblad van 8 februari 
1961. Het ging als volgt verder: 

11 1:loensdagavond heeft dokter D. Heymans in het directiekantoor van het 
Sportfondsenbad te Haarlem de penning en het getuigschrift van het dr. 
\I .E. Mer·ensfonds uitgereikt aan de 22-jarige Haarlemse jongen Dirk 
Hendrik Grootveld, die op zaterdag 7 januari een vierjarig jongetje 
uit de Mooie Nel heeft gered. De heer Heymans, . voorzitter van het 
fonds, roemde in zijn toespraak het heldhaftig optreden van Dirk 
Grootveld en gaf in het kort de gebeurtenis w,e~ die tot deze uitrei
king en de intieme huldiging hebben geleid. 

De 22-jarige Haarlemmer was op die zaterdagmiddag met een broer 
en een vriend aan het vissen bij de "Rietpol 11 te Spaa.rndam toen hij 
plotseling een schreeuw en een plons hoorde. Hij zag een kind in het 
water drijven en zonJer zich te bedenken liet hij zich voorover in het 
>vater vallen om het kleine jongetje op de kant te brengen. "Het was 
een vreemde redding'' vertelde hij. "Het kind heb ik met een hand op 
de kant getild. Jl1ijn vrienden dachten eerst dat het een grap was. 11 

Het is niet de eerste keer dat Dirk iemand uit het water heeft 
gehaald. Op 17-jarige leeftijd redde hij uit het Noordzeekanaal te 
IJmuiden zijn vriend uit het water en een jaar daarvoor heeft hij 
nog eens een vriend uit het water gehaald; toen in de zeilhaven te 
IJmuiden." 

Waarom dit stukje nog eens in ons lijfblad opgenomen? Wel, Dirk is een 
volbloed H.A.V.-er! Wij kunnen geen legpenning aanbieden. Maar voor zijn dap
per optreden mogen we wel allemaal heel diep respect hebben. 

\HLSKRACHT 

Het was niet de eerste keer, dat er zich een arts over Murra.y Halberg 
boog. De 5000 meter-finale van de Olympische Spelen in Rome was zojuist be
eindigd. Van de tribunes rolde een bijna oorverdovend applaus. Italianen, 
Chinezen, Russen, Noren, Amerikanen en Vietnammezen vormden spreekkoren die 
zijn naam tot ver buiten het stadion lieten horen: "Halberg, Halberg, Halber g". 
Het was de bewondering voor een atleet, die in een adembenemende race niet al
leen zijn rivalen had overwonnen, maar ook, en daar had men nog veel meer 
respect voor, een verlamming waarvan de doktoren ·in juli 1950 (hij was toen 
17 jaar) hadden gezegd, dat hij nooit meer sport in wedstrijdvorm zou kunnen 
beoefenen. "Halberg, Halberg, Halberg!", steeg er van de tribunes op. Murra.y 
Halberg, de Nieuw-Zeelander, die net de voor de 5000 meter-f.inale bestemde 
finishdraad had gebroken, hoorde het niet. Halberg lag volkomen uitgeput zich 
te herstellen van de race die hij tot de bekroning wilde maken van zijn fana
tieke tienjarige strijd tegen een blessure, die hem voor altijd voor toppres
taties scheen te gaan uitschakelen. Murray Halberg was bereid om zijn volle
dige voorraad energie en doorzettingsvermogen aan deze finale op te offeren. 
De Nieuw-Zeelander bield inderdaad niets over en stortte na te zijn gefinisht 
uitgeput naast de sintelbaan in het gras. Er snelde onmiddellijk een dokter 
op hem af, die bijzonder snel de geruststellende mededeling prijsgaf ; dat 
halberg na vijf minuten weer kiplekker zou zijn en totaal geen schadelijke 
gevolgen van zijn inspanning zou ondervinden. 

Dat was 9 juli 1950 bepaald niet het geval. Halberg was als 17-jarige 
student van de Auckland Univarsity een veelbelovend atleet. Hij had reeds . 
d.riemaal bij het schoolkampioenschap getriomfeerd op de mijl en was ook een 
uitblinker in het rugbyteam. Zijn grote snelheid en onuitputtelijke wilskracht 
maak ten hem tot een zeer gevreesd tegenstander. Halberg speelde niet, hij 
streed. Hij was onvoorstelbaar hard. Vandaar dat de toeschouwers op 9 juli 
1950 nogal verbaasd opkeken toen Halberg na een zware tackle op de grond viel 
en bleeg liggen. Dat was nog nooit gebeurd. Verscheidene spelers verloren 
ogenblikkelijk hun belangstelling voor de ovale bal. Zij hadden behalve de 
bons, die Halberg 1 s val ' veroorzaakte, ook een angstaanjagend gekraak gehoord. 
De eerste diagnose was een gecompliceerde breuk va.n linker bovenarm en schou
der. De blessures schenen niet van a l t e ernstige aard. Tot echter na enke le 
dagen een korreltje gestold bloe d zich van de wondrand losmaakte en in de 
bloedbaan terecht kwam. Deze trombose, zo dicht bij het hart en de hersenen, 
was voor de artsen aanleiding de familieleden te waarschuwen. Wekenlang waak
ten de ouders bij het bed van een stervende. 
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Langzaam zette het herstel in en men was zeer opgelucht, zelfs na de medede
ling van de artsen~ dat Halberg voor zijn leven invalide zou blijven en 
nooit meer zijn linkerhand en linkerarm zou kunnen gebruiken. Toen hij 18 
was mocht hij weer lopen. Murray had echter een granieten wil. Hij 'vilde hard 
lopen~ harder dan iedereen. De pijn, de aanvankelijke teleurstellingen~ het 
v erdriet om zijn onmacht en de ~oede ove r het medelijden, dat hij overal ont
moette Herden tezamen de onwrikbare basis Haarop l'Iurray Halberg in zeven jaar 
een briljante atletiekcarrière bouwde. Een basis die hem in staat stelde om 
n a een allesvergend duel de Duitsers Grodotzky en Janke en de Pool Zimny~ 
drie kerngezonde atleten~ voor te blijven. Want de atleet die na deze race 
op de hoogste trede van het erepodium mocht plaatsnemen is nog altijd een man 
ffie t een volkomen verlamde linkerschouder en arm. Een schouder die zo misvormd 
i s , dat de schouderband van zijn shirt er niet eens op blijft rusten. 

OUD NIEUWS 

Bij het doorbladeren van oude . jaargangen van de "Atletiekwereld 11 las ik 
in het nummer van 29 nov. 1952 de volgende voorspelling. 

11 Brutus Hamil ton~ de coach van het Amerikaanse Olympische atletiek-team 
heeft een lijstje doen publiceren van de wereldrekords zoals deze er 

•- naar zijn mening - in 1962 zullen uitzien. 

100 m 
200 m 
400 m 
800 m 

1500 m 
5000 m 

11 w.r.1962 11 w.r.1952 

10.06 10.2 
20.05 20.2 
45.6 45.8 

1 • 46 • 0 1 • 46 • 0 
3.42.0 3.43.0 

13.50.0 13.58.2 

(w.r.1960) 

10 0 0 
20.0 
44·9 

10.000 .m 
hoogspringen 

28.50.0 29.02.06 
2m13 2m11 

1 0 45. 7 
3.35.6 

13.35.0 
28.18.08 

2m22 
8m21 
4m80 

verspringen 
polshoog 
kogelstoten 
discuswerpen 
speen,Terpen 

8m33 8m1 3 
4m80 4m77 

18m30 17m95 
57m90 56m97 
80m75 78m70 

20m06 
59m91 
86m04 

Te beoordelen naar de tijden van de 100 m en de 200 m, geloofde de heer 
Hamilton dus blijkbaar dat er in 1962 stopwatches in omloop zouden zijn~ 
die honderdste delen van sekonden aanwijzen. 11 

Uit dit stg.atje blijkt, dat alleen het wereldrekord op het nummer verspringen 
nog niet toe is aan de voorspelling van de heer Hamilton, voor de rest zijn 
de verrichtingen allemaal verbeterd of geävenaard. 

====~======~=~;=~~c~~~~=~~~~~~~;~~~~=~===~-~~~~~====~=~ 
IJ 11 
IJ IJ 
IJ Onze H.A. V, -er kan aan aantrekkelijkheid · IJ' 
IJ 11 
IJ 11 
IJ Hinnen als we er allemaal op zijn tijd wat IJ 
IJ IJ 

~ voor doen. ~ 
IJ 11 

tl Zet eens op papier wat je van belang ll 
11 11 
~ acht dat clubgenoten onder ogen krijgen. ~ 
11 11 
11 Op die manier f a briceren wij een (weliswaar 
11 

11 ) 11 altijd bescheiden blijvend periodiekje, 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

dat dan echter helemaal van onszelf kan wor-

den genoemd. 

Schroom niet en pak, naast speer en 

discus, eens de pen op! Inzendingen voor de 

volgende H.A.V.-er graag uiterlijk 4 april 

a.s. in de redactionele brievenbus: 

Bellamystraat 3. 

I 
11 
11 
IJ 
11 
11 
11 
11 

" 11 
11 
11 
11 
11 
11 
IT 
11 
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